فر�ضية يناق�شها الغرب ب�شكل متزايد

�ص 05

�أوكرانيا :ما الذي �سيغيرّ
�إعالن رو�سيا احلرب ر�سميا؟

طرق دبي تعتمد خطة تنفيذ م�سارات
»
«
خا�صة للحافالت ومركبات الأجرة

�ص 08

•• الفجر -بول فريونيك -ترجمة خرية ال�شيباين

هل �ستتحول "العملية الع�سكرية اخلا�صة" التي قام بها فالدميري بوتني يف �أوكرانيا
ر�سم ًيا �إىل حرب؟ اكت�سبت هذه الفر�ضية وزن�اً يف الأي��ام الأخ�يرة يف امل�ست�شاريات
الغربية ،مع اقرتاب  9مايو ،وهو تاريخ االحتفال يف رو�سيا بالن�صر ال�سوفياتي على
�أملانيا النازية واللحظة العظيمة من الوطنية الرو�سية� .أعتقد �أنه �سيحاول االبتعاد
عن عمليته اخلا�صة ،قال وزير الدفاع الربيطاين بن واال���س الأ�سبوع املا�ضي يف
مقابلة مع �إذاع��ة �إل بي �سي ،لقد مهد الطريق ليتمكن من القول :انظروا� ،إنها
الآن حرب �ضد النازيني ،وما �أحتاجه هو املزيد من النا�س� ،أحتاج �إىل املزيد من
(التفا�صيل �ص)10
حطب املدافع الرو�سي.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

احلرّ يف �إ�رضاب جوع

�ص 17

•• عوا�صم-رويرتز:

زار نائب رئي�س ال ��وزراء الرو�سي
م � � � � ��ارات خ ��و�� �س� �ن ��ول�ي�ن م ��دي �ن ��ة
م��اري��وب��ول ال�ساحلية امل��دم��رة يف
جنوب �أوكرانيا التي تزعم مو�سكو
�أنها �سيطرت عليها يف � 21أبريل
ني�سان بعد ما يقرب من �شهرين
من احل�صار.
وهو �أرفع م�س�ؤول رو�سي حتى الآن
ي�صل �إىل املدينة املطلة على بحر
�آزوف ب�ع��د �أ��س��اب�ي��ع م��ن الق�صف
الرو�سي ال��ذي ب��د�أ بعد �أن �أر�سلت
مو�سكو �آالف اجلنود �إىل �أوكرانيا
يف  24فرباير �شباط فيما و�صفته
بالعملية الع�سكرية اخلا�صة.
ومع ذل��ك ،ما زال بع�ض املقاتلني
الأوكرانيني متح�صنني يف م�صنع
�آزوف�ستال ال�ضخم لل�صلب والذي
يعود �إىل احلقبة ال�سوفيتية ،وهو
�آخ ��ر م�ع�ق��ل ي��رف��ع راي ��ة التحدي
ل �ل �ق��وات ال��رو� �س �ي��ة ه �ن��اك .وقال
اجل�ي����ش الأوك � ��راين ام ����س الأحد
�إن رو�سيا وا�صلت ق�صفها املكثف
للم�صنع.
وق � ��ال خ��و� �س �ن��ول�ين ،امل� ��� �س� ��ؤول يف
احل �ك��وم��ة ال��رو� �س �ي��ة ع ��ن البناء
والتنمية احل�ضرية ،على تيليجرام
�إنه زار ماريوبول وبلدة فولنوفاكا
يف �شرق �أوكرانيا من بني مناطق
�أخرى حررتها القوات الرو�سية.

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae
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بر�شلونة �إىل دوري الأبطال
 28صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

غوتريي�ش� :أزمة �أوكرانيا قد تت�سبب ب�ضرر عاملي ال حدود له

مو�سكو� :سندمر دول الناتو يف ن�صف �ساعة �إذا ن�شبت حرب نووية

•• مو�سكو-وكاالت:

مع ت�صاعد التوتر بني رو�سيا وال�غ��رب على
خلفية العملية الع�سكرية التي �أطلقتها على
الأرا�ضي الأوكرانية يف  24فرباير املا�ضي،
عاد التلويح جمدداً بال�سالح النووي.
ف�ق��د ه��دد رئ�ي����س وك��ال��ة ال�ف���ض��اء الرو�سية
رو�سكو�سمو�س ،دم�ي�تري روغ��وزي��ن� ،أم�س،
بتدمري دول حلف �شمال الأط�ل���س��ي الناتو
خالل ن�صف �ساعة �إذا ن�شبت حرب نووية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ب�ل�اده �ستدمر دول الناتو يف
ن�صف �ساعة" يف حال ن�شوب �أي حرب نووية،
بح�سب ما �أفادت و�سائل �إعالم رو�سية.
ون �ق��ل م��وق��ع ب ��راف ��دا الإخ � �ب� ��اري الرو�سي
ع� ��ن رئ� �ي� �� ��س وك� ��ال� ��ة ال� �ف� ��� �ض ��اء ال ��رو� �س �ي ��ة
(رو�سكو�سمو�س) ،دمي�تري روج��وزي��ن ،هذا
التحذير الذي �أحلقه بدعوة �إىل عدم ال�سماح
ب �ح��دوث م�ث��ل ه��ذا ال���س�ي�ن��اري��و ب��ل مواجهة
العدو بالأ�سلحة التقليدية.
وقال روجوزين :يف حرب نووية �سيتم تدمري
دول الناتو م��ن جانبنا خ�لال ن�صف �ساعة،
لكننا يجب �أال ن�سمح بذلك.
و�أ�شار �إىل �أنه كان على دراية بعواقب احلرب
ال� �ن ��ووي ��ة ،ول ��ذل ��ك دع ��ا امل �ج �م��ع ال�صناعي
الع�سكري الرو�سي �إىل اال�ستعداد للمواجهة
مع حلف الناتو وذلك يف �أقرب وقت ممكن.
�إال �أن��ه �شدد يف الوقت عينه على �أن مو�سكو

لن ت�سمح بحدوث ذل��ك ،لأن عواقب احلرب
النووية �ست�ؤثر على العامل برمته.
يذكر �أن��ه منذ انطالق العملية الرو�سية يف
�أوك��ران �ي��ا ،ت���ص��اع��دت امل �خ��اوف ال��دول�ي��ة من
احتمال تو�سع ال�صراع ،بل ن�شوب حرب عاملية
ث��ال�ث��ة ،ورمب ��ا ن��ووي��ة ،ال�سيما ب�ع��د �أن غذت
بع�ض الت�صريحات الرو�سية تلك املخاوف.
فقد ح��ذرت رو�سيا �أك�ثر من م��رة من تو�سع
احللف الذي بات ي�شكل ر�أ�س حربة يف موقفه
املناه�ض لها ،والداعم بقوة لكييف ،يف ال�شرق
الأوروب� ��ي ،م��ؤك��دة �أن �أي تهديد لأمنها قد
يدفعها رمبا �إىل ن�شر �أ�سلحة نووية.
ما ا�ستنفر الدول الغربية برمتها منبهة من
حتى التفكري يف هكذا خيار� ،إال �أن اخلارجية
الرو�سية عادت و�أو�ضحت مراراً �أنها مل تهدد
با�ستخدام النووي� ،إمنا حذرت من عدم �أخذ
املخاوف الأمنية الرو�سية يف عني االعتبار.
وفيما دخلت العملية الع�سكرية الرو�سية يف
�أوك��ران�ي��ا يومها ال �ـ  ،74و�سط توقعات ب�أن
ت�ط��ول لأ��ش�ه��ر ،وح ��ذر الأم�ي�ن ال �ع��ام للأمم
امل �ت �ح��دة �أن�ط��ون�ي��و غ��وت�يري����ش م��ن �أن هذه
احلرب قد تت�سبب للعامل ب�ضرر ال حدود له.
وو�صف يف تغريدة عرب ح�سابه على تويرت،
�أم ����س الأح� ��د ،ت�ل��ك احل ��رب بالعبثية وغري
املنطقية ،والرهيبة والقا�سية.
كما �أكد �أن الأمم املتحدة �ست�ستمر يف تو�سيع
ن�ط��اق عملياتها الإن���س��ان�ي��ة و�إن �ق��اذ الأرواح

زوار يطلعون على طائرة هليكوبرت من طراز  USChinookخالل اليوم االفتتاحي لعر�ض طائرات الناتو يف مقدونيا( .ا ف ب)
زيلين�سكي يف ح�ي�ن��ه ،ال ��ذي اع �ت�بر �أن ��ه كان املتح�صّ نون منذ �أ�سابيع يف مالجئ يف م�صنع
وتقليل املعاناة.
ودعا �إىل �ضرورة وقف ما و�صفها بدورة املوت ي�ف�تر���ض ع�ل��ى امل �� �س ��ؤول الأمم ��ي ال��رف�ي��ع �أن �آزوف���س�ت��ال ال���ض�خ��م� ،آخ ��ر معقل للمقاومة
الأوكرانية يف وجه اجلي�ش الرو�سي يف مدينة
والدمار والتهجري واال�ضطراب.
يعرج على بالده �أو ًال.
ي�شار �إىل �أن الأمني العام للأمم املتحدة كان فيما �أك��د غوتريي�ش الح�ق��ا �أن��ه �سعا خالل م��اري��وب��ول (ج�ن��وب ��ش��رق) امل��د ّم��رة� ،أن�ه��م ال
زار العا�صمة الأوكرانية كييف �أواخر ال�شهر لقاءاته يف مو�سكو �إىل حث امل�س�ؤولني الرو�س ينوون اال�ست�سالم .و�ص ّرح ال�ضابط يف جهاز
املا�ضي (�أبريل  ،)2022يف ر�سالة دعم قوية ع�ل��ى وق��ف �إط�ل�اق ال �ن��ار ،وال���س�م��اح ب�إجالء اال�ستخبارات الأوكرانية �إيليا �سامويلينكو يف
م�ؤمتر �صحايف عرب الفيديو �أن اال�ست�سالم
للبالد ،بعد زي ��ارة �سبقتها ملو�سكو ،م��ا �أثار املدنيني.
ام�ت�ع��ا���ض ال��رئ�ي����س الأوك� � ��راين فولودميري م �ي��دان �ي �اً� ،أع �ل��ن ال�ع���س�ك��ري��ون الأوكرانيون لي�س خيارًا لأن حياتنا ال ته ّم رو�سيا.

انتخابات لبنان ..الآالف ي�صوتون يف  48دولة

•• بريوت-وكاالت:

مغرتبون لبنانيون يف اخلارج يدلون ب�أ�صواتهم يف االنتخابات الت�شريعية (ا ف ب)
كل � 4سنوات ،ومنحت االنتخابات يف ال��راب��ع من �أغ�سط�س  2020ال �غ��رب يف جت��ري��د ح��زب اهلل من
الأخرية التي �أجريت عام  2018يف مرف�أ بريوت و�أ�سفر عن مقتل الأغلبية الربملانية.
مقاعد الأغ�ل�ب�ي��ة جلماعة حزب �أك�ثر من � 200شخ�ص و�إ�صابة م��ن امل�ق��رر �أن ي��ديل 194348
اهلل النافذة املدعومة من �إيران الآالف وت�سبب يف �أ�ضرار وا�سعة ناخبا ب�أ�صواتهم يف  192مركز
اقرتاع حول العامل ،كثري منها يف
وحلفائها .ان�ت�خ��اب��ات ه��ذا العام النطاق بالعا�صمة.
الخ �ت �ي��ار جم�ل����س ال �ن��واب املكون لي�س م��ن امل�ت��وق��ع ح��دوث تغيري البعثات الدبلوما�سية اللبنانية.
من  128ع�ضوا هي الأوىل منذ يذكر م��ن الت�صويت� ،إذ ال تزال وخ�ل�ال ت���ص��وي��ت اجل�م�ع��ة� ،أدىل
ب��دء الأزم��ة االقت�صادية واملالية الأح � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة الرئي�سية  59.45ب��امل�ئ��ة م��ن الناخبني
يف �أكتوبر  ،2019والتي �أدت �إىل وال���س��ا��س��ة ن��اف��ذي��ن �أث �ن��اء خو�ض امل� ��� �س� �ج� �ل�ي�ن ال � �ب � ��ال � ��غ ع� ��دده� ��م
موجة احتجاجات على م�ستوى االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ،ب �ي �ن �م��ا تنق�سم  30929ب ��أ� �ص��وات �ه��م ،بح�سب
ال �ب�لاد .كما �أن�ه��ا �أول انتخابات ��ش�خ���ص�ي��ات امل �ع��ار� �ض��ة .وت ��أم��ل وزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة ع �ب��د اهلل بو
منذ االنفجار ال�ضخم الذي وقع الأح��زاب الرئي�سية املدعومة من حبيب.

ا�سيا الو�سطى تبتعد عن بوتني

يف مواجهة احلرب يف �أوكرانيا

�آ�سيا الو�سطى تن�أى بنف�سها عن مو�سكو!

•• الفجر �-أوليفييه بوري�س –ترجمة خرية ال�شيباين

حتافظ جمهوريات االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق على عالقات متناق�ضة
مع رو�سيا بوتني :فهي مرتهنة اقت�صاد ًيا ،وت�سعى �إىل حترير نف�سها من
دائرة نفوذ هذا العمالق حتى ال تخاطر باالبتالع بدورها.
"نحن ال نعرتف با�ستقالل جمهوريتي دونيت�سك ولوهان�سك" ،مثل
هذا الت�صريح قد يبدو طبيعياً من فم زعيم غربي ،خا�صة منذ الغزو
الرو�سي يف فرباير املا�ضي .لكن املده�ش هو �أن ي�أتي من عبد العزيز
كاملوف ،وزي��ر خارجية �أوزبك�ستان ،وهي دول��ة تقع يف �آ�سيا الو�سطى،
يُنظر �إليها على �أنها تدور يف فلك نفوذ مو�سكو( .التفا�صيل �ص)9

ح �ق �ق��ت �إم� � � ��ارة دب � ��ي �إجن � � ��ازاً
اق �ت �� �ص��ادي �اً م �ه �م �اً بت�صدرها
قائمة املدن اجلاذبة مل�شروعات
اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي املبا�شر
اجلديدة للعام  ،2021وذلك
وفقاً للتقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة
دبي لتنمية اال�ستثمار� ،إحدى
م ��ؤ� �س �� �س��ات دائ � ��رة االقت�صاد
وال���س�ي��اح��ة يف دب ��ي ،تدفقات
اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي املبا�شر
ايل �إم ��ارة دب��ي ل�ع��ام ،2021
ال � �� � �ص� ��ادر ع� ��ن م ��ر�� �ص ��د دب ��ي
لال�ستثمار ،وال��ذي ك�شف عن
جن��اح الإم ��ارة يف ج��ذب 418
م���ش��روع�اً ا��س�ت�ث�م��اري�اً جديداً
ل�ت���ض��ع دب ��ي يف امل ��رك ��ز الأول
ع ��امل �ي �اً يف ج� ��ذب م�شروعات
اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي املبا�شر
اجل��دي��دة�� ،ص�ع��وداً م��ن املركز
الثالث يف العام املا�ضي.
و�أع� ��رب �سمو ال���ش�ي��خ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ع��ن اع �ت��زازه بهذا
الإجناز غري امل�سبوق.

لقي � 3أ�شخا�ص ،بينهم �شرطي،
حتفهم و�أ�صيب نحو � 7آخرين �إثر
ا�شتباكات قبلية دامية بوالية �سنار
و�سط ال�سودان.
وب ��رزت يف والي ��ات �سنار واجلزيرة
م � � ��ؤخ � ��راً ن � ��زاع � ��ات ب�ي��ن ال�سكان
والعمال الزراعيني الذين يقيمون
فيما يعرف بالكنابي وهي م�ساكن
ع���ش��وائ�ي��ة ت�ق��ام يف �أط� ��راف قنوات
ال ��ري ،وين�شب ال���ص��راع يف العادة
ح��ول ملكية الأر� ��ض .ون�ق��ل موقع
(� � �س ��ودان ت��ري �ب �ي��ون) ع ��ن الأم �ي�ن
العام ملركزية م�ؤمتر الكنابي جعفر
حممدين القول� ،إن جمموعة تتبع
لقبيلة ك�ن��ان��ة يف م�ن�ط�ق��ة الدبكر
القريبة من مدينة �سنجة عا�صمة
والي ��ة ��س�ن��ار ه��اج�م��ت ح �ي �اً تقطنه
قبيلة القمر ،ب�سبب ادعائهم ملكية
الأر���ض التي يقيمون عليها .و�أفاد
ب � ��أن ال �ه �ج��وم �أ� �س �ف��ر ع��ن م�ق�ت��ل 3
�أ��ش�خ��ا���ص بينهم ��ش��رط��ي ،و�إ�صابة
ن�ح��و � 7آخ��ري��ن بع�ضهم يف حالة
خطرية ،وجرى �إ�سعافهم للعا�صمة
اخل � ��رط � ��وم .و�أو� � �ض � ��ح �أن خلفية
الأحداث تعود �إىل نزاع قدمي ن�شب
ب�ي�ن � �س �ك��ان امل�ن�ط�ق��ة ق �ب��ل ن �ح��و 6
�أ�شهر ت�سبب يف �إحراق �أجزاء وا�سعة
من الدبكر.

�شارك �أن�صار الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيد� ،أم�س
الأح��د ،يف م�سريات م�ؤيدة له وخلياراته يف خمتلف
حمافظات البالد.
وحت��ت �شعار �إنقاذ البالد وت�أ�سي�س جمهورية ثانية
والدفاع عن الدولة ،جتمع الآالف من �أن�صار �سع ّيد
يف �شارع احلبيب بورقيبة و�سط العا�صمة ،رافعني
�أع�ل�ام تون�س و��ش�ع��ارات (قي�س �سع ّيد ل�ست وحدك
وال�شعب يريد نظام رئا�سي ،وتون�س حرة والإخوان
بره ،و�أوفياء �أوفياء وال عودة للوراء).
فيما رف �ع��وا �أي �� �ض �اً � �ش �ع��ارات �أخ ��رى ت��دع��و ملحا�سبة
الأط ��راف ال�سيا�سية امل�س�ؤولة ع��ن ت��ده��ور الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية واملتورطة يف الف�ساد ،على
ر�أ��س�ه��ا ح��رك��ة النه�ضة ،وذل��ك قبل �إج ��راء ا�ستفتاء
وانتخابات.
ي�شار �إىل �أن �سعيد ت�صدر م�ؤ�شر الثقة لدى التون�سيني

امليلي�شيات تتمركز يف طرابل�س وحتذيرات من �صراع ع�سكري
حذر خرباء �سيا�سيون وع�سكريون من خطورة �إعادة
متركز امليلي�شيات غربي ليبيا خا�صة يف العا�صمة
طرابل�س ون�شوب نزاع ع�سكري وا�سع هناك.
وبح�سب م�صادر ل�سكاي نيوز عربية ف�إنه لوحظ يف
الآونة الأخرية دخول �أرتال ع�سكرية �ضخمة وقامت
�أخرى ب�إعادة التمركز يف العا�صمة وو�ضعت عنا�صرها
حول م�ؤ�س�سات هناك ،ال�سيما ميدان ال�شهداء ومقر
جمل�س ال��وزراء والبنك املركزي ووزارت��ي اخلارجية
والداخلية.
ويعتقد �أن امليلي�شيات املتواجدة تتبع كلها لرئي�س
ال ��وزراء املنهية والي�ت��ه عبد احلميد الدبيبة فيما
ان�سحبت كل القوات التابعة لرئي�س الوزراء اجلديد
فتحي با�ش�أغا حر�صا منه على عدم االقتتال.
ودعم الدبيبة امليلي�شيات التابعة له باملال وال�سالح
فحتى اللحظة ال يتعامل حمافظ البنك املركزي �إال
مع عبد احلميد الدبيبة ويوافق له دائما على كافة
الأموال الذي يطلبها رغم طلب جمل�س النواب.
ودع ��ا رئ�ي����س جمل�س ال �ن��واب الليبي عقيلة �صالح
م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة �إىل ع ��دم ال�ت�ع��ام��ل م��ع حكومة

•• دبي-وام:

قتلى وجرحى يف ا�شتباكات
ق��ب��ل��ي��ة و���س��ط ال�����س��ودان

قوات تابعة لبا�شاغا تن�سحب حر�صا على عدم االقتتال

•• طرابل�س-وكاالت:

دب��ي الأوىل عامليا يف
جذب م�شاريع اال�ستثمار
الأج���ن���ب���ي امل��ب��ا� �ش��ر

«تون�س حرة والإخوان بره» ..م�سريات م�ؤيدة لقي�س �سع ّيد

•• اخلرطوم-وكاالت:

ب � ��د�أ �آالف ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،الذين
ي �ع �ي �� �ش��ون يف ح � ��وايل  50دول ��ة
الت�صويت املبكر� ،أم�س الأح��د ،يف
االنتخابات الربملانية املراقبة من
كثب يف البالد ،وذلك بعد �أيام من
�إجراء ت�صويت مماثل يف  10دول
ذات �أغلبية م�سلمة.
ك ��ان ح ��وايل � 195أل ��ف لبناين
� �س �ج �ل��وا �أ� �س �م��اءه��م للت�صويت،
الأح � ��د ،يف  48دول ��ة م��ن بينها
الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا
ورو� �س �ي ��ا وال � � ��دول الأع� ��� �ض ��اء يف
االحت ��اد الأوروب � ��ي وال�ع��دي��د من
الدول الإفريقية.
وم��ن املقرر �أن يجرى الت�صويت
يف ل�ب�ن��ان يف اخل��ام����س ع�شر من
مايو اجلاري .ومن بني الناخبني
يف ت�صويت ،الأح ��د ،العديد من
اللبنانيني الذين فروا من البالد
خ�ل�ال ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين و�سط
االنهيار االقت�صادي التاريخي.
ويرجع �سبب الرتاجع االقت�صادي
�إىل عقود من الف�ساد و�سوء الإدارة
من قبل الطبقة ال�سيا�سية التي
تدير الدولة ال�صغرية منذ نهاية
احلرب الأهلية التي دارت رحاها
بني عامي  1975و.1990
وجترى االنتخابات الربملانية مرة

الفجر الريا�ضي

هدف �ألبا القاتل يقود
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ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ب��رئ��ا��س��ة ع�ب��د احل�م�ي��د الدبيبة
باعتبارها منتهية ال�صالحية.
ك �م��ا ه� ��دد ع�ق�ي�ل��ة � �ص��ال��ح ب��ات �خ��اذ �إج � � � ��راءات �ضد
املخالفني ،م�شريا �إىل �أن حكومة فتحي با�ش�أغا هي
�صاحبة ال�شرعية من قبل الربملان لكن املركزي مل
ي�ستجب لهذا القرار.
وتكثيف ت��واج��د امليلي�شيات �أدى ل�صراعات داخلية
بينهم وحدثت مناو�شات تطورت ال�شتباكات بغر�ض
نية كل ميلي�شيا ال�سيطرة على منافذ ليبيا ،التي تدر
�أمواال للتحكم فيها وت�صبح ورقة �سيا�سية يلعبون بها
ويتفاو�ضون عليها مثلما حدث يف حقول النفط.
وامتدت ال�صراعات بني امليلي�شيات املوالية للدبيبة
حتى مدينة الزاوية حيث �شهدت املدينة ا�شتباكات
حادة بع�ض خالف على �إع��ادة التمو�ضوع والتمركز
ونية بع�ض الأطراف ال�سيطرة على مواقع بعينها.
وقال اخلبري الع�سكري �شريف عراقيب ل�سكاي نيوز
عربية �إن��ه ال توجد قوى �سيا�سية تدعم الدبيبة يف
ليبيا ،لكنه ا�ستطاع �إغ��راء امليلي�شيات امل�سلحة على
دعمه ب�أموال ال نهاية لها ،و�أدرج عنا�صر ميلي�شياوية
يف ن�ط��اق ج��دول امل��رت�ب��ات الع�سكرية وق��دم اعتمادا
كبريا لها.

