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العاهل الأردين: نواجه هجمات 
حدودية من ميلي�شيات اإيران

•• عمان-وكاالت:

�أم�س  ُن�شرت  مقابلة  يف  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �لأردين  �لعاهل  ق��ال 
�إن بالده تو�جه هجمات على حدودها وب�شورة منتظمة من  �لأحد 
�شلوك  تغري يف  �أم��ل��ه يف  ع��ن  م��ع��ر�ً  ب��اإي��ر�ن،  لها عالقة  ميلي�شيات 
)�لر�أي(  �شحيفة  مع  �ملقابلة  يف  �لأردين  �لعاهل  وحت��دث  ط��ه��ر�ن. 
�لتي  و�ل�����ش��الح  �مل��خ��در�ت  تهريب  عمليات  ع��ن  �لر�شمية  �لأردن���ي���ة 
ت�شتهدفنا كما ت�شتهدف �لأ�شقاء، وعن �شرورة �إقامة منظومة عمل 

دفاعي موؤ�ش�شي عربي ملو�جهة م�شادر �لتهديد �مل�شرتكة.
وقال �مللك عبد �هلل: كما �شبق �أن �أكدت يف عدة منا�شبات، �لتدخالت 
�لإير�نية تطال دوًل عربية ونحن �ليوم نو�جه هجمات على حدودنا 

ب�شورة منتظمة من ملي�شيات لها عالقة باإير�ن.
و�أ�شاف: لذ� ناأمل �أن نرى تغري�ً يف �شلوك �إير�ن، ول بد �أن يتحقق 
ذلك على �أر�س �لو�قع لأن يف ذلك م�شلحة للجميع يف �ملنطقة، مبا 

يف ذلك �إير�ن و�ل�شعب �لإير�ين.
وتابع: ل نريد توتر�ً يف �ملنطقة، و�لأردن وكل �لدول �لعربية تريد 
عالقات طيبة مع �إير�ن مبنية على �لحرت�م �ملتبادل وح�شن �جلو�ر 
و�حرت�م �شيادة �لدول وعدم �لتدخل يف �شوؤونها، موؤكد�ً �أن �حلو�ر هو 

�ل�شبيل حلل �خلالفات.
�لأزمات  م��ن  ملزيد  بحاجة  لي�شت  �ملنطقة  �أن  �هلل  عبد  �مللك  ور�أى 

و�ل�شر�عات، بل �إىل �لتعاون و�لتن�شيق.
و�شدد على �أن �لأردن دوماً ينادي مبد ج�شور �لتعاون بدًل من بناء 
�لأ�شقاء  �أمن  �أن  و�أكد  �ملنطقة.  باأمن  �لأ�شو�ر و�حلو�جز وهو معني 

�لعرب هو جزء من �أمننا.
وقال �لعاهل �لأردين �إن عمليات تهريب �ملخدر�ت و�ل�شالح ت�شتهدفنا 
و�أوروبية.  �شقيقة  دول  �إىل  ي�شل  فالتهريب  �لأ�شقاء،  ت�شتهدف  كما 
�أن �لأردن قادر على منع �أي تهديد على ح��دوده.. وين�شق مع  و�أك��د 

�لأ�شقاء يف مو�جهة هذ� �خلطر.
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رئي�س الدولة ي�شدر مرا�شيم احتادية بتعيني مدراء عموم 
للهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�آل نهيان، رئي�س �لدولة،  بن ز�يد 
�حتادية  مر��شيم  �هلل(،  )حفظه 
�لهيئة  يف  ع��م��وم  م�����در�ء  ب��ت��ع��ي��ن 
و�جلن�شية  ل��ل��ه��وي��ة  �لحت�����ادي�����ة 

و�جلمارك و�أمن �ملنافذ.
�للو�ء  ت��ع��ي��ن  �مل��ر����ش��ي��م  و���ش��م��ل��ت 
�خلييلي،  ���ش��ه��ي��ل  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ه��ي��ل 
�لحتادية  للهيئة  ع���ام���اً  م���دي���ر�ً 
ل��ل��ه��وي��ة و�جل��ن�����ش��ي��ة و�جل���م���ارك 

و�أمن �ملنافذ.
ي�����ت�����وىل م�����دي�����ر ع��������ام �ل���ه���ي���ئ���ة، 
�شيا�شات  ر����ش���م  ع��ل��ى  �لإ������ش�����ر�ف 
�لهيئة و��شرت�تيجيتها وبر�جمها 
�ملعتمد  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  و�لإ�����ش����ر�ف 
�لقطاعات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  م��ن��ه��ا 
�ملختلفة يف �لهيئة و�جلهات �ملعنية 
�ملهام  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل���دول���ة،  يف 
باإد�رة �لعالقات و�لتعاون  �ملتعلقة 
�ل�������دويل ب����ن �ل��ه��ي��ئ��ة و�جل���ه���ات 

و�ملنظمات �لدولية.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ����ش���در 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
مر�شوماً  �هلل(،  )حفظه  �ل��دول��ة، 
�ل��ع��م��ي��د �شهيل  ب��رتق��ي��ة  �حت���ادي���اً 

�إىل  �خلييلي  كلثم  حممد  جمعه 
عاماً  م��دي��ر�ً  وتعيينه  ل���و�ء،  رت��ب��ة 
للهوية وجو�ز�ت �ل�شفر يف �لهيئة 
و�جلن�شية  ل��ل��ه��وي��ة  �لحت�����ادي�����ة 

و�جلمارك و�أمن �ملنافذ.
يتوىل مدير عام �لهوية وجو�ز�ت 
و�إعد�د  �ق���رت�ح  �لهيئة  يف  �ل�شفر 

و�ل�شرت�تيجيات  �ل�������ش���ي���ا����ش���ات 
و�لأنظمة  و�للو�ئح  و�لت�شريعات 
�ملتعلقة ب�شوؤون �لهوية و�جلن�شية 
مع  بالتن�شيق  �ل�����ش��ف��ر  وج������و�ز�ت 
على  و�لإ����ش���ر�ف  �ملعنية،  �جل��ه��ات 

تنفيذ �ملعتمد منها. 
)�لتفا�شيل �س2(
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رجال �لإطفاء �لأوكر�نين يكافحون حريًقا يف قارب يحرتق يف ميناء �أودي�شا  )� ف ب(

وزير �خلارجية �لرو�شي ونظريه �مل�شري خالل موؤمترهما �ل�شحفي بالقاهرة  )� ف ب(

تون�شيون ي�شاركون يف �حتجاج على �ل�شتفتاء على د�شتور جديد، يف تون�س �لعا�شمة )رويرتز(
تر�جع �لوليات �ملتحدة جار ول مفر منه

زيلين�سكي يبحث مع نواب اأمريكيني اإر�سال مزيد من الأ�سلحة لكييف

رو�شيا تدمر �شفينة حربية و�شواريخ اأمريكية يف اأودي�شيا
لفروف من م�شر: العقوبات الغربية تعرقل الدعم الرو�شي للدول الإفريقية

الت�سويت اخلارجي يتوا�سل يف 47 دولة  

ال�شتفتاء اجلديد يف تون�س ينطلق اليوم

•• عوا�صم-وكاالت:

�أم�س  �لأوكر�نية،  �لرئا�شة  قالت 
فولودميري  �لرئي�س  �إن  �لأح���د، 
من  ن����و�ب  م���ع  ب��ح��ث  زيلين�شكي 
�ل��ك��ون��غ��ر���س �لأم����ريك����ي �إر����ش���ال 
لكييف،  �لأ����ش���ل���ح���ة  م����ن  م���زي���د 
م�شرية �إىل �أن �أع�شاء �لكونغر�س 
�أك��دو� وجود خطط لإر�شال نحو 
)هيمار�س(  �أن���ظ���م���ة  م���ن   30

�ل�شاروخية.
و�جتمع وفد رفيع من �لكونغر�س 
�لأمريكي مع �لرئي�س زيلين�شكي، 
�ل�شبت،  �لأول  �أم�����س  ك��ي��ي��ف،  يف 
��شتمر�ر  �شمان  مبحاولة  ووع��د 

�لدعم يف �حلرب �شد رو�شيا.
رئي�س  �شميث،  �آدم  �ل��وف��د  و���ش��م 
مبجل�س  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  جلنة 
�لنو�ب، ويعد هذ� �لأحدث �شمن 
�لأمريكين  �ل����زو�ر  م��ن  �شل�شلة 

�لبارزين �إىل �أوكر�نيا.
وقال �لوفد، يف بيان، �إن �لوليات 
حلفائها  ج���ان���ب  �إىل  �مل���ت���ح���دة، 
�أن����ح����اء  و����ش���رك���ائ���ه���ا يف ج���م���ي���ع 
�لعامل، وقفت �إىل جانب �أوكر�نيا 
م�شاعد�ت  ت���ق���دمي  خ�����الل  م����ن 

�قت�شادية وع�شكرية و�إن�شانية.

•• القاهرة-وكاالت:

�لرو�شي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ب�����د�أ 
���ش��ريغ��ي لف����روف زي����ارة ر�شمية 
�أم�س �لأحد للقاهرة حيث يجري 

حمادثات مع �لقيادة �مل�شرية.
و�لتقى لفروف �لرئي�س �مل�شري 
�ل�����ش��ي�����ش��ي. وبعدها  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د 
�مل�شري  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �لتقى 
���ش��ام��ح ���ش��ك��ري، ح��ي��ث ع��ق��د معه 
لقاء ثنائياً ثم �ن�شم لهما لحقاً 

�أع�شاء وفدي �لبلدين.
و�إث�����ر �لج���ت���م���اع ق����ال لف����روف: 
�ل��������ر�أي حول  ت����و�ف����ق يف  ل���دي���ن���ا 
�لإقليمية  �لق�شايا  م��ن  �لعديد 
يف  بحث  �أن���ه  م�شيفاً  و�ل��دول��ي��ة، 
�لقاهرة تطوير �لتبادل �لتجاري 
و�ل����ت����ع����اون �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي بن 
�ل�شبعة  وم�شروع  ورو�شيا  م�شر 
بقناة  �لرو�شية  و�ملنطقة  �لنووي 
�ل�������ش���وي�������س. و�أك�������د لف�������روف �أن 
�ملو�نئ �لرو�شية تعاين من ح�شار 
غربي.. وتلقينا تعهد�ت يف تركيا 
باإنهاء ذلك، معتر�ً �أن �لعقوبات 
�لرو�شي  �ل��دع��م  تعرقل  �لغربية 

•• تون�س-وكاالت:

ت�������ش���ت���ع���د ت�����ون�����������س، لن����ط����الق 
�ل�شتفتاء على �لد�شتور �جلديد 
�مل���ق���رر �ل���ي���وم �لث���ن���ن يف حن 
كل  �أن  �لنتخابات  هيئة  ك�شفت 
�لأمور �للوجي�شتية باتت جاهزة 

لإجر�ء ��شتفتاء �لد�شتور.
�لت�شويت  وي����ت����و������ش����ل  ه�������ذ� 
لليوم  دول�����ة   47 يف  �خل����ارج����ي 
ثالثة  ي�شتمر  �أن  و�ملقرر  �لثاين 

�أيام.
فاإن  �لنتخابات،  هيئة  وبح�شب 
ع��م��ل��ي��ة �ل����ش���ت���ف���ت���اء يف �خل�����ارج 
كانت ن�شب �لإقبال فيها �شعيفة 
م��ع توقعات  �لأول،  �ل��ي��وم  خ��الل 
ب����ارت����ف����اع����ه����ا خ�������الل �ل���ي���وم���ن 

�ملتبقين.
ت�شويت  من  �لأول  �ليوم  و�شهد 
�لعا�شمة  يف  ت��ظ��اه��ر�ت  �خل����ارج 
دع��������ت ل����رف���������س �مل�����������ش�����ارك�����ة يف 
وذلك  �لد�شتور،  على  �ل�شتفتاء 

و�شط تعزيز�ت �أمنية.
وتظاهر �ملئات يف طريق بورقيبة 
تنديد�  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
مبقرتح تعديل �لد�شتور لتعزيز 

للدول �لإفريقية.
نتطلع  ���ش��ك��ري:  ق��ال  م��ن جانبه 
ل���ش��ت��م��ر�ر �ل��ت��ع��اون �ل��وث��ي��ق مع 
�مل�شالح  �أ�����ش����ا�����س  ع���ل���ى  رو����ش���ي���ا 
�لو�شع  بحثنا  م�شيفاً:  �ملتبادلة، 
يف �أوكر�نيا و�أكدنا �أهمية �لتو�شل 

حلل على �أ�شا�س �حلو�ر.
وتابع �شكري: م�شر توؤكد �أهمية 
دبلوما�شية  ل��ت�����ش��وي��ة  �ل��ت��و���ش��ل 
ل��الأزم��ة يف �أوك��ر�ن��ي��ا.. �لأزم���ة يف 
�ن��ع��ك��ا���ش��ات �شلبية  ل��ه��ا  �أوك��ر�ن��ي��ا 

على �لأمن �لغذ�ئي �لعاملي.

�أهمية  �أكد �شكري  �آخ��ر،  يف �شياق 
�إن��ه��اء �ل��ت��وت��ر�ت و�ل�����ش��ر�ع��ات يف 

�ملنطقة.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �مل��ت��ح��دث با�شم 
�ل��رئ��ا���ش��ة �مل�����ش��ري��ة ب�����ش��ام ر��شي 
ر�شالة  لل�شي�شي  �إن لف��روف نقل 
فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  من 
ب���وت���ن ت�����ش��م��ن��ت �لإع���������ر�ب عن 
�ل�شيد  �إىل  و�ل��ت��ح��ي��ة  �ل��ت��ق��دي��ر 
ت���ن���اول���ت بع�س  ك���م���ا  �ل���رئ���ي�������س، 
بن  �لثنائي  �لتعاون  مو�شوعات 

�لبلدين.

دور  وتقلي�س  �لرئي�س  �شلطات 
�لرملان ورئي�س �لوزر�ء.

ووق���ع���ت ����ش��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة مع 
�ل�������ش���رط���ة، �ل���ت���ي �ع��ت��ق��ل��ت على 

�إثرها نحو 10 متظاهرين.
تون�س  د�شتور  م�شروع  �أن  ُي��ذك��ر 
و142  توطئة  يت�شمن  �جلديد 
�أب���و�ب،   10 على  م��وزع��ة  ف�شال 
�لنظام  م����الم����ح  ي����غ����ريرّ  ح���ي���ث 
�إىل  ب��رمل��اين  �شبه  م��ن  �ل�شيا�شي 

رئا�شي.
د���ش��ت��ور تون�س  م�����ش��روع  ومي��ن��ح 

لرئي�س  و��شعة  �شلطات  �جلديد 
�جلمهورية، حيث يتوىل �لرئي�س 
تعين رئي�س �حلكومة و�أع�شائها 
كما  تلقائيا،  عزلها  �شلطة  ول��ه 
�شالحيات  �ل���رئ���ي�������س  ي���ع���ط���ي 
�ل���رمل���ان وجم��ل�����س �جلهات  ح��ل 

و�لأقاليم.
�لدولة  ميز�نيات  و���ش��ع  �أن  كما 
م��ن م�����ش��وؤول��ي��ات �ل��رئ��ي�����س حتت 
�شتكون  فيما  �جل��دي��د،  �لد�شتور 
�لرئي�س  �أمام  م�شوؤولة  �حلكومة 

ولي�س �لرملان.

دم����رت ب��ن��ى حت��ت��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة يف 
ميناء �أودي�شا.

تلغر�م  ع��ل��ى  ز�خ����اروف����ا  وك��ت��ب��ت 
�أن ���ش��و�ري��خ ك��ال��ي��ر دم���رت بنى 
�أودي�شا  ميناء  ع�شكرية يف  حتتية 
�ل���دق���ة، ح�شبما  ع��ال��ي��ة  ب�����ش��رب��ة 

نقلت )فر�ن�س بر�س(.
و�أع�����ل�����ن �جل���ي�������س �لأوك�����������ر�ين، 
رو�شية  ����ش���و�ري���خ  �أن  �ل�������ش���ب���ت، 
�لتحتية  للبنية  من�شاآت  �أ�شابت 
و�حد  ي��وم  بعد  �أودي�شا،  ميناء  يف 
و�أوكر�نيا على  من توقيع رو�شيا 
�ت���ف���اق لإع�����ادة ف��ت��ح م���و�ن���ئ على 
�لبحر �لأ�شود ل�شتئناف �شادر�ت 

�حلبوب.
�لعمليات �جلنوبية  قيادة  وكتبت 
هاجم  تلغر�م:  على  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف 
�لتجاري  �أودي�����ش��ا  م��ي��ن��اء  �ل��ع��دو 
ب�شو�ريخ كروز من طر�ز كالير، 
و�أ���ش��ق��ط��ت ق���و�ت �ل��دف��اع �جلوي 
�شاروخن فيما �أ�شاب �شاروخان 

�لبنية �لتحتية للميناء.
ووق���ع���ت رو����ش���ي���ا و�أوك����ر�ن����ي����ا، يف 
�إ����ش���ط���ن���ب���ول، �ت���ف���اق���ا ب���دع���م من 
باإعادة  ي�����ش��م��ح  �مل���ت���ح���دة،  �لأمم 
�لبحر  على  �أوكر�نيا  مو�نئ  فتح 

�لأ�شود لت�شدير �حلبوب.

عن  �لبحث  �شنو��شل  و�أ����ش���اف: 
زيلين�شكي  �لرئي�س  ل��دع��م  �شبل 
و�ل�������ش���ع���ب �لأوك�������������ر�ين ب���اأك���ر 
ق�����در مم���ك���ن م����ن �ل��ف��ع��ال��ي��ة مع 

مو��شلتهما موقفهما �ل�شجاع.
رو�شية  �أنباء  وك��الت  ونقلت  ه��ذ� 
�أم�س  ق��ول��ه��ا  �ل���دف���اع  وز�رة  ع��ن 
�لأحد �إن �لقو�ت �لرو�شية دمرت 

���ش��ف��ي��ن��ة �أوك����ر�ن����ي����ة و����ش���و�ري���خ 
هاربون �لأمريكية �مل�شادة لل�شفن 

يف ميناء �أودي�شا �لأوكر�ين.
وقالت وز�رة �لدفاع �لرو�شية، �إن 
�أدت  �أودي�شا،  ميناء  على  �ل�شربة 
�أمريكية  ���ش��و�ري��خ  ت��دم��ري  �إىل 
م���������ش����ادة ل���ل�������ش���ف���ن م�����ن ط�����ر�ز 

)هاربون(.

�أن  �إىل  بيان  �ل����وز�رة يف  و�أ���ش��ارت 
�أخ���رج���ت ع��ن �خلدمة  �ل�����ش��رب��ة 
لل�شفن  وحتديث  �إ�شالح  من�شاأة 
�ل����ت����اب����ع����ة ل����ل����ق����و�ت �ل���ب���ح���ري���ة 

�لأوكر�نية.
�لناطقة  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
ماريا  �لرو�شية،  �خلارجية  با�شم 
رو�شية  ���ش��و�ري��خ  �إن  ز�خ���اروف���ا، 

مترد يف �شفوف احلوثي.. واعتقال املئات
•• الريا�س-وكاالت:

�أن ميلي�شيا �حلوثي  ك�شفت م�شادر موثوقة يف �شنعاء ل�شحيفة عكاظ �ل�شعودية 
تو�جه مترد�ً د�خلياً بعد رف�س �لع�شر�ت من قاد�ته �مليد�نين �لعودة �إىل �جلبهات، 
و�أودعهم  �مليلي�شيا  قياد�ت  من  ع��دد�ً  �عتقل  �حلوثي  �لوقائي  �لأم��ن  �أن  مو�شحة 

�ل�شجن بتهمة �خليانة خالل �ليومن �ملا�شين.
و�جلنود  للقياد�ت  م�شتعجلة  ع�شكرية  �شكلت حماكم  �مليلي�شيا  �أن  �مل�شادر  و�أف��ادت 
�ملتمردين �لذين يتجاوز عددهم 180 �شابطاً وجندياً وتهدد �أ�شرهم بت�شفيتهم، 
�أوكل لها حماكمة �ل�شباط و�جلنود �لذين عملو� مع  �أن �ملحكمة �حلوثية  مبينة 
�لفرتة  خ��الل  بهم  �مل�شا�س  بعدم  �شمانات  على  بناء  �شنعاء  �إىل  وع��ادو�  �ل�شرعية 

�ملا�شية.
وتوقعت �مل�شادر �أن ت�شهد �لأيام �لقليلة �ملقبلة حمالت �عتقالت و��شعة يف �شنعاء 
وعدد من �ملحافظات �لو�قعة حتت �شيطرة �مليلي�شيا جلنود �جلي�س �ليمني، ملا قبل 
�لنقالب وكذلك للمتقاعدين �لذين يرف�شون حتى �ليوم �ل�شرت�ك مع �مليلي�شيا 
�شباطاً  هناك  �أن  �إىل  لفتة  منازلهم،  يف  �لبقاء  على  وي�شرون  �لعبثية  حربها  يف 
تعلم  ول  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل  �عتقلتهم  قد  �حلوثية  �مليلي�شيا  كانت  وج��ن��ود�ً 

�أ�شرهم عنهم �أي معلومات حتى �للحظة.
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اأخبار الإمارات

بايدن: تغري املناخ تهديد 
وجودي لأمتنا والعامل 

عربي ودويل

رئي�ص بر�شلونة »يلّمح« 
لإمكانية عودة مي�شي للبلوغرانا

الفجر الريا�شي

اجلرنال ميلي: ال�شني اأ�شبحت اأكرث عدوانية يف اعرتا�س طائراتنا
•• وا�صنطن-وكاالت:

ق����ال �جل������ر�ل م�����ارك م��ي��ل��ي، رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �لأرك������ان 
�لأم���ريك���ي���ة، �إن �ل�����ش��ن �أ���ش��ب��ح��ت �أك����ر ع��دو�ن��ي��ة يف 
�عرت��س �لطائر�ت �لع�شكرية و�لقيام مبناور�ت جوية 

غري �آمنة على مدى �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية.
)باعرت��شات  تقوم  �ل�شن  �أن  ميلي  �جل��ر�ل  و�أ�شاف 
خطرية( �شد �لطائر�ت و�ل�شفن �لع�شكرية �لأمريكية، 
و�شركاء  و�ليابان  و�أ�شرت�ليا  كند�  ت�شتهدف  �أنها  كما 
)فاينان�شيال  ل�شحيفة  ميلي  وقال  �آخرين.  �أمريكين 
�أثناء  طائرته  م��ن  على  ب��ر���س(  و)�أ�شو�شييتد  ت��امي��ز( 
و�أ�شرت�ليا:  �إندوني�شيا  �إىل  زي��ار�ت  �آ�شيا يف  �إىل  توجهه 
لقد ز�د عدد عمليات �عرت��س �ل�شن يف �لبحر و�جلو 
ب�شكل ك��ب��ري ع��ل��ى م���دى خ��م�����س ���ش��ن��و�ت، م�����ش��ي��ف��اً، �أن 
�جلي�س �ل�شيني �أ�شبح �أكر عدو�نية ب�شكل ملحوظ يف 

هذه �ملنطقة بالذ�ت.
ورف�س ميلي تقدمي �أرقام حمددة حول �لعدد �لإجمايل 
�إن حجم عمليات �لعرت��س غري  للحو�دث، لكنه قال 
مدى  �أي  �إىل  يت�شح  ومل  عالية  بن�شب  �رت��ف��ع  �لآم��ن��ة 
�لن�شاط  لتو�شيع  �ل�شن  ��شتجابة  ب�شبب  �لرتفاع  كان 
�شينية  مقاتلة  مايو حلقت  ويف  �ملنطقة.  �لأمريكي يف 
من طر�ز J-16 بالقرب من طائرة جت�ش�س �أ�شرت�لية، 
�لألومنيوم  من  قطع  ذل��ك  يف  مبا  مقذوفات  و�أطلقت 

.P-8 أ�شابت حمرك طائرة �ملر�قبة�
�لآمنة  �لعرت��س غري  ناق�س عمليات  �إنه  ميلي  وقال 
ع��ن��دم��ا حت����دث �إىل ن���ظ���ريه �ل�����ش��ي��ن��ي، �جل������ر�ل يل 
�أول م��ك��امل��ة ب��ن �جل�����ر�لت م��ن��ذ توىل  ج��وت�����ش��ن��غ، يف 
�لوليات  بتحذير  ورد يل  بايدن من�شبه.  �لرئي�س جو 

�ملتحدة من �لنخر�ط يف "�أي ��شتفز�ز�ت".
و�ملجال  �لدولية  �ملياه  يف  يعمل  �أن��ه  �لبنتاغون  ويوؤكد 
�جلوي، لكن �ل�شن تريد من �لوليات �ملتحدة تقلي�س 

ن�شاطها يف �ملنطقة.
�شوى  لي�شت  �لع��رت����س  عمليات  �أن  �لتقرير  و�أو���ش��ح 
و�حدة من �لعديد من �لق�شايا �خلالفية يف �لعالقات 
�ملتوترة بن �لوليات �ملتحدة و�ل�شن. ومن �ملتوقع �أن 
بينغ مكاملة  �شي جن  �ل�شيني  و�لرئي�س  بايدن  يجري 

هاتفية يف �لأيام �ملقبلة.
عزم  ع��ن  تقارير  بعد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بكن  وح���ذرت 
�لأمريكي زيارة  �لنو�ب  بيلو�شي رئي�شة جمل�س  نان�شي 
�لتي تطالب �ل�شن  �ملقبل وهي �لدولة  �ل�شهر  تايو�ن 
بال�شيادة عليها. و�أ�شارت �ل�شن �إىل �أنها قد ترد باأكر 
تايبيه، مما  بزيارة  بيلو�شي  قامت  �إذ�  من جمرد كالم 
�أثار خماوف من �أن بكن قد تقوم بعمل ع�شكري، مثل 
�لبيت  وي�شعر  مقاتلة.  ب��ط��ائ��ر�ت  طائرتها  �ع��رت����س 
�لأبي�س بالقلق من �أن توؤدي �لزيارة �إىل �إثارة �أزمة عر 

م�شيق تايو�ن.

منوها اأبطاأ من منو معظم البلدان الأخرى:

الوليات املتحدة: نهاية وهم القوة املطلقة!
•• الفجر -مانليو جرازيانو -ترجمة خرية ال�صيباين

�لعبارة  ه��ذه  �لأم��ري��ك��ي��ة(...  �ملتحدة  للوليات  �لثاين  �ملركز  �أري��د  )ل 
�لأول  خطابه  خ��الل  بو�شوح  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  بها  نطق  -�لتي  �لب�شيطة 
�لأفق  كلمات  ب�شع  يف  -تلخ�س   2010 يناير  يف  �لحت���اد  ح��ال��ة  ع��ن 

�ل�شرت�تيجي �لأمريكي �حلايل.
على مدى عقود، كانت �لوليات �ملتحدة يف حالة تدهور ن�شبي �شيا�شي 

وفكري و�قت�شادي، مع �حتمال �أن تتفوق عليها قوة مناف�شة يوًما ما. 
)�لتفا�شيل �س11(

بتوجيهات حممد بن را�سد 
جلنة التنمية و�شوؤون املواطنني برئا�شة حمدان بن حممد تعتمد البدء 

الفوري بتوزيع 2000 قطعة اأر�س �شكنية مبنطقة اأم نهد الرابعة
•• دبي - وام:

�شاحب  وم���ت���اب���ع���ة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء، )رع���اه 
�هلل(، ب�شفته حاكماً لإم��ارة دبي، 
و�شوؤون  �لتنمية  جلنة  �ع��ت��م��دت 
�ل�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  �مل��و�ط��ن��ن 
ح��م��د�ن ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د �آل 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م���ك���ت���وم، 
�ملجل�س �لتنفيذي، �لبدء �لفوري 
�أر�����س  ق��ط��ع��ة   2000 ب���ت���وزي���ع 
�لر�بعة،  نهد  �أم  مبنطقة  �شكنية 
�مل����و�ط����ن����ن، وذل������ك �شمن  ع���ل���ى 
ب��رن��ام��ج �إ���ش��ك��ان �مل��و�ط��ن��ن �لذي 
ل��ت��وف��ري �حل��ي��اة �لكرمية  ي��ه��دف 
يلبي  �ل�������ذي  �مل����الئ����م  و�مل�������ش���ك���ن 

�حتياجات �لأ�شر �ملو�طنة.
وق����ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد  ب����ت����وج����ي����ه����ات  حم�����م�����د: 
ب���ن ر�����ش���د ومب��ت��اب��ع��ة م���ن �شموه 
�لتنمية  جل��ن��ة  ���ش��م��ن  �ع��ت��م��دن��ا 
�لبدء �لفوري  �ملو�طنن،  و�شوؤون 
�أر�����س  ق��ط��ع��ة   2000 ب���ت���وزي���ع 

�لر�بعة  نهد  �أم  مبنطقة  �شكنية 
للمو�طنن، وذلك �شمن برنامج 

�إ�شكان �ملو�طنن يف �إمارة دبي.
�لإ�شكان  م��ل��ف  ���ش��م��وه:  و�أ����ش���اف 
وم�شتمر  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  ن��ت��اب��ع��ه 

لتنفيذ توجيهات حممد بن ر��شد 
�حتياجات  ك��اف��ة  وتلبية  بتوفري 
وتعزيز  �لإ���ش��ك��ان��ي��ة  �مل���و�ط���ن���ن 
�أف�شل جودة حياة لالأ�شر وتاأمن 

��شتقر�رهم.  )�لتفا�شيل �س3(
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اأخبـار الإمـارات
القطاع  عطلة  اجلاري  يوليو   30

اخلا�س مبنا�شبة راأ�س ال�شنة الهجرية
•• دبي-وام: 

30 يوليو  �ملو�فق  �ملقبل  �ل�شبت  �أن يوم  �لب�شرية و�لتوطن  �ملو�رد  �أعلنت وز�رة 
وموؤ�ش�شات  من�شاآت  يف  �لعاملن  جلميع  �لأج��ر  مدفوعة  ر�شمية  عطلة  �جل��اري 
للعام  �ل��ه��ج��ري��ة  �ل�شنة  ر�أ�����س  مبنا�شبة  �ل��دول��ة  يف  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  و���ش��رك��ات 

.1444
�ملعتمدة  �لر�شمية  �ل��ع��ط��الت  ب�����ش��اأن  �ل����وزر�ء  جمل�س  ل��ق��ر�ر  تنفيذ�  ذل��ك  ي��اأت��ي 

للقطاعن �حلكومي و�خلا�س لعامي 2021 و2022.

بالتعاون مع مكتبات دائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي

 وزارة تنمية املجتمع تنفذ �شل�شلة ور�س تثقيفية حلماية الأطفال من  الإ�شاءة
•• اأبوظبي-الفجر

 تنفذ وز�رة تنمية �ملجتمع �شمن مبادر�تها �لتوعوية، �نطالقاً من  �لقانون 
�لحتادي حلقوق �لطفل "ودمية"، ومن خالل برنامج "ل �أقبل"، عدد�ً من 
باأبوظبي،  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئرة  مكتبات  مع  بالتعاون  �لتوعوية  �لور�س 
�لإ�شاءة  م��ن  وحمايتهم  وو�ج��ب��ات��ه��م  بحقوقهم  �لأط���ف���ال  تثقيف  ب��ه��دف 

باأ�شكالها كافة.
ويركز برنامج "ل �أقبل"، �لذي ي�شتهدف فئة �لأطفال من عمر 3 �إىل 10 
�ملنا�شبة  و�لو�شائل  �لإ���ش��اءة،  قبول  عدم  طرق  �لأطفال  تعليم  على  �شنو�ت، 

�لتي ميكن �أن يلجاأ �إليها �لطفل يف حال تعر�شه لأي نوع من �أنو�ع �لإيذ�ء 
با�شتخد�م طرق نوعية ومبتكرة لإي�شال �ملعلومات، بالعتماد  على عو�مل 
عر  وذل��ك  �لعمرية،  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �لأط��ف��ال  لطبيعة  �ملنا�شبة   �جل��ذب 
��شتخد�م نظام �إلكرتوين يتم فيه طرح �أ�شئلة متنوعة، �إ�شافة �إىل �ل�شتفادة 
لدى  �خلاطئة  �ملفاهيم  وت�شحيح  �ملعلومات  لهذه  �ل��ر�ج��ع��ة  �لتغذية  م��ن 

�لأطفال.
كما تركز ور�س هذ� �لعام على عدة حماور �أبرزها: حقوق �لطفل �لأ�شرية، 
�ل�شحية، �لتعليمية، �لثقافية، �حلماية، و�جبات �لطفل على �لأخرين، �أرقام 
حيث  لالإ�شاءة،  �لطفل  تعر�س  حال  يف  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  مع  �لتو��شل 

�ملجتمع،  يف  �لطفل  حقوق  ثقافة  ن�شر  على  �ملجتمع   تنمية  وز�رة  حتر�س 
وذل����ك م��ن خ���الل رب���ط ور�����س �ل��ت��وع��ي��ة ب��ق��ان��ون ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل "ودمية" 
خلق  على  و�لعمل  �لتوعية  تعزيز  �أج��ل  من  خا�شته،  �لتنفيذية  و�لالئحة 
م�شتويات  يف  �لطفل  حقوق  جت��اه  �إيجابية  جمتمعية  و�شلوكيات  توجهات 
حماور  تعتمد  �لور�س  وه��ذه  �ملحلي.  �ملجتمع  �لأ���ش��رة،  �ملوؤ�ش�شات،  متعددة: 
و�لو�شائل  �لطفل  حق�وق  حم�اية  �إج�����ر�ء�ت  تو�ش�يح  �إىل  ت��ه��دف  �أ�شا�شية 
حقوق  لقانون  �ملطبقة  �جلهات  مب�شوؤوليات  و�لتعريف  لتنفيذها،  �ملنا�شبة 
�خلطر  عو�مل  م�ن  لل�ح�د  �ملب�كر  �ل�تدخ�ل  ط�رق  وبي�ان  "ودمية"،  �لطفل 

و�آثارها على �لطفل و�أ�شرته.

�أ�شا�شية  بنود  "ودمية"،على عدة  �لطفل  �لحت��ادي حلقوق  �لقانون  وين�س 
�لطفل يف  �لطفل منها :حق  �لأحكام  �خلا�شة بحفظ حقوق  تت�شمل على 
�لطفل يف خمتلف  و�إ�شر�ك  �ل�شحية،  و�لنفقة و�خلدمات  و�لرعاية  �حلياة 
يحتاجها،  �لتي  �ملهار�ت  وتك�شبه  �شخ�شيته  ز  تعزرّ �لتي  و�لأن�شطة  �لر�مج 
�أ�شكال  كافة  وحظر  ل��دي��ه،  و�لتحديات  و�مل�شكالت  �مل��خ��اوف  كافة  ملو�جهة 
�شوء  �أو  �ل�شتغالل  م��ن  �لأط��ف��ال  وحماية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لعنف 
�ملعاملة ، كما ��شتمل �لقانون على حق �لطفل يف �حلماية، عن طريق �إن�شاء 
�لأنظمة  على  بناًء  ة  �ملخت�شرّ �جلهات  بالتن�شيق مع  �لطفل  وح��د�ت حلماية 

و�لقو�نن �ملعمول بها.

رئي�س الدولة ي�شدر مرا�شيم احتادية بتعيني مدراء عموم للهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 
بتعين مدر�ء عموم يف  �لدولة، حفظه �هلل، مر��شيم �حتادية 

�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ.
�خلييلي،  �شهيل  �شعيد  �شهيل  �للو�ء  تعين  �ملر��شيم  و�شملت 
و�جلمارك  و�جلن�شية  للهوية  �لحت��ادي��ة  للهيئة  عاماً  مدير�ً 

و�أمن �ملنافذ.
�لهيئة  �شيا�شات  ر�شم  �لإ�شر�ف على  �لهيئة،  عام  يتوىل مدير 
و��شرت�تيجيتها وبر�جمها و�لإ�شر�ف على تنفيذ �ملعتمد منها 
بالتن�شيق مع �لقطاعات �ملختلفة يف �لهيئة و�جلهات �ملعنية يف 
�لدولة، بالإ�شافة �إىل �ملهام �ملتعلقة باإد�رة �لعالقات و�لتعاون 

�لدويل بن �لهيئة و�جلهات و�ملنظمات �لدولية.

تعيني اللواء �سهيل جمعة اخلييلي مديرًا عامًا للهوية 
وجوازات ال�سفر يف الهيئة.

و�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 
�شهيل  �لعميد  برتقية  �حتادياً  مر�شوماً  �هلل،  حفظه  �لدولة، 
جمعة حممد كلثم �خلييلي �إىل رتبة لو�ء، وتعيينه مدير�ً عاماً 
للهوية وجو�ز�ت �ل�شفر يف �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية 

و�جلمارك و�أمن �ملنافذ.
�قرت�ح  �لهيئة  يف  �ل�شفر  وج���و�ز�ت  �لهوية  ع��ام  مدير  يتوىل 
و�للو�ئح  و�لت�شريعات  و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  و�إع����د�د 
�ل�شفر  �لهوية و�جلن�شية وج��و�ز�ت  ب�شوؤون  �ملتعلقة  و�لأنظمة 
�ملعتمد  تنفيذ  على  و�لإ���ش��ر�ف  �ملعنية،  �جلهات  مع  بالتن�شيق 
منها. كما ي�شرف على �إد�رة �ل�شجل �ل�شكاين للدولة، وتطوير 

�شيا�شات و�إجر�ء�ت ت�شجيل �ل�شكان وجو�ز�ت �ل�شفر، و�لإ�شر�ف 
على �شيا�شات ومبادر�ت وخدمات �إ�شد�ر �لهوية.

للخدمات  عامًا  مديرًا  الكعبي  خمي�س  اللواء  تعيني 
امل�ساندة يف الهيئة.

و�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 
�لعميد خمي�س  �حتادياً برتقية  �لدولة، حفظه �هلل، مر�شوماً 
�إىل رتبة لو�ء، وتعيينه مدير�ً  �ل�شويهي �لكعبي  حممد �شامل 
عاماً للخدمات �مل�شاندة يف �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية 

و�جلمارك و�أمن �ملنافذ.
و�إعد�د  �ق��رت�ح  �لهيئة  �مل�شاندة يف  يتوىل مدير عام �خلدمات 
�ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات و�للو�ئح و�لأنظمة �ملتعلقة باملو�رد 
�لب�شرية و�ملالية و�لإد�رية وتقنية �ملعلومات يف �لهيئة، وتنفيذ 
�ملعتمد منها بالتن�شيق مع كافة قطاعات و�إد�ر�ت �لهيئة. كما 
�إعد�د كافة �لت�شريعات �شاماًل �لقو�نن و�للو�ئح  ي�شرف على 
و�لقر�ر�ت �ملتعلقة باخت�شا�شات �لهيئة و�لتفاقيات ومذكر�ت 

�لتفاهم.

تعيني اأحمد الفال�سي مديرًا عامًا للجمارك يف الهيئة.
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در  كما 
�شعادة  بتعين  �حت��ادي��اً  مر�شوماً  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س 
�أحمد عبد�هلل �أحمد �لفال�شي، مدير�ً عاماً للجمارك يف �لهيئة 
بدرجة  �ملنافذ،  و�أمن  للهوية و�جلن�شية و�جلمارك  �لحتادية 

وكيل وز�رة.
�ل�شيا�شات  و�إع�������د�د  �ق�����رت�ح  �جل���م���ارك  ع����ام  م��دي��ر  وي���ت���وىل 
�ملتعلقة  و�لأن��ظ��م��ة  و�ل��ل��و�ئ��ح  و�لت�شريعات  و�ل�شرت�تيجيات 

باجلمارك بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية، و�لإ�شر�ف على تنفيذ 
�ملعتمد منها. كما ي�شرف على �ملهام �ملتعلقة بتطوير وتوحيد 
�لدولية  �ملو��شيع  ومتابعة  �ل��دول��ة،  يف  �جلمركية  �لإج���ر�ء�ت 
�جلمركي  �لتفتي�س  وع��م��ل��ي��ات  �جل��م��رك��ي،  ب��ال��ع��م��ل  �ملتعلقة 
و�لرقابة على �لب�شائع �ل�شادرة و�لو�ردة و�لعابرة /تر�نزيت/ 
عمليات  ومكافحة  للدولة  �جلمركية  �ملنافذ  يف  و�مل�شافرين 
�جلمركية  �ل��دو�ئ��ر  مع  بالتن�شيق  وذل��ك  �جلمركي،  �لتهريب 

�ملحلية.

تعيني حممد الكويتي مديرًا عامًا لأمن املنافذ يف الهيئة.
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در  كما 
�شعادة  برتقية  �حت��ادي��اً  مر�شوماً  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�س 
حممد �أحمد عبد�هلل �لكويتي �إىل درجة وكيل وز�رة، وتعيينه 
مدير�ً عاماً لأمن �ملنافذ يف �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية 

و�جلمارك و�أمن �ملنافذ.
وي��ت��وىل م��دي��ر ع���ام �أم���ن �مل��ن��اف��ذ �ق����رت�ح و�إع�����د�د �ل�شيا�شات 
�ملتعلقة  و�لأن��ظ��م��ة  و�ل��ل��و�ئ��ح  و�لت�شريعات  و�ل�شرت�تيجيات 
على  و�لإ���ش��ر�ف  �ملعنية،  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  �ملنافذ  ب��اأم��ن 
تنفيذ �ملعتمد منها. كما ي�شرف على �ملهام �ملتعلقة بالأحد�ث 
�لأم��ن��ي��ة ع��ل��ى �مل��ن��اف��ذ و�حل����دود و�مل��ن��اط��ق �حل���رة مب��ا ي�شمن 
�لأمنية،  �إمكانياتها  وتعزيز  �ملو�قع  هذه  وجاهزية  كفاءة  رفع 
بالإ�شافة �إىل و�شع �ملعايري و�ل�شرت�طات و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة 
�ملنافذ و�ملناطق �حلرة بالتن�شيق مع  �إن�شاء  باإ�شد�ر تر�خي�س 
�جلهات �ملعنية. وي�شرف على تنفيذ عمليات �لتفتي�س و�شبط 
ح��رك��ة دخ���ول وخ����روج �ل��ب�����ش��ائ��ع و�لأ���ش��خ��ا���س ع��ل��ى م�شتوى 

�لدولة، وعمليات مركز �ل�شتعالم �ملبكر.

مديرًا عامًا للهيئة  اخلييلي،  �شهيل  �شعيد  �شهيل  اللواء  • تعيني 
الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ 

مديرًا عامًا للهوية وجوازات  اخلييلي  كلثم  حممد  جمعة  �شهيل  اللواء  • تعيني 
ال�شفر يف الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ 

مديرًا عامًا للخدمات  الكعبي  ال�شويهي  �شامل  حممد  خمي�س  اللواء  • تعيني 
امل�شاندة يف الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ 

مديرًا عامًا للجمارك  الفال�شي،  اأحمد  عبداهلل  اأحمد  �شعادة  • تعيني 
يف الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ 

مديرًا عامًا لأمن  الكويتي  عبداهلل  اأحمد  حممد  �شعادة  • تعيني 
املنافذ يف الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ

�شرطة دبي تدعو اإىل التاأكد من �شالمة اأجزاء املركبة مع ارتفاع درجات احلرارة
•• دبي-وام:

للمرور  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �شويد�ن،  بن  �شامل  جمعة  �لعقيد  دعا 
ب���الإن���اب���ة يف ���ش��رط��ة دب����ي، م�����ش��ت��خ��دم��ي �ل��ط��ري��ق �إىل �ل���ت���اأك���د من 
�مل��رك��ب��ة وف��ح�����س �لإط������ار�ت ور���ش��د حالتها خا�شة  �أج����ز�ء  ���ش��الم��ة 
�إىل  �ل��ع��ام �لتي ت�شل فيها درج���ات �حل���ر�رة  �ل��ف��رتة �حلالية م��ن  يف 
�أف��ر�د �ملجتمع على  �أعلى معدلتها، ف�شاًل عن �إقبال عدد كبري من 
خمتلفة،  �أج��و�ء  يف  طويلة  مل�شافات  �شيار�تهم  با�شتخد�م  ب��ر�ً  �ل�شفر 
موؤكد�ً �شرورة زيادة �لوعي وتعزيز �لثقافة �ملرورية لدى �ل�شائقن 

وم�شتخدمي �لطريق، باأهمية �لتاأكد من �شالمة و�شالحية �ملركبة 
حفاظا على حياتهم وحياة �لآخرين.

وقال �لعقيد جمعة بن �شويد�ن : يف ظل �رتفاع درجات �حلر�رة �لتي 
ن�شهدها خالل فرتة �ل�شيف، يتوجب على قائدي �ملركبات �لتاأكد من 
�إج��ر�ء�ت �لأمن و�ل�شالمة يف �ملركبة، و�إج��ر�ء �لفح�س  توفر جميع 
خالل  �ملرورية  و�للو�ئح  بالقو�نن  �لتقيد  �إىل  �إ�شافة  لها،  �ل��دوري 
�لقيادة، منوهاً بعدم تركيب �أية �إ�شافات خارجية يف �ملركبة من غري 
�جلهات �ملعتمدة، و�لتي عادة ما توؤدي �إىل كرة �لأعطال وتكون �شبباً 

رئي�شياً يف �ندلع �حلر�ئق يف �ملركبات.

ولفت �إىل �أن �لأجهزة �ل�شرطية تقوم بعمل حمالت مرورية توعوية 
و�شبطية مكثفة خالل هذه �لفرتة، كما تقوم بالرتكيز على �شبط 
�أرو�ح  على  منها  حفاظا  �ل�شالحية  منتهية  �لإط���ار�ت  ذ�ت  �ملركبات 

م�شتخدمي �لطريق.
من  �لأول  �لن�شف  خالل  �شجلت  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  �أن  و�أ�شاف 
�لعام �جلاري، خمالفات تتعلق ب�شالمة �أجز�ء �ملركبة، منها 2166 
خمالفة عدم �شالحية �لإطار�ت، و2215 خمالفة قيادة مركبة ل 
تتوفر فيها �شروط �لأمن و�ل�شالمة، بالإ�شافة �إىل 1704 خمالفات 

قيادة مركبة غري �شاحلة لل�شري على �لطرق.
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اأخبـار الإمـارات

جامعة دبي تختتم املع�شكر التكنولوجي ال�شيفي لطلبة املدار�س الثانوية

�لفر�شة  توفر  �جلامعة  �إن  وق��ال 
�حلياة  يف  ل���الن���خ���ر�ط  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
تفاعلهم  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  �مل��ه��ن��ي��ة 

•• دبي-الفجر:

مع�شكرها  دب���ي  ج��ام��ع��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي �ل�����ش��ي��ف��ي �ل����ذي 
ن��ظ��م��ت��ه خ����الل �ل���ف���رتة م���ن 18 
مبقرها  �حل����ايل  ي��ول��ي��و   21 �إىل 
باملدينة �لأكادميية يف دبي، و�لذي 
�لعامة  �ل��ث��ان��وي��ة  طلبة  ��شتهدف 
و�لثاين  ع�شر  �حل���ادي  �ل�شفوف 
باإ�شر�ف  �لدولة،  مد�ر�س  يف  ع�شر 
�لتدري�س  هيئة  �أع�����ش��اء  م��ن  ع��دد 
�ملعلومات  وتقنية  �لهند�شة  بكلية 

يف �جلامعة.
����ش��ت��م��ل ب���رن���ام���ج �مل��ع�����ش��ك��ر على 
�لتكنولوجية  �مل��ج��الت  م��ن  ع���دد 

بيئة �لعمل و�لقدرة على �لتجربة 
�لعملية يف هذه �ملجالت و�عطائهم 
�مل�شتقبل  ت��خ�����ش�����ش��ات  ع���ن  ن���ب���ذة 
و�ل�شتد�مة،  �لتنمية  ومتطلبات 
و�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��روؤي��ة �ل��دول��ة يف هذه 
�ملقبلة  ع��ام��ا  للخم�شن  �مل��ج��الت 
وخر�ت  مهار�ت  �لطلبة  و�إك�شاب 

جديدة.
 كما ��شتهدف �لتعرف على �لبيئة 
بالر�مج  وت��ع��ري��ف��ه��م  �جل��ام��ع��ي��ة 
و�طالعهم  �جل��ام��ع��ي��ة،  و�مل���ر�ف���ق 
ع��ل��ى �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات �لأك���ادمي���ي���ة 
�مل���ت���اح���ة، و�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، من 
در��شية  وق��اع��ات  وخ��دم��ات  مر�فق 

وخمتر�ت ومر�كز لالأن�شطة.

و�لتقنية �حلديثة �ملتعلقة بالذكاء 
و�لف�شاء،  �لأر�����س  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
"�آردوينو"  �ل�������ش���ي���ر�ين،  �لأم�����ن 

وروؤية �حلا�شوب.
�لدكتور  �لأ����ش���ت���اذ  ����ش���ع���ادة  و�أك������د 
�جلامعة،  رئي�س  �لب�شتكي  عي�شى 
�حت�شان  ع��ل��ى  �جل��ام��ع��ة  ح��ر���س 
ومنها  ك���اف���ة  �ل����ت����دري����ب  ب����ر�م����ج 
�ل�شيفي  �ل�����ت�����دري�����ب  ب����رن����ام����ج 
�ل����ذي ي��ع��د ف��ر���ش��ة م��ه��م��ة لطلبة 
مهار�تهم  لك���ت�������ش���اف  �مل�����د�ر������س 
و�شقل  �لعملية  قدر�تهم  وتعزيز 
�لفعال  و�ل���ت���و�����ش���ل  م���و�ه���ب���ه���م، 
و�لتفاعل �ليومي ومعاي�شة �حلياة 

�جلامعية.

�ل��ي��وم��ي م��ع �مل��ن��اخ �ل��ع��ل��م��ي �لذي 
�مل����ه����ار�ت  و�أن  �جل���ام���ع���ة  ت����وف����ره 
من  مهما  ج���زء�  �أ�شبحت  �ملهنية 
متطلبات �نخر�ط �جليل �جلديد 
�لدر��شة  ب��ع��د  �لعملية  �حل��ي��اة  يف 
�لثانوية، م�شري� �إىل �أنه �أ�شبح من 
�ملطلوب للجيل �جلديد �أن يتعرف 
على خمتلف �لتقنيات �حلديثة يف 

هذه �ملجالت.
�لتعريف  �مل���ع�������ش���ك���ر  �����ش���ت���ه���دف 
�حلديثة  �لتكنولوجية  باملجالت 
�لطلبة  م����ع  �خل��������ر�ت  وت�����ب�����ادل 
فر�شة  وم���ن���ح���ه���م  �مل���������ش����ارك����ن، 
�مليد�نين  �خل��ر�ء  من  �ل�شتفادة 
و�لأكادميين، وتفاعل �لطلبة مع 

ال�شحة جتري 236،774 فح�شا ك�شفت عن 1،312 اإ�شابة جديدة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد و1،307 حالت �شفاء

•• اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة    متا�شيا مع خطة 
�لكت�شاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
�مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�شابة  �ملبكر وح�شر �حلالت 
�لوز�رة  �أعلنت  19" و�ملخالطن لهم وعزلهم   - "كوفيد 
�ل�شاعات  خ��الل  ج��دي��د�  236،774 فح�شا  �إج���ر�ء  ع��ن 
با�شتخد�م  �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع   24 �ل� 
تكثيف  �لطبي.   و�شاهم  �لفح�س  تقنيات  و�أح��دث  �أف�شل 

نطاق  وتو�شيع  �ل��دول��ة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج����ر�ء�ت 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،312 
ح��ال��ة �إ���ش��اب��ة ج���دي���دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا �مل�����ش��ت��ج��د من 
وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات 
للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت 
�ل��وز�رة عن وفاة  �أعلنت  982،969 حالة.   كما  �مل�شجلة 
ح��ال��ة م�����ش��اب��ة وذل����ك م��ن ت��د�ع��ي��ات �لإ���ش��اب��ة بفريو�س 
�لدولة  �ل��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا 
�ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت   2،332

�ملتوفن،  ل��ذوي  ومو��شاتها  تعازيها  وخال�س  �أ�شفها  عن 
ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابن، مهيبة باأفر�د 
�ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات 
و�شالمة  ل�شحة  �شماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م 
حالت   1،307 �شفاء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت  �جلميع.   كما 
جديدة مل�شابن بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" 
�لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س  �أع��ر����س  من  �لتام  وتعافيها 
يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية 

جمموع حالت �ل�شفاء 962،614 حالة.

وزارة ال�شحة تعلن ت�شجيل 3 حالت بجدري القردة
•• اأبوظبي -وام:

�ملتبعة  �ل�شيا�شة  3 حالت جديدة بالدولة جلدري �لقردة وفق  �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن ت�شجيل 
لدى �جلهات �ل�شحية للر�شد و�لتق�شي �ملبكر للمر�س.

�ل�شحية،  و�لوقاية  �ل�شالمة  �إج��ر�ء�ت  كافة  �تباع  ب�شرورة  �ملجتمع  �أف��ر�د  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  وتو�شي 
و�أخذ �لتد�بري �لوقائية عند �ل�شفر و�لتجمعات. وتطمئن وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع �أفر�د �ملجتمع باأن �جلهات 
�ل�شحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لالزمة مبا فيها �لتق�شي وفح�س �ملخالطن ومتابعتهم، عالوة 

على �لعمل �مل�شتمر و�لدوؤوب ل�شمان جاهزية �لقطاع �ل�شحي لكافة �لأوبئة و�لأمر��س �ملعدية.
 كما تدعو �لوز�رة �جلمهور �لكرمي �شرورة �أخذ �ملعلومات من �مل�شادر �لر�شمية يف �لدولة، وجتنب تد�ول �ل�شائعات 

و�ملعلومات �ملغلوطة، عو�شاً عن �أهمية متابعة �مل�شتجد�ت و�لإر�شاد�ت �لتي ت�شدر من �جلهات �ل�شحية.

بتوجيهات حممد بن را�شد ...جلنة التنمية و�شوؤون املواطنني برئا�شة حمدان بن 
حممد تعتمد البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة اأر�س �شكنية مبنطقة اأم نهد الرابعة

•• دبي - وام:

�شاحب  وم���ت���اب���ع���ة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته 
حاكماً لإمارة دبي، �عتمدت جلنة 
�لتنمية و�شوؤون �ملو�طنن برئا�شة 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  �آل  ر����ش��د 
�لبدء  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
قطعة   2000 ب��ت��وزي��ع  �ل���ف���وري 
نهد  �أم  مب��ن��ط��ق��ة  ���ش��ك��ن��ي��ة  �أر�������س 
�ل��ر�ب��ع��ة، ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ن، وذلك 
�ملو�طنن  �إ���ش��ك��ان  ب��رن��ام��ج  �شمن 
�ل�������ذي ي����ه����دف ل���ت���وف���ري �حل���ي���اة 
�ل��ك��رمي��ة و�مل�����ش��ك��ن �مل��الئ��م �لذي 

يلبي �حتياجات �لأ�شر �ملو�طنة.
وق�����ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد  "بتوجيهات  حم����م����د: 
ب���ن ر�����ش���د ومب��ت��اب��ع��ة م���ن �شموه 
�لتنمية  جل��ن��ة  ���ش��م��ن  �ع��ت��م��دن��ا 
�لفوري  �لبدء  �ملو�طنن،  و�شوؤون 
�أر������س  ق��ط��ع��ة   2000 ب���ت���وزي���ع 
�لر�بعة  نهد  �أم  مبنطقة  �شكنية 
برنامج  �شمن  وذلك  للمو�طنن، 

مو�قع  �خ��ت��ي��ار  للمو�طنن  يتيح 
�لأر��شي �لتي تنا�شبهم مع �إعطاء 
�لو�حدة  �لعائلة  لأف��ر�د  �لأول��وي��ة 

لل�شكن يف نف�س �ملنطقة.
�شاحب  ت���وج���ي���ه���ات  ت���دع���م  ك���م���ا 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، بتوفري �ملر�فق و�خلدمات 
تعزز ج��ودة �حلياة، و�خلطة  �لتي 
�ملتكاملة �ملعتمدة من �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد، يف هذ� �ل�شدد، 
لالأ�شر  �لج��ت��م��اع��ي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�ملو�طنة، وترفع من �إجناز خطط 
�إ���ش��ك��ان �مل��و�ط��ن��ن يف �إم����ارة دبي، 
�ملبذولة  �حل���ك���وم���ي���ة  و�جل����ه����ود 
م���ن �أج����ل �لرت���ق���اء ب���ج���ودة حياة 
�ل�شتقر�ر  وت���ع���زي���ز  �مل���و�ط���ن���ن، 
�لج��ت��م��اع��ي ل��ه��م ولأ����ش���ره���م من 
خ�����الل ت���وف���ري �ل�����ش��ك��ن �مل���الئ���م، 
ي��ت�����ش��ق م���ع م��ن��ظ��وم��ة �لرفاه  مب���ا 
�لجتماعي  و�لأم�������ن  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�ل���ت���ي حت���ر����س دول������ة �لإم���������ار�ت 
وتر�شيخ  دع��ائ��م��ه��ا  �إر�����ش����اء  ع��ل��ى 
مقوماتها ملو�طنيها، ومبا يتو�فق 
تطوير  �����ش���ت���ك���م���ال  ج����ه����ود  م�����ع 
�لتنموية  �ل�شرت�تيجية  وتنفيذ 
تكون  دبي كي  لإم��ارة  و�حل�شرية 

�إ�شكان �ملو�طنن يف �إمارة دبي".
�لإ�شكان  " م��ل��ف  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
وم�شتمر  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل  ن��ت��اب��ع��ه 
لتنفيذ توجيهات حممد بن ر��شد 
�حتياجات  ك��اف��ة  وتلبية  ب��ت��وف��ري 
وتعزيز  �لإ����ش���ك���ان���ي���ة  �مل���و�ط���ن���ن 
�أف�شل جودة حياة لالأ�شر وتاأمن 

��شتقر�رهم ".
" �أول���وي���ات جلنة  �شموه  و�أ���ش��اف 
توفري  �ملو�طنن  و�شوؤون  �لتنمية 
و�ل�شريع  �ل����ش���ت���ب���اق���ي  �ل����دع����م 
لتوفري كافة �خلدمات للمو�طنن 
. . و�شنعزز �جلهود خالل �ملرحلة 
�لأحياء  لتكون  ون�شرعها  �ملقبلة 

�ل�شكنية �لأف�شل عاملياً ".
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  ت�شمل 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
قطعة   2000 ن��ح��و  تخ�شي�س 
نهد  �أم  مب��ن��ط��ق��ة  ���ش��ك��ن��ي��ة  �أر�������س 
�لتوزيع  ���ش��ي��ب��د�أ  ح��ي��ث  �ل���ر�ب���ع���ة، 
ل���الأر�����ش���ي �ل�����ش��ك��ن��ي��ة �ب���ت���د�ء من 
�ملقبل  ي��ول��ي��و   27 �لأرب����ع����اء  ي���وم 
ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ن �حل��ا���ش��ل��ن على 
م���و�ف���ق���ات م��وؤ���ش�����ش��ة حم���م���د بن 
ر������ش����د ل����الإ�����ش����ك����ان، ومي����ك����ن من 
�لذي  "م�شكني"  ت��ط��ب��ي��ق  خ���الل 

�ملدينة �لأف�شل للعمل و�حلياة يف 
�لعامل.

ت���������ش����ه����ي����الت د�ع������م������ة لإ�����ش����ك����ان 
�ملو�طنن.

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، قد 
ت�����ش��ه��ي��الت د�عمة  �ع��ت��م��د ح��زم��ة 
رفع  منها  �ملو�طنن،  �إ�شكان  مللف 
قيمة �لقر�س �ل�شكني للمو�طنن 
باإمارة دبي لت�شل �إىل مليون درهم 
�مل�شتحقة  للفئات  فو�ئد  دون  من 
�إط��ار حر�س �شموه على تعزيز  يف 
للمو�طنن  �لأ����ش���ري  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
وتوفري �حلياة �لكرمية لهم. ومت 
خف�س ن�شبة �ل�شتقطاع �ل�شهري 
�ل�شكنية  �لقرو�س  �شد�د  لأق�شاط 
�ل���دخ���ل  م�����ن   %  15 ل��ت�����ش��ب��ح 
�ل�شهري للمقرت�س، و�إلغاء �شرط 
ت��وف��ري �ل��ر���ش��ي��د ل��ل��ح�����ش��ول على 
خف�س  �ىل  �إ�شافة  �شكنية،  �أر���س 
قيمة بع�س �مل�شاكن لدى موؤ�ش�شة 
بن�شبة  لالإ�شكان  ر��شد  بن  حممد 
على  ت�����ش��ه��ي��اًل   ،10% ح������و�يل 

�ملو�طنن.
مبادر�ت  ع��دة  �عتماد  ك��ذل��ك  ومت 

لبناء  �مل���و�ط���ن���ن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ي�����ش��ري 
فللهم �ل�شكنية يف �إمارة دبي تتمثل 
�لرهن  ر����ش���وم  م���ن  �إع��ف��ائ��ه��م  يف 
بالقرو�س  �خل���ا����ش���ة  �ل���ع���ق�������اري 
�لذين  �ملو�طنن  و�إعفاء  �ل�شكنية 
يبنون منازلهم لأول مرة من دفع 
�أل  على  �لكهرباء  تو�شيل  ر���ش��وم 
4 مالين  تتجاوز قيمة منازلهم 
�إع���ط���اء  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  دره�������م، 
�لأولوية لالأ�شرة �لو�حدة لل�شكن 
يف ن��ف�����س �مل���ن���اط���ق �جل����دي����دة مبا 
و�لتالحم  �لأ�شري  �لرت�بط  يعزز 

�ملجتمعي.
�جلدير بالذكر �أن �شاحب �ل�شمو 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �عتمد 
بقيمة  تاريخية  �إ���ش��ك��ان  ميز�نية 
عاماً  للع�شرين  درهم،  مليار   65
دبي.  �إم��ارة  يف  للمو�طنن  �ملقبلة 
ح��ي��ث ت���اأت���ي ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه يف 
�لنموذج  ����ش��ت��ك��م��ال  ج���ه���ود  ظ���ل 
وف��ق خطة  دب��ي  لإم����ارة  �لتنموي 
مبا   ،2040 �حل�������ش���ري���ة  دب������ي 
يعزز �حلياة �لكرمية للمو�طنن، 
وي�شهم يف حتقيق روؤية �شموه باأن 
�لأف�شل  �ملدينة  دبي  تكون مدينة 

للحياة يف �لعامل.

حمدان بن حممد: ملف الإ�شكان نتابعه ب�شكل مبا�شر وم�شتمر لتنفيذ توجيهات حممد بن را�شد بتوفري 
وتلبية كافة احتياجات املواطنني الإ�شكانية وتعزيز اأف�شل جودة حياة لالأ�شر وتاأمني ا�شتقرارهم 

بتكلفة 47 مليون درهم..