•• تون�س-وكاالت:

يف �آخر عملية ا�ستطالع للر�أي �أجرتها م�ؤ�س�سة �سيغما
كون�ساي املتخ�ص�صة بن�سبة .64%
غ�ير �أن ه��ذه امل���س�يرات امل ��ؤي��دة ل��ه ه��ي مبثابة حتد
مل �ع��ار� �ض �ي��ه ال ��ذي ��ن ت �ك �ت �ل��وا حت ��ت م ��ا ي���س�م��ى جبهة
اخلال�ص الوطني ،ويتحركون ل�سحب ورقة ال�شارع
وال�شعبية منه.
وم�ؤخراً ،هاجم الرئي�س �سع ّيد تلك املعار�ضة واتهمها
مبحاولة �إحراق البالد والوقوف وراء حوادث حرائق
�شهدتها خمتلف م��دن ت��ون����س ط��ال��ت ق��وت ال�شعب
وم���ص��ادر �إن�ت��اج ال��دول��ة .كما اتهمها ب�تروي��ج �أخبار
ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،نافياً �أن تكون هناك نية
العتقال ال�شخ�صيات احلزبية املعار�ضة ل��ه �أو حل
الأحزاب ال�سيا�سية.
كما جدّد الت�أكيد على رف�ضه احلوار مع الفا�سدين،
يف �إ� �ش��ارة �إىل ح��زب النه�ضة والأح � ��زاب املتحالفة
معها ،داعياً الق�ضاء �إىل العمل من �أجل فتح الق�ضايا
وحما�سبتهم بهدف حتقيق العدالة.

ال��ق��وات امل�شرتكة :احلوثيون
يرف�ضونفتحمعرباحلديدة-تعز
•• اليمن-وكاالت:

طائرة يوم القيامة ر�سالة يف يوم الن�صر

يكت�سب موعد اليوم قيمة رمزية �أكرث:

�أربعة �أ�سئلة حول �أهمية
 9مايو لبوتني ورو�سيا!

•• الفجر خرية ال�شيباين

يف التا�سع من مايو من كل عام ،يحتفل الرو�س بانت�صار احلرب الوطنية
العظمى� ،أي بنهاية احلرب العاملية الثانية.
ومنذ و�صوله �إىل ال�سلطة ،جعل فالدميري بوتني من ه��ذه املنا�سبة
موعدا لتعزيز ال��روح الوطنية الرو�سية .وه��ذا ال�ع��ام� ،سيكت�سب هذا
املوعد قيمة رمزية �أكرث ب�سبب احلرب يف �أوكرانيا.
منذ ع��ام  ،1945يحتفل االحت ��اد ال�سوفياتي ث��م االحت ��اد الرو�سي،
بانتهاء احل��رب العاملية الثانية واالنت�صار على النازية� .صراع ،يطلق
عليه هناك احلرب الوطنية العظمى والتي ت�سببت يف مقتل ما يقرب
من  27مليون رو�سي.
ع��ام  ،2022يكت�سب االحتفال بهذا الن�صر �أهمية خا�صة ،فقد �أمر
فالدميري بوتني بغزو �أوكرانيا بحجة الق�ضاء على النازية يف هذا البلد
على وجه اخل�صو�ص .وحتى لو تعرثت هذه احلرب -التي تعترب ر�سم ًيا
يف رو�سيا عملية خا�صة" فقط -ف�إن االحتفال يف  9مايو يجب �أن يرقى
�إىل م�ستوى طموحات فالدميري بوتني احلربية.
(التفا�صيل �ص)11

�أكدت القوات امل�شرتكة يف ال�ساحل
ال�غ��رب��ي ال�ي�م�ن��ي ،ا��س�ت�م��رار رف�ض
م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ا احل� ��وث� ��ي ،ف �ت��ح معرب
احل��دي��دة  -ت�ع��ز ،وذل��ك بعد �أكرث
من �أ�سبوعني على فتحها من قبل
القوات امل�شرتكة من طرف واحد،
تنفيذاً للهدنة الأممية.
وب� � ��ادرت ال� �ق ��وات امل �� �ش�ترك��ة بفتح
ط��ري��ق حي�س ـ اجل��راح��ي الرابط
بني تعز واحلديدة لدواع �إن�سانية، ،
تنفيذاً للهدنة الأممية التي دخلت
حيز التنفيذ مطلع �أبريل املا�ضي،
بانتظار ا�ستجابة ميلي�شيا احلوثي
ال�ت��ي ت�ستمر م��ن جانبها ب�إغالق
امل�ع�بر لتنقل الأف ��راد وال�شاحنات
التجارية.
و�أك��د املتحدث ع�ضو قيادة القوات
امل �� �ش�ترك��ة ال�ع�م�ي��د � �ص ��ادق دوي ��د،
ا�ستمرار �سريان فتح معرب احلديدة
 ت�ع��ز م��ن ق�ب��ل ال �ق��وات امل�شرتكةم��ن ج��ان��ب واح� ��د ،ت�ن�ف�ي��ذا ملبادئ
الهدنة الإن�سانية ،يف حني ترف�ض
ميلي�شيات احلوثي الإرهابية فتح
املعرب وت�شدد احل�صار على تعز.
وظهر العميد دويد ، ،يف منفذ حي�س
اجل��راح��ي ال��راب��ط ب�ين حمافظتي
تعز واحل��دي��دة ،بعد افتتاحه من
جانب القوات امل�شرتكة.
و�أ�شار يف فيديو ن�شره على �صفحته
مبوقع تويرت �إىل رف�ض امليلي�شيات
احلوثية اتخاذ خطوة مماثلة من
جانبها ،ا�ستمرارا حل�صارها الغا�شم
على حمافظة تعز وعدم تنفيذ �أي
من بنود الهدنة الأممية.
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Monday

اليوم ..االحتفال بيوم الإمارات الطبي الأول
•• �أبوظبي-وام:

02

تنظم اجل�ه��ات ال�صحية واملعنية احلكومية ح��زم��ة م��ن الفعاليات
والأن�شطة لالحتفال بـ "يوم الإم��ارات الطبي الأول" الذي ي�صادف
اليوم الإثنني وذلك تقـــــــديراً جلهـــــــود الكـــــــــوادر الطبية والعـــــاملني
يف جمــــــال الرعــــــــاية ال�صحية يف ت�ع��زي��ز �صحة املجتمع وجودة
احلياة.
كان املجل�س الوزاري للتنمية وبدعم من وزارة تنمية املجتمع قد اعتمد
التا�سع من مايو من كل عام يوماً خا�صاً لالحتفاء بـ " يوم الإمارات

الطبي " للتعريف بالعطاء الإن�ساين واجلهود النبيلة التي تقدمها
الكوادر الطبية والتمري�ضية وم��زودي اخلدمات ال�صحية وت�سليط
ال�ضوء على اجلهود الكبرية التي تقوم بها اجلهات واملن�ش�آت ال�صحية
املختلفة والإجنازات الرائدة التي حققها القطاع خالل الفرتة املا�ضية
ولتكرمي الكوادر الطبية املميزة ودعمهم بكافة الأ�شكال كونهم جزءاً
ال يتجز�أ من املنظومة الطبية الرائدة يف دولة الإمارات.
ويج�سد احلدث التوجيهات احلكيمة والر�ؤى اال�سرتاتيجية للقيادة
ال��ر��ش�ي��دة ال�ت��ي تطمح �إىل حتقيق ال��ري��ادة وال�ت�ن��اف���س�ي��ة يف جميع
القطاعات وعلى ر�أ�سها قطاع الرعاية ال�صحية.

و�أع ��رب ح�سن جا�سم النوي�س الرئي�س التنفيذي مل�ب��ادل��ة للرعاية
ال�صحية مبنا�سبة "يوم الإم��ارات الطبي الأول" عن امتنان مبادلة
للرعاية ال�صحية جلميع العاملني يف هذا القطاع ،و�أثنى على الدور
املحوري الذي ي�ؤدونه .
ّ
 .وق��ال " يف العامني املا�ضيني عندما �أمل��ت بالعامل �أجمع جائحة "
كوفيد� " -19أثبتت ال�ف��رق الطبية وال�سريرية على ام�ت��داد دولة
الإمارات �أن عملها يندرج يف �صميم قيمنا الوطنية الرا�سخة القائمة
على حماية رفاهية و�سالمة جمتمعنا ونحن نث ّمن عالياً تفانيها يف
و�ضع احتياجات املر�ضى يف طليعة �أولوياتها ".

و�أ�ضاف " نفخر يف مبادلة للرعاية ال�صحية ب�شبكتنا التي ت�ضم ما
يقارب � 10آالف من مقدمي الرعاية ال�صحية الذين ت�شكل الكوادر
الطبية وال�سريرية  60%منهم وبف�ضل خرباتهم املمتدة على مدى
عقود من الزمن ومهاراتهم يف ا�ستخدام �أح��دث التقنيات املتطورة
متكنا من تقدمي رعاية مبتكرة عاملية امل�ستوى للمر�ضى ومن دعم
جهود دول��ة الإم��ارات يف تزويد كافة �أف��راد املجتمع ب�أعلى م�ستويات
الرعاية ال�صحية" .
 .وقال " ي�سعدنا �أن نحتفل اليوم بهم ونحتفي ب�إجنازاتهم م�ستلهمني
منهم م�ساعيهم الد�ؤوبة لتوفري �أف�ضل رعاية ممكنة للجميع".

�أطلقها حممد بن را�شد قبل � 5سنوات ل�صنع �أمل جديد لل�شباب العربي

«مليون مربمج عربي» ..مبادرة جت�سد ر�ؤية حممد بن را�شد لتمكني ال�شباب مبهارات لغة امل�ستقبل
االق�ت���ص��اد ال��رق �م��ي ،مب��ا ي�سهم يف ��س��د ال�ف�ج��وة الرقمية
املتوقعة يف العامل العربي.

•• دبي -وام:

�سنوات ا�ستثنائية عا�شها امل�برجم��ون والأك��ادمي�ي��ون ورواد
الأع �م��ال ومتخ�ص�صو ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ع��رب م�ن��ذ �إطالق
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ملبادرة
"مليون مربمج عربي" عام  2017لت�أهيل جيل جديد من
ال�شباب العربي القادر على اال�ستفادة من اقت�صاد املعرفة
و�صنع الفر�ص امل�ستقبلية لنف�سه وملجتمعاته.
وق��دم��ت امل�ب��ادرة نتائج ب��ارزة جت�سد ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،بعدما
جنحت بجمع نخبة م��ن �أه��م امل��درب�ين و�أك�ثره��م خ�برة يف
علوم ال�برجم�ي��ات والتقنيات املتقدمة يف ال�ع��امل لتدريب
امل���ش��ارك�ين م��ن  80ب �ل��داً ،ت�ل�ق��وا  5م�لاي�ين ��س��اع��ة درا�سة
وعمل ،و�شاركوا يف � 76ألف ور�شة تدريبية ،و�أجنزوا 100
�ألف م�شروع تخرج ناجح.
و��س�ي�ك��ون خ��ري�ج��و امل �ب ��ادرة ع�ل��ى م��وع��د ه ��ذا الأ� �س �ب��وع مع
الإع�لان عن نتائج " حتدي مليون مربمج عربي " والتي
تبلغ قيمة جائزتها الكربى مليون دوالر ،و�ستتناف�س عليها
 6م�شاريع برجمية طورها �شباب عرب من خمتلف �أنحاء
ال�ع��امل بف�ضل امل �ه��ارات ال�برجم�ي��ة ال�ت��ي اكت�سبوها خالل
م�شاركتها يف م�ساقات املبادرة.
 حمطات بارزة.و�شكلت املبادرة حلظة فارقة يف املنطقة �أعطت �أم ً
ال جديداً
للم�ستقبل ،وحتولت �إىل �أداة لبناء �شراكات دولية فاعلة
وركيزة يف م�شروع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ال�ستئناف احل�ضارة العربية ،وعندما داهمت جائحة
" كوفيد "-19العامل ،كانت املبادرة من�صة رائدة البتكار
ح�ل��ول امل�ستقبل يف جم��االت ال�صحة والأع �م��ال والتكافل
املجتمعي.
و�سعت مبادرة "مليون مربمج عربي" �إحدى مبادرات حممد
بن را�شد العاملية ،وت�شرف عليها م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل� ،إىل
متكني ماليني ال�شباب العربي يف املنطقة من خالل توفري
فر�ص عمل لهم يف قطاع التكنولوجيا احلديثة وت�أهيلهم
و�صقل مهاراتهم و�إث��راء معارفهم وتطوير قدراتهم وبناء
خ�برات�ه��م يف جم ��االت ال�ع�ل��وم امل�ت�ق��دم��ة وت��وف�ير التدريب
العلمي املتخ�ص�ص لهم مل�ساعدتهم على �إتقان لغة الربجمة
والتفوق فيها ليكونوا م�ستعدين للتعامل بكفاءة عالية مع
جميع متطلبات اقت�صاد امل�ستقبل الرقمي.
 م�ستقبل ال�شباب العربيو��ش�ك��ل واق ��ع ال �ع��امل ال �ع��رب��ي م�ن�ط�ل�ق�اً �أ��س��ا��س�ي�اً للمبادرة
و�أهدافها ،حتديداً بالنظر �إىل البنية الفتية للمجتمعات
العربية� ،إذ ت�شري الدرا�سات �إىل �أن نحو  50%من �سكان
الوطن العربي دون �سن الـخام�سة والع�شرين ،ون�سبة كبرية
منهم تطمح لت�أ�سي�س م�شاريعها اخلا�صة خ�لال ال�سنوات
اخلم�س املقبلة ،ناهيك عن ارتفاع معدالت البطالة و�سط
�شريحة ال�شباب القادرين على العمل والإنتاج.
ورك � ��زت م� �ب ��ادرة "مليون م�ب�رم��ج عربي" ع �ل��ى �أه � ��داف
ا�سرتاتيجية خلدمة ال�شباب العربي على اكت�ساب املعرفة
ال�ت��ي متكنهم ام �ت�لاك امل �ه��ارات ال �� �ض��رورة ل��دخ��ول قطاع
تكنولوجيا املعلومات وحتقيق طموحاتهم واحل�صول على
فر�صة عمل من بني ماليني الفر�ص التي يوفرها القطاع
يف جم��االت��ه املختلفة ،مثل ب��رام��ج احل��ا��س��وب ،وتطبيقات
ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،وال���ص�ف�ح��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ال�ت��ي تخدم
احل�ك��وم��ات ال��ذك�ي��ة .كما م ّكنت امل �ب��ادرة م�ئ��ات الآالف من
ال�شباب من التعرف �إىل الآفاق امل�ستقبلية الوا�سعة القت�صاد
املعرفة مبختلف جوانبه.

 بداية الرحلة يف 2017مما ال�شك فيه �أن يوم � 24أكتوبر � 2017سيبقى يف ذاكرة
املاليني من الطالب والأكادمييني يف العامل العربي على
�أنه يوم مف�صلي يف م�سرية تطوير ومتكني ال�شباب العربي،
�إذ �شهد �إط�لاق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" ،م �ب��ادرة "مليون م�برم��ج عربي" �ضمن
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية ،ك�أكرب م�شروع
برجمة ي�سعى �إىل تدريب مليون �شاب عربي على الربجمة
وتقنياتها وم��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور امل�ت���س��ارع يف ع�ل��وم احلا�سوب
وب��رجم�ي��ات��ه وذل ��ك لتمكني ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي وت�سليحهم
ب ��أدوات امل�ستقبل التكنولوجية وو�ضع �سموه يف ذلك اليوم
الر�ؤية وامل�سرية وامل�سار ،م�ؤكدا على �أن املبادرة التي ت�سعى
لتدريب مليون �شاب عربي على الربجمة "هدفها متكني
ال�شباب العربي من تقنية الع�صر و�أدات��ه الأ�سا�سية ،وهي
الربجمة ،لغة الع�صر احلديث ".وا�ست�شرف �سموه منذ ذلك
احلني م�ستقبل العمل والتغيريات التي باتت اليوم واقعا
ملمو�سا� ،إذ لفت �إىل �أهمية الربجمة التي �ستفتح لل�شباب
م�ئ��ات الآالف م��ن ف��ر���ص ال��وظ��ائ��ف دون م�غ��ادرة بلدانهم،
و�ستتيح لهم مبا�شرة �أعمال خا�صة بهم على �شبكة االنرتنت
كما �أنها "�ستقود االقت�صاد العاملي".
وو�ضع �سموه امل�شروع �آن��ذاك يف �سياق م�ب��ادرات "خلق �أمل
يف املنطقة و�صنع م�ستقبل ل�شبابها" لتكون املبادرة بذلك
امتدادا طبيعيا لدعوته يف فرباير من العام نف�سه ،خالل
القمة العاملية للحكومات� ،إىل "ا�ستئناف احل�ضارة العربية"
باال�ستناد �إىل الإن�سان العربي واال�ستثمار فيه لإعادة �إحياء
دور املنطقة يف ن�شر العلوم واملعارف وامل�ساهمة يف النه�ضة
الإن�سانية ال�شاملة.
 خطة تنفيذية متطورة  ..حمطات فارقة.وقامت املبادرة منذ حلظتها الأوىل على �أ�س�س عملية ،عرب
الإعالن عن توفري تدريب جماين لل�شباب العربي امل�شارك
بالتعاون مع �أف�ضل ال�شركات العاملية يف جمال التكنولوجيا
احل��دي�ث��ة وت��أه�ي�ل�ه��م و��ص�ق��ل م�ه��ارات�ه��م و�إث � ��راء معارفهم
وت �ط��وي��ر ق��درات �ه��م وب �ن��اء خ�برات �ه��م يف جم� ��االت العلوم
املتقدمة وتوفري الت�أهيل العلمي املتخ�ص�ص لهم مل�ساعدتهم
على �إتقان لغة الربجمة والتفوق فيها ليكونوا م�ستعدين
للتعامل بكفاءة عالية مع جميع متطلبات اقت�صاد امل�ستقبل
الرقمي.
وت�ألفت امل�ب��ادرة من ث�لاث م��راح��ل ،ب��د�أت الأوىل بانت�ساب
فئتي الطالب وامل��درب�ين العرب من كل �أرج��اء العامل �إىل