دار الرب ُتنجز 90 % من م�شروعها الوقفي يف عجمان
�شرطة اأبوظبي تطلع على ممار�شات ال�شرطة 

الربيطانية يف مكافحة الرتويج الإلكرتوين للمخدرات
•• اأبوظبي - لندن- وام: 

�شرطة  يف  �جلنائي  �لأم��ن  بقطاع  �مل��خ��در�ت  مكافحة  مديرية  من  وف��د  �طلع 
�ل�شرطة  تطبقها  �لتي  �حلديثة  و�لو�شائل  �ملمار�شات  �أف�شل  على  �أب��وظ��ب��ي 
�لعقيد  و�لتقى  ل��ل��م��خ��در�ت.  �لإل��ك��رتوين  �ل��رتوي��ج  مكافحة  يف  �لريطانية 
�لدكتور جا�شم حممد �خلزرجي مدير �إد�رة �ملر�قبة وجمع �ملعلومات مبديرية 
مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة �أبوظبي رئي�س �لوفد خالل زيارته �ململكة �ملتحدة، 
غر�هام مكنولتي م�شاعد مفو�س �شرطة لندن حيث جرى بحث تعزيز �لتعاون 
مبكافحة  �ملرتبطة  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملجالت  يف  �جلهتن  بن  �لأمني 
�ملخدر�ت يف �لف�شاء �لإلكرتوين. وز�ر �لوفد �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة 
�ملو��شالت و�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة �شايك�س و�للجنة �مل�شرتكة ملكافحة 
�ملخدر�ت بوز�رة �لد�خلية �لريطانية وتعرف على �أحدث ممار�شاتها وجهودها 
و�مل�شتجد�ت �لتطويرية يف مكافحة �لرتويج �لإلكرتوين و�لتعامالت �مل�شبوهة 

للعمالت �لرقمية و�لنرتنت �ملظلم وطرق ر�شدها و�إحباطها.
ت��ع��زي��ز ����ش��ت��د�م��ة �ل��ع��م��ل �خلريي 
ل�����دى �جل���م���ع���ي���ة، و�����ش���ت���م���ر�ري���ة 
و�لعطاء  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�������ش���اري���ع 
ل�شالح  ت��ق��دم��ه  �ل���ذي  �ملجتمعي، 
و�ل�شر�ئح  و�مل��ح��ت��اج��ن  �ل��ف��ق��ر�ء 
جميع  ودع���م  وخ��دم��ة  �ل�شعيفة، 
�لتي  �ل��ع��م��ل �خل������ريي،  جم�����الت 

تعمل "د�ر �لر" يف �إطارها.
�ملتوقع  �إن م��ن  �مل��ه��ريي:  د.  وق��ال 
�مل�شروع  و�إجن����از  �لعمل  ��شتكمال 
خالل  �فتتاحه  وت�شلمه  �ل��وق��ف��ي 
�أن  �ل�����ق�����ادم، م���و����ش���ح���ا  ن���وف���م���ر 

•• دبي-الفجر:

�إجن�����از  �ل�����ر  د�ر  �أك�������دت ج��م��ع��ي��ة 
ب���ن���اء  يف  �ل����ع����م����ل  م������ن   90%
م�������ش���روع���ه���ا �ل����وق����ف����ي �خل�����ريي 
�جل���دي���د، وه����و ع���ب���ارة ع���ن بناية 
�جلرف  مبنطقة  جت��اري��ة  �شكنية 
ت�شل  �إجمالية  بتكلفة  يف عجمان، 

�إىل 47 مليون درهم.
�شهيل  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  و�أك��������د 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �مل�����ه�����ريي، 
و�لع�شو �ملنتدب جلمعية د�ر �لر، 
�ل��وق��ف �خلريي  م�����ش��روع  ري���ع  �أن 
م�شاريع  ل�شالح  ي��ذه��ب  �جل��دي��د 
�خلري و�لإح�شان، وتلبية متطلبات 
�لفقر�ء و�ملحتاجن وكفالة �لأيتام 
�ل��دخ��ل و�لأ�شر  و�لأ���ش��ر حم���دودة 
�ل�شر�ئح  م���ن  وغ���ريه���م  �مل��ن��ت��ج��ة 

�ملجتمعية �ملُحتاجة.
�أن  �إىل  �مل��ه��ريي  �ل��دك��ت��ور  و�أ����ش���ار 
�لعائدة  �خل��ريي  �لوقف  م�شاريع 
�إىل  �إج���م���ال  ت��ه��دف  �لر"  ل"د�ر 

بينها  �شقة،   100 ي�شم  �مل�����ش��روع 
30 �شقة تتكون من غرفة و�شالة، 
و�شالة،  غرفتن  م��ن  �شقة  و50 
و�شالة،  غ��رف   3 م��ن  �شقة  و20 

بجانب 4 حمالت جتارية. 
و�أك����د �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل"د�ر 
�لر" �لأهمية �خلا�شة ل�"�لوقف" 
يف �لعمل �خلريي و�لإن�شاين، ويف 
م��ن��ظ��ور �ل�����ش��رع �لإ����ش���الم���ي، عر 
�ملوجهة  �ل���دخ���ل  م�����ش��ادر  ت��ع��زي��ز 
و�ملخ�ش�شة  �حل����ي����وي،  ل��ل��ق��ط��اع 
لدعم توفري متطلبات �ملحتاجن، 
ت���ويل  �جل���م���ع���ي���ة  �أن  �إىل  لف����ت����ا 
��شتثنائية،  �أهمية  �لوقف �خلريي 
�����ش����و�ء يف ع��م��ل��ه��ا ق�����ش��ري �مل����دى 
بكل  وت��ع��م��ل  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي،  �أو 
�ملقا�شد  ت���رج���م���ة  ع���ل���ى  ح���ر����س 
مفهوم  ور�ء  �ل��ك��ام��ن��ة  �ل�����ش��رع��ي��ة 
مع  �لكامل  و�لن�شجام  "�لوقف"، 
�لقيادة  وتوجيهات  �لدولة  �شيا�شة 
�لإن�شاين  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لر�شيدة 

�حليوي.
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اأخبـار الإمـارات

حتت رعاية من�سور بن زايد

مهرجان ليوا للرطب بدورته 18 يكرم اجلهات الراعية والداعمة وامل�شاركة

24 ركناً للحرفيات وحمالت لبيع 
�ل��رط��ب وع��رب��ات �ل��ق��ه��وة ت��ت��وزع يف 
�ل�شوق  �أن  �ملهرجان، م�شيفاً  �أرجاء 
�ل�شعبي ت�شمن م�شابقات عدد�ً من 
"�ل�شدو،  ومنها  �ل�شعبية  �مل�شابقات 
وغريها"،  �لرت�ثية  �لأزي���اء  �لتلي، 
�إىل جانب قرية �لطفل �لتي قدمت 
بالأطفال  خا�شة  وفعاليات  بر�مج 

وم�شابقات وجو�ئز يومية.
تتويج مز�ينة رطب �لفر�س لل�شوط 
�ملفتوح و�شوط مز�رع منطقة �لعن
توج مهرجان ليو� للرطب �لفائزين 
يف م�شابقة مز�ينة رطب "�لفر�س" 
�شمن �ل�شوط �ملفتوح و�شوط مز�رع 

�لإعالمي  و�ل�شريك  �شكيورتيك، 
قناة بينونة.

ع��ب��ي��د �مل����زروع����ي.. �مل��ه��رج��ان جنح 
  23 تنظيم  �أي����ام يف   9 م����د�ر  ع��ل��ى 

م�شابقة رئي�شية
�مل��زروع��ي، مدير  ق��ال عبيد خلفان 
مل��ه��رج��ان جن��ح على  �أن  �مل��ه��رج��ان، 
مد�ر 9 �أيام يف تنظيم 23  م�شابقة 
رئي�شية بجو�ئز تبلغ قيمتها نحو 8 
�أل��ف دره��م، ومنها  مالين و300 
�لرطب  مل��ز�ي��ن��ات  م�����ش��اب��ق��ة   11"
�لفر�س،  �خل���ال����س،  �ل���دب���ا����س،   "
�أكر  �ل�شي�شي،  بومعان،  �خلنيزي، 
وليو�  �ل���ظ���ف���رة  م�����ش��اب��ق��ت��ي  ع�����ذج، 

من  �ملزروعي"  حمد  �شيف  "حمد 
�لر�بع  �مل���رك���ز  ويف  �دح���ي���ج-ل���ي���و�، 
"ورثة عبد�هلل حاذه عبد�هلل �ملرر" 
من �شيح �خلري �جلديد، ويف �ملركز 
�شندي  ���ش��ع��ي��د  "�حلاي  �خل��ام�����س 

�شيف �ملرر" من كيه.
مز�ينة  يف  �لأول  �مل���رك���ز  وح�����ش��د 
منطقة  مل���������ز�رع  �ل����ف����ر�����س  رط������ب 
�ل��ع��ن  "مطر ع��ل��ي م��ف��ت��اح حممد 
ويف  �ل���ظ���اه���رة،  م����ن   �ل�شام�شي" 
"حميد �شعيد حممد  �لثاين  �ملركز 
�لوقن، ويف  �لعرياين" من  �شلطان 
�ملركز �لثالث "ر��شد خمي�س حموده 
�لعويا،  م���ن  �لعرياين"  خ��م��ي�����س 

�لظاهرة �لزر�عية، ور�عي �لتو��شل 
�ملجتمعي موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة 
ديو�ن  �لد�عمة:  �لنووية، و�جلهات 
�لظفرة،  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
د�ئ����رة �ل��ب��ل��دي��ات و�ل��ن��ق��ل – بلدية 
�ل��ظ��ف��رة وب��ل��دي��ة منطقة  م��ن��ط��ق��ة 
للزر�عة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  �ل���ع���ن، 
�لثقافة  د�ئرة  �لغذ�ئية،  و�ل�شالمة 
و�ل�������ش���ي���اح���ة، ����ش���رط���ة �أب����وظ����ب����ي، 
�لنفايات  لإد�رة  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
"تدوير"، �شركة �أبوظبي للخدمات 
�أبوظبي  �شركة  »�شحة«،  �ل�شحية 
�لظفرة،  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ل��ل��ت��وزي��ع، 
�شركة  �لإم��ار�ت��ي��ة،  للحرف  �لغدير 

عي�شى  ب��ح�����ش��ور  �ل���ع���ن،  م��ن��ط��ق��ة 
جلنة  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي  �شيف 
�إد�رة �ملهرجانات و�لر�مج �لثقافية 
�ملزروعي  خلفان  وعبيد  و�لرت�ثية، 
�مل��ه��رج��ان، و���ش��ع��ادة مبارك  م��دي��ر 
ع��ل��ي �ل��ق�����ش��ي��ل��ي �مل��ن�����ش��وري مدير 

مز�ينة �لرطب يف �ملهرجان.
و�أ�شفرت �لنتائج يف م�شابقة مز�ينة 
�ملفتوح،  �ل�شوط   – �لفر�س  رط��ب 
بطي  ���ش��ي��ف  "قما�شة  ت���ق���دم  ع����ن 
�لغويطات/ليو�    م���ن  �ملزروعي" 
�لثاين  �مل��رك��ز  ويف  �لأول،  �مل��رك��ز  يف 
�ملن�شوري"  �شعيد  �شامل  "مبارك 
�لثالث  �مل��رك��ز  ك��ي��ه-ل��ي��و�، ويف  م��ن 

فر�س  وم�شابقتي  �ل��رط��ب،  لنخبة 
م�شابقات  و7  �لعن"  وخ���ال����س 
و�ملحلي،  �مل��ن��وع  "�لليمون  للفو�كه 
�ملاجنو �ملنوع و�ملحلي، �لتن �لأحمر 
�لد�ر"  ف����و�ك����ه  ���ش��ل��ة  و�لأ�����ش����ف����ر، 
�ملزرعة  م�شابقة  �شمن  ف��ئ��ات  و3 
�لغربية  "�ملحا�شر  �ل��ن��م��وذج��ي��ة 
و�ملحا�شر �ل�شرقية ومدن �لظفرة" 
وم�شابقة  خمر�فة  �أجمل  وم�شابقة 

�أجمل جم�شم تر�ثي".
�ل�شوق  �أن  �مل��زروع��ي  و�أ���ش��اف عبيد 
�ل�����ش��ع��ب��ي يف �مل��ه��رج��ان ���ش��م 132 
حماًل، و67 جناحاً للجهات �لر�عية 
�إىل  بالإ�شافة  و�مل�شاركة،  و�لد�عمة 

•• ليوا – الظفرة-الفجر:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�شة، كرمت 
و�لر�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جلنة 
�أبوظبي،  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
"�شركاء  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لر�عية  �جل����ه����ات  م����ن  �لنجاح" 
"مهرجان  ل���  و�ل��د�ع��م��ة و�مل�����ش��ارك��ة 
�لثامنة  ب����دورت����ه  للرطب"  ل���ي���و� 
ع�������ش���رة، خ�����الل �ل����ف����رتة م����ن 16 
ولغاية 24 يوليو �جلاري يف مدينة 

ليو� مبنطقة �لظفرة.
�شيف  ع���ي�������ش���ى  �ل����ت����ك����رمي  ح�������ش���ر 
�إد�رة  جلنة  رئي�س  ن��ائ��ب  �مل��زروع��ي 
�لثقافية  و�ل����ر�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
و�لرت�ثية، وعبيد خلفان �ملزروعي، 
�مل��ه��رج��ان، و���ش��ع��ادة مبارك  م��دي��ر 
ع��ل��ي �ل��ق�����ش��ي��ل��ي �مل��ن�����ش��وري مدير 

مز�ينة �لرطب يف �ملهرجان.
نائب  �مل��زروع��ي  �شيف  عي�شى  وثمن 
�ملهرجانات  �إد�رة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
و�لرت�ثية،   �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل����ر�م����ج 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ز�ي����د  ب��ن  حم��م��د 
ل�شون  �هلل"،  "حفظه  �ل�����دول�����ة 
و�ملحافظة  �لإم������ار�ت������ي  �مل��������وروث 
ع��ل��ي��ه ودع������م ����ش���م���وه �ل����الحم����دود 
�لتي   و�ل���ف���ع���ال���ي���ات  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات 
تعزز قيم �لولء و�لنتماء وتر�شيخ 
ومتابعة  �لوطنية،  �لهوية  م��ع��اين 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ز�ي����د �آل 
منطقة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
�أب���وظ���ب���ي، لكافة  ب����اإم����ارة  �ل��ظ��ف��رة 
�ملهرجانات و�لفعاليات �لتي ت�شاهم 
ورعاية  �لظفرة،  منطقة  تنمية  يف 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
للمهرجان  �ل��رئ��ا���ش��ة،  دي���و�ن  وزي���ر 
وم��ا ق��دم��ه م��ن �ل��ت��ي �شاهمت على 
م��ت��ت��ال��ي��ة يف دعم  ���ش��ن��ًة   18 م����د�ر 

�لقطاع �لزر�عي وتنميته.
ت��ك��رمي �جلهات  �أن  �مل��زروع��ي  و�أك���د 
ياأتي  و�مل�شاركة  و�لر�عية  �لد�عمة 
ومكانتهم يف  دوره����م  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د�ً 
�لتي  �لكبرية  �لحتفالية  دعم هذه 
�لنخيل  زر�ع������ة  ع�����ش��اق  ي��ن��ت��ظ��ره��ا 
و�ملهتمن بالقطاع �لزر�عي كل عام، 
�لذي قدمته  �لدعم  �أن  �إىل  م�شري�ً 
ه����ذه �جل���ه���ات ك����ان ل���ه �ب��ل��غ �لأث����ر 
و�أن  �مل��ه��رج��ان،  �أه����د�ف  حتقيق  يف 
�جلهود  وتكاتف  و�مل�����ش��ان��دة  �ل��دع��م 
م���ن ك��اف��ة �جل���ه���ات �أث���م���ر يف جناح 

�ملهرجان ومتيزه.
وتوجه نائب رئي�س �للجنة مبوفور 
�شركاء  �إىل  و�ل���ت���ق���دي���ر  �ل�������ش���ك���ر 
ويف  وطنية،  موؤ�ش�شات  من  �لنجاح 
�شركة  �ل��ط��اق��ة  ���ش��ري��ك  مقدمتهم 
"�أدنوك"،  �لوطنية  �أبوظبي  برتول 
�شركة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  و�ل�����ش��ري��ك 

حموده  "�شعيد  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  ويف 
خمي�س �لعرياين " من �لوقن، ويف 
�ملركز �خلام�س "علي �شعيد حموده 

خمي�س �لعرياين " من �لوقن.
وخ�����ش�����ش��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة 15 
ج���ائ���زة مل��ز�ي��ن��ة رط����ب �ل��ف��ر���س – 
�ألف   397 بقيمة  �ملفتوح  �ل�شوط 
مل��ز�ي��ن��ة رطب  دره����م، و15 ج��ائ��زة 
�لفر�س ملز�رع منطقة �لعن  بقيمة 

درهم. �ألف   397
�أبوظبي  ل��ف��رق��ة  ت��ر�ث��ي��ة  ع���رو����س 

للفنون �ل�شعبية
للفنون  �أب���وظ���ب���ي  ف���رق���ة  ق���دم���ت 
�إد�رة  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ت���اب���ع���ة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
�لثقافية  و�ل����ر�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات 
و�ل��رت�ث��ي��ة يف �أب��وظ��ب��ي، ع����دد�ً من 
مهرجان  �شمن  �لرت�ثية  �لعرو�س 
ليو� للرطب بدورته 18، �إذ �شملت 
تقليدية  و�أد�ئ���ي���ة  فلكلورية  ف��ن��ون��اً 
لوحة  جمملها  يف  تر�شم  �إم��ار�ت��ي��ة 
حقيقية  �شورة  تعطي  عالية  فنية 
وو�قعية عن �لرت�ث �لإمار�تي، مبا 
مو�شيقي  وت���ر�ث  كنوز  م��ن  يحمله 
و�لتي حظيت  �ملحلية،  �ملو�شيقى  يف 
ب���ت���األ���ق ك��ب��ري و����ش��ت��م��ت��ع ب��ه��ا زو�ر 

�ملهرجان ب�شكل يومي.
�لغدير للحرف �لإمار�تية.. �أعمال 

�إبد�عية مل�شغولت يدوية تر�ثية
تعر�س "�لغدير للحرف �لإمار�تية" 
مهرجان  يف  م�������ش���ارك���ت���ه���ا  خ������الل 
�لإبد�عية  �لأع��م��ال  ل��ل��رط��ب،  ل��ي��و� 
للم�شغولت �ليدوية �لرت�ثية �لتي 
تقوم ب�شناعتها منت�شبات �ملوؤ�ش�شة، 
للفتيات  تعليمية  ور���س  جانب  �إىل 

�لز�ئر�ت للمهرجان.
"�لغدير  وتاأتي �مل�شاركة �ل�شنوية ل� 
�ملهرجان  يف  �لإمار�تية"   للحرف 
م��ن من�شة  �حل���دث  ه���ذ�  مل��ا ميثله 
�ل���و����ش���ول  ت�������ش���اع���د يف  ت���ف���اع���ل���ي���ة 
مب��ن��ت��ج��ات �ل��ن�����ش��اء �مل���ب���دع���ات �إىل 
م�شتويات �أكر من �لنجاح، حتقيقاً 

لدعم �ل�شناعة �لوطنية.
 حم����ا�����ش����ر�ت ت���وع���وي���ة وت���ر�ث���ي���ة 

وثقافية متنوعة
�شهد مهرجان ليو� للرطب بدورته 
18 تنظيم �لعديد من �حلا�شر�ت 
و�لثقافية  و�ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ت��وع��وي��ة 
�ملتنوعة، و�لتي قدمت بالتعاون مع 
و�ل�شالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
�لغذ�ئية، �شركة �أبوظبي للخدمات 
وم�شت�شفيات  "�شحة"  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل��ظ��ف��رة، ون����ادي ت����ر�ث �لإم������ار�ت، 
�لنفايات  لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز 
حما�شر�ت  �شملت  �إذ   ، "تدوير" 
موجهة  و�إر��������ش�������ادي�������ة  ت�����وع�����وي�����ة 
ل��ل��م��ز�رع��ن، وحم��ا���ش��ر�ت �شحية 
�إىل  بالإ�شافة  �مل��ه��رج��ان،  جلمهور 
�لثقافية  �مل���ح���ا����ش���ر�ت  م����ن  ع�����دد 
و�لرت�ثية �لتي �شلطت �ل�شوء على 
ب�شكل  و�لنخيل  عام  ب�شكل  �لزر�عة 

خا�س.

ومتيزه املهرجان  جناح  يف  اأثمر  اجلهات  كافة  من  اجلهود  وتكاتف  وامل�شاندة  الدعم  املزروعي:  • عي�شى 
رئي�شية م�شابقة    23 تنظيم  يف  اأيام   9 مدار  على  جنح  املهرجان  املزروعي..  • عبيد 

متنوعة وثقافية  وتراثية  توعوية  وحما�شرات  ال�شعبية  للفنون  اأبوظبي  لفرقة  تراثية  • عرو�س 
تراثية يدوية  مل�شغولت  اإبداعية  اأعمال  الإماراتية..  للحرف  • الغدير 
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•• ال�صارقة- وام:

�أع���ل���ن ن�����ادي �ل�������ش���ارق���ة �ل����دويل 
�إطالق  عن  �لبحرية  للريا�شات 
للريا�شات  �ل�����ش��ي��ف��ي  خم��ي��م��ه 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع هيئة  �ل��ب��ح��ري��ة، 
و�لتطوير  لال�شتثمار  �ل�شارقة 

خورفكان. "�شروق" و�شاطئ 
وي����ق����ام �مل���خ���ي���م �ل�����ش��ي��ف��ي حتت 
�شعار "عطلتنا غري"، وي�شتهدف 
�لأط��ف��ال �ل��ذك��ور �ل��ذي��ن ترتو�ح 
عاما،  و12   7 ب���ن  �أع���م���اره���م 
وي����ت����ب����ن����اه جم���ل�������س �ل���������ش����ارق����ة 
�ل��ري��ا���ش��ي، وي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 11 

�أغ�شط�س �ملقبل.
�ملخيم حر�شا من  �إق��ام��ة  وت��اأت��ي 
نادي �ل�شارقة �لدويل للريا�شات 
�لبحرية على توفري بيئة �إبد�عية 
م���ن ق�شاء  ل���الأط���ف���ال مت��ك��ن��ه��م 
ن�شاطات  يف  �ل�شيفية  �لإج������ازة 
مفيدة ت�شهم يف تنمية مهار�تهم، 
�ل�شكت�شاف  لديهم هو�ية  وتعزز 

و�شغف �لتعلم.
�ملدفع  جا�شم  خالد  �شعادة  و�أك��د 
رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي �أهمية 
�ل�شيفية  �ملخيمات  ه��ذه  �إق��ام��ة 
ن�شاطات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ل��ق��درت��ه��ا 
مميزة ومفيدة لالأطفال، تعلمهم 
�لهتمام  ظل  يف  جديدة  مهار�ت 
�ملختلفة،  �ل���ع���م���ري���ة  ب���ال���ف���ئ���ات 
خ����ر�ء متدربن  �إ����ش���ر�ف  حت���ت 
مو�هبهم  ت��ن��م��ي��ة  يف  وم���وؤه���ل���ن 

�لتناف�س  روح  �إث��ر�ء  على  بالعمل 
�خلالق لديهم حتى يت�شنى لهم 
�مل�شاركة با�شم �لإمارة يف خمتلف 

�ملحافل �ملحلية و�لعاملية.
و�أ�شار �ملدفع �إىل �أن �لنادي يقدم 
�ل�شيفي  �ملُخيم  فعاليات  �شمن 
�لأن�شطة  م����ن  م���ت���ن���وع���ة  ب���اق���ة 
و�لثقافية  �لريا�شية  و�لفعاليات 
على  ت�������ش���ت���م���ل  و�ل����رتف����ي����ه����ي����ة 
�لغو�س،  كيفية  �لأط��ف��ال  تعليم 
و�لتجديف بالكاياك، و�لتجديف 
�لأر���ش��ي، و�ل��ق��و�رب �ل�شر�عية /

�لدر�جات  وق���ي���ادة  �أوب��ت��ي��م�����س/، 
�ل�شباحة،  وت��ع��ل��ي��م��ه��م  �مل���ائ���ي���ة، 
ترفيهية  م�شابقات  لعدة  �إ�شافة 

وريا�شية.

»ال�شارقة البحري« يطلق خميمه ال�شيفي يف خورفكان

•• ال�صارقة -وام:

�أطلق جمل�س �ل�شارقة للتعليم �إ�شرت�تيجيته �جلديدة 2023-2025 لتعزيز 
م�شريته �لرتبوية و�لتي تتو��شل من خالل م�شاعيه �لر�مية �إىل متيز د�ئم يف 
خمرجاته وجودة يف �أد�ئه ومو�ئمة مع �ملرجعيات �لوطنية لرت�شيخ دوره يف طرح 
�أف�شل �ملبادر�ت �لنوعية و�لتي تتو�كب مع �ملرحلة �ملقبلة من توجهات  وتنفيذ 

م�شتقبلة وخطط تنموية ع�شرية.
حممد  �شعادة  �ملجل�س  مبقر  عقدت  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �إط���الق  حفل  ح�شر 

و  �ملكاتب  و  �لد�ر�ت  وم��در�ء  للتعليم  �ل�شارقة  ملجل�س  �لعام  �لأم��ن  �ملال  �حمد 
روؤ�شاء �لق�شام باملجل�س و�لكو�در �لوظيفية و��شتعر�شت يف م�شتهل �للقاء �شركة 
ماي�شرتو �جلهة �ل�شريك يف �إعد�د �لإ�شرت�تيجية �أوجه مر�حل �مل�شروع بعد �أن 
جرى عقد عدد من �للقاء�ت و�لور�س �لد�خلية و�خلارجية �لتي مت تنظيمها مع 
كافة �ملعنين و�ل�شركاء وذلك للعمل على �إعد�د �خلطة �ل�شرت�تيجية �ملوؤ�ش�شية 

للمجل�س مبنية على �أف�شل �ملمار�شات �ملتبعة يف هذ� �ملجال.
يف  ر�ع��ى  للمجل�س  ��شرت�تيجي  تخطيط  منظومة  تبني  على  �خلطة  و�رتكزت 
جو�نبه �لتكامل من حيث ت�شمنه لعنا�شر �لتوجه �ل�شرت�تيجي و�لتي ت�شمل 

من  �د�رت��ه��ا  ط��رق  بجانب  �ل�شرت�تيجية  و�لأه���د�ف  و�لقيم  و�لر�شالة  �ل��روؤي��ة 
خالل �عد�د خطة ت�شغيلية لتنفيذ وتطبيق �خلطة �ل�شرت�تيجية مع حتديد 
�آليات للمتابعة و�ملر�قبة و�شمان مو�ئمتها مع �ملرجعيات �لوطنية. و �أكد �شعادة 
روؤية  على  مبنية   2025-2023 �ملجل�س  ��شرت�تيجية  �أن  �ملال  �حمد  حممد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �ل�شارقة وتوجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي 
من  تنبثق  و�ل��ت��ي  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
كافة مر�حله  �لن�شان يف  و�ل�شتثمار يف  بالتعليم  �لإم��ارة يف �لهتمام  توجهات 

وتقدمي �أف�شل �خلدمات . و�أ�شار �إىل �أن �ل�شرت�تيجية �جلديدة تاأتي ��شتجابة 
للمتغري�ت �لتعليمية وتو�فقها مع �لتطور�ت وت�شهم يف تذليل �لتحديات �لتي 
تفر�شها �ملرحلة �لقادمة مبا يكفل �إر�شاء روؤية متكاملة جلو�نب �لتعليم لالإمارة 
خالل �ل�شنو�ت �لقادمة وفق �خت�شا�شات و�أعمال جمل�س �ل�شارقة للتعليم بهدف 
تاأكيد �لتز�م �ملجل�س مبنهج �لتخطيط �ل�شرت�تيجي ومو�ءمة خطته مع خطط 
�حلكومة �ملحلية و�لحتادية لتحقيق روؤية �لقيادة يف �لعناية بالأجيال ل�شيما 
�لن�سء وتوفري كافة �لإمكانات �لتي تهدف �إىل تعزيز ريادة �لدولة يف خمتلف 

�ملجالت من خالل �لطالب �لذي يعد ثروة �حلا�شر و�مل�شتقبل.

•• ليوا – الظفرة-وام:

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  �أ�شاد معايل   
و�لتعاي�س  �لت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
ليو�  م��ه��رج��ان  وف��ع��ال��ي��ات  مب�شابقات 
�شاحب  بدعم  يحظى  �ل��ذي  للرطب، 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ومتابعة  �هلل(،  )حفظه  �لدولة  رئي�س 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، 
�لظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل 
موؤكد� �أن �ملهرجان �أ�شبح ميتاز ب�شمعة 
عاملية و�شاهم ب�شكل كبري يف رفع �إنتاج 
�لتمور وتعدد �أ�شنافها، وتطور �ملز�رع 
لي�س فقط يف زر�ع��ة �لنخيل و�إمن��ا يف 

زر�عة �أ�شجار مثمرة خمتلفة.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه ، ملهرجان 
ليو� للرطب بدورته �ل�18، �لذي �أقيم 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ز�ي���د 
�لوزر�ء وزير ديو�ن �لرئا�شة، ونظمته 
و�ل���ر�م���ج  �مل���ه���رج���ان���ات  �إد�رة  جل��ن��ة 

�لثقافية و�لرت�ثية يف �أبوظبي.

و�أ�شار معاليه �إىل �لدور �لكبري للقائد 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �مل��وؤ���ش�����س 
ن��ه��ي��ان )ط��ي��ب �هلل ث�����ر�ه( �ل����ذي كان 
ل��ه �ل��ف�����ش��ل �ل��ك��ب��ري يف ت��اأ���ش��ي�����س هذه 
�ملو�طنن  ت�����ش��ج��ع  �ل��ت��ي  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
و�مل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى ب����ذل �جل���ه���د لرفع 

�هلل  )طيب  ودع��م��ه  �ل��زر�ع��ة،  �إنتاجية 
ث�����ر�ه( �أ���ش��ب��ح��ت �لإم�������ار�ت م���ن �أكر 

منتجي �لتمور يف �لعامل.
و�ط����ل����ع م����ع����ايل �ل�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
م��ب��ارك خ��الل �ل��زي��ارة على ع��دد من 
رطب،  مز�ينة  م�شابقات  يف  �مل�شاركات 

���ش��رح م��وج��ز م��ن عبيد  و����ش��ت��م��ع �إىل 
عن  �ملهرجان  مدير  �مل��زروع��ي  خلفان 
يت�شمنها  �لتي  و�لفعاليات  �مل�شابقات 
رئي�شية  م�شابقة   23 ومنها  �ملهرجان 
يف  �ل�شيف  وف��اك��ه��ة  بالنخلة  حتتفي 
�لإمار�ت، و�آلية ت�شليم �مل�شاركات �لتي 

�شل�س  وب�شكل  حم��دد  م�شار  وف��ق  تتم 
ي�شمن ر�حة �مل�شاركن وينظم �لعمل، 
يتبعها من عملية حتكيم و�شوًل  وما 
باملر�كز  �لفائزين  �أ���ش��م��اء  �إع���الن  �إىل 

�لأوىل.
ور�فق معاليه يف �جلولة �شعادة مبارك 

علي �لق�شيلي �ملن�شوري مدير مز�ينة 
�لرطب باملهرجان.

�إد�رة  جل��ن��ة  ج���ن���اح  م��ع��ال��ي��ه  ز�ر  ك��م��ا 
�لثقافية  و�ل�����ر�م�����ج  �مل����ه����رج����ان����ات 
للمهرجان،  �مل���ن���ظ���م���ة  و�ل����رت�ث����ي����ة، 
�لقبي�شي  بطي  ع��ب��د�هلل  م��ن  و��شتمع 

و�لت�شال  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م���دي���ر 
من  �للجنة  تقدمه  ما  على  باللجنة، 
�لعام،  م��د�ر  على  ومهرجانات  بر�مج 
كما �طلع على جملة �شو�طئ �ل�شادرة 
عن �للجنة و�إ�شد�ر�ت �أكادميية �ل�شعر 
و�ملنكو�س  �ل�شعر�ء  �أم���ري  وب��رن��اجم��ي 

�لذين ينطلقا مبو��شم جديدة.
وتفقد معاليه �أجنحة �جلهات �لر�عية 
�ملهرجان،  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  و�ل���د�ع���م���ة 
و�أرك�����ان �حل��رف��ي��ات وجت���ول يف �أروق���ة 
�ل�������ش���وق �ل�����ش��ع��ب��ي �ل�����ذي ي�����ش��م نحو 
تر�ثية  منتجات  تعر�س  حماًل   132

وم�شغولت يدوية.
يذكر �أن مهرجان ليو� للرطب يهدف 
ل�شجرة  �لتاريخية  �ملكانة  تر�شيخ  �إىل 
و�شون  ع��ل��ي��ه��ا  و�مل���ح���اف���ظ���ة  �ل��ن��خ��ي��ل 
�ملوروث �لثقايف و�لرت�ثي �لعريق لأبناء 
�ملتعاقبة  ل��الأج��ي��ال  ون��ق��ل��ه  �لإم������ار�ت 
للنخيل  �ملنتجة  �مل��ز�رع  �أ�شحاب  ودعم 
�ملحلية  �لزر�عية  و�ملنتجات  و�لفاكهة 
�مل�شتد�مة  �لزر�عية  �لتنمية  وحتقيق 
�لغذ�ئي  �لأم������ن  م��ن��ظ��وم��ة  وت���ع���زي���ز 
وتفعيل وتن�شيط �حلركة �لقت�شادية 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل��ظ��ف��رة ب���الإ����ش���اف���ة �ىل 
�حلديثة  ب��ال��زر�ع��ة  �مل��ز�رع��ن  توعية 
على  و�ط��الع��ه��م  مب��ز�رع��ه��م  و�لعناية 
�ملز�رعن  وت�شجيع  �ملمار�شات  �أف�شل 

لالهتمام �أكر بجودة �لإنتاج.

جمل�س ال�شارقة للتعليم يطلق اإ�شرتاتيجيته اجلديدة 2025-2023  

نهيان بن مبارك ي�شيد مب�شابقات وفعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 18 

Date 25/ 7/ 2022  Issue No : 13602
Notification by publication of a defendant 

in lawsuit No. SHCFICIREA2022/0001805- Civil (partial)
To The defendant : Sasandra Kumar Silatori / Sri Lanka national
We inform you that the plaintiff : 

Fatima Matar Ali Matar Al Shamsi / UAE national
Has filed the above mentioned lawsuit demanding and a rule was issued : 
The court ruled as an attendee.
Obligating the defendant to pay an amount of 120000 dirhams one hundred 
and twenty thousand dirhams to the plaintiff and the legal interest at the rate 
of 5% from the date of claim until full payment and obligated the defendant to 
pay charges, expenses and an amount of 500 dirhams as attorney's fees.
Issue date : 21/07/2022
Issued by employee

Customer happiness center
Judge / Hossam Jaafar Muhammad Al-Sayed
Sharjah federal court
civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 25/ 7/ 2022  Issue No : 13602
Summon to plaintiff by way of publication

At The Case Management Office 
Sharjah Federal Civil Court Of First Instance Case 
Number (SHCFICIREA 2022/0003827) Partial civil

To Defendant : MUHAMMAD SHAHBAZ BADAR DIN
Address : un known
We inform you that the plaintiff, MOHAMMAD NAEEM ABDUL SATTAR, 
has filed a lawsuit against you.
Demand The Following
• obligating the defendant to pay an amount of (30000) 
• obligation the defendant to pay all expenses and fees.
Therefore, you are required to appear.. On :02/08/2022 before the case management 
office at the Sharjah Civil Court of First Instance (Case Director's Office) In person or 
through an authorized agent, and you must submit a reply memorandum and attach all 
documents regarding the mention above case, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to consider the above-mentioned lawsuit - in 
your capacity as the defendant
JUDICIAL SERVICES OFFICE
Hamid Abdullah Al-Saeedi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535Date 25/ 7/ 2022  Issue No : 13602
Appellate Court

A Notice by Publication (Appeal)
Appeal No.: 648/2022/322 - Real Estate Appeal
Presented to : Second Real Estate Appeal Department No. 202
The Subject of the Appeal: Appealing the judgment issued in lawsuit No. 
1309/2021, partial real estate, fees, expenses, and for attorneys' fees.
Appellant : Business Tower Investment LLC
Address : Emirates - Emirate of Dubai - First Trade Center - Dubai - Sheikh 
Zayed Road - Al Salam Tower Building - Apartment 1106
Represented by : Iman Younes Muhammad Ismail Al-Rifai
Who is required to be noticed : 1. Sun Jian zhang, his capacity : appellee
The Subject of the Notice : The judgment issued in lawsuit No. 2021/1309 
Partial Real Estate has appealed. A hearing was set for it on Wednesday, 
27/7/2022 at 10:00 am in the remote litigation hall, so you are required to attend 
or your legal representative and in the event of your absence, your trial will be 
held in absentia.
Prepared by : Muhammad Abdul Rahman Ali 
Approval date : 19/07/2022 at 13:50:47

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533



االثنني   25  يوليو    2022  م   -    العـدد   13602  
Monday    25    July    2022   -  Issue No   13602

06

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

باللغة  نوعها  من  �لأك��ر  �لقر�ئية  �مل�شابقة  �لعربي"؛  �ل��ق��ر�ءة  ي  "حتدرّ ج  ت��ورّ
�لعربية، �لطالبة �إح�شان حا�شر بطاًل لدورته �ل�شاد�شة على م�شتوى �ململكة 
�لذي  �لتحدي  يف  �شاركو�  وطالبة  طالباً   1،051،033 ب��ن  م��ن  �ملغربية 
ي�شكل �لتظاهرة �لقر�ئية �لأكر من نوعها عاملياً باللغة �لعربية و�لتي تلقت 

يف �لدورة �حلالية م�شاركات من 44 دولة.
�ملغربية،  �ململكة  م�شتوى  على  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي  بطلة  تتويج  وج��رى 
�إ�شافة �إىل �لفائزين بلقب �ملدر�شة �ملتميزة و�مل�شرف �ملتميز يف �ملغرب، خالل 
بح�شور  �فرت��شياً  �لرباط  �ملغربية  �لعا�شمة  يف  �أقيمت  ختامية  �حتفالية 
معايل �شكيب بنمو�شى وزير �لرتبية و�لتعليم �لأويل و�لريا�شة باملغرب، وعدد 

من �مل�شوؤولن و�لرتبوين �لقائمن على �ملبادرة و�أهايل �لطلبة.
بلقب  �ل��رب��اط  �لتعليمية  �ملنطقة  �شمن  ج��ازول��ي��ت  �مل��خ��ت��ار  م��در���ش��ة  وف���ازت 
�ملدر�شة �ملتميزة يف �لدورة �ل�شاد�شة من حتدي �لقر�ءة �لعربي على م�شتوى 
�ل�شابلة يف �ملركز  10،444 مدر�شة م�شاركة، تلتها موؤ�ش�شة  �ملغرب من بن 

�لثاين، ثم جمموعة مد�ر�س �إقر�أ يف �ملركز �لثالث.
فيما ذهب لقب �مل�شرف �ملتميز على م�شتوى �ملغرب �إىل �لأ�شتاذ بوجمعة بلهند 
�لتحدي  يف  �مل�شاركن  �لطالب  وت��دري��ب  ومتكن  توجيه  يف  �ل��ري��ادي  للدور 
و�لتلخي�س  �ملطالعة  مهار�ت  و�شقل  عندهم  ما  �أف�شل  لتقدمي  ومتابعتهم 
�لأ�شتاذ  �لثاين  باملركز  وفاز  �لقر�ءة.  �لناجت عن  و�ملعريف  �لعلمي  و�لتح�شيل 
عز �لدين �ملون�شي، وحلرّ يف �ملركز �لثالث �لأ�شتاذ حممد �خليرت، من �إجمايل 

�ملغربية. �ململكة  م�شتوى  على  وم�شرفة  م�شرف   12،200

الع�سرة الأوائل.
وكانت جلان حتكيم حتدي �لقر�ءة �لعربي �ختارت، عقب �لت�شفيات �لنهائية 

على �مل�شتوى �لوطني، قائمة �لع�شرة �لأو�ئل يف �لدورة �ل�شاد�شة من حتدي 
�لقر�ءة �لعربي على م�شتوى �ملغرب.

وجاء بعد �لفائزة �لأوىل �إح�شان حا�شر،كٌل من مروة �شكور من �ل�شف �حلادي 
بثانوية  �لعا�شر  �ل�شف  من  �يوكو  ون��دى  �لتقنية،  �لتاأهيلية  بالثانوية  ع�شر 
مبوؤ�ش�شة  �لعا�شر  �ل�شف  م��ن  حمتميد  وعبري  �لتاأهيلية،  ب��اع��م��ر�ن  م��و�يل 
مد�ر�س  مبجموعة   11 �ل�شف  من  �ل�شحباوي  ون��ور  �خل�شو�شية،  موليري 
�ملرينين  بثانوية  �لر�بع  �ل�شف  من  �أج��ام��ور  ونبيلة  �خل�شو�شية،  �ملو�طنة 
�لتاأهيلية، و رجاء �أحدي�شة من �ل�شف 10 بثانوية �لقا�شي عيا�س �لتاأهيلية، 
وبر�ءة �أبو �لكانة من �ل�شف �خلام�س مبوؤ�ش�شة �لنور �لرتبوي، وبي�شة رزوك 
�خلالق  وعبد  طالب،  �أب��ي  بن  علي  �لتاأهيلية  بالثانوية  �لعا�شر  �ل�شف  من 

عبيالت من �أ�شحاب �لهمم بثانوية �شحنون �لإعد�دية مبديرية مر�ك�س.

الأكرب يف تاريخ التحدي.
�أك���ر من  �ل��ع��رب��ي م�شاركة  �ل��ق��ر�ءة  م��ن حت��دي  �ل�شاد�شة  �ل����دورة  و���ش��ه��دت 
44 دولة، ما جعلها حتى تاريخه �لدورة  22.27 مليون طالب وطالبة من 

�لأكر للتحدي من حيث عدد �مل�شاركن منذ �نطالقته.

بناء اأجيال املعرفة.
 21 �خلمي�س  ي��وم  "�أ�شرفت  �ملنا�شبة:  بهذه  مو�شى  بن  �إدري�����س  معايل  وق��ال 
�ل�شاد�شة  للدورة  �لوطنية  �مل�شابقة  نتائج  �إع��الن  حفل  على   2022 يوليوز 
�ل����دورة عن  �أ���ش��ف��رت ه��ذه  �مل��غ��رب��ي��ة، وق��د  �ل��ع��رب��ي باململكة  �ل��ق��ر�ءة  لتحدي 
تتويج �لتلميذة �إح�شان حا�شر، �لتي تتابع در��شتها بال�شنة �لثانية من �شلك 
بخريبكة  �لإقليمية  باملديرية  طفيل"  "�بن  �لتاأهيلية  بالثانوية  �لبكالوريا 
– خنيفرة،  �لتابعة لالأكادميية �جلهوية للرتبية و�لتكوين جهة بني مالل 
بطلة لتحدي �لقر�ءة �لعربي على �مل�شتوى �لوطني. و�شتمثل، بذلك، �ململكة 

�أكتوبر  �شهر  خالل  تنظيمها  �ملزمع  �لنهائية  �لعربية  �لت�شفيات  يف  �ملغربية 
�شري�فقونها  �لهمم  ذوي  من  وتلميذ  تلميذ�ت   8 �إىل  بالإ�شافة   ،2022
�لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �أط��و�ره��ا  �شتجري  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �مل�شابقة  يف  ويدعمونها 

�لعربية �ملتحدة.
و�أ�شاف بن مو�شى: "وقد �تخذت �لوز�رة هذه �ل�شنة �إجر�ء�ت خا�شة بتنظيم 
�مل�شابقة، حيث �شارك يف ت�شفياتها �لثالث �لأوىل �لتي جرى تنظيمها  هذه 
و�لأكادمييات  �لإقليمية  و�ملديريات  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  جميع  �شعيد  على 
�جلهوية بربوع �ململكة، حو�يل مليون و 51 �ألف تلميذ وتلميذة من خمتلف 
�لأ�شالك �لتعليمية، من بينهم �لتلميذ�ت و�لتالميذ من ذوي �لهمم ومرتفقي 
�لرتبية غري �لنظامية، وكذ� ما يفوق 10 �آلف موؤ�ش�شة تعليمية، بالإ�شافة 
�إىل �لت�شفيات �لوطنية �لتي مت تنظيمها عن بعد عر تقنية �لتناظر �ملرئي، 
خالل �لفرتة �ملمتدة من 8 �إىل 14 يونيو 2022 ، نظر� للظروف �ل�شتثنائية 
110 تالمذ  ، تبارى فيها   19 – �لتي تعي�شها بالدنا جر�ء جائحة كوفيد 
وتلميذ�ت موؤهلن من خمتلف �لأكادمييات �جلهوية للرتبية و�لتكوين . وقد 
مرت �أطو�ر هذه �مل�شابقة من خم�شة مر�حل، ت�شمنت كل مرحلة قر�ءة ع�شرة 
كتب وتلخي�شها يف جو�ز�ت معدة لهذ� �لغر�س، حيث متكن حو�يل 141 �ألف 
باأن  50 كتابا خالل �شنة در��شية." و�أ�شار معاليه  تلميذة وتلميذ من قر�ءة 
�ملغرب ينخرط يف هذ� �مل�شروع �لثقايف و�لرتبوي منذ �نطالقته �شنة 2015، 
�لعربي  �ل��ق��ر�ءة  �لثالثة من م�شابقة حت��دي  �ل��دورة  وق��د حظي ب�شرف لقب 
لدولة  و�لعرفان  �ل�شكر  بجزيل  �أتقدم  �أن  �ملنا�شبة  بهذه  و�أود   2018 �شنة 
�لتي  �لثقافية  �مل�شابقة  �ل�شقيقة لحت�شانها لهذه  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت 
تعتر �أكر م�شابقة دولية باللغة �لعربية، كما �أتقدم ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم �إمارة دبي بال�شكر و�لمتنان على رعايته �مل�شتمرة لهذه 
�ملبادرة �لر�ئدة �لتي ت�شعى لبناء �أجيال منخرطة يف نه�شة دولها وم�شاهمة 

يف جمتمع �ملعرفة.
مدير  �لنعيمي،  �شارة  �أك��دت  ناحيتها،  من  باملعرفة.  �جلديد  �جليل  متكن 
مكتب مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية �أن د�ئرة �مل�شاركة يف حتدي 
�لقر�ءة �لعربي تكر �شنوياً وعدد طلبته بازدياد كبري، وميكن تلم�س ذلك من 
خالل �رتفاع �لأعد�د �مل�شاركة منذ دورة �لتحدي �لأوىل �لتي �نطلقت يف �لعام 
2015، عربيا وعامليا، وكذلك على م�شتوى �ململكة �ملغربية حيث �شارك �أكر 

من 659 �ألف طالب يف دورة هذ� �لعام.
�لقر�ءة  �مل�شاركن يف حتدي  �لدول و�لطالب  "تز�يد عدد  �لنعيمي  و�أ�شافت 
�لعربي يف دورته �ل�شاد�شة ي�شري �ىل �لأثر �لذي �أحدثه حتدي �لقر�ءة �لعربي 
ثقافة  غر�س  �أهمية  جلهة  و�مل�شرفن،  و�ملد�ر�س  و�لأه��ايل  �لطلبة  نفو�س  يف 
�كت�شاب  على  وحتفيزه  مبكرة  �شن  منذ  �جل��دي��د  �جل��ي��ل  نفو�س  يف  �ل��ق��ر�ءة 

�ملعرفة بهدف �إعد�ده ومتكينه من �ل�شطالع باأدو�ره يف �مل�شتقبل".
�ملغرب  يف  �لعربي  �لقر�ءة  حتدي  يف  للم�شاركن  بالتهنئة  �لنعيمي  وتقدمت 
و�ل�شخ�شية  ل��ل��ه��وي��ة  �أ���ش��ا���ش��ي  ن  م��ك��ورّ ه��ي  و�مل��ط��ال��ع��ة  "�لقر�ءة  �أن  م���وؤك���دة 
و�لطموحات �مل�شتقبلية على �مل�شتوى �لفردي، وركيزة رئي�شية لبناء جمتمعات 

و�قت�شاد�ت �ملعرفة يف �مل�شتقبل".

حتدي القراءة العربي.
�آل  �ل��ذي تنظمه م��ب��ادر�ت حممد بن ر��شد  �لعربي،  �ل��ق��ر�ءة  ويهدف حت��دي 
مكتوم �لعاملية للدورة �ل�شاد�شة على �لتو�يل، �إىل �إنتاج حر�ك قر�ئي ومعريف 
�لثقافات  على  و�لن��ف��ت��اح  و�حل����و�ر  و�ل��ت��ع��ارف  �لتو��شل  قيم  ير�شخ  ���ش��ام��ل، 
�س �لقر�ءة و�ملطالعة و�لتح�شيل �لعلمي و�ملعريف ثقافة يومية  �ملختلفة، ويكررّ
ون�شر  و�إنتاج  نقل  دوره��ا يف  ويعزز  �لعربية،  �للغة  ن  ويح�شرّ �لطلبة،  يف حياة 
�ملعرفة و�مل�شاركة يف �إثر�ء �لتقدم �لب�شري ورفد �حل�شارة �لإن�شانية و��شتئناف 

م�شاهمة �ملنطقة فيها.

وطالبة من اململكة �ساركوا يف الدورة ال�ساد�سة 1,051,033طالبًا 

»حتدي القراءة العربي« يتوج اإح�شان حا�شر بطال لدورته ال�شاد�شة على م�شتوى املغرب
التحدي �سهد م�ساركة 10,444 مدر�سة و12,200 م�سرفًا وم�سرفة من اململكة

•• عجمان-وام:

عجمان  �أعمال  �شيد�ت  جمل�س  رئي�شة  علي  �آل  خليفة  �آمنة  �لدكتورة  �أك��دت 
�ملن�شة  م��ب��ادرة  �أهمية  عجمان،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�لريا�شية ودورها يف حت�شن وحتقيق جودة �حلياة عر �عتماد ون�شر �أ�شاليب 
�حلياة �ل�شحية وتوفري �لو�شائل �ملمكنة لذلك و�لت�شجيع على نقل �لثقافة 

�ل�شحية بن �لأ�شرة و�ملجتمع.
وك�شفت �آل علي �أن برنامج "عي�شها ب�شحة" �شمن مبادرة �ملن�شة �لريا�شية 
��شتقبل �أكر من 60 طلب �ن�شمام للم�شاركة يف �لرنامج، ليتم قبول 39 

جمل�س  �أطلقه  �ل��ذي  بالرنامج  �للتحاق  �شروط  ��شتوفن  ممن  منت�شبة 
�مل��و�ط��ن��ن يف عجمان  ���ش��وؤون  ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب  �أع��م��ال عجمان  ���ش��ي��د�ت 
وب�شر�كة ��شرت�تيجية مع م�شت�شفى ثومبي �جلامعي ونادي بودي �آند �شول.

جمال  يف  متنوعة  و�أن�شطة  ب��ر�م��ج  توفري  ت�شتهدف  �مل��ب��ادرة  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
بدور  �لنهو�س  �إىل  �لر�مية  �ملجل�س  لروؤية  حتقيقاً  للمر�أة  �لعامة  �ل�شحة 
�ملر�أة ومتكينها وحتفيزها لت�شبح �شريكاً يف عملية �لتنمية، �إىل جانب �إتاحة 
و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لفعاليات  يف  �مل��ر�أة  م�شاركة  لتعزيز  �لفر�شة 

�ل�شحية و�لريا�شية".
و��شتد�مة  �لعامة  �ل�شحة  على  �حل��ف��اظ  ثقافة  ن�شر  �إىل  �مل��ب��ادرة  وت��ه��دف 

�لريا�شة  جعل  باأهمية  �لوعي  وتعزيز  للمر�أة  و�لنف�شية  �لبدنية  �ل�شحة 
من  �ل�شحية  �ملاأكولت  م�شاريع  �شاحبات  لدعم  �ملجال  وفتح  حياة،  �أ�شلوب 
جمتمعية  �شر�كات  بناء  �إىل  �مل��ب��ادرة  تهدف  كما  ب��د�ي��ات،  رخ�شة  �شاحبات 
ب�شحة" �أفادت  "عي�شها  برنامج  وع��ن  و�لريا�شة.  �ل�شحة  جم��ال  يف  فعالة 
رئي�شة جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان، باأن �لرنامج �ملمتد على مد�ر 6 �أ�شهر 
طبية  " فحو�شات  ومنها  و�لتوعوية  �لتدريبية  �لفعاليات  من  جملة  يوفر 
جلميع �ملنت�شبات وتقدمي �لن�شائح من �أخ�شائي �لتغذية، وت�شميم برنامج 
غذ�ئي، �إىل جانب و�شع خطة للتمارين �لريا�شية و�حل�ش�س �لتفاعلية مع 
�خلاطئة  و�ملفاهيم  �حلياة  منط  �إد�رة  دور�ت  وتقدمي  �ملختارة  �لأندية  �أحد 

�لوجبات  على  وخ�شومات  كوبونات  وتوفري  �ل��وزن  خ�شارة  ح��ول  و�ل�شائعة 
�لرنامج  ختام  يف  �شيتم  كما   ،" �ل��رن��ام��ج  يف  للم�شرتكات  دع��م��اً  �ل�شحية 
" عي�شها  برنامج  بتنفيذ  و�ل��ت��ز�م��اً  �لأك���ر جن��اح��اً  �ملنت�شبات  ع��ن  �لإع���الن 
ب�شحة ". و�أكدت �آل علي حر�س جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان على حتديث 
و�إط��الق مبادر�ت نوعية تو�كب تطلعات ع�شو�ته و�حلا�شالت على رخ�شة 
بد�يات بهدف دعم �أن�شطة �ملر�أة �لقت�شادية وتوثيق �شالت �شيد�ت �لأعمال 
�إىل �ل�شر�كات  مع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة من �شركاء �ملجل�س، م�شرية 
�لتي يعتمدها �ملجل�س بهدف توفري خدمات ذ�ت قيمة م�شافة للمر�أة ب�شكل 

عام و�شيد�ت �لأعمال و�شاحبات �مل�شاريع ب�شكل خا�س.

الريا�شية« »املن�شة  مبادرة  �شمن  ب�شحة«  »عي�شها  برنامج  يف  منت�شبة   39

•• ليوا-الفجر:

�خ��ت��ت��م ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت �ليوم 
للرطب  ليو�  مهرجان  يف  م�شاركته 
كرمية  برعاية  �أقيم  �لذي   2022
من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون �لرئا�شة، ونظمته جلنة 
�لثقافية  و�لر�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 
و�لرت�ثية – �أبوظبي، يف �لفرتة من 
ليو�  مدينة  يف  يوليو   24  –  16

مبنطقة �لظفرة.
�مل��ن�����ش��وري مديرة  ف��اط��م��ة  وق���ال���ت 
و�لبحوث،  ل��ل��در����ش��ات  ز�ي����د  م��رك��ز 
ه��ذ �حلدث  �ل���ن���ادي يف  م�����ش��ارك��ة  �إن 
ناجحة  كانت  و�ملهم  �لكبري  �لرت�ثي 
�أ�شهم  ح��ي��ث  منها  �ل��ه��دف  وح��ق��ق��ت 
�إ���ش��ف��اء بعد تر�ثي  �ل��ن��ادي يف  ج��ن��اح 
ع��ل��ى منتجات  ت��ع��ت��م��د  ب���ور����س  ح���ي 
�ل���ن���خ���ي���ل ل����ش���ي���م���ا ����ش���ف �خل���و����س، 
�ل��ت��ي نظمها طيلة  �ل��رب��اب��ة  وور���ش��ة 

�أ�شهم يف �جلانب  �ملهرجان، كما  �أيام 
�إ�شد�ر�ت  باإتاحة  للمهرجان  �لثقايف 
باجلناح،  م��ع��ر���س  يف  مهمة  ت��ر�ث��ي��ة 
بنخيل  �ملتعلقة  �لإ���ش��د�ر�ت  ل�شيما 
�ملحا�شر�ت  بتنظيم  وكذلك  �لتمر، 

فعاليات  �ل�شعرية �شمن  و�لأم�شيات 
�مل�شرح.

ن���ادي  �أن  �إىل  �مل���ن�������ش���وري  ون���وه���ت 
ي�شكل ح�شور�ً  �لإم����ار�ت ظ��ل  ت��ر�ث 
للرطب  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان  يف  م�شتمر�ً 

يف �إطار حر�س �لنادي على �مل�شاركة 
و�ملهرجانات  �لرت�ثية  �لفعاليات  يف 
د�خ���ل �ل��دول��ة م��ن �أج���ل �إب���ر�ز تر�ث 
�لإمار�ت و�لتعريف به و�شط ح�شور 
من  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  �ملنا�شبات 

خمتلف �جلن�شيات.
مهرجان  يف  �ل����ن����ادي  ج���ن���اح  وك������ان 
و��شعاً  حر�كاً  �شهد  قد  للرطب  ليو� 
للزو�ر �لذين �شد  وح�شور�ً م�شتمر�ً 
�لنادي  م��ط��ب��وع��ات  رك���ن  �ن��ت��ب��اه��ه��م 

و�لثقافية  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل���رت�ث���ي���ة 
�لنبطي، كما حظي  �ل�شعر  ودو�وي��ن 
»�أطل�س �أ�شناف نخيل �لتمر يف دولة 
باأجز�ئه  �ملتحدة«  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ل�����ش��ت��ة وك��ت��اب »ن��خ��ي��ل �ل��ت��م��ر كعلم 

من  خا�س  باهتمام  وت���ر�ث«  وثقافة 
�لتلي  ور�شتا  مثلت  ح��ن  يف  �ل����زو�ر، 
و�شف �خلو�س مركز ثقل �شد �نتباه 
وور�شة  �ل�شياح،  م��ن  ل�شيما  �ل���زو�ر 
بح�شور  حظيت  �لتي  �لربابة  تعليم 

مت�شل للمتدربن.
�مل�شاحب  �لثقايف  �لرنامج  و�شمن 
�لإمار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  جناح  مل�شاركة 
ل��ل��رط��ب، نظمت  ل��ي��و�  يف م��ه��رج��ان 
وجاءت  بعد  عن  �لأوىل  حما�شرتان 
كتابات  يف  �ل��ت��م��ر  »ن��خ��ي��ل  ب���ع���ن���و�ن 
�ملخت�س  �مل������وؤرخ  ق��دم��ه��ا  �ل���رح���ال���ة« 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج و�جل���زي���رة  ب��ت��اري��خ 
د.علي عفيفي، وحاوره د.عماد �شعد 
رئ��ي�����س ���ش��ب��ك��ة ب��ي��ئ��ة �أب���وظ���ب���ي، فيما 
��شت�شاف م�شرح �ملهرجان �ملحا�شرة 
�ل��ث��ان��ي��ة وك���ان���ت ب��ع��ن��و�ن »�لأه���ازي���ج 
�لنخيل«  ب��رت�ث  �ملرتبطة  �ل�شعبية 
وق��دم��ه��ا �ل��ب��اح��ث يف �ل���رت�ث جميع 
م�شلم  �لإعالمي  وحاوره  �لظنحاين 
�لعامري، و��شت�شاف م�شرح �ملهرجان 
كذلك �لأم�شية �ل�شعرية �لتي نظمها 
�شيف  �ل�شاعر  فيها  و���ش��ارك  �ل��ن��ادي 
�مل��ن�����ش��وري، و�ل�����ش��اع��ر نا�شر  ���ش��امل 
�ل�شاعر  وقدمها  �ملن�شوري،  مبارك 

عبيد مبارك قذلن �ملزروعي.

م�شاركة ناجحة لـ »تراث الإمارات« يف مهرجان ليوا للرطب
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر

�أع���ل���ن���ت ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة م���وؤخ���ر�ً 
�أكادميية  ب���ر�م���ج  ث��الث��ة  ط���رح  ع���ن 
ج�����دي�����دة خ�������الل ف�������ش���ل �خل����ري����ف 
 ،2023-2022 �لأك��ادمي��ي  للعام 
�حلو�شبة  ك��ل��ي��ة  ت��ط��رح��ه��ا  و�ل����ت����ي 
�حلا�شوب  علوم  بق�شم  و�ملعلوماتية 
وذل��ك من خ��الل ت�شميم جمموعة 
ت�شقل  �ل��ت��ي  �لعلمية  �مل�شاقات  م��ن 
تت�شمن  �لطلبة،  وم��ه��ار�ت  م��ع��ارف 
�لر�مج ماج�شتري يف علوم �لبيانات 
�ل�شطناعي،  �لذكاء  يف  وماج�شتري 
وم���اج�������ش���ت���ري يف ه���ن���د����ش���ة �لأم������ن 
�ل�شير�ين. وت�شتغرق مدة �لدر��شة 
در��شين  ع��ام��ن  �ل���ر�م���ج  ه���ذه  يف 

بنظام )33( �شاعة معتمدة.

ماج�شتري يف علوم �لبيانات
مت �إع�������د�د ب���رن���ام���ج �مل��اج�����ش��ت��ري يف 
�لطلبة  ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���ب���ي���ان���ات  ع���ل���وم 
و�لبحثية  �لأكادميية  �ملهن  ملمار�شة 
لعلوم  و�حل��ي��وي  �لنا�شئ  �مل��ج��ال  يف 
م��ن خ��الل حتليل كميات  �ل��ب��ي��ان��ات 
كبرية من �لبيانات وت�شور �لنتائج، 
علوم  با�شتخد�م  �أمناطها  و�كت�شاف 
و�لريا�شيات،  و�لإح�شاء  �حلا�شوب 
تقدمي  �إىل  �ل��رن��ام��ج  ي��ه��دف  ك��م��ا 
�لبيانات  تدريب مكثف يف حتليالت 
�لبيانات  علم  و�أ�شا�شيات  و�لرجمة 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن �ل����دور�ت 
�مل���خ���ت�������ش���ة ب���ع���ل���وم �ل����ب����ي����ان����ات من 
�ملتطورة  �إىل  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
وتطبيقات  تقنيات  على  توؤكد  �لتي 
�شتوؤهلهم  و�ل���ت���ي  �ل���ب���ي���ان���ات.  ع��ل��م 

خمتلف  يف  �مل�شتقبلي  �لعمل  ل�شوق 
و�لتجارية  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 

و�حلكومية.
ماج�شتري يف �لذكاء �ل�شطناعي

�لذكاء  �مل��اج�����ش��ت��ري يف  ب��رن��ام��ج  �أم����ا 
لتزويد  �إع�������د�ده  مت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ل��ت��ح��ق��ن ب����ه ب���امل���ه���ار�ت 
�ل���ع���ل���م���ي���ة و�ل���ن���ظ���ري���ة م����ن خ���الل 
تقدمي تدريبات مكثفة يف �لرجمة 
�ل�شطناعي،  �ل���ذك���اء  و�أ���ش��ا���ش��ي��ات 
�لعمل  ف���ر����س  ل��ت�����ش��اع��د  ون�����ظ�����ر�ً 
�ل�����ذك�����اء  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة يف جم�������ال 
�ل�شطناعي على �مل�شتوين �لوطني 
�لرنامج  ه���ذ�  �شيخلق  و�ل������دويل، 
�لوظيفية يف  �ل��ف��ر���س  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لذكاء  ع���امل  يف  �ملختلفة  �مل��ج��الت 
�لذكاء  مهند�س  منها  �ل�شطناعي 

�لآيل،  �لتعلم  وع��ل��م  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
وحملل  �لآيل،  �ل��ت��ع��ل��م  وم��ه��ن��د���س 
�لبيانات، ومطور ذكاء �لأعمال، وعلم 

�لبيانات، و�أخ�شائي �لروبوتات.
�لأم�������ن  ه���ن���د����ش���ة  م���اج�������ش���ت���ري يف 
برنامج  ي����ق����دم  ك���م���ا  �ل�������ش���ي���ر�ين 

�لأمن  هند�شة  يف  �لعلوم  ماج�شتري 
�ل���������ش����ي����ر�ين ل���ط���ل���ب���ة �ل����در������ش����ات 
�لعديد  يف  �لأ�شا�شية  �ملعرفة  �لعليا 

بهند�شة  �ملتعلقة  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن 
وحوكمته،  و�إد�رت����������ه  �ل�������ش���ي���ر�ين 
ويحتوي �لرنامج على مكون �إلز�مي 
ق��اع��دة م��ع��رف��ي��ة م�شرتكة  ل�����ش��م��ان 
جلميع �لطلبة، حيث يوفر �لرنامج 
�لأ�شا�شية  �مل�����ش��اق��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
و�لختيارية لتاأهيل �لطلبة لتقدمي 
�ملتقدمة،  و�لقيادية  �لفنية  �ملعرفة 
وذل��ك �شمن جمموعة متنوعة من 
�مللتحقن  �ل��ت��ي مت��ك��ن  �مل��و���ش��وع��ات 
تكنولوجيا  �أم��ن  كمهند�شن  للعمل 
�مل�����ع�����ل�����وم�����ات، وم����ه����ن����د�����ش����ن �أم������ن 
و��شت�شارين  ومهند�شن  �ل�شبكات، 

�لأمن �ل�شير�ين.
و�أكد �لأ�شتاذ �لدكتور عبا�س عمرية 
و�ملعلوماتية  �حلو�شبة  كلية  عميد 
�لكلية  تطرحها  �ل��ت��ي  �ل��ر�م��ج  �أن 

�مل��ج��ت��م��ع من  ���ش��ت�����ش��ه��م يف خ���دم���ة 
�لعمل  ���ش��وق  �ح��ت��ي��اج��ات  �شد  خ��الل 
م����ن �مل��ت��خ�����ش�����ش��ن �مل���وؤه���ل���ن على 
�أع����ل����ى م�����ش��ت��وى يف ه�����ذه �مل���ج���الت 
�ل�شروريات  م���ن  �أ���ش��ب��ح��ت  و�ل���ت���ي 
لكافة �لقطاعات �لتي حتتاج لالأمن 
�ل�شطناعي،  و�ل��ذك��اء  �ل�����ش��ي��ر�ين 
لتلبي  ج����اءت  �ل���ر�م���ج  �أن  م���وؤك���د�ً 
و�مل�شتقبلية  �حل��ال��ي��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
لالإمكانيات  �إدر�ك������اً  �ل��ع��م��ل  ل�����ش��وق 
وتلبية  �ملعلومات  لتقنية  �لتحويلية 
م�شتد�م،  م��ع��ريف  �ق��ت�����ش��اد  لتحقيق 
حيث تطرح هذه �لر�مج �أحدث ما 
�ملجالت  ه��ذه  يف  �لعلم  �إلية  تو�شل 
�مل�����ش��ت��م��ر لها  ب���ج���ان���ب �ل���ت���ح���دي���ث 
لتتما�شى مع  �لتطور �ل�شريع �لذي 

ي�شهده �لعامل يف هذه �ملجالت.

•• ال�صارقة  -الفجر:

نفذت نا�شئة �ل�شارقة �لتابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 
�لإمار�ت  دول��ة  �إىل  للطفل  �لعربي  �ل��رمل��ان  �أع�شاء  و�شول  �كتمال  وم��ع 
�لعربية �ملتحدة باإمارة �ل�شارقة ور�شا متعددة تالقت مع �أهد�ف �لرملان يف 
تاأهيل �لأع�شاء وزيادة معارفهم وتنمية مو�هبهم من خالل عدة �أن�شطة 

وور�س تعليمية.
و��شت�شافت نا�شئة �ل�شارقة من �أطفال �لوطن �لعربي 68 ع�شو� وع�شوة 
�جلل�شة  �أع��م��ال  يف  للم�شاركة  ت��و�ف��دو�  عربية  دول��ة  ع�شرة  �شبعة  ميثلون 
و�لتي  للطفل  �لعربي  للرملان  �لثانية  �ل���دورة  م��ن  و�خلتامية  �ل��ر�ب��ع��ة 

�شتتو��شل حتى �لثالثن من �شهر يوليو �جلاري .
ومع و�شول �أع�شاء  �لرملان �لعربي للطفل �إىل مركز نا�شئة و��شط مبدينة 
�ل�شارقة ��شتقبلهم �لدكتور عبد�لرحمن �ليا�شي مدير عام نا�شئة �ل�شارقة 
بزيارة  و�ملبتكرين  �لقادرة  ل�شناعة  قرن  ربع  موؤ�ش�شة  ترحيب  عن  معربا 

�شيوف �ل�شارقة من �لرملان �لعربي للطفل لنا�شئة �ل�شارقة و�أكد �أن �ملركز 
ي�شعده �أن يقدم جمموعة من �لر�مج �لتعليمية و�لور�س �ملتنوعة و�لتي 
�لتي  �لتفاعلية  �لأن�شطة  خالل  من  �ملهار�ت  �لأطفال  �إك�شاب  �إىل  تهدف 

ينظمها .
بعدها توزع �أطفال �لعرب على جمموعة �لور�س �لتي �شملت ور�شا يف مبادئ 
برجمة وتركيب �لروبوت وور�شة �لنجارة وور�س �لفنون و�لتي �شملت فن 

�لكونكريت وفن �لتري�ريوم وفن �لتري�زو وفن �لفخاريات .
كما �لتحق �لأطفال بور�س يف جمال �مليكانيكا وكهرباء �ل�شيار�ت .

وتلقى �أطفال �لرملان �لعربي للطفل �شروحا متخ�ش�شة يف كافة �لور�س 
كافة  تناولت  وعملي  علمي  وتطبيق  نظري  �شرح  م��ن  بها  �لتحقو�  �لتي 
�ملحاور �لفنية يف تلك �لور�س وما تهدف �إليه من �إك�شابهم لأهم �ملعلومات 
و�ملهار�ت �لالزمة لتمكنهم من ��شتك�شاف مهار�ت وخر�ت جديدة  وهامة 
. بعدها �لتحق �أع�شاء  �لرملان �لعربي للطفل يف برنامج ريا�شي مفتوح 
�لقدم  ك��رة  �شملت  �ملختلفة  و�لأن�شطة  �لريا�شات  م��ن  ع��دد  فيه  مار�شو� 

و�ل�شباحة وكرة �لطائرة وعريها من �لألعاب �مل�شاحبة �لتي حققت متعة 
وتفاعال من قبل �لأطفال .

�لعربي  �ل��ع��ام للرملان  �لأم���ن  �ل��ب��اروت  �أمي��ن عثمان  �أ���ش��اد �شعادة  ب���دوره 
للطفل بتعاون موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين يف دعم جهود 
ت�شكل  �لتي  �لور�س  تنفيذ  خالل  من  �لد�ئمة  �ل�شر�كة  وتوطيد  �لرملان 

حلقة هامة من حلقات بناء �شخ�شية �لطفل يف  �لرملان �لعربي للطفل .
�ملوؤ�ش�شات  خ��ر�ت  �لد�ئمة من  �ل�شتفادة  على  �لرملان  و�أك��د على حر�س 
�ملن�شوية حتت مظلة موؤ�ش�شة ربع قرن و�ملتمثلة يف �أطفال �ل�شارقة ونا�شئة 
�ل�شارقة و�شجايا فتيات �ل�شارقة نظر�ً خلرتهم �لكبرية وما ينفذوه من 
بر�مج ثرية حتقق �إ�شافة نوعية لالأطفال خالل تو�جدهم لعقد جل�شاتهم 

يف �إمارة �ل�شارقة .
�لوفود  �أن  للطفل  �لعربي  �ل��رمل��ان  رئي�شة  �لعبا�شي  رت��اج  �أك���دت  ب��دوره��ا 
�لتي جرى  �لور�س  ب�شكل كبري من  ��شتفادت  �أطفال �لرملان  �لعربية من 
لكافة  بو�شفها  �مل�شتقبل  ور���س  و�عترتها  �ل�شارقة  نا�شئة  يف  تنظيمها 

�لأطفال .
وقدمت �شكر �لرملان �لعربي للطفل �إىل �شمو �ل�شيخه جو�هر بنت حممد 
قرن  ربع  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �لقا�شمي 
باأطفال  و�هتمام  رع��اي��ة  م��ن  تقدمه  م��ا  على  و�ملبتكرين  �ل��ق��ادة  ل�شناعة 
لإدماج  �ل�شارقة  نا�شئة  م��ن  �ل��دع��وة  ه��ذه  على  �لعبا�شي  و�أث��ن��ت  �ل�شارقة 

�أطفال �لوطن �لعربي يف فعاليات نا�شئة �ل�شارقة .
�أما كنزي حممد ع�شو �لرملان �لعربي للطفل وهي من جمهورية م�شر 
�لعربية فاأبدت �إعجابها �لكبري بفعاليات وور�س نا�شئة �ل�شارقة و�عترتها 
عامل �ل�شغار �ملمتع نحو �مل�شتقبل و�أ�شارت �إىل �أنها �ختارت �مل�شاركة بور�شة 
�لت�شوير و�لتي �كت�شبت فيها مهار�ت عدة من خالل �لطالع على �لعد�شات 

ومعرفة فنون و�أليات �ختيار �ل�شورة وتوقيت �للقطة .
و�أبدت  تهو�ها  �لتي  �لطاولة  تن�س  ريا�شة  يف  �أي�شا  �شاركت  باأنها  و�أف��ادت 
فيها م�شاركة ومهارة كبرية وقدمت �شكرها و�شكر �لرملان بجميع �أطفاله 

لنا�شئة �ل�شارقة على هذه �لتجربة �لتي لن تن�شى .

•• ال�صارقة-الفجر:

بحثت هيئة تطوير معايري �لعمل بال�شارقة يف �جتماع مبقرها موؤخر�ً 
مع د�ر كتاب للن�شر و�لتوزيع، تنفيذ �ملزيد من �لر�مج �لتثقيفية للعمال 
بال�شارقة و�لهادفة حلثهم على �لقر�ءة و�ملعرفة. وتر�أ�س �لجتماع �شعادة 
�شامل يو�شف �لق�شري رئي�س هيئة تطوير معايري �لعمل، بح�شور �ل�شيخ 
حممد بن �شقر �لقا�شمي مدير هيئة تطوير معايري �لعمل ومن جانب 
ح�شر  كما  �ل�شحي.  جمال  �ل�شيد  مديرها  و�ل��ت��وزي��ع  للن�شر  كتاب  د�ر 

�لجتماع عدد من م�شوؤويل �لهيئة و�لد�ر.
و�أكد �شعادة �شامل يو�شف �لق�شري رئي�س �لهيئة على �هتمام هيئة تطوير 
معايري �لعمل على ��شتمر�ر �لهيئة بتنفيذ �ملزيد من �مل�شاريع �لتثقيفية 
للعمال �شمن خطتها �ل�شرت�تيجية �لهادفة لتوفري جميع �لت�شهيالت 
يف  �لعمل  لبيئة  �لتحتية  و�لبنية  و�لريا�شية  و�لجتماعية  �لثقافية 
�ل�شارقة. وقال، "ياأتي �ل�شعي جلعل بيئة �لعمل يف �ل�شارقة لئقة وجاذبة 
للعمال و�أ�شحاب �لعمل تنفيذ�ً لتعليمات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة و�هتمام 

ومتابعة مبا�شرة من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي 
ويل �لعهد نائب حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي."

و�شاهمت  �شبق  ملا  تاأتي مكملة  �لتي مت بحثها  �ل��ر�م��ج  ه��ذه  ب��اأن  وق��ال 
�لهيئة  �ل�شارقة ومنها جناح  �لهيئة من م�شاريع تثقيفية للعمال يف  به 

45 مكتبة يف �مل�شاكن �لعمالية بالتعاون مع  يف م�شروع توفري وجتهيز 
مبادرة "ثقافة بال حدود" يف �ل�شارقة، ويف تن�شيق ح�شور �أعد�د كبرية 
معر�س  يف  تنظيمها  مت  �لتي  �لثقافية  للندو�ت  و�ملوظفن  �لعمال  من 
�شكره  عن  و�أع���رب  �ل�شارقة.  �إك�شبو  مركز  يف  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة 
�لدو�ئر �حلكومية ومن  �ل�شركاء �ل�شرت�تيجين من  وتقديره جلميع 

موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س �لذين �أ�شهمو� يف �إجناح هذه �مل�شاريع.
لن�شر  برنامج مقرتح   11 �لهيئة  للن�شر على  د�ر كتاب  وطرح م�شوؤولو 
�أهم  عن  للعمالة  حما�شر�ت  �إلقاء  ت�شمل  �لعمال  بن  و�ملعرفة  �لقر�ءة 
�ملو��شيع �لو�جب عليهم �لإملام بها، وتنظيم ندو�ت تثقيفية للعمال من 
�لعمال  دور  عن  لالأطفال  كتب  و�إع���د�د  جن�شياتهم،  من  موؤثرين  قبل 
كما  �لعمال.  حول  لالأطفال  و�أن�شطة  فعاليات  و�إقامة  �ملجتمع،  بناء  يف 
ت�شمل �لر�مج �إعد�د كتيبات �لعمال لتثقيفهم وتعويدهم على �ل�شلوك 
وورقية  رقمية  جد�رية  مكتبات  وتنفيذ  �شوتية،  كتب  وعمل  �لقر�ئي، 
للعمال، و�شاحنات كتب متجولة و�شا�شات �شينما متنقلة، ونو�دي �لقر�ءة 
ي�شمل جميع هذه  تو��شل  ك��اأد�ة  �إلكرتوين  لتطبيق  بالإ�شافة  �لعمالية 

�لر�مج.

هيئة تطوير معايري العمل تبحث مع »كتاب للن�شر« تنفيذ املزيد من الربامج التثقيفية للعمال بال�شارقة

•• دبي-وام:

يف  �ل�شطناعي  للذكاء  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �ل��رزوق��ي،  نا�شر  خالد  �لعميد  �شعادة  قال 
�شرطة دبي، �إن �لأ�شول �لرقمية غري �لقابلة لال�شتبد�ل "NFT" �لتي �أطلقتها �شرطة 
دبي �شمن جمموعتها �لأوىل بد�ية �لربع �لثاين من هذ� �لعام، لقيت تفاعاًل كبري�ً على 
مليون   22.91 ل�  و�شوًل  وحققت  �لجتماعي،  �لتو��شل  ومن�شات  �لعنكبوتية  �ل�شبكة 

�شخ�س حول �لعامل تفاعلو� معها عر �ملن�شات �لإلكرتونية.
عر  م�شاركة   7000 �أك��ر من  ��شتقبلت  دب��ي  �شرطة  �أن  �إىل  �ل��رزوق��ي  �لعميد  و�أ���ش��ار 
عناوين  وت��اأك��ي��د  لتوفري  معهم  وت��و����ش��ل��ت  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  للمن�شات  �لن�شية  �ل��ر���ش��ائ��ل 
عن  �أ�شفرت  �شحب،  عملية  يف  لأ�شمائهم  �مل�شتحقن  �إدخ��ال  ثم  ومن  �لرقمية،  �ملحافظ 
�لتي طرحتها �شرطة دبي جماناً، د�عيا �ملهتمن �إىل  �لرقمية  �لأ�شول  نالو�  150 فائز�ً 

ترقب �ملجموعة �لثانية �ملزمع طرحها م�شتقبال يف معر�س جيتك�س 2022.
�أن �شرطة دبي هي �جلهة �حلكومية �لأوىل يف �لدولة �لتي ُتنتج  و�أكد �لعميد �لرزوقي 
�أ�شول رقمية خا�شة بها، و�أول جهة �شرطية يف �لعامل، بعد طرحها جمموعتها �لأوىل من 
150 رقماً يرمز �إىل قيم �شرطة دبي " �لبتكار.. �لأمن .. �لتو��شل"، ومنحها للجمهور 
�ملهتم، �شو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها، ليمتلك هذه �لأ�شول �لرقمية جماناً عر من�شات 

�شرطة دبي يف تطبيقات �لتو��شل �لجتماعي.
�إع��الن �شرطة دب��ي يف �لأخ��ب��ار �ملحلية  �ل��دول �خلم�س �لأك��ر تفاعال مع  �أن  �إىل  ولفت 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ث��م  �ل��ه��ن��د،  ت��اله��ا  ث��م نيجرييا،  �أوًل،  �لإم����ار�ت  و�ل��ع��امل��ي��ة، متثلت يف 
�لأمريكية، و�أخري�ً �ململكة �لعربية �ل�شعودية، وبلغ �إجمايل �مل�شاهد�ت 589 �ألفا و173 
م�شاهدة، بو�قع 418 �ألفاً و693 م�شاهدة عر تويرت، و24 �ألفا و282 م�شاهدة عر 

فاي�شبوك، و146 �ألفا و198 م�شاهدة عر �ن�شتغر�م.

�حلكومي يف جمال  للتوجه  مو�كبة  ياأتي  �لرقمية  لالأ�شول  دبي  �شرطة  �أن طرح  و�أك��د 
�لأ�شول �لرقمية، و�مل�شاهمة يف جذب �ملهتمن نحو هذ� �لقطاع �لرقمي �حلديث، و�شعيا 
لتحقيق �لريادة يف هذ� �ملجال �لذي يعد فريد�ً من نوعه، مو�شحاً �أن �لأ�شول �لرقمية 
ويعد كل �أ�شل رقمي منها ن�شخة  ت�شن"،  "�لبلوك  �شل�شلة  على  �شكها  "NFT" يتم 
فريدة بحد ذ�تها، حتوي معلومات كاملة عن تاريخ �إن�شاء هذ� �لأ�شل �لرقمي و�شاحبه، 
وكل �ملعلومات تكون موثقة على �شل�شلة "�لبلوك ت�شن" �لتي ل ميكن تزييفها �أو ن�شخها 
مطلقا. وبلغ �إجمايل �لتعليقات على �إعالن �شرطة دبي طرح �ملجموعة �لأوىل من �لأ�شول 
�لرقمية، 4017 تعليقاً عر 3 من�شات �لتو��شل �لجتماعي، بو�قع 1674 تعليقا عر 
تويرت، و59 عر فاي�شبوك، و2284 عر �ن�شتغر�م. وح�شد �لإعالن 10 �آلف و399 
�إعجابا   6281 وحتقيق  مرة،   237 وم�شاركته  �إعالناً،   3311 تغريد  و�أعيد  �إعجابا، 

عر �ن�شتغر�م.

الرقمية دبي  �شرطة  اأ�شول  مع  يتفاعلون  العامل  حول  �شخ�س  مليون   22

لتلبية حاجة �سوق العمل يف جمالت الأمن ال�سيرباين وعلوم البيانات والذكاء ال�سطناعي:

عليا درا�شات  برامج  كلية احلو�شبة واملعلوماتية يف جامعة ال�شارقة تطرح 3 

رتاج العبا�سي رئي�سة الربملان: الوفود العربية اكت�سفت امل�ستقبل من خالل ور�س النا�سئة 

نا�شئة ال�شارقة تنفذ ور�شا يف برجمة الروبوت والفنون وامليكانيكا لأع�شاء الربملان العربي للطفل يف اأوىل براجمهم بال�شارقة 
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اأخبـار الإمـارات

م�سرية اإىل اأنهم يخططون لربامج ثقافية �سي�سل اإ�سعاعها لكافة اأرجاء العامل العربي

ال�شيخة اليازية بنت نهيان اآل نهيان �شفرية الثقافة العربية : حققنا اإجنازات ملمو�شة مع الألك�شو بتوحيد اجلهود بني الدول العربية

ت���رتج���م ب��ح��ق ���ش��ي��ا���ش��ة و�أه������د�ف 
�ل�شيا�شة  م���ع  وت��ت��و�ف��ق  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
ديبلوما�شيتها  وت���خ���دم  �مل��ت��ح��دة 

�لثقافية.
فعاليات  �ل�����رن�����ام�����ج  وي�������ش���م���ل 
حملية  ث����ق����اف����ي����ة  وت������ظ������اه������ر�ت 
�لعو��شم  خم��ت��ل��ف  يف  و�إق��ل��ي��م��ي��ة 
ذ�ت  �مل��ن��اط��ق  يف  وخ��ا���ش��ة  �لعربية 
 ، �خل��ا���ش��ة  �لثقافية  �لح��ت��ي��اج��ات 
وبر�مج ر�ئدة تعزز هويتنا �لعربية 
ومبادر�ت   ، �ل��ع��امل  ع��ل��ى  وتنفتح 
ترز وحدة وتنوع جمالت �لرت�ث 
ومعار�س   ، �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل���ث���ق���اف���ة 
وجولت ثقافية دولية يف ف�شاء�ت 
ثقافية متميزة ت�شلط �ل�شوء على 
و  �ل�شرت�تيجية  �لإم���ار�ت  مكانة 
�لإرث �لعربي ، �إ�شافة �إىل تنظيم 
ور����ش���ات ت��دري��ب��ي��ة و�إ�����ش����د�ر �أدل���ة 
�لكفاءة  رف���ع  يف  ت�����ش��ه��م  تعليمية 
�لعربية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��و�ه��ب  ل���دى 
ب��ال��ت��اري��خ و�لإرث  �ل��وع��ي  ، ورف���ع 
�لعربي وتقدميه بطريقة  �لثقايف 

�ل��ت��ط��وي��ر و�لب��ت��ك��ار�مل��ل��م��و���س يف 
�لفنية  �مل�����ج�����الت  م����ن  �ل���ع���دي���د 
و�لتاريخية  و�لإعالمية  و�لأدبية 
يخططون  �أن����ه����م  �إىل  م�������ش���رية 
�إ�شعاعها  �شي�شل  ثقافية  لر�مج 

لكافة �أرجاء �لعامل �لعربي.
تاريخها  يف  م��رة  ولأول  �ن��ه  يذكر 
 2021 ع���ام  يف  �لأل��ك�����ش��و  ن�شبت 
�ختيار  ومت   ، ل��ه��ا  ثقافية  ���ش��ف��ارة 
لل�شفارة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
يف  م��ت��م��ث��ل��ة  �لأوىل  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
�آل  ن��ه��ي��ان  ب��ن��ت  �ل��ي��ازي��ة  �ل�شيخة 
فوق  ���ش��ف��رية  �أول  ل��ت��ك��ون  ن��ه��ي��ان 
عامين  ملدة  �لألك�شو  لدى  �لعادة 

من 2021 �إىل 2023.
و�ل�شفارة �لثقافية من�شب �عتباري 
حملية  �أب��ع��اد  ذ�ت  ثقافية  ومهمة 
�لدور  �إب���ر�ز  �إىل  تهدف  و�إقليمية 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لريادي 
و�إ�شعاعها  م��ك��ان��ت��ه��ا  و  �مل���ت���ح���دة، 
وجهود قيادتها �لر�شيدة يف تعزيز 
�ل��ع��رب��ي �مل�شرتك  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ع��م��ل 
و�لتنمية  �ل�شلم  ق�شايا  وخ��دم��ة 

�لعا�شمة  يف  �ل���و�ق���ع  �لتوحد"، 
ويعتر  ن��و�ك�����ش��وط،  �مل��وري��ت��ان��ي��ة 
�لأول من نوعه يف موريتانيا لعالج 
�مل�شابن  �لأط����ف����ال  وت�����ش��خ��ي�����س 
مبر�س �لتوحد ف�شال عن تنظيم 
�لثقافية  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ع�����دد 

و�ل�شينمائية فى موريتانيا .
�لثقافة  �ل�������ش���ف���ارة  ����ش���ارك���ت  ك��م��ا 
�لعربية لدى �لألك�شو باأول جو�ئز 
�ل��ع��رب��ي يف  �ل��وط��ن  ع��ل��ى م�شتوى 
جم����ال �ل��ن��ق��و���س �ل��ك��ت��اب��ي��ة على 
�ل������دوىل  �مل�����وؤمت�����ر  �ل�������ش���خ���ور يف 
�لعام  ل��الحت��اد  �ل��ع��رب��ي  للمجل�س 
�إنتاج  مت  فيما  �ل��ع��رب  ل��الآث��اري��ن 
فيلم ترويجي ق�شري عن برنامج 
�لعربية يلخ�س  �لثقافية  �ل�شفارة 
�ل�شفارة  ع��م��ل  وخ���ط���ة  �ل���غ���اي���ات 
با�شتخد�م �أحدث تقنيات �لت�شوير 
ونظمت  �ل�شينمائية  و�مل����وؤث����ر�ت 
�ل�����ش��ف��ارة �ل��ث��ق��اف��ي��ة م��ل��ت��ق��ى عر 
ل�شناع  �مل���رئ���ي  �لت�������ش���ال  ت��ق��ن��ي��ة 
�مل����دون����ات �ل�����ش��وت��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة /

6 دول  �ل��ب��ودك��ا���ش��ت/ مب�����ش��ارك��ة 

دعم  يف  �ملنظمة  وم��ك��ان��ة  �مل�شتمر 
وجميع  �لثقافية  �ل�شفارة  بر�مج 
م��ه��ام��ه��ا مم���ا ���ش��ك��ل د�ف���ع���ا ل����دو�م 
�ملا�شية  �ل����ف����رتة  ط��ي��ل��ة  �ل���ع���م���ل 

و�شول لنتائج تخطت �لتوقعات.
و�أ����ش���اف���ت �ل�����ش��ي��خ��ة �ل���ي���ازي���ة فى 
�لم����ار�ت:  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح 
ن�����ش��ع��ى د�ئ���م���ا ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور 
يف  �لعربي  �خل��رة  كبيت  �ملنظمة 
تر�شيخ مكانة ووجود �إرثنا ولغتنا 
�لعربية و�لإبد�ع يف تعلمها ونقلها 
من  بو��شطتها  بالتعبري  و�أي�����ش��ا 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �لتي  �مل�����ش��اري��ع  خ����الل 
ت��وط��د �أو����ش��ر�ل��ع��الق��ات ب��ن دول 
وط��ن��ن��ا �ل��ع��رب��ي، ون��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
�لفاعلة  �لأد�ة  ه���ي  �ل��ث��ق��اف��ة  �أن 
�ل�شعوب  ب����ن  �ل�����رو�ب�����ط  ل��ن�����ش��ج 
،ونقل وتبادل �ملعارف و�ملهار�ت يف 

�ملجتمعات.
�ل��ت��ع��اون مع  مل��و����ش��ل��ة  ك��م��ا ن�شعى 
�لثقافة  رو�د  وج��م��ي��ع  ���ش��رك��ائ��ن��ا 
، ون��ت��ط��ل��ع د�ئ����م����اً ل���ط���رح �أف���ك���ار 
ن���وع���ي���ة ق��������ادرة على  وم������ب������ادر�ت 

جاذبة ملختلف �لأجيال، و�إ�شد�ر�ت 
مناذج  و�إن��ت��اج  وثقافية،  �إع��الم��ي��ة 
،ورعاية  منوذجية  فنية  وق��و�ل��ب 

�ملو�هب �لعربية.
�لإقليمية  �لن�����ش��ط��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
�لعام  �ل��ث��ق��اف��ي��ة خ���الل  ل��ل�����ش��ف��ارة 
ت���ر�أ����س �شفرية  �مل��ا���ش��ي و�جل�����اري 
�ملنظمة  ل����دى  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�ل����ع����رب����ي����ة ل���ل���رتب���ي���ة و�ل���ث���ق���اف���ة 
وفد�ر�شمياً  " �لألك�شو" ،  و�لعلوم 
�لإقليمي  �مل��ل��ت��ق��ى  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�لبلد�ن  يف  �ملبدعة  �ملر�أة  "متكن 
�ملنظمة  نظمته  و�ل���ذي  �لعربية" 
�لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم 
"حميط  م����رك����ز  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�ل�شلم"  �مل���ر�أة  وق�شايا  للتنمية 
يف �لعا�شمة �ملوريتانية نو�ك�شوط 
تر�شيخاً  عمل  ورق��ة  تقدمي  ومت   ،
لروح �لتعاون و�ل�شر�كة بن �لدول 

يف جمال �لإبد�ع .
وقدمت �ل�شفارة �لثقافية �لعربية 
دعما ماديا جلمعية �أطفال �لتوحد 
لأطفال  "ز�يد  م��رك��ز  زي����ارة  ب��ع��د 

�مل�شتد�مة، حملياً وعربياً ودولياً.
�شفرية  ع���م���ل  ب���رن���ام���ج  وي����ه����دف 
�لعربية  �مل��ن��ظ��م��ة  ل����دى  �ل��ث��ق��اف��ة 
ل��ل��رتب��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��ل��وم �إىل 
و�أن�شطتها  للمنظمة  �ل��ت�����ش��وي��ق 
د�خ��������ل �ل�����دول�����ة وخ����ارج����ه����ا من 
�لثقافية  �لأو�شاط  خمتلف  خالل 
و�لإع�������الم�������ي�������ة و�لأك�������ادمي�������ي�������ة 
��ة ، ومت  و�ل���رتب���وي���ة و�لج��ت��م��اع��يرّ
�إع������������د�د خ����ط����ة ع����م����ل �ل�������ش���ف���ارة 
ت�شمل  ���ش��ه��ر�ً   24 مل���دة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
وتر�عي  �لثقافية  �لقطاعات  �شتى 
خمتلف �لأبعاد �جلغر�فية للوطن 

�لعربي.
�لعمل  ب���رن���ام���ج  ي���رتج���م  وح���ت���ى 
مبادىء و�أفكار منظمة "�لألك�شو" 
و�لإجن���������از�ت �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل���ر�ئ���دة 
�آل  ن��ه��ي��ان  ب��ن��ت  �ل��ي��ازي��ة  لل�شيخة 
و�لعمل  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  مت   ، ن��ه��ي��ان 
تقوم  و����ش��ح��ة  خطة  لبناء  �جل���اد 
على �أهد�ف ��شرت�تيجية و��شحة، 
وروؤي��������ة م����وح����دة، و�آل�����ي�����ات عمل 
و�قعية، وخمرجات قابلة للقيا�س، 

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �مل��ن��ظ��م��ة  �خ��ت��ي��ار  ي��ع��ت��ر 
ل��ل��رتب��ي��ة و�ل���ث���ق���اف���ة و�ل���ع���ل���وم /
لتمثيل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لألك�شو/ 
�ختيار�  �ل���ث���ق���اف���ي���ة«  »�ل�������ش���ف���ارة 
�ل��ع��رب��ي��ة ويعزز  ل��ل��ث��ق��اف��ة  م��ل��ه��م��ا 
�ل���دور�ل���ري���ادي ل���دول���ة �لم�����ار�ت 
وجهود  و�إ�شعاعها  مكانتها  وي��رز 
�لعمل  تعزيز  يف  �لر�شيدة  قيادتها 
وخدمة  �مل�شرتك  �لعربي  �لثقايف 
�مل�شتد�مة  و�لتنمية  �ل�شلم  ق�شايا 
حملياً وعربياً ودوليا فيما ي�شلط 
�لكبرية  �ل���ن���ق���الت  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء 
�لثقايف  �ل���ق���ط���اع  ���ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي 
ن�شاط  ج���ان���ب  �إىل  و�لإب������د�ع������ي 
�لثفافية  �ل�����ش��اح��ة  يف  �مل���ب���دع���ن 
�مل���ح���ل���ي���ة و�ل���ع���رب���ي���ة و�ل���ع���امل���ي���ة. 
للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  وت�شعى 
/�لألك�شو/  و�ل���ع���ل���وم  و�ل��ث��ق��اف��ة 
بالذكرى52  حت����ت����ف����ل  �ل�����ت�����ي 
باأ�شباب  �لنهو�س  �إىل  لتاأ�شي�شها 
�ل���ت���ط���وي���ر �ل�����رتب�����وي و�ل���ث���ق���ايف 
و�ل��ع��ل��م��ي و�ل��ب��ي��ئ��ي و�لت�������ش���ايل ، 
و�لثقافة  �لعربية  �للغة  وتنمية 
�لوطن  د�خ��ل  �لإ�شالمية  �لعربية 
ج�شور  وم�����د  وخ����ارج����ه  �ل���ع���رب���ي 
�حلو�ر و�لتعاون بن هذه �لثقافة 
�لعامل  يف  �لأخ�������رى  و�ل���ث���ق���اف���ات 
�د�ر�تها  وذل���ك م��ن خ���الل ج��ه��ود 
�خلارجية  و�أج���ه���زت���ه���ا  �مل���رك���زي���ة 
بنت  �ل��ي��ازي��ة  �ل�شيخة  و�أع���رب���ت   .
�لثقافة  �شفرية  نهيان  �آل  نهيان 
و�لتريكات  �لتهاين  عن  �لعربية 
ل"�لألك�شو" ومديرها �لعام معايل 
�لأ�شتاذ �لدكتور حممد ولد �أعمر 
بذكرى  �ملنظمة  �حتفال  مبنا�شبة 
جت�شيد  وجن���اح   52 ل���  تاأ�شي�شها 
�أعرق  م��ن  ك��و�ح��دة  �ملنظمة  روؤي���ة 
�مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  منظمات 
�لعربية  �ل����ث����ق����اف����ة  خ�����دم�����ة  يف 
و�لعلوم  و�لتكنولوجيا  و�لرتبية 
وحتقيق �إجناز�ت عديدة من خالل 
�لتطويرو��شرت�تيجية  خ���ط���ة 
و�لر�مج  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ر�م���ج 

�لتخ�ش�شية.
بالثقة  ت�شرفها  ع��ن  �أع��رب��ت  ك��م��ا 
لدولة  تكرمياً  تعد  �ل��ت��ي  �لغالية 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملقام 
ُفتحت  �هلل  م���ن  �لأول،وب���ت���وف���ي���ق 
و�مل�شاريع  �مل���ب���ادر�ت  �أم����ام  �لآف����اق 
�ل�شفارة  خ�����الل  م����ن  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ثقافية  ب��ر�م��ج  لتقدمي  �لثقافية 
و�إع���الم���ي���ة ن��وع��ي��ة وذل����ك يرجع 
و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  لهتمام 

لالقت�شاد  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل 
�لإبد�عي �إك�شبو 2020 .

�لثقافية  �ل�������ش���ف���ارة  ن��ظ��م��ت  ك��م��ا 
"بيت �لأمل"  فعالية فنية ثقافية 
مب�شاركة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
ومت   ، زي  وم�����ب�����ادرة  و�ل���ط���ف���ول���ة 
ت��ن��ظ��ي��م م��ع��ر���س مب�����ش��ارك��ة 50 
فناناً من جن�شيات خمتلفة ف�شال 
�لور�شات  م���ن  ع����دد  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن 
و�لندو�ت  و�مل�����ش��اب��ق��ات  و�ل���ر�م���ج 
و�جلل�شات �لثقافية و�لفنية ون�شر 
�ل�شيخة  بقلم  �مل���ق���الت  م��ن  ع���دد 
فى  نهيان  �آل  نهيان  بنت  �ل��ي��ازي��ة 
للتعريف  �لعربية  �ل�شحف  بع�س 
بهوية �لإم��ار�ت و�رثها وللتعريف 
ب���ال�������ش���ف���ارة �ل��ث��ق��اف��ي��ة وجم�����الت 
�نطالقاً  �ل��ث��ق��اف��ة  يف  �ل���ش��ت��د�م��ة 
عن  "�إك�شبو"  ي��ج��ي��ب  ك��ي��ف  م���ن 
����ش���وؤ�ل �ل��ه��وي��ة �ل��ع��رب��ي��ة. ك��م��ا مت 
عن  "�لأنو�ر"  جم��م��وع��ة  �إط����الق 
ت�شميم  للمجوهر�ت من  �لفرد�ن 
نهيان  ب���ن���ت  �ل����ي����ازي����ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
فكرة  ����ش��ت��وح��ت  ح��ي��ث  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لعربي  �ل������رت�ث  م���ن  �ل��ت�����ش��م��ي��م 
�لإ����ش���الم���ي ب��ا���ش��ت��خ��د�م �حل���روف 
�لعربية، ويج�شد �لعتز�ز بالهوية 
�ملوروث  جمال  ويظهر  �لإمار�تية 
و�مللهم.  �لغني  �لإم��ار�ت��ي  �لثقايف 
و�شاركت �ل�شفارة �لثقافية فى �لعام 
�ملوؤمتر�لدويل  يف  �أي�����ش��ا  �جل���اري 
و�لرقمنة  �لتكنولوجيا   " �لثالث 
�لآثار"  و�شيانة  وتوثيق  حفظ  يف 
و�ل��ذي نظمته كلية �لآث��ار جامعة 
�لعربية  م�شر  بجمهورية  �لفيوم 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة م���ارب���ورج 
عنها  نيابة  �أل��ق��اه��ا  بكلمة  باأملانيا 
�لآثار  �إد�رة  مدير  يو�شف  عي�شى 
�ل�شارقة  بهيئة  �مل����ادي  و�ل�����رت�ث 
بورقة  �ملوؤمتر  يف  و�شاركت  لالآثار 
عمل للتعريف باملوقع �لإلكرتوين 
مت  �لعربية" كما  �لنقو�س  "بو�بة 
�لنقو�س  در�����ش���ات  "مركز  �إن�����ش��اء 
" بدعم  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�خل���ط���وط 
�ل�شفارة �لثقافية �لعربية يف كلية 
�ل��ف��ي��وم - م�شر  ب��ج��ام��ع��ة  �لآث�����ار 
نوعه  م��ن  �لأول  �مل��رك��ز  وي��ع��ت��ر   ،
ب��ن �جل��ام��ع��ات �مل�����ش��ري��ة، و�لذي 
�لنقو�س و�خلطوط  يهتم بدر��شة 
فاعلة  م���ن���ارة  �مل���رك���ز  و���ش��ي��ك��ون   ،
وخ�����ال�����دة ت�����ش��ئ م�������ش���رية طالب 
�لعلم و�لباحثن ف�شال عن توقيع 
مذكرة تفاهم مع �شحيفة �لإحتاد 
لتعزيز �لدور �لريادي يف �لنهو�س 
بها،  و�لتعريف  �لعربية،  بالثقافة 

�إقليمياً وعاملياً.



االثنني   25  يوليو    2022  م   -    العـدد   13602  
Monday    25    July    2022   -  Issue No   13602 عربي ودويل

09

ليتا يف ح��و�ر مع  �إنريكو  �لإيطايل  �لدميقر�طي  قال زعيم �حل��زب 
�شحيفة ل ريبوبليكا، �أم�س �لأحد، �إن �حلزب يدر�س ت�شكيل حتالف 
�ملقبل،  �شبتمر)�أيلول(  يف  �لوطنية  �لنتخابات  خو�س  �أج��ل  م��ن 
خالل  ج��دي��دة  حتالفات  �أي  ت�شكيل  تقرير  يتم  �شوف  �أن��ه  م�شيفاً 
�حلزب  �أن  �ل���ر�أي  ��شتطالعات  �ملقبلة.و�أظهرت  و�لأ�شابيع  �لأي���ام 
�لدميقر�طي جاء يف �ملرتبة �لثانية بعد حزب �إخوة �إيطاليا �ليميني 
�ليمينين جزء بالفعل  �أن  �إىل  �لذي تقوده جورجيا ميلوين، ي�شار 
�شالفيني  ماتيو  ر�ب��ط��ة  ي�شمل  نطاقا  �أو���ش��ع  �نتخابي  حت��ال��ف  م��ن 
�شيلفيو  �لأ�شبق  �ل��وزر�ء  رئي�س  �لذي يرت�أ�شه  �إيطاليا  وحزب فورز� 
برل�شكوين.وذكرت وكالة بلومرغ لالأنباء �إنه من �ملتوقع �أن يعمل 
�أحز�ب �لو�شط وي�شار �لو�شط ملو�جهة  ليتا على ت�شكيل حتالف مع 
رئي�س  من�شب  �شغل  �ل��ذي  ليتا  وك��ان  ميلوين،  تقودها  �لتي  �لكتلة 
)متوز(  يوليو   21 يف  لبلومرغ  ق��ال  ق��د  ق�شرية،  لفرتة  �ل����وزر�ء 
�جلاري �إن �لنتخابات ل تعك�س بعد قوة حزبه، حيث �أنه ينتظر �أن 
ظهورهم  �أد�رو�  �لذين  �ل�شا�شة  معاقبة  �لنهاية  يف  �لناخبون  يقرر 
من  ��شتقال  در�غ���ي  در�غ��ي.وك��ان  م��اري��و  �مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  لرئي�س 
من�شبه �لأ�شبوع �ملا�شي، عقب �أن �شحبت ثالثة �أحز�ب من �ئتالفه 
�إىل  �إ�شافة  �لو�شط  �لر�بطة من مين  وح��زب  �إيطاليا  ف��ورز�  وه��م 

حركة خم�س جنوم، دعمهم له.

�لدر��شات  و�أ�شتاذ  بري  نيكول  �لأوروب���ي  �لرملان  رئي�س  نائب  ح�س 
�لأم��ن��ي��ة وم���دي���ر م��ع��ه��د ح��ري��ة �ل��ع��ق��ي��دة و�لأم�����ن يف �أوروب������ا بيرت 
نيومان، يف حتليل ن�شرته جملة “بوليتيكو” �أوروبا على �لتفكري يف 
بد�ئلها عن �لتفاق �لنووي �لإير�ين، معتر�ً �أن �لتم�شك بفكرة �أن 
�ملفاو�شات �لنووية �شت�شل �إىل حل، �شيوؤدي �إىل تكر�ر نف�س �خلطاأ 

مع رو�شيا �لتي ��شتغلت �لتهاون �لغربي و�حتلت �أوكر�نيا.
ور�أى �لكاتبان �أن تكر�ر �أخطاء �لتعامل مع رو�شيا، يف ق�شية �لتفاق 
�لدبلوما�شية  م��ن  بال�شتفادة  معادية  ل��ق��وة  “ي�شمح  ق��د  �ل��ن��ووي، 
م�شري�  ملو��شلة �لأفعال �لعدو�نية �ملتز�يدة �شد �أوروبا وحلفائها”، 
رئي�شي،  �إب��ر�ه��ي��م  �ملت�شدد  �لرئي�س  حكم  “ظل  ويف  ط��ه��ر�ن  �أن  �إىل 

�أ�شبحت خارجة عن �ل�شيطرة ب�شكل متز�يد«.
ولفتا �إىل �أن �لوقت حان لإع��ادة تقييم نهج �أوروب��ا جتاه �إي��ر�ن من 
خالل �إعادة فر�س عقوبات متعددة �لأطر�ف وبذل �ملزيد من �جلهد 
للحد من �أن�شطة �إير�ن يف �أوروبا، حيث تن�شر طهر�ن دعايتها وجتمع 

�لأمو�ل وت�شطهد ن�شطاء �ملعار�شة وتخطط لهجمات �إرهابية.
و�أكد� �أنه ل ميكن �لحتاد �لأوروبي غ�س �لطرف عن عدم ��شتعد�د 
للعمليات  ت�شعيدها  م��ع  ب��ن��اءة  حم��ادث��ات  يف  ل��الن��خ��ر�ط  ط��ه��ر�ن 
�أنه ل  �أن �لتحليل يعتقد  �لعد�ئية يف نف�س �لوقت، على �لرغم من 
يز�ل يتعن ��شتخد�م جميع �جلهود �لدبلوما�شية لت�شهيل �لتو�شل 

ل�شفقة ميكن جلميع �لأطر�ف �لتفاق عليها.
و�أ�شاف “من �لو��شح �أن حماولت �إحياء �لتفاق �لنووي مع طهر�ن 

يف طريقها للف�شل بعد نحو 10 �أ�شهر من �ملفاو�شات«.
و�ت���خ���ذت �حل��ك��وم��ة �لإي���ر�ن���ي���ة يف �ل�����ش��ه��ري��ن �مل��ا���ش��ي��ن ع����دد�ً من 
�خلطو�ت �لت�شعيدية، من بينها زيادة تخ�شيب �ليور�نيوم و�إغالق 

عدة كامري�ت يف مو�قعها �لنووية.

�إىل  �لرئي�س حممود عبا�س  �لفل�شطينية عن توجه  �لرئا�شة  �أعلنت 
بن  �لثاين  �هلل  �لأردين عبد  �لعاهل  للقاء  �لأردنية عمان  �لعا�شمة 

�حل�شن.
ن�شرت  �لتي  )وف��ا(،  �لر�شمية  �لفل�شطينية  �لأنباء  وكالة  ت��ورد  ومل 
بيان �لرئا�شة، �أي تفا�شيل �إ�شافية ب�شاأن �للقاء �لذي يعد �لثاين من 

نوعه بن عبا�س و�مللك �لأردين خالل �شهر.
يونيو)حزير�ن(   26 يف  �لأردين  �لعاهل  م��ع  �جتمع  عبا�س  وك��ان 
�لفل�شطينية،  �لق�شية  �شعيد  على  �مل�شتجد�ت  “�آخر  لبحث  �ملا�شي 
و��شتمر�ر �لتن�شيق �مل�شرتك بن �لقيادتن �لفل�شطينية و�لأردنية يف 

�لعديد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك«. 
وياأتي �للقاء بعد �أيام من �إجر�ء �لرئي�س �لأمريكي جو بايدين �أول 
�لغربية ثم  و�ل�شفة  �إ�شر�ئيل  �شملت  �لأو�شط  �ل�شرق  �إىل  له  جولة 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية �لتي �جتمع فيها مع قادة عرب من بينهم 

�لعاهل �لأردين. 

عوا�صم

روما

وا�شنطن

عمان

ت�شريبات املالكي.. و�شفة كارثية لإحراق العراق

ال�شحة الفل�شطينية توؤكد عدم ت�شجيل اأي حالة اإ�شابة بجدري القرود
•• رام اهلل- وام: 

بوز�رة  �أريحا  �أكد طارق حو��س مدير �شحة 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ���ش��ب��اح �أم�������س عدم 
مبر�س  �ل��ل��ح��ظ��ة  ح��ت��ى  �إ���ش��اب��ة  �أي  ت�شجيل 
�ل�شحي  �لو�شع  �لقرود، فيما و�شف  جدري 
ب�شاأن تف�شي فريو�س كورونا باأنه ماز�ل حتت 

�ل�شيطرة.
�إن   - �أم�س  له  ت�شريحات  - يف  وق��ال حو��س 
فل�شطن مل ت�شجل حتى �للحظة �أي �إ�شابة 
مب��ر���س ج���دري �ل��ق��رود وذل���ك عقب �إعالن 

�لعاملية حالة �لطو�رئ على  منظمة �ل�شحة 
خلفية تف�شي هذ� �ملر�س.

�ل�شتعد�د  �أه��ب��ة  ع��ل��ى  �ل�����وز�رة  �أن  و�أ����ش���اف 
وب��روت��وك��ولت يف  تعليمات  ه��ن��اك  و���ش��ي��ك��ون 

حال مت �لإعالن عن �أي �إ�شابة بهذ� �ملر�س.
�أ���ش��ار حو��س  ك��ورون��ا،  وح��ول تف�شي فريو�س 
كورونا  فريو�س  من  �ل�شاد�شة  �ملوجة  �أن  �إىل 
�ملوجة  من  �أ�شد  و�أعر��شها  �لنت�شار  �شريعة 
�خلام�شة.و�شدد على �أنه وبالرغم من �رتفاع 
�أع��د�د �لإ�شابات �إل �أن �لأم��ور حتى �للحظة 

حتت �ل�شيطرة.

�شيول  جراء  اليمن  يف  اأطفال   4 بينهم  وفيات   10
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بينهم  �لأح���د  �أم�����س  �ليمن  يف  �أ�شخا�س  ع�شرة  ت��ويف 
�أمطار غزيرة  عن  ناجمة  �شيول  �ء  ج��ررّ �طفال  �أربعة 
�لغارق  �لفقري  �لبلد  يف  مناطق  ع��دة  على  تت�شاقط 
�أحياء  �مل��روري��ة يف  فت �حل��رك��ة  توقرّ �حل���رب، فيما  يف 
و�ل�شلطات  طبي  م�شدر  �أف���اد  ح�شبما  �لعا�شمة،  يف 
تاريخية  �أب��ن��ي��ة  ت�شم  �ل��ت��ي  �شنعاء  �ملحلية.وت�شهد 
�لأثرية  للمو�قع  �ملتحدة  �لمم  لئحة  على  مدرجة 
لالأمطار  ت�شاقطا  ل��ه��ا،  جم���اورة  وم��ن��اط��ق  �ل��ع��امل��ي��ة، 
منذ �ل�شبوع �ملا�شي ��شتدت وتريتها ب�شكل كبري منذ 

�أم�س �لأول، وفقا ملر��شل وكالة فر�ن�س بر�س.

�شنعاء  يف  �جل��م��ه��وري  �مل�شت�شفى  يف  ط��ب��ي��ب  وق����ال 
�نهيار  يف  “ت�شبرّبت  �لأم����ط����ار  �إنرّ  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س 
�أربعة  وف��اة  �إىل  �أدى  ما  �لعا�شمة  ج��زء من مبنى يف 
ن م��ن ث��الث��ة ط��و�ب��ق يف  �مل��ك��ورّ وي��ق��ع �ملبنى  �طفال”. 
باأمانة  �مل��رور  �شرطة  �لتاريخية.وكانت  �لأحياء  �أحد 
���ش��ب��ه كلي  “�نقطاع  ع��ن  �ل�����ش��ب��ت  �أع��ل��ن��ت  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
و�لتقاطعات  �ل�شو�رع  من  ع��دد  يف  �مل��روري��ة  للحركة 
نقلت  ح�شبما  �لغزيرة”،  �لأم���ط���ار  ���ش��ي��ول  نتيجة 
وكالة �لنباء “�شباأ” �ملتحدثة با�شم �حلوثين �لذي 
حمافظة  ���ش��ن��و�ت.ويف  منذ  �شنعاء  على  ي�شيطرون 
�حلوثين،  ل�شيطرة  و�خلا�شعة  �شنعاء  جنوب  ذم��ار 
�لأمطار،  ���ش��ي��ول  ت��دف��ق  ج���ر�ء  �أ���ش��خ��ا���س  �شتة  ت���ويف 

رئي�س  ع��ن  �لأح��د.ون��ق��ل��ت  “�شباأ”  �أق�����ادت  ح�شبما 
�ل�شماوي  ن�شو�ن  باملحافظة  �لطو�رئ  جلنة  عمليات 
عبورها”  �أث��ن��اء  �شيارة  جرفت  �لأم��ط��ار  “�شيول  �أنرّ 
“ما �أدى �إىل وفاة �شتة �أ�شخا�س  على �إحدى �لطرق 
كانو� على متنها«.وتت�شبرّب �لأمطار �لغزيرة و�ل�شيول 
�لتي ت�شرب �ليمن يف وفاة �لع�شر�ت �شنويا يف �أنحاء 

�لبالد.
�حلوثين  ب��ن   2014 منذ  �شر�عا  �ليمن  وي�شهد 
�ملدعومن من �إير�ن و�حلكومة �ملدعومة من حتالف 
مئات  وف��اة  �إىل  �أدى  م��ا  �ل�شعودية،  بقيادة  ع�شكري 
�لآلف ودفع �ملالين �إىل حافة �ملجاعة. وت�شود هدنة 

ه�شة يف �لبالد منذ ني�شان-�بريل.

•• عوا�صم-وكاالت

لرئي�س  �ملن�شوبة  �لت�شريبات  فجرت 
ورئي�س  �لأ����ش���ب���ق،  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل������وزر�ء 
ن����وري  �لقانون”  دول������ة  “�ئتالف 
�لأو�شاط  ب��ن  ع��ارم��اً  غ�شباً  �مل��ال��ك��ي، 
�لعر�ق، حيث  و�ل�شعبية يف  �ل�شيا�شية 
�أخ��ذ �خل��الف بينه وب��ن زعيم �لتيار 
منعطفاً  �ل�����ش��در،  مقتدى  �ل�����ش��دري 
�لت�شدع  �شدة  م��ن  ز�د  م�شبوق،  غ��رَي 

�ل�شيا�شي د�خل �لبيت �ل�شيعي.
ووف����ق ���ش��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ش���ادرة �أم�س 
�لأحد، ��شرتط مقتدى �ل�شدر رحيل 
�ملالكي عن �مل�شهد قبل �حلديث عن �أي 
�ل�شيعة، يف حن  ت�شوية مع خ�شومه 
بالك�شف  خمت�شة  دولية  ف��رق  ت�شعى 
مدى  تاأكيد  �إىل  �ملزيفة،  �لأخبار  عن 
�إذ�  وم��ا  و�شحتها  �لت�شريبات  حقيقة 

كانت مفركة.

ال�سدر يرف�س ال�سلح
�ل�شدر  وزي����ر  ��شتبعد  �ل�����ش��ي��اق،  ويف 
�لعر�قي  حم��م��د  ب��ا���ش��م��ه  و�مل���ت���ح���دث 
و�ملالكي  �ل�شدر  �إج��ر�ء م�شاحلة بن 
�ل�شوتية  �ل��ت�����ش��ري��ب��ات  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
بها  �أ���ش��اء  �لتي  �مل��ال��ك��ي،  �إىل  �ملن�شوبة 
�لفاعلن  خمتلف  و�إىل  �ل�����ش��در  �إىل 

يف �لعر�ق.
“�لت�شريبات  �إن  ب����ي����ان  يف  وق�������ال 
�ملالكي  ن��وري  �إىل  �ملن�شوبة  �ل�شوتية 
و�شتماً  �ملرجعية  على  تعدياً  تت�شمن 
�لقو�ت  �إىل  و�إ���ش��اءة  �لعر�قي  لل�شعب 
و�إثارة  �حل�شد  على  وت��ع��دي��اً  �لأم��ن��ي��ة 
بال  وطنية  ق��ي��اد�ت  و�تهامات  �لفتنة 

دل��ي��ل وت��ع��ام��ل م��ع �خل���ارج ب��ال غطاء 
�شيا�شية  �أو�����ش����اط  ق���ان���وين«.وق���ال���ت 
�إن  �للندنية  �لعرب  ل�شحيفة  عر�قية 
مو�جهة  يف  �مل��ب��ادرة  ��شتعاد  “�ل�شدر 
ق��د دفعه  �لأخ���ري  ك��ان  �أن  �ملالكي بعد 
�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  م��ن  �ل��ه��روب  �إىل 
�ل��ت��ي��ار يف ت�شكيل  و�ل��ت��خ��ل��ي ع��ن ح��ق 
�لقانون  دول���ة  زع��ي��م  و�إن  �حل��ك��وم��ة، 
�أمامه  لي�س  �لتن�شيقي  �لإط��ار  وقائد 
����ش���وى �ل���ب���ح���ث ع����ن ت�������ش���وي���ة ترتك 
هو  ل��ه  وت�شمح  �لأول  �ل���دور  خل�شمه 
تغري  ح���ن  �إىل  �مل�����ش��ه��د  يف  ب��ال��ب��ق��اء 

�لظروف و��شتعادة �ملبادرة«.
�لت�شريبات  �أن  �إىل  �لأو�شاط  و�أ�شارت 
مكونات  و�أن  ل��وح��ده،  �مل��ال��ك��ي  ت��رك��ت 
للقطيعة  �شت�شطر  �لتن�شيقي  �لإط��ار 
للت�شوية  م�����ش��ار  ع���ن  و�ل��ب��ح��ث  م��ع��ه 

�لذي  �ل�شعبي  �حل�شد  �أن  كما  بدونه، 
نف�شه  �شيجد  ب��ي��ده  ق��وي��ة  ورق���ة  ك���ان 
م�����ش��ط��ر�ً �إىل �حل���ي���اد، وح��ت��ى �إي���ر�ن 
�شتكون  ف��اإن��ه��ا  ب��ه��ا  ي�����ش��ت��ق��وي  �ل����ذي 

جمرة على �لبحث عن بديل له.

حقيقة الت�سريبات
�لبالد  �شحيفة  ذك���رت  جهتها،  وم��ن 
خمت�س  دويل  ف��ري��ق  �أن  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�أكد  �ملزيفة،  �لأخ��ب��ار  وك�شف  مبتابعة 
�ملن�شوبة  �ل�شوتية  �لت�شجيالت  �أن 

للمالكي “غري مفركة«.
�أج����ل  م����ن  “�لتقنية  ف����ري����ق  وق�������ال 
�ل�شالم” وهي موؤ�ش�شة تطوعية تهتم 
و�لإره���اب،  �لعنف  �نت�شار  م��ن  باحلد 
ب�شكل  عملنا  �أد�ء  على  منا  “حر�شاً 
�حلقائق  تو�شيح  يف  وموثوق  حيادي 

للجمهور  �مل��زي��ف��ة  �لأخ����ب����ار  وك�����ش��ف 
�لكرمي، عملنا ومنذ �للحظات �لأوىل 
م���ن ق��ي��ام �مل�����دون ع��ل��ي ف��ا���ش��ل بن�شر 
من  �لتحقق  على  �شوتي  مقطع  �أول 

ذلك«.
ن�شره  “مع  �أن�����ه  �ل���ف���ري���ق  و�أ�����ش����اف 
لت�شجيالت �أخرى بعد ذلك، ��شتمرينا 
يف �لعمل على تدوين �ملالحظات حول 
حقيقتها”،  ملعرفة  �لت�شجيالت  تلك 
�ملتكرر  �ل��ن��ف��ي  “رغم  �أن����ه  م��و���ش��ح��اً 
و�دعائه  �لت�شجيالت  لتلك  للمالكي 
ف��رك��ت��ه��ا ع��ر �ق��ت��ب��ا���س م��ق��اط��ع من 
�ل�شكل،  �شوته وتركيبها لتظهر بهذ� 
لها  تو�شلنا  �ل��ت��ي  �مل��الح��ظ��ات  �أن  �إل 

حول �لفيديو تثبت عك�س ذلك«.
وبعد  �أن�����ه  �مل��ن�����ش��ور  “�أو�شح  وت���اب���ع 
�مل�شربة،  �خلم�س  �لت�شجيالت  متابعة 

�أن��ه مل يتم فركتها عن طريق  تبن 
دمج مقاطع �شوتية خمتلفة للمالكي 
ويف  �أن��ه  كما  �ل�شكل،  بهذ�  لإظ��ه��اره��ا 
ج��م��ي��ع �ل��ت�����ش��ج��ي��الت �مل���ت���د�ول���ة، كان 
جد�ً  متنا�شقاً  �جُل��م��ل  ب��ن  �لن��ت��ق��ال 
وطبيعياً، ومل يالحظ وجود �نتقالت 
وجود  �أو  م��ت��ن��ا���ش��ق��ة  وغ����ري  خم��ت��ل��ف��ة 
قطع كدللة على دمج مقاطع �شوتية 
�ل�شيا�شي  �لنا�شط  خمتلفة«.وك�شف 
�لت�شجيالت  عر�س  �أن��ه  فا�شل،  علي 
له  �أك���دو�  خمت�شن  على  �لن�شر  قبل 
ذلك،  على  “زد  �أن��ه  م�شيفاً  �شحتها، 
�أن و�شائل �لإعالم �لكبرية �لتي ن�شرت 
تلعب  �أن  ل��ه��ا  مي��ك��ن  ل  �لت�شجيالت 

ب�شمعتها وتن�شر �أ�شياء مفركة«.

نفق مظلم
�لوطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت  وب�����دوره�����ا، 
ت�شريبات  �أزم��ة  ت��ز�ل  “ل  �لبحرينية 
�لت�شجيالت �ل�شوتية لرئي�س �لوزر�ء 
على  بظاللها  تلقي  �لأ�شبق  �لعر�قي 
�ل�����ش��اح��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 

�إعالمياً  عليها  يطلق  حيث  �ل��ع��ر�ق، 
ب�)ويكيليك�س �ملالكي(«.

تلك  �أن  وحمللون  مر�قبون  و�أو���ش��ح 
�لت�شريبات �خلطرية رمبا ت�شع نهاية 
�ملالكي  ن��وري  مل�شو�ر  حتمية  �شيا�شية 
�عترها  فيما  �ل��ع��ر�ق،  يف  �حلكم  م��ع 
�شيا�شي،  �ن��ت��ح��ار  �أن��ه��ا مت��ث��ل  �آخ����رون 
ل�شيما بعدما ف�شروها على �أنها تزرع 
يف  �ل�شيا�شية  �لف�شائل  ب��ن  �لفتنة 
�للحظة  حتى  ف�شلت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق، 
بعد  ج�����دي�����دة  ح���ك���وم���ة  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
�لنتخابات �لت�شريعية.و�عتر �لكاتب 
و�ملحلل �ل�شيا�شي طارق �حلميدي، �أن 
طائفية  “فتنة  تعد  �ملالكي  ت�شريبات 
تدمري  م�شروع  من  حم��ذر�ً  كرى”، 
منتقد�ً  و�أ�����ش����اف  ل���ل���ع���ر�ق،  ح��ق��ي��ق��ي 
“ما  �ل�شابق  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س 
ي�شدر  �أن  �ملالكي، ل ميكن  �شدر عن 
عن رجل دولة، حيث �لنيل من �أجهزة 
�لدولة �لأمنية، و�حلديث عن �إ�شقاط 
و�ل�شيعية  �ل�شنية  �لعر�قية  للمكونات 
�مل�شرب  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �إنَّ  و�ل����ك����ردي����ة، 
ولو  �ل�شيا�شية،  نهايته  يعني  للمالكي 
��شتمر يف �مل�شهد حماوًل �لبقاء، حيث 
يف  و�ل��ت��ط��رف،  �ل��ع��ق��ائ��دي��ة،  �ت�شحت 
خطابه وتوجهه، وهو �لأم��ر �ل��ذي ل 
ميكن �أن ي�شل بالعر�ق �إىل بر �لأمان«.
“خطاب �ملالكي �مل�شرب  �أن  و�أ�شار �إىل 
ه��و و���ش��ف��ة ك��ارث��ي��ة لإ���ش��ع��ال �حلريق 
�ملكونات،  كل  وبن  �لعر�ق،  يف  �لكبري 
�ل�شيعي-�ل�شيعي  �مل����ك����ون  ول���ي�������س 
�لت�شدي له  �أمر يجب  وح�شب، وهذ� 
بكل �لطرق، لأنَّها حرب من �شاأنها �أن 

حترق �لأخ�شر و�لياب�س«.

•• القد�س-وكاالت

نفذ “حزب �هلل” يف �لأ�شبوعن �لأخريين حماولت عدة 
�ملنطقة  م��ي��اه  يف  يقع  �ل���ذي  للغاز،  كاري�س  حقل  ملهاجمة 
�لإ�شر�ئيلي  �جل��و  �شالح  و�أ�شقط  لإ�شر�ئيل.  �لقت�شادية 
حتقيق  دون  ح��ال  مم��ا  لبنان،  م��ن  �نطلقت  ع��دة  م�شري�ت 

�حلزب �جناز�ً كبري�ً.

وعن �ل�شيا�شة �لتي يتعن على رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
بنينا  كتبت  �هلل”،  “حزب  ح��ي��ال  �ع��ت��م��اده��ا  لب��ي��د  ي��ائ��ري 
�إن  �لإ�شر�ئيلية،  بو�شت”  “جريوز�ليم  �شحيفة  يف  �شوكر 
تهديد�ت  وك��ذل��ك  “كاري�س”  مهاجمة  �حل��زب  حم���اولت 
زعيمه ح�شن ن�شر�هلل، تظهر كيف �أن هذه �لأحد�ث ت�شكل 
ت�شعيد�ً يف �لعد�ئية حيال �لدولة �ليهودية. وهذ� ما يطرح 
�نتهاز  �إ�شر�ئيل  على  يتعن  كان  �إذ�  عما  ت�شاوؤلت  جم��دد�ً 

هذه �لفر�شة ل�شن �شربة ��شتباقية �شد م�شروع �ل�شو�ريخ 
�لدقيقة وتعزيز قوة �لردع �لإ�شر�ئيلية، �لتي وفق �حلو�دث 

�لأخرية، �آخذة بال�شعف.
يف �لوقت �حلا�شر، تقرتح �لكاتبتان جتنب �شربة ��شتباقية، 
على رغم �أن هناك موؤ�شر�ً و��شحاً على تز�يد �ل�شتفز�ز�ت 
من قبل “حزب �هلل” �شد �إ�شر�ئيل، لفتتن �إىل �أن �لو�قع 
د�عمن  لي�شا  �لعام،  و�ل��ر�أي  �له�س  �لإ�شر�ئيلي  �ل�شيا�شي 

ل�شن هجوم ��شتباقي �شد “حزب �هلل«.
توؤ�شر �إىل عدد  و�أو�شحتا �أن حملة “�ملعركة بن �حلروب”، 
�إ�شر�ئيل  بها  قامت  �لتي  �شري(  )معظمها  �لن�شاطات  من 
�شد خ�شومها يف �لأعو�م �لأخرية. ويعود �لف�شل خ�شو�شاً 
�شد  �لعمليات  من  عدد  يف  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شتخبار�ت  �إىل 
و”حما�س”،  �هلل”  “حزب  �شد  وك��ذل��ك  و�إي�����ر�ن،  ���ش��وري��ا 
�لو�شع نحو  �أو تدهور  رد فعل مهم  و�لتي مل ينجم عنها 

حرب �شاملة.
و�شملت هذه �لن�شاطات �ل�شرية عمليات �غتيال �أو هجمات 
م�شتودعات،  �أو  �أ�شلحة  قو�فل  على  هجمات  �أو  �شير�نية 
ع��ل��ى غ����ر�ر �ل��ه��ج��وم ع��ل��ى م��ف��اع��ل ن����ووي يف ���ش��وري��ا عام 
�شوريا  �لكيميائية يف  �لأ�شلحة  2007، ومهاجمة من�شاآت 
�لإير�ين  �لنووي  �لأر�شيف  على  و�لإ�شتيالء   ،2020 عام 

عام 2018.
ولفتت �إىل �أن �ملنطق من ور�ء حملة “�ملعركة بن �حلروب” 
هو تفادي �لت�شعيد �إىل �حلد �لأق�شى �ملمكن، من طريق 
���ش��رب��ات ج��ر�ح��ي��ة، م��ع �لإق����ر�ر ب��الأه��م��ي��ة �ل��ت��ي تكت�شبها 

�أج��ل ترير  �شن ح��رب. لكن من  ودول��ي��اً- عملية  -حملياً 
�شل�شلة من �لأحد�ث  �أن تكون قد وقعت  �شن ح��رب، يجب 
�أو حدثاً معيناً.وعلى �شبيل �ملثال، �نتظر �آرييل �شارون ل�شن 
�أوتيل،  2002، ح�شول هجوم كبري على بارك  حرب عام 
“�ل�شور  عملية  يدعم  �لإ�شر�ئيلي  �لعام  �ل���ر�أي  جعل  مما 
�لثانية  لبنان  حرب  �شن  �شبق  ذل��ك،  على  �لو�قي«.وعالوة 
خطف  �شكل  على  كبري  �إ�شر�ئيلي  ��شتفز�ز   ،2006 ع��ام 
ريغيف.  و�إلد�د  �إيهود غولدفا�شر  �لإ�شر�ئيلين  �جلندين 
و�أدى هذ� �لإ�شتفز�ز من قبل “حزب �هلل” �إىل دعم و��شع 
ل�شن حرب �شد �حل��زب. وعلى نحٍو م�شابٍه، كانت جولت 
�لقتال �شد غزة يف �لأعو�م �لأخرية، مع بع�س �لختالفات 

يف ن�شبة دعم �لر�أي �لعام لكل من هذه �جلولت.
كاري�س  �شن هجوم على  “حزب �هلل”  وعلى رغم حماولة 
�لإ�شر�ئيلي  �لعام  �ل��ر�أي  �أن  يبدو  ل  ن�شر�هلل،  وتهديد�ت 
�شيدعم �شن حرب �شد �حلزب يف �لوقت �حلا�شر. وكذلك، 
فاإن �لأ�شرة �لدولية �شتكافح من �أجل منع حرب يف لبنان، 
�أخ��ذ�ً يف �لعتبار �لو�شع �لإقت�شادي �ملزري يف هذ� �لبلد. 
كذلك، من �لأهمية �لإ�شارة �إىل �أن �شن حرٍب �شد “حزب 
�شيكون مبثابة عمل غري م�شوؤول من لبيد، رئي�س  �هلل” 
�لوزر�ء �لإنتقايل، يف هذ� �لظرف �حل�شا�س و�ملناخ �ل�شيا�شي 

�له�س.
يف مهاجمة حقل  “حزب �هلل”  �إذ� جنح  ورغ��م ذل��ك، فاإنه 
قا�ٍس،  �إ�شر�ئيلي  رد  كاري�س وتدمريه، فعندها ل مفر من 

حتى على ح�شاب �ندلع مو�جهة مع �حلزب ود�عميه.