 هاكاثون مليون مربمج عربياملحطة الثانية الأ�سا�سية يف م�سرية املبادرة كانت يف يونيو
 ،2020م��ع �إط�ل�اق م�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل هاكاثون
"مليون مربمج عربي" والتي �سعت �إىل �إحداث �أثر كبري
عربياً ودولياً من خالل �إ�شراك املربجمني العرب يف كافة
�أن�ح��اء ال�ع��امل للعمل على تطوير حلول مبتكرة ملجموعة
م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ي�شهدها ال�ق�ط��اع ال�صحي يف العامل
ب�سبب تف�شي فريو�س "كوفيد ،"-19وحتويلها �إىل خدمات
وبرجميات فعالة مع �آليات تطبيق مفيدة.
وت��رك��زت جهود امل�شاركني يف الهاكاثون على �إي�ج��اد حلول
مبتكرة تعتمد على لغة الربجمة لتعزيز الفائدة املجتمعية
يف جم��ال �سهولة ال��و��ص��ول للخدمات الطبية وال�صحية
والنف�سية خالل فرتة االلتزام املنزيل� ،إ�ضافة �إىل خدمات
ال�ت�ع�ل��م ع��ن ب �ع��د ،وال�ت�ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي ،ودع ��م الأعمال
ال�صغرية وال�شركات النا�شئة ورواد الأعمال .وبلغت جوائز
املبادرة عن طريق موقع �إلكرتوين يتيح لهم �أي�ضا متابعة الهاكاثون � 184ألف درهم ُخ�ص�صت لدعم املبادرات الذكية
ب��رام��ج ودورات ال�ب�رجم��ة التعليمية ع��ن ط��ري��ق من�صة واحللول التقنية الرائدة ملواجهة كوفيد.-19
متخ�ص�صة يف التعليم االف�ترا��ض��ي ،ينال بعدها املنت�سب
�شهادة عند �إنهاء م��دة الربنامج التعليمي ،تخوله خو�ض  -م�شاريع مبتكرة خلدمة املجتمع.
اختبار "حتدي املربجمني".
دور املبادرة يف دعم ا�ستدامة املجتمعات العربية باالعتماد
ً
ً
ً
ووف��رت املن�صة برناجماً تعليميا متخ�ص�صا ومتكامال يف على ق��وة االب�ت�ك��ار يف م��واج�ه��ة جائحة كوفيد وحتدياتها
ع�ل��وم احل��ا� �س��وب وال�ب�رجم��ة ،ي�ت�ك��ون م��ن دورات تدريبية ا�ستمرت يف ال�شهر نف�سه لت�شمل كافة �أوج��ه احلياة ولي�س
مدتها ثالثة �أ�شهر بالتعاون مع �أرقى امل�ؤ�س�سات التعليمية ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي ف�ح���س��ب ،ف�ب��ال�ت��زام��ن م��ع الإع �ل��ان عن
وال�شركات العاملية يف امل�ج��ال ،وذل��ك للم�ساهمة يف تطوير ه��اك��اث��ون "مليون م�برم��ج عربي" ك�شفت م��ؤ��س���س��ة دبي
خربات ومواهب املنت�سبني ،ورفع كفاءتهم.
للم�ستقبل قائمة �أف�ضل  5م�شاريع مبتكرة طورها خريجو
اخ �ت �ب��ار "حتدي املربجمني" م � ّث��ل امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة من املبادرة باالعتماد على مهاراتهم التي اكت�سبوها يف جماالت
الربنامج التعليمي ،ومت تنظيمه مع نهاية كل دورة الختيار الربجمة والتكنولوجيا احلديثة لتطوير تطبيقات ذكية
�أف���ض��ل �أل ��ف منت�سب ت��أه�ل��وا ل�لال�ت�ح��اق يف دورة متقدمة تتبنى �أفكاراً جديدة خلدمة جمتمعاتهم واالرتقاء بجودة
مب�ج��ال ال�برجم��ة ،م��ع تخ�صي�ص جم�م��وع��ة م��ن اجلوائز حياة �أفرادها.
املالية القيمة للمتفوقني يف هذه املرحلة.
وت�ضمنت امل�شاريع ال�ف��ائ��زة تطبيق "�سند" ال��ذي طورته
�أم ��ا امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة ،ف�شهدت اخ�ت�ي��ار �أف���ض��ل املربجمني امل�برجم��ة ف��رح مهدي خ�ضري ،وه��ي �شابة عراقية مقيمة
ومكاف�أتهم بجوائز مالية� ،إىل جانب اختيار �أف�ضل مدربني يف اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية بهدف ت�سهيل الو�صول �إىل
للح�صول على جوائز مالية نظري دوره��م يف دع��م املبادرة اخل��دم��ات ال�صحية ملختلف �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع يف العا�صمة
وحتقيق �أهدافها.
الأردن �ي ��ة ع � ّم��ان وت��وف�يره��ا ب�شكل �أي���س��ر و�أق ��ل ك�ل�ف��ة ،كما
ت�ضمنت القائمة تطبيق "على الفرازة" للمربجمة امل�صرية
 �شراكات عاملية�إميان وجدي �سليم ،ويهدف لتوظيف التكنولوجيا احلديثة
�سرعان ما حتولت املبادرة �إىل من�صة متكاملة لبناء �شراكات لتمكني املر�أة يف املجتمعات عرب فر�ص عمل يف جمال ت�سويق
عاملية ت�صب يف �إطار دعم التطور التقني وتعزيز ا�ستخدام الطعام املح�ضر منزلياً و�إمكانية تو�صيله للعائالت.
التكنولوجيا لتحقيق الأهداف التنموية امل�شرتكة ،انطالقا كما �ضمت القائمة تطبيق "�ساعد الغري" للمربمج امل�صري
من توجهات دولة الإم��ارات ملد يد التعاون يف كل ما يخدم حممد �صبحي عبد املجيد ،لإعادة تدوير الثياب امل�ستعملة
م�صلحة املنطقة والإن�سانية عموما.
وال �ق��دمي��ة ع�بر ت�ط��وي��ر �آل �ي��ات ذك �ي��ة ل�ل�ت�برع ورب ��ط كافة
ويف هذا ال�سياق ،انطلقت يف نوفمرب  2019مبادرة "مليون �أ�صحاب امل�صلحة يف املجتمع .وبرز �أي�ضا يف القائمة تطبيق
م�برم��ج �أوزبكي" بال�شراكة ب�ين حكومتي دول��ة الإم ��ارات "طمني" للمربمج اليمني �سعيد عو�ض �أبو �صياح ،والذي
وج �م �ه��وري��ة �أوزب �ك �� �س �ت��ان ،و��س�م�ح��ت ل�ل�م��واه��ب الأوزبكية يوفر حال ذكيا ملتابعة الطالب و�سري احلافالت� ،إىل جانب
باكت�ساب مهارات الربجمة والذكاء اال�صطناعي والتقنيات تطبيق "منبه الألغام الأر�ضية" للمربمج مروان احلكيمي
النا�شئة ،لي�سهموا يف تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة من اليمن ،ليك�شف وعر�ض �أماكن الألغام املحتملة وم�ساعدة
على التكنولوجيا كي ي�ساهموا يف قيادة التحول الرقمي يف النا�س على جتنبها ،وجنح التطبيق يف امل�ساعدة على �إزالة
دولتهم ،يف خمتلف القطاعات.
الألغام من ثالث مناطق.
كما ج��رى �إط�لاق مبادرة "مليون مربمج �أردين" يف مايو
 2019يف �إطار ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني دولة الإمارات � 200 -أل��ف م�شارك يف جل�سات Coders Talk
واململكة الأردنية الها�شمية يف جمال التحديث احلكومي ،التفاعلية.
وذلك بهدف جعل الأردن واحدة من �أكرث دول العامل تقدماً تبادل اخل�برات وال��دورات التعليمية واجلل�سات التفاعلية
يف جم��ال ال�برجم��ة ،عرب توفري التدريب ال�لازم لل�شباب� ،شكلت على ال��دوام ركائز �أ�سا�سية يف امل�ب��ادرة ،ففي �أكتوبر
ومتكينهم من مواكبة التطور املت�سارع يف علوم احلا�سوب � ،2020أعلنت املبادرة عن تنظيم نحو  32جل�سة تفاعلية
وبرجمياته ،و�إت��اح��ة املجال �أمامهم للح�صول على فر�ص �ضمن �سل�سلة ح� ��وارات امل�برجم�ين .Coders Talk
عمل متكنهم من توظيف مهاراتهم ،وامل�ساهمة يف تطوير مب�شاركة خرباء ومتخ�ص�صني ومهند�سي برجميات لتعريف

املهتمني بالتكنولوجيات امل�ستقبلية ب ��أح��دث االبتكارات
والتقنيات والأفكار املبدعة.
وا�ستقطبت اجلل�سات �أك�ثر من � 200أل��ف م�شاركة ،فيما
ت�ن��اول��ت اجل�ل���س��ات م��وا��ض�ي��ع ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ،وعلوم
الكمبيوتر ،وهند�سة الربجميات ،والتجارة الإلكرتونية،
وحتليل البيانات ،ول�غ��ات ال�برجم��ة ،والأم��ن الإلكرتوين،
وال �ت �ع �ل��م الآيل ،واحل��و� �س �ب��ة ال �� �س �ح��اب �ي��ة ،والتطبيقات
الإلكرتونية ،و�إنرتنت الأ�شياء ،واالت�صاالت.
وت�ضمنت ق��ائ�م��ة امل���ش��ارك�ين يف اجل�ل���س��ات اخل�ب�ير العاملي
�سيبا�ستيان ث��رون الأ��س�ت��اذ امل�ساعد يف جامعة �ستانفورد
وم�ؤ�س�س منظمة "يودا�سيتي" التعليمية وع�ضو جمل�س
�أم�ن��اء �أكادميية دب��ي للم�ستقبل ،وعمر عبد ال�ق��ادر مطور
املواقع الإلكرتونية يف �شركة .Mitch Designs
ك�م��ا ت�ضمنت م���ش��ارك��ة ال�سيد ج�م��ال ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف � �ش��رك��ة  ،Cognitevوحم �م��د �أب ��و
� �ش��و� �ش��ا م �ه �ن��د���س يف  ،STCوحم �م��د �أ� �س ��ام ��ة مهند�س
برجميات يف  Trellaوروري بريدي م�ست�شار احلو�سبة
ال�سحابية يف مايكرو�سوفت .وا�ست�ضافت اجلل�سات �أي�ضا
�أيكا با�س م�ست�شارة تطوير احلو�سبة ال�سحابية يف �شركة
مايكرو�سوفت ،وهادي باتويف م�ؤ�س�س  ،code.orgومهى
عا�شور م�ساعدة نائب الرئي�س يف بنك امل�شرق� ،إ�ضافة �إىل
العديد م��ن خريجي م�ب��ادرة "مليون مربمج عربي" من
خمتلف �أنحاء العامل.
 �أ�ضخم حتدٍّ للمربجمني العرب.وتعترب دع��وة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم خلريجي ب��رن��ام��ج مليون م�برم��ج ع��رب��ي يف يوليو
املا�ضي للم�شاركة والتناف�س على تطوير م�شاريع برجمية
مبتكرة باالعتماد على امل�ه��ارات واخل�برات التي اكت�سبوها
��ض�م��ن مناف�سة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ه��ي الأ� �ض �خ��م م��ن ن��وع�ه��ا يف
املنطقة ذروة ج��دي��دة تبلغها امل �ب��ادرة ح�ي��ث �سيتم تكرمي
امل�شروع الفائز بالتحدي مبنحه اجلائزة الكربى ومقدارها
مليون دوالر �أم��ري�ك��ي ،فيما �سيح�صل  5مت�سابقني ،من
�أ�صحاب امل�شاريع اخلم�سة الأف�ضل ،على جوائز بقيمة 50
�ألف دوالر لكل منهم.
واقت�صرت فر�صة امل�شاركة يف "حتدي مليون مربمج عربي"
ع�ل��ى خ��ري�ج��ي امل �ب��ادرة ف�ق��ط ،وج ��رى و��ض��ع جم�م��وع��ة من
املعايري اخلا�صة الختيار الفائزين ،فيما عملت جلنة حتكيم
متخ�ص�صة ت�ضم جمموعة من اخل�براء واملتخ�ص�صني يف
خمتلف جم��االت الربجمة والتكنولوجيا وري��ادة الأعمال
من دولة الإم��ارات وخارجها على تقييم امل�شاركات واختيار
�أف�ضلها .وق��ال �سموه خ�لال �إط�لاق��ه لهذا التحدي الذي
�س ُتعلن نتائجه قريبا� " ،إن الرتكيز �سين�صب على م�شاريع
تخدم النا�س وحتدث نقلة يف العمل واحلياة وت�سهم يف بناء
جمتمعات م�ستقرة ومزدهرة "
 �سنوات حافلة بالإجنازات.وخالل ثالث �سنوات من العمل والدورات والور�ش التدريبية
املتوا�صل� ،أتاحت مبادرة "مليون مربمج عربي" الفر�صة
ملنت�سبيها لتعلم العديد من م�ه��ارات الربجمة وتطبيقها
يف جماالت تطوير املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الأجهزة
املحمولة� ،إ�ضافة �إىل العديد من القطاعات التكنولوجية
الأخرى مثل البلوك ت�شني والذكاء اال�صطناعي والبيانات
واحلو�سبة ال�سحابية.
ومنحت املبادرة منذ �إطالقها �أكرث من � 1000شهادة "نانو
ديجري" لأ�صحاب امل�شاركات املتميزة ،كما قدمت الدعم
للراغبني بتعلم الربجمة عرب من�صتها من خالل م�شاركة
�أكرث من  3600مدرب معتمد من خمتلف �أنحاء العامل،
مل���س��اع��دت�ه��م يف اجل��وان��ب التقنية وت �ق��دمي ال��دع��م الفني
والن�صائح لتحويل �أفكارهم �إىل م�شاريع عملية.
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�سلطان بن طحنون ي�شيد بجهود الكوادر الطبية يف الدولة
•• �أبوظبي-وام:

�أ�شاد معايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مكتب
فخر الوطن بجهود الكوادر الطبية وجميع العاملني يف جمال الرعاية
ال�صحية يف دول��ة الإم� ��ارات ،م�شرياً �إىل �أن تخ�صي�ص "يوم الإم ��ارات
الطبي" يف التا�سع م��ن �شهر م��اي��و م��ن ك��ل ع��ام ي�ه��دف �إىل االحتفاء
ب�إجنازاتهم وتقدير �إ�سهاماتهم ودورهم الهام يف خدمة الوطن.
و�أع��رب معاليه يف كلمة له بهذه املنا�سبة التي حتتفي بها الدولة هذا
العام للمرة الأوىل ،عن �شكره وامتنانه للأبطال احلقيقيني يف املجتمع

والذين بذلوا جهودهم وكر�سوا �أنف�سهم يف �سبيل توفري �أعلى م�ستويات
الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية لأف��راد جمتمع دول��ة الإم ��ارات خا�صة
تفانيهم وت�ضحياتهم التي قدموها خالل التعامل مع جائحة " كوفيد
  ."19وقال معايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان " �إن العاملنييف جمال الرعاية ال�صحية يف الدولة ق��دوة ملهمة و�إن �إ�سهاماتهم يف
خدمة املجتمع مو�ضع تقدير حيث كانوا على �أهبة اال�ستعداد وحا�ضرين
على الدوام يف الأوق��ات ال�صعبة مما جعل لدورهم بالغ الأهمية والأثر
يف كفاءة ا�ستجابة دولة الإم��ارات وتعزيز قدراتها على مواجهة حتدي
جائحة "كوفيد ."19 -

و�أ�ضاف معاليه  " :ونحن نحتفي للمرة الأوىل هذا العام مبنا�سبة "يوم
الإم� ��ارات الطبي"  ..ف�إننا ن�ك��رم ونحتفي بجميع العاملني يف جمال
الرعاية ال�صحية والذين يقدمون خدماتهم اجلليلة والنبيلة يف خمتلف
�أنحاء الدولة وي�ؤكدون التزامهم امل�ستمر بتح�سني حياة املر�ضى وتقدمي
امل�ساعدة الالزمة لهم لينعموا ب�صحة وعافية وحياة �سعيدة ".
وقال " بهذه املنا�سبة ف�إن مكتب فخر الوطن يعرب عن �شكره وتقديره
للعاملني يف جم��ال الرعاية الطبية يف دول��ة الإم ��ارات ،م�شرياً �إىل �أن
املكتب �أطلق �سل�سلة من املبادرات بالتعاون مع �شركائه الإ�سرتاتيجيني
والتي من خاللها متكن من تقدمي الدعم �إىل العاملني يف اخلطوط

الأمامية ،مبا يف ذلك �أولئك الذين يعملون يف مرافق الرعاية ال�صحية،
وعائالتهم ،وذلك يف �إطار جهود مكتب فخر الوطن على مدار العامني
املا�ضيني لدعم ه��ذه الفئة التي تفانت يف عملها يف خط الدفاع الأول
تقديرا ووفاء لعملهم و�إخال�صهم".
و�أ��ش��ار معايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان �إىل �أن �أبطال خط
الدفاع الأول ج�سدوا قيم الت�ضحية والعطاء يف �سبيل الوطن خالل فرتة
اجلائحة والتحديات التي فر�ضتها ،م�ؤكداً �أن �أعمالهم �ستبقى يف ذاكرتنا
على الدوام ،و�سيوا�صل مكتب فخر الوطن �أداء دوره يف تقدمي كل الدعم
والتقدير للعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية يف دولة الإمارات .

ي�ضع �أبرز ق�ضايا الرتجمة وت�شابكاتها حتت �ضوء البحث واملناق�شة
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الأر�شيف واملكتبة الوطنية يرثي الن�سخة الثانية من م�ؤمتر الرتجمة الدويل مبحاور وبحوث مميزة ومبتكرة
•• �أبوظبي-الفجر:

و�ضع الأر��ش�ي��ف واملكتبة الوطنية
ال�ل�م���س��ات الأخ �ي��رة ع �ل��ى برنامج
ال �ن �� �س �خ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة م� ��ن م ��ؤمت ��ر
ال�ت�رج �م��ة ال � ��دويل ال � ��ذي ينعقد
اف�ترا��ض�ي�اً حت��ت �شعار "الرتجمة
وح� �ف ��ظ ذاك � � ��رة ال� ��وط� ��ن� :صورة
الإم� � � ��ارات يف ال �ث �ق��اف��ات والآداب
وال�ت�راث الفكري العاملي" والذي
ت � �ب ��د�أ ف �ع��ال �ي��ات��ه ال � �ي ��وم االثنني
وت�ستمر ل�غ��اي��ة ي��وم اجل�م�ع��ة 13
مايو اجلاري.
ويتبنى الأر�شيف واملكتبة الوطنية
ه � ��ذا امل� � ��ؤمت � ��ر ال� � � ��دويل اخل ��ا� ��ص
ب��ال�ترج �م��ة ب��و��ص�ف��ه ه �م��زة و�صل
للتالقح احل�ضاري والتبادل املعريف
والثقايف بني احل�ضارات ،وهو يهتم
بتاريخ الإم ��ارات وتراثها العريق،
ويتطلع يف امل�ستقبل القريب بعد
�إن���ش��اء املكتبة الوطنية �إىل �إثراء
حم �ت��واه��ا مب��ا ت���س�ف��ر ع �ن��ه حركة
ال�ت�رج �م��ة يف خم �ت �ل��ف ميادينها
وجماالتها.
وتتنوع حماور هذا امل�ؤمتر الكبري
ال ��ذي ي���ش��ارك ف�ي��ه �أك�ث�ر م��ن 70
ب��اح�ث�اً وخ �ب�يراً وخمت�صاً م��ن 25
دول � ��ة م ��ن ج �م �ي��ع ق� � ��ارات العامل
لتناق�ش :دور الرتجمة يف تعزيز
�صورة الإمارات و�إرثها احل�ضاري يف
القرن احلادي والع�شرين ،وق�ضايا
ال�ترج�م��ة امل�ع��ا��ص��رة ب�ين النظرية
وال �ت �ط �ب �ي��ق ،وحت ��دي ��ات الرتجمة
الآل �ي��ة والت�شابكات الثقافية بني
ال� �ل� �غ ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ومع�ضالت
ال�ت�رج �م��ة ب�ي�ن ت �ب��اع��د الثقافات
واخ� �ت�ل�اف ��ات الأن �ظ �م ��ة اللغوية،
وم �ق��ارب��ات �أك��ادمي �ي��ة يف الرتجمة

والثقافة والأدب ،ودور اجلامعات
يف الإم � � ��ارات وال� �ع ��امل ال �ع��رب��ي يف
تطوير ب��رام��ج تدري�س الرتجمة،
و�إع ��داد امل�ترج�م�ين ل�سوق العمل،
وم���س��ارات الرتجمة ب�ين احلداثة
وت ��أ� �ص �ي��ل ال � �ت ��راث ،ع �ل��اوة على
حتديات الرتجمة وتعزيز الهوية
الوطنية ،و م�ق��ارب��ات معا�صرة يف
الرتجمة والثقافة ،ودور الرتجمة
يف ت�ع��زي��ز الإجن � � ��ازات احل�ضارية
الإماراتية على ال�صعيد العاملي.
وي�ح�ت��وي امل ��ؤمت��ر ع�ل��ى ع��دد وافر
م��ن ال��درا��س��ات وال�ب�ح��وث الرائدة
يف جم � ��االت ال�ت�رج �م��ة املختلفة
وت �� �ش��اب �ك��ات �ه��ا م� ��ع ال� �ع ��دي ��د من
التخ�ص�صات البينية ذات ال�صلة
بالعلوم االجتماعية والإن�سانية،

وم ��ن ب�ي�ن �أه ��م الأوراق البحثية
امل � �ق� ��دم� ��ة يف امل � � ��ؤمت � � ��ر :درا� � �س� ��ة
ال�بروف �ي �� �س��ور �إي �غ��ور م��اف�ي�ير من
جامعة ليوبليانا يف �سلوفينا عن
م �ع �� �ض�لات ال�ت�رج �م��ة �إىل اللغة
ال�سلوفينية ،ودرا�سة الدكتور طارق
� �ش �م��ا ،م ��ن ج��ام �ع��ة بينجهامتون
يف ن �ي��وي��ورك ب��ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ع��ن ن�ظ��ري��ة الرتجمة
بعنوان :الت�أ�صيل �شرطاً للإبداع،
والبحث املقدم من الأ�ستاذ الدكتور
جمال مقابلة من جامعة الإمارات
العربية املتحدة بعنوان :متثيالت
املثقف :ق ��راءات ك�ث�يرة وترجمات
ال تتوقف ،والدرا�سة الهامة التي
ي �ق��دم �ه��ا ال�بروف �ي �� �س��ور تريين�س
كريج م��ن جامعة م��اون��ت �ألي�سون

يف مقاطعة نيوبرونزويك بكندا،
بعنوان :ما بعد احلداثة  ..مع�ضلة
امل �ت��رج � ��م ،وال� �ب� �ح ��ث امل � �ق� ��دم من
الأ�ستاذ الدكتور �ستار �سعيد زويني
من اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة
ب �ع �ن��وان :م �ن �ه��اج ال�ترج �م��ة ودور
اجل��ام �ع��ات يف �إع� � ��داد املرتجمني
ل���س��وق ال�ع�م��ل ،ودرا� �س��ة الدكتورة
رجاء حلياين من جامعة الإمارات
العربية املتحدة عن �آليات تدريب
ط�ل��اب اجل ��ام� �ع ��ات ع �ل��ى طرائق
الرتجمة الأدب�ي��ة ،ويقدم الأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور ح��اج حممد احلبيب من
اجل��زائ��ر بحثاً ع��ن عبقرية املكان
وت ��داع �ي ��ات ��ه امل �خ �ت �ل �ف��ة يف درا� �س ��ة
ب� �ع� �ن ��وان :ط �ب��ون �ي �م �ي��ة الإم� � � ��ارات
العربية املتحدة.

وجت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن جل�سات
امل�ؤمتر تزخر ب�أطروحات متنوعة
يف �شتى تخ�ص�صات الرتجمة؛ حيث
تقدم للمرة الأوىل درا�سات مبتكرة
ح�صيلة جهود علمية جبارة حتمل
ال �ع �ن��اوي��ن ال �ت��ال �ي��ة :دور الف�ضاء
الداليل يف حل م�شكالت الرتجمة
الآلية :بناء وتو�صيف منوذج تقني
تطبيقي جديد ،وترجمة اخلطاب
الطبي �أث�ن��اء جائحة كوفيد:19
درا�سة حالة لرتجمة امل�صطلحات
الطبية �إىل اللغة العربية ،وترجمة
الإعالنات التجارية من الإجنليزية
�إىل العربية يف الإم ��ارات العربية
املتحدة :م�شكالت التكاف�ؤ اللغوي
والتوا�صل بني الثقافات ،وترجمة
الأدب الإماراتي املعا�صر �إىل اللغة

الإجن �ل �ي��زي��ة ،ع �ل�اوة ع�ل��ى درا�سة
بعنوان :خماطر الرتجمة الآلية
وان��زالق��ات �ه��ا ،وب �ح��ث �آخ ��ر يف ذات
ال�سياق بعنوان� :سيا�سات الرتجمة
الذكية يف الع�صر الرقمي ،يقدمه
الدكتور حممد جمال من �سيدين
يف �أ�سرتاليا.
وي �ح �ف��ل امل� ��ؤمت ��ر ب��درا� �س��ة مهمة
عنوانها� :سرب �أغوار الأبعاد اللغوية
واملعرفية والتوا�صلية والثقافية
والتكنولوجية يف الرتجمة :منهج
تكاملي ،يلقيها الربوفي�سور ح�سن
غزالة والدكتورة نعيمة الغامدي
م��ن امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية،
وال��درا� �س��ة ال�ت��ي يقدمها الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد عفيفي من جامعة
القاهرة بعنوان� :أث��ر الرتجمة يف

حتقيق ال�ت��وا��ص��ل احل �� �ض��اري بني
ال�شعوب.
كما ت�شهد جل�سات امل�ؤمتر ال�ـ 14
ت �ق��دمي ب �ح��وث ودرا� � �س� ��ات �أخ ��رى
تهم قطاعات عديدة من املهتمني
ب��ال�ت�رج �م��ة ،خ��ا� �ص��ة املرتجمني
وط �ل �ب��ة اجل ��ام� �ع ��ات ،وم� ��ن بينها
م��اي�ل��ي :م�ن���ص��ات ال�ب��ث الف�ضائي
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة وحت� ��دي� ��ات الرتجمة
الثقافية يف و�سائل الإعالم املرئية
وامل�سموعة ،واحلداثة �أم التحديث
يف الإم ��ارات بني ترجمة امل�صطلح
وخ �� �ص��و� �ص �ي��ة ال �ث �ق��اف��ة ،وت ��اري ��خ
ال�ترج �م��ة يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي بني
ال� �ت� �ح ��دي وال� �ط� �م ��وح ��ات ،ونحو
ن� �ظ ��ري ��ة ع ��رب� �ي ��ة يف ال�ت�رج� �م ��ة:
عالمات وغايات.