•• نابل�س-اأ ف ب

قتل �شابان فل�شطينيان وجرح 19 �آخرين 
نابل�س  يف  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  بر�شا�س 
من  و�ح���دة  يف  �ملحتلة،  �لغربية  بال�شفة 
ليل  ��ذت  ُن��فرّ جديدة  ليلية  عمليات  �شل�شلة 
�لأحد بحثا عن �أ�شخا�س ي�شتبه بتورطهم 

يف هجمات.
وقالت وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية يف بيان 
�شباح �لأحد �إن �ل�شابن هما ب�شار عزيزي 
ب��ر���ش��ا���ش��ة يف  �أ���ش��ي��ب  وق���د  “25 عاما” 
�ل�����ش��در وع��ب��د �ل��رح��م��ن ���ش��ل��ي��م��ان “28 

عاما” �لذي ��شيب بر�شا�شة يف �لر�أ�س.
�آخرين  فل�شطينين  ���ش��ت��ة  �أن  و����ش��اف��ت 
حالة  يف  �ث��ن��ان  بينهم  �لعملية  يف  ج��رح��و� 

�خلطر.
م�����ن ج����ه����ت����ه، حت�������دث �ل�����ه�����الل �لح����م����ر 
خالل  ج���ري���ح���ا   19 ع����ن  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
بينهم  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �لع�شكرية  �لعملية 

ع�شرة ��شيبو� بالر�شا�س �حلي.
و�أعلن �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �أنه ينفذ عملية 
�لتي  �لغربية  بال�شفة  نابل�س  مدينة  يف 

1967، من  �لعرية منذ  �لدولة  حتتلها 
دون �أن يعلق على �لفور على �شقوط قتلى 
“تبادل  �إن  ب��ي��ان  يف  ق���ال  لكنه  وج���رح���ى. 
�مل�شتبه  �مل�شلحن  �لنار جرى بن  لطالق 

بهم و�لقو�ت” �ل�شر�ئيلية.
يف  عمليته  �أن  ب��ي��ان��ه  يف  �جل��ي�����س  و�أو����ش���ح 
و�أن��ه نفذ  �ل�شرطة  �إىل جانب  نابل�س متت 
بلدة  �أي�شا منها  �أخ��رى  عمليات يف مو�قع 

�ملغري وخميم عايدة ومدينة جنن.
و�أ�شاف �جلي�س �أن �لعملية يف نابل�س �أطلقت 
“لعتقال �رهابين م�شلحن م�شتبه بهم”، 
م�شري� �إىل �أنه “خالل �لعملية، وقع تبادل 
بهم  م�شتبه  م�شلحن  ب��ن  �ل��ن��ار  لط���الق 
�إ�شابات  حتديد  ومت  �ل�شر�ئيلية  و�لقو�ت 

لعدد من �لرهابين«.
“�أعمال  ع��ل��ى  �ل��ت��ح��ري�����س  �أن����ه مت  وت���اب���ع 
“ن�شاط �لعمليات”.  خالل  �شغب عنيفة” 
و�أ�شاف �جلي�س �أن “عبو�ت نا�شفة وحجارة 
موؤكد�  �لحتالل”،  جنود  ب��اجت��اه  �ألقيت 
وذخرية  �ل�شغب  ملكافحة  ب�”و�شائل  رد  �أن��ه 

حية«.
ي�شتبه  �أ����ش���خ���ا����س  “�أربعة  �أن  و�أع����ل����ن 

�عتقلو�  �ره��اب��ي��ة  ن�شاطات  يف  ب�شلوعهم 
ليل” �ل�����ش��ب��ت �لأح�����د خ���الل ع��م��ل��ي��ات يف 

�ل�شفة �لغربية.
جانب  �إىل  عمل  �إن���ه  �أي�����ش��ا  �جلي�س  وق���ال 
حر�س �حلدود �لإ�شر�ئيلي يف قرية قباطية 
“لعتقال �ثنن من �مل�شتبه بهم ي�شتبه يف 
و�أ�شاف �أن  �شلوعهم يف �أن�شطة �إرهابية”. 
على  �لنار  �أطلقو�  بهم  م�شتبه  “م�شلحن 

�جلنود �لذين ردو� بالذخرية �حلية«.
وقبل ذلك ذكرت م�شادر �منية فل�شطينية 
�أن �جلي�س �ل�شر�ئيلي �شن عملية ع�شكرية 
�لبلدة  يف  م�شلحن  مطلوبن  ع��ن  بحثا 
�ل��ق��دمي��ة يف م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س، ح��ي��ث وقعت 
�ل���وزر�ء  رئي�س  وق���ال  م�شلحة.  ��شتباكات 
�لجتماع  خ��الل  لبيد  ي��ائ��ري  �ل�شر�ئيلي 
“�جلي�س  �إن  �لأح���د  للحكومة  �لأ�شبوعي 
�لد�خلي(  �لم�����ن  )ج���ه���از  ب��ي��ت  و�ل�����ش��ن 
و�ليامام )مغاوير �ل�شرطة( د�همو� خمابئ 

مطلوبن يف نابل�س �لليلة«.
و�أ�شاف �أن “هوؤلء �رهابيون نفذو� موؤخر� 
“لن  م���وؤك���د�  نارية”،  ب��ا���ش��ل��ح��ة  ه��ج��م��ات 
�ملو�طنن  مهاجمة  منهم  وننتظر  جنل�س 

و�أ�شاد مبا و�شفه “عملية  �ل�شر�ئيلين”. 
“فاعلة وناجحة” لقو�ت �لمن.

�لعملية  �لفل�شطينية  �ل��رئ��ا���ش��ة  ود�ن�����ت 
�جلانب  وح��م��ل��ت  �ل�����ش��اب��ن  و”�غتيال” 

�ل�شر�ئيلي �مل�شوؤولية �لكاملة عنها.
وقال نبيل �بو ردينة �لناطق با�شم �لرئي�س 
ن�شرتها  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ع��ب��ا���س  حم���م���ود 
وكالة �لأنباء �لر�شمية )وفا( �إن “��شتمر�ر 
غريبا  لي�س  �شعبنا  على  �لحتالل  ع��دو�ن 
�أن  م���وؤك���د�  �لحتالل”،  ح��ك��وم��ات  ع��ل��ى 
حتى  �ل��ع��ن��ف  دو�م����ة  يف  �شتبقى  “�ملنطقة 

�إنهاء �لحتالل وحتقيق �ل�شالم �لعادل«.
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  ���ش��ر  �أم����ن  �أد�ن  ك��م��ا 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ح�شن  �ل��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
�لإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية  �لعملية  �ل�شيخ 
�آذ�ر- �أو�خ��ر  “جرمية«.ومنذ  �أنها  معتر� 

�لإ�شر�ئيلية  �لأم�����ن  ق����و�ت  ت�����ش��ن  م���ار����س 
�لغربية  �ل�شفة  يف  ي��وم��ي��ة  �شبه  عمليات 
فل�شطينيون  �شنها  هجمات  �شل�شلة  بعد 
و�ل�شفة  �إ�شر�ئيل  يف  �إ�شر�ئيليون  وع��رب 
معظمهم  �شخ�شا   19 فيها  قتل  �لغربية 

من �ملدنين.

اجلي�س الإ�شرائيلي يقتل فل�شطينيني يف نابل�س

جريوزاليم بو�شت: ل مفّر من حرب اإذا هاجم »حزب اهلل« كاري�س

قتلى باإطالق نار يف جامعة بالفلبني   3
•• مانيال-اأ ف ب

�لعا�شمة  يف  جامعة  يف  ن��ار  �إط���الق  يف  �لأح���د  �أم�����س  �أ�شخا�س  ثالثة  قتل 
ن���ادرة تبدو عملية  م�����ش��وؤول��ون، يف ح��ادث��ة  �أف���اد  م��ا  وف��ق  �لفلبينية مانيال 

�غتيال هدفها حمدد.
وقعت �حلادثة يف جامعة “�أتينيو دي مانيال” مع و�شول طالب �حلقوق 
ب��اأن يح�شره كبري  �ملقرر  ك��ان من  و�أف���ر�د عائالتهم حل�شور حفل تخرج 

ق�شاة �ملحكمة �لعليا. ومت �عتقال مطلق �لنار �ملفرت�س.
�إن روز فوريغاي، رئي�شة بلدية �شابقة يف ولية با�شيالن  �ل�شلطات  وقالت 

�جلنوبية �مل�شطربة، �لتي كانت �بنتها �شمن �خلريجن قتلت.
قتال  �جلامعة  من  �أم��ن  وحار�س  لفوريغاي  م�شاعد�  �أن  �ل�شرطة  و�أف���ادت 
و”حالتها  �مل�شت�شفى  يف  وه��ي  بجروح  �أ�شيبت  �بنتها  �أن  و�أ�شافت  �أي�شا. 

م�شتقرة«.
وقالت جوي بيلمونت وهي رئي�شة بلدية وحدة حكومية حملية وقع �إطالق 

�لنار فيها لفر�ن�س بر�س “ن�شعر بالذهول وفجعنا بهذه �حلادثة«.
�ملد�ر�س و�جلامعات رغم  نار يف  �إط��الق  �لفلبن عمليات  ت�شهد  ون��ادر� ما 
قو�عدها �ملت�شاهلة يف حيازة �لأ�شلحة �لنارية. لكن �غتيال �ل�شيا�شين �أمر 

�شائد خ�شو�شا يف فرت�ت �لنتخابات.
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•• كولومبو-اأ ف ب

�أكدت �ل�شرطة �أن �ملكتب �لرئا�شي �ملحا�شر يف 
�شريالنكا �شيعاد فتحه �ليوم �لثنن، بعد �أيام 
عر  للحكومة  �ملناه�شة  �لتظاهرة  ف�س  من 

حملة ع�شكرية �أثارت �إد�نات دولية.
����ش��ت��وىل م��ت��ظ��اه��رون غ��ا���ش��ب��ون م��ن �لأزم����ة 
�لذي  �ملبنى  على  �مل�شبوقة،  غري  �لقت�شادية 
�شابق  وقت  �ل�شتعمارية يف  �حلقبة  �إىل  يعود 

من هذ� �ل�شهر.
و��شطر �لرئي�س �ل�شابق للفر�ر عندما �قتحم 
�لر�شمي  ه  م���ق���ررّ �مل��م��ح��ت��ج��ن  �آلف  ع�����ش��ر�ت 
�أنحاء  ك��ل  يف  �أ���ش��ه��ًر�  ت  ��شتمررّ تظاهر�ت  بعد 
�لأزمة  ب�شبب  با�شتقالته  مطالبن  �ل��ب��الد، 

�لقت�شادية.

�ل�������ش���ف���ر �إىل  ومت����ك����ن م����ن 
����ش���ن���غ���اف���ورة. و�أر������ش�����ل من 

هناك ن�س ��شتقالته.
�لوحد�ت  عنا�شر  و�قتحم 
�ملقر  و�لع�شكرية  �لأم��ن��ي��ة 
ليل  بعد منت�شف  �لرئا�شي 
م�شلرّحن  �ل�شبت  �جل��م��ع��ة 
على  بناء  و�أ�شلحة  بهر�و�ت 
�أو�مر من خليفة رجاباك�شا، 

ر�نيل ويكرميي�شينغه.
على  ���ش��خ�����ش��ا   48 وج�����رح 
�لأق�������ل و�ع���ت���ق���ل ت�����ش��ع��ة يف 

�لعملية �إذ فككت قو�ت �لأمن 
�لق�شر  �أم��ام  �ملتظاهرون  �أقامها  �لتي  �خليم 

�لرئا�شي يف وقت �شابق.

و�شرح م�شوؤول يف �ل�شرطة 
لوكالة فر�ن�س بر�س �لأحد 
لإع���ادة  ج��اه��ز  “�ملكتب  �أن 
�بتد�ء من �لثنن”  فتحه 
�لطب  خ����ر�ء  �أن  م�شيفا 
جلمع  �ملقر  ز�رو�  �ل�شرعي 
�أدل������ة ع���ن �لأ�����ش����ر�ر �لتي 

�شببها �ملحتجون.
�ملقر  “ح�شار  �ن  و����ش��اف 
�ل����ذي ب����د�أ يف �ل��ت��ا���ش��ع من 

�أيار/مايو ُرفع �لن«.
�لغربية  �حلكومات  ود�ن��ت 
ومنظمات  �مل��ت��ح��دة  و�لأمم 
ل�شتخد�مه  ويكرميي�شينغه  �لإن�شان  حقوق 
كانو�  �ل��ذي��ن  �ل��ع��زل  �ملتظاهرين  �شد  �لعنف 

�أعلنو� عزمهم على �إخالء �ملوقع يف وقت لحق 
�جلمعة.

و�أعلن �ملتحدث با�شم �ل�شرطة نهال تلدو� �أن 
�أحر�ر يف مو��شلة تظاهر�تهم يف  �ملتظاهرين 

موقع خم�ش�س قرب مكتب �لرئا�شة.
�لبقاء يف موقع  “ميكنهم  �لأح��د  وق��ال تلدو� 
�لحتجاج �لر�شمي. وقد تفتح �حلكومة حتى 

�أماكن قليلة �أخرى للمتظاهرين يف �ملدينة«.
ج�����اءت �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ل��ت��ط��ه��ري �ملقر 
�ل��رئ��ا���ش��ي وحم��ي��ط��ه �ل��ق��ري��ب ب��ع��د �أق����ل من 
�ليمن  ويكرميي�شينغه  �أد�ء  م��ن  �شاعة   24
جديدة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  وق��ب��ل  �ل��د���ش��ت��وري��ة 

بقليل.
�لأربعاء  ويكرميي�شينغه  �مل�شرعون  و�نتخب 

ليحل مكان ر�جاباك�شا.

اإثيوبيا تعلن »تدمري« جمموعة من حركة ال�شباب 
•• نريوبي-اأ ف ب

�أعلنت �شلطات �ملنطقة �ل�شوماليرّة يف �إثيوبيا �أنرّها 
دة  �ملت�شدرّ �ل�شباب  حركة  من  جمموعة  رت”  “دمرّ
ل نادر  دخلت �إليها من �ل�شومال �ملجاورة، يف توغرّ
د�خل �لأر��شي �لإثيوبيرّة، موؤكدة �أنها قتلت “�أكر 
�لترّ�شال  مكتب  م��ن��ه��م.وق��ال  عن�شر  مئة”  م��ن 
��ة �ل��و�ق��ع��ة ب��ج��ن��وب �شرق  يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��وم��ال��يرّ
�إنرّ  في�شبوك،  على  �ل�شبت  ن�شر  بيان  يف  �إثيوبيا، 
�أربعة  �ل�شباب دخلت قبل  “جمموعة م�شلرّحة من 
ى �أتو يف قطاع �أفدير باملنطقة  ام عر مكان ي�شمرّ �أيرّ
“جرى  �أنه  �لت�شال  مكتب  �ل�شوماليرّة«.و�أ�شاف 

بالكامل”،  ت��دم��ريه��ا  “ثمرّ  �مل��ج��م��وع��ة  تطويق” 
�ملجموعة  عنا�شر  �أن  �أو���ش��ح  �ل��ذي  �لبيان  ح�شب 
�عتقلو� عندما �أر�دو� عبور منطقة و�قعة على ُبعد 
�أكر من مئة كيلومرت من �حلدود مع �ل�شومال.

ت  و�أ�شاف �لبيان “ُقِتل خالل �لعمليرّة �لتي ��شتمررّ
�ملجموعة  م��ن  م��ن مئة عن�شر  �أك��ر  ���ام،  �أيرّ ثالثة 

رت 13 �آلية. �لإرهابيرّة” ودِمرّ
ان من منطقة باكول  وكان م�شوؤولون �إد�ريرّون و�شكرّ
�ل�����ش��وم��ال، على �جل��ان��ب �لآخ���ر م��ن �حلدود،  يف 
حتدثو� لوكالة فر�ن�س بر�س �خلمي�س عن هجمات 
دو حركة �ل�شباب يف �ليوم �ل�شابق على  �شنرّها متمررّ
بلدتي �أتو وييد.وتقع يف �لبلدتن قو�عد ع�شكريرّة 

�ل�شرطة  ��ة م��ن  ل��وح��دة خ��ا���شرّ ت��اب��ع��ة  �ت  ق����ورّ ت�شم 
�لإقليميرّة )ليو( يف �ملنطقة �ل�شوماليرّة �لإثيوبيرّة، 

ت�شارك يف حماية �حلدود بن �لبلدين.
هذه  يف  ل��ل��خ�����ش��ائ��ر  دق��ي��ق��ة  ح�شيلة  ت��ت��و�ف��ر  ومل 
�لهجمات، لكنرّ �أحد �أع�شاء �إد�رة منطقة حودر يف 
د �أنرّها “�أعنف معارك ي�شهدها حميط  �ل�شومال �أكرّ
�ملعارك  �إن  معلم  حممد  �مل�شوؤول  �لبلدتن«.وقال 
درّ �مل�شلحن”،  ت قر�بة �شترّ �شاعات قبل �شَ “��شتمررّ
م�شري� �إىل “�شقَوَط قتلى وجرحى من �جلانبن«.
15 عاما تخو�س جماعة �ل�شباب �ملرتبطة  ومنذ 
�لفدر�لية  �حل���ك���وم���ة  ����ش���د  مت������رد�  ب���ال���ق���اع���دة، 
ة  وقورّ �ل��دويل  �ملجتمع  من  �ملدعومة  �ل�شومالية 

رون  نة من جنود يتحدرّ اد �لإفريقي مكورّ من �لحترّ
من خم�س دول �إفريقيرّة بينها �إثيوبيا وكينيا.

�لرئي�شية  �مل��دن  م��ن  �حل��رك��ة  عنا�شر  ط��رد  وبعد 
�ل��ع��ا���ش��م��ة مقدي�شو  ذل���ك  �ل�����ش��وم��ال، مب��ا يف  يف 
مناطق  يف  م��ن��ت�����ش��ري��ن  ي����ز�ل����ون  ل   ،2011 يف 
يف  هجمات  �حلركة  عنا�شر  ذ  �شا�شعة.وينفرّ ريفية 
�خلارج وخ�شو�شا يف كينيا حيث ��شتهدفت مركز 
�أيلول-�شبتمر  يف  نريوبي  يف  ق  للت�شورّ وي�شتغيت 
2013 )67 قتياًل( وجامعة غاري�شا يف ني�شان-
فندق  جم��م��ع  و  ق��ت��ي��اًل(   148(  2015 �أب���ري���ل 
�لثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  ن��ريوب��ي  يف  “دو�شيت” 

2019 )21 قتيال(.

•• عوا�صم-وكاالت

�لع�شكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  دخ������ول  م����ع 
�شهرها  �أوك����ر�ن����ي����ا  يف  �ل���رو����ش���ي���ة 
�لنري�ن  �أ���ش��و�ت  ت��ز�ل  ل  �ل�شاد�س، 
و�شط  �مل�شهد،  على  تهيمن  و�ملد�فع 
دعم ع�شكري �أمريكي غربي لكييف 

يف حماولة لوقف �لتقدم �لرو�شي.
و�أعلنت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
�إر�شال  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل�����ش��اع��ات  خ���الل 
لكييف  �إ�شافية  ع�شكرية  م�شاعدة 
قيمتها 175 مليون دولر، تت�شمن 
ت�شمل  دف��اع��ي��ة  وخ��دم��ات  منتجات 

تعليما وتدريبا ع�شكريا.
ت�شمل �حل��زم��ة �جل���دي���دة من  ك��م��ا 
�لأمريكية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
لأوكر�نيا، 4 �أنظمة ر�جمات �شو�ريخ 
وع��دد� كبري�  “هيمار�س”،  نوع  من 
ة ي��ب��ل��غ 580  م��ن �ل��ط��ائ��رة �مل�����ش��ريرّ
طورتها  �لعنقاء،  “�شبح  ط��ر�ز  م��ن 
�لقو�ت �جلوية �لأمريكية ��شتجابة 

ملتطلبات �حلرب يف �أوكر�نيا.
ة  �مل�شريرّ �ل���ط���ائ���ر�ت  ل��ه��ذه  ومي��ك��ن 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �ل��دب��اب��ات و�ل�����دروع، 
ت�شل  ل��ف��رتة  �لتحليق  ومب��ق��دوره��ا 
�لأه������د�ف  ع���ن  ب��ح��ث��ا  ����ش���اع���ات  ل�6 
با�شتطاعتها  �أن  ك��م��ا  ت��ت��ب��ع��ه��ا،  �أو 
با�شتخد�م  ل��ي��ال  و�ل��ت��ح��رك  �ل��ع��م��ل 
م�شت�شعر�ت لالأ�شعة حتت �حلمر�ء.

�ت يف  �مل�شريرّ تاأثري وج��ود هذه  وعن 
�شماء �أوكر�نيا على �لو�شع �مليد�ين، 

�لع�شكري  �ل���رو����ش���ي  �خل���ب���ري  ق����ال 
و��شنطن  �إن  مينيكايف،  �شاتيلوف 
�لأر�س  م��ن  �مل��ع��ارك  “لنقل  ت�شعى 
بالفعل،  �أوك���ر�ن���ي���ا  خ�����ش��رت��ه��ا  �ل��ت��ي 
جليا  يت�شح  م��ا  وه���و  �ل�����ش��م��اء،  �إىل 
�لع�شكري  �لتدريب  من خالل حزم 

وبالأخ�س �لأ�شلحة �جلوية«.
و�أ�شاف �خلبري �لرو�شي �لع�شكري يف 
ت�شريح ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
بها  يقوم  �لتي  �خل��ط��و�ت  جميع  �أن 
“تهدف  �لآن  وو����ش��ن��ط��ن  �ل���غ���رب 
�لرو�شي  �لتقدم  �إبطاء  �إىل حماولة 
قبل بدء �أي حمادثات ثنائية، وهذ� 
دون  تتوقف  لن  فمو�شكو  ينجح  لن 
بالكامل«.و�أو�شح  �أهد�فها  حتقيق 

�لتدريب  “مرحلة  �أن  مينيكايف 
وو��شنطن  �لغرب  �إليها  ي�شعى  �لتي 
تاأتي مع �قرت�ب �ملعارك يف �أوكر�نيا 
�لأمد،  طويلة  �حل��رب  �شيناريو  من 
�لأ�شلحة  خم�����زون  ت��ع��ر���س  ح��ي��ث 
وبالنظر  لذلك  ل��ل��رت�ج��ع.  �لغربي 
�إىل �حلزمة �جلديدة من �مل�شاعد�ت 
على  تعتمد  �أن��ه��ا  �لأم��ريك��ي��ة جن��د 
�أكر  لإح���د�ث  �لنتحاري  �لأ�شلوب 
باأقل  ل��رو���ش��ي��ا  ع�����ش��ك��ري��ة  خ�������ش���ارة 

�لتكاليف �ملمكنة«.
�لرو�شي  �ل��ب��اح��ث  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
�شولونوف  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ع��الق��ات  يف 
“�عتمدت  و��شنطن  �إن  ب��الف��ري��ف، 
خ����������الل �لأ��������ش�������اب�������ي�������ع �مل����ا�����ش����ي����ة 

��شرت�تيجية جديدة يف �لتعامل مع 
�أوكر�نيا ب�شاأن �مل�شاعد�ت �لع�شكرية، 
فالأ�شلحة بعيدة �ملدى لن تكون يف 

�أجندة بايدن«.
نيوز  “�شكاي  ملوقع  بالفريف  و�أك��د 
�لأر�س  على  �ملعطيات  �أن  عربية”، 
“هيمار�س”  منظومة  ف�شل  �أثبتت 
�لأمريكية يف �أوكر�نيا، وهذ� ما �أدى 
�إىل �لدخول يف �ملرحلة �لأخرى وهي 
“كاميكازي”  �أو طريقة  �لنتحارية 
�حلرب  يف  �ل��ي��اب��ان  �عتمدتها  �ل��ت��ي 
�لعاملية �لثانية، من خالل م�شري�ت 
“�شبح �لعنقاء” �لتي زودت و��شنطن 
�حلزمة  يف  منها  كبري  بعدد  كييف 

�لأخرية من �مل�شاعد�ت �ملعلنة.

بنقل  �لأمريكي  �لهتمام  �شياق  ويف 
�مل���ع���ارك يف �أوك���ر�ن���ي���ا م���ن �لأر�����س 
�أرك�����ان  رئ��ي�����س  ق����ال  �ل�������ش���م���اء،  �إىل 
ت�شارلز  �لأمريكية  �جلوية  �لقو�ت 
ب����ر�ون، �إن ب���الده وح��ل��ف��اءه��ا ب���د�أو� 
�لطيارين  ت��دري��ب  �إم��ك��ان��ي��ة  در����ش��ة 
�إط��ار جهود طويلة  �لأوك��ر�ن��ي��ن يف 
ب��ن��اء قوة  مل�����ش��اع��دة كييف يف  �لأم����د 

جوية م�شتقبلية.
�مل�شرتكة  �لأرك��������ان  ه��ي��ئ��ة  و�أك�������دت 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �أن  �لأم���ريك���ي���ة 
�أوك��ر�ن��ي��ا خالل  ت��زوي��د  “تبحث يف 
�لأ�شهر �ملقبلة باأ�شلحة بعيدة �ملدى، 

بقدر ما حتتاج �إليه«.
��ع �لرئي�س �لأم��ريك��ي، يف  كذلك، وقرّ

9 يوليو �جل��اري، حزمة م�شاعد�ت 
بقيمة  لأوك��ر�ن��ي��ا  ج��دي��دة  ع�شكرية 

400 مليون دولر.
ك���م���ا �أع�����ل�����ن م���ن�������ش���ق �لت���������ش����الت 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف جم��ل�����س �لأم���ن 
�ل��ق��وم��ي �لأم���ريك���ي، ج���ون كريبي، 
�لأمنية  �مل�������ش���اع���د�ت  �إج����م����ايل  �أن 
�لأمريكية لأوكر�نيا ي�شل �إىل 8.2 
م��ل��ي��ار�ت دولر، ووع���د مب��زي��د من 
حزم �مل�شاعد�ت �لع�شكرية لها خالل 
�أغلبها  �ملقبلة،  و�لأ���ش��ه��ر  �لأ�شابيع 

�أ�شلحة و�أنظمة جوية.

اأ�سلحة بيولوجية
�ت��ه��م��ت ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة �لأح����د 

�أ�شلحة  بت�شنيع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
بيولوجية يف �أوكر�نيا، مكررة بذلك 
ورف�شتها  رو�شيا  �أطلقتها  �تهامات 

�لأمم �ملتحدة يف �آذ�ر/مار�س.
�لكورية  �لأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  وق����ال����ت 
و��شنطن  �إن  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
�مل���خ���ت���ر�ت  م�����ن  ع�������دد�  “�أقامت 
�لبلد�ن  ع�����ش��ر�ت  يف  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
و�مل��ن��اط��ق مب��ا يف ذل���ك �أوك��ر�ن��ي��ا يف 
م�شرية  حتد للمعاهد�ت �لدولية”، 

�إىل عنا�شر “�كت�شفتها” رو�شيا.
كما �تهمت بيونغ يانغ حليفة مو�شكو 
�ل�شرير  “�لر�عي  ب��اأن��ه��ا  و��شنطن 
ل���الإره���اب �ل��ب��ي��ول��وج��ي �ل���ذي يلقي 
وب�شن “حرب  �لب�شرية يف �لدمار”، 

بكتريية” خالل �حلرب �لكورية يف 
خم�شينات �لقرن �ملا�شي.

�ل�شمالية  وك���وري���ا  �ل�����ش��ن  وك��ان��ت 
ورو���ش��ي��ا ك����ررت �ت��ه��ام��ات م���ن هذ� 

�لنوع يف �ملا�شي.
لكن و��شنطن نفت ذلك.

�آذ�ر/ يف  و��شنطن  مو�شكو  و�تهمت 
لتطوير  �أب����ح����اث  ب��ت��م��وي��ل  م���ار����س 
�لتي  �أوكر�نيا  يف  بيولوجية  �أ�شلحة 
غ��زت��ه��ا رو���ش��ي��ا يف �أو�خ������ر ���ش��ب��اط/

فر�ير.
وت���ن���ف���ي و�����ش���ن���ط���ن وك���ي���ي���ف وج����ود 
�إن���ت���اج مثل  �إىل  ت��ه��دف  خم���ت���ر�ت 
�أوكر�نيا. وتخ�شى  �لأ�شلحة يف  هذه 
تنطوي  �أن  �مل����ت����ح����دة  �ل������ولي������ات 
ن��ي��ة ملو�شكو  ه���ذه �لت���ه���ام���ات ع��ل��ى 
يف  قريبا  �لأ�شلحة  ه��ذه  با�شتخد�م 

�أوكر�نيا.
نائبة  ناكاميت�شو  �إي���زوم���ي  وق��ال��ت 
�لأمن �لعام لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون 
�إن  �آذ�ر/م������ار�������س  �ل�������ش���الح يف  ن����زع 
علم  ع��ل��ى  “لي�شت  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
يف  بيولوجية  �أ�شلحة  ب��رن��ام��ج  ب���اأي 

�أوكر�نيا«.
ويف �شباط/فر�ير قالت بيونغ يانغ 
�إن �ل�شيا�شة �لأمريكية هي “�ل�شبب 

�لعميق لالأزمة �لأوكر�نية«.
ر�شميا  �ل�شمالية  ك��وري��ا  و�ع��رتف��ت 
معلنتن  �نف�شاليتن  مبنطقتن 
من جانب و�حد ومو�ليتن لرو�شيا 

يف �شرق �أوكر�نيا.
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دخلت �لعملية �لع�شكرية �لرو�شية يف �أوكر�نيا 
�أم�س �لأحد �شهرها �ل�شاد�س، يف ظل ��شتمر�ر 
�مل���ي���د�ين ع��ل��ى �لأر�������س، وتنامي  �ل��ت�����ش��ع��ي��د 

�خل�شائر �لع�شكرية و�لقت�شادية.
��شتهد�ف  يف  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل���ق���و�ت  وت���و�����ش���ل 
تتلقى  بينما  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �لع�شكرية  �مل��و�ق��ع 
كييف �لدعم �لغربي و�لأ�شلحة لوقف �لتقدم 
ت��ك��ون ه��ن��اك ح�شيلة  �أن  �ل��رو���ش��ي، م��ن دون 
�إج��م��ال��ي��ة دق��ي��ق��ة ل��ل��ق��ت��ل��ى �مل��دن��ي��ن �لذين 

خلرّفتهم �ملعارك حتى �لآن.
ويف �آخ���ر �ل��ت��ط��ور�ت �مل��ي��د�ن��ي��ة، ق��ال �جلي�س 
�أ�شابت ميناء  �إن �شو�ريخ رو�شية  �لأوك��ر�ين 
�أودي�������ش���ا ب��ج��ن��وب �ل���ب���الد ي����وم �ل�����ش��ب��ت، مما 
�جلمعة  ���ع  ُوقرّ �ل��ذي  لالتفاق  تهديد�  ي�شكل 
ل��ف��ك �حل�����ش��ار ع���ن �����ش����ادر�ت �حل���ب���وب من 
�لأ�شود  �لبحر  �ملو�نئ �لأوكر�نية �ملطلة على 
�لتي  �ل��ع��امل��ي  �ل��غ��ذ�ء  نق�س  �أزم����ة  وتخفيف 

ت�شببت فيها �حلرب.
فولودميري  �لأوك�����������ر�ين  �ل���رئ���ي�������س  وق������ال 
ل  مو�شكو  �أن  تظهر  �ل�شربة  �إن  زيلين�شكي، 

ميكن �لوثوق بها لتنفيذ �لتفاق.
وب�شاأن هذه �لنقطة، �أو�شح �لباحث �لرو�شي 
�شولونوف  �ل���دول���ي���ة  �ل���ع���الق���ات  ت���اري���خ  يف 
لتلك  �ل��رو���ش��ي  �ل���ش��ت��ه��د�ف  �أن  ب��الف��ري��ف، 
�ملنطقة “م�شروع يف جمال �لعملية �لع�شكرية 
ول يتعار�س مع �لتفاق، فالتفاق �ملوقع هو 
ل��ت��اأم��ن مم��ر م��ائ��ي ل�����ش��ح��ن��ات �حل��ب��وب من 
�إطالق  ل��وق��ف  ب��ن��د  �أي  يت�شمن  ول  �مل��و�ن��ئ 

�لنار«.
“�شكاي  مل��وق��ع  ب��الف��ري��ف يف ح��دي��ث  و�ت��ه��م 
�ملر�وغة  مبحاولة  �أوك��ر�ن��ي��ا  عربية”،  نيوز 
�أنها  جيد�  تعلم  “لأنها  �حل��ب��وب  �ت��ف��اق  م��ن 
من قامت بتلغيم �ملو�نئ، ما يهدد تطبيق �أي 

�تفاق فعليا على �أر�س �لو�قع«.
وعن �لت�شعيد �مل�شتمر ميد�نيا وغياب �حللول 
�ل�شلمية، قال بالفريف �إن و��شنطن “ت�شعى 
بكل قوة لإطالة �أمد �حلرب، فبدل من �لبناء 
�أج���ل تخفيف حدة  �ت��ف��اق �حل��ب��وب م��ن  على 
�ملعارك، قامت �إد�رة بايدن باإر�شال مزيد من 

�شحنات �لأ�شلحة و�ل�شو�ريخ«.
�لغرب  �ملا�شية، فر�س  �أ�شهر  �ل�5  على مدى 
بالأق�شى  و�شفت  قا�شية  عقوبات  وو��شنطن 

يف �لتاريخ �حلديث �شد رو�شيا.
�لرو�شي،  �ل��رئ��ي�����س  ق���ال  �مل��ا���ش��ي،  م��اي��و  ويف 

فالدميري بوتن، �إن ��شتمر�ر “هو�س” �لغرب 
�إىل  حتما  ���ش��ي��وؤدي  رو���ش��ي��ا،  على  بالعقوبات 
“نتائج �أكر تعقيد� و��شتع�شاًء على �لحتاد 
�لأوروبي ومو�طنيه، وعلى �أكر �لدول فقر� 

يف �لعامل، و�لتي تو�جه خطر �ملجاعة«.
ب�”هو�س  ب���وت���ن  و���ش��ف��ه  م���ا  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
�لقت�شادي  �ل���ب���اح���ث  ق�����ال  �لعقوبات”، 
“��شتنفد  �لو�قع  يف  �لغرب  �إن  ملحم،  �آ�شف 
وهو  رو���ش��ي��ا،  على  �ملمكنة  �ل��ع��ق��وب��ات  معظم 
لل�شغط  خ��ي��ار�ت ج��دي��دة  ع��ن  �لبحث  د�ئ���م 
�لعقوبات  باأن هذه  �أعتقد  �قت�شاديا، ولكنني 
�شتتوقف يف يوم من �لأيام، �أو قد يتم �للجوء 
�إىل �لرت�خي فيها. فعلى �شبيل �ملثال، بعدما 
ح���اول���ت ل��ي��ت��و�ن��ي��ا �إي���ق���اف �ل���رت�ن���زي���ت �إىل 
بع�س  ن�شمع  ب��د�أن��ا  ك��ال��ي��ن��ي��ن��غ��ر�د،  مقاطعة 
�لأ�شو�ت �لغربية �ملنادية بتخفيف �لعقوبات 

عن رو�شيا، لكي ي�شتمر �لرت�نزيت، و�ل�شبب 
تتاأثر  ق���د  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل������دول  �أن  ه���و  و�����ش���ح 
�ل��ت��ي ق��د تتخذها رو���ش��ي��ا �شد  ب���الإج���ر�ء�ت 

ليتو�نيا«.
وف��ر���ش��ت �أوروب�����ا �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي �حلزمة 
و�لتي  رو���ش��ي��ا  ���ش��د  �ل��ع��ق��وب��ات  م��ن  �ل�شابعة 
�شملت قيود� �إ�شافية على �ل�شادر�ت بالأخ�س 
�لإج���ر�ء�ت  من  �شل�شلة  �إىل  �إ�شافة  �ل��ذه��ب، 
ل�شتكمال جمموعة �لعقوبات �ل�شت �لتي مت 

تبنرّيها منذ بد�ية �لعملية �لع�شكرية.
عقوبات  مع  �لرو�شي  بالتعامل  يتعلق  وفيما 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  م��ل��ح��م  �أو����ش���ح  �ل���غ���رب، 
�ملعركة  لهذه  رت  حت�شرّ مو�شكو  �أن  عربية”، 
جيد�، فاجلميع يعلم �أن �أوىل خطو�ت �لغرب 

جتاه �أي حترك رو�شي هي �لعقوبات.
وب��نرّ ملحم �أن��ه: “يف �لوقت �حل��ايل ل �أحد 
�إىل  ي��ع��ود  �أن  ي���ح���اول  �أو  ي��رغ��ب  رو���ش��ي��ا  يف 
�لدول  �ل�شابقة مع  �لقت�شادي  �لعمل  �آليات 
�لرو�شية غريت معطيات  فالعملية  �لغربية، 
�لتعامل �أحادي �لقطب، فمو�شكو تعمل �لآن 
�لقت�شادية  �لعالقات  �شبكة  بناء  �إع��ادة  على 
و�لتخلي عن  �أ�ش�س جديدة،  على  من جديد 
�ل�شركاء  �أن  تبن  لأن���ه  �ل�شابقة،  �ل�شبكات 

�لغربين غري موثوقن«.
و�ختتم ملحم حديثه قائال: “هناك حتولت 
كبرية يف �لعالقات �لقت�شادية �لرو�شية مع 
هو  �ملتن  �أ�شا�شها  �شيكون  �لعامل،  دول  باقي 
�لف�شاء �لأور��شي �لكبري، وجمموعة بريك�س 
و�لأرجنتن  �إي������ر�ن  م���ن  ك���ل  ت��ق��دم��ت  �ل��ت��ي 

بطلبات لالن�شمام �إليها«.

العملية الرو�شية تدخل �شهرها ال�شاد�س.. هل نقرتب من النهاية؟

ال�شرطة تعلن اإعادة فتح مكتب رئي�س �شريالنكا

•• عوا�صم-وكاالت

ع�شية دخول �حلرب �لرو�شية �لأوكر�نية �شهرها �ل�شاد�س، 
�أول  �أول  ي��وم   ورو�شيا  �أوكر�نيا  توقيع  �أن  مر�قبون  يرى 
�أم�س �جلمعة يف �إ�شطنبول، �تفاقن منف�شلن مع تركيا 
و�لأمم �ملتحدة ب�شاأن ت�شدير �حلبوب و�ملنتجات �لزر�عية 
عر �لبحر �لأ�شود، ميثل بادرة �إيجابية ميكن �لبناء عليها 
�ء  �ل��دم جررّ لإح��د�ث �خ��رت�ق دبلوما�شي قد يوقف نزيف 

هذه �حلرب.
للحبوب من  �شحنها  با�شتئناف  لكييف  �لتفاقية  وت�شمح 
وزير�ن  عليها  ووق���ع  �ل��ع��امل،  �أ���ش��و�ق  �إىل  �لأ���ش��ود  �لبحر 
ب�شكل منف�شل، جتنبا �جللو�س على طاولة  �لبلدين  من 

و�حدة �أو �لت�شافح خالل �ملر��شم.
ويرى مر�قبون وخر�ء �أن هذ� �لتفاق ي�شكل بارقة �أمل 
للخروج من �لأزمة �لعاملية �خلطرية �لتي خلفتها حرب 
�أوك��ر�ن��ي��ا، و�أن��ه قد يفتح ك��وة يف ج��د�ر ه��ذه �حل��رب، عر 
�مل�شرتكة  و�مل�شالح  و�حل���و�ر  �لدبلوما�شية  �شوت  �إع��الء 

على �شوت �ل�شالح.
لكن حمللن �آخرين يحذرون من �لوقوع يف فخ �لتفاوؤل 
�أن حجم �خلالف وحدته وت�شارب  �إىل  �ملفرط، منوهن 
�أن  �أك��ر من  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �ملت�شارعة يف  �لدولية  �لأج��ن��د�ت 
�لطرفان  وقعها  و�لتي رمب��ا  ه��ذه،  �ل��غ��ذ�ء  �تفاقية  ت��ذهلل 
�أزمة  ح��دة  ب��زي��ادة  �لت�شبب  م��ن  وللتمل�س  للحرج  رف��ع��ا 
�لغذ�ء �لدولية كونهما من �أكر منتجي وم�شدري �ل�شلع 

�لغذ�ئية �ل�شرت�تيجية كالقمح و�لذرة.
�لكامنة ور�ءه، قال تيمور  و�لأ�شباب  �لتفاق  �أهمية  وعن 
�لرو�شي، يف حو�ر  �لقت�شادي  و�مل�شت�شار  دوي��د�ر، �خلبري 
�لتهامات  خ�شم  “يف  عربية”:  نيوز  “�شكاي  موقع  مع 
�أزمة �لغذ�ء بالعامل  �ملتبادلة بن �لغرب ورو�شيا بافتعال 
هذ�  ف��اإن  �جلنوين،  و�رتفاعها  �أ�شعاره  بت�شخم  و�لت�شبب 
�لتفاق يندرج يف �إطار حر�ك �شيا�شي من �لكرملن لك�شب 
�لر�أي �لعام �لعاملي ونيل ثقته فيما يخ�س �لأزمة �حلالية، 

وقد ي�شكل هذ� �لتفاق بد�ية �لت�شوية لهذه �حلرب«.
و�أ�شاف دويد�ر: “جنح �لرو�س حتى �لآن باإ�شقاط روؤ�شاء 

�لغرب لي�س يف  حكومات غربية، وخلق مناخ د�خل بلد�ن 
�شالح �شا�شتها وقادتها مبا يف ذلك �لوليات �ملتحدة، وبهذ� 
ميكن �لقول �إن �لكرملن يرى �أنه ينت�شر يف �إد�رة �ملعركة 
مع �لغرب وميكنه تاليا طرح مبادر�ت وحلول من موقع 
قوة، عالوة على �أن ت�شدير �حلبوب و�لزيوت من �أوكر�نيا 
للخارج �شينعك�س �إيجابا على خمتلف دول �لعامل، وخا�شة 
تلك �لتي ت�شفها رو�شيا بال�شديقة وهو عامل �آخر �شجع 

مو�شكو ول �شك يف �لإقد�م على هذه �خلطوة«.
وعن �لدور �لرتكي يف �لتفاق، �أو�شح �خلبري �لقت�شادي 
�أنه  �لت��ف��اق ميكن و�شفه  ه��ذ�  تركيا يف  “دور  �ل��رو���ش��ي: 
ثمرة �لعالقة �لبناءة بن مو�شكو و�أنقرة رغم �خلالفات 
و�لتباينات بينهما، وهو ما يقدم مثال على كيفية �لتعاون 
�إيجابية  ب���ن �خل�����ش��وم لإي���ج���اد وب���ل���ورة ح��ل��ول  �مل���ث���ايل 
ملع�شالت و�أزمات يت�شرر منها �جلميع حول �لعامل، كما 
و�أ�شر�ر  م��ن تعطيل  �شببته  �لأوك��ر�ن��ي��ة وم��ا  �لأزم���ة  ه��ي 
�لغذ�ئية  �شيما  ول  �لعاملية  و�لإم����د�د  �لتوريد  ل�شال�شل 

منها«.
ورد� على �شوؤ�ل حول �لدور �لإيجابي لهذ� �لتفاق يف خلق 
جو ت�شاحلي و�إيجابي قد ميهد لإ�شكات �ل�شالح وتغليب 
و�شت�شع  نعم  “غالبا  دوي����د�ر:  ق��ال  �لدبلوما�شية،  لغة 
�حلرب �ل�شاخنة باأوكر�نيا �أوز�رها يف �شهر �شبتمر �لقادم 
رمبا  وعليه  �أت��وق��ع،  كما  �ملقبل  �خل��ري��ف  ف�شل  خ��الل  �أو 
�شن�شهد حينها �إعادة هيكلة �ملعامالت �خلارجية �لرو�شية 
�لعقوبات  تخفيف  وتاليا  حتديد�،  �لأوروب���ي  �لحت��اد  مع 
�مل�شرتك  �لعمل  وبد�ية  رو�شيا،  على  قبله  من  �ملفرو�شة 
و�لبحث معا بن �لرو�س و�لأوروبين يف �شبل �إعادة �لأمن 

و�ل�شالم من جديد لقارتهم«.
�لقت�شادية  �ل��ب��اح��ث��ة  ب��دف��ان  لن���ا  �ع��ت��رت  جانبها  م��ن 
و�خلبرية بالعالقات �لدولية، �أن “ما مت عر هذ� �لتفاق 
ه��و حلحلة و�ح����دة م��ن �مل�����ش��ك��الت �مل��زم��ن��ة �ل��ن��اج��م��ة عن 
�حلرب، و�ملتعلقة بالأمن �لغذ�ئي �لعاملي، لكن هناك طبعا 
�لعالقة،  �لأخ���رى  �ملعقدة  و�مل�شكالت  �مللفات  من  �لكثري 
�لغربية  و�ل��ع��ق��وب��ات  و�مل���ع���ادن  ب��ال��ط��اق��ة  م��ث��ال  كاملت�شلة 

�ملفرو�شة على رو�شيا«.

»اتفاق اإ�شطنبول«.. خطوة على طريق اإنهاء احلرب الأوكرانية؟

كوريا ال�سمالية تتهم وا�سنطن باإنتاج اأ�سلحة بيولوجية يف اأوكرانيا 

اأمريكا تزّود كييف ب�شبح العنقاء..هل تغري الو�شع على الأر�س؟
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عربي ودويل

انحدار ن�سبي وبطيء
   ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ف������رت�ت ق�������ش���رية من 
�لركود، مل تتوقف �لوليات �ملتحدة 
عن �لنمو. ومع ذلك، منذ خم�شينات 
من  �أبطاأ  منوها  كان  �ملا�شي،  �لقرن 
من����و م��ع��ظ��م �ل���ب���ل���د�ن �لأخ��������رى يف 
�ل��ع��امل: وب��ال��ت��ايل ف��اإن��ه��ا ت��ع��اين من 

تر�جع ن�شبي.
1960 و2020، ز�د �لناجت     بن 
�مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل �حل��ق��ي��ق��ي )�أي 
ب�����ال�����دولر �ل���ث���اب���ت( خ��م�����س م����ر�ت 
ون�شف، ولكن خالل نف�س �لفرتة، ز�د 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل لبقية �لعامل 
وهكذ�،  ون�����ش��ف.  �أ����ش���ع���اف  ث��م��ان��ي��ة 
�لأمريكي  �لق��ت�����ش��اد  ��شتمر  بينما 
�ملطلقة،  �لقيمة  حيث  من  �لنمو  يف 
�أك��ر. عالوة  ب�شرعة  منا مناف�شوها 
مبناف�شتها  ق��ارن��اه��ا  �إذ�  ذل���ك،  ع��ل��ى 
ف������اإن فجوة  �ل�������ش���ن،  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة، 
�لقت�شاد  منا  فبينما  هائلة:  �لنمو 
ون�شف، منا  م��ر�ت  �لأمريكي خم�س 
بعبارة  مرة.   92 �ل�شيني  �لقت�شاد 
1960، ك��ان �لقت�شاد  �أخ��رى، ع��ام 
22 م�����رة من  ب�����  �أك������ر  �لأم����ري����ك����ي 
“يزن”   2020 ع��ام  ولكن  �ل�شن، 

1.3 مرة فقط على �ل�شن.
�لن�شبي  �ل����رت�ج����ع  ه����ذ�  ي���رتج���م     
و�لإنتاجي  �لق��ت�����ش��ادي  �ل�����وزن  يف 
للوليات �ملتحدة يف �لنهاية بت�شييق 
ما  ب�شبب  �ل�شيا�شي،  �لعمل  هو�م�س 
ي�شمى بظاهرة “�لإرهاق”، و�لتي هي 
�لإمر�طوريات  بع�س  �شقوط  �شبب 
�ل�����ك�����رى )م�������ن �لإم������ر�ط������وري������ة 
�لإم�����ر�ط�����وري�����ة  �إىل  �ل����روم����ان����ي����ة 
�ملفرط  �لإج��ه��اد  يحدث  �لرو�شية(. 
�مل��ت��اح��ة من  �مل����و�رد  عندما ل جتعل 
مت  �لتي  باللتز�مات  �ل��وف��اء  �ملمكن 
�لتعهد بها عندما تكون �ملو�رد �أكر.

بالإمكان  �أخ����رى، مل يكن  ب��ع��ب��ارة     
و�للتز�مات  �مل�����ش��ال��ح  ع���ن  �ل���دف���اع 
�لعاملية �لتي ميكن للوليات �ملتحدة 
�أن تد�فع عنها باإجمايل ناجت حملي 
عام  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   3.46 ي��ق��ارب 
 1986 1960، يف وقت و�حد عام 
ب���اإج���م���ايل ن����اجت حم��ل��ي ي��ب��ل��غ 8.6 
�أقل من ذلك  تريليون دولر، وحتى 
�ل���ي���وم. وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن �ق����رت�ب 
 22.9 من  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 
هذ�   .2021 ع���ام  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 
�لتناق�س ظاهري فقط: بينما مثرّل 

�لأمريكي  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت 
عام 1960 ما يقرب من ن�شف”46 
من �لناجت �ملحلي  7 باملائة”  فا�شل 
�أ�شبح  فقد  �لعامل،  لبقية  �لإجمايل 
 30“ �أق���ل م��ن �ل��ث��ل��ث   2020 ع���ام 

فا�شل 8 باملائة«.
�مل��ت��ب�����ش��ر لبول  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  ع���ان���ى     
كينيدي لالأ�شف من روزنامة �شيئة. 
�إ�شد�ر كتابه،  بعد ثالث �شنو�ت من 
يف  لرو�شيا  �ملو�لية  �لأنظمة  �نهارت 
�ندلعت  �شنو�ت،  �أرب��ع  وبعد  �أوروب���ا. 
وبعد  لليابان،  �شائعة”  “عقود  �أول 
“�لتي  �خلليج  ح��رب  �شنو�ت،  خم�س 
جمعت و��شنطن من �أجلها �أحد �أكر 
�لتاريخ”.  يف  �لع�شكرية  �لتحالفات 
ويف نهاية نف�س �لعام، 1991، �نهار 

�لحتاد �ل�شوفياتي.

اأ�����س����ط����ورة ال����ق����وة ال��ع��ظ��م��ى 
الأمريكية

�أك��ر �قت�شاد يف     مع تعر�س ث��اين 
ومع  ح��اد،  لتباطوؤ  )�ليابان(  �لعامل 
��شتفاد  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي،  �لحت����اد  زو�ل 
�ل���ن���اجت  �ل���ن�������ش���ب���ي يف  �لن����خ����ف����ا�����س 
�ملتحدة  للوليات  �لإج��م��ايل  �ملحلي 
م���ن �ن���ق���الب )ط��ف��ي��ف وق�����ش��ري( يف 

�لجتاه.
   ونتيجة لذلك، مت ن�شيان كتاب بول 

كينيدي.
�لوليات  ك���ان���ت  ف����رتة  ب�����د�أت  ث���م     

“�لقوة  باأنها  فيها  مقتنعة  �ملتحدة 
�أحادي  عامل  يف  �لوحيدة”  �لعظمى 
�لقطب، معتقدة �أنها ميكن �أن تعيد 
ت�شكيل �لعامل على �شورتها �خلا�شة 
ب��ي��ن��م��ا مل ت���ع���د ل���ه���ا �ل�����ق�����وة، وب�����د�أ 
مناف�شون جدد يف عر�س ع�شالتهم. 
�ملتحدة  للوليات  �لن�شبي  �لن��ح��د�ر 
لي�س ب�شبب �ليابان فقط، وبالتاأكيد 
�ل�شوفياتي،  �لحت�����اد  ب�����ش��ب��ب  ل��ي�����س 
ولكن جر�ء �لجتاه �لذي ل مفر منه 
وهكذ�  �ملتكافئة.  غري  �لتنمية  نحو 
بينما �أ�شار كينيدي �إىل �لقمر، �كتفى 

�لعامل بالتحديق يف �إ�شبعه.
�لأمريكين،  �ل��ق��ادة  بع�س  ��شتغل     
كلينتون،  وب��ي��ل  ب��و���س  ج����ورج  م��ث��ل 
مل��ه��اج��م��ة �جل���وه���ر: كانت  �حل������ادث 
وكان  �لأوىل،  �حللقة  �خلليج  ح��رب 
�لتدخل يف �لبو�شنة هو �لتايل، وكان 
ت��و���ش��ي��ع ح��ل��ف �ل��ن��ات��و ���ش��رًق��ا خطوة 

�خرى، على �شبيل �ملثال ل �حل�شر.
��ا �إىل     وجت����در �لإ�����ش����ارة ه��ن��ا �أي�����شً
�إع����ادة �لن��ف��ت��اح �ل��ت��دري��ج��ي لل�شن 
ينتقدها  -�لتي  تيانامنن  �أزم��ة  بعد 
�أم��ري��ك��ا، ول��ك��ن مت  �لآن �جل��م��ي��ع يف 
�لحتفاء بها على نطاق و��شع يف ذلك 
�ل�شماح  لتجنب  �لأق���ل  على  �ل��وق��ت، 
�مل�شتثمرين  على  بالنفتاح  لل�شن 

�لأوروبين و�ليابانين فقط.
   مت دفع تو�شع �لناتو يف �لت�شعينات 
مرة �أخرى �إىل قلب �لنقا�س �لدويل 

ب���ع���د �ل����غ����زو �ل���رو����ش���ي لأوك����ر�ن����ي����ا. 
بالن�شبة للرو�س وحلفائهم، فاإن هذ� 
�لأ�شلية”  “�خلطيئة  ه��و  �لتو�شيع 
�لتي �نطلق منها كل �شيء، مما ي�شع، 
عن  �لكاملة  �مل�شوؤولية  يقولون،  كما 
“�لعملية �لع�شكرية �خلا�شة” �لتي 
عاتق  على  بوتن  فالدميري  بها  قام 

و��شنطن.

امل���ع���رك���ة )الأب������دي������ة(؟ بني 
الوليات املتحدة ورو�سيا 

جميع  يف  �حل������������ال  ه�������و  ك�����م�����ا     
�لن�شخة  يف  هناك،  �لأيديولوجيات، 
“مما  �حلقيقة  من  قليل  �لرو�شية، 
�لمر هنا  يتعلق  يجعلها معقولة”. 
ب��ق��ر�ر و����ش��ن��ط��ن �لأح������ادي �جلانب 
د�خل  �لناتو،  خالل  من  بالتمو�شع، 
�ملحررة  �أوروب������ا  و���ش��رق  و���ش��ط  دول 

حديًثا من نري رو�شيا.
   من �أج��ل و�شع �لأم��ور يف �شياقها، 
�لحت�����اد  ت���و����ش���ع  ن���ت���ذك���ر  �أن  ي���ج���ب 
�لأوروب����ي يف ه��ذه �لأر����ش��ي نف�شها. 
ولطاملا كان تو�شع �لناتو ي�شبق تو�شع 
�لحت���اد �لأوروب�����ي. م��ن وج��ه��ة نظر 
�لأم��ري��ك��ي��ن، ل مي��ك��ن ت���رك �لدول 
�لعازلة بن رو�شيا وقلب �أوروبا، و�لتي 
كانت حمط �هتمام �لأمريكين بعد 
�أ�شبحت  و�لتي  �لعامليتن،  �حلربن 
�شاخنة،  م���و����ش���وع���ات  �أخ������رى  م����رة 
لالحتاد  �حل�شرية  �ل�شيطرة  حت��ت 

�لأوروبي، و�إل فاإنها �شتتوقف عن �ن 
تكون دول عازلة.

�ملتحدة هدف  ل��ل��ولي��ات  ك��ان  و�إذ�     
ف���ي���ه، فهو  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي ل ج�����د�ل 
“�أو،  �أوروب��ا  على وجه �لتحديد منع 
ل��ك��ي ن��ك��ون و�ق��ع��ي��ن، �أمل��ان��ي��ا و - �أو 
�أي جمموعة من �لدول �لتي ترتكز 
ن��وع من  �أي  �إق��ام��ة  من  �أملانيا”  على 

�لتعاون مع رو�شيا.

من القلب اإىل احللقة
�ملتحدة  �ململكة  تعوي�شهم  م��ن��ذ      
�لعامل،  على  �ملهيمنة  �لقوة  ب�شفتها 
�أ�شهر  �إح������دى  �لأم���ري���ك���ي���ون  ورث 
�لأر�س”  “قلب  نظرية  نظرياتها: 
�ل����ت����ي ����ش���اغ���ه���ا �ل�������ش���ري ه���ال���ف���ورد 
ماكيندر، و�لتي وفًقا لها �إذ� �شيطرت 
�أملانيا(  �ل�شرق )وبالتايل  �أوروب��ا من 
“وبالتايل  �لأر�س”،  “قلب  ع��ل��ى 
�شوف تهيمن على �أور��شيا،  رو�شيا”، 

وبالتايل على �لعامل.
ماكيندر  �أط�����روح�����ة  ت����ن����اول  مت      
�أث���ن���اء �حل����رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�أ�شتاذ  ���ش��ب��ي��ك��م��ان،  ن��ي��ك��ول���س  ق��ب��ل 
من  ييل  بجامعة  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
�أ���ش��ل ه��ول��ن��دي، و�ل����ذي ح��ول��ه��ا �إىل 
“حلقة”  �أي  “رميالند”،  ن��ظ��ري��ة 
ب�  �أن حتيط  �لتي ميكن  �لبلد�ن  من 

“�لقلب«.
ي�شبح  ���ش��ب��ي��ك��م��ان،  ���ش��ي��اغ��ة  يف      

�أمًر� حا�شًما  �لتحكم يف هذه �حللقة 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل���ع���امل. وق���د متت 
ترجمة ه��ذه �لأط��روح��ة لح��ًق��ا �إىل 
�شيا�شة �لحتو�ء �لتي �شاغها جورج 

كينان.
   ب��ع��د �حل����رب، حت���ول �ل��ق��ل��ق ب�شاأن 
قادر  �أور��شيوي حمتمل  �حتاد قاري 
�إ�شقاط  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف  حت����دي  ع��ل��ى 
ه��ي��م��ن��ت��ه��ا �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ت���ي م����رت من 
كما  �لأمريكين.  �إىل  �لريطانين 

�أكد هري كي�شنجر عالنية:
�لقرن  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  »يف     
�ملتحدة  �لوليات  خا�شت  �لع�شرين، 
حمتمل  خ�شم  هيمنة  مل��ن��ع  ح��رب��ن 
�لثاين  �ل��ن�����ش��ف  ... يف  �أوروب�����ا  ع��ل��ى 
من �لقرن �لع�شرين “يف �لو�قع، بدًء 
خا�شت �لوليات  من عام 1941”، 
للمطالبة  ح�����روب  ث����الث  �مل���ت���ح���دة 
�ليابان  -���ش��د  �آ�شيا  يف  �مل��ب��د�أ  بنف�س 

وكوريا وفيتنام«.
“مهمة ح�شارية”،     ود�ع��ا ملفاهيم 
“تر�شانة  �حلرية”،  ع��ن  “�لدفاع 
�شد  �حل�����رب  �أو  �لدميقر�طية”، 
�أو  �ل��ف��ا���ش��ي��ة  �أو  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ن��زع��ة 

�ل�شيوعية ...

التهديد الأورا�سي
�أط���ل���ق ف���الدمي���ري بوتن     ع��ن��دم��ا 
ب�����ش��اأن �حتاد  �ق��رت�ح��ه   2011 ع��ام 
�لعديدة  �ملحاولت  “�إحدى  �أور��شيا 

لإع���������ادة ت�����ش��ك��ي��ل �لإم�����ر�ط�����وري�����ة 
بهدف �أن ي�شبح “مكوًنا  �لرو�شية”، 
... من  �ل���ك���رى  �أ���ش��ا���ش��ًي��ا لأوروب�������ا 
ردرّت  فالديفو�شتوك”،  �إىل  ل�شبونة 
وزيرة �خلارجية �لأمريكية هيالري 

كلينتون ب�شكل �شريع و�شريح:
�شوفياتية  »ه��ن��اك ح��رك��ة لإع�����ادة     
��ى ك��ذل��ك، �شوف  �مل��ن��ط��ق��ة. ل��ن ت�����ش��مرّ
ويطلق  جمركي،  �حت��اد  عليه  يطلق 
عليه �لحت����اد �لأور������ش����ي... ل��ك��ن ل 
هو  م��ا  نعلم  ن��ح��ن  ذل���ك،  يف  نخطئ 
فعالة  طرق  �إيجاد  ونحاول  �لهدف، 

لإبطائه �أو منعه«.
يخ�شاه  �ل�����ذي  �خل���ط���ر،  ك����ان  �إذ�     
وكينان،  و����ش���ب���ي���ك���م���ان،  م���اك���ي���ن���در، 
وك��ي�����ش��ن��ج��ر، وك��ل��ي��ن��ت��ون، ي��ت��م��ث��ل يف 
�حتاد قوى حمتمل بن قوة �شناعية 
فمن  �ل��رو���ش��ي،  “�لقلب”  و  ك���رى 
يو�جه  �ل���ذي  �ل��ت��ه��دي��د  �أن  �ل��و����ش��ح 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ي��اأت��ي �ل��ي��وم �أكر 

من �ل�شن من �أوروبا �أو �ليابان.

دق اإ�سفني بني ال�سني ورو�سيا
   وهكذ�، فاإن حماولة دق �إ�شفن بن 
�إحدى  �شك  بال  هي  ورو�شيا  �ل�شن 
للوليات  �ل�شرت�تيجية  �لأول��وي��ات 
�لأول�����وي�����ة  ت���ك���ن  مل  �إن  �مل����ت����ح����دة، 

�ل�شرت�تيجية.
   م���ع �حل�����رب �ل���ت���ي ب������د�أت يف 24 
خدمتن  رو����ش���ي���ا  ق���دم���ت  ف����ر�ي����ر، 

لقد  �مل��ت��ح��دة:  ل��ل��ولي��ات  عظيمتن 
ق��ام��ت ب���اإع���ادة ت��وح��ي��د ح��ل��ف �شمال 
مما  وت�شلحه،  وتو�شيعه  �لأط��ل�����ش��ي 
�إىل  �لتو�شل  �إمكانية  �إز�ل��ة  �إىل  �أدى 
�أو حتى مع عدد  �أوروب���ا  �تفاقية مع 
ق��ل��ي��ل م���ن �ل�����دول �لأوروب�����ي�����ة، كما 

عززت عدم ثقة بكن يف مو�شكو.
   ��شتفاد �لأمريكيون من هذ�، لكن 
�ل�شرت�تيجية ل ميكن �أن ُتبنى على 
�أن  �لفادحة. حقيقة  �خل�شم  �أخطاء 
ه��ن��اك ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ف��رو���ش��ة من 
قبل �لظروف “جتنب “�ملركز �لثاين 
على  �لأمريكية”،  �ملتحدة  للوليات 
حد تعبري �أوباما” ل تعني �أن هناك 
ب�شكل  فة  ومعررّ و�عية  ��شرت�تيجية 

و��شح.
ار  للبحرّ م��و�ت��ي��ة  ري����اح  ت��وج��د  »ل     
�لذي ل يعرف �إىل �أين يذهب”، قال 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  بحكمة،  �شينيكا 
���ار: مل ي��ت��م بعد  ت�����ش��ب��ه ه����ذ� �ل���ب���حرّ
هو،  ك��م��ا  �لن�شبي  ت��ر�ج��ع��ه��ا  حت��دي��د 
يعني  �لد�خلي  �ل�شيا�شي  و�نق�شامها 
ممكنة  ��شرت�تيجية  فر�شية  �أي  �أن 
قد يتم تعديلها -وحتى عك�شها -كل 

�أربع �شنو�ت.
   من جهة �خرى، ل يز�ل جزء كبري 
�لبالد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف  �ل��ط��ب��ق��ة  م���ن 
ي��ت��غ��ذى ع��ل��ى �حل��ك��اي��ة �ل��ت��ي رو�ه���ا 
كارل روف، م�شت�شار جي دبليو بو�س، 

منذ ما يقرب من ع�شرين عاًما:
ن��خ��ل��ق و�قعنا  ن��ت��ح��رك،  »ع��ن��دم��ا     
�خلا�س”، وبينما يكافح �ملتخ�ش�شون 
�شفرته،  فك  �أو  �لو�قع  ه��ذ�  لدر��شة 
على  “�عتماًد�  �أخ��رى  مرة  “�شنعمل 
جديدة  ح��ق��ائ��ق  ون��خ��ل��ق  �ل�شياق”، 

�أخرى«.
   و�ل��ي��وم، ف��اإن �لآلف م��ن “روف” 
�ل�شيا�شية  �ل��ط��ب��ق��ة  يف  �مل���وج���ودي���ن 
نف�س  لبلدهم  ي��ق��دم��ون  �لأم��ري��ك��ي��ة 
م�شت�شارو  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ة 
�حل�شنة  بنو�ياهم  لبلدهم:  ب��وت��ن 
�جليو�شيا�شية،  بالإكر�هات  وجهلهم 
مي���ه���دون �ل��ط��ري��ق ن��ح��و ه���ذ� �لذي 
ميكن �أن يتحول ب�شرعة �إىل جحيم.

--------------------------
اجلغرافيا  م�����س��اع��د,  *اأ���س��ت��اذ 
ال�سيا�سية واجلغرافيا ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  العلوم  لالأديان, معهد 

بباري�س

- عام 1960, كان القت�ساد الأمريكي اأكرب ب� 22 مرة من ال�سني, ولكن يف عام 2020 »يزن« 1.3 مرة فقط على ال�سني

- التهديد الذي يواجه الوليات املتحدة ياأتي اليوم من ال�سني واأوروبا اأو اليابان اأكرث

- حماولة دق اإ�سفني بني ال�سني ورو�سيا هي بال �سك اإحدى الأولويات ال�سرتاتيجية للوليات املتحدة, اإن مل تكن الأولوية ال�سرتاتيجية

- يحدث الإجهاد عندما ل ت�سمح املوارد املتاحة الوفاء 
باللتزامات التي مت التعهد بها عندما تكون املوارد اأكرب

- اإذا كان للوليات املتحدة هدف ا�سرتاتيجي ل جدال فيه, 
فهو منع اأوروبا من اإقامة اأي نوع من التعاون مع رو�سيا

�لوليات �ملتحدة ��شرت�تيجية بحار ل يعرف �جتاهه

�مريكا ترف�س �ملركز �لثاين

�ل�شن �لتحدي �لكر

معركة تعدد �لأقطاب تزد�د حدة

منوها اأبطاأ من منو معظم البلدان الأخرى:

الوليات املتحدة: نهاية وهم القوة املطلقة...!
•• الفجر -مانليو جرازيانو -ترجمة خرية ال�صيباين

هذه  الأمريكية”...  املتحدة  للوليات  الثاين  املركز  اأري��د  »ل     
العبارة الب�سيطة -التي نطق بها باراك اأوباما بو�سوح خالل خطابه 
2010 -تلخ�س يف ب�سع كلمات  الأول عن حالة الحتاد يف يناير 

كانت  عقود,  مدى  على  احل��ايل.    الأمريكي  ال�سرتاتيجي  الأف��ق 
الوليات املتحدة يف حالة تدهور ن�سبي �سيا�سي وفكري واقت�سادي, 
فاإن  ذلك,  ومع  ما.  يوًما  مناف�سة  قوة  عليها  تتفوق  اأن  احتمال  مع 
وهو  ذاته,  بحد  الن�سبي  النحدار  هذا  لي�ست  الرئي�سية  م�سكلتها 
بدافع  �سواء  به,  العرتاف  على  القدرة  عدم  بل  طبيعية,  ظاهرة 

الكربياء اأو احل�سابات النتخابية اأو بب�ساطة, اجلهل.
العظمى”,  القوى  “�سعود و�سقوط  الرائع  1986, يف كتابه     عام 
اأن القوى العظمى ترتفع وتنخف�س على وجه  اأو�سح بول كينيدي 
بني  العالقة  فاإن  وبالتايل  املتكافئ:  غري  منوها  ب�سبب  التحديد 
معدلت منوها املختلفة هي التي “على املدى الطويل”, اأمر حا�سم.
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عربي ودويل

•• بكني-رويرتز

ف��اي��ن��ان�����ش��ال تاميز  ذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة 
قوية  حت���ذي���ر�ت  وج���ه���ت  �ل�����ش��ن  �أن 
بايدن  ج��و  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  لإد�رة 
جمل�س  لرئي�شة  حمتملة  زي����ارة  م��ن 
يف  تايو�ن  �إىل  بيلو�شي  نان�شي  �لنو�ب 
�شتة  عن  �لتقرير  �آب.ون��ق��ل  �أغ�شط�س 
�لتحذير�ت  �إن  قولها  مطلعة  م�شادر 
�أق��وى بكثري من تهديد�ت �شبق  كانت 
�أن وج��ه��ت��ه��ا ب��ك��ن ع��ن��دم��ا ك��ان��ت غري 

�ل�شيا�شة  �أو  �لإج������ر�ء�ت  ع��ن  ر����ش��ي��ة 
�لتي  ب���ت���اي���و�ن  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�أر��شيها.  م��ن  ج��زء�  �ل�شن  تعترها 
قولها  �مل�شادر  ع��ن  �ل�شحيفة  ونقلت 
�إن هذ� �خلطاب �خلا�س ي�شري �إىل رد 

ع�شكري حمتمل.
ووز�رة  �لقومي  �لأمن  و�متنع جمل�س 
�خلارجية �لأمريكية عن �لتعليق على 
هذ� �لتقرير. ومل ترد وز�رة �خلارجية 
رويرتز  م��ن  طلب  على  بعد  �ل�شينية 

للتعليق  �أم�س �لأحد.