و�ستناق�ش جل�سات امل�ؤمتر الأوراق
التالية� :إ�شكالية دبلجة الأفالم
املوجهة للأطفال ،وترجمة ال�شا�شة
ب�ي�ن امل��ا� �ض��ي واحل��ا� �ض��ر :مقاربة
ت ��اري� �خ� �ي ��ة ،وم� �ع ��اجل ��ة الأخ � �ط� ��اء
اللغوية يف الرتجمة الآلية :درا�سة
تطبيقية على موقع ترجمة غوغل،
وال� �ب� �ع ��د امل� �ع ��ريف والتكنولوجي
ل�ترج�م��ة امل�صطلح العلمي داخل
ال��درا� �س��ات الأدب �ي��ة ،وت��رج�م��ة �أدب
ال�ط�ف��ل يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي :بوابة
االنفتاح على الثقافات الأخ��رى يف
زم��ن العوملة ،والرتجمة والإبداع
والعوملة :حتديات �صناعة الرتجمة
يف القرن ،21وال� �ب� �ع ��د امل �ع��ريف
والتكنولوجي يف ترجمة امل�صطلح
العلمي داخل الدرا�سات الأدبية.

عبداهلل �آل حامد :يوم الإمارات الطبي منا�سبة لالحتفاء ب�أبطال خط الدفاع الأول
•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��د م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ ع �ب ��داهلل بن
حم �م��د �آل ح��ام��د رئ �ي ����س دائ� ��رة
ال�صحة ب�أبوظبي �أن "يوم الإمارات
الطبي" منا�سبة مهمة لالحتفاء
وت�سليط ال�ضوء على جهود �أبطال
خط الدفاع الأول ودورهم الكبري
يف م�سرية قطاع الرعاية ال�صحية
يف الدولة.
وق��ال معاليه يف كلمة مبنا�سبة "
يوم الإمارات الطبي" الذي يحتفل
ب��ه ل�ل�م��رة الأوىل ال �ي��وم " نثمن

م�ب��ادرة جمعية الإم ��ارات الطبية
لتخ�صي�ص ي��وم الإم ��ارات الطبي
ال��ذي يهدف �إىل تكرمي العاملني
يف القطاع ال�صحي نظري تفانيهم
وعملهم ال ��د�ؤوب و�إخ�لا��ص�ه��م يف
احلفاظ على �صحة و�سالمة �أفراد
املجتمع وخدمة الإن�سانية جمعاء
يف خ�ضم التحديات التي �شهدها
العامل على مدى العامني املا�ضيني
"  .و�أ�ضاف " يُعد قطاع الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة م ��ن �أك �ث��ر القطاعات
من � ��واً ،وا� �س �ت �ط��اع خ�ل�ال الأع � ��وام
القليلة املا�ضية ا�ستقطاب نخبة

م��ن ال�ك�ف��اءات واخل�ب�رات وتعزيز
ال�شراكات املثمرة ورف��ع الطاقات
اال�ستيعابية و�إث��راء جهود البحث
العلمي ،الأمر الذي �أر�سى مكانته
بني النظم ال�صحية املتميزة حول
ال �ع��امل .وت��اب��ع " ل�ق��د ا�ستطاعت
�أب��وظ�ب��ي يف ظ��ل ت��وج�ي�ه��ات ودعم
القيادة الر�شيدة �أن تقدم منوذجاً
رائ � ��داً يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع اجلائحة
و�ضعها يف �صدارة م��دن العامل يف
اال��س�ت�ج��اب��ة ل�ل�ج��ائ�ح��ة واحلفاظ
على �صحة و�سالمة �أفراد املجتمع،
ح �ي��ث ق� ��دم �أب� �ط ��ال خ ��ط الدفاع

الأول يف القطاعني العام واخلا�ص
دوراً هاماً يف التعامل مع اجلائحة
ومت �ي��ز ا��س�ت�ج��اب��ة ق �ط��اع الرعاية
ال�صحية وحتقيقه لهذه الإجنازات
ال �ه��ام��ة ال �ت��ي ح�ظ�ي��ت بالتقدير
والتكرمي حمليا وعامليا".
وق��ال معاليه " نحر�ص يف دائرة
ال �� �ص �ح��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ع �ل��ى تعزيز
كفاءة وخ�برات العاملني يف قطاع
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة م ��ن خالل
ت �ط ��وي ��ر و�إط � �ل� ��اق � �س �ل �� �س �ل��ة من
الربامج التي متكن العاملني من
�صقل مهاراتهم و�إث��راء معارفهم

ومت �ك �ي �ن �ه��م م ��ن م��واك �ب��ة �أح� ��دث
التطورات التي ت�شهدها الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة ،ل �� �ض �م��ان تقدميهم
خدمات رعاية �صحية تت�سم ب�أعلى
درج��ات التميز واجل��ودة وتتما�شى
مع �أحدث املمار�سات العاملية".
و�أ� � �ض� ��اف " ت �ن �ف �ي��ذاً لتوجيهات
ق �ي��ادت �ن��ا ال ��ر�� �ش� �ي ��دة ن ��وا�� �ص ��ل يف
القطاع ال�صحي ب�أبوظبي جذب
وا� �س �ت �ق �ط��اب ومت �ك�ي�ن الكفاءات
املتميزة الراغبة يف العمل والعي�ش
يف دول � ��ة الإم � � � ��ارات ح �ي��ث قامت
دائ��رة ال�صحة � -أبوظبي ب�إ�صدار

م � ��ا ي � �ق � ��ارب  13000ر� �س ��ال ��ة
ت��ر��ش�ي��ح للمهنيني ال���ص�ح�ي�ين يف
الإم� ��ارة لتمكينهم م��ن احل�صول
على الإقامة الذهبية �إ�ضافة �إىل
ال�ع��دي��د م��ن امل� �ب ��ادرات والربامج
ال �ت��ي ت��دع �م �ه��م ل�تر� �س �ي��خ مكانة
القطاع ال�صحي يف الإمارة �إقليمياً
وع��امل �ي �اً وج�ه��ة رائ ��دة يف الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة و�أب� �ح ��اث ع �ل��وم احلياة
م��ع ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ��ض�م��ان �صحة
و� �س�ل�ام��ة ك ��اف ��ة �أف � � ��راد املجتمع
وت �ع��زي��ز ج ��ودة خ��دم��ات الرعاية
ال�صحية املقدمة لهم".

ك ��ان امل �ج �ل ����س ال � � ��وزاري للتنمية
وب��دع��م م��ن وزارة تنمية املجتمع
ق��د اع�ت�م��د ال�ت��ا��س��ع م��ن م��اي��و من
ك��ل ع��ام ي��وم�اً خا�صاً لالحتفاء بـ
" يوم الإمارات الطبي " للتعريف
ب ��ال �ع �ط ��اء الإن � �� � �س� ��اين واجل� �ه ��ود
ال�ن�ب�ي�ل��ة ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ال� �ك ��وادر
ال�ط�ب�ي��ة وال�ت�م��ري���ض�ي��ة وم ��زودي
اخل� ��دم� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة وت�سليط
ال �� �ض ��وء ع �ل��ى اجل� �ه ��ود الكبرية
ال�ت��ي ت�ق��وم بها اجل�ه��ات واملن�ش�آت
ال���ص�ح�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة والإجن� � ��ازات
الرائدة التي حققها القطاع خالل

الفرتة املا�ضية ولتكرمي الكوادر
ال�ط�ب�ي��ة امل �م �ي��زة ودع �م �ه��م بكافة
الأ�شكال كونهم جزءاً ال يتجز�أ من
املنظومة الطبية الرائدة يف دولة
الإمارات.

يو�سف ال�سركال :يوم الإمارات الطبي  ..منا�سبة وطنية لالحتفاء بالكوادر الطبية
•• دبي  -وام:

�أكد �سعادة الدكتور يو�سف حممد
ال �� �س��رك��ال م ��دي ��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
الإم� ��ارات للخدمات ال�صحية �أن
"يوم الإمارات الطبي" الذي ي�أتي
حت��ت �شعار " الإم ��ارات تقدركم"
وي �� �ص��ادف  9م��اي��و م ��ن ك ��ل عام
يعد ترجمة عملية لر�ؤية القيادة

الر�شيدة التي بادرت مبكراً خالل
امل���س�يرة التنموية امل�ستدامة �إىل
تعزيز القطاع ال�صحي ودعمه عرب
تر�سيخ ثقافة ا�ست�شراف امل�ستقبل
واالع �ت �م��اد ع�ل��ى االب�ت�ك��ار لتوفري
خدمات �صحية ا�ستباقية متكاملة
ت�ستند �إىل �أحدث التقنيات العاملية
احلديثة ال�ت��ي تتعزز معها ريادة
ال�ق�ط��اع ع�ل��ى خمتلف امل�ستويات

الإقليمية والعاملية.
و�أو�ضح ال�سركال يف ت�صريح ام�س
بهذه املنا�سبة �أن " ي��وم الإمارات
الطبي " الذي يقام للمرة الأوىل
يعد منا�سبة وطنية لتثمني جهود
جميع الكوادر ال�صحية يف احلفاظ
ع� �ل ��ى جم �ت �م��ع � �ص �ح��ي والعمل
با�ستمرار وب�إخال�ص ،م�شريا �إىل
�أن ه��ذه املنا�سبة ال�سنوية ت�ؤكد

ع �ل��ى ج ��اه ��زي ��ة ق� �ط ��اع الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة الإم ��ارات ��ي للم�ستقبل
وم��رون �ت��ه ال �ع��ال �ي��ة وج ��دارت ��ه يف
التعامل مع الأزم��ات والتحديات،
وقدرته يف احلفاظ على املكت�سبات
ال� �ت ��ي حت �ق �ق��ت خ�ل��ال ال�سنوات
اخل �م �� �س�ي�ن امل ��ا�� �ض� �ي ��ة وتوظيف
ال ��درو� ��س امل���س�ت�ف��ادة ال �ت��ي �شكلت
حافزاً جلميع العاملني نحو بذل

مزيد م��ن اجل�ه��ود جت��اه موا�صلة
االب�ت�ك��ار يف القطاع ال�صحي ،مبا
ي�ق��ود �إىل حتقيق �أف���ض��ل النتائج
على م�ستوى التناف�سية العاملية.
وذك��ر �أن "يوم الإم ��ارات الطبي"
ي���س�ه��م يف ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء على
الإجن � ��ازات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي حققها
ق�ط��اع اخل��دم��ات ال�صحية ويربز
م �ك��ان �ت��ه ك� ��أح ��د �أه � ��م القطاعات

احل�ي��وي��ة الأك �ث�ر ارت �ب��اط �اً بحياة
الإن�سان و�سعادته وال��دور الكبري
ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه يف احل �ف��اظ على
�أم ��ن و� �س�لام��ة و��ص�ح��ة املجتمع،
مبا يعزز ج��ودة احلياة ويقود �إىل
حتقيق جمتمع �صحي رائ��د يوفر
ل �ل �م��واط �ن�ين وامل �ق �ي �م�ي�ن �أف�ضل
اخل ��دم ��ات ال���ص�ح�ي��ة وف ��ق �أرق ��ى
امل �ع��اي�ير ال �ع��امل �ي��ة .وت��وج��ه مدير

ع��ام م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للخدمات
ال �� �ص �ح �ي��ة ب��ال �� �ش �ك��ر �إىل جميع
العاملني يف القطاع ال�صحي على
اجلهود الكبرية التي بذلوها خالل
م�سريتهم املهنية والتي �أ�سهمت يف
الو�صول �إىل املكانة املتميزة التي
يحتلها القطاع ال�ي��وم ،م��ؤك��داً �أن
ع �ط��اءات �ه��م وت �� �ض �ح �ي��ات �ه��م وقت
الأزم��ات �ستبقى حا�ضرة وملهمة

ملوا�صلة العمل وحتقيق املزيد من
النجاح والتميز.

دائرة ال�صحة � -أبوظبي ت�شارك يف �سوق �سفر العربي 2022
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك دائ��رة ال�صحة � -أبوظبي يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي 2022
الذي تنطلق فعالياته اليوم يف مركز دبي التجاري العاملي وت�ستمر حتى 12
مايو اجلاري من خالل ا�ستعرا�ض اخلدمات ال�صحية واملنتجات املتكاملة
التي تقدمها �أبوظبي للراغبني يف احل�صول على اخلدمات العالجية وفق
�أعلى املعايري العاملية.
وت�ستعد الدائرة من خالل من�صتها �ضمن جناح دائرة الثقافة وال�سياحة -
�أبوظبي يف املعر�ض �إىل تعريف الزوار على التخ�ص�صات العالجية وباقات
اخل��دم��ات وامل��راف��ق املتاحة يف الإم ��ارة لل�سياح العالجيني القادمني �إليها
من اخل��ارج .وقالت هند الزعابي املدير التنفيذي لقطاع من�ش�آت الرعاية

ال�صحية يف دائرة ال�صحة � -أبوظبي :يف ظل دعم وتوجيهات القيادة الر�شيدة
للم�ضي قدماً نحو حتقيق اقت�صاد قائم على املعرفة ا�ستطاعت �أبوظبي �أن
تر�سخ مكانتها كوجهة عاملية امل�ستوى لل�سياحة العالجية وذلك من خالل
ما تتمتع به من بنية حتتية متطورة ومنظومة رعاية �صحية رائدة وجودة
خدمات متميزة.
و�أ� �ض��اف��ت  :جن��ح ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي ب ��أب��وظ �ب��ي يف �أن ي ��ؤك��د ع�ل��ى مكانته
اال�ستثنائية على خارطة الرعاية ال�صحية العاملية ال �سيما يف ظل اال�ستجابة
املتميزة التي قدمها جلائحة كوفيد -19والتي و�ضعته يف �صدارة النظم
ال�صحية عاملياً.
وقالت  :نتطلع من خ�لال م�شاركتنا يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي �إىل
ت�سليط ال�ضوء على مكانة �أبوظبي كوجهة رائدة لل�سياحة العالجية وكذلك

التعرف على تطلعات واحتياجات املر�ضى الدوليني �إىل جانب ا�ستعرا�ض �أبرز
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف القطاع ال�صحي يف الإمارة �أمام امل�ستثمرين
واملطورين ومقدمي اخلدمات ال�صحية.
و�ستقوم ال��دائ��رة �ضمن م�شاركتها با�ستعرا�ض خطة الطاقة اال�ستيعابية
للقطاع ال�صحي يف �أبوظبي التي ُتعد مرجعاً �أ�سا�سياً و�شام ً
ال للم�ستثمرين
الراغبني يف اال�ستثمار يف القطاع ال�صحي يف الإمارة من خالل ا�ستعرا�ض
�أه��م الفر�ص اال�ستثمارية احلالية وامل�ستقبلية املتاحة يف قطاع الرعاية
ال�صحية يف الإمارة على مدى الأعوام الع�شرين املقبلة.
ويتمتع القطاع ال�صحي يف �أبوظبي ببنية حتتية ومن�ش�آت �صحية ونخبة
من الأطباء العامليني وفق �أعلى معايري اجلودة العاملية حيث يُعنى برنامج
ال�سياحة العالجية يف �أبوظبي بتوفري كافة احتياجات املر�ضى منذ حلظة

و�صولهم �إىل الإم ��ارة وحتى عودتهم �ساملني �إىل دي��اره��م يف حيث ت�شمل
اخل��دم��ات املقدمة ت��أ��ش�يرة زي ��ارة بغر�ض ال�ع�لاج وامل��وا��ص�لات وجمموعة
منتقاة من الفنادق و�شركات ال�سياحة ،لينعم املر�ضى بكافة �سبل الراحة
حلني تعافيهم.
وي�ستعد معر�ض ��س��وق ال�سفر ال�ع��رب��ي  2022مل�شاركة  1500عار�ض
وممثلني من  112وجهة عاملية كما من املتوقع ح�ضور حوايل 20,000
زائر حيث �سي�ضم متا�شياً مع �شعاره لهذا العام "م�ستقبل ال�سفر وال�سياحة
الدولية" ع ��دداً م��ن اجلل�سات والفعاليات الأم ��ر ال��ذي يتيح ملتخ�ص�صي
ال�صناعة من جميع �أنحاء العامل مناق�شة التوجهات احلالية وا�ستك�شاف
ال�ف��ر���ص طويلة الأم ��د يف جم��االت ال�سفر وال�ن�ق��ل وال�سياحة وال�ضيافة
والأحداث واملعامل ال�سياحية واملزيد غريها.
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 24فائز ًا مب�سابقة اجلائزة الرم�ضانية

ال�شارقة للعمل التطوعي تختتم �شهر رم�ضان املبارك ب�سل�سلة من الربامج والفعاليات
•• ال�شارقة -الفجر:

04

نفذت جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي؛ فعالياتها و�أن�شطتها الرم�ضانية
خالل �شهر رم�ضان املبارك �سل�سلة من الفعاليات الرم�ضانية ،وت�ضمنت
الفعاليات �إق��ام��ة  6جمال�س افرتا�ضية �شملت حم��ا��ض��رات توعوية
وتثقيفية ،حيث اجلل�سة الأوىل؛ ج��اءت بعنوان "�سبل اغتنام ال�شهر

الف�ضيل" فيما جاءت املحا�ضرة الثانية بعنوان؛ "قد �أفلح من زكاها"،
�أم��ا املحا�ضرة الثالثة؛ فهي "حقيقة ال�صيام" ،وت�ن��اول��ت املحا�ضرة
الرابعة؛ "ف�ضل ليلة القدر وعالماتها".
كما ت�ضمنت الربامج تنفيذ م�سابقات رم�ضانية عرب ح�ساب اجلائزة
على من�صة االن�ستغرام ،بواقع �س�ؤالني كل �أ�سبوع طيلة �شهر رم�ضان
امل�ب��ارك� ،إذ ت�ضمنت الأ�سئلة موا�ضيع متنوعة؛ منها دينية وثقافية

وتاريخية ومعلومات عامة؛ وفاز فيها  24فائزاً بجوائز قيمة ،وفقاً
لل�شروط والأحكام ،وت�أتي هذه امل�سابقة التي تطلقها اجلائزة �سنوياً،
بهدف تعزيز امل�شارك والتفاعل مع �أفراد املجتمع.
و�أع��رب��ت ج��ائ��زة ال���ش��ارق��ة للعمل ال�ت�ط��وع��ي ع��ن ��ش�ك��ره��ا وتقديرها
ل�شركائها من امل�ؤ�س�سات و�أفراد املجتمع واملخت�صني من ذوي اخلربة يف
م�ساهمتهم وتفاعلهم مع اجلائزة يف �إجناح براجمها املجتمعية ،م�شرية

�إىل حر�ص اجلائزة يف توا�صل براجمها املتنوعة والتي ت�ستهدف من
خاللها �إىل امل�ساهمة يف تر�سيخ قيم العمل التطوعي بني خمتلف فئات
املجتمع ،ومبا يتنا�سب مع اخت�صا�صات "اجلائزة" و�أهدافها املبنية على
غر�س وجت�سيد العطاء التطوعي ،و�أن مثل هذه املنا�سبات من �أف�ضل
الأي��ام التي تغتنمها اجلائزة للت�أثري الإيجابي على املجتمع مبختلف
ال�سبل.

بعد ال�صفقة الربيطانية لرتحيل طالبي اللجوء �إىل رواندا

تريندز يك�شف يف درا�سة حديثة تناق�ضات و�إ�شكاليات خطة بريطانيا جتاه طالبي اللجوء
•• �أبوظبي-الفجر:

ك �� �ش��ف م ��رك ��ز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال� �س �ت �� �ش��ارات يف درا� �س��ة حديثة
ت �ن��اق �� �ض��ات و�إ�� �ش� �ك ��ال� �ي ��ات خطة
ب��ري�ط��ان�ي��ا جت��اه ط��ال�ب��ي اللجوء،
وال�ت��ي �أع�ل��ن عنها رئي�س ال ��وزراء
ال�ب�ري �ط��اين ب��وري ����س جون�سون،
حيث وقعت احلكومة الربيطانية
يف �إبريل  2022اتفاقاً مع رواندا
تقوم مبوجبه بريطانيا برتحيل
ط��ال �ب��ي ال �ل �ج��وء ع �ل��ى �أرا�ضيها
م �ن��ذ م �ط �ل��ع ال� �ع ��ام اجل� � ��اري �إىل
روان � ��دا ،وف �ق �اً الت �ف��اق م��ايل تبلغ
قيمته مبدئياً  120مليون جنيه
�إ�سرتليني ،وكجزء من خطة �أو�سع
للتعامل مع ملف طالبي اللجوء
يف البالد.
وب �ي �ن��ت ال ��درا�� �س ��ة ال �ت��ي �أعدتها
ال��دك�ت��ورة خديجة ع��رف��ة ،مديرة
�إدارة الق�ضايا اال�سرتاتيجية يف
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابع ملجل�س ال��وزارء امل�صري� ،أن
ال�صفقة الربيطانية القائمة على
"املال نظري الب�شر" ،و"التن�صل من
االلتزامات الدولية مقابل �إعالء
امل�صلحة الوطنية"ُ ،تثري خماوف

ب�ش�أن ال�سيا�سات امل�ستقبلية جتاه
الق�ضايا الإن���س��ان�ي��ة� ،إذ �إن جناح
ت�ل��ك ال���س�ي��ا��س��ة ق��د ُي���ش�ك��ل دافعاً
للعديد م��ن ال ��دول الت�ب��اع النهج
ال�ب�ري �ط��اين؛ �أم� ��ا ب �� �ش ��أن قواعد
ال�ق��ان��ون ال ��دويل الإن �� �س��اين ،ف�إن
التزام الدول طواعية بالعمل على
تنفيذ ب�ن��وده ال يعني بال�ضرورة
اح�ت�رام تلك ال�ق��واع��د ،خا�صة �أن
ت��دف�ق��ات ط��ال�ب��ي ال�ل�ج��وء مل تعد
م��رت �ب �ط��ة ب� ��الأزم� ��ات ال�سيا�سية
ف �ح �� �س��ب ،ف �م��ع ت ��زاي ��د الأزم � � ��ات
االقت�صادية عاملياً ،من املتوقع �أن
ت ��زداد حت��رك��ات ال�ب���ش��ر ب�ح�ث�اً عن
فر�ص عي�ش �أف�ضل ،والأم��ر ذاته
فيما يخ�ص ال�لاج�ئ�ين البيئيني
كنتيجة للتغريات املناخية احلادة.
غياب املعايري الدولية
و�أ� � �ش ��ارت ال ��درا� �س ��ة ،ال �ت��ي جاءت
بعنوان" :خطة بريطانية جديدة
جت��اه طالبي ال�ل�ج��وء ..تناق�ضات
متزايدة و�إ�شكاليات �إن�سانية"� ،إىل
�أن اخل�ط��ة الربيطانية اجلديدة
ق��د ُت�شكل �سابقة ومن��وذج�اً يدفع
دو ًال �أخ� ��رى لتبني ال�ن�ه��ج نف�سه
يف ت���ص��دي��ر م���ش�ك�لات الالجئني

ن�سبة احل��ري��ة يف ال�ب�لاد ،22%
وهذه الن�سبة موزعة بني احلقوق
ال�سيا�سية واحلريات املدنية.

�إىل دول �أك�ث�ر ف�ق��راً مقابل املال،
خا�صة يف ظ��ل ال�ت��زاي��د املتوقع يف
�أع��داد الالجئني وطالبي اللجوء
و�أمن��اط �ه��م يف امل�ستقبل املنظور،
ما من �ش�أنه حتويل ملف اللجوء
�إىل ملف اقت�صادي بد ًال من كونه
م �ل �ف �اً �إن �� �س��ان �ي �اً ،وخ��ا� �ص��ة يف ظل
غياب معايري دول�ي��ة لهذا الأمر،

�إ�ضافة �إىل كون هذه اخلطة ُت�شكل
ان�ت�ه��اك�اً ��س��اف��راً ل�ق��واع��د القانون
ال � ��دويل الإن �� �س��اين واالتفاقيات
الإقليمية ذات ال�صلة .كما �أنها
ت�ت�ن��اق����ض وال �ت ��زام ��ات بريطانيا
ال ��دول� �ي ��ة وم �� �س ��ؤول �ي��ات �ه��ا كقوة
فاعلة يف النظام الدويل ،ف�إن هذه
اخلطة تطرح �إ�شكالية التناق�ض

ب�ين خ �ي��ارَيْ امل�س�ؤوليات الدولية
وامل���ص�ل�ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وم �ت��ى يتم
�إعالء �أحدهما على الآخر.
و�أكدت الدرا�سة �أن �أحد تناق�ضات
اخل � �ط� ��ة ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة يرتبط
ب��امل�ع��اي�ير ال �ت��ي ع�ل��ى �أ��س��ا��س�ه��ا مت
اخ �ت �ي��ار روان � � ��دا م �ل �ج ��أ لرتحيل
طالبي اللجوء �إليها ،فاحلكومة

الربيطانية نف�سها �سبق �أن عربت
عن قلقها يف الأمم املتحدة ب�سبب
ال �ق �ي��ود امل �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى حقوق
الإن � �� � �س ��ان ،وح� �ق ��وق ال�صحافة،
واحل��ري��ات ال�سيا�سية يف البالد.
كما �أن م��ؤ��ش��ر احل��ري��ة يف العامل
ل�ع��ام � 2022صنف روان� ��دا على
�أن� �ه ��ا ب �ل��د غ�ي�ر ح ��ر ،ح �ي��ث بلغت

�أو�ضاع �إن�سانية �صعبة
و�أو� �ض �ح��ت ال��درا� �س��ة �أن �سيا�سة
روان� � � � ��دا جت� � ��اه ال�ل�اج� �ئ�ي�ن على
�أرا� �ض �ي �ه��ا ال ت �ق��وم ع �ل��ى الدمج،
و�إمن� � ��ا ي �ق �ي��م ال�ل�اج �ئ ��ون هناك،
وال� �ب ��ال ��غ ع ��دده ��م 127.163
الجئاً يف �سبتمرب  ،2021يف �ستة
خميمات يف �أو�ضاع �إن�سانية �صعبة
ك��ان��ت �سبباً يف وق��وع �ضحايا بني
ال�ل�اج �ئ�ي�ن مم ��ن ت� �ظ ��اه ��روا عام
 2018اح �ت �ج��اج �اً ع �ل��ى نق�ص
ال �ط �ع��ام ،مم��ا ق��اد �إىل مواجهات
م��ع ال���ش��رط��ة ال ��روان ��دي ��ة ،وتدل
ه��ذه امل ��ؤ� �ش��رات على الأو� �ض��اع يف
البالد ،والتي �ستنعك�س على النهج
املتبع حيال القادمني اجل��دد من
ب��ري�ط��ان�ي��ا .وذك ��رت ال��درا� �س��ة �أنه
رغ��م ت��زاي��د �أع��داد طلبات اللجوء
�إىل اململكة املتحدة وخا�صة يف عام
 ،2021ف�إن ح�صة بريطانيا من
الالجئني وطالبي اللجوء عاملياً
م��ازال��ت حم��دودة للغاية ب�شكل ال
يتنا�سب مع و�ضع البالد اقت�صادياً

و� �س �ي��ا� �س �ي �اً؛ ف �ف��ي م�ن�ت���ص��ف عام
 2021بلغ عدد الالجئني عاملياً
 26.6مليون الجئ� ،إ�ضافة �إىل
 4.4مليون من طالبي اللجوء،
وتمُ ّثل ح�صة بريطانيا عاملياً من
وج� ��ود ال�لاج �ئ�ين ع�ل��ى �أرا�ضيها
� ،0.51%أم��ا ع��ن ح�صتها من
ط��ال �ب��ي ال �ل �ج ��وء ع��امل �ي��ا ف ُتم ّثل
 ،1.9%وذلك يف وقت جاء فيه
الناجت املحلي الإجمايل الربيطاين
يف الرتتيب العا�شر على م�ستوى
ال� �ع ��امل وف� �ق� �اً لإح � �� � �ص� ��اءات عام
 ،2020وه ��و م��ا ي�ت�ن��اق����ض مع
ط� ��رح امل �ب��رر االق �ت �� �ص��ادي �سبباً
لرف�ض ا�ستقبال طالبي اللجوء
ع�ل��ى �أرا� �ض �ي �ه��ا .وت ��رى الدرا�سة
�أن اخل�ط��ة الربيطانية للتعامل
م�ستقب ً
ال مع طالبي اللجوء تكر�س
العديد من املبادئ التي تتالقى يف
بع�ض جوانبها مع اال�سرتاتيجية
الأوروبية للأمن الإن�ساين ،والتي
�صدرت يف مايو 2005؛ فكلتاهما
ابتعدتا ع��ن اجل��وان��ب الإن�سانية
وق� ��دم � �ت� ��ا اجل � ��وان � ��ب املرتبطة
بامل�صالح الذاتية على امل�س�ؤولية
الدولية ،كما ركزتا على ت�صدير
امل�شاكل �إىل اخلارج.

اجلمعية �ستنظم الدورة الثالثة من منتدى مكافحة �سرطان عنق الرحم يف يناير 2023

�أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان يبحثان �آليات تعزيز اجلهود العاملية ملحاربة �سرطان عنق الرحم
•• ال�شارقة-الفجر:

ع�ق��دت جمعية �أ� �ص��دق��اء مر�ضى
ال���س��رط��ان امل�ع�ن�ي��ة بن�شر وتعزيز
ال��وع��ي ب���س��رط��ان ال �ث��دي و�أهمية
الك�شف املبكر عنه اجتماعاً م�ؤخراً
مع وفد رفيع امل�ستوى من �صندوق
الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل���س�ك��ان لتعزيز
التعاون بني اجلانبني وم�ضاعفة
اجلهود الرامية ملكافحة �سرطان
عنق الرحم يف املنطقة والعامل.
وح�ضر االج�ت�م��اع ك��ل م��ن �سعادة
� �س��و� �س��ن ج �ع �ف��ر ،رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة ج�م�ع�ي��ة �أ� �ص��دق��اء مر�ضى
ال �� �س��رط��ان ،وم ��اري ��اروزا كوتيلو،
م��دي��رة ال�شراكات اال�سرتاتيجية
يف ق�سم التوا�صل وال���ش��راك��ات يف
��ص�ن��دوق الأمم امل�ت�ح��دة لل�سكان
يف امل �ق��ر ال��رئ�ي���س��ي يف نيويورك،
وظ � ��اف � ��رة ال � �� � �ش� ��اوي ،م �� �س ��ؤول ��ة
االرتباط وال�شراكات يف ال�صندوق،
وجيانينغ وانغ ،م�س�ؤولة ال�شراكات
يف �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
وج ��اء االج �ت �م��اع يف �إط� ��ار مذكرة
التفاهم التي وقعتها اجلمعية مع
املكتب الإقليمي ل�صندوق الأمم

املتحدة لل�سكان للدول العربية"
يف ال �ع ��ام  2020ل�ن���ش��ر الوعي
ب��ال �� �س��رط��ان م ��ع ال�ت�رك� �ي ��ز على
��س��رط��ان ع�ن��ق ال��رح��م يف املنطقة
العربية.
وت �ن��اول االج�ت�م��اع �آل �ي��ات التعاون
ال� ��رام � �ي� ��ة ل� ��دع� ��م ج � �ه� ��ود ن�شر
ال ��وع ��ي وامل �ع��رف��ة ح ��ول �سرطان
ع �ن��ق ال��رح��م م��ن خ�ل�ال برنامج
ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية العاملية
م��ع ال���ص�ن��دوق ومب��ا يتما�شى مع

اح �ت �ي��اج��ات امل �ج �ت �م �ع��ات يف دول ��ة
الإم � � � � ��ارات وامل �ن �ط �ق��ة العربية،
وحت �� �ض�ي�رات اجل �م �ع �ي��ة لتنظيم
ال� � � � ��دورة ال� �ث ��ال� �ث ��ة م� ��ن منتدى
مكافحة ��س��رط��ان عنق ال��رح��م يف
يناير .2023
وحتدث �أع�ضاء وفد ال�صندوق عن
امل �ب��ادرات التي ينفذها ال�صندوق
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال �ع ��امل ��ي لتعزيز
ف��ر���ص ت��وف�ير ال��رع��اي��ة ال�صحية
ل�ل�ن���س��اء وال �ف �ت �ي��ات ،وا�ستعر�ضوا

اخل�ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وبرنامج
م �ن��ا� �ص��رة ال �� �ش��اب��ات م ��ع جمعية
�أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان لبحث
��س�ب��ل �إت ��اح ��ة ال �ف��ر� �ص��ة لل�شابات
للم�ساهمة يف رفع الوعي املجتمعي
ح ��ول � �س��رط��ان ع�ن��ق ال��رح��م ،كما
ا� �س �ت �ع��ر� �ض��وا ت�ف��ا��ص�ي��ل "برنامج
متكني املر�أة" العاملي الذي �أطلقه
لدعم الن�ساء يف �أماكن العمل.
و�شهد االج�ت�م��اع ت�سليط ال�ضوء
على دور اجلمعية يف متكني الأفراد
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :يور بي �آر �آو
ملتابعة املعامالت رخ�صة رقم CN 2745353 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر عبداهلل خايف مطر الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز �سعيد م�صبح املهيوبي ال�شام�سي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون مان اوف كيف للحالقة
الرجالية رخ�صة رقم  CN 2939284 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شيفراج ناجنوندا ناجنوندا �سينابا %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سيف مطر �سهيل مانع الرميثى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيفراج ناجنوندا ناجنوندا �سينابا
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون مان اوف كيف للحالقة الرجالية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

MAN OF CAVE GENTS BABER SALOON

�إىل �/صالون مان اوف كيف للحالقة الرجالية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MAN OF CAVE GENTS BABER SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

واملجتمعات من خالل ن�شر الوعي
والتعليم ال�صحي ودوره الأ�سا�سي
يف مكافحة فريو�س الورم احلليمي
الب�شري و�سرطان عنق الرحم يف
املنطقة عن طريق تنظيم دورتني
م ��ن م �ن �ت��دى م �ك��اف �ح��ة �سرطان
ع �ن ��ق ال � ��رح � ��م ،وم � ��ن امل � �ق� ��رر �أن
تتوا�صل النقا�شات امل�شرتكة من
خ�لال اجتماع م��ع الفريق الفني
ل�صندوق الأمم امل�ت�ح��دة لل�سكان
�سيعقد الح�ق�اً لو�ضع خطة عمل
م�شرتكة بني اجلانبني.
ب��دوره��ا ،حت��دث��ت ��س�ع��ادة �سو�سن
جعفر ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
�أ��ص��دق��اء مر�ضى ال���س��رط��ان ،عن
الدور الرائد الذي تلعبه اجلمعية

ل��دع��م اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات الوطنية
والإقليمية ملحاربة �سرطان عنق
الرحم ،م�شرية �إىل الدور الوقائي
ل �ل �ج �م �ع �ي��ة يف ت �ع��زي��ز براجمها
وم�ب��ادرات�ه��ا التوعوية التثقيفية
خالل جائحة كورونا للت�أكيد على
�أهمية الك�شف املبكر والتطعيم.
وق ��ال ��ت � �س �ع��ادة � �س��و� �س��ن جعفر:
"حتت توجيهات قرينة �صاحب
ال �� �س �م��و ح ��اك ��م ال� ��� �ش ��ارق ��ة� ،سمو
ال�شيخة جواهر القا�سمي ،رئي�سة
املجل�س الأع �ل��ى ل���ش��ؤون الأ�سرة،
وب��دع �م �ه��ا امل �ب��ا� �ش��ر ،ا�ستطاعت
جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان
تقدمي الرعاية ال�صحية الكاملة
للمر�ضى وت��وف�ير ال��دع��م امل��ادي
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Dubai Court of First Instance
Notice by publication and payment order
In execution no 1917/2022/253 - Cheques Execution
Considered at Ninth Executive Circuit no 230
Execution Subject matter : Claim for the amount of cheques issued by the ENFORCEE
no (000619, 000655, 000652) with the amount of AED 79675.33 (Seventy nine
thousand, six hundred and seventy five Dirhams and thirty three Fils) in addition to
fees and expenses
Claimant : AL INTISHAR INSULATION MAT. WORKS EST
Address : UAE- Sharjah- AL MAGAZ- Behind King Faisal Street Building owned by
Abdel Aziz Mohamed Apartment no 1
Party to be notified : Renko International Building Contracting LLC Capacity : ENFORCEE
Notice Subject : The above-mentioned execution was filed against you to obligate you
with the payment of the execution amount of AED 81984..33 to the claimant or to court
treasury. Accordingly, court will proceed with the executive procedures against you in
the event of your failure to commit to the mentioned decision within (15) days of this
notice publishing.
Prepared by / Mona Hassan Mohamed
Approval date : 28-04-2022 04:48:33

واملعنوي لهم خالل رحلة العالج،
ول �ع �ب��ت اجل�م�ع�ي��ة دوراً �أ�سا�سياً
يف ن���ش��ر ال��وع��ي ب��أه�م�ي��ة الك�شف
امل�ب�ك��ر ع��ن ك��اف��ة �أن� ��واع ال�سرطان
وال��وق��اي��ة م �ن �ه��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
تر�سيخ �أ�ساليب وممار�سات احلياة
ال�صحية بني كافة �أف��راد املجتمع،
وت �ت �م��ا� �ش��ى ج �ه ��ود اجل �م �ع �ي��ة مع
ال �ت��وج �ه��ات ال���ش��ام�ل��ة واملتكاملة
حلكومة دولة الإم��ارات يف تقدمي
برامج م�ستدامة ملكافحة فريو�س
الورم احلليمي الب�شري و�سرطان
عنق الرحم".
و�أ� �ض��اف��ت" :نتطلع �إىل التعاون
مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
حل�شد اجل �ه��ود ال��رام�ي��ة ملكافحة

ال���س��رط��ان ون���ش��ر ال��وع��ي ب�أهمية
الوقاية منه والك�شف املبكرعنه،
�إذ ع� �ق ��دت اجل �م �ع �ي��ة ع � � ��دداً من
ال �ن��دوات ال�ت��وع��وي��ة االفرتا�ضية
ح � ��ول �� �س ��رط ��ان ع �ن��ق ال ��رح ��م يف
يناير املا�ضي ،ا�ستهدفت �إحداها
امل��وظ �ف��ات ال�ع��ام�لات يف م�ؤ�س�سة
تاك�سي دب��ي (التاك�سي ال ��وردي)،
يف ح�ين ت�ف��اع�ل��ت ن ��دوة ث��ان�ي��ة مع
جمل�س ��س�ي��دات �أع �م��ال ال�شارقة
ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال � ��وع � ��ي ب �ي��ن � �س �ي ��دات
الأع�م��ال ،ويعد ه��ذا االجتماع مع
��ص�ن��دوق الأمم امل�ت�ح��دة لل�سكان
خطوة مهمة نحو تر�سيخ التعاون
بيننا ومتكيننا من حتقيق نتائج
�أف�ضل".
من جهتها ،قالت مارياروزا كوتيلو
م��دي��رة ال�شراكات اال�سرتاتيجية
يف ق�سم التوا�صل وال���ش��راك��ات يف
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان:
"يحر�ص �صندوق الأمم املتحدة
ل �ل �� �س �ك��ان ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال�شراكة
ال��را� �س �خ��ة م��ع ج�م�ع�ي��ة �أ�صدقاء
مر�ضى ال�سرطان ملوا�صلة العمل
على حتقيق �أهدافنا امل�شرتكة يف
جمال �صحة املر�أة والفتاة ،ونتطلع
لتعزيز جهود اجلمعية يف املنطقة
لتح�سني نتائج مكافحة �سرطان
عنق ال��رح��م ،وي�سرنا �أن نوا�صل
تقدمي الدعم للدورة الثالثة من
م �ن �ت��دى م �ك��اف �ح��ة � �س��رط��ان عنق
الرحم".
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Dubai Court of First Instance
Judgment Notification by Publication
In the Case No.: 18/2021/1073- partial real estate
Considered at : 3th Partial Real Estate Department No. 197
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of (AED 211,805), fees,
expenses, attorneys" fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
| Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai Airport Street Port Saeed area
| Business Point Building Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 0506767616 | Email: info3@omalc.ae
Makkani: 3244594826 | IBAN: AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1- ANDREI BELOV, his capacity: Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session
held on 31 10-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the Defendant to
pay to the plaintiff an amount of AED 111,805 (One Hundred Eleven Thousand Eight Hundred
and Five Dirhams) and legal interest of 5% annually from the date of the claim 29-08-2021 until
full payment and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and One Thousand dirhams
as attorneys' fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal
within thirty days with effect from the next day of publication of this notification. Issued in the
name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has
been publicly announced.
Prepared by/ Hanan Adel Alyan Abu Kush.
Date of approval/29-04-2022 01:36:48
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�أخبـار الإمـارات
ال�صحة تعلن تقدمي  3,008جرعات من
لقاح كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ووق ��اي ��ة امل�ج�ت�م��ع ع��ن ت �ق��دمي 3,008
جرعات من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
وب��ذل��ك يبلغ جم�م��وع اجل��رع��ات ال�ت��ي مت تقدميها ح�ت��ى �أم�س
 24,752,863جرعة ومعدل توزيع اللقاح  250.27جرعة
لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري
لقاح كوفيد -19و�سعياً للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن
التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على
فريو�س كوفيد. -19
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«ال�صحة» جتري  195,790فح�صا وتك�شف عن � 225إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 253حالة �شفاء
•• �أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم
�..أعلنت الوزارة عن �إجراء  195,790فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص
يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف

عن  225حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  900,251حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف
الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,302حالة .و�أعلنت الوزارة عن �شفاء  253حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  884,228حالة.

�إىل جانب  253جهة �أكادميية من خمتلف �أنحاء العامل

05

«حممد بن را�شد للإدارة احلكومية» ت�ستعر�ض �أحدث براجمها
الأكادميية يف «امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل للتعليم» الريا�ض 2022
•• دبي-الفجر:

ت�شارك كلية حممد بن را�شد للإدارة
احل �ك��وم �ي��ة م ��ن دول� � ��ة الإم� � � � ��ارات،
امل ��ؤ� �س �� �س ��ة الأك� ��ادمي � �ي� ��ة البحثية
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ب� � � � ��الإدارة احلكومية
وال���س�ي��ا��س��ات ال �ع��ام��ة ع�ل��ى م�ستوى
ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،يف ال� ��دورة املقبلة
من امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل للتعليم
الذي ّ
تنظمه وزارة الرتبية والتعليم
يف مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات

واملعار�ض خالل الفرتة من  8وحتى
 11مايو املقبل حتت �شعار "لبناء
�إن�سان امل�ستقبل".
وت���س�ت�ع��ر���ض ال �ك �ل �ي��ة ال �ت��ي ت�شارك
�ضمن ج�ن��اح خم�ص�ص حت��ت مظ ّلة
وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع ��ايل والبحث
ال�ع�ل�م��ي الإم ��ارات� �ي ��ة جم �م��وع��ة من
ال�برام��ج الأك��ادمي�ي��ة والتخ�ص�صات
املختلفة ال�ت��ي ت�ق� ّدم�ه��ا� ،إىل جانب
ال �ت �ع��ري��ف مب �ج �م��وع��ة وا� �س �ع��ة من
�إ� � �ص� ��دارات � �ه� ��ا امل �ت �ع � ّل �ق��ة مب �ج ��االت

ال �ب �ح��وث وال ��درا� � �س ��ات ،واالبتكار،
وح �ك��وم��ة امل���س�ت�ق�ب��ل ،وغ�ي�ره ��ا ،كما
�ستناق�ش جتربتها مع �شريحة وا�سعة
من القيادات الإداري��ة واملتخ�ص�صني
والطلبة.
ويف ت�صريح ل��ه ق��ال �سعادة الدكتور
ع �ل ��ي ب� ��ن �� �س �ب ��اع امل� � � ��ري ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ك�ل�ي��ة حم�م��د ب��ن را�شد
للإدارة احلكومية" :ت�سعدنا امل�شاركة
يف ه��ذا املعر�ض ال��ذي ميتلك �أهمية
كبرية على �صعيد التعريف بتجارب

التعليم و�آخر ما و�صلت له امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي�ي��ة م��ن ب��رام��ج وتخ�ص�صات
ت �خ��دم االرت � �ق ��اء ب �ك �ف��اءة وم� �ه ��ارات
القيادات الإدارية يف خمتلف قطاعات
الأعمال".
وت ��اب ��ع ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لكلية
حممد بن را�شد للإدارة احلكومية":
نحر�ص من خالل هذه امل�شاركة على
ا��س�ت�ع��را���ض جت��رب��ة دول ��ة الإم � ��ارات
ال� � ��رائ� � ��دة يف جم� � ��ال ال�سيا�سات
احل �ك��وم �ي��ة ،وال �ع �م��ل الإداري ،كما

نتطلع ال�ستقطاب الكفاءات الوطنية
ال �� �س �ع��ودي��ة وت ��أه �ي��ل ال �ن �خ��ب منهم
�أ�صحاب املهارات واخلربات يف جماالت
الإدارة احل�ك��وم�ي��ة ،ف ��أب��واب الكل ّية
مفتوحة جلميع الأ��ش�ق��اء يف اململكة
ل�لا��س�ت�ف��ادة مم��ا ت�ق��دم��ه م��ن برامج
ت�خ��دم ت��أه�ي��ل ق��درات�ه��م ومهاراتهم
مب��ا ي�ت�ع� ّل��ق ب��ال���س�ي��ا��س��ات احلكومية
والعامة ،واالبتكار وحكومة امل�ستقبل
وغ�يره��ا ،ونث ّمن ال��دور ال��ذي تلعبه
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة

يف ات��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة �أم ��ام امل�ؤ�س�سات
الأكادميية لاللتقاء وتبادل اخلربات
مبا يخدم االرتقاء بواقع وم�ستقبل
الأعمال يف املنطقة".
وتت�ضمن ال�برام��ج الأك��ادمي�ي��ة التي
تقدمها الكلية ،ب��رن��ام��ج املاج�ستري
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل ��إدارة ال �ع��ام��ة باللغة
ال �ع��رب �ي��ة ،وب��رن��ام��ج امل��اج �� �س �ت�ير يف
الإدارة العامة ،وبرنامج املاج�ستري
ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة ،وب ��رن ��ام ��ج
املاج�ستري يف �إدارة االبتكار ،بالإ�ضافة

�إىل ب� ��رام� ��ج ال �ت �ع �ل �ي��م التنفيذي
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ،وب� ��رام� ��ج االنت�ساب
املفتوح ،والدبلومات املهنية ،وبرامج
من�صة التعليم امل �ف �ت��وح ،والربامج
التدريبية التخ�ص�صية ،وغريها.
وي �� �س �ت �� �ض �ي��ف امل � ��ؤمت� ��ر �شخ�صيات
ر�سمية من وزراء تعليم دول عربية
و�أج�ن�ب�ي��ة ،وق ��ادة ف�ك��ر ،و�أكادمييني
م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،و�أك�ث�ر
من  50متحدثاً ،ليناق�شوا العديد
من الق�ضايا ويطرحوا ما يزيد عن

 130ورق��ة عمل ،كما و�سيتم عقد
��س�ل���س�ل��ة ج�ل���س��ات ون� � ��دوات حوارية
وم �ع��رف �ي��ة وور� � � ��ش ع �م��ل متنوعة
ي���ش��ارك فيها جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة من
اخلرباء واملتخ�ص�صني ،كما �سي�شارك
يف امل��ؤمت��ر  253م�ؤ�س�سات وجهات
�أك ��ادمي� �ي ��ة ،م�ن�ه��ا  108م ��ن داخ ��ل
اململكة ،و 145م��ن خمتلف �أنحاء
العامل.