�لع�شكري  ن�����ش��اط��ه��ا  �ل�����ش��ن  وت��ك��ث��ف 
ح�����ول ت����اي����و�ن ���ش��ع��ي��ا ل��ل�����ش��غ��ط على 
هناك  دميقر�طيا  �ملنتخبة  �حلكومة 
وتقول  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة.  �ل�����ش��ي��ادة  ل��ق��ب��ول 
�جلزيرة  ���ش��ك��ان  �إن  ت���اي���و�ن  ح��ك��وم��ة 
هم  فقط  مليونا   23 ع��دده��م  �لبالغ 
و�إنها،  م�شتقبلهم  تقرير  ميكنهم  من 
رغم رغبتها يف �ل�شالم، فاإنها �شتد�فع 

عن نف�شها �إذ� تعر�شت للهجوم.
كانت �ل�شحيفة قد ذكرت يف 18 يوليو 
متوز �أن بيلو�شي تعتزم زيارة تايو�ن يف 

�أغ�شط�س �آب.
وب��ع��د ذل���ك ب��ي��وم و�ح����د، ق��ال��ت وز�رة 
بيلو�شي  زي��ارة  �إن  �ل�شينية  �خلارجية 
�شيادة  ب�شكل خطري  �شتقو�س  لتايو�ن 
�ل�شن و�شالمة �أر��شيها، و�إن �لوليات 

�ملتحدة �شتتحمل عو�قب ردها.
وي��وم �لأرب��ع��اء، ق��ال ب��اي��دن �إن��ه يعتزم 
�شي  �ل�شيني  �ل��رئ��ي�����س  م��ع  �ل��ت��ح��دث 
�ل�شهر،  ن���ه���اي���ة  ب���ح���ل���ول  ب��ي��ن��غ  ج����ن 
وب��د� �أن��ه ي�شكك يف ما ت��ردد عن رحلة 

بيلو�شي �إىل تايو�ن.

•• عوا�صم-اأ ف ب

غابات  حر�ئق  ثالثة  مكافحة  �ليونان  تو��شل 
فيما  و�ل�����ش��رق،  و�جل��ن��وب  �ل�شمال  يف  رئي�شية 
موجة  ب�شبب  ج��دي��دة  ك����و�رث  ح���دوث  تخ�شى 

�حلر �لتي ت�شرب �لبالد.
�لذي  �حل��ري��ق  ي�شتمر  لي�شبو�س،  ج��زي��رة  ويف 
�ل�شيرّاح  مئات  �إج���الء  �إىل  و�أدى  �ل�شبت  �ن��دل��ع 
و�شك�����ان منتجع فاتري� �ل�شاحلي، بح�شب رجال 
�أربعة  ب��اأنرّ  “�ي �ر تي”  �لإط��ف��اء. و�أف���ادت قناة 

رت. منازل على �لأقل ُدمرّ
�ل�شبت،  منذ  ح�����ررّ  مب�����وجة  �ليون���ان  وتتاأث�������ر 
�أن  على  �أي��ام  ع�ش�������رة  ت�شتم������ر  �أن  �ملتوقع  من 
ت�ش�������ل درجات �حلر�رة �إىل 42 درجة مئوية يف 
ا يثري خماوف من حر�ئق  �ملن������اطق، ممرّ بع�س 

�أخرى.
يف ����ش���م���ال �ل����ب����الد، ي���و�����ش���ل رج������ال �لإط����ف����اء 
عن لليوم �لر�بع على �لتو�يل،  مب�شاعدة متطورّ
مكافحة حريق عنيف يف حديقة د�ديا �لوطنية، 

�ملعروف مب�شتعمرة �لن�شور. 
�أن  �إىل  �لإط���ف���اء  ب��ا���ش��م ق�شم  �مل��ت��ح��دث  و�أ����ش���ار 
��شتثنائي،  ب�شكل  ���ش��ع��ب��اً  ك���ان  �ل����ذي  �حل��ري��ق 
�إخالء �لقرية د�ديا م�شاء  �أجر �ل�شلطات على 

�ل�شبت.
�إخ��الء قرية كري�شوكيالريا  بيلوبونيز، مت  ويف 
م�شاء �ل�شبت ب�شبب حريق بالقرب من كوروين، 

وتتو��شل �مل�شاعي لإطفائه �لأحد.
�أثينا  بالقرب من  غابات يف جبال  و�أدى حريق 
�لأرب���ع���اء، �إىل �إحل���اق �أ���ش��ر�ر ب��ع��دد م��ن منازل 

و�أجر عدة مئات على �ملغادرة.
وي��اأت��ي �ن��ت�����ش��ار ه���ذه �ل��ظ��و�ه��ر �جل��وي��ة نتيجة 
لالحتبا�س �حلر�ري وفقاً للعلماء، يف ظلرّ زيادة 

�نبعاثات غ��از�ت �لحتبا�س �حل��ر�ري من حيث 
�ل�شدة و�ملدة و�لتكر�ر.

�����رت م��وج��ة �حل���ر وح���ر�ئ���ق �ل��غ��اب��ات �لعام  ودمرّ
ثالثة  قتلت  ك��م��ا  ه��ك��ت��ار،  �آلف   103 �مل��ا���ش��ي 

�أ�شخا�س يف �ليونان.
�إىل ذلك، �ندلع حريق غابات كبري ميتد ب�شرعة 
“�حلر  من  ت�شرب موجة  بينما  كاليفورنيا  يف 
�لأمريكين  م��ن  �مل��الي��ن  ع�����ش��ر�ت  �ل�شديد” 
�لأر�شاد  �أجهزة  تتوقع  بينما  �لأ�شبوع  نهاية  يف 
�جلوية درجات حر�رة قيا�شية يف و�شط �لوليات 

�ملتحدة و�شمال �شرقها.
و�شفته  �ل���ذي   - فاير”  “�أوك  ح��ري��ق  �ن��دل��ع 
�جلمعة يف مقاطعة  �ل�شلطات بال� “متفجر” - 
�لوطنية  يو�شمايت  حديقة  ق��رب  م��اري��ب��و���ش��ا، 

و�أكو�خها �لعمالقة.
ه��ك��ت��ار، مدمر�ً   4800 م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  و�م��ت��د 

ع�شرة عقار�ت وملحقاًَ �لأ�شر�ر بخم�شة �أخرى، 
�لغابات  �إد�رة  ع��ن  �ل�شبت  ���ش��ادر  ت��ق��ري��ر  وف���ق 

و�حلماية من �حلر�ئق يف كاليفورنيا.
وُق��ط��ع��ت ط���رق ع���دة و����ش���درت �أو�م�����ر باإخالء 
م��ن��اط��ق ع�����دة، ف��ي��م��ا مل ت��ت��م �ل�����ش��ي��ط��رة على 
�أكر  عمل  �لذي  للحريق  �ل�شديد”  “�لن�شاط 
مكافحته،  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��ت  �إط��ف��ائ��ي   500 م���ن 

بح�شب �مل�شدر ذ�ته.
ون��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ل���و����س �أجن���ل�������س ت���امي���ز عن 
م�شوؤولن تقديرهم �أن حما�شرته قد ت�شتغرق 

�أ�شبوعا.
وفق  �شخ�س،  �آلف  �شتة  م��ن  �أك���ر  �إج����الء  مت 
كاليفورنيا،  يف  �لإط��ف��اء  �إد�رة  با�شم  �مل��ت��ح��دث 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��وظ��ف��ن  �أن  م�����ش��ي��ًف��ا 
�ل��ولي��ة لتقدمي  �أن��ح��اء  ي��ت��دف��ق��ون م��ن جميع 

�مل�شاعدة.

نيو�شوم  غافن  كاليفورنيا  ولية  حاكم  و�أعلن 
ماريبو�شا  م��ق��اط��ع��ة  يف  �لطو�رئ”  “حالة 
�شالمة  على  �ل�شديد  “�خلطر  ب�شبب  �ل�شبت، 
وي�شمح ذلك بالإفر�ج عن  �لأرو�ح و�ملمتلكات”. 

متويل.
و�أكد عامل �ملناخ يف جامعة كاليفورنيا يف لو�س 
�أجنل�س د�نيال �شوين، �أن �حلريق “�نت�شر ب�شكل 
كبري يف جميع �لجتاهات تقريًبا )...( يف �شياق 

قابلية كبرية لال�شتعال، وجفاف �شديد«.
حر�ئق  �شل�شلة  �أن  “يبدو  تويرت  على  و�أ���ش��اف 
�شهدتها  �لتي  �مل��دم��رة  غ��ري  �ل�شغرية  �لغابات 

كاليفورنيا حتى �لآن هذ� �ملو�شم قد �نتهت«.
�لأخرية  �ل�شنو�ت  يف  �لأم��ريك��ي  �ل��غ��رب  و�شهد 
و�شدتها،  حجمها  حيث  من  ��شتثنائية  حر�ئق 
ملو�شم �حلر�ئق، وهي  �متد�د ملحوظ جد�ً  مع 

ظو�هر ين�شبها �لعلماء �إىل تغريرّ �ملناخ.

�لتو��شل  و�شائل  على  �شور�  عيان  �شهود  ن�شر 
�لجتماعي لزوبعة �شخمة من �لدخان �لكثيف 
�ملت�شاعد من غابة، مثل �لإع�شار، وهي ظاهرة 

خطرية ميكن �أن توؤجج �حلريق.
تعد �حلر�ئق �أحد �أكر �لعو�قب �ملاأ�شاوية ملوجة 
نهاية  يف  �ملتحدة  �لوليات  ت�شهدها  �لتي  �حلر 
كاليفورنيا  بن  تقع  منطقة  يف  �لأ���ش��ب��وع،  ه��ذ� 
و�أوريغون يف �لغرب ومتتد �إىل �لو�شط و�ل�شمال 

�ل�شرقي.
ومن �ملتوقع �أن تبلغ درجات �حل��ر�رة يف هاتن 

�ملنطقتن ذروتها .
�لوطنية م�شاء  �جل��وي��ة  �لأر���ش��اد  وق��ال��ت هيئة 
�ل�شرق،  �إىل  �جلنوبية  �ل�شهول  “من  �ل�شبت 
كما  �لق�شوة”.  �شديدة  �شتكون درجات �حلر�رة 

حذرت من هبوب عو��شف رعدية �شديدة.
خانق،  بحر  و��شنطن  �لعا�شمة  �شكان  و�شعر 

حيث �قرتبت درج��ات �حل��ر�رة �خل��ط �لرمزي 
مئوية(  درج��ة   38( فهرنهايت  درج��ة  ل100 
و�لذي يتوقع �أن تبلغه �أو تتخطاه �لأحد للمرة 

�لأوىل منذ �شنو�ت.
ك���ذل���ك مل ت�����ش��ل��م ن���ي���وي���ورك م���ن �حل����ر حيث 
�قرتبت �حلر�رة من 35 درجة مئوية. وميكن 
�أن ت�شل �حل��ر�رة �إىل 43 درج��ة يف �أج��ز�ء من 
و�ل�شمال  )ج���ن���وب(  و�أري����زون����ا  )غ�����رب(  ي��وت��ا 

�ل�شرقي، وفق هيئة �لأر�شاد �جلوية �لوطنية.
�لت�شالت  ع��دد  زي���ادة  �إىل  �حل��ر  م��وج��ة  و�أدت 
�ل�شحية  �ل��وع��ك��ات  ب�شبب  �ل��ط��و�رئ  بخدمات 

�ملرتبطة بارتفاع درجات �حلر�رة.
�ل��ط��و�رئ يف منطقة  �إد�رة  وق���ال م��دي��ر وك��ال��ة 
تول�شا يف �أوكالهوما جوزف كر�لي�شيك ل�شبكة 
�لأول  �لقاتل  ه��ي  “�حلر�رة  �إن  �إن”  �إن  “�شي 
�إنها  �مل��ت��ح��دة.  �ل���ولي���ات  يف  بالطق�س  �مل��ت��ع��ل��ق 
بالطبيعة«. �آخر مرتبط  قاتل  �أي  بكثري  تفوق 

وو  مي�شيل  �لبلدية  رئي�س  �أعلنت  بو�شطن  يف 
“حالة طو�رئ ب�شبب �حلر”، 

ملدة  و�مل�شابح  �لعامة  �لأم��اك��ن  فتح  �إىل  د�ع��ي��ًة 
�أطول، بينما قد تبلغ �حلر�رة 37 درجة �لأحد.
وهذ� �لأ�شبوع، �أكد �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن 
�لذي  “�خلطر �لو��شح و�لفوري”  مرة �أخرى 
“تهديد وجودي  �أنه  ميثله تغري �ملناخ، معتر� 

لأمتنا و�لعامل”.
�لكونغر�س  يف  حم����دود  حت��رك��ه  ه��ام�����س  ل��ك��ن   

و�ملحكمة �لعليا.
�شجل �لكوكب عدة موجات حر هذ� �لعام، منها 
�آذ�ر- ويف  �لغربية،  �أوروب����ا  يف  مت��وز-ي��ول��ي��و  يف 

مار�س وني�شان-�أبريل يف �لهند.
وفق  �ملناخ،  تغري  على  عالمة  تز�يدها  ويعتر 

�لعلماء.

لبيد:اإغالق الوكالة اليهوديةال�شني حتذر اأمريكا من زيارة بيلو�شي لتايوان 
 يف رو�شيا �شيوؤثر على العالقات

•• القد�س-وكاالت

�أكد رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي يائري لبيد �أن �إغالق مكتب �لوكالة �ليهودية يف رو�شيا �شيمثل 
حدثاً خطري�ً من �شاأنه �لتاأثري على �لعالقات بن �لبلدين.

و�أعطى لبيد توجهيات لإعد�د فريق قانوين ليكون م�شتعد� لل�شفر �إىل مو�شكو فور مو�فقة 
رو�شيا على �إجر�ء حمادثات بهذ� �ل�شاأن، وفقاً ملا نقلته وكالة “بلومرغ” لالأنباء.

وياأتي هذ� بينما تعتزم وز�رة �لعدل �لرو�شية حل �لوكالة، بعد رفع دعوى ق�شائية �أمام حمكمة 
مقاطعة با�شماين يف مو�شكو �شد �ملنظمة، �لتي تدعم �ليهود �ملهاجرين لإ�شر�ئيل. و�شتعقد 
جل�شة ��شتماع يف 28 يوليو)متوز( �جلاري.ووفقاً لتقارير، فاإنه يعتقد �أن حظر �ملنظمة غري 

�حلكومية له �أ�شباب �شيا�شية، ومن �ملرجح �أن يوؤدي ذلك �إىل توتر بن رو�شيا و�إ�شر�ئيل.

•• عوا�صم-وكاالت

تفاقمت �أزمة �لن�شقاقات د�خل تنظيم �لإخو�ن �لإرهابي خالل �لفرتة 
�إبر�هيم  بقيادة  لندن  جبهة  �إع��الن  بعد  فعلياً  كيانن  بوجود  �لأخ���رية، 
منري ت�شكيل جمل�س �شورى جديد مو�ز ملجل�س �ل�شورى �ملنتمي جلبهة 

��شطنبول بقيادة حممود ح�شن.
وك�شفت قياد�ت يف تنظيم �لإخو�ن عن �لنتهاء من ت�شكيل جمل�س �شورى 
�ملح�شن  بينهم خالد حمدي وطاهر عبد  �إبر�هيم منري  �لإخ��و�ن جبهة 
وعالء �لإبياري وعلي عبد �حلميد، و�إلغاء جمل�س �شورى حممود ح�شن 

�لذي يتكون غالبية �أع�شائه من �إخو�ن �لد�خل وعدد من قياد�ت جبهة
جديد. من  وت�شكيلها  �جلماعة  موؤ�ش�شات  تطوير  يف  و�لبدء  ��شطنبول، 
�أ�شدرت جبهة  ذروتها حيث  بلغت  �لإخ��و�ن  تنظيم  �لن�شقاقات يف  �أزم��ة 
�إبر�هيم  بياناً جديد�ً قررت فيه ف�شل  �إ�شطنبول بقيادة حممود ح�شن 

منري،
زعيم جبهة لندن، نهائياً من �جلماعة وكذلك قياد�ت بجبهته.

�ل�����ش��ورى بحث  “جمل�س  �أن  �أي����ام  ق��ب��ل  �إ���ش��ط��ن��ب��ول  وك�����ش��ف��ت جم��م��وع��ة 
�ملمار�شات �لفردية و�لإجر�ء�ت غري �ملوؤ�ش�شية �لتي يقوم بها بع�س �لإخوة 
يف حماولة لفر�س و�قع جديد و�إن�شاء كيانات مو�زية للكيانات �ل�شرعية 

باجلماعة«.

التنظيم مات اإكلينكيًا
�شورى  “جمل�س  �إن  �لأ�شولية يف م�شر  وقال متخ�ش�شون يف �حلركات 
و�لتنظيم فقد كثري�ً من  “غري مكتمل”،  �لتنظيم يف �لظروف �لعادية 
مقومات ��شتمر�ره، ويعاين من خلل �إد�ري، و�شر�ع على �لنفوذ و�لأمو�ل، 

ورمبا مات �كلينكياً.
بن  جت��دد  �ل�شر�ع  �أن  �لأو�شط”  “�ل�شرق  ل�شحيفة  مر�قبون  و�أو���ش��ح 
�إبر�هيم منري وحممود ح�شن �أخري�ً عقب قيام جبهة �إ�شطنبول بالإعالن 
عن عزل �إبر�هيم منري من من�شبه وف�شله نهائياً وكذلك �أع�شاء جبهته، 
و�إعفاء  جديد”  ���ش��ورى  “جمل�س  بت�شكيل  لندن”  “جبهة  ردت  فيما 
�أع�شاء “�شورى �إ�شطنبول” �ل�شتة وحممود ح�شن نف�شه من منا�شبهم.

وقال �لباحث �ملتخ�ش�س يف �حلركات �لأ�شولية مب�شر عمرو عبد �ملنعم، 
�إن “�جتماع �إبر�هيم منري لت�شكيل جمل�س �شورى جديد ��شتمر 4 �أيام 
يف �أحد �لفنادق خارج �إ�شطنبول، بح�شور 40 �شخ�شاً، وح�شر لأول مرة 

كما ح�شر  ع�شو جمل�س �شورى �لإخو�ن �أمري ب�شام “�ملقيم يف تركيا”، 
�لفتاح، وع�شام عبد  �شيف عبد  بينهم  �لتنظيمين، ومن  عدد من غري 
�ل�شايف، وبع�س �لإعالمين، وم�شريون من �أقطار خمتلفة«، م�شيفاً �أنه 

مت يف �لجتماع �ختيار نائبن لإبر�هيم منري.
�أم  لندن”  “�شورى  �مل�شهد  �شيح�شم  من  ح��ول  �لتوقعات  يخ�س  وفيما 
نقول  �أن  ن�شتطيع  “ل  لل�شحيفة  �ملنعم  عبد  قال  �إ�شطنبول”،  “�شورى 
حتى هذه �للحظة من �شيح�شم �لقر�ر، هم �شنعو� “�شورى جديد�ً” من 
قبل وما يحدث �لآن ��شتن�شاخ لأحد�ث وقعت من قبل، فمكتب �إ�شطنبول 
�ل�شابق  يف  )�ل�شورى(  قياد�ت  بع�س  �إقالة  بعد  �شورى”  “جمل�س  ع��نرّ 
وو�شع  لندن”  “�شورى  �شريعاً  قلده  ر�شمياً،  متحدثاً  وع��نرّ  ع��ام  منذ 
متحدثاً ر�شمياً، وبد�أ يف حماولة �ل�شيطرة على مفا�شل �لتنظيم”، لفتاً 
“�شورى  �جتماع  ُي�شرب  ط��رف  عظام”  “تك�شري  �لآن  “�ل�شر�ع  �أن  �إىل 

ب �جتماع “�شورى لندن«. و�آخر �شررّ �إ�شطنبول”، 

انهيار التنظيم
�ل�شرق �لأو�شط  �لقاهرة ملركز در��شات  �لتنفيذي ملكتب  �ملدير  فيما قال 
�لإره��اب��ي على و�شك �لنهيار،  �لإخ��و�ن  �إن تنظيم  �أدي��ب،  بباري�س منري 
�نهيار  ولكنه  خمتلفتن  جبهتن  �أو  خالفات  جم��رد  لي�س  �أن��ه  مو�شحا 

�لتنظيم.
�شي  بي  �شي  لقناة  ت�شريحات  يف  �أدي��ب  منري  �ل�شيا�شي  �خلبري  و�أ�شاف 
�لفرتة  �لتفكك  يعي�س حالة من  �لإرهابي  �لإخ��و�ن  تنظيم  �أن  �مل�شرية، 
�إىل  �حلالية، مما يو�شل �إىل �نهيار �لبنية �لتنظيمية للجماعة، م�شري�ً 
�ملايل  �لف�شاد  ب�شبب  �لإرهابي  �لإخ��و�ن  تنظيم  د�خل  �أن هناك �شر�عات 

و�لإد�ري.
�لأو�شط  �ل�شرق  در��شات  ملركز  �لقاهرة  ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  و�أو�شح 
بباري�س، �أن ت�شجيالت �شوتية ك�شفت �ل�شر�عات د�خل �لتنظيم �لإرهابي، 
فالتنظيم �أ�شبح بر�أ�شن: جبهتا �إبر�هيم منري وحممود ح�شن، وكذلك 

جبهة �ملكتب �لعام.
�ملا�شي بح�شور  للتنظيم يف لندن يونيو  �لعاملي  �لإر�شاد  و�جتمع مكتب 

عدد من قياد�ت �ل�شف �لأول للتنظيم، من دون حممود ح�شن.
“�شرورة تقدمي �لبيعة  �أكد فيه  بياناً  “مكتب �لإر�شاد �لعاملي”  و�أ�شدر 
مل��ن��ري ب��اع��ت��ب��اره ق��ائ��م��اً ب��اأع��م��ال م��ر���ش��د �لإخ�����و�ن، يف ح��ن �أمل���ح “�شورى 

�إ�شطنبول” �إىل تن�شيب ح�شن قائماً بعمل مر�شد �لتنظيم.

•• عوا�صم-وكاالت

جت����ت����اح م���ع���ظ���م ب�����ل�����د�ن �ل����ق����ارة 
�لو�قعة  تلك  وخ��ا���ش��ة  �لأوروب���ي���ة 
و�لرتغال  كاإ�شبانيا  جنوبها،  يف 
منذ  و�إيطاليا،  و�ليونان  وفرن�شا 
ن��ح��و �أ���ش��ب��وع��ن م���وج���ات ح����ر�رة 
على  تزيد  معهودة  وغ��ري  قيا�شية 
40 درجة مئوية، ير�فقها �ندلع 
حر�ئق و��شعة يف �لغابات وحتى يف 
�ل�شكنية  و�ملناطق  �مل��دن  �شو�حي 
ت�شجيل  يف  ت�����ش��ب��ب  م���ا  �مل���اأه���ول���ة، 
عدد  مو�طني  بن  �لوفيات  مئات 
م����ن ت���ل���ك �ل�������دول ج������ر�ء �رت���ف���اع 

درجات �حلر�رة.
عن  �أعلن  لوحدها  �لرتغال  ففي 
ت�شجيل �أكر من �ألف حالة وفاة، 
وفاة  �شجلت  �إ�شبانيا  جارتها  ويف 
بفعل  ���ش��خ�����س   500 م���ن  �أك�����ر 
درج����ات �حل�����ر�رة �مل��ل��ت��ه��ب��ة، �لأمر 
�لذي طرح عالمات ��شتفهام حول 
�ل�شبب يف ت�شجيل كل هذه �لأرقام 
�ملخيفة من �شحايا �جلو �حلار يف 
�أوروب��ا، يف حن �أن بلد�نا ومناطق 
معروفة  �ل����ع����امل  ح������ول  �أخ��������رى 
مب��ن��اخ��ه��ا �ل�����ش��دي��د �حل��������ر�رة، ل 

ت�شهد مثل هذه �حلالت.
يقول  �ملفارقة،  ه��ذه  على  وتعليقا 
بختيار،  ز�م����و  �ل�����ش��ح��ي  �خل��ب��ري 
عربية  ن���ي���وز  ل��������ش��ك��اي  ح���دي���ث  يف 
عو�مل  بجملة  ي��رت��ب��ط  :”�لأمر 
�ملناخ  �أن تغري�ت  �أبرزها  وم�شببات 
�لتو�زن  قلب  يف  �أ�شهمت  �ملتطرفة 
عقب،  على  ر�أ���ش��ا  و�ملناخي  �لبيئي 
ب��ح��ي��ث ب��ات��ت �أوروب�����ا م��ث��ال خالل 
ت�شهد  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�رت��ف��اع��ا م��ه��ول يف درج���ات حر�رة 
يتنا�شب  ل  �ل��ذي  �لأم���ر  �ل�شيف، 
على  �لقارة  �شكان  �عتياد  وطبيعة 
�لبارد عامة و�ملعتدل �شيفا،  �ملناخ 
منهم  ك��ث��ريي��ن  �أن  جن���د  ول���ه���ذ� 
وخ��ا���ش��ة ك��ب��ار �ل�����ش��ن و�مل��ر���ش��ى ل 
يتحملون هذ� �لتغري �لدر�ماتيكي 
وبع�شهم  �حل���������ر�رة،  درج�������ات  يف 

يفقدون حياتهم جز�ء ذلك«.
“�لأمر  ق��ائ��ال:  ب��خ��ت��ي��ار  و�أ����ش���اف 
مناخية  ب���ت���غ���ري�ت  �إذن  ي��ت��ع��ل��ق 
�لأوروبين  عي�س  ومنط  تتعار�س 

ومعمارهم،  م��ع��ا���ش��ه��م  و�أ����ش���ل���وب 
�لبيوت  م����ن  �ل���ك���ث���ري  �أن  ح���ي���ث 
و�مل�����ش��اك��ن �لأوروب���ي���ة م��ث��ال تكون 
غ��ري جم��ه��زة ك��م��ا ي��ج��ب ملو�جهة 

مثل هذه �حلر�رة �ملرتفعة، 
�لتكيف  �شعبا  يكون  �لنتيجة  ويف 
م���ن ق��ب��ل ���ش��ك��ان �أوروب�������ا م���ع هذ� 
�شيما من  �مل��ن��اخ��ي، ول  �لن��ق��الب 
ق���ب���ل م����ن ي���ع���ان���ون م����ن �أم����ر������س 
و�لحرت�ز  �لإع��ي��اء  يفاقم  مزمنة 

من حر�جة حالتهم �ملر�شية«.
�ملناخي  �خلبري  يقول  جهته،  م��ن 
وع�����ش��و �لحت������اد �ل���ع���امل���ي حلفظ 
�لطبيعة �أمين قدوري، يف لقاء مع 
�لقارة  :” تئن  عربية  نيوز  �شكاي 
�لأوروبية هذ� �ل�شيف حتت وطاأة 
معدلت مرتفعة جد� من درجات 
�حل�������ر�رة وم����وج����ات ج���ف���اف غري 

م�شبوقة،
غابات  يف  �حل��ر�ئ��ق  لنت�شار  �أدت   
دول جنوب �أوروبا بالأخ�س بجنوب 
و�لرتغال،  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  ويف  ف��رن�����ش��ا 
و�ل��ت��ي وث��ق��ت ع��ن ط��ري��ق �لأقمار 
�ل�شناعية لوكالة NASA �لتي 
لأعمدة  ف�شائية  ���ش��ور  �لتقطت 
حر�ئق  ب�شبب  �ملت�شاعدة  �لدخان 
و�لرتغال،  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  يف  �ل��غ��اب��ات 
�أرق���ام���ا مفزعة  ���ش��ج��ل��ت��ا  و�ل��ل��ت��ن 
ل���ل���وف���ي���ات ب�����ش��ب��ب �رت����ف����اع درج����ة 
درجة   40 �ل��ت��ي تخطت  �حل����ر�رة 
�شاحلية  دول  يف  ج���اف،  م��ن��اخ  م��ع 
مل ي�شبق لها �أن تعاي�شت مع هكذ� 

موجات«.

“تعزى  قائال  ق��دوري  وي�شرت�شل 
�ملناخي  �ل���ت���ط���رف  ه�����ذ�  �أ����ش���ب���اب 
)مرتفع  �جلوية  �ملرتفعات  لأح��د 
طبيعيا  ي��ع��ت��ر  �ل����ذي  �لآزوري( 
�إطار  خ���ارج  �لقيا�شية  ظ��روف��ه  يف 
�لتي  �مل���ن���اخ���ي،  �ل��ت��غ��ري  ع��م��ل��ي��ات 
ح��ول��ت ط��ب��ي��ع��ة ه����ذ� �مل��رت��ف��ع من 
�لباردة  �ملناطق  يف  �لب�شرية  منقذ 
�إىل قاتل لها يف دول جنوب �لقارة 

�لأوروبية، 
�أح�����د  وه������و  �لآزوري  ف���م���رت���ف���ع 
�مل����رت����ف����ع����ات ����ش���ب���ه �ل����ش���ت���و�ئ���ي���ة 
مركزه  �مل�شدر  �أطل�شية  �لن�شطة، 
�ل�شرقي  �جل����زء  يف  �لآزور  ج����زر 
للمحيط �لأطل�شي وهي جزر تتبع 
يقت�شر  �لرتغال،  دول��ة  جغر�فيا 
�ل�شيف  ف�������ش���ل  خ�����الل  ت�����اأث�����ريه 
و�شمال  �أوروب�����ا  ج��ن��وب  دول  ع��ل��ى 
�إفريقيا، لي�شل تاأثريه عند �لذروة 
و�ل�شمال  �ملتو�شط  �لبحر  حلو�س 

�لإفريقي«.
 ويتابع �خلبري �ملناخي �شرح طبيعة 
ما يع�شف باأوروبا: “بالتز�من مع 
�لح����رت�ز �ل��ع��امل��ي و�رت���ف���اع معدل 
بح�شب  �حل��������ر�رة،  درج�����ة  ت���ز�ي���د 
�جلوية  لالأر�شاد  �لعاملية  �ملنظمة 
�لتي تتنباأ بارتفاع مرتقب بحو�يل 
1.5 درجة خالل �ل�شنو�ت �لع�شر 
تاأثري مرتفع  �شدة  �زد�دت  �ملقبلة، 
لو�شول  �أدت  ب�������ش���ورة  �لآزوري 
ت�شهدها  مل  �حل���ر�رة  من  موجات 
م�شببة  �لأوروب�������ي،  �جل��ن��وب  دول 
وفاة �أعد�د كبرية من �لنا�س يف كل 

من �إ�شبانيا و�لرتغال حتديد�«.
حالت  م��ئ��ات  ت�شجيل  �شبب  وع��ن 
�أوروب��ي��ة على وقع  �ل��وف��اة يف دول 

ت�شاعد حر�رة �جلو،
�لتي  :”�لآلية  ق������دوري  ي���ق���ول   
�رت��ف��اع درجات  ي��وؤدي  من خاللها 
هذه  �أن  ه����ي  ل���ل���م���وت،  �حل��������ر�رة 
�لدرجات �لعالية، ترفع من ن�شاط 
ب��غ��ي��ة تريد  �ل���دم���وي���ة  �ل��������دورة 

�جل�شم،
�لقلب  �شخ  �شرعة  ت��زد�د  بالتايل   
�جهاد  مر�حل  ت�شل  �أن  �إىل  للدم 
ومنها  ك���اف���ة  �جل�����ش��م  ل��ع�����ش��الت 
�حتمالية  ذلك  �إثر  وترفع  �لقلب، 
�ل��وف��اة يف ح��ال ر�ف��ق ه��ذ� �لإعياء 

�أمر��س مزمنة«.
و�ملناخي  �لبيئي  �خل��ب��ري  وي��خ��ت��م 
يحدث  م����ا  بالقول:”بالتايل 
�آخ���ر  د�م�����غ  دل���ي���ل  �لآن  ب�����اأوروب�����ا 
ي�����ش��اف ل���الأدل���ة �مل��ت��ز�ح��م��ة حول 
ف����د�ح����ة �ل���ت���غ���ري �مل���ن���اخ���ي �ل����ذي 
�جلمة  وخماطره  �لكوكب  يعانيه 
على �لوجود �لب�شري، ما ي�شتدعي 
�لفوري  �لعاملي  �لتحرك  ���ش��رورة 
�ملناخي  �لتغري  كارثة  �آث��ار  لتقليل 

�لقاتلة،
 من خالل تقليل �نبعاثات غاز�ت 
�عادة  وحم��اول��ة  �لعاملي  �لح���رت�ر 
�إن��ع��ا���س ط��ب��ق��ات �ل��غ��الف �جلوي، 
م������ن خ�������الل ت���ف���ع���ي���ل ت���و����ش���ي���ات 
وب���ن���ود وق���و�ن���ن �ت��ف��اق��ي��ات قمم 
�مل���ن���اخ �مل��ت��ت��اب��ع��ة م���ن ب��اري�����س �إىل 

غال�شكو«.

الن�شقاقات متيت تنظيم الإخوان الإرهابي.. اإكلينكيًا

مئات ال�شحايا.. ملاذا ترتفع الوفيات جراء احلرارة يف اأوروبا؟

اليونان تكافح حرائق الغابات.. وحريق خطري يف كاليفورنيا 

بايدن: تغري املناخ تهديد وجودي لأمتنا والعامل 
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•• لندن-رويرتز

ع��ل��ى خ���الف���ة رئي�س  �مل��ت��ن��اف�����ش��ان  ت��ع��ه��د 
�أم�س  جون�شون  بوري�س  بريطانيا  وزر�ء 
�ل��ه��ج��رة غري  لق�شية  ب��ال��ت�����ش��دي  �لأح����د 
كالهما  و�أعلن  �أول��وي��ة  وجعلها  �ل�شرعية 
دعمه ل�شيا�شة �حلكومة �ملتمثلة يف �إر�شال 

�ملهاجرين �إىل رو�ند�.
�ل�����ش��اب��ق ري�شي  �مل��ال��ي��ة  وي��ت��ن��اف�����س وزي����ر 
�شوناك ووزيرة �خلارجية ليز تر��س على 
من�شب رئي�س �لوزر�ء يف بريطانيا بعد �أن 

�لتي  جون�شون  حلكومة  �نتقاد�ت  �أج��رت 
لح��ق��ت��ه��ا �ل��ف�����ش��ائ��ح رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء على 

�لتنحي.
�مل��ر���ش��ح��ان ح��ت��ى �لآن حول  وق���د �خ��ت��ل��ف 
وقت  يف  �شريبية  تخفي�شات  �أي  توقيت 
�لت�شخم  �رتفاعا يف  تو�جه فيه بريطانيا 
وت���وق���ف���ا يف �ل��ن��م��و وع������دد� م���ت���ز�ي���د� من 

�لإ�شر�بات.
باأنه  �ل�شبت  ي���وم  نف�شه  ���ش��ون��اك  وو���ش��ف 
�أن  بعد  �لفوز”  يف  حظا  �لأق���ل  “�ملر�شح 
بن  �ل����ر�أي  ��شتطالعات  ت��ر����س  ت�����ش��درت 

�شيعينون  �لذين  �ملحافظن  حزب  �أع�شاء 
زعيمهم �ملقبل ورئي�س �لوزر�ء �لريطاين. 
ومن �ملقرر �إعالن �لنتيجة يف �خلام�س من 

�شبتمر �أيلول.
خططهما  �لأح��د  �أم�س  �ملر�شحان  و�أو�شح 
للم�شي قدما يف �شيا�شة �حلكومة �ملتمثلة 
�ل�شرعين  غ���ري  �مل��ه��اج��ري��ن  �إر�����ش����ال  يف 
�ملحكمة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  رو�ن����د�،  �إىل 
�لأوروبية حلقوق �لإن�شان منعت �أول رحلة 

ترحيل �ل�شهر �ملا�شي.
�شباق  يف  بالفوز  �ملر�شحة  ت��ر����س،  وق��ال��ت 

�لزعامة، �إنها �شتتطلع �إىل مو��شلة �ملزيد 
ثالثة  دول  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  “�شر�كات  م���ن 
�حلدودية  �ل��ق��وة  و�شتزيد  رو�ند�”،  مثل 
�حلقوق  قانون  و�شتعزز  باملئة   20 بن�شبة 

�لريطاين.
للوزر�ء،  “كرئي�شة  بيان  يف  تر��س  وقالت 
�أنا م�شممة على تنفيذ �شيا�شة )�لرتحيل( 
�إىل رو�ند� بالكامل وكذلك ��شتك�شاف دول 
�شر�كات  على  �لعمل  ميكننا  حيث  �أخ��رى 

مماثلة«.
على  ح�����ش��ول��ن��ا  م���ن  “�شاأتاأكد  و�أ����ش���اف���ت 

و�حلماية  �ل��ق��وة  م��ن  �ملنا�شبة  �مل�شتويات 
للمحكمة  �أخ�������ش���ع  ل����ن  ح�����دودن�����ا.  ع���ل���ى 
وجهودها  �لإن�������ش���ان  حل��ق��وق  �لأوروب����ي����ة 
�شيا�شة  على  �ل�شيطرة  ملحاولة  �مل�شتمرة 

�لهجرة«.
وقال �شوناك، �لذي ح�شل على دعم معظم 
نو�ب حزب �ملحافظن يف ت�شويتات �شابقة 
على �لقيادة، �إنه �شيتعامل مع �لهجرة غري 
خم�شة  م��ن  “و�حدة  �أن��ه��ا  على  �ل�شرعية 
�شيت�شدى لها يف  ملفات طارئة رئي�شية” 

�أول 100 يوم له كرئي�س للوزر�ء.

املر�شحان لرئا�شة حكومة بريطانيا �شد الهجرة غري ال�شرعية 

•• باماكو-وكاالت

ت�شهد مايل تطور� خطري� بعمليات 
�جلماعات �لإرهابية �لتي ت�شاعدت 
�ل�����ش��اع��ات �لأخ�����رية ���ش��د قو�عد  يف 
قرب  لهجمات  بتنفيذها  �جل��ي�����س، 
وقرب  �جلنوب  يف  باماكو  �لعا�شمة 
�لنتقايل،  �ل��رئ��ي�����س  �إق���ام���ة  م��ق��ر 
على  ترتكز  هجماتها  كانت  �أن  بعد 

�ل�شمال و�لو�شط.
ت��اب��ع��ون جلماعة  �إره���اب���ي���ون  ون��ف��ذ 
�لإرهابي  �لقاعدة  لتنظيم  مو�لية 
�أول �أول �أم�س �جلمعة  هجوما على 
�لتي  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  “كاتي”  ق���اع���دة 

تبعد 15 كيلومرت� عن �لعا�شمة.
�مل�����ايل يف ب���ي���ان �إن  وق�����ال �جل��ي�����س 
ما�شينا  ك��ت��ي��ب��ة  ن���ف���ذت���ه  �ل���ه���ج���وم 
ب�����ش��ي��ارت��ن م��ف��خ��خ��ت��ن، �أ���ش��ف��ر عن 
م��ق��ت��ل ج���ن���دي م���ن �جل��ي�����س �مل���ايل 
 7 ق��ت��ل  �آخ�����رون، بينما   6 و�إ���ش��اب��ة 
عنا�شر  م��ن   8 و�ع��ت��ق��ل  مهاجمن 

�لكتيبة �لإرهابية.
قاعدة  ف��اإن  دولية،  تقارير  وبح�شب 
�أهم قو�عد  �لع�شكرية من  “كاتي” 
�إقامة  �مل����ايل، وه���ي م��ك��ان  �جل��ي�����س 

�لكولونيل  �لن���ت���ق���ايل  �ل���رئ���ي�������س 
�أ�شيمي غويتا.

مرتبطون  �إره�����اب�����ي�����ون  و�ع������ت������اد 
ب��ت��ن��ظ��ي��م��ي �ل���ق���اع���دة ود�ع�������س �شن 
هجمات على قو�عد يف �أنحاء مايل، 
ولكن  و�لو�شط،  �ل�شمال  يف  تركزت 
باماكو يف  م��ن  ج��د�  قريبة  تكن  مل 

�جلنوب.
�ملتحدث  دع����ا  �مل���ا����ش���ي،  و�لأ����ش���ب���وع 
�لد�ئم  �لإ�شرت�تيجي  �لإط��ار  با�شم 
حلركة  �ل���ع���ام  و�لأم�������ن   »CSP«
�أغ  م��و���ش��ى   ،»MSA« �أزو�د  �إن��ق��اذ 
�لناتو  وح���ل���ف  �أوروب�������ا  �أ���ش��غ��ت��م��ان، 
�لإرهابية  �جلماعات  �شد  للتدخل 

يف بالده.
و�لع�شو  �مل����ايل  �لإع���الم���ي  وي����رى 
�لوطنية  “�حلركة  يف  �مل���وؤ����ش�������س 
�أن  حمد،  �أغ  بكاي  �أزو�د”،  لتحرير 
ت�شاعد  ور�ء  تقف  خارجية  �أطر�فا 
بر�شائل  تر�شل  �لإرهابية،  �لعمليات 
�لع�شكري  �مل��ج��ل�����س  �إىل  و�����ش���ح���ة 
�لو�شول  ن�شتطيع  ب�”�أننا  �حل��اك��م 

�إليكم يف عقر د�ركم«.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ب��ك��اي  و�أ���ش��اف 
�ملجل�س  ���ش��ق��ط  “لو  �أن����ه  عربية” 

���ش��ي��ك��ون مك�شبا  ف��ذل��ك  �ل��ع�����ش��ك��ري 
بو�شولها  �لإره���اب���ي���ة  ل��ل��ج��م��اع��ات 
ذلك  من  و�شت�شفيد  �لعا�شمة،  �إىل 
يف  فرن�شا،  وخا�شة  �لغربية  �لقوى 
ظل رف�شها لوجود �لنفوذ �لرو�شي 

يف �ملنطقة«.
للناتو  �أ����ش���غ���ت���م���ان،  دع������وة  وح������ول 
بالتدخل ملو�جهة �لإرهاب يف منطقة 
�ل�شاحل وخا�شة مايل، �أو�شح بكاي 

مع  بالتن�شيق  ت����اأِت  مل  �ل��دع��وة  �أن 
�حل���رك���ات �لأزو�دي��������ة، وه���ي وجهة 

نظر خا�شة به.
على  لي�شت  �لأزو�دي�������ة  و�حل���رك���ات 
وف�����اق م���ع �ل�����ش��ل��ط��ات �حل��اك��م��ة يف 
ي��ع��د م��ط��ل��ب بع�شها  ب��ام��اك��و، ف���ال 
ب���ت���دخ���ل �ل���ن���ات���و ت���ع���ب���ري� ع����ن ر�أي 

�ل�شلطات.
�لت�شادي  �لإعالمي  قال  جانبه  من 

ملوقع”�شكاي  �ل�شالم،  عبد  بكر  �أب��و 
للو�شع  �مل��ت��ت��ب��ع  �إن  عربية”  ن��ي��وز 
�لت�شعيد  �أن عمليات  �حلايل يدرك 
خطورة  تك�شف  مايل  ت�شهدها  �لتي 
�ل�شلطات  وعجز  �لبالد،  يف  �لو�شع 
عن مو�جهة �لإرهابين، حمذر� من 
ح�شا�شة  ع�شكرية  �أماكن  ��شتهد�ف 
�أن ذلك يعني �قرت�ب  جد�، باعتبار 

�لو�شع من حافة �لهاوية.

•• باري�س-اأ ف ب

لنظريه  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�شي  �لرئي�س  ق��ال 
�إن  هاتفية  مكاملة  خ��الل  رئي�شي  �إب��ر�ه��ي��م  �لإي����ر�ين 
�ملرم  �ل��ن��ووي  �إي���ر�ن  برنامج  ح��ول  �لت��ف��اق  “�إحياء 
عام 2015 ما ز�ل ممكناً �شرط �أن يتم يف �أقرب وقت 

ممكن«.
“يف ما يتعلق  �إنه  بيان  �لفرن�شية يف  �لرئا�شة  وكتبت 
�أن  يفرت�س  �ل���ذي   2015 للعام  �ل��ن��ووي  ب��الت��ف��اق 
مينع طهر�ن من �حل�شول على �لقنبلة �لذرية مقابل 
�أعرب ماكرون  �قت�شادها،  �لتي تخنق  �لعقوبات  رفع 
�ل��ع��ودة �إىل  ب��اأن ح��اًل يهدف �إىل  جم��دد�ً عن قناعته 
تنفيذه ب�شكل كامل ما ز�ل ممكناً، لكن يجب �أن يتم 

�لتو�شل �إليه يف �أقرب وقت ممكن«.
لعدم  �أم��ل��ه  ع��ن خيبة  �أع���رب  “ماكرون  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�أ�شهر عدة من تعليق �ملفاو�شات يف  �إح��ر�ز تقدم بعد 

فيينا،
 و�أ�شر �أمام �لرئي�س رئي�شي على �شرورة �تخاذ خيار 
و��شح للتو�شل �إىل �تفاق و�لعودة �إىل تنفيذ )�إير�ن( 

�لتز�ماتها �لنووية«.
وق��ب��ل �أك���ر م��ن ع���ام، ب����د�أت �إي���ر�ن 
ت��ز�ل من�شوية يف  �لتي ل  و�ل��ق��وى 
وبريطانيا  )فرن�شا   2015 �تفاق 
مباحثات  و�ل�شن(  ورو�شيا  و�أملانيا 
غري  ب�شكل  فيها  ت�شارك  فيينا،  يف 
�لتي  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات  م��ب��ا���ش��ر 
عام  �لت��ف��اق  م��ن  �أح���ادي���اً  �ن�شحبت 
�ل�شابق  رئ��ي�����ش��ه��ا  ع��ه��د  يف   2018

دونالد تر�مب، 
وتهدف �ملفاو�شات �ملعلرّقة ر�هناً، �إىل 
ورفع  �لت��ف��اق  �إىل  و��شنطن  �إع���ادة 
بعد  طهر�ن  على  فر�شتها  عقوبات 
�لأخرية  �ن�شحابها، يف مقابل عودة 
�لنووية  لل��ت��ز�م��ات��ه��ا  ل��الم��ت��ث��ال 
ب��ع��د �خلطوة  عنها  ت��ر�ج��ع��ت  �ل��ت��ي 

�لأمريكية.
ملاكرون  رئي�شي  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
��شتمر  �ل�������ذي  �لت���������ش����ال  خ������الل 
ق��ر�ر من قبل  “�إ�شد�ر  �إن  �شاعتن 
�لذرية  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
�إج����ر�ء مثري�ً  �شكل  �إي�����ر�ن(،  )���ش��د 

لالأزمة وبهدف �لت�شييق على �ل�شعب �لإير�ين، و�أدى 
�جلانبن(”،  )ب��ن  �ل�شيا�شية  بالثقة  �لإخ���الل  �إىل 
�لإير�نية،  �لر�شمية  “�إرنا”  وك��ال��ة  نقلت  م��ا  وف���ق 
وندد باحلظر �لأمريكي �شد بالده، قائاًل �إنه “ي�شر 

بالقت�شاد �لعاملي ول �شيما �أوروبا«.
للوليات  “غري �لبناءة”  كما ندد بالأفعال و�ملو�قف 
بح�شب  �ل���ن���ووي،  �مل��ل��ف  يف  �أوروب����ي����ة  ودول  �مل��ت��ح��دة 

�لرئا�شة �لإير�نية، 
وكان وزير �خلارجية �لإي��ر�ين �ل�شابق كمال خر�زي 
قال يف ت�شريحات �شحافية ن�شرت �لأحد �ملا�شي، �أنرّ 
لبالده “�لقدر�ت �لفنية ل�شناعة قنبلة نووية، �إل �أنه 

كرر موقفها �لر�شمي بعدم وجود قر�ر بذلك«.
�أي تغيري  �ملا�شي عدم وجود  و�أكدت طهر�ن �لأربعاء 

يف �شيا�شتها �لنووية. 
وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية نا�شر كناين “يف 
ما يتعلق مبو�شوع �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل، نحن لدينا 
�أ�شلحة  �شنع  متنع  �لأعلى  �ملر�شد  عن  �شادرة  فتوى 

كهذه”، 
بانتظام  �لفتوى  �لإير�نية بهذه  �ل�شلطات  وت�شت�شهد 
�أن���ه���ا ���ش��م��ان��ة حل�����ش��ن نو�يا  ع��ل��ى 

طهر�ن.
�لرئا�شة  �أك���دت  �أخ���رى،  وم��ن جهة 
خالل  ك��رر  م��اك��رون  �أن  �لفرن�شية 
م����ع نظريه  �ل���ه���ات���ف���ي  �لت���������ش����ال 
�لإير�ين “قلقه �لعميق ب�شاأن و�شع 
�ملحتجزين  �لأرب���ع���ة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ن 
مطالباً  �إير�ن”،  يف  ���ف���اً  ت���ع�������شرّ

ب�”�لإفر�ج �لفوري عنهم«.
بنجامان  م��ن  ب��ك��ل  �لأم����ر  ويتعلق 
بريري �لذي ُحكم عليه بال�شجن 8 
�لتج�ش�س  بتهمة  �أ�شهر  و8  �شنو�ت 
وهو ما ينفيه، وبالباحثة �لفرن�شية-

�لإي���ر�ن���ي���ة ف��اري��ب��ا ع���ادخل���اه �لتي 
 2020 مايو)�أيار(  يف  عليها  ُحكم 
�إد�نتها  ب��ع��د  ���ش��ن��و�ت   5 ب��ال�����ش��ج��ن 
�لقومي،  ب���الأم���ن  �مل�����ش��ا���س  بتهمة 
�آخرين  فرن�شَين  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
م����اي����و)�أي����ار(   11 م���ن���ذ  �ح���ُت���ج���ز� 
بدخول  طهر�ن  وتتهمهما  �ملا�شي 
�لبالد بنية �إثارة �لفو�شى وزعزعة 

��شتقر�ر �ملجتمع.

•• القاهرة-وكاالت

ك�شف خبري م�شري �أن �مللء �لثالث ل�شد �لنه�شة بد�أ فعليا 
يوم 11 يوليو �جلاري وو�شلت كميات �لتخزين فيه �لآن 

�إىل 2 مليار مرت مكعب من �ملياه.
و�ملو�رد  �جليولوجيا  �أ�شتاذ  �شر�قي،  عبا�س  �لدكتور  وقال 
�ملائية بجامعة �لقاهرة، ل�”�لعربية.نت” و”�حلدث.نت”، 
�أم�س  م�شاء  �لتقطت  �ل��ت��ي  �ل�شناعية،  �لأق��م��ار  ���ش��ور  �إن 
قد  �لنه�شة  �شد  بحرية  من�شوب  �أن  تك�شف  �ل�شبت،  �لأول 
 12 �لبحر بعد م��رور  ف��وق �شطح  585 م��رت�  �إىل  �رتفع 
تلك  �أن���ه مت خ��الل  �إىل  �لتخزين، م�شري�  ب��دء  م��ن  ي��وم��اً 
�لفرتة تخزين حو�يل 2 مليار مرت مكعب، ومترير حو�يل 
�ل�شود�ن وم�شر من  �إىل كل من  مليار مرت مكعب و�ح��د 
تخزين  �مل�شري  �خلبري  �لت�شريف.وتوقع  فتحتي  خالل 
�ملقبلن  �لأ�شبوعن  خ��الل  مياه،  مكعب  مرت  مليار�ت   3
�ل�شد  �أعلى  �شتمر  �ملياه  �أن  موؤكد�  �لأم��ط��ار،  زي��ادة  ب�شبب 
من �ملمر �لأو�شط، نهاية �لأ�شبوع �لأول من �أغ�شط�س، و�أن 
�إثيوبيا بعد �نتهاء �لعام �جلاري �شتكون قد قامت بتخزين 
نحو 12 مليار �أو 13 مليار مرت مكعب مياه.وكانت �شورة 

ف�شائية، �لتقطت �لثنن �ملا�شي، �أكدت �نتهاء �إثيوبيا من 
ويف  �لنه�شة،  ل�شد  �لثالث  �مل��لء  يف  �لأول  �ملليار  تخزين 
�شور�ً  �ل�شناعية  �لأق��م��ار  �لتقطت  �ملا�شي،  يونيو  ب��د�ي��ة 
ك�شفت �أن �ل�شلطات �لإثيوبية تو��شل تعلية �ملمر �لأو�شط 
ملو�شم  ��شتعد�د�ً  �لأخ��رى  �ل�شدود  بع�س  وتفريغ  �ل�شد  يف 
�لفي�شان و�لتخزين.ويثري �ل�شد �أزمة بن �لدول �لثالث 
و�ل�شود�ن  م�شر  تطالب  حيث  و�إثيوبيا،  و�ل�شود�ن  م�شر 
بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء و�لت�شغيل 

و�لت�شارك حول بيانات �ل�شد.
و�أكد �لرئي�س �مل�شري عبد�لفتاح �ل�شي�شي �أن م�شر �تخذت 
�خليار �لتفاو�شي يف ملف �شد �لنه�شة ��شتناد� �إىل �لثو�بت 
�حلاكمة من �أجل �ل�شعي لإيجاد روؤية م�شرتكة بن م�شر 

و�ل�شود�ن و�إثيوبيا.
وقال يف كلمه له يف “جامعة بلغر�د” ب�شربيا، �لتي ز�رها 
�لأ�شبوع �ملا�شي، �إن م�شر حري�شة على �لتنمية يف حو�س 
�شد  ب�شاأن  تو�فقي  ح��ل  �إىل  �لو�شول  ي�شتوجب  م��ا  �لنيل 
�لنه�شة، مبا يحفظ حقوق دول �مل�شب، م�شيفاً �أن �ملجتمع 
�لدويل يو�جه حتديات تقليدية وم�شر تدعم جهود حفظ 

�لأمن و�ل�شلم �لدولين.

مايل.. ما دللت اقرتاب الهجمات الإرهابية من العا�شمة باماكو؟

ماكرون يحدد �شرطًا لإحياء التفاق النووي الإيراين

جديد �سد النه�سة

التخزين و�شل 2 مليار وامللء 
الثالث ينتهي خالل اأ�شبوع

•• عوا�صم-وكاالت

�لد�شتور  بح�شب  تركي”،  “غري  هو  ما  بكل  تركيا  تعرتف  ل 
�للغة  بتعلرّم  �ل�شماح  عدم  يعني  ما  وهو  �لبالد،  يف  به  �ملعمول 
�ل��ك��ردي��ة وغ��ريه��ا م��ن �ل��ل��غ��ات غ��ري �ل��رتك��ي��ة مل��الي��ن �ل�شكان 
�ملد�ر�س  م��ت��ع��ددة، يف  ع��رق��ي��ة  م��ن خلفيات  ي��ن��ح��درون  �ل��ذي��ن 
لكن  �شو�ء،  حٍدرّ  على  و�خلا�شة  �حلكومية  �لتعليمية  و�ملن�شاآت 
�للغة  لتعليم  تهدف  �لتي  �لفردية  �ملبادر�ت  ت�شتمر  ذلك  رغم 
�لكردية.�آخر هذه �ملبادر�ت يعمل عليها حمام كردي هو �أي�شاً 
ع�شو يف �لرملان �لرتكي عن حزب ي�شاري متحالف مع حزب 
�لنائب  ل  ح��ورّ فقد  ل��الأك��ر�د،  �ملوؤيد  �لدميقر�طي”  “�ل�شعوب 
�إىل  ك��ار���س  مقاطعة  �أري���اف  يف  �ل��و�ق��ع  منزله  �آليناك  حممود 

انية لتعليم لغته �لأم للر�غبن بذلك. مدر�شة جمرّ
ح�شابه  على  �لكردي  �لنائب  ن�شرها  فيديو  مقاطع  و�أظ��ه��رت 

�للغة  درو���س  �لطلبة مع  تفاعل  “تويرت”،  �لر�شمي يف موقع 
متنع  �لتي  لل�شلطات  كتحٍدرّ  �أي���ام  منذ  �أطلقها  �لتي  �لكردية 
يف  تعليمها  مي��ك��ن  ر�شمية  كلغة  �ل��ك��ردي��ة  باللغة  �لع����رت�ف 
عن  حملرّية  �إع��الم  و�شائل  �لبالد.ونقلت  يف  �لتعليمة  �ملن�شاآت 
�آليناك قوله �إن “تركيا تو��شل �شيا�شة �لرف�س و�لإنكار لوجود 
بد�أت  ولهذ�  م��ات،  �مل��ح��ررّ ه��ذه  ك�شر  علينا  لكن  �لكردية،  �للغة 
بتعليم �للغة �لكردية يف منزيل، فاللغة هي �لأ�شا�س ودونها ل 
ميكن �أن يكون هناك �شعب، وهو ما دعاين لهذه �ملبادرة بهدف 
حماية لغتنا �لأم«.كما �تهم �لنائب �لكردي، �ل�شلطات �لرتكية 
بتزييف مطالب �لأكر�د، �للغوية، بعدما و�فقت يف �ل�شابق على 
�إقامة “دور�ٍت �ختيارية” للغة �لكردية يف �ملد�ر�س، لكن �آليناك 
�شدد على �أن “هذه �للغة يجب �أن تكون ر�شمية يف كل �ملد�ر�س 

و�ملن�شاآت �لتعليمية، بحيث تكون لغة �أ�شا�شية ل �ختيارية«.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك، ق���ال ن���و�ف خليل م��دي��ر �مل��رك��ز �لكردي 

�أن  �إىل  ت�شري  �لرتكي  �لد�شتور  من   66 “�ملادة  �إن  للدر��شات 
كل من يرتبط بدولة تركيا بر�بط �جلن�شية فهو تركي، دون 
�أن يكون هناك �أدنى �إ�شارة لوجود �شعب ��شمه �ل�شعب �لكردي 
ل�”�لعربية. خليل  �أخ���رى«.و�أ����ش���اف  �شعوب  �أي  �أو  تركيا  يف 
�لكردية،  باللغة  تلفزيونية ناطقة  “لدى تركيا قناة  �أن  نت” 
بلغته، وحتى وجود  �لكردي  �ل�شعب  لكنها تعمل على حماربة 
هذه �لقناة يتعار�س مع �لد�شتور �لذي ي�شدد على وجود علم 
�عتبار  وب��ال��ت��ايل ل ميكن  ول��غ��ة و�ح���دة و�شعب و�ح���د،  و�ح���د 
مما  متاماً  �لعك�س  على  �لكردية  باللغة  كاعرت�ف  �لقناة  هذه 
عي �أنقرة«.وتابع �أن “هناك �أكر من 12 �ألف قرية وبلدة  تدرّ
�للغة  �أن  يعني  ما  وهو  بالكامل،  �أ�شمائها  ترتيك  مترّ  ومدينة 
�لكردية ممنوعة، كما ل ميكن على �شبيل �ملثال �فتتاح ح�شانة 
�ملبادر�ت  تبقى  ول��ه��ذ�  �ل��ك��ردي��ة،  باللغة  لالأطفال  مدر�شة  �أو 

�لفردية كالتي يعمل عليها حالياً �آليناك«.

الأكراد برتكيا يتعلمون لغتهم الأم �شمن مبادرات فردية

•• عوا�صم-وكاالت

فر�شت �ملتغري�ت �لدولية بعد �حلرب 
�لأوك���ر�ن���ي���ة، م��ع��ط��ي��ات ج��دي��دة على 
يتعلق  �إي��ر�ن، فيما  �ل�شيا�شة يف  و�ق��ع 
هذه  �أق���ط���اب  م��ع  �ل��ت��ح��ال��ف��ات  ب�شكل 
�حلرب وخا�شة رو�شيا، �إ�شافة ملحاولة 
�ل�شتفادة من هذه �ملتغري�ت لل�شغط 
بعد  �لغربية  و�ل��ق��وى  و��شنطن  على 
�نهيار مباحثات �إحياء �لتفاق �لنووي 

�لإير�ين.
على  �ل�شوء  عربية  �شحف  و�شلطت 
�ملتغري�ت،  ه����ذه  م���ع  �إي�������ر�ن  ت��ع��ام��ل 
�ل�شعودي  �ل���ع���ه���د  ويل  دع������وة  وم�����ع 
�لأم������ري حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان، خالل 
لإير�ن  و�لتنمية،  ل��الأم��ن  ج��دة  قمة 
ب���اأن ت��ك��ون ج����زء�ً م��ن روؤي����ة �ملنطقة، 
�إي��ر�ن لأن تعمل مبا  ��شتعد�د  وم��دى 
يوجيه قبول هذه �لدعوة، مبا يحقق 

�ل�شتقر�ر يف �خلليج.

قابلية التغيري
“�لنهار”  �شحيفة  يف  �لكاتب  وي��رى 
�لأمري  �أن  �مل�شطفى،  �للبنانية ح�شن 
حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان، ي��ن��ط��ل��ق خالل 
�لذي  �لدولة  دعوته من منطق رجل 
وتنميتها،  �ل�شعودية  �زده���ار  �أن  يعي 
ورفاهية  �خل��ل��ي��ج  ����ش��ت��ق��ر�ر  و�أي�������ش���اً 
مل  �إذ�  تتحقق  �أن  مي��ك��ن  ل  ���ش��ع��وب��ه، 
�مللفات  وح���ل  �مل�����ش��ك��الت  ت�شفري  ي��ت��م 
وي�شود  �لعالقة،  و�لأمنية  �ل�شيا�شية 
جميع  ب�����ن  و�ل����ت����و������ش����ل  �ل����ت����ع����اون 

�لعو��شم يف �لإقليم.
روؤيتها  ت��ط��رح  ل  “�لريا�س  وق����ال: 
ل���ل�������ش���الم م����ن م���ن���ط���ق �ل�������ش���ع���ف �أو 
وف��ق منهجية  ب��ل  �ل��د�خ��ل��ي،  �لنكفاء 
و�حرت�مها  �إي����ر�ن  ����ش��ت��ق��ر�ر  �أن  تعي 
م�شلحة  يف  �أم����ر  ه���و  �مل��ن��ط��ق��ة،  دول 
��شتمر�ر �خلالفات بن  لأن  �جلميع، 
�إير�ن ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

����ش���ي���زي���د م�����ن م���ن�������ش���وب �ل����ت����وت����ر�ت 
�لطائفية و�مللي�شيوية و�لأمنية«.

ثمة  �أن  ي��ب��دو  �لآن،  “حتى  و�أ����ش���اف 
�أن  تريد  �إي���ر�ن  و�زن���ة يف  نظر  وجهة 
تخفف م��ن ح��دة خ��الف��ات �إي����ر�ن مع 
ج��ري�ن��ه��ا، وع���دد م��ن �ل�����ش��ا���ش��ة، ومن 
�ل�������ش���اب���ق ح�شن  �ل���رئ���ي�������س  ���ش��م��ن��ه��م 
روحاين، ووزير خارجيته حممد جو�د 
�ل�شيا�شات  م��ن  ممتع�شون  ظ��ري��ف، 

�لعد�ئية جتاه �ململكة«.
�لت�شريحات  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ����ش���ار 
�لإيجابية من �إير�ن حول �لعالقة مع 
�لأفعال،  تدعمها  �أن  تنتظر  جري�نها 
�ليمن،  يف  �لهدنة  تثبيت  خ��الل  م��ن 
وكبح جماح �جلماعات �مل�شلحة �ملو�لية 
لإير�ن يف �لعر�ق، لتتمكن �أي حكومة 
�مل�شكالت  ح���ل  م���ن  ق���ادم���ة  ع���ر�ق���ي���ة 

�لعالقة، وكذلك �لأمر يف لبنان.
يف  ممكن  “�لتغيري  �أن  �لكاتب  و�أك���د 
�أو  وق��ت،  �إىل  ك��ان يحتاج  و�إن  �إي����ر�ن، 
ممانعة  يو�جه  وقد  بطيئاً،  يكون  قد 
د�خلية �شر�شة من �لأ�شولين، وذلك 
�حلاكم  �ل���ن���ظ���ام  ط��ب��ي��ع��ة  �إىل  ع���ائ���د 
حالياً، وتعدد �أقطاب �لقوى فيه، وهي 

فر�شة تاريخية �أمام �لنظام �لإير�ين، 
طريقة  لتحويل  م��دخ��اًل  ت��ك��ون  وق��د 
�ل�شيا�شية،  �ل��و�ق��ع��ي��ة  ن��ح��و  ت��ف��ك��ريه 

و�ل�شتغال بالتنمية و�لتحديث«.