رفع ن�سبة اخل�صومات حلاملي �إ�سعاد بني � 35إىل % 50

كلية الأفق اجلامعية تقدم  6منح درا�سية كاملة ملوظفي �شرطة دبي مبليون درهم
•• دبي-الفجر:

ج��ددت جلنة بطاقة �إ��س�ع��اد التابعة
للقيادة العامة ل�شرطة دبي تعاقدها
م��ع " كلية الأف ��ق اجلامعية" للعام
ال� � �ث � ��اين ع� �ل ��ى ال � � �ت� � ��وايل ،مقدمة
حل��ام �ل��ي ال �ب �ط��اق��ة م �ن �ح��ا درا�سية
جديدة ،وخ�صومات بن�سب مرتفعة
على ب��رام��ج البكالوريو�س ،وبرامج
الدرا�سات العليا املعتمدة لدى الكلية.
وقع املذكرة عن جانب جلنة بطاقة
�إ�سعاد ،ال�سيدة منى حممد العامري،
رئي�س اللجنة ،فيما وقعها عن طرف
" كلية الأفق اجلامعية" ال�سيد نيتني
�أناند ع�ضو جمل�س الأمناء ،بح�ضور
امل�ق��دم م�سعود احل�م��اد ،نائب رئي�س
اللجنة ،وال�سيد فرا�س الطباع ،نائب
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ع�لاق��ات احلكومية
والعامة ،والدكتور �أ�سامة علي ذوابة
ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال �ك �ل �ي��ة ،والربف�سور
ال��دك�ت��ور ن��زار �سهاونة رئي�س جلنة

اخلدمة املجتمعية يف الكلية ،وال�سيد
زكريا �سيف ،رئي�س القطاع التعليمي
يف جل�ن��ة ب�ط��اق��ة �إ� �س �ع��اد ،بالإ�ضافة
�إىل ع � ��دد م ��ن امل ��وظ �ف�ي�ن م ��ن كال
اجلانبني.
وتن�ص املذكرة على �أن تقدم " كلية
الأف ��ق اجلامعية" ملوظفي القيادة
ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة دب� ��ي ع ��ن طريق
جل �ن��ة ب �ط��اق��ة �إ� �س �ع��اد ،ع ��دد  6منح
درا�سية �سنوية بقيمة مليون درهم،
بالإ�ضافة �إىل رفع ن�سبة اخل�صومات
ال�سابقة امل�ق��دم��ة حلاملي البطاقة
و�أق��ارب �ه��م م��ن ال��درج��ة الأوىل �إىل
 35%للطلبة امللتحقني اجلدد،
وامل �� �س �ت �م��ري��ن يف ال �ك �ل �ي��ة ،وبن�سبة
 50%للطلبة املتميزين احلا�صلني
ع �ل ��ى ن �� �س �ب��ة  90%ف �م ��ا ف � ��وق يف
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ،اب �ت��دا ًء م��ن العام
ال��درا� �س��ي  ،2023-2022وذلك
ع �ل��ى ج�م�ي��ع ب��رام��ج البكالوريو�س
وب��رام��ج ال��درا� �س��ات العليا املعتمدة

ل��دى الكلية ،كما تن�ص املذكرة على
�أن ت �ت��وىل جل �ن��ة ب �ط��اق��ة �إ� �س �ع��اد يف
�شرطة دب��ي و��ض��ع املعايري اخلا�صة
مب���س�ت�ح�ق��ي امل �ن��ح ال��درا� �س �ي��ة وفقاً
للمبادرات الإن�سانية واملجتمعية التي

تنفذها اللجنة .وقالت منى العامري
� :إنه ويف �إطار ال�شراكة والتعاون بني
جل�ن��ة ب�ط��اق��ة �إ� �س �ع��اد و"كلية الأفق
اجلامعية" ق��دم��ت ال �ك �ل �ي��ة منحاً
درا�سية وخ�صومات ممتازة ي�ستفيد

منها حاملو بطاقة �إ��س�ع��اد ،م�شرية
�إىل �أن املنح الدرا�سية مقدمة للطلبة
املتفوقني يف الثانوية العامة ،من �أبناء
العاملني يف �شرطة دبي ،واحلا�صلني
ع �ل��ى ن���س�ب��ة  90%ف �م��ا ف ��وق دون

حت��دي��د امل �ع��دل ال�تراك�م��ي للطالب،
ك���ش��رط يف اال� �س �ت �م��رار باحل�صول
على امل�ن�ح��ة ،م ��ؤك��د ًة �أن كلية الأفق
اجلامعية تعد من ال�شركاء املتميزين
للجنة بطاقة �إ�سعاد وللقيادة العامة

ل�شرطة دبي ب�شكل عام  .من جانبه
ق��ال  :ال���س�ي��د ف��را���س ال�ط�ب��اع نائب
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ع�لاق��ات احلكومية
والعامة� ،أن للكلية مبادرات عديدة
مع العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملجتمعية ،والتي ت�ساهم يف ت�شجيع
امل��وظ�ف�ين العاملني و�أب�ن��ائ�ه��م على
�إك�م��ال درا�ستهم وتطوير مهاراتهم
ورف� ��ع امل���س�ت��وى ال�ت�ع�ل�ي�م��ي لديهم.
و�أ� � �ض� ��اف "�إن ه� ��ذه امل �ن ��ح املقدمة
م ��ن ال �ك �ل �ي��ة ل �ل �ع��ام �ل�ين يف �شرطة
دب��ي ��س��وف ت�ق��دم ب�شكل ��س�ن��وي �إىل
ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب ��ي ،مما
ي���س��اع��د ع�ل��ى ت���ش�ي�ج��ع ال�ع��ام�ل�ين يف
ال���ش��رط��ة و�أب�ن��ائ�ه��م ع�ل��ى اال�ستفادة
م��ن ه ��ذه امل �ن��ح ،وحت���ص�ي��ل امل�ستوى
العلمي امل�ط�ل��وب ل�لارت�ق��اء بعملهم
الوظيفي .و�أ�شاد زكريا �سيف ،رئي�س
قطاع التعليم يف اللجنة ،مب�ستوى
التعاون بني جلنة بطاقة �إ�سعاد ،و"
كلية الأف��ق اجلامعية" ،مقدماً لهم

ال�شكر ع�ل��ى ه��ذا ال �ت �ع��اون ،وم�ؤكداً
على ا�ستمراره وتطويره م�ستقب ً
ال
مب��ا ي �خ��دم ال �ط��رف�ي�ن ،وي �� �س��اه��م يف
ت�سهيل ح�صول حاملي بطاقة �إ�سعاد
على م�ستوى تعليمي متميز وبتكلفة
مادية مُر�ضية .وتتوىل جلنة بطاقة
�إ��س�ع��اد وف�ق�اً للمذكرة ،الإع�ل�ان عن
ال� �ع ��ر� ��ض حل��ام �ل��ي ال �ب �ط��اق��ة عرب
املوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي
اخل��ا���ص ب�ه��ا ،وع�ب�ر من�صات �إ�سعاد
الإع �ل�ان � �ي� ��ة ،وامل � ��واق � ��ع الإخ� �ب ��اري ��ة
و� �ش �ب �ك��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،
بالإ�ضافة �إىل �إر��س��ال عر�ض الكلية
عرب الربيد الإل�ك�تروين �إىل جميع
حاملي بطاقة "�إ�سعاد".
ُي �� �ش��ار �إىل �أن امل ��وق ��ع الإل� �ك�ت�روين
والتطبيق ال��ذك��ي اخل��ا���ص ببطاقة
"�إ�سعاد" ،ي�ت�ي��ح حل��ام�ل��ي البطاقة
االطالع على تفا�صيل كافة العرو�ض
وامل ��زاي ��ا ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا يف خمتلف
القطاعات.

«طرق دبي» تعتمد خطة تنفيذ م�سارات خا�صة للحافالت ومركبات الأجرة بطول  37كم خالل � 5سنوات
•• دبي  -وام:

اعتمدت هيئة الطرق واملوا�صالت
بدبي خطة تنفيذ م�سارات خا�صة
ل �ل �ح��اف�ل�ات وم ��رك� �ب ��ات الأج� � ��رة
بطول  37كم خالل الفرتة من
 2023وحتى . 2027
وت� �ت ��وزع امل� ��� �س ��ارات ع �ل��ى ثمانية
� �ش��وارع ح�ي��وي��ة ه��ي � �ش��ارع ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د ،وال���ش�ي��خ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح ،والثاين
من دي�سمرب ،وع� ّم��ان ،وال�سطوة،
وال� �ن� �ه ��دة ،وع �م ��ر ب ��ن اخل �ط ��اب،
ون��اي��ف ،وب��ذل��ك ي��رت�ف��ع �إجمايل
طول امل�سارات اخلا�صة للحافالت
�إىل  48.6كم.
وق��ال معايل مطر الطاير املدير
ال� �ع ��ام رئ �ي ����س جم�ل����س املديرين
يف ه �ي �ئ��ة ال� �ط ��رق وامل ��وا�� �ص�ل�ات:

ي�ع��د م �� �ش��روع امل �� �س��ارات اخلا�صة
باحلافالت ومركبات الأجرة �أحد
املمار�سات العاملية الناجحة التي
ت�ساعد على حتفيز ال�سكان على
ا�ستخدام املوا�صالت العامة بدال
من املركبات اخلا�صة وهي مطبقة
يف ك �ث�ير م ��ن امل� ��دن يف ال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة و�أوروب � � � ��ا
وت�ه��دف �إىل تقليل زم��ن الرحلة
وزي � ��ادة ن���س�ب��ة االل� �ت ��زام بجداول
مواعيد احلافالت وت�شجيع �أفراد
املجتمع على ا�ستخدام املوا�صالت
ال �ع��ام��ة وحت���س�ين م �ع��دل و�صول
مركبات الأجرة وخف�ض التكاليف
الت�شغيلية املبا�شرة وغري املبا�شرة
وتقليل ن�سبة االنبعاثات امللوثة
للبيئة و� �ص � ً
وال لتحقيق الغاية
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ل �ت �ك��ام��ل دب ��ي
وحت���س�ين ج ��ودة احل �ي��اة وحتقيق

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13537بتاريخ 2022/5/9

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2595/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1838/2018جتاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 430924.16درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سرفيو (�ش ذ م م)
عنوانه � :إمارة دبي  -اخلليج التجاري � -شارع برج خليفة  -برامي تاور  -الطابق العا�شر  -هاتف رقم 04/3352200
فاك�س  04/3342200رقم مكاين 2583686879 /
املطلوب �إعالنه  - 1 :مطعم توكو (�ش ذ م م) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 430924.16
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

ال���س�ع��ادة مل�ستخدمي املوا�صالت
العامة.
و�أو�� �ض ��ح م�ع��ال�ي��ه �أن ال �ت��و� �س��ع يف
امل� ��� �س ��ارات اخل ��ا� �ص ��ة للحافالت
ي�سهم يف ارت �ف��اع متو�سط �سرعة
احلافلة وانخفا�ض زم��ن الرحلة
يف �ساعات ال ��ذروة بن�سب تتجاوز
 40%حيث يتوقع �أن ينخف�ض
زم��ن ال��رح�ل��ة ع�ل��ى � �ش��ارع الثاين
م� ��ن دي �� �س �م�ب�ر ب �ن �� �س �ب��ة 44%
و��ش��ارع��ي ��ص�ب��اح الأح �م��د اجلابر
ال �� �ص �ب��اح وع � ّم ��ان ب�ن���س�ب��ة 39%
و� �ش��ارع عمر ب��ن اخل�ط��اب بن�سبة
 28%و�شارع ال�شيخ خليفة بن
زايد بن�سبة  27%و�شارع النهدة
بن�سبة  25%و� �ش��ارع ال�سطوة
بن�سبة .. 18%م �� �ش�يراً �إىل �أن
التو�سع يف امل���س��ارات ي�سهم �أي�ضاً
يف زي��ادة ع��دد رك��اب احل��اف�لات يف

ع ��ام  2030ب�ن���س�ب��ة  30%يف
بع�ض ال���ش��وارع �إىل جانب تقليل
ع��دد احل��اف�لات ال�ت��ي ت�خ��دم هذه
اخل �ط��وط ن �ظ��راً ل �ل��وف��ر املحقق
يف زم��ن الرحلة .و�أك��د �أن اعتماد
خ�ط��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل �� �س��ارات اخلا�صة
ب� �ح ��اف�ل�ات امل ��وا�� �ص�ل�ات العامة
وم��رك �ب��ات الأج� ��رة ي ��أت��ي تتويجاً
ل �ل �ن �ج��اح ال �ك �ب�ي�ر ال � ��ذي حققته
امل ��راح ��ل ال �ث��ال��ث ال���س��اب�ق��ة حيث
��س��اه�م��ت يف تقليل زم ��ن الرحلة
خلطوط احلافالت �إىل ما يقارب
 5دقائق لكل حافلة بن�سبة حت�سن
يف زمن الرحلة تقدر بـ  24%كما
�ساهمت يف رفع ن�سبة ر�ضا الركاب
و� �س��ائ �ق��ي احل ��اف �ل�ات ومركبات
الأجرة.
جت� ��در الإ� � �ش� ��ارة �إىل �أن الهيئة
نفذت يف مرحلة �سابقة م�سارات

للحافالت بطول  11.6كيلومرت
� �ش �م �ل��ت ت �ن �ف �ي��ذ م �� �س��ار منف�صل
للحافالت ومركبات الأج��رة على
�شارع خالد بن الوليد بطول 4.3
كيلومرت ميتد م��ن تقاطع �شارع
خالد بن الوليد مع �شارع امليناء
�إىل م��ا ق �ب��ل ت�ق��اط�ع��ه م��ع �شارع
زع�ب�ي��ل ب��االجت��اه�ين و�أج � ��زاء من
�شارع نايف بطول كيلومرت واحد
و�أج ��زاء م��ن ��ش��ارع االحت��اد بطول
 500م�تر و��ش��ارع امليناء بطول
 1700مرت "من �شارع الكويت
ل �غ��اي��ة ت �ق��اط��ع فالكون" و�شارع
ال �� �ش �ي��خ � �ص �ب��اح الأح� �م ��د اجلابر
ال�صباح "من دوار ال�سطوة ولغاية
�شارع ال�شيخ را�شد بطول 1800
مرت" و�� � �ش � ��ارع اخل� �ل� �ي ��ج بطول
 1700م�تر "من ��ش��ارع اخلور
ول �غ��اي��ة � �ش ��ارع امل�صلى" و�شارع

خ��ال��د ب��ن الوليد"من التقاطع
مع �شارع امليناء ولغاية �شارع رقم

 16ب�ط��ول  100مرت" و�شارع
الغبيبة "من التقاطع م��ع �شارع

امل �ي �ن��اء ول �غ��اي��ة �� �ش ��ارع رق� ��م 12
بطول  500مرت".
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�شرطة ال�شارقة :جناح اخلطة الأمنية واملرورية اخلا�صة بعطلة عيد الفطر
•• ال�شارقة -وام:

06

�أك��دت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة جن��اح خطتها الأمنية ال�شاملة
التي طبقتها خالل عطلة عيد الفطر املبارك بكافة مدن �إمارة ال�شارقة
وعك�ست مدى الكفاءة الإ�سرتاتيجية التي تعاملت بها جميع اجلهات
املخت�صة بالقيادة وال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
وكثفت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة من تواجد دورياتها الأمنية
واملرورية على خمتلف املناطق والأحياء وعلى الطرق وال�شوارع الداخلية
واخل��ارج�ي��ة مبدينة ال�شارقة واملنطقتني ال�شرقية والو�سطى بهدف
ت�أمينها و�ضمان ت�سهيل حركة ال�سري وامل��رور بها ما �أ�سهم يف حتقيق

�أه ��داف �شرطة ال���ش��ارق��ة املن�سجمة م��ع �إ�سرتاتيجية وزارة الداخلية
الرامية �إىل تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق �أكرث �أماناً.
و�أك��د العقيد جا�سم بن ه��ده ال�سويدي مدير �إدارة العمليات ب�شرطة
ال�شارقة �أن اجلهود التي مت بذلها من جانب فرق العمل املختلفة على
امل�ساجد واملراكز التجارية واملتنزهات �ساعد على جناح اخلطة املر�سومة
لب�سط الأم��ن والأم ��ان وتعزيز ج��ودة احلياة خ�لال عطلة عيد الفطر
املبارك .و�أ�شار �إىل �أن غرفة العمليات ومركز االت�صال ب�شرطة ال�شارقة
تلقى  42042مكاملة هاتفية على م�ستوى الإم��ارة خالل الفرتة من
� 29أبريل حتى  8مايو اجلاري منها  39008مكاملات هاتفية عرب
ال��رق��م  999املخ�ص�ص للحاالت ال�ط��ارئ��ة فيما تلقت  3034مكاملة

غري طارئة على الرقم  901والتي ا�شتملت على اال�ستف�سارات العامة
واخلدمات ال�شرطية املقدمة.
ولفت �إىل �أن��ه مت التعامل مع كافة املكاملات والبالغات واال�ستف�سارات
الواردة على وجه ال�سرعة بعد تقييمها من قبل امل�ستجيب الأول بهدف
�ضمان �سرعة االنتقال ملوقع البالغ وذلك بالتن�سيق مع الإدارات ال�شرطية
الأخرى �ضمن نطاق تقليل زمن اال�ستجابة.
من جانبه �أك��د املقدم عمر بوغامن نائب مدير �إدارة امل��رور والدوريات
ب�شرطة ال�شارقة جناح اخلطة املرورية التي و�ضعتها ونفذتها الإدارة
خالل عطلة العيد مب�شاركة الوحدات املختلفة ب�شرطة ال�شارقة.
ونوه �إىل �أن وعي والتزام قائدي املركبات وم�ستخدمي الطريق ب�إجراءات

ال���س�لام��ة امل��روري��ة وت�ق�ي��ده��م ب�ه��ا ��س��اع��د ع�ل��ى جن��اح اخل�ط��ة املرورية
وانخفا�ض ع��دد احل��وادث �إىل حادثني فقط نتج عنهما �إ�صابات بليغة
خالل فرتة عطلة العيد رغم كثافة احلركة املرورية يف ال�شوارع والطرق
الداخلية واخلارجية.
و�أو� �ض��ح امل�ق��دم ب��و غ��امن �أن �إدارة امل��رور ات�خ��ذت ك��اف��ة الإج� ��راءات وفق
اخلطة املعدة لت�أمني ال�سالمة املرورية الأمر الذي �شكل عامل النجاح
الذي حتقق يف بلوغ "�صفر" وفيات ،م�شيداً يف الوقت نف�سه باجلهود التي
بذلها جميع منت�سبي الإدارة وكافة الوحدات ال�شرطية ب�شرطة ال�شارقة
طيلة �أيام عطلة العيد ما كان له الأثر الكبري يف �سري احلركة املرورية
بكل �سهولة و�إن�سيابية وبال�شكل الذي يلبي طموحات �شرطة ال�شارقة.

قائد عام �شرطة دبي يفتتح العيادة البيطرية يف �إدارة التفتي�ش الأمني K9
•• دبي-الفجر:

اف �ت �ت��ح م �ع��ايل ال �ف��ري��ق عبداهلل
خليفة املري ،القائد العام ل�شرطه
دب��ي ،ال�ع�ي��ادة البيطرية يف �إدارة
ال�ت�ف�ت�ي����ش الأم �ن��ي  K9التابعة
ل �ل� ��إدارة ال �ع��ام��ة لأم� ��ن املن�ش�آت
والطوارئ ،بح�ضور �سعادة اللواء
ع� �ب ��داهلل ع �ل��ي ال �غ �ي �ث��ي م�ساعد
ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل �� �ش ��ؤون العمليات
ب��ال��وك��ال��ة ،و� �س �ع��ادة ال� �ل ��واء علي
غامن م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
�إ�سعاد املجتمع والدعم اللوج�ستي
ب��ال��وك��ال��ة ،و� �س �ع��ادة ال �ل��واء خبري
حم �م��د ع �ي �� �س��ى ال �ع �� �ض��ب مدير
مركز �شرطة اخليالة ،وع��دد من
ال�ضباط ،بهدف توفري الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة ال �ب �ي �ط��ري��ة للكالب
البولي�سية ،وف��ق �أف�ضل املعايري
العاملية.

ونوه معاليه باجلهود التي تبذلها
�إدارة التفتي�ش الأم�ن��ي لالرتقاء
مب�ستوى العمل وتطوير اخلدمات
مل ��واك� �ب ��ة ال � �ت � �ط� ��ورات وامل� �ع ��اي�ي�ر
العاملية ،م��ؤك�دًا ا�ستعداد القيادة
ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي لتوفري كل
�أ�شكال الدعم اللوج�ستي واملعنوي
ملختلف الإدارات العامة ومراكز
ال�شرطة ،لتطوير منظومة العمل
الأمني وال�شرطي.
و�أك � ��د م �ع��ال �ي��ه �أه �م �ي��ة موا�صلة
اجل� �ه ��ود ال �ت �ط��وي��ري��ة لالرتقاء
مب�سرية العمل ال�شرطي والأمني
وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ،وتقدمي
اخلدمات املتميزة وموا�صلة جهود
التح�سني والتطوير.
وا� �س �ت �م��ع م�ع��ال�ي��ه �إىل � �ش��رح من
ال��رائ��د � �ص�لاح امل ��زروع ��ي ،مدير
�إدارة التفتي�ش الأمني K9حول
ال�ع�ي��ادة ،ال��ذي �أك��د متيز العيادة

بالفحو�صات الدقيقة املخربية،
وا� � �س � �ت � �خ ��دام �أح � � � ��دث الأج � �ه� ��زة
املتوافقة مع املوا�صفات الدولية

حت ��ت �إ�� �ش ��راف �أط� �ب ��اء بيطريني
متخ�ص�صني ل�ه��م خ�ب�رة طويلة
يف جم��ال ال�ط��ب ال�ب�ي�ط��ري .كما

ت�ضم ال�ع�ي��ادة البيطرية حظائر
وغ � ��رف داخ �ل �ي��ة ل �ع�ل�اج الكالب
البولي�سية حت��وي �أج�ه��زه حديثة

م�ث��ل (ال���س��ون��ار اخل��ا���ص بفح�ص
الكالب �-أجهزه التخدير -م�ضخة
املحاليل الوريدية).

وق� ��ام م�ع��ال�ي��ه ب �ج��ول��ة يف �أرج� ��اء
ال �ع �ي��ادة ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى اخلدمات
التي تقدمها ،واطلع على خدمات
العيادة ،والتي ت�شمل الفحو�صات
اليومية جلميع الكالب البولي�سية
ل�ل�ت��أك��د م��ن ��س�لام�ت�ه��ا واملخترب
البيطري املزود ب�أحدث التقنيات
(دي �ج�ت��ال م��اي�ك��رو��س�ك��وب -جهاز
فح�ص الكيمياء احليوية -جهاز
ف�ح����ص ال� ��دم ال �� �ش��ام��ل) ،وغرفة
خا�صة ل�ع�لاج وتنظيف الأ�سنان
حتتوي على جهاز تنظيف الأ�سنان
امل �ت �ط��ور ،وج �ه��از خ��ا���ص بتعقيم
الأدوات اجلراحية ،وجهاز مراقبة
الوظائف احليوية.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ت �ق��دم � �س �ع��ادة اللواء
عبداهلل علي الغيثي ،بال�شكر �إىل
معايل قائد عام �شرطة دبي ،على
اف�ت�ت��اح��ه ال �ع �ي��ادة ودع �م��ه الكبري
ل� �ت ��وف�ي�ر �أف� ��� �ض ��ل اخل � ��دم � ��ات يف

جم��ال ع�لاج��ات ورع��اي��ة الكالب
ال �ب��ول �ي �� �س �ي��ة ،وذل � ��ك م ��ن خالل
ت ��وف�ي�ر ال ��دع ��م امل � ��ايل واملعنوي
املتمثل يف توفري �أف�ضل الأجهزة
والأط �ب��اء الذين ميلكون اخلربة
العملية يف هذا املجال.
ولفت مدير �إدارة التفتي�ش الأمني
� K9إىل �أن اخلدمات البيطرية
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال�ع�ي��ادة ت�شمل كل
اجل� ��وان� ��ب ال �ط �ب �ي��ة والتطعيم
التي حتتاجها ك�لاب الـ K9من
عمليات ،وعناية طبية وفحو�صات،
حيث يوجد طبيبتني متخ�ص�صني،
بالإ�ضافة �إىل ممر�ض وممر�ضة.
ويف اخل �ت��ام ،ق ��ام م�ع��ال�ي��ه بزيارة
�صالة ال�ت��دري��ب وذل��ك لالطالع
على تدريبات الكالب البولي�سية
ال� �ت ��ي ت� ��واك� ��ب �أف� ��� �ض ��ل املعايري
ال �ت��دري �ب �ي��ة يف ال� �ع ��امل يف �شتى
التخ�ص�صات.

رافق م�شاهدي قناة الو�سطى من الذيد خالل �شهر رم�ضان والعيد

برنامج «احل�صن» ُيربز املوروث ال�شعبي لأهل البادية حمل ّي ًا وعربي ًا
•• ال�شارقة-الفجر

جن ��ح ب��رن��ام��ج "احل�صن" ال ��ذي
راف� ��ق م �� �ش��اه��دي ق �ن��اة الو�سطى
خ�ل��ال �أم �� �س �ي��ات � �ش �ه��ر رم�ضان
املبارك وعيد الفطر ،ب�شكل الفت
يف ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى امل ��وروث
ال�شعبي لأه��ل البادية ،والتعريف
ب��ه م��ن خ�ل�ال م ��واد �أب � ��رزت ثراء
تراث �أهل البادية وتاريخهم املمتد
عرب مئات ال�سنني ،وحمتوى �أ�ضاء
ذاكرة املكان و�أهله ،و�أذكى م�شاعر
احلنني للما�ضي بب�ساطته وقيمه
و�أخالقياته ،حيث القى الربنامج
اه� �ت� �م ��ام� �اً وا�� �س� �ع� �اً م� ��ن جمهور
امل �� �ش��اه��دي��ن م ��ن داخ� � ��ل وخ � ��ارج
ال��دول��ة ،وحقيق م�شاهدات عالية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى امل �ن �ط �ق��ة والعامل
العربي.
تراث البادية
ومن "ح�صن الذيد" الذي يعترب
ق�ل��ب امل�ن�ط�ق��ة ال��و��س�ط��ى الناب�ض
ب��الأ� �ص��ال��ة وال �ع ��راق ��ة وال �ت��راث،
�أث ��رى ال�برن��ام��ج �أم���س�ي��ات ال�شهر
الف�ضيل والعيد ال�سعيد ،وارحتل
م ��ن خ �ل�ال ح �ل �ق��ات��ه الـ 33عرب
ال�سنني ،متلم�ساً م�لام��ح احلياة

عند �أه��ل البادية ،وطبيعة النا�س
ومهنهم و�شواغلهم ،م��ر ِّك��زاً على
ال� �ط ��اب ��ع االج �ت �م ��اع ��ي والثقايف
ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ال��و� �س �ط��ى م ��ن حيث
العادات والتقاليد ،واملهن واحلرف
ال�ت��راث � �ي� ��ة ،وح� �ج ��م ال� �ت� �ح ��والت
والتطورات التي �شهدتها املنطقة
ال��و� �س �ط��ى ب �ف �� �ض��ل ر�ؤي � � ��ة ودع ��م
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.
وعلى مدى �ساعة ون�صف ال�ساعة،
ربط �ضيوف الربنامج ممن تنوعت
تخ�ص�صاتهم وخرباتهم احلياتية،
احل��ا� �ض��ر ب��امل��ا� �ض��ي ،م�سرتجعني
الأح��داث وال�شخ�صيات ومنق ِّبني
يف ذاك� ��رة ال ��زم ��ان وامل� �ك ��ان؛ فمن
حلقة ت�سلط ال�ضوء على "برزة"
احل�صن ،وركن ال�شريعة يف الذيد،
�إىل �أخ��رى تتناول حياة الأمهات

واجل � � ��دات ق� ��دمي � �اً� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
امل�سابقات الرتاثية والثقافية يف
�سوق ح�صن الذيد.
قفزات نوعية
وح��ول الربنامج ودوره يف خدمة
امل� � � � ��وروث ال� �ث� �ق ��ايف وال� �ت ��اري� �خ ��ي
ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ،ق � ��ال � �س �ع �ي��د را�� �ش ��د
ب ��ن ف��ا� �ض��ل ال �ك �ت �ب��ي م ��دي ��ر قناة
الو�سطى من ال��ذي��د" :ا�ستغرقت

حت �� �ض�يرات ال�ب�رن��ام��ج �أك �ث�ر من
�شهرين للخروج ب�أفكار وحمتوى
ي�ل�ي��ق مب �� �ش��اه��دي ال �ق �ن��اة الذين
عهدوا منها منذ انطالقتها قبل
�أك �ث�ر م��ن خ�م���س��ة �أع � ��وام حتقيق
ق �ف��زات ن��وع�ي��ة يف ت �ق��دمي ر�سالة
�إع�لام �ي��ة رائ � ��دة ،و�إث � ��راء جتربة
امل� ��� �ش ��اه ��دي ��ن مب� �ح� �ت ��وى ه � ��ادف،
والرتكيز على الثقافة والرتاث،
انطالقاً من ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة".
و�أ�� �ض ��اف" :ا�ست�ضاف الربنامج
عرب حلقاته �أكرث من � 150ضيفاً
م��ن �أب�ن��اء املنطقة،كما �شهد ركن
امل �� �س��اب �ق��ات ف ��وز �أك �ث�ر م��ن 170
مت�سابقاً باجلوائز التي خ�ص�صتها
ق �ن��اة ال��و��س�ط��ى م��ن ال��ذي��د لزوار
��س��وق ح�صن ال��ذي��د ،وه��و م�ؤ�شر

كبري يدلل على مدى تعاون �أهايل
املنطقة مع القناة باعتبارها نافذة
تراثية هامة يطلون من خاللها
ب�ت�ج��ارب�ه��م وخ�ب�رات �ه��م ،وه ��ذا ما
يعزز من م�س�ؤوليتنا جتاه املحتوى
الإعالمي ،ويدعونا لتقدمي كل ما
يج�سد ويعرب عن �أ�صالة املنطقة
وع�م��ق ثقافتنا ،وح�ج��م نه�ضتها
وتطورها الراهن".
و�أك � � ��د ال �ك �ت �ب��ي �أن جن � ��اح ن�سبة

امل �� �ش��اه��دة امل��رت �ف �ع��ة ال �ت��ي حظي
ب �ه��ا ال�ب�رن��ام��ج� � ،س��واء م��ن داخل
الدولة �أو على امل�ستوى اخلليجي
وال�ع��رب��ي،ك��ان ث�م��ره ج�ه��ود فريق
� �ض �خ��م م ��ن امل �ن �ت �ج�ين واملعدين
وامل��ذي �ع�ين وامل �خ��رج�ين والفنيني
الذين كانوا خلية نحل تعمل من
�أجل خروج الربنامج ب�صورة جاذبة
وهو ما ميثل م�صدر اعتزاز يدفعنا
ل �ت �ط��وي��ر اخل� �ط ��ط ال�ب�راجم �ي��ة
للمرحلة املقبلة ،ال �سيما والقناة
حت�م��ل ع�ل��ى عاتقها مهمة كبرية
حمورها ن�شر ونقل ع��ادات وتراث
امل �ن �ط �ق��ة ال��و� �س �ط��ى وطبيعتها
و�آثارها واحلياة الثقافية لأهلها،
وت�ه�ت��م مب�خ�ت�ل��ف م�ن��اح��ي احلياة
فيها ،ف�ض ً
ال عن �إبراز بيئة وتراث
وطبيعة ح�ي��اة �أه�ل�ه��ا ،ويف الوقت
ذات��ه تنقل �إجنازاتها مع الرتكيز
على الفعاليات والن�شاطات التي
حت�ت���ض�ن�ه��ا امل �ن �ط �ق��ة ع �ل��ى م ��دار
ال �ع��ام ،لتحقق ال�ق�ن��اة ر�ؤي �ت �ه��ا يف
�أن ت �ك��ون ج �� �س��راً ي��رب��ط ما�ضي
املنطقة العريق بحا�ضرها الزاهر
وم�ستقبلها امل���ش��رق يف ظ��ل ر�ؤية
ودع� � ��م � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �ل �ط ��ان ب� ��ن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
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اجلامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي يف غرب �سيناء �إ�سرائيل تعتقل الفل�سطينيني امل�شتبه بتنفيذهما هجوم �إلعاد
•• �إلعاد�-أ ف ب

•• القاهرة-وام:

�أدان �أح�م��د �أب��و الغيط ،الأم�ي�ن ال�ع��ام جلامعة ال��دول العربية ،ب�شدة
الهجوم الإرهابي على حمطة مياه �شرق ال�سوي�س يف �سيناء امل�صرية.
و�أكد الأمني العام  -يف بيان  -جمدداً دعم اجلامعة العربية وت�ضامنها
مع م�صر يف مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها حلفظ ا�ستقرارها
و�صون �أمنها ،معرباً عن م�ساندة اجلامعة القوية للجهود املتوا�صلة
التي تبذلها ال�سلطات امل�صرية من �أجل مكافحة االره��اب وا�ستئ�صال
جذوره.
وطالب الأمني العام ب�ضرورة تكاتف امل�ساعي الدولية ملكافحة هذه الآفة
اخلطرية على خمتلف الأ�صعدة.

اعتقلت الأجهزة الأمنية الإ�سرائيلية �أم�س الأحد فل�سطينيني
ي�شتبه ب�أنهما نفذا الهجوم الذي قتل فيه ثالثة �إ�سرائيليني
اخلمي�س يف �إلعاد بالقرب من تل �أبيب.
وق��ال جهاز الأم��ن الداخلي (ال�شاباك) واجلي�ش الإ�سرائيلي
وال���ش��رط��ة يف ب�ي��ان م���ش�ترك “مت القب�ض ع�ل��ى الإرهابيني
اللذين قتال ثالثة مدنيني �إ�سرائيليني يف الهجوم املميت
يف مدينة �إلعاد» .و�أو�ضحت الأجهزة الأمنية �أنه عرث عليهما
خ�لال “عمليات بحث ق��رب �إل�ع��اد بالقرب م��ن حمجر خارج
املدينة» .عقب اعتقالهما وقبيل االجتماع الأ�سبوعي ملجل�س
الوزراء ،قال رئي�س الوزراء نفتايل بينيت “قلنا �أننا �سنقب�ض

على الإرهابيني وه��ذا ما فعلناه» .وذك��ر عنا�صر �أم��ن لوكالة
فران�س بر�س من موقع احلدث �أن امل�شتبه بهما كانا خمتبئني
يف منطقة ح��رج�ي��ة ب��ال�ق��رب م��ن مقلع احل�ج��ر ومل يقاوما
القوات الأمنية عند اعتقالهما .وهجوم اخلمي�س هو ال�ساد�س
�ضد ا�سرائيل منذ � 22آذار/مار�س ،ووقع يف مدينة �إلعاد بو�سط
�إ�سرائيل التي يبلغ �سكانها نحو خم�سني �ألف ن�سمة بينهم عدد
كبري م��ن ال�ي�ه��ود املت�شددين .ون�ف��ذ املهاجمان العملية بعد
خروجهما من �سيارة وهما يحمالن ف�أ�سني ،وهربا يف ال�سيارة
نف�سها وفقا ل�شهود عيان ،تاركني ثالثة قتلى و�أربعة جرحى.
و�أفاد بيان الأجهزة الأمنية �أن املطاردة �شارك فيها عنا�صر من
“وحدات اال�ستخبارات وق��وات خا�صة” من ال�شرطة وجهاز
الأم ��ن ال��داخ�ل��ي واجل�ي����ش ال��ذي��ن ا�ستعانوا �أي���ض��ا بطائرات

م��روح�ي��ة و�أخ� ��رى م���س�يرة .م��ن ج��ان�ب��ه�� ،ش�ك��ر وزي ��ر الدفاع
الإ�سرائيلي بيني غانت�س القوات الأمنية .وكتب يف ح�سابه يف
تويرت “�ألقينا القب�ض على الإرهابيني اللذين نفذا الهجوم يف
�إلعاد و�سن�صل لكل من �ساعدهما» .من جهته� ،أ�شاد وزير الأمن
الداخلي عومر بارليف بقوات الأمن وتعهد يف بيان مقت�ضب
بـ “تعزيز �أمن ( )...املدنيني الإ�سرائيليني» .والقتلى الثالثة
هم يونتان حبقوق ( 44عاما) وبوعاز غول ( 49عاما) من
�سكان �إلعاد ،و�أوري��ن بن يفتاح ( 35عاما) من �سكان اللد يف
الو�سط � ً
أي�ضا ،بح�سب و�سائل �إعالم �إ�سرائيلية .وجاءت العملية
يف يوم �إحياء الدولة العربية الذكرى ال 74لت�أ�سي�سها ح�سب
التقومي العربي� .أم��ا الفل�سطينيون فيحيون يف  15مايو،
ذكرى “النكبة” التي تزامنت مع �إعالن دولة ا�سرائيل.

ذكريات �أليمة بعد عام على احلرب على قطاع غزة

•• غزة�-أ ف ب

يف ل �ي �ل��ة يف �أي� ��ار-م� ��اي� ��و ق �ب��ل عام
ح�ل��ت م ��أ� �س��اة م���ش�ترك��ة ع�ل��ى ثالثة
�أب ��اء فل�سطينيني ف �ق��دوا �أحباءهم
ومنازلهم يف غ��ارة جوية �إ�سرائيلية
ا�ستهدفت �شارع الوحدة غرب مدينة
غ ��زة وت �ط ��ارده ��م م �ن��ذ ذل ��ك احلني
ذكريات املا�ضي الأليمة.
جنا ريا�ض ا�شكنتنا مع طفلته �سوزي
البالغة �سبعة �أع��وام م��ن امل��وت لكنه
فقد زوجته و�أطفاله الأرب�ع��ة .ي�أتي
ي��وم �ي��ا �إىل م �ك��ان ��ش�ق�ت��ه يف املبنى
ال�سكني املدمر ب�شارع الوحدة غرب
امل��دي �ن��ة ،وي �ق��ول �إن� ��ه ي���ش�ت��م رائحة
�أبنائه وزوجته.
ويعود ا�شكنتنا ( 43عاما) بذاكرته
�إىل ل�ي��ل الأح ��د ال���س��اد���س ع�شر من
�أي��ار/م��اي��و عندما ك��ان يتابع �أحدث
احل � ��رب يف غ� ��زة ع �ل��ى التلفزيون.
و�سمع �أ�صوات �ضربات جوية عنيفة
�أ��س�ف��رت ع��ن ه��دم منزله امل�ك��ون من
ث�لاث طبقات ،وبقي حتت الأنقا�ض
الثنتي ع�شرة �ساعة.
ويقول متنهدا “�أتذكر كنت م�صابا
حتت الأنقا�ض� ،سمعت �صوت ابنتي دان��ا وه��ي ت�صرخ
�أبي �أبي ،ناديت عليها لكنها مل تعد ترد” وي�شري بيده
“هنا كان البيت ،هنا كانوا يلعبون».
قتل نحو  45فل�سطينيا م��ن ع��ائ�لات ا�شكنتنا و�أبو
العوف والكولك واالفرجني ،يف الق�صف العنيف الذي
نفذه �سالح اجلو الإ�سرائيلي م�ستهدفا “مرتو غزة”
�أي �شبكة الأنفاق التابعة حلركة حما�س.
يتذكر ريا�ض “حلظة �ضرب املبنى �أ�سرعت �إىل غرفة
الأوالد ،ملحت زوجتي حتاول الإم�ساك بهم  ،فج�أة انهار
�سقف البيت و�سقطت الأر�ضية حتتي” ويتابع “بينما
كنت حتت الأنقا�ض �سمعت ابني زين (عامان ون�صف)
يت�أوه� ،أبي� ،أبي ،لكن �سرعان ما تال�شى �صوته».
وع�ن��دم��ا انت�شل ري��ا���ض م��ن حت��ت الأن�ق��ا���ض نقل �إىل

م�ست�شفى ال�شفاء القريب م��ن منزله وحينها �أبلغه
��ش�ق�ي�ق��ه مب�ق�ت��ل زوج �ت ��ه ع �ب�ير و�أرب� �ع ��ة م ��ن �أطفاله
اخلم�سة .يقول وه��و يحب�س دموعه “لو م��رت 100
�سنة لن �أن�ساهم».
وتلقت ��س��وزي جل�سات للدعم النف�سي لكنها توقفت
لأنها تعبت من الذكريات الأليمة ،يقول والدها.
ي�سكن ريا�ض مع �أمه و�سوزي وزوجته اجلديدة يف �شقة
قريبة من منزله امل��دم��ر� ،ساعدته جمعية حملية يف
�شرائها.
تت�ساءل �أم ريا�ض البالغة من العمر  65عاما “ملاذا
قتل ه�ؤالء الأطفال والن�ساء الأبرياء؟».
وتتذكر �أم ريا�ض التي كانت ت�سكن مقابل منزل ابنها
ريا�ض “كنت �ألعب مع �أحفادي يف بيتهم وقبل الق�صف

بدقائق غادرت� .أنا م�صدومة ال �أ�ستطيع �أن ا�صدق �أنهم
لن يعودوا” م�ضيفة “�أ�شعر �أننا كلنا يتامى».
يف �أح��د ع�شر يوما ،قتل يف الق�صف اجل��وي واملدفعي
الإ�سرائيلي على قطاع غزة � 232شخ�صا بينهم 65
ط�ف�لا و�أ��ص�ي��ب � 1900آخ� ��رون ب �ج��روح ،وف��ق وزارة
ال�صحة ال�ت��اب�ع��ة حل��رك��ة ح�م��ا���س .وت�شمل احل�صيلة
مقاتلني من حركة حما�س وف�صائل �أخ��رى .وت�سببت
ال�صواريخ التي �أطلقتها حما�س والف�صائل من قطاع
غزة باجتاه الأرا�ضي الإ�سرائيلية مبقتل � 12شخ�صاً،
بينهم طفالن وجندي ،و�أ�صيب � 355آخرون بجروح،
وفق ال�شرطة الإ�سرائيلية.
تفر�ض �إ�سرائيل ح�صارا م�شددا برا وبحرا وجوا على
ال �ق �ط��اع احل � ��دودي م��ع م���ص��ر ،وه ��و ��ش��ري��ط �ساحلي

�ضيق ي�سكنه  2,3مليون �شخ�ص.
يجمع الناجون من عائالت ا�شكنتنا
وال� �ك ��ول ��ك و�أب � � ��و ال � �ع ��وف ذك ��ري ��ات
“موجعة” بح�سب �شكري الكولك
الذي فقدت عائلته � 22شخ�صا.
وقتل وال��دا �شكري وزوجته وثالثة
م ��ن �أب� �ن ��ائ ��ه وث�ل�اث ��ة م ��ن �أ�شقائه
و��ش�ق�ي�ق�ت��ه و�أب� �ن ��ا�ؤه ��م ،يف منزلهم
املكون من �أربع طبقات وي�ضم ثماين
�شقق ودمر كليا.
ي �ق��ول ��ش�ك��ري ( 50ع��ام��ا) “دائما
اعتقدت �أننا ب�أمان».
ان � �ه� ��ار امل� �ب� �ن ��ى وب� �ق ��ي �� �ش� �ك ��ري 12
�ساعة حتت الأنقا�ض قبل نقله �إىل
امل�ست�شفى .وجن��ا م��ن �أب �ن��ائ��ه زينب
و�أ�سامة.
وا� �س �ت ��أج��ر م �ن��زال ي�ب�ع��د ن�ح��و ثالثة
ك� �ي� �ل ��وم�ت�رات ع ��ن م �ن��زل��ه القدمي
حم � � � ��اوال �أن ي �ن �� �س ��ى ل� �ك ��ن “هذا
م�ستحيل».
ال ي��ري��د ال�ك��ول��ك ال� ��زواج م��رة ثانية
معتربا �أن��ه “ال ميكن لأي ام��ر�أة �أن
تتعاي�ش مع م�أ�ساتي  ...املوت واحلياة
مت�سويان عندي».
فقد عالء �أبو العوف � 14شخ�صا من
عائلته من بينهم زوجته ديانا وابنتيه �شيماء وروان.
وق ��رر وق��ف ال��دع��م النف�سي لأب �ن��ائ��ه ال�ن��اج�ين لأنها
“تذكرهم بالأمل».
انتقل �أبو العوف للعي�ش يف �شقة تبعد مئات الأمتار عن
منزله املدمر يف �شارع الوحدة .ويعي�ش الآن مع زوجته
الثانية وطفلتهما وابنته م��رام (� 8أع��وام) التي جنت
من الق�صف .خالل احلرب دُمر ال�سوبرماركت الذي
ميلكه ،لكنه �أ�س�س متجرا �صغريا قرب منزله.
ويت�ساءل “هل �س ُيعاد بناء العمارة ال�سكنية التي كنت
فيها مع عائلتي و�أ�شقائي؟” .ويقول “�أرى كوابي�س
الليل و�أعاين من الكوابي�س �أي�ضا يف النهار».
وي�ضيف “كل ��ش��يء ه�ن��ا ي��ذك��رين ب��زوج�ت��ي و�أبنائي
وجرياين».