اأ�سابيع حرجة
�شحيفة  يف  �ل���ك���ات���ب  ق�����ال  ب��������دوره، 
�إن  �أم���ن،  �إم��ي��ل  �لأو�شط”  “�ل�شرق 
“�مل�شهد �لأمريكي �لإير�ين، ل �شيما 
�ل�شرق  �إىل  بايدن  �لرئي�س  زيارة  بعد 
جدة،  قمة  يف  وت�شريحاته  �لأو���ش��ط، 
وما قبلها، يدفع للت�شاوؤل عن ماآلت 
يف  تنتهي  �أن  لها  ب��د  ل  �ل��ت��ي  �لق�شة 
غ�شون �أ�شابيع، لكن كيف لها �أن ت�شل 
�إىل تلك �لنهاية، يف ظل �شر�ع �إر�د�ت، 
غربية بقيادة �أمريكية، و�إير�نية عر 

عنت �ملاليل وت�شويفهم للوقت«.
�ليوم  �إي��ر�ن  �أن  �لظن  “غالب  وق��ال: 
�إنتاج  �إىل �لقدرة على  �أق��رب ما تكون 
قنبلة نووية، من �أي وقت م�شى طو�ل 
حيازة  بخ�شو�س  �ملنحولة  �شرديتها 
عليها  مر  �لتي  �شلمية،  نووية  طاقة 
تتوقف  �ل��زم��ن، مل  م��ن  نحو عقدين 
خاللهما �إل حن ر�أت �لقو�ت �مل�شلحة 

�لعر�ق  يف  منها  ب��ال��ق��رب  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�مل�شاهمة يف  2003، وحن قدر  عام 
�لإيقاع بالعم �شام يف �مل�شتنقع، عاودت 

�لكرة من جديد«.
و�أ�شاف “ل يغيب عن �أعن �لباحثن 
�لفنية  �لقدرة  بن  �لفارق  �أن  �لثقات 
�لإير�نية  �لنووية  �لقنبلة  �شنع  على 
فح�شب،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ه���و  و�م���ت���الك���ه���ا، 
�ن��ت��ق��ل��ت م���ن م�شتوى  �ل��ت��ي  و�إي�������ر�ن 
ميكنها   ،60% �إىل   20 تخ�شيب 
�لقفز خ��الل �لأ���ش��اب��ي��ع �حل��رج��ة �إىل 
ي�شحى  وب���ذل���ك   ،90% م�����ش��ت��وى 
�لطريق �إىل �ل�شالح �لنووي �لإير�ين 
�إن مل تكن طهر�ن  �لأول معبد�ً، هذ� 
ق��د ح���ازت �أ���ش��ك��اًل �أول��ي��ة م��ن �أ�شلحة 

�لدمار �ل�شامل �لنووية بالفعل«.
�تفاق  �أي  ت��وق��ع  ل���ن  “�إير�ن  وت���اب���ع 
�أم  ك����ان  ج���م���ه���وري���اً  رئ���ي�������س،  �أي  م���ع 
دمي��ق��ر�ط��ي��اً، وغ��ر���ش��ه��ا �ل��رئ��ي�����س هو 
�لأكيد،  �ل�شامن  �لكونغر�س  �أن يكون 
�أو  ق��ائ��م��ة  �إد�رة  �أي  تتحلل  ل  وح��ت��ى 
�لتفاق  تنفيذ  م�شوؤوليات  من  قادمة 
�جلديد، و�شمان عدم تكر�ر �ن�شحاب 

تر�مب«.

عالقة رو�سيا واإيران
�ملحلل  ي�����رى  ����ش���ل���ة،  ذي  ����ش���ي���اق  يف 
�ل�شيا�شي �ل�شربي نيكول ميكوفيت�س، 
“�لعرب”،  ب�����ش��ح��ي��ف��ة  ل���ه  م���ق���ال  يف 
ب�شبب  معزولة  �أ�شبحت  مو�شكو  �أن 
ح��رب��ه��ا �ل��ك��ارث��ي��ة يف �أوك���ر�ن���ي���ا، وهي 
�حللفاء  �إىل  م��ا���ش��ة  ح��اج��ة  يف  �ل��ي��وم 
ع�شكرية  م���ع���د�ت  ���ش��خ  �إىل  وت�����ش��ع��ى 
تاأتي  �أن  تتوقع  �أن  يجب  ول  جديدة، 
�مل�شاعدة من �إير�ن يف �أي وقت قريب 
�حلايل  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي  �مل��ن��اخ  ب�شبب 
و�لفر�شة �ملتاحة لطهر�ن لال�شتفادة 

من �ملاأزق �لذي وجدت نف�شها فيه.
يف  رو���ش��ي��ا  “�عتمدت  �ل��ك��ات��ب  وق����ال 
لل�شغط  �إي��ر�ن  مع  عالقاتها  �ملا�شي 
�ل��غ��رب��ي��ة، وخ��ا���ش��ة منها  على �ل��ق��وى 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، ل��ك��ن �حل�����رب يف 
�أوكر�نيا منحت طهر�ن فر�شة لقلب 

�لطاولة«.
رو�شيا  غ���زو  ع��ل��ى  �أي����ام  “قبل  وت��اب��ع 

لأوكر�نيا،
 �شعت �إير�ن �إىل توقيع �تفاقية تعاون 
مليار�ت   10 بقيمة  ودف���اع���ي  �أم��ن��ي 

دولر مع مو�شكو،
�لحت�����اد  �إىل  �لن�������ش���م���ام  و�أر�دت   
تهيمن  �ل��ذي  �لأور����ش��ي  �لقت�شادي 
عالقاتها  وت����ع����زي����ز  رو�����ش����ي����ا  ع���ل���ي���ه 
و�لع�شكرية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
م���ع �ل��ك��رم��ل��ن، ومل ت��ب��د رو���ش��ي��ا �أي 
�هتمام ل��ذل��ك، وم��ن غ��ري �مل��رج��ح �أن 
ت�����ش��رع ط��ه��ر�ن مل�����ش��اع��دة رو���ش��ي��ا بعد 
�ل�شاحة  يف  م��و���ش��ك��و  م���وق���ع  ت���ده���ور 

�لعاملية«.
�أن  ي��ع��ن��ي  ل  ه����ذ�  “لكن  و�����ش���ت���درك 
�لعمل  يف  ي�������ش���ت���م���ر�  ل����ن  �ل���ب���ل���دي���ن 
�شت�شتمر  �أخ������رى،  جم�����الت  يف  م���ع���اً 
�شر�كتهما  تطوير  يف  و�إي����ر�ن  رو�شيا 
تكون  �أن  �مل�شتبعد  من  لكن،  �ل�شمية 
�مل�شوؤولون  يتوقعها  �لتي  بالطريقة 

�لأمريكيون«.

كيف �شتتعامل اإيران مع املتغريات يف العامل؟
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املال والأعمال
باإجمايل 177,875 �ساعة عمل

هيئة كهرباء ومياه دبي تد�ّشن 287 حمطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خالل الن�شف الأول من عام 2022
•• دبي-الفجر: 

�أعلى  وف��ق  متطورة  حتتية  بنية  لتوفري  جهودها  �إط��ار  يف 
 287 �ل��ع��امل��ي��ة، د�شنت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي  �مل��ع��اي��ري 
خمتلف  يف  كيلوفولت   11 ج��ه��د  ج��دي��دة  ت��وزي��ع  حم��ط��ة 
�أن��ح��اء �إم���ارة دب��ي منذ ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �جل���اري وح��ت��ى نهاية 
�لن�شف �لأول. وتركزت هذه �ملحطات يف مناطق �ملركا�س، 
ومنطقة  و�جل���د�ف،   ،2 �شعيب  و�شيح  �لأوىل،  علي  وجبل 
برج خليفة. وت�شمن �لعمل على هذه �ملحطات 177،875 

�شاعة عمل وفق �أعلى معايري �جلودة و�لكفاءة و�ل�شالمة، 
مع �تباع جميع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية.

وقال معايل �شعيد حممد �لطاير، �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل يف هيئة كهرباء 
ومياه دبي لتحقيق روؤية وتوجيهات �شيدي �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
دب��ي رع��اه �هلل، لتوفري بنية حتتية  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�أعلى �ملعايري �لعاملية، مبا يلبي �لحتياجات  متطورة وفق 
�ملتز�يدة على �لطاقة و�ملياه يف �لإمارة، ومو�كبة �حتياجات 

�لكهرباء  دب����ي، وت��وف��ري خ��دم��ات  �مل�����ش��ت��د�م��ة يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�لكفاءة  و�لعتمادية  �لتو�فرية  معايري  �أعلى  وفق  و�ملياه 
و�جلودة. وتعتمد �لهيئة �أحدث �لأدو�ت و�لتقنيات �لذكية 
�لنقل  و�شبكات  �لطاقة  �إنتاج  حمطات  وكفاءة  ق��درة  لرفع 
جنحت  �ملا�شية،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  م��دى  وعلى  و�ل��ت��وزي��ع. 
يف  م�شرتك  لكل  �لكهرباء  �نقطاع  معدل  تقليل  يف  �لهيئة 
 1.43 �إىل   2012 ع��ام  �شنوياً يف  6.88 دقيقة  دب��ي من 
�أقل ن�شبة م�شجلة على  2021، وهي  دقيقة فقط يف عام 

م�شتوى �لعامل.«

م��ن ج��ه��ت��ه �أو����ش���ح �مل��ه��ن��د���س ر����ش��د ب��ن ح��م��ي��د�ن، �لنائب 
كهرباء  هيئة  يف  �لطاقة  توزيع  لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي 
ذ�ت �جلهد  �لتوزيع  �إجمايل عدد حمطات  �أن  دب��ي،  ومياه 
�ملتو�شط 33 كيلوفولت يف �خلدمة يبلغ 78 حمطة، بينما 
 11“ �ملتو�شط  �جل��ه��د  ذ�ت  �ل��ت��وزي��ع  ع��دد حم��ط��ات  ي�شل 
حمطة.   42،093 �إىل  كيلوفولت”  و6.6  كيلوفولت 
كاملعتاد  عملها  ملتابعة  �حلثيثة  جهودها  �لهيئة  وتو��شل 
�ل�شحة  معايري  �أعلى  تطبيق  مع  �ملو�شوعة  �خلطط  وفق 

و�ل�شالمة و�لبيئة.

•• �صاللة-الفجر:

ب�شلطنة عمان  �نطلقت يف ولية �شاللة 
�أم�����س �لأح����د ف��ع��ال��ي��ات �مل��ن��ت��دى �لعربي 
�لثاين لل�شياحة و�لرت�ث، و�لذي ينظمه 

�ملركز �لعربي لالإعالم �ل�شياحي.
وي���ه���دف �مل��ن��ت��دى ل��دع��م ق��ط��اع �ل���رت�ث 
و�ل�شياحة للنهو�س ودعم �شبل �لت�شويق 
ما  ر�ف��د� لالقت�شاد يف ظل  باعتباره  له، 

متر به �لدول من حتديات �قت�شادية.
ومتخ�ش�شون  خ�����ر�ء  �مل��ن��ت��دى  ح�����ش��ر 
م�شر  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ع��رب��ي��ة  دول   10 م���ن 
و�ل�شعودية و�لإم��ار�ت و�لأردن و�ل�شود�ن 

�ىل جانب �شلطنة عمان.
وخ������الل ح���ف���ل �لف���ت���ت���اح ج�����رى تكرمي 
�لفائزين بجو�ئز �و�شكار �لعالم �لعربي 
2022، بح�شور مرو�ن  �ل�شياحي للعام 
حمافظة  حم��اف��ظ  �شعيد  �آل  ت��رك��ي  ب��ن 
ظ���ف���ار �ل��ع��م��ان��ي��ة، و�ل����ل����و�ء خ���ال���د ف���وده 
حمافظ جنوب �شيناء �مل�شرية، و�لأمرية 
للنو�يا  �ل��ي��ون�����ش��ك��و  ���ش��ف��رية  ف���ر�����س  د�ن����ا 

�حل�شنة.
رئي�س  �ليحيائي  �شلطان  �لدكتور  وق��ال 
ياأتي  �ل�شياحي:  لالإعالم  �لعربي  �ملركز 
حقيقية  �شر�كة  لإي��ج��اد  �ملنتدى  تنظيم 
و�جلهات  �لإع���الم���ي���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ب���ن 

�ل��ع��ام��ل��ة بقطاع  �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة 
�لرت�ث و�ل�شياحة للنهو�س بهذ� �لقطاع 
ظل  يف  و�لرتويج  �لت�شويق  �شبل  وتعزيز 
م���ا مت���ر ب���ه ج��م��ي��ع �ل�����دول م���ن حتديات 

�قت�شادية، �إىل جانب كون قطاع �ل�شياحة 
�لروؤية  �ل��و�ع��دة يف  �لقطاعات  �أه��م  �أح��د 

�مل�شتقبلية لكل دولة .
تعزيز  ن��ه��دف �ىل  �ل��ي��ح��ي��ائ��ي:  و�أ����ش���اف 

�لعربية،  �ل��دول  بن  �ل�شياحية  �خلطط 
و�إبر�ز �ملعامل �ل�شياحية و�لرت�ثية يف كل 
دولة، مبا ي�شهم يف رفع معدلت �ل�شياحة 

�لعربية.

�لعام  �لأم���ن  عبد�ملنعم  م�شطفى  وق��ال 
�إن  �ل�شياحي  ل��الإع��الم  �ل��ع��رب��ي  للمركز 
�ملركز حري�س على تنظيم جو�ئز “�أو�شكار 
�لإعالم �ل�شياحي �لعربي” لدعم �حلركة 

وت�شليط  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  يف  �ل�شياحية 
�أو  �ل��ب��ارزة  �ل�شياحية  �مل��دن  على  �ل�شوء 
�ل��ت��ي حت��ق��ق ت��ط��ور� م��ل��ح��وظ��ا يف جمال 
�إىل  �ل�شائحن  وج��ذب  �ل�شياحة  خدمات 

�لدول  يف  �لفندقي  �ل��ق��ط��اع  دع��م  ج��ان��ب 
�لعربية وحتفيزه لتقدمي �أف�شل م�شتوى 

من �خلدمة.
�لفائزين  ت��ت��وي��ج  ع��ب��د�مل��ن��ع��م:  و�أ����ش���اف 
جاء  �ل�شياحي  �لإع���الم  �أو���ش��ك��ار  بجو�ئز 
متخ�ش�شة  حتكيم  جلنة  من  تقييم  بعد 
ث���م �ل��ت�����ش��وي��ت �لإل����ك����رتوين م���ن خالل 
للجو�ئز  �ملخ�ش�س  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع 
وق������د و�شل  �لإن�������رتن�������ت،  ����ش���ب���ك���ة  ع���ل���ى 
 1.5 �أك��ر من  �إىل  �لعام  ه��ذ�  �لت�شويت 

مليون م�شارك.
وفاز خالد �لعناين وزير �ل�شياحة و�لآثار 
�ل�شياحية،  �لعام  �شخ�شية  بلقب  �مل�شري 
ونال لقب �شخ�شية رجل �لرت�ث و�لآثار 
�ل���ع���رب���ي ع�����امل �لآث��������ار �مل�������ش���ري ز�ه����ي 

حو��س.
وفاز بلقب �أف�شل حملة ترويجية �شياحية 
حكومية عربية، هيئة �ل�شياحة �ل�شعودية 
وف����ازت  �ل�شعودية”  “روح  ح��م��ل��ة  ع���ن 
بجائزة  م�����ش��ر  يف  “�لعلمن”  م��دي��ن��ة 

�أف�شل مدينة �شياحية عربية .
دبي”   2020 “�إك�شبو  معر�س  وح�شل 
على جائزة �أف�شل معر�س �شياحي عربي 
م�شرنا”  “حالوة  �شفحة  ف���ازت  بينما 
بال�شياحة  يهتم  ح�شاب  �أف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة 

�لعربية على “في�س بوك«.

املخابز الفلبينية تقل�س حجم »خبز الفقري« مع ارتفاع الت�شخم 
•• مانيال-اأ ف ب:

�أوكر�نيا  يف  �حل����رب  ت�����وؤدي  ف��ي��م��ا 
ويرفع  �ل��ق��م��ح  �أ����ش���ع���ار  زي�����ادة  �إىل 
�ل�شعيف كلفة زيت �لطعام  �لبيزو 
�مل�������ش���ت���ورد، ي��ق��لرّ�����س �ل���ع���دي���د من 
لفة  ح��ج��م  �لفلبينين  �خل��ب��ازي��ن 
�ل�شعبية  “�لباندي�شال”  خ��ب��ز 

ملو�جهة �لت�شخم.
“�لباندي�شال”  خ��ب��ز  ل��ف��ة  ك���ان���ت 
يتناوله  م���ا  غ��ال��ب��ا  و�ل�����ذي  �ل��ه�����س 
حم�شو�  �أو  �لقهوة  مع  �لفلبينيون 
35 غر�ما يف خمبز  ت��زن  باجلنب، 

ماتيميا�س، يف �شو�حي مانيال.
لكن مع �رتفاع كلفة �ملكونات �ملحلية 
و�مل�����ش��ت��وردة يف �لأ���ش��ه��ر �لأخ����رية، 
ق��لرّ�����ش��ت خ���ام م���اول���ي���ون، وه���ي من 
م��ال��ك��ي ه���ذ� �مل��خ��ب��ز، ح��ج��م قطعة 
�لفقري”  ب�”خبز  �مل��ع��روف��ة  �خل��ب��ز 
 25 �إىل ح����و�يل  لأن���ه���ا رخ��ي�����ش��ة، 
 2،50 �شعرها  رفع  لتجنب  غر�ما 

بيزو )حو�يل 0،04 دولر(.
وكانت تخ�شى �أن توؤدي هذه �لزيادة 
�لذين  زبائنها  جعل  �إىل  �لطفيفة 
م��ال��ي��ة يف حيها  ���ش��ائ��ق��ة  ي���ع���ان���ون 
ي��ق�����ش��دون خم���ب���ز� م��ن��اف�����ش��ا على 

م�شافة �شو�رع قليلة.
ل��وك��ال��ة فر�ن�س  م��اول��ي��ون  وق��ال��ت 

حجم  تقلي�س  علينا  “كان  ب��ر���س 
�حل�شة من �أجل �ل�شتمر�ر«.

�لقيود  �ل��ف��ي��ل��ي��ي��ب��ن  رف������ع  وم������ع 
بكوفيد-19  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�شحية 
وع���ودة �لأط��ف��ال �إىل �مل��در���ش��ة هذ� 
�ل��ع��ام، كانت م��اول��ي��ون ت��اأم��ل يف �أن 

يتح�شن �لو�شع �لقت�شادي.
�لأول/دي�شمر،  ك��ان��ون  منذ  لكن 
و�لوقود،  �لقمح  �أ�شعار  �رت��ف��اع  مع 
 30 من  �أك��ر  �لدقيق  �شعر  �رتفع 
�ل�شكر  �شعر  �رت��ف��ع  بينما  �مل��ئ��ة،  يف 
25 يف �ملئة و�شعر �مللح 40 يف �ملئة، 

كما �أو�شحت.
ل ي��ك�����ش��ب �مل���خ���ب���ز م����ا ي��ك��ف��ي من 
�مل��ك��ون��ات بكميات  ل�����ش��ر�ء  �لأم�����و�ل 
ك���ب���رية، م���ا ي��ج��ع��ل��ه ع��ر���ش��ة لتغري 
�ملحلية  �لأ�������ش������و�ق  يف  �لأ�����ش����ع����ار 

و�لدولية.
موظفن  ت�شريح  بعد  �لنهاية،  ويف 
وحماولة خف�س �لتكاليف �لأخرى، 
��شطرت ماوليون هذ� �لأ�شبوع �إىل 
�ملئة  يف   20 �لباندي�شال  �شعر  رفع 

�إىل ثالثة بيزو.
لفة  حجم  تقلي�س  �أن  �إىل  و�أ�شارت 

�شيوؤثر على  ذل��ك  �أك��ر من  �خلبز 
ب  �شنجررّ “لكننا  م�شيفة  جودتها 
ذلك �إذ� ��شتمر �لنا�س يف �شر�ئها... 
م��ه��م ج����د� يف حياة  �ل��ب��ان��دي�����ش��ال 

�لفيليبينين«.
 35( غو�رينو  لرين  �إىل  بالن�شبة 
عاما(، وهي �أم خلم�شة، فاإن �رتفاع 
�لآن  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  �أن  ي��ع��ن��ي  �لأ����ش���ع���ار 
�شتاأكل عدد� �أقل من لفائف �خلبز 

على �لفطور.
بر�س  ف����ر�ن���������س  ل����وك����ال����ة  وق����ال����ت 
�حل�ش�س.  تعديل  علينا  “�شيتعن 

منهم  و�ح���د  لكل  قطع  خم�س  م��ن 
�إىل ثالث �أو �أربع فقط«.

ت�شافيز،  لو�شيتو  ق��ال  جانبه،  م��ن 
رئي�س جمعية متثل �ملخابز �ملحلية، 
يعانون  �خل��ب��ز  ���ش��ان��ع��ي  �آلف  �إن 
�رتفاع كلفة �ملو�د �خلام، ومعظمها 

م�شتورد.
ف���ر�ن�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  و�أو������ش�����ح 
�أجل  م��ن  ل��ي�����س  ن��ع��اين،  “جميعنا 
�أي�����ش��ا م��ن �أجل  �ل��رب��ح فح�شب ب��ل 

�لبقاء«.
�شناعة  ح���م���اي���ة  “علينا  وت����اب����ع 

�لباندي�شال«.
�لفليبن  يف  �لت�شخم  م��ع��دل  ب��ل��غ 
حزير�ن/يونيو،  يف  �مل��ئ��ة  يف   6،1
وهو �أعلى م�شتوى يف �أربع �شنو�ت، 
فيما �أدت �لزياد�ت �حلادة يف �أ�شعار 
�لغذ�ء  �أ���ش��ع��ار  �رت��ف��اع  �إىل  �ل��وق��ود 

و�لنقل.
�لقت�شادي  و�خلبري  �لنائب  وق��ال 
�شيكون  �خل��ب��ز  �إن  �شال�شيد�  ج��وي 
“�شرينك  بعملية  ت�����ش��رر�  �لأك���ر 
فالي�شن” �أي عندما يتقل�س حجم 

�ملنتج لكن �شعره يبقى على حاله.
“�أ�شعار  �أخ��ري�  لل�شحفين  و�شرح 
يف   165 ب��ن�����ش��ب��ة  �زد�دت  �ل��ق��م��ح 
دعم  ع��ل��ى  �مل��خ��اب��ز  وح�����س  �ملئة” 

منتجاتها بفيتامينات ومعادن.

رو�شيا ت�شرتي احلبوب من مناطق اأوكرانيا املحتلة 
•• كامليكيفكا-اأ ف ب:

�أوكر�نيا،  �شرق  يف  �لرو�شية  لل�شيطرة  خا�شعة  قرية  يف 
حتيط �أطنان من �حلبوب بفيكتور مولوتوك، �مل�شوؤول عن 
�إد�رة مزرعة بات �لرو�س وحدهم زبائنه ل�شر�ء منتجاتها.

بالن�شبة  �أم��ا  �أم��ر موؤكد.  “لن جن��وع، هذ�  ويقول �شاحكا 
مولوتوك  بر�س  فر�ن�س  متاأكد�«.�لتقت  فل�شت  لأوروب���ا.. 
�لرو�شي يف ظل  مها �جلي�س  خالل جولة لل�شحافين نظرّ

رقابة م�شددة.
ويدير مولوتوك مزرعة م�شاحتها 5500 هكتار يف قرية 
�لتي  �أوك��ر�ن��ي��ا  �شرق  يف  لوغان�شك  منطقة  يف  كامليكيفكا، 

�أعلنت مو�شكو �ل�شيطرة عليها كاملة مطلع متوز/يوليو.
يوؤكد  بينما  �ل�شيا�شة  �أي حديث عن  نب �خلو�س يف  ويتجرّ

باأن �لأمور ت�شري جيرّد� على �ل�شعيد �لتجاري.
ق��ول��ه، وه��و هوية زبائنه. بات  �أم��ر و�ح���د، على ح��د  تغريرّ 
رو�س.  لزبائن  �ل�شم�س  دو�ر  وب���ذور  �حل��ب��وب  يبيع  �ل��ي��وم 
وقال “تعمل �شركتنا متاما كما كانت تعمل �شابقا”، موؤكد� 

�أن �أيا من �لعمال مل يغادر.
وقال مولوتوك �إنه ��شطر للبحث عن خيار�ت “لوج�شتية 
“نبيع ملن  وتو��شل مع �شركات رو�شية. و�أ�شاف  جديدة” 

يعطينا �ل�شعر �لأف�شل«.
�أوروبا  “�شلة خبز”  �أطلق عليها  �أوكر�نيا �لتي لطاملا  تعد 
من �أكر منتجي �حلبوب يف �لعامل. وعرقل �لغزو �لرو�شي 
ب�شكل كبري ت�شدير �حلبوب و�أثار خماوف من �أزمة جوع 

تتجاوز بكثري حدود �لبلدين �ملتحاربن.
�مل��و�ن��ئ �لأوك��ر�ن��ي��ة منذ  �أط��ن��ان �حل��ب��وب يف  وعلقت �آلف 
�أو�خر  هجومه  بوتن  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  �أطلق 

�شباط/فر�ير.
ووقعت كييف ومو�شكو �جلمعة �تفاقا ي�شمح بت�شدير بن 
�أوكر�نيا.  يف  �لعالقة  �حلبوب  من  طن  مليون  و25   20

�أودي�شا  �أ�شاب  رو�شيا  ق�شفا  �أن  �ل�شبت  �علنت  كييف  لكن 
�كر مو�نئ ت�شدير �حلبوب يف �لبحر �لأ�شود.

�لتي  �ملناطق  يف  حما�شيلها  ب�شرقة  �لرو�س  كييف  وتتهم 
�حتلوها ل�شتخد�مها يف �ل�شتهالك �ملحلي �أو �إعادة بيعها 
�لإ�شر�ر  بهدف  �حلقول  بق�شف  تتهمهم  كما  �خل��ارج.  يف 

باملحا�شيل.بدورها، تنفي مو�شكو �لتهامات.
�إنه ل يعرف م�شري �حلبوب �لتي  يقول �ملز�رع مولوتوك 
يبيعها فور و�شولها �إىل رو�شيا، لكنه ل ي�شتبعد باأن تباع 
ل  رو�شيا.  �إىل  جتار  عر  “نبيع  �أخرى.ويوؤكد  بلد�ن  �إىل 

ميكنني حتديد وجهة هذ� �لإنتاج ب�شكل موؤكد«.
وي�شيف “رمبا ياأخذونها �إىل �إفريقيا �أو �آ�شيا، ل �أعرف«.

ومنذ مطلع �لعام، باع 800 طن من بذور دو�ر �ل�شم�س �إىل 
�أر��س ي�شيطر عليها �لنف�شاليون  رو�شيا عر �شركات يف 

�ملو�لون لرو�شيا.
ورغم تاأكيد �لعمال �أن كامليكيفكا �شقطت يف �أيدي �لقو�ت 
�لرو�شية من دون قتال بينما مل ير فريق فر�ن�س بر�س �أي 
عالمات دمار، �إل �أن معارك عنيفة د�رت على بعد ع�شر�ت 

�لكيلومرت�ت فح�شب.
�ملدفعية”  �شدى  “�شمعو�  �مل��ز�رع��ن  �إن  مولوتوك  وق��ال 
لل�شيطرة على  لأ���ش��اب��ي��ع  ����ش��ت��م��رت  �ل��ت��ي  �مل���ع���ارك  خ���الل 
لي�شيت�شان�شك، �ملدينة �لتي �شقطت يف قب�شة قو�ت مو�شكو 
مطلع متوز/يوليو.من جهته، �أفاد عامل مو�شمي يبلغ من 
ل �لكتفاء بالتعريف عن نف�شه با�شم  �لعمر 21 عاما ف�شرّ
�لتدخل  بدء  �لقرية مع  �شادت  “ذعر”  �إن حالة  �ألك�شندر 
تو�جد �جلي�س  �لآن على  “�عتادو�”  �لنا�س  �لرو�شي.لكن 
ق��ال وه��و يكن�س ب�شع حبات قمح من  �ل��رو���ش��ي، وف��ق م��ا 
�لأر�س.وقال �ألك�شندر �لذي يتحدث مزيجا من �لرو�شية 
و�لأوكر�نية )وهو �ل�شائد يف �ملنطقة( �إنه ح�شل على وعد 
ب���اأن يتم دف��ع ر�ت��ب��ه ب��ال��روب��ل، لكنه ل ي��ع��رف ك��م �شيكون 

�أجره.

فرن�شا نحو اإرغام املتاجر املكيفة على 
اإغالق اأبوابها لتوفري الطاقة 

•• باري�س-اأ ف ب:

�أعلنت �لوزيرة �لفرن�شية للتحول يف جمال �لطاقة �أنيي�س بانييه رونا�شيه 
�أم�س �لأحد عن مر��شيم مقبلة لإجبار �ملتاجر �ملكيفة على �إغالق �أبو�بها 

ولتقليل �لإعالنات �مل�شيئة بهدف توفري �لطاقة.
وقالت ل�شحيفة جورنال دو دميان�س �لأ�شبوعية “يف �لأيام �لقليلة �ملقبلة، 
�شاأ�شدر مر�شومن: �لأول يعمم �حلظر �ملفرو�س على �لإعالنات �مل�شيئة 
با�شتثناء  بغ�س �لنظر عن حجم �ملدينة بن �لو�حدة و�ل�شاد�شة �شباًحا”، 
�ملطار�ت وحمطات �لقطار�ت، و”�لثاين يحظر على �ملحالت ترك �لأبو�ب 

مفتوحة بينما تعمل �ملكيفات �أو )�أجهزة( �لتدفئة«.
20 يف  “��شتهالك �أكر بن�شبة  �أن ترك �لأب��و�ب مفتوحة يعني  و�أو�شحت 

�ملئة وهذ� غري معقول«.
�أ�شدرت مدن مثل ليون وبيز�ن�شون وباري�س مر��شيم بلدية منذ منت�شف 
متوز/يوليو لإغالق �أبو�ب �ملتاجر �ملكيفة حتت طائلة �لغر�مة بينما �شهدت 

فرن�شا موجة حر ��شتثنائية.
غر�مة  مع  باأكملها،  �لدولة  على  �ل�شلوك  هذ�  لتعميم  �حلكومة  تخطط 

ت�شل �إىل 750 يورو، لكنها �شرتكز يف �لبد�ية على �لتجار.
بن  مييز  حالياً  �ملوجود  �لتنظيم  ف��اإن  �مل�شيئة،  لالإعالنات  بالن�شبة  �أم��ا 
وتلك  ن�شمة  �أل��ف   800 عن  �شكانها  عدد  يزيد  �لتي  �ل�شكانية  �لتجمعات 
�أقل: فالإعالنات �مل�شيئة حمظورة بن �ل�شاعة �لو�حدة  �لتي ت�شم عدد�ً 
و�ل�شاد�شة �شباًحا يف فرن�شا يف �لتجمعات �لتي يقل عدد �شكانها عن 800 
�ألف ن�شمة. �أما يف �ملناطق ذ�ت �لكثافة �ل�شكانية �لأكر، فيتم �لعتماد على 

�لقو�عد �ملحلية لتنظيم �لإعالنات �إذ� وجدت.
ا �إطفاء و�جهات �ملتاجر ولفتاتها من �ل�شاعة  ويفر�س �لقانون �حلايل �أي�شً

�لو�حدة �شباًحا.

�شغار املزارعني يطعمون امل�شريني ويكافحون من اأجل البقاء 
•• �صنديون -اأ ف ب:

�لرو�شية  �حل�����رب  ت���د�ع���ي���ات  م���ن  �ل���ع���امل  ي���ع���اين  ب��ي��ن��م��ا 
�حلا�شم  �ل���دور  يتبلور  و�ل��غ��ذ�ء،  �لطاقة  على  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
ل�شغار �ملز�رعن يف �إطعام �مل�شرين يف �لبلد �لعربي �لأكر 
جلهة عدد �ل�شكان، لكنهم يعانون رغم ذلك ظروفا معي�شية 
يقول  باخل�شارة  �ملحا�شيل  وبيع  �ملديونيات  قا�شية.ما بن 
�ملز�رع �مل�شري زكريا �بو �لدهب لوكالة فر�ن�س بر�س من 
حيث  �لقاهرة  �شمال  �لقليوبية  مبحافظة  �ل�شغري  حقله 
��شارة  يف  مات”،  �ل�شغري  “�لفالح  و�لب�شل  �لقمح  ي��زرع 
بعد  �لدهب  �أبو  عليه.و�أ�شاف  �لو�قعة  �ل�شغوط  �شدة  �إىل 
�أن �أخذ ر�شفة من كوب �ل�شاي �ل�شاخن �أثناء ر�حة �لظهرية 
“�أحاول  �أر�شه  �ملثبتة بجو�ر  �أبر�ج �لت�شالت  �أحد  يف ظل 
�أريد فقط  �أجد �شوًقا له..  بيع حم�شول �لب�شل لكنني ل 
�ألف   20 زر�ع��ت��ه  يف  تكلفت  فقد  م�شروفاتي  �أح�����ش��ل  �أن 
جنيه )�ألف دولر تقريبا(”، �شائال “ل �أعرف كيف �شاأدفع 

�لإيجار )لالأر�س(؟«.
�ملعرو�س  �لب�شل  حجم  على  �لدهب  �أب��و  م�شكلة  توؤثر  مل 
لأزمات  موؤ�شر�  تعد  ولكنها  بالتاأكيد،  �مل�شرية  �لأ�شو�ق  يف 
�لتمويل  �ملز�رعن على م�شتوى عقبات  �لعديد من �شغار 
بن  هائلة  ف��ج��و�ت  يخلق  م��ا  �لتحتية  و�لبنية  و�لت�شويق 
�لعر�س و�لطلب.وبح�شب منظمة �لأغذية �لتابعة لالأمم 
�ل�شغرية  �لزر�عية  �حلياز�ت  �أ�شحاب  فاإن  )ف��او(،  �ملتحدة 
�لتي تقل عن ثالثة �أفدنة )12600 مرت مربع( ينتجون 

حو�يل %47 من �ملحا�شيل �حلقلية يف م�شر.
تعد  �ل�شغرية  �حلقول  ه��ذه  ف��اإن  �ل��ف��او،  منظمة  وبح�شب 
هي “�ملنتج �لأورّيل” للغذ�ء يف م�شر، بينما تركز �حلياز�ت 
هذه  ظهرت  وقد  �ل�شادر�ت،  على  حجًما  �لأك��ر  �لزر�عية 

�لآلية قبل �لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا.

وتعتمد م�شر على �لبلدين �ملتحاربن لتوفري نحو 80% 
م��ن و�رد�ت���ه���ا م��ن �ل��ق��م��ح، �ل���ذي ت��ع��د �ل��ق��اه��رة م��ن �أكر 

م�شتورديه على م�شتوى �لعامل.
عر  �شد�دها  فيتم  �ملحلي،  �ل�شوق  �حتياجات  باقي  و�أم���ا 
�للجوء �إىل �شغار �ملز�رعن ل�شتالم ح�شادهم من �لقمح.

وقال �أ�شتاذ علم �لجتماع �لريفي �شقر �لنور لفر�ن�س بر�س 
“لول ن�شبة �ل�%40 �لتي ننتجها حمليا من �لقمح.. لكان 
م�شري� �إىل عو�قب �حلرب �لرو�شية  �لو�شع �أ�شو�أ بكثري”، 
�أل���زم���ت �حل��ك��وم��ة �مل�شرية  �آذ�ر-م����ار�����س،  �لأوك���ر�ن���ي���ة.يف 
�إىل  �لأق��ل  على  ن�شف حم�شولهم  بتوريد  �لقمح  مز�رعي 
يف  �لوطني”،  ب�”�لو�جب  ذل��ك  وو�شفت  �لعامة،  �مل��خ��ازن 
حزير�ن-يونيو،  �جلارية.وبحلول  �لعاملية  �لأح���د�ث  ظل 
�شلرّم �ملز�رعون �أكر من 3،5 مالين طن من �لقمح �إىل 
�مل�شرية، وهو ما  �لتموين  وز�رة  بيانات  �حلكومة، بح�شب 
�ملقرر  �ملحلي  �لقمح  كميات  م��ن  �مل�شتهدف  ن�شف  ي��ج��اوز 

توريدها حتى نهاية مو�شم �حل�شاد يف �آب-�أغ�شط�س.
وعلق �لنور على ذلك بالقول “عندما تعر�شت �لدولة �إىل 
�شائقة قررت �أن تعيد تنفيذ �إجر�ء�ت كانت منعت من قبل 
عائدة على ذلك،  �لتوريد �لإجباري.. دون خدمات”  مثل 
�لزر�عية  و�لأ�شمدة  و�ملبيد�ت  �لبذور  دعم  �أن  �إىل  م�شري� 

تر�جع تدريجياً على مدى عقود.
�حلكومة  تعر�شه  كانت  �ل��ذي  �ملحلي  �لتوريد  �شعر  وحتى 
�أع��ل��ى م��ن ���ش��ع��ر ط��ن �ل��ق��م��ح ع��امل��ي��ا لتحفيز �مل�����ز�رع على 
�لرتفاع  ب�شبب  مثله  عر�س  على  ق��ادرة  تعد  مل  �لت�شليم، 

�ل�شديد يف �لأ�شعار �لعاملية.
مدين  “�أنا  �شديد  بياأ�س  ي�شعر  وهو  �لدهب  �أب��و  ويت�شاءل 
ب��امل��ال لبائع �مل��ب��ي��د�ت، وب��ائ��ع �لأ���ش��م��دة.. م���اذ� �أف��ع��ل حتى 

�أ�شدد؟.. �شاأبيع )حم�شويل( باأي �شعر رغما عني«.
وحتت �أ�شعة �شم�س �ل�شباح �لباكر �لد�فئة �ملمزوجة بالن�شيم 

�لبارد، �نت�شر 17 رجاًل و�مر�أة يف حقل �شغري مبحافظة 
بني �شويف �لتي تبعد 150 كلم جنوب �لقاهرة.

�أ���ش��ب��ح ي���زرع �لفلفل  �ل���ذي  �مل��ع��ز  �مل����ز�رع حممد عبد  ق��ال 
حماولة  يف  �لقمح  م��ن  ب��دل  �ل�شيف  ف�شل  يف  �لي��ط��ايل 
�لفالحون  ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �خل�����ش��ائ��ر  م��ن  بنف�شه  للنجاة 
نتيجة  �ملنزل”،  يف  ومكث  تبور  �لأر����س  ت��رك  من  “هناك 

�خل�شائر �ملتالحقة �لتي مني بها.
وجد عبد �ملعز �شريكا يدعمه، بدل من ترك �لأر�س، وهي 
�شركة “مز�رع” �لنا�شئة للتكنولوجيا و�لتمويل يف جمال 
�ل��زر�ع��ة.وي��ق��ول ر�ئ���د �لأع���م���ال �مل�����ش��ري ح�شن �أب���و بكر 
لفر�ن�س بر�س �إن �شركته تهدف �إىل “ربط �ملز�رع �ل�شغرية 

بالنظام �لبيئي و�أ�شحاب �مل�شلحة«.
للتمويل  وح��ل��ول  للمز�رعن  رقمية  ع��ق��ود�  �شركته  تقدم 

من  ك�شكل  بها  وتلتزم  �ل�شر�ء  �أ�شعار  حت��دد  كما  و�ل��دع��م، 
ي�شع  ما  قبل  �ل�شوق..  �شعر  �نخف�س  لو  “حتى  �حلماية 
�مل����ز�رع ف��اأ���ش��ه يف �لأر�����س«.وي����رى �ل��ن��ور �أن ه��ذه �حلماية 
�شرورية لأن �ملز�رع “�حللقة �لأ�شعف يف �شل�شلة �لقيمة”. 
وقال نور “�لقدرة �لتفاو�شية للمز�رعن �أ�شحاب �حلياز�ت 
�شعة  تكون  للغاية، خ�شو�شا عندما ل  �ل�شغرية حم��دودة 

�لتخزين كافية ملحا�شيلهم«.
�شوت  “توحد  طريقة  ه��و  “مز�رع”  �إن  بكر  �أب���و  وي��ق��ول 
�لفالح” وجتعله “جزء� من منظومة”، يف غياب �جلمعيات 
�لتعاونية �ملحلية �لفعالة و�لتي مت �إهمالها ب�شبب “�لتدخل 

�حلكومي �ل�شديد” لتوزيع �لأ�شمدة �ملدعومة.
�لتنظيم  بحرية  �لفالحون  يتمتع  �أن  “يجب  �لنور  وق��ال 

حتى يتمكنو� من تاأ�شي�س تعاونيات زر�عية«.

)اإك�سبو دبي( اأف�سل معر�س �سياحي عربي

عربية دول  انطالق املنتدى الثاين لل�شياحة والرتاث مب�شاركة 10 
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املال والأعمال

الحتاد الأوروبي يتطلع ل�شتبدال الغاز الرئي�س التنفيذي لنا�س الكويتية: اإدارة مينزي�س وعالمتها التجارية �شتبقيان بعد الندماج 
الرو�شي باإمدادات نيجريية 

••الجو�س -رويرتز:

�لطاقة  لإد�رة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  ب��ال��دوي��ن  ماثيو  ق��ال 
�لحتاد  �إن  �ل�شبت  �لأول  �أم�����س  �لأوروب���ي���ة  باملفو�شية 
�إ�شافية  غ��از  �إم����د�د�ت  على  للح�شول  ي�شعى  �لأوروب����ي 
من نيجرييا يف �لوقت �لذي ي�شتعد فيه �لحتاد خلف�س 
من  يتحدث  بالدوين  �لرو�شية.كان  لالإمد�د�ت  حمتمل 
�أكر  من  م�شوؤولن  مع  �جتماعات  عقد  حيث  نيجرييا 

منتج للنفط يف �أفريقيا خالل �لأيام �ملا�شية.

وقال بالدوين لرويرتز عر �لهاتف �إن �لحتاد �لأوروبي 
ي�����ش��ت��ورد 14 ب��امل��ئ��ة م���ن �إج���م���ايل �إم����د�د�ت����ه م���ن �لغاز 
�لطبيعي �مل�شال من نيجرييا وهناك �حتمال لزيادة ذلك 
�إىل �ملثلن.وتعمل حمطة لإنتاج �لغاز �لطبيعي �مل�شال يف 

جزيرة بوين �لنيجريية بن�شبة 60 باملئة من طاقتها.
)�لطاقة  رف���ع  �مل��م��ك��ن  م���ن  ���ش��ار  “�إذ�  ب��ال��دوي��ن  وق����ال 
�إتاحة  80 باملئة... رمبا ميكن  �أكر من  �لإنتاجية( �إىل 
يف  �أوروب���ا  �إىل  �مل�شال  �لطبيعي  �لغاز  �شحنات  من  �ملزيد 

معامالت فورية«.

•• الكويت-رويرتز:

قال ح�شن �حلوري �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة نا�شيونال 
�أجيليتي  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���ط���ري�ن )ن���ا����س(  خل��دم��ات 
�لكويتية �إن �إد�رة �شركة مينزي�س �لريطانية وعالمتها 
�لتجارية �شتبقيان بعد �إمتام عملية �لندماج مع �شركة 
نا�س.ويف مار�س �آذ�ر �أعلنت �شركة جون مينزي�س �أن نا�س 
�شت�شتحوذ  �لعمومية  للمخازن  �أجيليتي  ل�شركة  �لتابعة 
 749( �إ���ش��رتل��ي��ن��ي  جنيه  م��ل��ي��ون   571 م��ق��اب��ل  عليها 

مليون دولر(.
وقالت �ملجموعة �لريطانية خلدمات �ملطار�ت يف حينها 

�إن �مل�شاهمن �شيح�شلون على 608 بن�شات نقد� عن كل 
�شهم من �أ�شهم جون مينزي�س بزيادة بنحو 81 باملئة عن 
وهو  �شباط  فر�ير  من  �لثامن  ي��وم  �ل�شهم  �إقفال  �شعر 
من  �ل�شتحو�ذ  عر�س  �ل�شركة  تلقي  على  �ل�شابق  �ليوم 

�أجيليتي.
�لريطانية  �ل�شركة  م�شاهمو  و�ف��ق  لحقة  خطوة  ويف 

على �لعر�س �لنقدي �لذي قدمته �أجيليتي.
)�شي.�إن.بي.�شي  ق��ن��اة  بثتها  مقابلة  يف  �حل���وري  وق���ال 
�إنه وبعد �لر�بع من �أغ�شط�س �آب و�كتمال  عربية( �م�س 
�ل�شفقة “�شوف تبقى عالمة مينزي�س ومع مرور �لوقت 
�شتختفي عالمة نا�س و�شنبد�أ باملقر �لرئي�شي لنا�س حيث 

�شيتحول �إىل عالمة مينزي�س على �لفور. ومن ثم �شنبد�أ 
يف نقل عمليات نا�س �إىل مينزي�س بعد مو�فقة �ل�شلطات 

يف كل دولة«.
و�أ�شاف “�إد�رة مينزي�س �شوف ت�شتمر و�شيحافظ �لرئي�س 
لدينا  و�شيكون  منا�شبهم.  على  �ملايل  و�ملدير  �لتنفيذي 

ت�شكيل لإد�رة دمج مينزي�س يف جمموعة �أجيليتي«
و�أكد �أن �ندماج �ل�شركة مع �شركة مينزي�س �شيوجد �أكر 
�شركة خلدمات �لطري�ن يف �لعامل من حيث عدد �لدول 
“فر�شة  هي  �لعملية  ه��ذه  �أن  معتر�  فيها،  تعمل  �لتي 
نادرة لإعادة ت�شكيل �شناعة خدمات �لطري�ن خا�شة �أننا 

خرجنا للتو من جائحة كوفيد«.

ملاذا ي�شعر العامل بالقلق حيال اأزمة العقارات ال�شينية؟ 

»طرق دبي« و»كروز« ت�سغالن مركبتي »�سيفروليه بولت« الكهربائية لتجهيز اخلرائط الرقمية

الطاير: املرحلة الأوىل تغطي �شوارع منطقة جمريا وهي خطوة مهمة ا�شتعدادًا لت�شغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة

موؤ�شرات على انزلق القت�شاد التون�شي اإىل اأزمة 
•• تون�س-رويرتز:

�لأ�شعار  وترتفع  ل�شغوط  �لعامة  تون�س  مالية  تتعر�س 
للرئي�س  �قت�شاديا �شخما  ي�شكل حتديا  �رتفاعا حاد� مبا 
قي�س �شعيد بينما يعتزم تغيري �لنظام �ل�شيا�شي يف ��شتفتاء 

على �لد�شتور يجرى �ليوم �لثنن.
ي��و�ج��ه��ه��ا �لقت�شاد  �ل��ت��ي  �مل��ع�����ش��الت  ب��ع�����س  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا 
كوفيد-19  جائحة  ظ��ل  يف  ب�شدة  ع��ان��ى  �ل���ذي  �لتون�شي 

ب�شبب �عتماده على �ل�شياحة:

* املالية العامة
�أدت �ل�شغوط �لتي تتعر�س لها �ملالية �لعامة يف تون�س �إىل 
�لتاأخر يف دفع رو�تب �ملوظفن �حلكومين وم�شكالت يف 

دفع ثمن و�رد�ت �لقمح.
وقال مرو�ن �لعبا�شي حمافظ �لبنك �ملركزي �لتون�شي �إن 
من �ملتوقع �ت�شاع عجز �ملو�زنة �إىل 9.7 باملئة من �لناجت 
 6.7 �لإجمايل �ملحلي هذ� �لعام من توقعات �شابقة تبلغ 

باملئة.
و�أ�شاف �أن ذلك يرجع لتز�يد قوة �لدولر و�لرتفاع �حلاد 
يف �أ�شعار �حلبوب و�لطاقة وتبعات �حلرب �لأوكر�نية �لتي 
�إ�شافية  متويلية  �حتياجات  �أوج���دت  �إن��ه��ا  �لعبا�شي  ق��ال 

حجمها 1.6 مليار دولر.
�أعلى  م��ن  و�ح���د  ج���ر�ء  بالفعل  م�شتنزفة  تون�س  وم��ال��ي��ة 
�لعامل مقارنة بحجم  �لعام يف  �لقطاع  خم�ش�شات رو�تب 
�لقت�شاد وب�شبب �لإنفاق �لكبري على و�رد�ت �لطاقة ودعم 

�لغذ�ء.
وز�د من �ل�شغوط تلك تر�جع قيمة �لدينار �لتون�شي. فقد 
�نخفا�س  يف  للدولر   3.18 م�شتوى  �إىل  �لدينار  تر�جع 
يوليو متوز عن م�شتو�ه   14 �ملئة حتى  13.2 يف  ن�شبته 

قبل عام من ذلك �لتاريخ.
وتاأمل �حلكومة يف �حل�شول على قر�س من �شندوق �لنقد 
رو�تب  �أربعة مليار�ت دولر مقابل جتميد  �لدويل قيمته 
دعم  وخف�س  فيه  ج��دد  عاملن  وتوظيف  �ل��ع��ام  �لقطاع 
يتمتع  �ل��ذي  �لتون�شي  �ل�شغل  �حت��اد  لكن  و�لطاقة  �لغذ�ء 
بالنفوذ عار�س تلك �لإجر�ء�ت مبا ي�شكل عقبة كرى �أمام 

تنفيذها.

* ارتفاع خماطر الديون
�لعام  �لدين  �إن  �ملا�شي  �لعام  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق  ق��ال 
�لتون�شي �شي�شبح غري م�شتد�م حال عدم تفعيل �إ�شالحات 

حتظى بدعم و��شع �لنطاق.
�أن يبلغ  2022، فمن �ملتوقع  ووفقا مليز�نية �لدولة لعام 
114.14 مليار دينار  �لعام لتون�س ما يقرب من  �لدين 
)40 مليار دولر( بنهاية �لعام �جلاري مبا ي�شكل 82.6 
باملئة من �لناجت �لإجمايل �ملحلي بزيادة ن�شبتها 81 باملئة 

عن 2021.
عو�ئد  يف  �ل��ف��روق  �رتفعت  �مل�شتثمرين،  قلق  عك�س  ومم��ا 
يطلبها  �ل��ت��ي  �ل�شعرية  �ل��ع��الوة  �أو  �لتون�شية،  �ل�شند�ت 
من  ب��دل  ه��ذه  �لتون�شية  �ل��دي��ن  �أد�ة  ل�شر�ء  �مل�شتثمرون 
و�ح��دة من  �إىل  �أم��ان��ا، حاليا  �لأك��ر  �لأمريكية  نظريتها 

�لأعلى يف �لعامل.
وز�دت �إىل ما يفوق 2800 نقطة �أ�شا�س مبا يو�زي تقريبا 
ثالثة �أمثال �ملعدل �لذي يثري �لقلق عادة وهو �ألف نقطة 
�أ�شا�س.و�إىل جانب �أوكر�نيا و�ل�شلفادور، حتتل تون�س �أحد 
للدول  �شتانلي  مورجان  قائمة  يف  �لأوىل  �لثالثة  �ملر�كز 

�لتي من �ملرجح �أن تتخلف عن �ل�شد�د.
وم���ن �مل���ق���رر �أن ي��ح��ل �أج����ل ����ش��ت��ح��ق��اق م���ا ق��ي��م��ت��ه ثالثة 
مليار�ت دولر تقريبا من �لدين بالعمالت �لأجنبية بن 

عامي 2024 و2027.
وتاأمل �حلكومة، �لتي ل ميكنها �لو�شول لالأ�شو�ق �لعاملية، 
�أن يفتح �تفاق مع �شندوق �لنقد �لدويل �لباب �أمام دعم 

مايل �أو�شع نطاقا.

* قفزة يف الت�سخم
من  �شل�شلة  �إىل  تون�س  يف  �ل�شنوي  �لت�شخم  معدل  و�شل 
�مل�شتويات �لقيا�شية هذ� �لعام ولم�س 8.2 باملئة يف يونيو 

حزير�ن.
�لعام،  ه��ذ�  م��ر�ت  ث��الث  �لبنزين  �أ�شعار  �حلكومة  وز�دت 
وتكلفة ملء خز�ن �شيارة تقليدية حاليا مئة دينار بعد �أن 

كانت 93 دينار� يف بد�ية �لعام.
�أيار، �حتج مز�رعون يف عدة مناطق على �رتفاع  ويف مايو 
تكلفة علف �حليو�نات وقالت �حلكومة �إنها �شرتفع �أ�شعار 

�أغذية منها �حلليب و�لبي�س و�لدو�جن.
وتون�س منك�شفة ب�شكل خا�س على تاأثري�ت تعطل �إمد�د�ت 
�لدويل  �لبنك  ويقول  �لأوكر�نية،  �حلرب  ب�شبب  �حلبوب 
من  باملئة  و66  �للن  �لقمح  من  باملئة   60 ت�شتورد  �إنها 

�ل�شعري من رو�شيا و�أوكر�نيا.
ويف يونيو حزير�ن، و�فق �لبنك �لدويل على قر�س قيمته 

130 مليون دولر من �أجل و�رد�ت �لقمح و�ل�شعري.

* الفقر
معاناة �ل�شكان يف تفاقم.

وزير  ق��ال  �أي���ار،  مايو  يف  حملية  �شحيفة  م��ع  مقابلة  ويف 
�ل�شوؤون �لجتماعية �إن عدد �لأ�شر �ملحتاجة ز�د من 310 
�ملطالبة  �لن��ت��ف��ا���ش��ة  فيها  ب����د�أت  �ل��ت��ي   2010 يف  �آلف 
و�أ�شاف  �أم�����س.  �ألفا   960 من  �أك��ر  �إىل  بالدميقر�طية 
�شكان  ن�شف  �أو  تون�شي،  م��الي��ن  �شتة  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �أن 
�لبطالة مرتفع، وو�شل  �لفقر.ومعدل  �لبالد، حتت خط 
�إىل 18.4 باملئة يف 2021 وفقا للبنك �لدويل. ويرتفع 

�ملعدل ب�شدة �أي�شا بن �ل�شبان و�لن�شاء ويف غرب �لبالد.

•• بكني-اأ ف ب:

�مل�شطرب  �ل�شيني  �ل��ع��ق��ار�ت  قطاع  �س  تعررّ
توقف  ع��ن��دم��ا  �ل�شهر  ه���ذ�  ج��دي��دة  ل�شربة 
�مل�شتثمرون عن �إمتام �أق�شاط �لرهن �لعقاري 

لوحد�ت �شمن م�شاريع غري م�شتكملة.
�لعديد من  يكافح  وق��ت  �ملقاطعة يف  وج��اءت 
�ملرت�كمة  �ل���دي���ون  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  �مل��ط��وري��ن 
لت�شمل  �لأزم��ة  تف�شي  �إمكانية  و�ملخاوف من 
باقي قطاعات �لقت�شادين �ل�شيني و�لعاملي.

�إن�������ه ه����ائ����ل. ي����ق����در ب�������اأن ق����ط����اع �ل���ع���ق���ار�ت 
و�لقطاعات �ملرتبطة به ت�شاهم مبا ي�شل �إىل 

ربع �إجمايل �لناجت �لد�خلي �ل�شيني.
و�أُطلق �لعنان للقطاع بعد �إ�شالحات �شوقية 
ع���ام 1998. وك����ان ه��ن��اك �زده�����ار لف���ت يف 
ق��ط��اع �ل��ب��ن��اء ب��ف�����ش��ل �ل��ط��ل��ب م���ن �لطبقة 
قطاع  يف  ر�أت  �ل���ت���ي  �مل��ت��ن��ام��ي��ة  �مل��ت��و���ش��ط��ة 
�لعقار�ت ��شتثمار� عائليا مهما وموؤ�شر� على 

�ملكانة �لجتماعية.
وجاء �لزدهار مدفوعا ب�شهولة �حل�شول على 
�لقرو�س �إذ كانت �مل�شارف م�شتعدة لإقر��س 
على  و�مل�شرتين  للمطورين  ممكن  مبلغ  �ي 

حد �شو�ء.
�ملئة من كافة  20 يف  ومتثرّل �لرهون حو�ىل 
�مل�شرفية  �ملنظومة  يف  �مل�شتحقة  �ل��ق��رو���س 
�ل�شينية برمتها، بح�شب ما �أفاد تقرير “ليه 

�ن زد ري�شر�س” هذ� �ل�شهر.
على  �لتطوير  م�شاريع  من  �لعديد  ويعتمد 
�مل�شرتون  ي��دف��ع  �إذ  �مل�شبقة”،  “�ملبيعات 
�ل��ره��ون ع��ل��ى وح����د�ت يف م�����ش��اري��ع ق��ب��ل بدء 

�أعمال �لبناء.
غري  �مل���ن���ازل  ب����اأن  نيوز”  “بلومرغ  وت��ف��ي��د 
ل م�شاحة ت�شل �إىل  �مل�شتكملة يف �ل�شن ت�شكرّ

225 مليون مرت مكعب.
ومع �زدهار مطوري �لعقار�ت، �رتفعت �أي�شا 

�أ�شعار �ملنازل.
و�أث������ار ذل����ك ق��ل��ق �حل��ك��وم��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ع��ر يف 
ميثلها  �لتي  �ملخاطر  حيال  بالقلق  �لأ�شا�س 

مطورون مثقلون بالديون.
و�شع  �إذ  �ملا�شي  �لعام  �أمنية  حملة  و�أطلقت 
�مل�شرف �ملركزي حد� �أق�شى لن�شبة �لقرو�س 
مقالة  �شد�دها  ينبغي  ز�ل  ما  �لتي  �لعقارية 
�إجمايل �لقرو�س �مل�شرفية، يف حماول للحد 
م��ن �ل��ت��ه��دي��د �مل��اث��ل �أم����ام �مل��ن��ظ��وم��ة �ملالية 

برمتها.

للمطورين  �لتمويل  م�شادر  �خلطوة  قلرّ�شت 
�لذين كانو� يف �لأ�شا�س يو�جهون �شعوبة يف 

�لتعامل مع ديونهم.
�لديون  �لأم��ر موجة تخلف عن �شد�د  و�أث��ار 
خ�شو�شا من قبل �أكر �شركة تطوير �شينية 
تبلغ  م�شتحقات  يف  �ل��غ��ارق��ة  “�إيفرغر�ند” 

�أكر من 300 مليار دولر.
�شت  تعررّ �لتنظيمية،  �حل��م��ل��ة  ج��ان��ب  و�إىل 
�شركات �لعقار�ت �ل�شينية ل�شربة ناجمة عن 
�لقت�شادية  �ل�شبابية  �إذ دفعت  �أزمة كوفيد، 
لإع���ادة  �ملحتملن  �مل�شتثمرين  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�لنظر يف خططهم ل�شر�ء �ملنازل.
من  �حتجاجات  “�إيفرغر�ند”  ت��ر�ج��ع  �أث���ار 
يف  مقرها  يف  و�ملتعاقدين  �مل�شاكن  م�شرتي 

�شنجن يف �أيلول/�شبتمر �لعام �ملا�شي.
ويف حزير�ن/يونيو هذ� �لأ�شبوع، ظهر �شكل 
مبقاطعة  تثمل  �لحتجاج  �أ�شكال  من  جديد 

�شد�د �أق�شاط �لرهون.
�أع��ل��ن �لأ�شخا�س �ل��ذي��ن ����ش��رتو� وح���د�ت يف 
�شيتوقفون  ب��اأن��ه��م  م�شتكملة  غ��ري  م�����ش��اري��ع 
�أعمال  ��شتئناف  حتى  دفعات  �أي  ت�شديد  عن 

�لبناء.
ويف غ�شون �شهر، �ت�شع نطاق �ملقاطعة لت�شمل 
م�شرتي م�شاكن يف �أكر من 300 م�شروع يف 

50 مدينة عر �ل�شن.

�مل�شتكملة  غ��ري  �مل�شاريع  م��ن  �لعديد  وك��ان��ت 
�ندلعت  ح��ي��ث  خ���ن���ان  م��ق��اط��ع��ة  يف  ����زة  م����ركرّ
م�شارف  �حتيال  على  رد�  و��شعة  �حتجاجات 

ريفية ومت قمعها.
�إن  �ملا�شي  �لأ�شبوع  وقال مقر�شون �شينيون 
�لرهون �ملتاأثرة ت�شكل �أقل من 0،01 يف �ملئة 
حمللن  لكن  �ملعلقة،  �ل�شكنية  �ل��ره��ون  م��ن 
باحلجم  مرتبطة  �مل��خ��اوف  �أن  �إىل  ي�شريون 

�ملحتمل للمقاطعة.
تعد �ل�شن ثاين �أكر قوة �قت�شادية يف �لعامل 

وترتبط بعالقات مالية وجتارية عاملية.
وي���ق���ول حم��ل��ل��ون �إن����ه يف ح���ال و���ش��ل��ت �أزم���ة 
�ل�شينية،  �مل��ال��ي��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة  �إىل  �ل���ع���ق���ار�ت 

ف�شتتجاوز �ل�شدمة حدود �ل�شن.
وجاء يف مذكرة لوكالة “فيت�س” للت�شنيفات 
�لتخلف عن  “�إذ� ت�شاعد  �لئتمانية �لثنن 
�قت�شادية  تد�عيات  هناك  تكون  قد  �ل�شد�د، 

و�جتماعية و��شعة وخطرية«.
�لحتياطي  ع����ن  م�����ش��اب��ه  حت���ذي���ر  و�����ش����در 
�أيار/مايو  يف  قال  �ل��ذي  �لأمريكي  �لفدر�يل 
�إنه بينما جنحت �ل�شن يف �حتو�ء �لتد�عيات 
�لعقار�ت  ت��ده��ور  �أزم����ة  ب��اإم��ك��ان  �لآن،  ح��ت��ى 

�لتاأثري على �لنظام �ملايل �أي�شا.
وميكن لالأزمة �أن تتف�شى وتوؤثر على �لتجارة 
يف  ج��اء  م��ا  وف��ق  باملخاطر،  و�ل�شعور  �لعاملية 

تقرير �لحتياطي �لفدر�يل �ل�شادر يف �أيار/
مايو 2022 عن �ل�شتقر�ر �ملايل.

لقطاع  �إنقاذ  �شندوق  و�شع  بتم  باأن  ي�شتبعد 
�لعقار�ت برمته، حتى يف ظل �زدياد مقاطعة 
�أن ذلك �شيعني  �إذ  �لرهون، بح�شب حمللن، 

باأن �حلكومة تقر بحجم �لأزمة.
�ملطورين  ك��ب��رية  �إن��ق��اذ  عملية  ع  ت�شجرّ وق���د 
و�مل�����ش��رتي��ن ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة �ت���خ���اذ ق�����ر�ر�ت 
حتمل خماطر �إذ �أنهم �شيعتمدون على حتمل 

�حلكومة و�مل�شارف �مل�شوؤولية.
لكن �ل�شغط يت�شاعد على �مل�شارف �ل�شينية 
�لو�شع.  �لتخفيف من �شعوبة  للم�شاعدة يف 
ل��ل��ق��ط��اع �مل�شريف  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أع��ل��ن��ت 
�شمان  يف  �شت�شاعد  �أن��ه��ا  �خلمي�س  �ل�شيني 
����ش��ت��ك��م��ال �مل�����ش��اري��ع وت�����ش��ل��ي��م �ل���وح���د�ت �إىل 
�مل�شرتين.وح�شل بع�س �لتدخل على �مل�شتوى 
�إن�شاء  مت  ح��ي��ث  خ��ن��ان  م��ق��اط��ع��ة  يف  �مل��ح��ل��ي 
م��ط��ور مدعوم  م��ع  بالتعاون  �إن��ق��اذ  ���ش��ن��دوق 
م��ن �ل��دول��ة مل�����ش��اع��دة �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي تو�جه 
“جيفريز  من  �شوجن  ت�شن  �شعوبات.وقال 
هونغ كونغ” �إن �حلكومات �ملحلية و�ملطورين 
�أي�شا  باإمكانهم  ي��ك��ون  ق��د  �مل��ن��ازل  و�أ���ش��ح��اب 
�أق�شاط  �لفو�ئد وتعليق  �إلغاء  �لتفاو�س على 
�لرهون ملدة معينة بناء على ما تقت�شيه كل 

حالة.

•• دبي-وام:

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ� 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
بامل�شي  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
قدماً يف تنفيذ �تفاقية �ل�شر�كة �ملوقعة 
و�مل��و����ش��الت و�شركة  �ل��ط��رق  ب��ن هيئة 
“كروز”، لت�شغيل مركبات �ل�شركة ذ�تية 
�لأجرة  مركبات  خدمة  لتقدمي  �لقيادة 
�لل����ك����رتوين يف دبي،  وخ���دم���ة �حل��ج��ز 
/ مركبتي  ت�شغيل  �م�س،  “كروز”  تبد�أ 

لتجهيز  �لكهربائية،  بولت/  �شيفروليه 
كروز  �شركة  ملركبات  �لرقمية  �خلر�ئط 
ذ�ت��ي��ة �ل��ق��ي��ادة، وذل���ك مت��ه��ي��د�ً لإطالق 
دبي  لتكون   ،2023 عام  فعلياً  �خلدمة 
�لوليات  خ����ارج  ع��امل��ي��اً  �لأوىل  �مل��دي��ن��ة 
�ملتحدة �لأمريكية يف �لت�شغيل �لتجاري 

ملركبات �ل�شركة ذ�تية �لقيادة.
/�شيفروليه  مركبتي  ت�شغيل  و�شيجري 
�مل��رح��ل��ة �لأوىل  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف  ب��ول��ت/ 
ب���������ش����و�رع م��ن��ط��ق��ة ج����م����ري�، ب���اإ����ش���ر�ف 
تقنية  وت�شتخدم  متخ�ش�شن،  �شائقن 

ك����روز خ��ر�ئ��ط ع��ال��ي��ة �ل��و���ش��وح للبيئة 
با�شتخد�م  �إن�������ش���اوؤه���ا  ي��ت��م  �مل��ح��ي��ط��ة، 
�خلر�ئط،  لر�شم  متخ�ش�شة  م��رك��ب��ات 
مزودة مبجموعة من �مل�شت�شعر�ت ت�شمل 
�أجهزة لكت�شاف �ل�شوء وحتديد �ملدى، 
�أخ�����رى، و�شيتم  وك���ام���ري�ت وجت��ه��ي��ز�ت 
قيادة هذه �ملركبات يف كافة �أنحاء �ملدينة 
لتجميع بيانات ُت�شتخدم بعد ذلك لإن�شاء 

للمركبات  ل��ل��م��الح��ة  ���ش��احل��ة  خ��ري��ط��ة 
ذ�تية �لقيادة و�حلفاظ عليها.

�ل�شركة  وه�����ي  “كروز”،  وت���ت�������ش���ارك 
�لتي  �لقيادة  ذ�تية  للمركبات  �لفرعية 
�أغلبية  م��وت��ورز  ج���ر�ل  ���ش��رك��ة  متتلك 
�أ�شهمها، نف�س �لروؤية مع جر�ل موتورز، 
يف م�شاهمة �مل��رك��ب��ات ذ�ت��ي��ة �ل��ق��ي��ادة، يف 
�زدحاماً  و�أق����ل  �آم����ن  م�شتقبل  حت��ق��ي��ق 
للجميع، ما يوفر مز�يا هائلة للمجتمع 
�لنقل  و�شائل  �شالمة  تعزيز  حيث  م��ن 
�جلهود  وه��ذه  �إليها،  �لو�شول  وت�شهيل 
يف  و����ش��ح  وب�شكل  ت�شهم  �أن  �شاأنها  م��ن 
�ملتمثلة يف  تعزيز روؤي��ة ج��ر�ل م��وت��ورز 
�نبعاثات  و�شفر  مرورية،  ح��و�دث  �شفر 

كربونية، و�شفر �زدحامات مرورية.
�لعام  �مل��دي��ر  �لطاير  مطر  معايل  وق��ال 
رئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة �لطرق 
�إن م��رح��ل��ة جتهيز  ب��دب��ي،  و�مل��و����ش��الت 
مهمة  مرحلة  تعد  �لرقمية،  �خل��ر�ئ��ط 
“�أوريجن”  ���ش��ي��ارة  ت�شغيل  ع��م��ل��ي��ة  يف 
�ملقبل  �لعام  �شتبد�أ  �لتي  �لقيادة،  ذ�تية 
مركبات  خدمة  لتقدمي  حم���دود،  بعدد 
�لأج�����رة وخ���دم���ة �حل��ج��ز �لإل���ك���رتوين، 
�إىل  لي�شل  تدريجياً  �لعدد  و�شيت�شاعف 

4000 مركبة بحلول عام 2030.
ت�شهم  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك�����د 
يف ت��ع��زي��ز ري����ادة دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة يف جمال 
�لتنقل ذ�تي �لقيادة، وتعد خطوة مهمة 
للتنقل  دب����ي  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 

�ل��ذك��ي ذ�ت��ي �ل��ق��ي��ادة، �ل��ر�م��ي��ة لتحويل 
�لتنقل يف  �إج��م��ايل رح���الت  %25 م��ن 
دبي �إىل رحالت ذ�تية �لقيادة من خالل 
عام  بحلول  �ملختلفة  �ملو��شالت  و�شائل 

.2030
ذ�تية  �أج���رة  م��رك��ب��ات  ت�شغيل  و�أ����ش���اف: 
بن  �لتكامل  حتقيق  يف  ي�شهم  �ل��ق��ي��ادة، 
�أن��ظ��م��ة �ل��ن��ق��ل و�مل���و�����ش���الت م��ن خالل 
�لنقل  و����ش���ائ���ل  رك������اب  ت��ن��ق��ل  ت�����ش��ه��ي��ل 
و�شولهم  ت�شهيل  �إىل  �إ�شافة  �جلماعي، 
يتو�فق  مب���ا  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  وج��ه��ات��ه��م  �إىل 
للميل  �لتخ�ش�شية  �ل�شرت�تيجية  م��ع 
�لهيئة  �عتمدتها  �ل��ت��ي  و�لأخ����ري  �لأول 
�أو  �لأول  باجلزء  �خلا�شة  �ملا�شي  �لعام 
�إىل  �أو  �مل��وؤدي��ة م��ن  �لأخ���ري م��ن �لرحلة 
�إىل  وتنق�شم  نقل جماعي،  و�شيلة  �أق��رب 

ق�شمن، جماعية وفردية.
ذ�تية  �مل��رك��ب��ات  �ن��ت�����ش��ار  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
جمال  يف  نوعية  نقلة  �شي�شكل  �ل��ق��ي��ادة 
�أنظمة �لنقل و�ملو��شالت، ويوفر حلوًل 
م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ت��ن��ق��ل وت��ق��ل��ي��ل �لزدح�������ام يف 
�ملدينة، ورفع م�شتوى �ل�شالمة �ملرورية 
�لب�شري  �خلطاأ  يعد  حيث  �لطرق،  على 
من   90% من  لأك��ر  �لرئي�س  �مل�شبب 
�حل�����و�دث، ك��م��ا مت��ت��از ب��ك��ون��ه��ا مركبات 
على  وق���ادرة  للبيئة،  �شديقة  كهربائية 
�ملتعاملن  م��ن  ك��ب��رية  ���ش��ري��ح��ة  خ��دم��ة 
و�ملقيمن  �ملو�طنن  كبار  فئة  وحتديد�ً 

و�أ�شحاب �لهمم.

�لطرق  ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  جت����در 
 ،2021 �أب��ري��ل  و�مل��و����ش��الت وق��ع��ت يف 
�تفاقية مع �شركة “كروز” �لتي تدعمها 
كروز  مركبات  لت�شغيل  م��وت��ورز  ج��ر�ل 
مركبات  خ��دم��ة  لتقدمي  �ل��ق��ي��ادة  ذ�ت��ي��ة 
�للكرتوين،  �حل��ج��ز  وخ���دم���ة  �لأج�����رة 
�ل��ه��ي��ئ��ة لتعزيز  �إط�����ار ج��ه��ود  وذل����ك يف 
ريادة دبي �لعاملية يف جمال �لتنقل ذ�تي 
�لإم���ارة يف حتويل  �لقيادة، ودع��م جهود 

دبي �إىل �ملدينة �لأذكى عاملياً.
وت��ع��د �لت��ف��اق��ي��ة �لأوىل م��ن ن��وع��ه��ا يف 
ر�ئدة  و�شركة  �لعامل بن جهة حكومية 
�ل��ق��ي��ادة، وت�شكل  ذ�ت��ي  �لتنقل  يف جم��ال 
خطوة مهمة يف حتقيق ��شرت�تيجية دبي 
للتنقل �لذكي ذ�تي �لقيادة، �لتي تهدف 
�إج���م���ايل رحالت  م���ن   25% ل��ت��ح��وي��ل 
�لتنقل يف دبي �إىل رحالت ذ�تية �لقيادة 
�ملختلفة  �مل��و����ش��الت  و�شائل  خ��الل  م��ن 

بحلول عام 2030.
د ح�شري  ك����م����زورّ ك�����روز  �خ���ت���ي���ار  وج�����اء 
بعد  �ل��ق��ي��ادة،  ذ�ت��ي��ة  م��رك��ب��ات  لت�شغيل 
لختيار  ل�شنو�ت  �م��ت��دت  �شاملة  عملية 
�أف�����ش��ل ���ش��ري��ك مم��ك��ن، ح��ي��ث ت��ب��ن �أن 
ومركبتها  وم���و�رده���ا،  “كروز”،  تقنية 
�مل�����ش��م��م��ة خ�����ش��ي�����ش��اً، و���ش��ر�ك��ات��ه��ا مع 
�لختبار  يف  ونهجها  �ل�شيار�ت،  م�شنعي 
و�لت�شغيل �لآمن، و�ل�شرت�تيجية �ملتبعة 
�لآمن،  �لإط����الق  على  �ل��ق��درة  متنحها 

وب�شكل �أ�شرع من �أي �شركة �أخرى.

- دبي الأوىل عامليًا خارج الوليات املتحدة يف جمال 
ت�سغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة من �سركة كروز
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الفجر الريا�ضي

يوجد لدى �ملدير �لفني لفريق بايرن ميونخ �لأملاين، جوليان 
�ملحتملة  �جلديدة  �ل�شفقة  ب�شاأن  كبرية  توقعات  ناغل�شمان، 
�لعمر  �لبالغ من  �لالعب  �أن مينح  تيل، ولكنه يريد  ماثي�س 

عاماً �لوقت للتطور.  17
تو�شل لتفاق  بايرن ميونخ  فاإن  �لإعالمية،  للتقارير  ووفقاً 
18 عاماً،  مع �شتاد رين ل�شم لعب �ملنتخب �لفرن�شي حتت 
و�شيكلف  ���ش��ن��و�ت  خم�س  م��دت��ه  عقد  على  �ل��الع��ب  و�شيوقع 

�لنادي 6ر30 مليون دولر.
�شيتي  مان�ش�شرت  �أم���ام  ب��اي��رن  خ�شارة  عقب  ناغل�شمان  وق��ال 
عدة  يف  �للعب  ميكنه  للغاية،  �شغري  لعب  "�إنه  ودياً:   1-0

مر�كز، هو �شريع وقوي".
و�أ�شاف: " ميكنه �أن ي�شبح �أحد �أف�شل �ملهاجمن".

وعن �ملقارنة بن �لالعب �ل�شاب و�ملهاجم روبرت ليفاندوف�شكي 
بدياًل  لي�س  "�إنه  ناغلم�شان:  ق��ال  �ل��ف��ري��ق،  ع��ن  رح��ل  �ل��ذي 

لروبرت، وهذ� طبيعي يف مثل عمره".
و�أ�شاف: "نحن نحاول �لبحث عن �لالعبن �ل�شغار �أ�شحاب 

�ملهار�ت �لذين ميكننا تطويرهم لالعبن عاملين".
40 هدفاً يف �ملو�شم"  وقال �إنه يثق يف تيل لكي "ي�شجل يوماً 
ولكنه  لر�شلونة،  �أخ���ري�ً  �ن�شم  �ل��ذي  ليفاندوف�شكي،  مثل 
���ش��ن��ك��ون كلنا  �مل��و���ش��م،  ه���ذ�  �أه�����د�ف  ع�����ش��رة  "�إذ� �شجل  ق���ال: 

�شعد�ء".
وربطت و�شائل �لإعالم بايرن ميونخ بالتعاقد مع هاري كن، 
�أن  رغ��م  لليفاندوف�شكي،  حمتمل  كبديل  ت��وت��ن��ه��ام،  مهاجم 
ويبدو  ليفربول،  من  م��اين  �شاديو  مع  بالفعل  تعاقد  �لنادي 

�أن �لفريق �شيلعب ب�شكل مرن يف �لهجوم بدون وجود مهاجم 
�شريح.

يف  بناوؤه  �أعيد  �ل��ذي  ميونخ  بايرن  �أن  مولر  توما�س  ويعتقد 
موقف م�شابه ملا كان عليه قبل مو�شم 2012-2013 �لذي 

حقق فيه �لثالثية.
"رمبا  �شونتاج:  �آم  بيلد  ل�شحيفة  عاماً"   32" مولر  وق��ال 
�أق��ل عما كنا ن�شجل من قبل، ولكن ه��ذ� ل  �أه��د�ف��اً  �شن�شجل 
يعني �أننا �شنكون �أقل جناحاً من حيث �لنتائج"، م�شري�ً �إىل �أن 

ماريو ماندزوكيت�س مل يكن ي�شجل بغز�رة يف ذلك �لوقت.
و�أ�شاف: "ولكن ب�شكل ما كنا فريقاً ل يقهر يف هذ� �لعام �لذي 
دي  ماتيا�س  مع  �أي�شاً  بايرن  وتعاقد  �شهد فوزنا بالثالثية". 

ليخت وريان غر�فنر�خ ون�شري مزر�وي.

ب��ات��ت ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا ث��ال��ث دولة 
لكاأ�س  �لذهبي  �ل�شجلرّ  �إىل  تن�شمرّ 
يف  ��د�ت  ل��ل�����ش��يرّ ���ة  �لإف���ري���ق���يرّ �لأمم 
وغينيا  نيجرييا  بعد  �ل��ق��دم  ك��رة 
�ل�شتو�ئيرّة، بعدما �أحرز منتخبها 
تاريخه  يف  �لأوىل  ة  ل��ل��م��ررّ �ل��ل��ق��ب 
للن�شخة  �ملنظم  �لبلد  على  بفوزه 
�مل���ب���ار�ة  يف   1-2 �مل���غ���رب  �ل�14 
عبد  م��ولي  ملعب  على  �لنهائيرّة 
�هلل يف �لرباط �أمام �أكر من 50 

�ألف متفرج.
جلنوب  ياً  قاررّ �لثاين  �للقب  وه��ذ� 
منتخب  ج  ت������ورّ ب���ع���دم���ا  �إف���ري���ق���ي���ا 
�ل���رج���ال ب��ال��ل��ق��ب �لإف���ري���ق���ي عام 

.1996
"بانيانا  منتخب  ب���ة  م���دررّ و�أث���ن���ت 
على  �إي��ل��ي�����س  دي���زي���ري���ه  بانيانا" 
�ملبار�ة  عقب  قائلًة  لعباتها،  �أد�ء 
لو� هدفن ر�ئعن )...( كانو�  "�شجرّ

�لكاأ�س  بهذه  �لفوز  ة  بقورّ يريدون 
ق لهنرّ ذلك �لآن". وقد حتقرّ

لبوؤ�ت  م������دررّب  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
�لأطل�س �لفرن�شي رينالد بيدرو�س 

�أف�شل منرّا". فريًقا  "و�جهنا 
و�أ�شاف "كنرّا ناأمل �لظفر باللقب، 
�ل��ف��ري��ق ك����ان م��ت��ع��ًب��ا )...(  ل���ك���نرّ 
�ل��الع��ب��ات حم��ب��ط��ات ل��ك��ن��ه��نرّ كنرّ 
�لتح�شري  �لآن  ع��ل��ي��ن��ا  ر�ئ����ع����ات، 

لكاأ�س �لعامل".
�لأطل�س"  "لبوؤ�ت  منتخب  وك��ان 
�ل���ت���اري���خ، بعدما  ك��ت��اب��ة  ي��ح��ل��م يف 
ن�شف  �إىل  و���ش��ول��ه  ن��ت��ي��ج��ة  ب����ات 
ل  َل منتخب عربي يتاأهرّ �لنهائي �أورّ
�إىل نهائيرّات كاأ�س �لعامل لل�شيرّد�ت 
�لتي ُتقام ن�شختها �ملقبلة بن 20 
�آب/�أغ�شط�س  و20  وز/يوليو  مترّ
و�أ�شرت�ليا. نيوزيلند�  يف   2023

�لإفريقيرّة  ة  �ل��ق��اررّ عن  لت  تاأهرّ كما 
جنوب �إفريقيا ونيجرييا وز�مبيا، 

و�لكامريون  �ل�شنغال  لت  تاأهرّ فيما 
للم�شاركة يف �مللحق �لعاملي.

ويرى �لكثري من �جلمهور �ملغربي 
�لذي و�كب �ملنتخب �لن�شويرّ طو�ل 
مته  قدرّ ما  �أنرّ  �لبطولة،  مباريات 
"ق�شة  مب���ث���اب���ة  ك�����ان  �ل���الع���ب���ات 

�مل�شيف  �ل��ب��ل��د  �أن��ه��اه��ا  خياليرّة"، 
لعبته  نيل  بعد  تر�شية  ب��ج��ائ��زة 
�لعربي  جن��ل��ة  �ل�����ش��ب��اك،  غ�����زلن 
�لرجال يف  �ل�شباك، جنم منتخب 
�ل�شبعينات، جائزة �أف�شل لعبة يف 

�لبطولة.

وخيرّم �حلذر على جمريات �ل�شوط 
�لفريقان  حت��ف��ظ  ح��ي��ث  ل،  �لأورّ
و��شحة  ���ة  �أف�������ش���ل���يرّ م����ع  ����اً  دف����اع����يرّ
�إلي�س  دي��زي��ري��ه  ب���ة  �مل���دررّ ملنتخب 
ب��ة يف  �حل��ائ��زة ج��ائ��زة �أف�شل م��دررّ

�لقارة �لإفريقيرّة.

�لفر�س  ماغايا  هيلد�  و�فتتحت 
جلنوب �إفريقيا بكرة �شعيفة بعيًد� 
�ملغربيرّة  �حل���ار����ش���ة  م��ت��ن��اول  ع���ن 
حنان  �أنقذتها  �لرمي�شي  خديجة 

�يت �حلاج عن خطرّ �ملرمى )4(.
�ل��ل��و�ت��ي ُي�شرف  ��ات  �مل��غ��رب��يرّ وع���اب 
رينالد  �لفرن�شي  �مل����دررّب  عليهنرّ 
�لهجمات  بناء  �شعوبة  بيدرو�س، 

و�لع�شو�ئيرّة يف �لتمرير�ت.
من  قريبًة  �إفريقيا  جنوب  وكانت 
دت نومفول  هزرّ �شباكهنرّ عندما �شدرّ
ة  ��ة م��ن ركلة حررّ ك��غ��و�يل ك��رة ق��ويرّ
بعيدة لم�شت �لعار�شة يف طريقها 

�إىل خارج �مللعب )33(.
�ملحرتفة  ماغايا  هيلد�  و�ن��ف��ردت 
بعد  دت  و���ش��درّ �جلنوبية،  ك��وري��ا  يف 
�إل  �جل����ز�ء،  منطقة  �إىل  دخ��ول��ه��ا 
ت  ت�شدرّ �ل��رم��ي�����ش��ي  �حل��ار���ش��ة  �أنرّ 
ب��ج�����ش��ده��ا وق���دم���ي���ه���ا ل���ل���ك���رة ثمرّ 

�أبعدتها ن�شرين �ل�شاد )36(.

�لإنكليزي  توتنهام  لعبة  ووقعت 
روزي����ال �ل��ع��ي��ان �ل��ت��ي ك��ان��ت حتت 
�ملد�فعات  م��ن  �لل�شيقة  �مل��ر�ق��ب��ة 
�لفر�شة  على  �إفريقيرّات،  �جلنوب 
�إىل  ب��ت�����ش��دي��دة  �لأوىل  ��ة  �مل��غ��رب��يرّ
ج��ان��ب �مل��رم��ى �إث���ر جم��ه��ود فردي 

من فاطمة تكناوت )41(.
�جلهة  تن�شيط  ب��ي��درو���س  وح���اول 
ح�شاين،  �شامية  باإ�شر�كه  �ليمنى 
ث���مرّ خ�����ش��ر ج��ه��ود �مل��د�ف��ع��ة زينب 
�ل���ر����ش���و�ين ب�����ش��ب��ب �لإ����ش���اب���ة ما 
بغزلن  ����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا  �إىل  ه  ����ش��ط��ررّ

�ل�شهريي.
بانيانا"  "بانيانا  منتخب  و�فتتح 
مة  منظرّ ه��ج��م��ة  �إث�����ر  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�لرتغايل  ب���ر�غ���ا  لع��ب��ة  ق��ادت��ه��ا 
فعك�شت  �شيوبو�شينوي،  جريماين 
�ملغربي  �لدفاع  �أخطاأ  خلفيرّة  ك��رة 
ماغايا  �إىل  ل��ت�����ش��ل  تغطيتها  يف 
دتها  ف�شدرّ �ل��رق��اب��ة،  ع��ن  �ل��ب��ع��ي��دة 

ًة يف �شباك �حلار�شة �لرمي�شي  قويرّ
.)63(

منتخب  ق  ت��ف��ورّ م��اغ��اي��ا  و�شاعفت 
بالدها بعدما ��شتغلرّت خطاأ فادحاً 
�لكرة  �إع��ادة  يف  �ل�شاد  ن�شرين  من 
�ملرمى  دت يف  و���ش��درّ �حل��ار���ش��ة  �إىل 

�مل�شرع )71(.
عن  �مل�شجرّ حما�س  لعيان  و�أ�شعلت 
يف  للكرة  ��زة  مم��يرّ مبتابعة  �ملغاربة 
�لنتيجة  قلرّ�شت  ب��ع��دم��ا  �ل�����ش��ب��اك 
ب���ع���د ت����ب����ادل ج���م���اع���ي ل���ل���ك���رة مع 
وفاطمة  جر�يدي  �بت�شام  �لبديلة 

تكناوت )80(.
���د�ت �مل����غ����رب، رغم  وح����اول����ت ����ش���يرّ
�نخفا�س لياقتهنرّ �لبدنيرّة، معادلة 
�لهجومي  �لندفاع  عر  �لنتيجة 
على  وح�شلن  �لالعبات،  لغالبيرّة 
ع���ن���دم���ا حولت  �أخ��������رية  ف���ر����ش���ة 
يا�شمن ملر�بط كرة بر�أ�شها لكنرّها 

ت فوق �ملرمى )8+90(. مررّ

ناغل�شمان: لدي توقعات كبرية ب�شاأن تيل

جنوب اأفريقيا تن�شم اإىل ال�شجل الذهبي لكاأ�س اأمم اأفريقيا لل�شيدات

•• باري�س- وام:

موقعه  �لهو�ئية  للدر�جات  "�لإمار�ت"  فريق  جنم  بوجات�شار  ت��ادي  ع��زز 
"تور دو  يف �ملركز �لثاين بالرتتيب �لعام ل�شباق فرن�شا �لدويل للدر�جات 

فر�ن�س" قبل �ملرحلة �لنهائية من �ل�شباق.
وحل بوجات�شار يف �ملركز �لثالث باملرحلة �ل�20 قبل �لأخرية من �ل�شباق، 
وت�شمنت  "جامبو-فيزما"،  فريق  در�ج  �آرت  ف��ان  ف��اوت  بلقبها  ف��از  و�لتي 

�شباقاً �شد �لزمن بطول 40.7 كم من ماريفال �إىل روكامادور.
و�أنهى فان �آرت �ل�شباق بزمن بلغ 47 دقيقة و59 ثانية مبعدل �شرعة بلغ 
كم-�شاعة، فيما حل بوجات�شار ثالثا بفارق 27 ثانية وحافظ   50.877

على �لقمي�س �لأبي�س للمرحلة �لثالثة على �لتو�يل.
يف  بوجات�شار  ظل  حيث  فرن�شا  جلولة  �لعام  �لرتتيب  مر�كز  تتغري  ومل 
�ملركز �لثاين بفارق 3 دقائق و34 ثانية عن �ملت�شدر �لدمناركي جونا�س 
كم   115.6 بطول  باري�س  يف  تقام  �لتي  �لأخ��رية  �ملرحلة  قبل  فينيجارد 

وتنتهي يف �ل�شانزليزيه.
وو�شف بوجات�شار جولة فرن�شا باأنها كانت حما�شية ..موؤكد� �إ�شر�ره على 

�لعودة للم�شاركة يف جولة فرن�شا باأد�ء �أقوى يف �مل�شتقبل.

بوجات�شار يوا�شل الأداء القوي يف جولة فرن�شا ويحتفظ بالقمي�س الأبي�س

•• اأبو ظبي-وام:

بطولة  يف  �مل�شاركون  �لنجوم  �أك��د 
حما�شهم   "280 ���ش��ي  �ف  "يو 
�لذي  �حل��دث  لهذ�  و��شتعد�دهم 
�لريا�شة  ه����ذه  حم��ب��و  ي��ن��ت��ط��ره 
�شت�شت�شيفه  و�ل��ذي  �لعامل،  حول 

�أبوظبي يف �أكتوبر �ملقبل.
وي��������رز �ل������ن������ز�ل �مل����رت����ق����ب بن 
�لبطلن ت�شارلز �أوليفري� و�إ�شالم 
�لنز�لت  �أه��م  �شمن  ماخات�شيف 
�إطار  �أبوظبي يف  �لتي ت�شت�شيفها 
منظمة  ب��ن  �لتاريخية  �ل�شر�كة 
�ف  "يو  �ملختلطة  �ل��ق��ت��ال  ف��ن��ون 
و�ل�شياحة  �لثقافة  ود�ئ���رة  �شي"، 

– �أبوظبي.
ومت���ث���ل ه�����ذه �مل���و�ج���ه���ة �حل����دث 
�ل��ل��ي��ل��ة كونها  ه���ذه  �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 
�أوليفري�  �ل��ر�زي��ل��ي  ب��ن  جت��م��ع 

�ل�����وزن  ف���ئ���ة  يف  �لأول  �مل�������ش���ن���ف 
�لد�غ�شتاين  و�ل��ن��ج��م  �خل��ف��ي��ف، 
يتطلع  �ل��ذي  ماخات�شيف  �إ���ش��الم 
�ل����وزن �خلفيف،  ل��ق��ب  ل���ش��ت��ع��ادة 
�ل��ذه��ب ب�شبب  بعد جت��ري��ده م��ن 
�لأخري  نز�له  قبل  �ل��وزن  م�شاكل 

مع جا�شن جيثي.
ماخات�شيف،  يحظى  �أن  وينتظر 
ن����ز�لت   10 �آخ�����ر  ف����از يف  �ل�����ذي 
بطل  فريق  �أع�����ش��اء  �أب���رز  ويعتر 
�ل�����وزن �خل��ف��ي��ف �ل�����ش��اب��ق خبيب 
بت�شجيع  ن����ورم����اج����وم����ي����دوف، 
جماهريي كبري يف �أبوظبي خالل 

مو�جهة مناف�شه �لر�زيلي.
وقال �أوليفري�: "�أنا �شعيد للغاية 
�أب��وظ��ب��ي لأوكد  لأن��ن��ي ذ�ه��ب �إىل 
�للقب.  ب���ه���ذ�  ب���ال���ف���وز  ج����د�رت����ي 
و����ش���اأك���ون م�����ش��ت��ع��د�ً لإظ����ه����ار ما 
ميكنني �لقيام به وحتقيق �أف�شل 

ر�ئع  مقاتل  ماخات�شيف  �أد�ء... 
متتالية،  �نت�شار�ت   10 وحقق   ،

و�حد  بطل  ه��ن��اك  �شيكون  ول��ك��ن 
هو �أوليفري�".

ك��م��ا ���ش��ي�����ش��ارك ���ش��ون �أوم������ايل يف 
�ل����ولي����ات  خ�������ارج  �لأول  ن����ز�ل����ه 

�مل��ت��ح��دة يف م��و�ج��ه��ة بيرت ي��ان يف 
فئة وزن "�لديك".

�ل�شديد  حت��م�����ش��ه  �أوم������ايل  و�أك�����د 
ل����ت����ق����دمي ع�����ر������س مم����ي����ز �أم�������ام 
�أب����وظ����ب����ي، وق�����ال:  �جل���م���ه���ور يف 
"�أثق باأنه �شيكون نز�ًل �أ�شطورياً، 
ل���ل���ف���وز على  و�����ش����اأب����ذل ج����ه����دي 
ب��ي��رت و�إم���ت���اع �حل�����ش��ور يف دولة 
�لنز�ل  ه��ذ�  �شيكون  �لإم������ار�ت... 
و�شتكون  ل��ل��غ��اي��ة  م���ه���م���اً  ح����دث����اً 
�أح��د عو�مل �جلذب  به  م�شاركتي 
موعد  على  �جلمهور  �لرئي�شية. 
م���ع ن�����ز�ل ح��م��ا���ش��ي ل��ل��غ��اي��ة بن 
�ثنن من �أف�شل �ملقاتلن يف هذه 

�لفئة".
�لبطولة  �أبوظبي يف هذه  وت�شهد 
�أي�����ش��ا ن�����ز�ًل ك���ب���ري�ً يف ف��ئ��ة وزن 
�لديك يد�فع فيه �لبطل �جلامن 
�شرتلينج عن لقبه يف مو�جهة تي 

جيه ديال�شو.
وي���اأم���ل �ل��ن��ج��م �لأم���ري���ك���ي بالل 

�لفل�شطينية،  �لأ�شول  ذو  حممد، 
�أن  �شيكاغو،  ون�شاأ يف  ُول��د  و�ل��ذي 
يقدم �أد�ًء مميز�ً يف �أكتوبر �ملقبل. 
دعماً  �شهد  �أن  �لبطل  لهذ�  و�شبق 
�أحد  خ��الل  �جلماهري  من  كبري�ً 

نز�لته باأبو ظبي يف 2019.
وقال بالل حممد: "�شعيد للغاية 
�لنز�ل  كان  �أبوظبي.  �إىل  بالعودة 
�ل��ذي �شاركته فيه هنا ل  �لأخ��ري 
متحم�شاً  �حل�����ش��ور  وك���ان  ين�شى، 
ل���ل���غ���اي���ة و�مل���������ش����اع����ر و�لأج�����������و�ء 
لت�شدق. قدم �جلمهور يل دعماً 
ك��ب��ري�ً و�أت�����ش��وق للعب جم���دد� يف 

�أبوظبي".
�أن يكرر  ب���الل حم��م��د يف  وي��اأم��ل 
و�لفوز  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �ل���ر�ئ���ع  �أد�ءه 
على �لأمريكي �شون بر�دي لتعزيز 
بعد  �ل��و���ش��ط  وزن  فئة  يف  ترتيبه 

فوزه يف نز�لته �ل�8 �لأخرية.

اأبوظبي ترتقب انطالقة »يو اإف �شي 280« يف اأكتوبر والنجوم يوؤكدون حما�شهم للنزال

•• ال�صارقة-وام:

�ملجمعة  �لعربية  �لبطولة  ��شت�شافة  للدر�جات على  �لإم��ار�ت  �إد�رة �حتاد  و�فق جمل�س 
يف �لإم��ار�ت خالل �أكتوبر �ملقبل، و�لتي تت�شمن 3 مناف�شات هي: �لطريق، و�لدر�جات 

�جلبلية، و�أ�شحاب �لهمم.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لدوري ملجل�س �إد�رة �لحتاد برئا�شة من�شور بوع�شيبة، و�لذي 
من  ع��دد  مناق�شة  كذلك  و�شهد  �لإد�رة،  جمل�س  �أع�شاء  جميع  بح�شور  بعد،  عن  �أقيم 
�لت�شجيل  فرتة  موعد  و�عتماد  �ملقبل  �ملو�شم  بطولت  برنامج  و�ملتعلقة  �ملهمة  �لأم��ور 

وم�شاركات �ملنتخب �لوطني للدر�جات يف �لفرتة �ملقبلة.
�لإد�رة در���س م�شاركات  �أن جمل�س  �لدوخي،  يا�شر  �لدر�جات  �لعام لحت��اد  �لأم��ن  و�أك��د 
�ملنتخب �لوطني �ملقبلة ومنها دورة �لت�شامن �لإ�شالمي يف تركيا، و�لتي يقيم من �أجلها 

�ملنتخب �لوطني مع�شكره �لإع��د�دي يف �إيطاليا، م�شري� �إىل �أنه متت در��شة �مل�شاركة يف 
�لبطولة �لآ�شيوية للم�شمار يف تايالند، و�لبطولة �لعربية للم�شمار يف م�شر.

�أ�شار �لدوخي �إىل �نطالق فرتة ت�شجيل  وعن برنامج �ملو�شم �ملقبل و�ل�شباقات �ملحلية، 
�أن  على  �ملقبلن  �شبتمر   4 وحتى  �أغ�شط�س  من  �لأول  يف  �جلديد  للمو�شم  �ل��در�ج��ن 

تنطلق �شباقات �ملو�شم �جلديد يف 10 �شبتمر �ملقبل.
و�أكد �لدوخي �أنه مت �عتماد برنامج �لتاأمن على �لالعبن ب�شكل �إجباري قبل �مل�شاركة 
يف بطولت �لحتاد �ملو�شم �جلديد، كما �عتمد جمل�س �لإد�رة بع�س �لتعديالت يف بنود 
�لالئحة �لفنية للمو�شم �جلديد بناء على �لتقرير �ل�شادر من �للجنة �لفنية، وكذلك مت 

عر�س خطة تطوير �حلكام للمو�شم �جلديد من قبل رئي�س جلنة �حلكام.
و�أ�شار �إىل �عتماد جمل�س �لإد�رة �إقامة حفل تكرمي �أبطال �ملو�شم �ملا�شي قبل �نطالقة 

�ملو�شم �جلديد على �أن يحدد موعده يف وقت لحق.

�شيدات الوليات املتحدة يحرزن الإمارات ت�شت�شيف البطولة العربية املجمعة للدراجات اأكتوبر املقبل
ذهبية التتابع 4 مرات 100 م 

�أحرزت �شيد�ت �لوليات �ملتحدة  �أم�س �لأول �ل�شبت ذهبية �شباق �لتتابع 4 مر�ت 100 م يف بطولة �لعامل �لثامنة 
ع�شرة لألعاب �لقوى يف مدينة يوجن �لأمريكية.

وتفوقت �لوليات �ملتحدة �لتي كانت ممثلة بالعد�ء�ت ميلي�شا جيفر�شون و�آبي �شتاير وجينا بر�نديني وتو�ني�شا 
تريي بزمن 41.14 ثانية �أمام جامايكا حاملة �للقب و�لتي �شمت ت�شكيلتها �لثالثي �ملتوج بثالثية �شباق 100 م 
�آن-�شيلي فر�يزر بر�ي�س و�إيالين توم�شون-هري�ه و�شرييكا جاك�شون �ىل جانب كيمبا نيل�شون )41.18 ث(، فيما 

عادت �لرونزية لأملانيا )42.03 ث(.
وجنحت �لوليات �ملتحدة �لتي حلت ثالثة يف �لن�شخة �لأخرية يف �لدوحة يف �لثاأر من جامايكا �لتي تفوقت عليها 

�أي�شا يف �لألعاب �لأوملبية يف طوكيو �ل�شيف �ملا�شي عندما �كتفت بالف�شية.
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�أكد �لعد�ء �جلز�ئري جمال �شجاتي 
�لف�شية"  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة  "قانع  �أن�����ه 
�لثامنة  �لن�شخة  م يف   800 ل�شباق 
ع�������ش���رة ل��ب��ط��ول��ة �ل����ع����امل لأل���ع���اب 
�لقوى يف مدينة يوجن �لأمريكية 
�شارباً موعد�ً مع "�لذهب يف �وملبياد 

باري�س" عام 2024.
�أنقذ �شجاتي ماء وجه �ألعاب �لقوى 
�جل���ز�ئ���ري���ة ب��ح��ل��ول��ه ث��ان��ي��اً بزمن 
�لبطل  خ��ل��ف  دق��ي��ق��ة   1:44.14
�لأومل��ب��ي �إمي��ان��وي��ل ك��وري��ر �شاحب 
دقيقة،   1:43.71 بزمن  �لذهبية 
�أروب �شاحب  ماركو  �لكندي  و�أم��ام 

د". �لرونزية "1:44.28 
كرر �شجاتي ما فعله توفيق خملويف 
�لدوحة  يف  �لأخ������رية  �ل��ن�����ش��خ��ة  يف 
ف�شية  ن����ال  ع��ن��دم��ا   2019 ع����ام 
1500 م وكانت �لوحيدة يف  �شباق 
�إىل  و�أعاد بالده  �لقطري  �ملونديال 
عنها  غ��ي��اب  ب��ع��د  �ل��ت��ت��وي��ج  من�شات 
منذ  وحت��دي��د�ً  متتالية  ن�شخ  ل�شبع 
بذهبية  �لقرين  جابر  �شعيد  تتويج 
باري�س  ن�����ش��خ��ة  يف  م   800 ���ش��ب��اق 
�حلادية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  وه���ي   .2003
ع�شرة للجز�ئر يف تاريخ م�شاركاتها 
ذهبيات   6 بينها  �ل��ع��امل  بطولة  يف 

وف�شيتان و3 برونزيات.
لوكالة  ح���دي���ث  يف  ���ش��ج��ات��ي  ق�����ال 
�لكلمات  �ج����د  "ل  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س 
فرحة  �إن��ه��ا  ف��رح��ت��ي،  ع��ن  للتعبري 
ل��ق��د مثلنا  ع���ارم���ة وك���ب���رية ج�����د�ً، 

�لعرب �أح�شن متثيل".
و�أ�شاف "�أنا قانع بامليد�لية �لف�شية 
لأنها �أول بطولة عاملية يف م�شريتي 
�مليد�لية �لف�شية  يف �لهو�ء �لطلق. 
بالن�شبة يل تعتر �إجناز�ً و�أنا فخور 
بذلك ولكن �لذهب �أف�شل خ�شو�شاً 
�إل��ي��ه لأنني  �أت���وق  �ل��ي��وم حيث كنت 
حالتي  �أف�شل  يف  باأنني  �أ�شعر  كنت 
ف�شاًل عن �أنني �شاحب ر�بع �أف�شل 
�مل�شافة" يف  يف  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ت��وق��ي��ت 
 1:43.69 ت�شجيله  �إىل  �إ����ش���ارة 
�أوت��ب��ي��ار يف مدينة  ل��ق��اء  دق��ي��ق��ة يف 

�شرت��شبورغ �لفرن�شية.
وتابع "كانت معنوياتي عالية عقب 
�ألعاب �لبحر  تتويجي بذهبية دورة 

�لبي�س �ملتو�شط يف مدينة وهر�ن، 
وت��ت��وي��ج��ي �ل���ي���وم �إجن�����از ك��ب��ري يل 
ظل  يف  �جلز�ئرية  �لقوى  ولأل��ع��اب 
�لظروف �ل�شعبة �لتي ع�شناها هنا 
فارق  ب�شبب  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف 
و�لطق�س  �جل���ز�ئ���ر  ع���ن  �ل��ت��وق��ي��ت 

�حلار".
و�أردف قائاًل "�إن �شاء �هلل �شاأو��شل 
�ل�شتعد�د�ت و�أكثفها من �أجل ح�شد 

�لذهب يف )�أوملبياد( باري�س".
كان  "�ل�شباق  �أن  �شجاتي  و�أو����ش���ح 
ت��ك��ت��ي��ك��ي��اً و�حل���م���د هلل ع��رف��ت كيف 
بالذهبية  �لفوز  �أمتنى  كنت  �أدي���ره 
�ل�شباق" يف  ه��ذ�  يف  مبيد�ليتن  �أو 
موىل  �شليمان  مو�طنه  �إىل  �إ���ش��ارة 

�لذي حل خام�شاً.
�أمله  ���ش��ج��ات��ي ع���ن خ��ي��ب��ة  و�أع������رب 
�لتي حققها موىل بعدما  بالنتيجة 
قدم على غ��ر�ره �شباقن ر�ئعن يف 
�لت�شفيات ت�شدر بهما جمموعتيه.

ت�شدر  ب���دوره  �ل���ذي  �شجاتي  وق���ال 
�ل��دور �لول ون�شف  جمموعتيه يف 
ح�شل،  م����اذ�  �أع�����رف  "ل  �ل��ن��ه��ائ��ي 
رمبا غريو� )�ملدربون( لنا �خلطة. 
�ل�شباق  ق��ب��ل  �شليمان  م��ع  حت��دث��ت 
�لكينين  م���ر�ق���ب���ة  ع��ل��ى  و�ت��ف��ق��ن��ا 
�شيخو�شون  �أن����ه����م  �ع���ت���ب���ار  ع���ل���ى 
قام  �شديقي  ول��ك��ن  �شريعاً،  �شباقاً 
ب�شباق متوتر ودفع �لثمن غالياً يف 

�لنهاية".

يتدربان  وم���وىل  �شجاتي  �أن  ي��ذك��ر 
�لأوملبية  �ل��ب��ط��ل��ة  �إ������ش�����ر�ف  حت����ت 
�شاحب  م��ر�ح  بنيدة  نورية  �ل�شابق 
�شيدين  يف  م   1500 �شباق  ذهبية 

عام 2000.
نحو  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  �شليمان  �نطلق 
�للفة  طيلة  فيها  وب��ق��ي  �ل�����ش��د�رة 
�لوىل قبل �ن يخطفها كورير حتى 
و�شل خط �لنهاية فيما وجد �لعد�ء 
�ملركز  ح�شم  يف  �شعوبة  �جل��ز�ئ��ري 
�ل��ر�ئ��ع يف  غ��ر�ر عر�شه  �لول على 

�لت�شفيات.
�أن  �آم����ل����ه يف  ع����ن  ����ش���ج���ات���ي  وع�����ر 
ي�شتخل�س �شليمان "�لعر و�لدرو�س 
�هلل  ق�شاء  فهذ�  �لتجربة  ه��ذه  من 
وق����دره، و�أن����ا ب����دوري ���ش��اأف��ع��ل ذلك 
�أرغب يف �لفوز بالذهب  لأنني كنت 
و����ش���اأع���م���ل ع��ل��ى ت�����ش��ح��ي��ح م���ا كان 

ينق�شني من �أجل حتقيق ذلك".
�أح���رزن���ا  �أن���ن���ا  �مل���ه���م  "يبقى  وت���اب���ع 
م��ي��د�ل��ي��ة وه�����ذ� ك����ان ه��دف��ن��ا قبل 
�ل�����ش��ب��اق، لي�س م��ه��م��اً من  �ن��ط��الق 
يفوز منا ولكن �لتو�جد على من�شة 

�لتتويج".
"ل زل��ن��ا �شغريين يف  وخ��ت��م ق��ائ��اًل 
23 عاماً  ف��ك��ل م��ن��ا ع��م��ره  �ل�����ش��ن، 
�أمامنا  م�شرق  فامل�شتقبل  وبالتايل 
و�لعمل  �ل��ت��دري��ب��ات  تكثيف  ���ش��رط 
يف  �أم�����ل�����ه  ع�����ن  م����ع����رب����اً  �جلدي"، 
ت��األ��ق �أب��ط��ال ع��رب ك��ر يف �ملحافل 

�لدولية.

�إيرلنغ  �لإجنليزي،  �شيتي  قال لعب فريق مان�ش�شرت 
م��ع جاك  ب�����ش��ر�ك��ت��ه �جل���دي���دة  ي�شتمتع  �إن����ه  ه���الن���د، 
غريلي�س بعدما متكن �لالعب �لرويجي من ت�شجيل 
�شيتي  مان�ش�شرت  مع  �لأوىل  م�شاركته  يف  �أهد�فه  �أول 

مب�شاعدة �لالعب �لإجنليزي �لدويل.
و�حتاج هالند )22 عاماً(، �لذي مت �لتعاقد معه �أخري�ً 
من برو�شيا دورمتوند، ل�12 دقيقة فقط لت�شجيل �أول 
ليحقق  غريلي�س،  نفذها  عر�شية  ك��رة  م��ن  �لأه���د�ف 
يف   0-1 ميونخ  ب��اي��رن  على  �ل��ف��وز  �شيتي  مان�ش�شرت 

�ملبار�ة �لودية �لتي جمعتهما �أم�س �لأحد.
وبالفعل ظهر هالند متفاهماً مع لعب �أ�شتون فيال 
�لتاأثري �لذي كان  �ل�شابق، �لذي عانى كثري�ً لإحد�ث 
متوقعاً منه منذ �نتقاله ملان�ش�شرت �شيتي يف �أغ�شط�س 
�أن هناك  �أن��ه مقتنع  �أك��د  ه��الن��د  ولكن  �مل��ا���ش��ي،  -�آب 

�ملزيد �شوف يقدمه �لثنائي.
وقال ل�شبكة �شكاي: "�إنه جيد، يجب عليه �أن يتح�شن، 
�أن �أحت�����ش��ن، ول��ك��ن ه��ن��اك �شر�كة  وي��ج��ب ع��ل��ي �أي�����ش��اً 

جيدة، �أحب �لأجو�ء �ملحيطة به، لذلك �شيكون �لأمر 
ممتعاً".

"بي.�أيه.ميديا" �أن  �لأنباء �لريطانية  وذكرت وكالة 
م�شاركة هالند يف مبار�ته �لأوىل مع مان�شت�شر �شيتي، 
�ألف متفرج، كانت  ل�80  �أمام جماهري و�شلت تقريباً 

ملدة 41 دقيقة فقط.
رعدية  عا�شفة  ب�شبب  �نطالقها  تاأجل  �ملبار�ة  وكانت 
ب�شبب  وبعد �نطالقها توقفت ملا يقرب من 45 دقيقة 

عا�شفة �أخرى.
وم���ع ذل���ك، مل ي��ك��ن �ل��الع��ب يف ح��اج��ة ل��وق��ت طويل 
تعاقد  يف  رئي�شياً  �شبباً  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  ب��ر�ع��ت��ه،  لإث��ب��ات 

مان�ش�شرت �شيتي معه.
من  �لكثري  �أت��اب��ع  كنت  جميعاً،  تعلمون  "كما  وق���ال: 
ويف  �مل��ا���ش��ي��ة،  �لأع�����و�م  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  م��ب��اري��ات 
�لأعو�م �ملا�شية مل يكن هناك مهاجماً �شريحاً، لذلك 
بالطبع كنت �أرى نف�شي يف مثل هذه �ملو�قف �لتي كنت 

فيها �ليوم، لذلك مل �أتفاجاأ".

ح �لر�زيلي نيمار جنم باري�س �شان جرمان �لفرن�شي، يف طوكيو، �إنه  �شررّ
"حديقة �لأمر�ء" هذ� �ملو�شم على �لرغم من �لتكهنات  يريد �لبقاء يف 

�مل�شتمرة ب�شاأن م�شتقبله.
وقال نيمار بعد فوز فريقه على �أور�و� ريدز -3�شفر يف جولته �ليابانية 
�ل�شيفية: "�أريد د�ئما �لبقاء يف �لنادي. لكن ل �أعرف ما هي خططهم 

بالن�شبة يل"، وفقما نقلت "فر�ن�س بر�س".
بطل  �شيتي،  مان�ش�شرت  لفريق  غ��و�ردي��ول  بيب  �لإ�شباين  �مل��درب  ونفى 
�شحفية  تقارير  �لأرب��ع��اء،  ي��وم  �لقدم،  لكرة  �ملمتاز  �لإجنليزي  �ل��دوري 
�شفقة  �شمن  "�ل�شيتيزنز"  على  نيمار  عر�س  جرمان  �شان  �أن  مفادها 

تبادل لعبن.
لبطل  �ل���ش��ت��ع��د�دي��ة  �جل��ول��ة  م��ع  بالتز�من  عقد  �شحفي  م��وؤمت��ر  ففي 
�لرميريليغ للمو�شم �جلديد يف �لوليات �ملتحدة، قال غو�رديول: "هذ� 

لي�س �شحيحا. �أنا متاأ�شف لهم، لكن معلوماتهم كانت خاطئة".
و�أ�شار �ملدرب �لإ�شباين بحديثه �إىل مقال ن�شرته �شحيفة "لو باريزيان" 
�إىل �شان جرمان يف �شفقة قيا�شية و�شلت  �نتقل  �لذي  �أن نيمار،  يزعم 
�إىل 222 مليون يورو، كان من �ملمكن ��شتخد�مه كورقة م�شاومة مقابل 

�نتقال لعب من �شيتي.
بالنفي لهذ�  "�لنادي �لذي يدربه غو�رديول رد �شريعا  �أن  �ملقال  د  وح��درّ
�لح��ت��م��ال. ف��الإ���ش��ب��اين ل ي��رغ��ب يف �إح�����د�ث خ��ل��ل يف ب��ن��اء جمموعته 
�لوكالة  ذك���رت  م��ا  بح�شب  �لعيار"،  ب��ه��ذ�  جن��م  و���ش��ول  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
�لفرن�شية لالأنباء. و�شمن �ل�شياق ذ�ته، �أ�شاف غو�رديول: "نيمار لعب 
ر�ئع وح�شب ما �أملك من معلومات، فهو �شخ�س لطيف جد�. لذ� �تركوه 
متذمر�  و�أ�شاف  باري�س"،  يف  �لر�ئعة  موهبته  عن  يعررّ  ودع��وه  و�شاأنه، 

"كل �شيف يكتبون �أن مان�ش�شرت �شيتي �شيتعاقد مع 150 لعبا".

•• اأبوظبي-الفجر

�لنيادي  �شعيد  عبد�هلل  �شعادة  ثمن 
تاي  للمو�ي  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
�لحتاد  ورئي�س  بوك�شينج  و�لكيك 
�لآ�شيوي  �لحت�����اد  رئ��ي�����س  �ل��ع��رب��ي 
للمو�ي تاي �لنتائج �لإيجابية �لتي 
حققها منتخب �لإمار�ت للمو�ي تاي 
�لألعاب  بطولة  يف  م�شاركته  خ��الل 
�ختتمت  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
بولية  موؤخر� يف مدينة برمنجهام 
�ألب��ام��ا �لأم��ري��ك��ي��ة ، و�ل��ت��ي �شهدت 
فوز منتخبنا مبيد�ليتن برونزيتن 
ك������اأول م�����ش��ارك��ة لحت�����اد �لم������ار�ت 
بوك�شينج يف  و�ل��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م��و�ي 
�لعاملي  �لريا�شي  �حل���دث  فعاليات 
دولة   100 م���ن  �أك����ر  ���ش��م  �ل����ذي 
م��ن خم��ت��ل��ف ق����ار�ت �ل��ع��امل و�لذي 
ل��ل��رع��اي��ة �لكرمية  ����ش��ت��ث��م��ار�  مي��ث��ل 
م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة جت���اه قطاع 
�لنيادي  وج��دد  و�لريا�شة.  �ل�شباب 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  و�ل���ت���ق���دي���ر  �ل�����ش��ك��ر 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 

ديو�ن  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
لالحتاد  �ل���روح���ي  �لأب  �ل��رئ��ا���ش��ة، 
لرعايته ودعمه مل�شرية �لحتاد منذ 
بجانب   ،2017 م��اي��و  يف  �إ���ش��ه��اره 
�أب���و ظبي  �ه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة جمل�س 
�لتي  �لكرمية  و�لرعاية   ، �لريا�شي 
�للجنة  من  �لريا�شة  قطاع  يجدها 

�لعامة  و�لهيئة  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة 
ب��اأن ما حتقق من  للريا�شة، موؤكد� 
ن��ت��ائ��ج وم�����ش��ت��وي��ات خ����الل �ل�����دورة 
و�لتكرمي  بالهتمام  جدير  �لعاملية 
بعد �ل�شتقبال �لأنيق �لذي وجدته 
�ملن�شرم  �لأ�شبوع  عادت  �لتي  �لبعثة 
ع���ر م���ط���ار دب����ي �ل�����دويل ،ب���ع���د �أن 

�أوف�����ت �ل��ب��ع��ث��ة ب��وع��ده��ا ب��رف��ع علم 
�شماء  يف  خ��ف��اق��ا  ع���ال���ي���اً  �لإم��������ار�ت 
�لدورة ، لي�شاف �حل�شاد لإجناز�ت 
�ل����ت����ي حتظى  ري����ا�����ش����ة �لإم������������ار�ت 
ب��اه��ت��م��ام ق��ي��ادة �ل���دول���ة ع��ل��ى كافه 
منتخب  بعثة  ب��اأن  يذكر  �مل�شتويات. 
�شاركت  �لتي  ت��اي  للمو�ي  �لإم���ار�ت 

�ل�شيد  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل����دورة  يف 
�إد�رة  ع�����ش��و جم��ل�����س  خ�����وري  ع��ل��ي 
�لحت����اد، و�أح��م��د �أب���و يو�شف �إد�ري���ا 
�مل�شاعد  و�مل�����درب  ���ش��ان��ي��ت  و�مل�����درب 
ي�شريبات �شامات و�أربعة لعبن هم 
علي  حبيب  �ل��ي��ا���س  �ملنتخب  ك��اب��ن 
 81 وزن  ���ش��ارك يف مناف�شات  �ل��ذي 

�لعاملية،  �ل��وزن  برونزية  ون��ال  كجم 
فيما نال �لرونزية �لثانية �لالعب 
بوزن  �شارك  �ل��ذي  �شمري  نور�لدين 
كجم، بجانب م�شاركة �أمن   63.5
�ملعت�شم يف مناف�شات وزن 71 كجم، 
�شارك  �لذي  مر�شي  �شعيد  وحممد 

بوزن 67 كجم.

نيمار يك�شف عن رغبته حول 
م�شتقبله مع �شان جرمان

عبداهلل النيادي

منتخب الإمارات للمواي تاي جدير بالتكرمي

•• وا�صنطن-وام:

�ف��ت��ت��ح �مل��ه��اج��م �ل��روي��ج��ي �إي��رل��ن��ج ه���الن���د �شجله 
�لتهديفي مع فريق مان�ش�شرت �شيتي �لإجنليزي 

�لفوز على  �إىل  �لفريق  وق��اد  �لقدم  لكرة 
1-0 ودي���ا  ب���اي���رن م��ي��ون��خ �لأمل������اين 

يف �إط����ار �جل��ول��ة �لأم��ري��ك��ي��ة لكل 
لبد�ية  ��شتعد�د�  �لفريقن  م��ن 

�ملو�شم �جلديد.
دقيقة   12 �إىل  هالند  و�حتاج 
له  مبار�ة  �أول  بد�ية  من  فقط 
���ش��ي��ت��ي ليحرز  م��ان�����ش�����ش��رت  م���ع 
�لالعب هدفه �لأول مع �لفريق 

�لذي  ميونخ  بايرن  مو�جهة  يف 
�أك����ر م���ن مبار�ة  �أم���ام���ه  خ��ا���س 

�شابقة عندما كان لعبا يف �شفوف 
بورو�شيا دورمتوند �لأملاين.

وج������اء �ل����ه����دف �ث�����ر مت����ري����رة من 
�إىل  �لبلجيكي كيفن دي بروين 

هالند  زميل  جريلي�س  ج��اك 
�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت  ه��ج��وم  يف 
ليمررها جريلي�س بدوره �إىل 

ه���الن���د �ل�����ذي ح��ول��ه��ا �إىل 
د�خل �ملرمى.

�لتي   ، �مل�����ب�����ار�ة  و����ش���ه���دت 
�ل�شبت  م�����ش��اء  �أق���ي���م���ت 

�لأحد  "م�س  "�شباح 
�لإمار�ت"  ب��ت��وق��ي��ت 
"لمبيو  ����ش��ت��اد  ع��ل��ى 

باي  ج���ري���ن  يف  فيلد" 
بالوليات �ملتحدة ، ح�شور 

يف  م�شجع  �أل����ف   80 ن��ح��و 
�ملدرجات.

قبل  �مل�����ب�����ار�ة  وج��������اءت 
�أ�شبوع و�حد من مبار�ة 

مان�ش�شرت �شيتي �أمام 
ليفربول على لقب 

�خلريية  �ل�������درع 
�ل�شوبر  "كاأ�س 

�أم��ام ليبزح على  بايرن ميونخ  �لإجنليزي" ومبار�ة 
�ملبار�تان  ت��ق��ام  حيث  ؛  �لأمل����اين  �ل�شوبر  ك��اأ���س  لقب 
�ملو�شم �جلديد  فعاليات  �فتتاح  �ملقبل يف  �ل�شبت  يوم 

�لبلدين. من  بكل   2023-2022
و�ت�����ش��م �ل�����ش��وط �لأول ب����الأد�ء �ل��ق��وي من 
�أك�������ر من  ، و�����ش����اع����ت  �ل���ف���ري���ق���ن 
كما  �شيتي  مان�ش�شرت  م��ن  ف��ر���ش��ة 
بد�عي  لبايرن  هدفا  �حلكم  �أل��غ��ى 
مان�ش�شرت  و����ش��ل  ك��م��ا  �لت�شلل. 
�شيتي �لأد�ء �لقوي يف �ل�شوط 
�لثاين لكنه مل يحرز مزيد� 

من �لأهد�ف.
�لتفاهم  ع��ن  �مل���ب���ار�ة  وك�شفت 
وجريلي�س  ه���الن���د  ب���ن  �ل��و����ش��ح 
�ملبار�ة  يف  �ل��وف��ري  �لأد�ء  �شاحب 
�أف�شل  لقب  ��شتحق  و�ل���ذي 

لعب يف �ملبار�ة.

هالند يفتتح اأهدافه مع مان�ش�شرت �شيتي 
ويقود الفريق للفوز على بايرن ميونخ وديا

اجلزائري �شجاتي »قانع بالف�شة والذهب يف باري�س 2024« 

هالند: م�شتمتع ب�شراكتي مع غريلي�س

اأر�شنال يفوز على ت�شيل�شي 0-4 
ا�شتعدادا للمو�شم اجلديد

•• وا�صنطن-وام:

�ملو�شم  لبد�ية  ��شتعد�د�ته  �إط��ار  يف  �نت�شار�ته  م�شل�شل  �لإجنليزي  �أر�شنال  و��شل 
�شباح   ، �لإجنليزي  ت�شيل�شي  على   0-4 �لفوز  وحقق   ، �إجنلرت�  يف  �جلديد  �لكروي 

�أم�س �لأحد بتوقيت �لإمار�ت ، يف ختام م�شابقة "كاأ�س فلوريد�" �لودية.

وجاءت �ملبار�ة ، �لتي �أقيمت على ��شتاد "كامبينج وورلد" يف �أورلندو ، يف ختام �جلولة 
�لأمريكية لكل من �لفريقن �لإجنليزين ��شتعد�د للمو�شم �جلديد.

�أوديجارد وبوكايو �شاكا و�ألرت لوكوجنا �أهد�ف  و�شجل جابرييل جي�شو�س ومارتن 
�ملبار�ة يف �لدقائق 15 و36 و65 و90 ليكون �لفوز �خلام�س على �لتو�يل لأر�شنال 

يف �ملباريات �لودية �لتي خا�شها هذ� �ل�شيف ��شتعد�د للمو�شم �جلديد.

ان�شحاب البطل الأوملبي 
وورنر من مونديال يوجني

�ل�شبت  و�رن��ر  د�ميان  �لكندي  �لع�شارية  م�شابقة  يف  �لأوملبي  �لبطل  �ن�شحب 
من �لن�شخة �لثامنة ع�شرة لبطولة �لعامل يف �ألعاب �لقوى يف مدينة يوجن 

�لأمريكية، ب�شبب �إ�شابة تعر�س لها يف �شباق 400 م.
�لأول من  �ليوم  �أرب��ع م�شابقات يف  �ل�شد�رة بعد  وك��ان و�رن��ر )24 عاما( يف 
�ملناف�شات، و�نطلق ب�شكل مريح يف �شباق 400 م لكنه توقف بعد 130 مرًت�، 

مم�شًكا بع�شلة �لفخذ �لأي�شر و�شقط على �مل�شمار.
وت�����ش��در �ل��ب��ورت��وري��ك��ي �آي���دن �أوي��ن��ز-دي��ل��ريم��ي �ل��رتت��ي��ب �مل��وؤق��ت بعد خم�س 

م�شابقات بر�شيد 4606 نقطة.
ويحتل حامل �للقب �لأملاين نيكال�س كول �ملركز �ل�شاد�س.

�ليوم  يف  �لأح���د  غ��د�  ت��ق��ام  �لع�شارية  مناف�شات  يف  م�شابقات  خم�س  وتبقى 
بالز�نة، رمي  �لقفز  �لقر�س،  م حو�جز، رمي   110 للبطولة وهي  �خلتامي 
يف  �لذهبية  �لأومل��ب��ي��ت��ن،  ميد�ليتيه  ع��ن  وف�شال  م.   1500 و�شباق  �ل��رم��ح 
دي جانريو،  ري��و  2016 يف  ع��ام  و�ل��رون��زي��ة يف  �ملا�شي يف طوكيو  �ل�شيف 
ث��الث م��ر�ت حيث ح�شل  �لعامل  �لتتويج يف بطولة  و�رن��ر على من�شة  �شعد 
على �مليد�لية �لف�شية يف عام 2015 يف بكن و�مليد�لية �لرونزية يف عامي 

�لدوحة. يف  و2019  مو�شكو  يف   2013
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�لإ�شباين،  بر�شلونة  نادي  رئي�س  فتح 
خ�����و�ن لب����ورت����ا، �ل���ب���اب �أم������ام ع���ودة 
مي�شي  ليونيل  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل��ن��ج��م 
بعد  وذل��ك  �مل�شتقبل،  يف  للبلوغر�نا 
رحيله يف �ل�شيف �ملا�شي �إىل باري�س 

�شان جرمان �لفرن�شي.
�إن"  ب��ي  �إ����س  "�إي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  ويف 
�أعتقد  "ل  �ل��ري��ا���ش��ي، ق��ال لب��ورت��ا: 
�أن ق�����ش��ة م��ي�����ش��ي م���ع ب��ر���ش��ل��ون��ة قد 
�أمام  مفتوحا  �لأم��ر  ي��ز�ل  ل  �نتهت. 
�لتاأكد  م�شوؤوليتنا  ومن  �لحتمالت، 
من �أن لهذه �لق�شة نهاية �أجمل مما 

كانت عليه".
بالطريقة  �شعيد�  "ل�شت  و�أ����ش���اف: 
�لتي رحل فيها مي�شي عن بر�شلونة"، 
"ماركا"  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن���ق���ل���ت  وف���ق���م���ا 

�لريا�شية �لإ�شبانية.
وتابع لبورتا قائال: "بحكم من�شبي 
كرئي�س لر�شلونة، �أعتقد باأين فعلت 
يتعلق  فيما  به  �لقيام  ينبغي  ك��ان  ما 
�مل�شتوى  على  ولكني  مي�شي،  برحيل 

�ل�شخ�شي فاإنني مدين له".
�شان  �ىل  �ن�����ش��م  ق���د  م��ي�����ش��ي  وك�����ان 
ج�����رم�����ان يف �ل�������ش���ي���ف �مل����ا�����ش����ي، يف 
�لنادي  ف�شل  بعد  حر،  �نتقال  �شفقة 

�لكتالوين يف جتديد عقده.
 34 ه���دف���ا يف   11 م��ي�����ش��ي  و���ش��ج��ل 
�لنادي  م��ع  ل��ه  �أول مو�شم  م��ب��ار�ة يف 
من  �إل��ي��ه  �ن�شمامه  ب��ع��د  �ل��ف��رن�����ش��ي، 

�لالعب  فيه  ق�شى  �ل���ذي  بر�شلونة 
�لبالغ من �لعمر 35 عاما كل حياته 
�ملهنية، م�شجال 672 هدفا يف 778 

مبار�ة، وفاز مبجموعة من �لألقاب.

�ملخ�شرم  �ل������دويل  �ل��ظ��ه��ري  �ن�����ش��م 
عاماً"   39" �ألفي�س  د�ين  �لر�زيلي 
�ملك�شيكي  بوما�س  ن��ادي  �شفوف  �إىل 
�لبطولة  م��ن��اف�����ش��ات  غ��م��ار  خل��و���س 
�أعلن  م��ا  �مل��و���ش��م، ح�شب  ه��ذ�  �ملحلية 

بطل �ملك�شيك �شبع مر�ت.
وتعاقد �ألفي�س ب�شفقة حرة مع ناديه 
�لثانية  �ن��ت��ه��اء ف��رتت��ه  �إث����ر  �جل��دي��د 
د�فع  �ل���ذي  �لإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  م��ع 
 ،2022-2021 مو�شم  �أل��و�ن��ه  عن 
م�شرية  م���ن  ع���ام���اً   20 ب��ع��د  وذل�����ك 
تخللتها  �لوروب��ي��ة  �ل��ق��ارة  يف  طويلة 
مغامرة مع �شاو باولو �لر�زيلي بن 

عامي 2019 و2021.
وتوج بوما�س �لذي خو�س غمار دوري 
 ،1962 ع���ام  م��ن��ذ  �لأوىل  �ل���درج���ة 
ب���ط���اًل ل��ل��م��ك�����ش��ي��ك ���ش��ب��ع م�������ر�ت، يف 
عام  �إىل  �لأخ���ري  تكري�شه  ي��ع��ود  ح��ن 
حفل  خ���الل  �أل��ف��ي�����س  ق���ال   .2011
تقدميه �ل�شبت من قبل بوما�س �لذي 
يحتل �ملركز �لثامن يف �لدوري �ملحلي 
�لأ�شخا�س  م��ن  للعديد  "بالن�شبة 
�إىل هنا قد يبدو �لأمر  ياأتون  �لذين 
كرة  ف���اإن  يل  بالن�شبة  لكن  جم��ن��ون��اً، 
م��ن جمرد  بكثري  �أك���ر  تعني  �ل��ق��دم 

ركل �أو �لرك�س خلف �لكرة".
و�أ����ش���اف �أل��ف��ي�����س �ل���ذي ُي��ع��ت��ر �أجنح 
"ميثرّل  �ل��ت��اري��خ  ك���رة ق���دم يف  لع���ب 
�ل���ن���ادي �لحت�����اد م���ع �مل��ج��ت��م��ع، وهو 
تاأ�ش�س حتى يتمكن �لنا�س من �لقتال 

من �أجل �أحالمهم".
وف���از �أل��ف��ي�����س �ل���ذي د�ف���ع ع��ن �أل���و�ن 
باهيا و�إ�شبيلية وبر�شلونة �ل�شبانين 
�شان  وب��اري�����س  �لإي��ط��ايل  ويوفنتو�س 
ج���رم���ان �ل��ف��رن�����ش��ي، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
منتخب ب��الده �ل��ذي حمل �أل��و�ن��ه يف 

يف  لقباً   44 ب�  دولية،  مبار�ة   124
م�شريته.

�ألو�ن  ع��ن  للدفاع  ع��اد  �ألفي�س  وك���ان 
�لنادي �لكاتالوين يف ت�شرين �لثاين-
�ملدرب  م��ن  بطلب  �مل��ا���ش��ي،  ن��وف��م��ر 
ت�شايف هرناندي�س بعقد ق�شري �لأمد 

حتى نهاية �ملو�شم �لفائت.
يف  مباريات   408 وخا�س �لر�زيلي 
كانت  فرتتن  على  بر�شلونة  �شفوف 
 2016 �ىل   2008 م����ن  �لوىل 
ع��ن��دم��ا ع��ا���س �ل��ف��ري��ق ح��ق��ب��ة ذهبية 

ب���اح���ر�زه ل��ق��ب �ل����دوري �ل���ش��ب��اين 6 
3 مر�ت  �أوروب���ا  �أبطال  م��ر�ت ودوري 

وكاأ�س ��شبانيا 4 مر�ت.
ول ي����ز�ل �ل��ف��ي�����س ي��د�ف��ع ع��ن �أل����و�ن 
�ملبار�تن  وخ��ا���س  �ل��ر�زي��ل  منتخب 
�لوديتن �شد �ليابان وكوريا �جلنوبية 
خالل حزير�ن/يونيو، ومن �ملتوقع �ن 
�لتي  �لر�شمية  �لت�شكيلة  �شمن  يكون 
�شت�شارك يف مونديال قطر �ملقرر من 
21 ت�شرين �لثاين-نوفمر �ىل 18 

كانون �لول-دي�شمر �ملقبلن.

رئي�س بر�شلونة »يلّمح« لإمكانية 
عودة مي�شي للبلوغرانا

 األفي�س يتعاقد مع بوما�س املك�شيكي 

�لطيبة"،  "�لأجو�ء  عن  ور��شياً  �شعيد�ً  هرنانديز  ت�شايف  بر�شلونة  م��درب  بد� 
�لغرمي  1-0 على  فيغا�س  "كال�شيكو" ل�س  �لفوز يف  بعد  �لفريق  �شادت  �لتي 
"�ملريينغي" ميثل دفعة معنوية  �لنت�شار على  �أن  ريال مدريد، مرز�ً  �للدود 

ودية. مبار�ة  يف  لو  ل�"�لبلوغر�نا" حتى 
جيدة،  ب�شورة  ظهرنا  �أننا  �أعتقد  لأنني  عموماً  "�شعد�ء  �لر�شا:  م��درب  وق��ال 
وهو �لأهم، نحب كر�شلونة د�ئماً �لفوز على �لريال، و�أظن �أن هذ� �أي�شاً مهم 

بالن�شبة ملعنويات �لالعبن"، خالل موؤمتر �شحايف عقب �للقاء.
هذ�  يف  ر�فينيا  �ل��ر�زي��ل��ي  �ل��الع��ب  توقيع  حمل  ب��ه��دف   0-1 بر�شلونة  وف���از 
"�لكال�شيكو" �لودي خالل فرتة �لإعد�د للمو�شم �جلديد و�لذي �أجري مبلعب 

�ألغاينت يف ل�س فيغا�س بالوليات �ملتحدة.
و�عتر ت�شايف �أن بر�شلونة قدم �شوطاً �أوًل "ر�ئعاً"، معرتفاً باأن "�ل�شوط �لثاين 
مل يكن جيد�ً �إىل هذه �لدرجة"، لكنه 
ع����اد و�أب�������رز �ل�����ش��غ��ط �ل���ذي 
لعبوه  م���ار����ش���ه 

ممتع  "بر�شلونة  �شاهد  �أن��ه  كذلك  م��وؤك��د�ً  عليهم،  ظهرت  �لتي  �ملناف�شة  وروح 
و�أعتقد �أننا تفوقنا على �لريال".

و�أ�شاف: "كانت هذه جتربة مهمة، كل مبار�ة هي �ختبار"، مو�شحاً �أن جتربة 
�لكال�شيكو كانت "�إيجابية".

وفيما يتعلق بال�شائعات حول �شم �ملد�فع �لفرن�شي جول كونديه، مل يعلق ت�شايف 
على �ملفاو�شات مع �إ�شبيلية، مف�شاًل �لإثناء على م�شتوى �ملجموعة �ملتاحة لديه 

حالياً من �لالعبن.
�أول  يف  ���ش��ارك  �ل��ذي  ليفاندوف�شكي  روب���رت  �لبولندي  �ملهاجم  ت�شايف  و�م��ت��دح 
�أنه  رغم  متو��شع!  له من لعب  "يا  موؤكد�ً:  مبار�ة له بقمي�س "�لبلوغر�نا"، 
به  يقوم  �لذي  و�لعمل  �لفريق  �لأخري على  تاأقلم  ب�شرعة  جنم عاملي"، م�شيد�ً 

من �أجل �لرتقاء بهجوم �لر�شا عن طريق "�ملناف�شة �ل�شحية".
باملثل، حتدث �ملدرب �لكاتالوين عن �لهولندي فرينكي دي يونغ �لذي لعب يف 
"�لكال�شيكو" كقلب دفاع بينما ل يز�ل م�شريه مع �لفريق جمهوًل حيث �شدد: 
به كمد�فع(، حتدثت معه، يعرف ما �لذي �أقدره  )باللعب  ر�شالة  باأي  �أبعث  "ل 
�أجرينا حمادثات خا�شة مهمة  للغاية،  فيه، هو لعب مهم 
هو  يل  بالن�شبة  هنا،  حمتو�ها  عن  �أك�شف  لن  للغاية 
مذكر�ً  لعب �أ�شا�شي يف �للعب �جلماعي للفريق"، 
للنادي" ل  �مل���ايل  "�لو�شع  ب���اأن  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف 
دفاع  كقلب  به  "�لدفع  وذك��ر:  جتاهله.  ميكن 

مينحنا �لكثري من �خليار�ت".
�أي  �أم���ام  �ل��ط��ري��ق مفتوح  ب���اأن  ت�شايف  و�خ��ت��ت��م 
�لفريق  م�����ش��ت��وى  رف����ع  ي�����ش��اه��م يف  ق���د  لع����ب 
�لتناف�شية،  م��ن  ق���در  ع��ل��ى  ك��ن��ا  "كلما  ب��ت��اأك��ي��ده: 
فني  ك��ج��ه��از  ن�شعر  ذل���ك  �شيجعلنا  �أف�����ش��ل،  ف��ذل��ك 
و�ملناف�شة  �لالعبن  على  �لأم��ر  ينطبق  بالر�حة، 
فيما بينهم، هناك �لكثري من �ملباريات، 
وه����ذ� �ل��ع��ام �أك����ر ن��ظ��ر�ً لوجود 
منت�شف  يف  �مل���ون���دي���ال 
�شغط  م������ع  �مل�����و������ش�����م 
ج�������دول �مل����ب����اري����ات، 
�ملناف�شة  �أن  �أعتقد 
�لالعبن  ب����ن 

مهمة".

كرمي  غياب  �إن  �أن�شيلوتي،  كارلو  �لإي��ط��ايل  م��دري��د،  لريال  �لفني  �ملدير  ق��ال 
بنزميا يوؤثر على �لفريق، وذلك بعد هزمية �لريال بهدف نظيف �أمام بر�شلونة 
�ملهاجم  به  ي�شارك  مل  �لأمريكية  فيغا�س  ل���س  مبدينة  ودي  "كال�شيكو"  يف 

�لفرن�شي.
"بنزميا  �أن�شيلوتي يف ت�شريحات ن�شرها �ملوقع �لر�شمي لريال مدريد:  وقال 

�أف�شل لعب يف �لعامل، من �لو��شح �أنه ينق�شنا �شيء ما يف غيابه".
وتابع: "�شيطرنا ب�شكل �أكر على �لكرة يف �ل�شوط �لثاين، ويف �ل�شوط �لأول 
د�فعنا جيد�ً، ولكن كانت تنق�شنا بع�س �جلودة �لتي كانت موجودة يف �ل�شوط 
�لثاين". ويف ت�شريحات باملنطقة �ملختلطة مبلعب "�أليغانت �شتاديوم" ك�شف 
�شكل  باأف�شل  �ل�شتعد�د  �أج��ل  من  و�لفريق  بنزميا  مع  خطته  عن  �أن�شيلوتي 
ممكن لكاأ�س �ل�شوبر �لأوروبي �أمام �آينرت�خت فر�نكفورت يف 10 �أغ�شط�س -�آب 
45 دقيقة و�شيلعب  �أمريكا )�ملك�شيكي(  �أمام  "�شيلعب  �ملقبل يف فنلند�. وقال: 
�ل��ذي �شيخو�س  �لفريق  �شاأختر  30 عندما  ي��وم  �أك��ر يف  ع��دد دقائق 
يحل  �أن  ميكنه  �لعامل  يف  �أح��د  يوجد  ل  �ل�شوبر،  كاأ�س 

حمل كرمي".
و�أب������دى �أن�����ش��ي��ل��وت��ي ���ش��ع��ادت��ه ب������اأد�ء �ل��ف��ري��ق يف 
"�لكال�شيكو" رغم هزميته وقال: "�إنها مبار�ة 
حتى  �جل��دد  بالالعبن  �لدفع  حاولت  جيدة، 
يتاأقلمون على �أ�شلوب �لفريق، كانت مبار�ة 

متكافئة وجيدة �أمام خ�شم قوي للغاية".
مركز  يف  رودي��غ��ر  باأنطونيو  �لدفع  وع��ن 
لأول مرة مع  لي�شارك  �لأي�شر  �لظهري 
�ل���ري���ال �ل����ذي �ن��ت��ق��ل ل��ه جم��ان��اً بعد 
�نتهاء عقده مع ت�شيل�شي: "�أعجبني 
ك��ث��ري�ً يف م��رك��ز �ل��ظ��ه��ري، ل�شت 
لي�س  ه���ذ�  �أن  و�أدرك  جم��ن��ون��اً، 
للغاية،  ذك�����ي  ول���ك���ن���ه  م����رك����زه 
�ملركز  ه����ذ�  �ل��ل��ع��ب يف  مي��ك��ن��ه 
�ألب����ا )يف مركز  وي��ت��ن��اوب م��ع 

قلب �لدفاع(".
يف  ���ش��ي��ل��ع��ب  "�ألبا  و�أو�������ش������ح: 
�حلاجة  عند  �لأي�شر  �لظهري  مركز 

فقط".
�أد�ء  ع���ل���ى  �أي���������ش����اً  �أن�������ش���ي���ل���وت���ي  وع���ل���ق 
�أول  �إيدن هاز�رد �لذي لعب  �لبلجيكي 
�إىل  �ن�شم  �أن��ه  رغ��م  ل��ه  "كال�شيكو" 
ريال مدريد يف �شيف 2019 وقال: 
�ملر�كز  �لكثري من  �للعب يف  "ميكنه 
مركز  على  �أي�����ش��اً  يتاأقلم  �أن  وعليه 
�إن��ه يف حاجة  ر�أ���س �حلربة �لوهمي، 

لدقائق لعب ليتح�شن و�شعه".
�شيبايو�س  د�ين  م�شتقبل  وع���ن 
�أنهما  �أك����د  �أ���ش��ي��ن�����ش��ي��و  وم���ارك���و 
و�أن  �لإزعاج"  ل��ه  "ي�شببان  ل 
يعتمد  �أمر  رحيلهما  �أو  بقائهما 
يتبقى  �أن����ه  �ل��ع��ل��م  م��ع  عليهما 

لهما عام يف عقديهما.
وم�������ن ن����اح����ي����ة �أخ�����������رى، �أب�������دى 
�أن�����ش��ي��ل��وت��ي ���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ل��ع��ب يف 
"�إنها  وق�������ال:  ف��ي��غ��ا���س  ل������س 
مدينة جميلة للغاية، هذه �أول 
�أليغانت  وملعب  هنا  يل  م��رة 

مذهل".

ت�شايف: �شعيد بالفوز على ريال مدريد اأن�شيلوتي: غياب اأف�شل لعب يف العامل اأثر على الريال

»الطائرة الورقية الكونية« تكرم »مارادونا« يف الف�شاء
�أم�س  منذ  ومرئية  �شوتية  ر�شائل  �أرجنتينيون  م�شجعون  ل  ي�شجرّ
�لأول �ل�شبت تكرميا لدييغو مار�دونا على �أن تر�َشل �إىل �لف�شاء 
�للقب  وهو  كونية"،  ورقية  "طائرة  ��شمه  �شناعي  قمر  بو��شطة 

�لذي �أطلقه �شحايف من �أوروغو�ي على مار�دونا.
ري �لنجم �لر�حل لوكالة فر�ن�س  وقال �إنريكي ترينكادو �أحد مقدرّ
بر�س بعد ت�شجيل ر�شالته يف �لقاعدة �جلوية دي مورون، �لو�قعة 
نحبك  "نحن  �آي��ر���س  بوين�س  غ��رب  كيلومرت�   40 م�شافة  على 
�لقادمة!  �لأج��ي��ال  وك��ل  ه��ذ� �جليل �جل��دي��د  د�ئ��م��ا.  و�شنتذكرك 

�أ�شمْد يا دييغو!".
هوغو  فيكتور  �لأوروغ��وي��اين  �ل�شحفي  ق�شة  من  �لفكرة  ول��دت 

�إن��ك��ل��رت� )2-1( يف  �ل��ث��اين �شد  م��ور�ل��ي�����س بعد ه��دف م���ار�دون���ا 
�لأرجنتن  �أن  ومعلوم   .1986 �ملك�شيك  م��ون��دي��ال  نهائي  رب��ع 
فازت بكاأ�س �لعامل عامذ�ك، ما جعل مار�دونا يكت�شب مزيد�ً من 

�ل�شهرة �لعاملية.
�لر�ديو  ميكروفون  على  �ل�شحفي  �شرخ  �أنت؟"،  كوكب  �أي  "من 
يف ملعب �أزتيكا يف �ملك�شيك عندما ر�وغ قائد منتخب �لأرجنتن - 
�لذي تويف �إثر �إ�شابته بجلطة رئوية عام 2020 - ن�شف �لفريق 
و��شع  نطاق  على  �عُتر  بي�شر�ه  هدًفا  ي�شجل  �أن  قبل  �لإنكليزي 

�لقرن". "هدف 
ومب���ب���ادرة م���ن ���ش��رك��ة خ��ا���ش��ة، ���ش��ي��ت��م ���ش��غ��ط م��ق��اط��ع �لفيديو 

�شلب  قر�س  على  بامل�شجعن  �خلا�شة  �ل�شوتية  و�لت�شجيالت 
�أحذية كرة  �مل��د�ر يف قمر �شناعي، مع زوج من  �إىل  ير�شل بعدها 

�لقدم �خلا�شة بالنجم �ل�شابق.
�إطالق  موعد  يحدد  �أن  على  لأ�شهر،  �لر�شائل  جمع  و�شي�شتمر 
فرناندو  ماك�شيميليانو  وق��ال  لح��ق��اً.  ومكانه  �ل�شناعي  �لقمر 
غالو، �أحد موؤ�ش�شي م�شروع "طائرة ورقية كونية"، �إنه �شيتم جمع 

ر�شائل من كل �أنحاء �لعامل لهذ� �مل�شروع.
لتكرمي  طائرة  ميلكون  وم��ار�دون��ا  �لأرجنتن  م�شجعي  �أن  يذكر 
�شتحاول  وه��ي  متنقل،  معر�س  يف  و�لتذكار�ت  بال�شور  م��ار�دون��ا 

�لهبوط يف قطر خالل مونديال 2022.

غاريث بيل ي�شجل اأول اأهدافه 
يف الدوري الأمريكي

�شجل �لويلزي غاريث بيل �أول هدف له يف �لدوري �لأمريكي لكرة �لقدم، لي�شاهم يف �نت�شار فريقه 
لو�س �أجنلي�س �إف �شي على م�شيفه �شبورتنغ كان�شا�س �شيتي بثنائية نظيفة.

�أهد�فه يف �لدوري  �أول  �أوبوكو ومتكن من ت�شجيل  65 حمل ك��و�دوو  ونزل بيل �ملبار�ة يف �لدقيقة 
�لأمريكي يف �لدقيقة 83 يف هجمة مرتدة �شاركه فيها �لكولومبي كري�شتيان �أر�جنو �شاحب �لهدف 

�لأول يف �للقاء و�لذي �أحرزه يف �لدقيقة 56.
وكان بيل قد ظهر للمرة �لأوىل بقمي�س لو�س �أجنلي�س �جلولة �ملا�شي �لتي �نت�شر فيها فريقه 2-1 

على نا�شفيل.
وبفوزه رفع لو�س �أجنلي�س ر�شيده �إىل 45 نقطة معزز�ً �شد�رته للمجموعة �لغربية يف �لبطولة.
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لف�شل  �لرتويجية  حمالتها  لأح���دث  �لناجح  �لإط���الق  بعد 
�ل�����ش��ي��ف، ق��دم��ت ج��زي��رة ي��ا���س، وج��ه��ة �ل��رتف��ي��ه �ل���ر�ئ���دة يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، �أك���ر ع��ر���س ك��اري��وك��ي يف �ل��ع��امل ع��ل��ى ب���رج خليفة 

باأغنية »يا�س يا�س بيبي«.
�لب�شرية  �خللفية  تظهر  لالأغنية  �ل��ت��ن��ازيل  �لعد  ب��دء  وم��ع 
لأغنية يا�س يا�س بيبي، قبل �أن يبد�أ �جلمهور بال�شتماع �إىل 
�إيقاع �لأغنية �ل�شهري، �لتي متثل حملة جزيرة يا�س �ل�شيفية 
�لكلمات لتظهر  �ملفعمة باحليوية، و�نطلقت بعدها  �جلديدة 

�أط��ول برج يف �لعامل، فيما متايل ح�شد �ملتفرجن قرب  على 
برج خليفة على �إيقاعات حلن �شيف جزيرة يا�س لهذ� �لعام، 

يف �حلدث �لذي ميثل �أكر عر�س كاريوكي يف �لعامل. 
يا�س  �شجلرّ ج��زي��رة  �إىل  ج��دي��د�ً  �إجن���از�ً  ه��ذه �حلملة  ت�شيف 
�لذي يزخر باحلمالت و�لفعاليات �ملميزة، حيث حقق فيديو 
20 مليون م�شاهدة بعد يومن فقط من  �أكر من  �لأغنية 

�إطالقه. 
�أ�شلوب  من  وم�شتوحاة  ُم�شورة  �أغنية  بيبي  يا�س  يا�س  متثرّل 

�حلقيقي  �ملعنى  وتعك�س  �آي�����س،  فانيال  �ل�شهري  �ل���ر�ب  فنان 
ممتعة.  مب��غ��ام��ر�ٍت  و�لن��ط��الق  مم��ي��زة  بعطالت  لالحتفال 
وت�شمرّ �لأغنية جمموعًة من �لر�ق�شن و�لر�ق�شات �ل�شباب 
على  �لرتفيهية  �مل��ر�ف��ق  خمتلف  يف  رق�شاتهم  ي���وؤدون  �لذين 
�أبو ظبي ويا�س ووتروورلد  �جلزيرة، مبا فيها عامل فري�ري 
وعامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي ومركز �لت�شوق �ل�شهري يا�س مول 
وفنادق دبليو �أبوظبي وحلبة مر�شى يا�س و�لو�جهة �لبحرية 

يف يا�س باي.

�مل�شاركون  معها  تفاعل  ور���ش��ة  �حلمرية  بلدية  ن��ف��ذت 
تزين  مهار�ت  و�أك�شبهم  �ل�شيفي  �حلمرية  ملتقى  يف 
�لرو�يز وهدفت �إىل تنمية مهار�ت وقدر�ت �مل�شاركن 
بالتن�شيق  �ملتعلقة  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ر�وي��ز  على  �لر�شم  يف 
�شر�كة  ظل  يف  �لور�شة  وت��اأت��ي   . �جلمالية  و�لب��د�ع��ات 
�لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  ن��ادي  م��ع  �حلمرية  بلدية 
�أجندة  �شمن  �ملنظمة  �ل�شيفية  بالفعاليات  و�مل�شاهمة 
م��ل��ت��ق��ى �حل��م��ري��ة �ل�����ش��ي��ف��ي و�مل��ن��ع��ق��د ح��ال��ي��ا يف نادي 
كو�در  من  عدد  نفذها  �لتي  �لور�شة  و�شكلت  �حلمرية. 

بلدية �حلمرية تاأكيد� على حر�شهم ل�شيما �أنهم ممن 
برغبتهم  بالتقدم  موؤخر�  �إد�ر�ت��ه��ا  يف  بالعمل  �لتحقو� 
ك��و�ج��ب يف نقل معارفهم  ل��الأط��ف��ال  ت��ق��دمي ور���ش��ة  يف 
لهذه �ل�شريحة و�ل�شهام بتعليمهم يف �إحدى �جلو�نب 
وهو من  بلدية �حلمرية  فريق عمل  وق��دم  �لإبد�عية. 
�مل��ه��ن��د���ش��ة حمدة  م��ن  ب��ك��ل  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة مم��ث��اًل  �لإد�رة 
�ل�شام�شي و�ملهند�شة نيلة �ل�شام�شي وعبيد غدير ور�شة 
فنية قامو� باإعد�د حماورها وحملت عنو�ن ور�شة تزين 

�لر�ويز لالأطفال.

�أبرز  تثبت دبي مكانتها كو�حدة من 
�لوجهات �لعاملية يف جمال �ل�شياحة 
�لبحرية، مبا متلكه من بنية حتتية 
فاخرة،  وم���ر�ف���ق  �مل�����ش��ت��وى،  رف��ي��ع��ة 
�شاطئية  جت�����ارب  ت���وف���ر  و����ش���و�ح���ل 
مميزة. كل هذ� يتيح لل�شكان و�لزو�ر 
متنوعة  ب��ب��اق��ة  �ل���ش��ت��م��ت��اع  ف��ر���ش��ة 
و�لريا�شات  �لبحرية  �لن�شاطات  من 
�مل��ائ��ي��ة �ل��ت��ي ت��وف��ر �أق�����ش��ى درج���ات 

�لن���ت���ع���ا����س و�ل����ر�ح����ة خ����الل ف�شل 
�ل�شيف. وت�شتعر�س د�ئرة �لقت�شاد 
�لرتفيهية  �لعرو�س  �أبرز  و�ل�شياحة 
دبي  تقدمها  �لتي  و�ملائية  �لبحرية 
ملكانتها  تعزيز�ً  �ل�شيف  خالل ف�شل 

كوجهة بحرية ر�ئدة عاملياً. 
جتربة �لإبحار على يخت خا�س مع 
عرو�س �ملاأكولت �ل�شهية و�لأن�شطة 
بالإطاللة  لال�شتمتاع  �لرتفيهية، 

�خل����الب����ة ع���ل���ى �مل����ع����امل �ل�����ب�����ارزة يف 
�لإم����ارة، و�ح���دة م��ن �خل��ي��ار�ت �لتي 
ميكن  �إذ  �ل���زو�ر،  م��ن  كثري  يف�شلها 
لهم �ختيار م�شار �لرحالت �لبحرية، 
�لنطالق  يف�شلون  �ل���ذي  و�مل��ر���ش��ى 
منه، �شو�ء نادي مر�شى دبي لليخوت، 
دبي  �أو  لليخوت،  دب��ي  خ��ور  ن��ادي  �أو 
�أو  �ملائية،  �أو و�جهة �جل��د�ف  هاربر، 
تت�شمن  فيما  م��اري��ن��ا،  ف��رون��ت  وت��ر 
بجزر  �مل�������رور  �لأط���������ول  �ل�����رح�����الت 

�لعامل.
يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����ش��ي��اح��ة  تقت�شر  ول 
�ل��ق��و�رب �لفاخرة  دب��ي على رح��الت 
و�ل��ه��ادئ��ة، �إمن���ا هنالك �ل��ع��دي��د من 
�ملغامر�ت �ملائية �مل�شوقة، مثل جولت 
�ملاء  على  و�لتزلج  �ملائية،  �ل��در�ج��ات 
خ��ل��ف ي��خ��ت ف���اخ���ر، وج�����ولت قيادة 
و�لتزلج  �جل�����زر،  وزي�����ارة  �ل����ق����و�رب، 

�ملائي باملظلة، وغريها �لكثري.

��شتمر�ر� لرنامج �لن�شاط �ل�شيفي 
�إطار  يف  �ل��ري��ا���ش��ي  مليحة  ل��ن��ادي 
�أ�شبوعه �لأول و�لذي يعرف مبعامل 
�مل�شاركن  و�إط���الع  �ل�شارقة  �إم���ارة 
م��ن خ��الل �ل���زي���ار�ت �مل��ي��د�ن��ي��ة �إىل 
تعرف منت�شبو ولعبو  �ملو�قع  تلك 
�ملقاومة  ن�شب  ع��ل��ى  مليحة  ن���ادي 

�لتذكاري يف خورفكان .
�لأول  �أم�����س  �ل��زي��ارة ظهر  وج���اءت 
�ل�شيفي  �لن�شاط  برنامج  �إط��ار  يف 
�ل�����ذي ي���ق���ام حت���ت م��ظ��ل��ة جمل�س 
�ل�شارقة �لريا�شي و�لذي يحمل يف 
�شعار �أ�شبوعه �لأول  هنا �ل�شارقة  .

وتعرف �أربعون م�شاركا من منت�شبي 
ن�����ادي م��ل��ي��ح��ة ع��ل��ى و�ل������ذي جرى 
�ل�شمو  �شاحب  م��ن  ب��اأم��ر  ت�شييده 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
بطولت  لتخليد  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�إبان  خ��ورف��ك��ان  �أه����ايل  وت�شحيات 

�لغزو �لرتغايل عام 1507.
�أهمية  ع���ن  ����ش���رح  �إىل  و����ش��ت��م��ع��و� 
�لن�شب ومكانته لدى �أهايل مدينة 

خ��ورف��ك��ان ك��ون��ه ي��ع��ت��ر �أح����د �أب���رز 
نظر�ً  خ��ورف��ك��ان  �ل��رم��وز يف مدينة 
ودوره  بتاريخها  �لوثيق  لرتباطه 

�لتثقيفي.
وتفقد �مل�شاركون �لن�شب و�لتقطو� 

�ل�شور �لتذكارية .

�لإلكرتونية  �لتجارة  من�شة  ديلز،  �ي  ك�شفت   
�لعيد  ب��ج��ائ��زة  �لفائزين  �أ���ش��م��اء  ع��ن  �ملتميزة، 
�لكرى وجو�ئز �شحوبات عيد �لأ�شحى �ملبارك، 
�لتي �أقيمت على مد�ر ثالثة �أيام بالتعاون مع 
و�أجريت  و�لتجزئة.  للمهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة 
�لغرير  26 يف مركز  �لبالغ عددها  �ل�شحوبات 
ودبي �آوتليت مول و�أر�بيان �شنرت لت�شفي بهجة 
�لعيد على جتارب زو�ر مر�كز �لت�شوق �ل�شهرية، 
�لبالغة  �لكرى  �لعيد  جائزة  تقدمي  مت  حيث 

قيمتها مليون درهم �إمار�تي يف �ليوم �لأول.
�شعود  �ل�شيد  قال  باجلائزة،  على فوزه  وتعليقاً 
��شتالم  عند  وج��ه��ه  تغمر  و�ل�����ش��ع��ادة  �لتميمي 
�آوتليت مول:  دب��ي  �لأح���د يف  ي��وم  باملبلغ  �شيك 
مل �أتوقع �لفوز باجلائزة على �لإطالق، لكنني 

�شعيد جد�ً و�أحمد �هلل على ذلك.
وت�سمنت قائمة الرابحني يف ال�سحوبات ال� 26:

عمر حامد:  مليون ميل �شكاي و�ردز
عمر �إ�شالم:  250،000 درهم �إمار�تي نقد�ً

�إمار�تي  دره����م   100،000 ج�����ورج:    روج����ر 

نقد�ً
فاليد بالو�س:  50،000 درهم �إمار�تي نقد�ً

دره���م   40،000 ب���اروت���و����ش���ال���ي���ل:   ر�م�������ش���اد 
�إمار�تي نقد�ً

فينود �لعقاد:  30،000 درهم �إمار�تي نقد�ً
وقدمت �ي ديلز خالل �لعام �جلاري جمموعة 
من �جلو�ئز �لقيرّمة، مبا فيها �جلائزة �لكرى 
2022، وهي عبارة عن  ملهرجان دبي للت�شوق 
�شقة فاخرة بغرفة نوم و�حدة يف دبي، بالإ�شافة 
 500 �لبالغة  �لكرى  �لفطر  عيد  جائزة  �إىل 
�أل�����ف دره�����م �إم����ار�ت����ي ن����ق����د�ً، م���ا ي���ع���زز جهود 
للمهرجانات  دب��ي  وموؤ�ش�شة  �ل��ر�ئ��دة  �ملن�شة 
و�لتجزئة يف تر�شيخ مكانة دبي كوجهٍة عاملية 
للمهرجانات و�لعرو�س �لرتويجية على مد�ر 

�لعام. 

م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س �ل��ه��ي��ئ��ة على 
م�شتمر  ب�شكل  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر 
�ملعلومات من  وت�شخري تكنولوجيا 
�جل توفري خدمات ��شتباقية تفوق 
توقعات �لعميل كرمت هيئة �لنقل 
�ل�شائقن  م���ن  ع����دد  ع��ج��م��ان   –
م����ن خم���ت���ل���ف ����ش���رك���ات �لم���ت���ي���از 
لهم  ت�شجيعاً  وذلك  للهيئة  �لتابعة 

ل�شتخد�م �لنظمة �لذكية .
ح���ي���ث ط������ورت �ل��ه��ي��ئ��ة يف �لآون������ة 
�لأخ�����������رية �آل�����ي�����ة ع���م���ل م���رك���ب���ات 
طلبات  ��شتقبال  حيث  من  �لأج���رة 
غريها  و  �لرقمي  و�ل��دف��ع  �حل��ج��ز 
م������ن �خل�������دم�������ات �ل�����ذك�����ي�����ة �ل���ت���ي 
���ش��م��ن خططها  �ل��ه��ي��ئ��ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
�آمن  نقل  لتحقيق  �ل�شرت�تيجية 

م�شتد�م و متطور.

ت�شجيع  ع���ل���ى  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت�������ش���ع���ى 
�لأنظمة  ��شتخد�م  على  �ل�شائقن 
�ل�شائق  ت��ك��رمي  ح��ي��ث مت  �ل��ذك��ي��ة، 
�لر�حة  �شركة  م��ن  حبيب  ر���ش��و�ن 
�ل���زم���ان ح�شن  ���ش��م�����س  �ل�����ش��ائ��ق  و 

م���ن ���ش��رك��ة م���و�����ش���الت �لم�����ار�ت 
�إ���ش��الم حمبوب  و �ل�����ش��ائ��ق حم��م��د 
���ش��رك��ة ب��الت��ي��ن��ي��وم ، مل��ا �أب�����دوه من 
�أنظمة  با�شتخد�م  تعاون و �للتز�م 

�لدفع �لإلكرتوين .

����ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، نائب 
�ل�شيد  دب��ي، يف مكتبه  �لعام يف  و�لأم��ن  �ل�شرطة  رئي�س 
�إح�شان عبد�ل�شمد �لقر�شي، رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة 
عبد�ل�شمد �لقر�شي، ير�فقه رجل �لأعمال �ل�شيد نوريز 
�لقر�شي،  �إح�شان  عبد�ل�شمد  و�ل�شيد  كماين،  عبد�هلل 
نور،  �أحمد  و�لدكتور  لل�شركة،  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب 

�لقاب�شة،  �لقر�شي  �إح�شان  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
و�ل�شيد طاهر �أنوهي، نائب �لرئي�س �لتنفيذي، و�ل�شيد 

علي د�شتي.
ود�ر خالل �للقاء �لأحاديث �لودية وتبادل �لآر�ء، وح�شر 
�للقاء �شعادة �للو�ء �أحمد عتيق �ملقعودي، مدير �لإد�رة 

�لعامة ملكتب نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام.

�شاحي خلفان ي�شتقبل رئي�س جمل�س 
اإدارة �شركة عبدال�شمد القر�شي

جزيرة يا�س ُتطلق اأكرب عر�س كاريوكي يف العامل على برج خليفة باأغنية »يا�س يا�س بيبي«

اي ديلز تقدم جائزتها الكربى بقيمة مليون درهم اإماراتي 

نقل عجمان تكرم �شائقي مركبات الأجرة 
الأكرث ا�شتخدامًا لالأنظمة الذكية

جمل�س مدينة دبا احل�شن ينظم 
حملة ناجحة للتربع بالدم

 �شهدت فعالية �لترع بالدم و�لتي نظمها جمل�س مدينة دبا �حل�شن �لتابع 
لد�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى للمرة �لثالثة يف مقره بالتعاون مع مركز 
خدمات نقل �لدم و�لأبحاث وم�شت�شفى دبا �لفجرية �إقباًل كبري�ً من �أهايل 

�ملدينة للم�شاركة يف �حلملة.
وجرى تنظم هذه �حلملة يف �إطار ��شتكمال خطة �ملجل�س لتعزيز �أن�شطته 
طرح  خالل  من  �لتطوعي  �لعمل  ودع��م  �لجتماعية،  �مل�شوؤولية  جمال  يف 
بالدم  �لترع  �أهمية  على  تاأكيد�ً  وتو��شلها  �ل�شابقة  �حلمالت  من  ع��دد 

باعتباره �شلوكاً نبياًل ومبادرة �إن�شانية.
�لتي ت�شطلع  �لأدو�ر  دوره ف�شال عن  �أهمية  �ملجتمع على  وجرى حتفيز 
بها كافة �ملوؤ�ش�شات مل�شاهمة �جلميع يف حملة �لترع �لطوعي و�لعمل على 
من  �ملجتمع  متا�شك  وتعزيز  �لبع�س  بع�شهم  رعاية  على  �لنا�س  ت�شجيع 

خالل تنظيم هذه �حلملة.

�أمن  ح���ارب  �شعيد  ���ش��ع��ادة  رح���ب 
عام جمل�س دبي �لريا�شي بنجمة 
بادو�شا  ب����اول  �ل���ش��ب��ان��ي��ة  �ل��ت��ن�����س 
حاليا  �ل��ع��امل  يف   4 رق��م  �مل�شنفة 
قائمة  �ىل  �ن�����ش��م��ام��ه��ا  مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل��ع��امل��ي��ة �لذين  �ل��ري��ا���ش��ة  جن���وم 
يتخذون من دبي مقر� لإقامتهم 

وتدريباتهم.
جاء ذلك خالل ��شتقباله يف مقر 
�لتي  �ل�شبانية  �لالعبة  �ملجل�س 
�لذهبية  �لإق����ام����ة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت 
�لأبطال  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  �ل���دول���ة  يف 
دبي  تقيم يف  و�ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ن 
�لبطولت  يف  وت�������ش���ارك  ح���ال���ي���ا 
�لعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل���دول���ي���ة 
مدير  �لعور  خالد  بح�شور  وذلك 
يف  و�ل���ت�������ش���وي���ق  �لت�������ش���ال  �إد�رة 

رئي�شة  ف��ري��دون  وف��وزي��ة  �ملجل�س 
ق�شم تطوير ريا�شة �ملر�أة ومدرب 

ومدير �أعمال �لبطلة �لعاملية.
و�أع������رب �أم�����ن ع����ام جم��ل�����س دبي 

بالزيادة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  �ل��ري��ا���ش��ي 
�مل�شتمرة يف عدد �لالعبن �لنجوم 
�لريا�شات  خمتلف  من  و�لأبطال 
و�جل���ن�������ش���ي���ات �ل�����ذي�����ن ي����ق����ررون 
و�ل�شتمتاع  دب������ي  يف  �لإق������ام������ة 
�لتدريب  ب��ج��ودة �حل��ي��اة وم��ر�ك��ز 
و�ل�شياحية  �لريا�شية  و�مل��ن�����ش��اآت 
ومر�كز  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��و����ش��ف��ات  ذ�ت 
�ل����ك����رى، ح���ي���ث ت�شم  �ل���ت�������ش���وق 
�ل���ق���ائ���م���ة �أب����ط����ال �أومل���ب���ي���ن ويف 
فيكتور  �ل���دمن���ارك���ي  م��ق��دم��ت��ه��م 
�لري�شة  بذهبية  �لفائز  �ك�شل�شن 
�لطائرة يف �أوملبياد طوكيو و�أبطال 
�ل�شيار�ت  و���ش��ب��اق��ات  �جل��م��ب��از  يف 
و�ل��ت��ن�����س ولع���ب���ي وم���درب���ي كرة 
�جلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل���ق���دم 

و�لأندية �لعاملية.

�شاركت جمعية �لإمار�ت لل�شرطان  فرع ر�أ�س �خليمة 
�شرطة  مبركز  �أقيمت  �لتي  بالدم  �لترع  حملة  يف 
�لدقد�قة بالتعاون مع بنك �لدم يف م�شت�شفى �شقر،  
�ملترعن   م��ن   و��شعاً  �إق��ب��اًل  �حلملة  لقيت  حيث  

�لأ�شتاذة مهرة حممد  و�أكدت  �لدموية.  بالوحد�ت 
بن �شر�ي مديرة مكتب جمعية �لإمار�ت لل�شرطان 
يف �إمارة ر�أ�س �خليمة  �أن �جلمعية عملت مع فريق 
�مل��ت��ط��وع��ن ع��ل��ى  دع���م و�إجن�����اح ه���ذه �حل��م��ل��ة عر 

على  �لأف���ر�د  وت�شجيع  �ملترعن   ع��دد من  توفري 
�لترع بالدم. وذلك �شمن �لو�جب �لإن�شاين �لتي 
تقوم به �جلمعية �شمن مبادر�تها �ملتو��شلة باأهمية 

�لترع بالدم لإنقاذ حياة �ملر�شى و�مل�شابن.

جنمة التن�س الإ�شبانية بادو�شا تزور جمل�س دبي الريا�شي الإمارات لل�شرطان  ت�شارك بحملة التربع بالدم يف راأ�س اخليمة

بلدية احلمرية تنفذ ور�شة تزيني الرباويز لالأطفال مبلتقى احلمرية 

اأن�شطة بحرية ترفيهية متنوعة بعرو�س مميزة لال�شتمتاع ب�شيف دبي

منت�شبو ولعبو نادي مليحة الريا�شي يزورون 
الن�شب التذكاري للمقاومة يف خورفكان



املحكمة ت�شدر حيثيات حكمها على قاتل نرية
�لدين  بهاء  �مل�شت�شار  برئا�شة  �ملن�شورة،  جنايات  حمكمة  �أ�شدرت 
�ملري، حيثيات حكمها بالإعد�م �شنقا على �ملتهم حممد عادل، قاتل 

طالبة جامعة �ملن�شورة، نرية �أ�شرف.
�ملذكور،  �جل��اري، حكمها  يوليو   6 �أ�شدرت يف  قد  �ملحكمة  وكانت 
بعد 16 يوما فقط على وقوع �جلرمية �لتي هزت م�شر و�لوطن 

�لعربي، يف و�حدة من �أ�شرع �لق�شايا بتاريخ �لق�شاء �مل�شري.
حممد  �دع���اء  على  حكمها،  حيثيات  يف  �جل��ن��اي��ات  حمكمة  وردت 
عادل، قاتل نرية �أ�شرف، ب�شاأن "��شتفز�ز �ملتهم من �شحكات نرية 

يف �حلافلة، و�أن �إحر�زه �ل�شكن كان للدفاع عن نف�شه".
وقالت �ملحكمة �إن "ما �أثاره �ملتهم يف �عرت�فه بجل�شة �ملحاكمة ومل 
يذكره يف �عرت�فه بالتحقيقات - باأن �ملجني عليها �أثارت حفيظته 
باأن  عليه  ف��َم��ردود  فيها،  وجدها  �لتي  �حلافلة  د�خ��ل  ب�شحكاتها 
�عرت�فه بتحقيقات �لنيابة �لعامة تطمئن �إليه �ملحكمة وتاأخذ به، 
�إذ تثق يف �شحته رغم تغيريه يف جزء منه بجل�شة �ملحاكمة، وذلك 
ه وظاهره،  مبا لها من �شلطة جتزئة �لعرت�ف وعدم �لتز�مها بن�شِّ
و�أن  للحقيقة،  ت��ر�ه مطابقا  ما  تاأخذ منه  �أن  �أي�شا من  لها  ومبا 

َتعر�س عما تر�ه مغاير� لها".
وتابعت: "�ملتهم عندما �شعد �إىل �حلافلة متوجها للجامعة، كان 
عاقد �لعزم مبيت �لنية على قتل �ملجني عليها و�شفاء غليله منها، 
�حلافلة،  د�خ��ل  بال�شحك  حفيظته  �أث���ارت  �أنها  �دع��ى  كما  ولي�س 
زمان  يعلل  وه��و  �لتحقيقات،  ن�شا يف  �ع��رت�ف��ه  م��ن  ث��اب��ت  وذل���ك 
هتنزل  �إنها  متاأكد  �أن��ا  "ع�شان  قائال:  عليها،  �ملجني  قتل  ومكان 
نف�شي  �للي  و�أع��م��ل  عليها  �أخلَّ�س  هعرف  و�شاعتها  �لمتحانات، 
فيه، لأن �أنا كنت عارف �إنها طول فرتة �لدر��شة بتكون يف �لقاهرة 

�أو �شرم �ل�شيخ وكانت بتيجي �لمتحانات".

تيك توك ينهي حياة مراهق
�نتهت حياة مر�هق �أمريكي يف �لثامنة ع�شرة من عمره بطريقة 
ماأ�شاوية، موؤخر�، بينما كان يقوم مبزحة يف �ل�شارع مل�شاركتها يف 

حتد على من�شة "تيك توك"، با�شتخد�م �شالح مائي.
نيويورك  �شرطة  فاإن  نيوز" �لريطانية،  "�شكاي  �شبكة  وبح�شب 
�أكدت �أن �شابط �أمن، �أطلق �لنار على �لفتى ر�ميوند �شالوي�شن، 
يوم �خلمي�س �ملا�شي، فلقي حتفه يف �ليوم نف�شه، من جر�ء �لإ�شابة 

�ملبا�شرة يف �لوجه، بعدما �عتقد �ل�شابط �أنه يتعر�س لهجوم.
"تيك توك" يعرف  على  ي�شارك يف حتد  �لأم��ريك��ي  �لفتى  وك��ان 
�شالحا  �ل�شخ�س  يحمل  �أن  هي  �لأ�شا�شية  وفكرته  �أوربيز"  ب�"ذ� 
�أو  مبحلول  �أو  باملاء  ميلوؤها  ثم  حقيقية،  غري  بندقية  �أي  مائيا، 
كر�ت �شغرية لزجة، ثم ي�شوبها نحو �أ�شخا�س �آخرين يف �ل�شارع، 

كنوع من �ملز�ح.
برونك�س،  منطقة  يف  �مل�شاب  �لفتى  �إىل  �لإ�شعاف  �نتقال  ول��دى 
كان يف حالة حرجة وفاقد� للوعي وغري قادر على �لتجاوب، ثم 

�شرعان ما فارق �حلياة.
ووجهت �إىل �لرجل �لذي �أطلق �لنار تهمة بالقتل و�أخرى ب�"حيازة 

جنائية" لل�شالح، مبا �أنه �شابط �أطلق �لنار خارج �أوقات �لعمل.
و�أظهرت مقاطع فيديو �أ�شخا�شا وهم يقومون باإخر�ج بنادق �ملاء 
لت�شوير"مقلب  �مل���ارة،  �إىل  يوجهونها  ثم  �شيار�تهم،  نو�فذ  من 
مفزع"، بينما ن�شرت من�شة "تيك توك" تنبيها �إىل �أن �لتحدي قد 

ل يتالءم مع �شيا�شتها ب�شاأن �ملحتوى و�ل�شلوك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العثور على جثة امراأة بقيت "وحيدة" يف منزلها لعامني
�أن  دون  تزيد عن عامن  مل��دة  �شقتها  �شتينية ظلت جثة هامدة يف  �م��ر�أة  رف��ات  �لريطانية على  �ل�شرطة  ع��رت 

يكت�شفها �أحد.
ومت �لعثور على رفات �شيال �شيليو�ن "61 عاماً" على �أر�شية منزلها يف بيكهام، لندن، يف فر�ير -�شباط من هذ� 
�لعام. و�أبلغ ثالثة من �جلري�ن عن فقدها يف عام 2020 ومت قطع �إمد�د�ت �لغاز �خلا�شة بها، لكن مل يدرك �أحد 

�أنها كانت ميتة يف �شقتها.
و�كت�شفت �ل�شرطة "حالتها �لهيكلية" بعد تلقيها مكاملة هاتفية من �أحد �جلري�ن، وقيل ملحكمة �شاوثو�رك كورونرز 
�إن �ل�شكرترية �لطبية �ل�شابقة دفعت �إيجارها �آخر مرة يف �أغ�شط�س -�آب 2019، ثم توقفت عن �شد�د مدفوعاتها، 

ومت تقدمي طلب يف وقت لحق للح�شول على �لإيجار من ح�شابها.
ومتت �ملو�فقة على �لطلب يف مار�س -�آذ�ر 2020، حيث بد�أت جمعية �لإ�شكان بتلقي مدفوعات �لإيجار �ل�شهري 

على �لرغم من عدم �ت�شال �أي �شخ�س بها، يف حن مت قطع �إمد�د�ت �لغاز عن �ملنزل.
و يعتقد �ملحققون �أن �شيال توفيت يف �أغ�شط�س -�آب 2019 بعد �لنظر يف مو�عيد �نتهاء مدة �لأطعمة يف ثالجتها 
و�كت�شاف �أنها مل تدفع �إيجار ذلك �ل�شهر جلمعية �لإ�شكان. ومل يتمكن ت�شريح �جلثة من �لعثور على �شبب �لوفاة 

لأن ج�شد �شيال كان متحلاًل للغاية، بح�شب �شحيفة مريور �لريطانية.
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البندقية ت�شجع ال�شياح على ال�شرب من النوافري 
على م�شافة خطو�ت قليلة من �شاحة كني�شة �لقدي�س مرق�س �ل�شهرية يف 
�لبندقية، متالأ فتاة �شغرية حتت �أنظار و�لدها مطرتها باملياه من نافورة 
�أُن�شئت يف �ل�شاحة �ملظللة للفندق �لذي ينزلن فيه و�لتي ت�شكل مكاناً هادئاً 
بعيد�ً من جحافل �ل�شياح. تقول كري� "11 عاما" �لتي �أتت من تو�شون يف 
�لزجاجات  "�أكره  �لبندقية برفقة و�لدها ت�شاريل ميت�شلي  �أريزونا لتزور 
�لأماكن  كل  ويف  �ملحيطات  يف  منت�شرة  �لبال�شتيكية  و�مل��و�د  �لبال�شتيكية 
�شهل  �أم��ر  �مل��ط��رة  "حمل  �لبيئة  ع��ن  �ملد�فعة  �لفتاة  وت�شيف  �لأخرى". 
و�لدها  �أم��ا  جد�ً".  طويلة  لفرت�ت  ��شتخد�مها  وميكن  ثقيلة  لي�شت  فهي 
فهو �أي�شاً من حمبي ��شتخد�م �ملطر�ت، ويقول "قد ي�شتهلك �لفرد خالل 
رحلة طويلة كميات كبرية من زجاجات �ملياه �لبال�شتيكية"، مظهر�ً بفخر 
مطرته باللون �لفو�شيا. ويف مدينة كالبندقية �لتي ت�شتقبل مالين �لزو�ر 
% من �لنفايات مبا فها  �شنوياً، تت�شبب �ل�شياحة يف �إنتاج ما بن 28 �إىل 40 
�أكو�م من �لزجاجات �لبال�شتيكية، على ما تظهر �أرقام �أفادت �لبلدية وكالة 
فر�ن�س بر�س بها. ومن �أجل مكافحة تلك �لظاهرة، قررت �ل�شلطات �ملحلية 
�لت�شجيع على ��شتخد�م �ملطر�ت ولفت �نتباه �ل�شياح �إىل �لعدد �لكبري من 
نو�فري مياه �ل�شرب �ملنت�شرة يف �شاحات �ملنطقة و�أزقتها. ويقول �ملهند�س 
�ملعماري �ألبريتو ت�شينيالتو �مل�شوؤول عن �شبكة �لطرق يف �لبندقية "ت�شمرّ 
�لعثور  وي�شهل  �لأح��ي��اء،  كل  على  موزرّعة  نافورة   126 �لتاريخية  �ملنطقة 

عليها �إذ ميكن �أن ي�شادف �ل�شخ�س نافورة و�حدة كل مئة مرت تقريباً".

الكالب ال�شيبريية اعتمدت على الب�شر لأكل الأ�شماك 
عاما   7400 منذ  تطورت  �ل�شيبريية  �لكالب  �أن  جديدة  در����ش��ة  �أظ��ه��رت 
�أكر  جعلها  �أم���ر  وه��و  �ل��ذئ��اب،  حجم  م��ن  بكثري  �أ�شغر  حجمها  لي�شبح 
�عتماد� على �لب�شر يف غذ�ئها �لذي ي�شمل ثدييات بحرية و�أ�شماكا عالقة 

حتت �جلليد.
وقال روبرت لو�شيه من جامعة �ألرتا و�لذي قاد �لبحث �ملن�شور يف جملة 
هذه  �أع��د�د  يف  �لنمو  تف�شري  يف  �شاعدت  �لنتائج  �إن  �أدفان�شز"،  "�شاين�س 

�لكالب �لتي ��شتخدمها �لب�شر يف �ل�شيد و�لرعي و�لتزلج.
�لأمد  �لطويلة  �لتغيري�ت  تب�شيط  "لقد مت  بر�س  لوكالة فر�ن�س  و�أ�شاف 
للنظام �لغذ�ئي للكالب" م�شري� �إىل �أن �لأعمال �ل�شابقة ركزت فقط على 
ر �لكالب من ذئاب، وهي عملية بد�أت  فكرتن رئي�شيتن ل�شرح طريقة تطورّ

قبل حو�يل 40 �ألف عام.
�لب�شرية  �ملخيمات  � كانت تقرتب من  ودرّ �أكر  ذئابا  �أن  �لفكرة �لوىل هي 
نف�شها  وج��دت  �للحوم،  على  �حل�شول  �أج��ل  م��ن  �جلليدي  �لع�شر  خ��الل 
نت يف �لنهاية. �أما �لفكرة �لثانية  معزولة عن رفاقها �لذئاب �لرية، ودجرّ
رت قدرة �أف�شل على ه�شم �لن�شويات بعد �لثورة  فهي �أن بع�س �لكالب طورّ

اإيربو �شاهني تطّل 
من �شهر الع�شل

ن�����ش��رت �ل��ن��ج��م��ة �ل��رتك��ي��ة  �إي����رو 
�شاهن  �شور� لها من �شهر �لع�شل 
زوجها  برفقة  وذل��ك  �أفريقيا،  يف 
ج���دي ع��ث��م��ان، وظ��ه��ر �ل��ث��ن��ائ��ي يف 
وهما  �لبحر  �شاطئ  على  �ل�����ش��ور 

ي�شتمتعان باأ�شعة �ل�شم�س.
ونالت �شورهما �إعجاب عدد كبري 

من �ملتابعن.
موهوبة،  مم��ث��ل��ة  ���ش��اه��ن  �إي�����رو 
بعد  و�������ش�����ع�����ة  �����ش����ه����رة  ح����ق����ق����ت 
جت�شيدها دور �لبطولة يف �مل�شل�شل 
"زهرة �لثالوث"،  �لرتكي �ل�شهري 
�أبرز  �إح���دى  �أ�شبحت  وقتها  وم��ن 
�ملمثالت �لرتكيا ت يف �لعامل، بعد 
�لعديد  �ىل  م�شل�شلها  ُت��رج��م  �أن 
�ل��ل��غ��ات يف ع��دد م��ن �لبلد�ن،  م��ن 

وخ�شو�شا يف �ل�شرق �لأو�شط.
ولدت �إيرو �شاهن يوم 18 �أيار-

يف  �إ�شطنبول  يف   1994 ع��ام  مايو 
تركيا، ومتتلك كل معايري �لنجمة 
جانب  ف��اإىل  �لناجحة،  �لتمثيلية 
ج��م��ال��ه��ا �ل��ن��اع��م وط��ول��ه��ا "170 

�شنتميرت�ً".

البابا يتجه اإىل كندا 
يف رحلة لالعتذار 

�أم�س  روم��ا  فرن�شي�س  �لبابا  غ��ادر 
زيارة  يف  ك��ن��د�  �إىل  متجها  �لأح���د 
غر�شها �لعتذ�ر عن دور �لكني�شة 
مد�ر�س  �إد�رة  يف  �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
�لكثري  ف���ي���ه���ا  ت���ع���ر����س  د�خ����ل����ي����ة 
�لأ�شلين  �ل�����ش��ك��ان  �أط���ف���ال  م���ن 

لنتهاكات.
و�أق��ل��ع��ت رح��ل��ة ج��وي��ة ت��ق��ل �لبابا 
�مل���ر�ف���ق له  و�ل���وف���د  ع���ام���ا(   85(
و�شحفين من مطار فيوميت�شينو 
�إدمونتون  يف روما يف طريقها �إىل 

عا�شمة �إقليم �ألرتا �لكندي.
ت�شتمر  �لتي  �ل��زي��ارة  و�شتت�شمن 
�أ�شبوعا خم�س مقابالت على �لأقل 
مع �ل�شكان �لأ�شلين يف �إطار وفاء 
بالعتذ�ر  بوعده  فرن�شي�س  �لبابا 
م���د�ر����س  يف  �ل��ك��ن��ي�����ش��ة  دور  ع����ن 
د�خلية �أد�رتها �لدولة و�شعت ملحو 

ثقافتهم.
كما �شت�شكل �لزيارة �ختبار� ل�شحة 
رحلة  لإل��غ��اء  ��شطر  �ل���ذي  �لبابا 
وجنوب  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  للكوجنو 
�جلاري  �ل�شهر  �أو�ئ��ل  يف  �ل�شود�ن 
�أج���ره  رك��ب��ت��ه  يف  �ع��ت��الل  ب�شبب 
يف  متحرك  كر�شي  ��شتخد�م  على 

�لبد�ية وع�شا فيما بعد.
رويرتز  م��ع  ح�شرية  مقابلة  ويف 
فرن�شي�س  �لبابا  ذك��ر  �ل�شهر،  ه��ذ� 
تفا�شيل مر�شه للمرة �لأوىل علنا 
وقال �إنه عانى من "ك�شر �شغري" 
يف �لركبة ب�شبب تعره و�لتهاب يف 

�لأربطة.

�شونغول اأودان 
ُتنقل اإىل امل�شت�شفى

�لنجمة  �أن  ت��رك��ي��ة  �إع����الم  �أف����ادت و���ش��ائ��ل 
ب�  �مل���ع���روف���ة  �أود�ن   �ل���رتك���ي���ة  �شونغول 
يف  �شت  تعررّ قد  �لعربي،  �لعامل  "نور" يف 
حلادثة  �جل��دي��د  عملها  ت�شوير  كو�لي�س 
فور�  نقلها  �إىل  �أدى  �ل���ذي  �لأم���ر  ���ش��رب، 
�شبب  بعد  ُيعرف  مل  لكن  �مل�شت�شفى،  �ىل 
وكانت  �ل�������ش���ح���ي���ة.  وح���ال���ت���ه���ا  �حل����ادث����ة 
�ن�شمامها  ع��ل��ى  �أود�ن  ���ش��ون��غ��ول  ع��لرّ��ق��ت 
ق�شة  ي�����ش��رد  �ل����ذي  "�أتاتورك"  مل�شل�شل 
�ل��رتك��ي��ة  م�شطفى  �جل��م��ه��وري��ة  موؤ�ش�س 
"نظًر�  �شونغول:  وقالت  �أتاتورك .  كمال 
لتفاقية �ل�شرية ل ميكنني تقدمي �لكثري 
�إنني  �ل��ق��ول  ميكنني  لكن  �لتفا�شيل  م��ن 
�إعالم  و�شائل  لكن   ،" كبري  بفخر  �شاأمثل 
تركية ك�شفت �أنها �شتج�شد �شخ�شية زبيدة 

و�لدة م�شطفى كمال �أتاتورك.

قتل زوجته حرقا يف بث مبا�شر
بجنوب  �شيت�شو�ن  مقاطعة  يف  �شينية  حمكمة  �أع��دم��ت 
غرب �ل�شن يوم  �أم�س  �لأول �ل�شبت رجال �أدين بجرمية 
�أثارت  ق�شية  يف  �ل�شابقة،  زوجته  يف  �لنار  لإ�شعاله  قتل 

غ�شبا ورعبا ب�شاأن حالت �لعنف �ملنزيل.
وقالت حمكمة �ل�شعب يف نغاو� �لتبتية وت�شيانغ يف بيان 
نفذت  �إن��ه��ا  �ل�شبت،  �شباح  �لإن��رتن��ت  على  �شدر  ق�شري 
�ل��ن��ار يف زوجته  تانغ  و�أ���ش��ع��ل  ل��و.  تانغ  �لإع����د�م يف  حكم 
2020 بينما كانت تبث بثا مبا�شر�  �ل�شابقة يف �شبتمر 
�ملر�أة  وتوفيت  "دوين"،  �لق�شرية  �لفيديو  من�شة  على 
�لإنرتنت  على  و�مل��ع��روف��ة  ع��ام��ا،   30 �لعمر  م��ن  �لبالغة 

با�شم لمو، متاأثرة بجر�حها بعد ب�شعة �أ�شابيع.
و�شيلة  "ذ� بير"، وهي  �أخ��رت  قد  �شقيقة لمو  وكانت 
من  عانت  �أختها  �أن  �شنغهاي،  مقرها  ر�شمية  �إعالمية 
�لعنف �ملنزيل على يد تانغ ل�شنو�ت وقررت �لطالق منه 
�إد�ن��ة وغ�شبا على نطاق  نتيجة لذلك. و�أث��ارت �لق�شية 
ميكن  �لتي  �ملحنة  ب�شبب  �لبالد  �أن��ح��اء  جميع  يف  و��شع 
�أن تو�جهها �لن�شاء ب�شبب �لعنف �ملنزيل �لذي ميكن �أن 
�أيام قليلة  يتعر�شن له. و�حتجزت �ل�شرطة �لرجل بعد 
من �نت�شار �أنباء �لهجوم، و��شتاأنف تانغ �لقر�ر لكنه خ�شر 
ذكرت  ح�شبما  �جل���اري،  �ل��ع��ام  م��ن  يناير  يف  �ل�شتئناف 

بر�س". "�لأ�شو�شيتد 

�شمكة قر�س تفاجئ راكب اأمواج 
هاو�ي،  �شاطئ  على  �م���ر�أة  �لتقطته  فيديو  مقطع  �أظ��ه��ر 
�أمو�ج.  ر�ك��ب  �أم���ام  �ل��ه��و�ء  يف  قفزت  قر�س  ل�شمكة  لقطات 
�إنها �شجلت �لفيديو يف �شبه جزيرة  وقالت جان ياما�شاكي 
ماجيك �آيالند يف هونولولو. ويف �لفيديو تظهر �شمكة قر�س 
وهي تقفز يف �لهو�ء، وتقوم بحركة دور�ن �شريعة. وت�شادف 
ظهور �شمكة �لقر�س بتو�جد ر�كب �أمو�ج ميار�س هو�يته يف 
وتعليقا  �آي" لالأنباء.  بي  "يو  وكالة  ذك��رت  ح�شبما  �ملكان، 
�إن  �ملائية،  �حلياة  حماية  م�شوؤويل  �أح��د  قال  �لفيديو،  على 

�ل�شمكة قد تكون من نوع �لقر�س �لدو�ر �أو �لرملي.

حتول كارافانًا ملنزل جميل
وحتويلة  قدمي  كار�فاناً  جتديد  بريطانية  �شيدة  ق��ررت 
يف  �أح��الم��ه��ا  مل��ن��زل  �شفقة  ف�شل  ب��ع��د  جميل  م��ن��زل  �إىل 

�للحظة �لأخرية.
"46 عاماً"، من جاور، يف جنوب غرب ويلز،  �إميا ديفيز 
ثمناً  دولر"   1700" �إ���ش��رتل��ي��ن��ي  جنيه   1400 دف��ع��ت 
�إح��دى �شفحات في�س  �لذي عرت عليه على  للكار�فان 

بوك.
���ش��ر�ء منزل  �أي���ام م��ن  �أن��ه��ا كانت على بعد  �إمي��ا  وك�شفت 
�لأحالم لعائلتها، جمهز مب�شبح خا�س، قبل �أن ين�شحب 
من  �أي��ام  بعد  على  "كنا  وقالت  �لبيع،  عملية  من  �ملالك 
�لتوقيع على عقد منزل �أحالمنا مع حمام �شباحة عندما 

�أوقف �ملالك عملية �لبيع".
خا�شة  �لأم��ل،  وخيبة  بالإحباط  �شعرت  "لقد  و�أ�شافت 
و�أنني كنت قد تخيلت ديكور كل غرفة يف �ملنزل يف ر�أ�شي، 
لذلك بعد �لتفكري ملدة �أ�شبوع، نف�شت �لغبار عن نف�شي 
بقيمة  ك��ار�ف��ان  و��شرتيت  للغاية،  متهور�ً  �شيئاً  وفعلت 

1400 جنيه �إ�شرتليني من �لفي�س بوك".

بعد 40 عاما.. ال�شرطة تعتقل 
ال�شفاح ال�شبح

�أم�س  �أول  �أول  قالت �شلطات ولية كاليفورنيا يوم  
�جلمعة �إن �ل�شرطة �عتقلت �شخ�شا متهما بارتكاب 
�ل�شفاح  لقب  عليه  و�أطلق  عقود  قبل  قتل  جرميتي 
�ل�شبح ، �إ�شافة �إىل جناية �غت�شاب يف �لعام �ملا�شي، 
�إثر �لتاأكد من حم�شه �لنووي خالل عملية تفتي�س 

على �لطريق.
وبح�شب "�شي �إن بي �شي نيوز"، فاإن �ملوقوف جيم�س 
�إليه يف وقت  76 عاما، قد وجهت  غاري �لذي يبلغ 
���ش��اب��ق م��ن �لأ���ش��ب��وع �جل����اري، تهمة ق��ت��ل �م����ر�أة يف 

�ل�شاد�شة و�لأربعن من �لعمر، �شنة 1996.
�ل�شلطات قد عرت على �ل�شحية، وينيفرد  وكانت 
�آث��ار ترز وقوع  �إثر تعر�شها لل�شنق، مع  دوغال�س، 

�عتد�ء ج�شدي عنيف.
ومن �ملرتقب �أي�شا �أن يو�جه غاري تهمة بال�شلوع يف 
جرمية قتل �أخرى تعود �إىل 1980، عندما عر على 

�ل�شحية ليرتيل ليندز�ي، وعمرها 46 �شنة �أي�شا، 
بيتها مبدينة يونيون يف كاليفورنيا،  مقتولة د�خل 

�إثر تعر�شها لعتد�ء جن�شي ثم �خلنق.
�أن  �إىل  خل�شت  قد  �ل�شرطة  كانت   ،2012 �شنة  ويف 
يحمل  �شخ�س  ط��رف  من  �رتكبتا  �لقتل،  جرميتي 
�أي  حت��دي��د  يجر  مل  لكن  نف�شه،  �ل��ن��ووي  �حلم�س 

م�شتبه فيه.
ويف وقت �شابق من �ل�شهر �جلاري، �نتبهت �ل�شلطات 
�إىل  جم��دد�  ع��اد  للمجرم  �ل��ن��ووي  �حلم�س  �أن  �إىل 
�ل���و�ج���ه���ة، �إث����ر ر����ش���ده يف ج��رمي��ة �ع���ت���د�ء جن�شي 

�رتكبت �شنة 2021 يف �شان فر�ن�شي�شكو.
بولية  �شولنو  مقاطعة  يف  �ل�شرطة  مكتب  ورف�س 
�لذي  �لتحقيق  تفا�شيل  ع��ن  �لك�شف  كاليفورنيا 
جرى من �أجل توقيف �جلاين، م�شري� �إىل �شو�بط 

متعلقة باخل�شو�شية.

�سيلينا غوميز خالل ح�سورها العر�س الأول للمو�سم الثاين من امل�سل�سل التلفزيوين فقط جرائم القتل يف املبنى, يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز

اأجنلينا جويل تطيح بـ براد بيت ويخ�شر معركته اأمامها
�ل�شابقة  زوجته  �شد  م��ري�ف��ال  �شاتو  ممتلكات  ق�شية  بيت   �ملمثل  بر�د  �لعاملي  �لنجم  خ�شر 
�لنجمة  �أجنلينا جويل ، و�لتي �تهمها فيها بالتاأثري يف �شمعته �لتجارية وعرقلة م�شاحله 
�ملالية، بعد بيع ح�شتها  دون علمه لرجال �أعمال �آخرين. وكانت قد باعت �أجنلينا جويل 
مري�فال" ل�شركة  "�شاتو  نبيذ  م�شنع  ن�شف  عن  عبارة  هي  و�لتي  ح�شتها   2021 عام 

يديرها يوري �شيفلر، �لذي ميتلك "فودكا" �لرو�شية.
وقد زعم حمامو بر�د بيت �آنذ�ك �أن د�فع جويل للبيع كان �إحلاق �ل�شرر ببيت وقدمو� 

�لعديد من �مل�شتند�ت للمحكمة لتاأكيد ذلك.
لل�شيطرة  وخططو�  �شامة"  "نو�يا  لديهم  �لرو�شية  �لأوليغار�شية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارو� 

�لكاملة على م�شنع نبيذ بيت �لذي تبلغ تكلفته مالين �لدولر�ت.
ويف �آخر م�شتجد�ت �ملحاكمة، طلب فريق �أجنلينا جويل �لقانوين من �ملحكمة 
�ل��ذي �شعى  �لأم��ر  ب��ر�د بيت،  ب�شركات  �لط��الع على م�شتند�ت تتعلق 
�ملحكمة برف�س  �إق��ن��اع  �إىل جتنبه وح��اول  ب��ر�د بيت ج��اه��د�ً  حمامي 

طلب �لأور�ق و�ملر��شالت، بح�شب "�ل�شفحة �ل�شاد�شة".