هل يناف�س «احتاد الي�سار» الرئي�س الفرن�سي على احلكم؟
•• باري�س-وكاالت

يبدو �أن احتاد الي�سار ،بني “فرن�سا
الأبية” واحلزب ال�شيوعي الفرن�سي
وحماة البيئة واحل��زب اال�شرتاكي،
ي�سري على الطريق ال�صحيح خلو�ض
االنتخابات الت�شريعية ،وميثل بداية
جديدة للي�سار يف فرن�سا.
ف �ف��ي خ� �ط ��وة م �ه �م��ة ن �ح��و توحيد
�صفوف �أح ��زاب الي�سار الفرن�سية،
�أعلن متزعم حزب “فرن�سا الأبية”،
جان لوك ميلون�شون ،تو�صله التفاق
م �ب��دئ��ي م ��ع احل � ��زب اال�� �ش�ت�راك ��ي،
بعد التحالف م��ع ح��زب “اخل�ضر”
و”ال�شيوعيني” ب�ش�أن اال�ستحقاقات
الت�شريعية ال�ت��ي ��س�ت�ج��رى دورتها
الأوىل يف  12يونيو املقبل.
وبينما �أك��د ال�ع��دي��د م��ن امل�س�ؤولني
التنفيذيني داخل هذه الأحزاب على
اجل��ان��ب “التاريخي” لالتفاقية
التي ق��د حتقق م�ساعي ميلون�شون
يف احل�صول على �أغلبية يف الربملان
•• كولومبو�-أ ف ب

امل �ق �ب��ل وب ��ال� �ت ��ايل ف ��ر� ��ض تعاي�ش
م��ع ال��رئ �ي ����س ال �ل �ي�ب�رايل الو�سطي
�إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون ،ي ��رى املحلل
ال���س�ي��ا��س��ي ،ب��رون��و ك��اوت��ري ����س  ،يف
ت�صريحه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
�أن مثل هذه االحتادات داخل الي�سار
“�سبق و�أن حتققت خالل اجلمهورية
اخلام�سة».
وي���ض�ي��ف“ :عرفت ف��رن���س��ا ابتداء
من عام  1970العديد من جتارب
االت�ف��اق�ي��ات االنتخابية ب�ين �أحزاب
الي�سار .كتجربة “املن�صة امل�شرتكة”
عام  1968و”الربنامج امل�شرتك”
عام  ،1972واحتاد ليونيل جو�سبان
ع��ام  .1997ما يعني �أن مثل هذه
الت�شكيالت الي�سارية لي�ست بالغريبة
على التاريخ ال�سيا�سي لفرن�سا».
ويف املقابل ،ال ينفي املحلل كاوتري�س
�أن ال�ن�خ�ب��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة �أم� ��ام و�ضع
م �ت �غ�ي�ر وم � �ه � ��م ،م �� �ض �ي �ف��ا “ففي
العقدين الأخ�ي�ري��ن ،ع��رف الي�سار
انق�سامات ك�ث�يرة متثلت �أ��س��ا��س��ا يف

ت��ر��ش��ح �ستة م��ر��ش�ح�ين ع��ن الي�سار
يف االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية
الأخرية .واحتادهم اليوم له دالالت
م�ه�م��ة وت��اري �خ �ي��ة يف ه ��ذا ال�سياق،
خ�صو�صا �أن ��ه مي�ك��ن �أن ينبثق عن
و�ضعية �صعبة كتلك التي مي��ر بها
احل ��زب اال� �ش�ت�راك��ي ودع� ��اة حماية
ال �ب �ي �ئ��ة م� ��� �ش ��روع ج ��دي ��د بقواعد
ج��دي��دة» .وي ��رى ب��رون��و كاوتري�س
�أن لهذا التحالف الي�ساري �أهدافا
كثرية ميكن حتليلها على م�ستوى
ع��دة زواي ��ا .وي�ق��ول يف ه��ذا ال�ش�أن:
“على املدى الق�صري يحاول الي�سار
ال �ف��وز يف االن �ت �خ��اب��ات الت�شريعية
ل �ع��ام � 2022أو ع�ل��ى الأق� ��ل احلد
من الكارثة االنتخابية للي�سار بعد
ال �ن �ت��ائ��ج ال���س�ي�ئ��ة ل�ل�غ��اي��ة للمر�شح
ال�ب�ي�ئ��ي ،ي��ان�ي��ك ج� ��ادوت واملر�شحة
اال�شرتاكية �آن هيدالغو .وبالتايل،
ال �ه��دف الأول ه��و تقليل اخل�سائر
وال �� �س �ع ��ي ل �ل �ف ��وز يف االن �ت �خ ��اب ��ات
الت�شريعية املقبلة».

�أم��ا على امل�ستوى البعيد ،فالهدف،
وفقا للمحلل ال�سيا�سي ،ي�سري نحو
ال �ت��و� �ص��ل �إىل “اتفاق حكومي”،
يحقق �صيغة “احلكم معًا».
ويتابع“ :هنا يكمن التحدي الكبري،
�إذ ي �ج��ب �أن ت�ن���ص�ه��ر ك ��ل الأف� �ك ��ار
والإيديولوجيات املختلفة لأحزاب
ال �ي �� �س��ار ل �ت �ق��دم ب��رن��اجم��ا حكوميا
موحدا».
ويف ح��ال ف�شل ه��ذا االحت ��اد خالل
االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة ،يعترب
املحلل ال�سيا�سي �أن “هذه االتفاقية
م��وج��ودة ع�ل��ى الأق ��ل و�ست�ساهم يف
�إعادة النظر يف برامج الي�سار وكيف
�سرت�ص �صفوفها م��ن جديد �آخذة
يف ع�ي�ن االع �ت �ب��ار ال�ت�ن��اق���ض��ات بني
اختيارات اال�شرتاكيني واملتمردين
وحماة البيئة وال�شيوعيني لت�ستعد
خلو�ض االنتخابات الرئا�سية لعام
 2027حتت لواء واحد».
ي�ح�ت��اج ال�ي���س��ار �إىل ت ��أم�ين �أغلبية
ق � ��وي � ��ة م � ��ن ال � � �ن � � ��واب م � ��ن �أ� � �ص� ��ل

 577م �ق �ع��داً م �ت��اح �اً يف اجلمعية
ال��وط �ن �ي��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة (ال �ب�رمل ��ان)،
خ�لال االنتخابات الت�شريعية التي
�ستجرى يف ال �ف�ترة ب�ين  12و19
ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل .ل�ك��ن ي�ب��دو �أن مهمة
ميلون�شون الذي ح�صل على  22يف
املئة من الأ�صوات يف ال��دورة الأوىل
من االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية
ال�ت��ي �أق�ي�م��ت يف � 10أب��ري��ل املا�ضي
وحل ثالثا ،لي�ست بال�سهلة.
ف��وف�ق��ا ل�ع��امل ال�سيا�سة الفرن�سي:
“املهمة ال�صعبة �أم��ام ه��ذا االحتاد،
خ���ص��و��ص��ا �أن ��ه ي�سمح مل��ر��ش��ح واحد
بالتقدم يف دائ ��رة انتخابية .وعلى
ال� �ع� �م ��وم ،ه� ��ذا ال �ت �ح��ال��ف �سيخلق
دينامية داخ��ل الي�سار والأك �ي��د �أنه
�سي�سمح مبرور مر�شحني عن الي�سار
�إىل ال��دورة الثانية من االنتخابات
الت�شريعية».
وب�ح���س��ب �آخ ��ر ا��س�ت�ط�لاع��ات ال ��ر�أي
ال �ت��ي �أج��رت �ه��ا � �ش��رك��ة “�إيالب” ،
ي��رى  37يف امل �ئ��ة م��ن الفرن�سيني

احتجاجات يف �سريالنكا ال�ستقالة �أع�ضاء احلكومة

واج��ه رئي�س ال� ��وزراء ال�سريالنكي
ماهيندا راجاباك�سا انتقادات حادة
و�صيحات ا�ستهجان �أم����س الأح ��د يف �أول ج��ول��ة له
منذ �أن اندلعت االحتجاجات يف جميع �أنحاء البالد
م�ط��ال�ب� ًة با�ستقالة �أع���ض��اء احل�ك��وم��ة امل�ق��رب�ين منه
ب�سبب الأزمة االقت�صادية املتفاقمة.
�أدى ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي وال�ن�ق����ص احل ��اد يف
الغذاء والوقود والأدوية لعدة �أ�شهر �إىل معاناة وا�سعة
النطاق يف جميع �أنحاء اجلزيرة الواقعة بجنوب �آ�سيا،
والتي ت�شهد �أ�سو�أ تباط�ؤ اقت�صادي
على الإطالق.
زار رئي�س ال� ��وزراء �شقيق الرئي�س
غ��وت��اب��اي��ا راج��اب��اك���س��ا الأح� ��د� ،أحد
�أقد�س املعابد البوذية ،وي�ضم �شجرة
عمرها  23قرنًا ،يف �أنورادابورا.
وه � �ن� ��اك ح� �م ��ل ع� ��� �ش ��رات ال ��رج ��ال
وال �ن �� �س ��اء الف� �ت ��ات م �ك �ت��وب��ة بخط
ال�ي��د ورددوا ��ش�ع��ارات تطالب مبنع
“الل�صو�ص” م��ن دخ� ��ول املدينة
املقد�سة الواقعة على بعد  200كلم
�شمال كولومبو .و�صاح رجل “�سوف
نعبدك �إذا تنحيت وغادرت».
وانت�شر كوماندوز قوة املهام اخلا�صة
امل��دج �ج��ة ب��ال���س�لاح ب�ي�ن�م��ا حتركت
ال �� �ش��رط��ة لإخ� �ل��اء ال �ط��ري��ق �أم� ��ام
م��وك��ب راج��اب��اك���س��ا امل �ك��ون م��ن �ست
مركبات .وقال م�س�ؤولون �إن رئي�س
الوزراء �سيعود �إىل العا�صمة بطائرة

هليكوبرت.
و�أغلق النا�س العديد من الطرق الرئي�سية يف البالد
�اج��ا ع�ل��ى ال�ن�ق����ص يف غ ��از ال�ط�ه��ي والبنزين
اح �ت �ج� ً
والديزل .واعتربت وزارة الدفاع يف بيان �أن املتظاهرين
يت�صرفون “بطريقة ا�ستفزازية وتهديدية” ويعطلون
اخلدمات الأ�سا�سية.
وفر�ضت احلكومة حالة ال �ط��وارئ ومنحت اجلي�ش
�سلطات وا�سعة العتقال واحتجاز �أ�شخا�ص اجلمعة،

بعد �أن ت�سببت النقابات العمالية يف حالة من اجلمود
الفعلي يف البالد يف حماولة لل�ضغط على الرئي�س
غوتابايا راجاباك�سا للتنحي.
ومل َيظهر الرئي�س البالغ من العمر  72عا ًما علنًا
منذ �أن حاول ع�شرات الآالف اقتحام منزله اخلا�ص
يف كولومبو يف � 31آذار/مار�س.
وم�ن��ذ  9ن�ي���س��ان�/أب��ري��ل ،يخ ّيم الآالف �أم ��ام مكتبه
يف ك��ول��وم�ب��وُ .ت �ع � ّد زي� ��ارة م��اه�ي�ن��دا راج��اب��اك���س��ا �إىل

�أن هذا التحالف اجلديد من الي�سار
ه ��و �أف �� �ض��ل خ���ص��م يف االنتخابات
ال �ت �� �ش ��ري �ع �ي ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة للرئي�س
الفرن�سي� ،إميانويل م��اك��رون الذي
�أعيد انتخابه م�ؤخ ًرا .ويختم برونو
كاوتري�س حديثه بالت�أكيد على �أنه
“باالطالع على االتفاقيات املوقعة
بني ميلون�شون ومتزعمي الأحزاب
الأخ � � ��رى ،ي�ظ�ه��ر ج�ل�ي��ا �أن الإط� ��ار
ال� �ع ��ام ي �غ �ل��ب ع �ل �ي��ه ب��رن��ام��ج حزب
“فرن�سا الأبية” ،ويف ه ��ذا الأم ��ر
ت�ط��ور ج��دي��د لأن امل�ع��روف تاريخيا
هو �أن احلزب اال�شرتاكي هو من كان
ي�ق��ود ال�ي���س��ار» .وبح�سب اخلطوط
العري�ضة لالتفاقيات التي �أبرمها
ح��زب “فرن�سا الأبية” م��ع حلفائه
ال�ي���س��اري�ين ،ف��ال�برن��ام��ج احلكومي
امل�شرتك يت�ضمن �أ�سا�سا زيادة احلد
الأدن ��ى ل�ل�أج��ور �إىل  1400يورو
وال�ت�ق��اع��د يف �سن ال�ستني وجتميد
�أ� �س �ع��ار “ال�ضروريات الأ�سا�سية”
و”التخطيط الإيكولوجي».

�أن ��وراداب ��ورا ج��زء م��ن ن�شاط ديني
متار�سه الأ��س��رة احلاكمة لت�شبثها
ب��ال���س�ل�ط��ة يف دول� ��ة ذات الأغلبية
البوذية.
�أف��ادت و�سائل الإع�لام املحلية �أن ال�شامان (الكاهن)
ال�شخ�صي للرئي�س ،غنانا �أكا� ،س ّلم مياهاً يف زجاجات
�إىل م��وق��ع اح�ت�ج��اج على �أم��ل �أن تتال�شى احل��رك��ة.
و�أف��اد تقرير �آخ��ر ب��أن �شريانثي زوج��ة رئي�س الوزراء
الكاثوليكية زارت معبدًا هندو�س ًيا طلبا مل�ساعدة �إلهية
لبقاء عائلتها يف ال�سلطة.
وتقول م�صادر �إن الرئي�س طلب من �شقيقه ماهيندا
التنحي يف حماولة لتمهيد الطريق
�أم��ام حكومة وح��دة لتخطي الأزمة
يف �سريالنكا.
ل �ك��ن �أع� �ل ��ن �أك �ب��ر ح� ��زب معار�ض
يف ال �ب�ل�اد �أن� ��ه ل��ن ي�ن���ض��م �إىل �أي
حكومة يقودها �أح��د �أف��راد ع�شرية
راجاباك�سا.
ان��دل�ع��ت الأزم� ��ة االق�ت���ص��ادي��ة وهي
الأ� � �س � �و�أ م �ن��ذ ا� �س �ت �ق�لال ال �ب�ل�اد يف
 1948بعد �أن �أدى وب��اء كوفيد-
� 19إىل انخفا�ض كبري يف عائدات
ال�سياحة وال�ت�ح��وي�لات امل��ال�ي��ة من
املغرتبني.
و�أعلنت �سريالنكا يف  12ني�سان-
اب ��ري ��ل �أن� �ه ��ا ��س�ت�ت�خ�ل��ف ع ��ن �سداد
دي��ون �ه��ا اخل ��ارج� �ي ��ة ال �ب��ال �غ��ة 51
مليار دوالر .وحذر وزير املالية علي
�صربي من �أن البالد قد تعاين من
الأزمة لعامني �آخرين.
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عوا�صم
برلني
قال م�س�ؤول برملاين على تويرت �إن رئي�سة الربملان الأمل��اين بريبل
با�س و�صلت �إىل كييف �أم�س الأحد لبحث الغزو الرو�سي لأوكرانيا
مع رئي�س ال ��وزراء و�إح�ي��اء ذك��رى �ضحايا احل��رب العاملية الثانية.
و�أل �ق��ى الرئي�س الأوك� ��راين ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي يف وق��ت �سابق
خطابا م�ؤثرا مبنا�سبة يوم الن�صر ،ال��ذي حتيي فيه �أوروب��ا ذكرى
ا�ست�سالم �أملانيا ر�سميا للحلفاء يف احل��رب العاملية الثانية .وقال
�إن “ال�شر عاد” �إىل �أوك��ران�ي��ا ،لكنه ل��ن يتمكن م��ن الإف�ل�ات من
امل�س�ؤولية .وقبل اجتماع جمموعة ال�سبع ،ن�شر �إنريكو بري�سا رئي�س
الربوتوكوالت يف الربملان الأمل��اين على تويرت �صورا لبريبل لدى
و�صولها على منت قطار ولقائها برئي�س الوزراء الأوكراين ديني�س
�شميهال .ووافقت �أملانيا على �إمداد كييف بالأ�سلحة الثقيلة ،مبا يف
ذلك مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ،يف حتول ل�سيا�سة ا�ستمرت طويال
تق�ضي بعدم �إر�سال �أ�سلحة ثقيلة �إىل مناطق احلرب ب�سبب املا�ضي
النازي للبالد .وت�صف مو�سكو حتركاتها منذ  24فرباير �شباط
ب�أنها “عملية ع�سكرية خا�صة” لنزع �سالح �أوك��ران�ي��ا وتخلي�صها
ممن ت�سميهم “النازيني” والقومية املعادية لرو�سيا التي يغذيها
الغرب .ويف رو�سيا ،يعد يوم الن�صر الذي يوافق التا�سع من مايو �أيار
�أحد �أهم الأحداث الوطنية يف البالد ،وتقول �إنه ذكرى الت�ضحيات
ال�ه��ائ�ل��ة ال�ت��ي ب��ذل�ه��ا االحت ��اد ال�سوفيتي م��ن �أج ��ل ه��زمي��ة �أملانيا
النازية.
مو�سكو

ق��ال رم�ضان ق��دي��روف رئي�س جمهورية ال�شي�شان الرو�سية �أم�س
الأحد �إن جنوده �سيطروا على معظم مدينة بوبا�سنا ب�شرق �أوكرانيا،
يف حني قال م�س�ؤولون �أوكرانيون �إن معركة لل�سيطرة على البلدة
الواقعة يف البالد م�ستمرة .ويف منت�صف �أبريل ني�سان� ،شنت القوات
الرو�سية هجوما ج��دي��دا على ام�ت��داد اجل��ان��ب ال�شرقي لأوكرانيا
والذي �شهد يف الآونة الأخرية بع�ض الهجمات والق�صف املكثف حول
بوبا�سنا يف منطقة لوجان�سك .وكتب قديروف ،الذي و�صف نف�سه يف
كثري من الأحيان ب�أنه “جندي م�شاة” ي�أمتر ب�أمر الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني ،يف من�شور على تطبيق املرا�سلة تيليجرام “مقاتلو
القوات اخلا�صة ال�شي�شانية � ...سيطروا على معظم بوبا�سنا..مت
تطهري ال�شوارع الرئي�سية والأحياء املركزية باملدينة بالكامل».
ومل يت�سن لرويرتز التحقق ب�شكل م�ستقل من التقارير.
ومل ي�صدر �أي تعليق فوري من �أوكرانيا ،لكن �أوليك�سي اري�ستوفيت�ش
م�ست�شار الرئي�س الأوك ��راين ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي ق��ال يف وقت
مت�أخر �أم�س الأول ال�سبت �إن القتال العنيف يف البلدة م�ستمر.
وقال �سريهي جيداي حاكم منطقة لوجان�سك �أم�س الأول ال�سبت
�أي�ضا �إن القوات الأوكرانية ما زالت ت�سيطر على املنطقة .و�أ�ضاف
يف من�شور م�صور على تيليجرام “الو�ضع �صعب للغاية لكنه حتت
ال�سيطرة» .وتابع �أن القوات ال�شي�شانية مل ت�شارك يف القتال لكنها
كانت تنهب وت�سجل مقاطع م�صورة.
باري�س
يحاكم الق�ضاء الفرن�سي م��ن ال�ث�لاث��اء حتى اجلمعة يف باري�س
اجل��زائ��ري �صابر الأح�م��ر ،ال��ذي احتجز ثماين �سنوات يف معتقل
غوانتانامو ،ومت تربئته ث��م ا�ستقبلته فرن�سا يف  ،2009ب�شبهة
�إلقاء خطب متطرفة وحتري�ض الراغبني يف اجلهاد على ال�سفر �إىل
العراق �أو �سوريا.
و�سيحاكم �صابر الأح�م��ر م��ع متهم �آخ��ر بتهمة االن�ت�م��اء لع�صابة
�أ�شرار �إرهابية �إجرامية.
ً
لكن ال��رج��ل ال��ذي تنطبق ق�صته على ث�لاث�ين ع��ام�ا م��ن اجلهاد
املعومل كان “حا�ضراً دائماً حيث ح�ضر الإ�سالم املتطرف” ح�سب
قا�ض� ،سيجذب االنتباه على الأرجح.
ف�صابر الأح�م��ر ول��د يف م��اي��و (�آي ��ار)  1969يف اجل��زائ��ر وح�صل
على �إج��ازة يف العلوم الإ�سالمية و�أ�صبح ،ح�سب الق�ضاء ،ع�ضواً يف
اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة.
وغ��ادر اجلزائر ل�سنوات ،قبل �أن يظهر يف البو�سنة والهر�سك بني
 1996و 2001ح�ي��ث ع�م��ل ب���ش�ك��ل خ��ا���ص يف م���س�ج��د ك�ب�ير يف
�ساراييفو يعترب مكاناً لتجمع �إ�سالميني.
و�سلمه البو�سنيون �إىل الأمريكيني يف �أوائ ��ل  2002م��ع خم�سة
جزائريني �آخرين ب�شبهة التخطيط لهجوم على �سفارة الواليات
املتحدة ،و ُنقل �إىل �سجن غوانتانامو الع�سكري يف جزيرة كوبا حيث
بقي حمتجزاً حتى  ،2008قبل تربئته من قبل الق�ضاء الأمريكي.
وواف��ق الرئي�س الفرن�سي حينذاك نيكوال �ساركوزي على ا�ستقبال
معتقلني �سابقني اثنني يف ه��ذا املع�سكر ،واختري خل�ضر بومدين
و�صابر الأح�م��ر اللذين و��ص�لا �إىل فرن�سا يف الأول م��ن دي�سمرب
-كانون الأول .2009

 60مفقودا �إثر ق�صف مدر�سة يف �شرق �أوكرانيا

•• لوغان�سك�-أ ف ب

اعترب �ستون �شخ�صا يف عداد املفقودين ويرجح مقتلهم بعد ق�صف ا�ستهدف
�أم�س الأول ال�سبت مدر�سة جل�أوا �إليها يف منطقة لوغان�سك ب�شرق �أوكرانيا،
على ما �أفاد حاكم املنطقة �سريغي غايداي الأحد.
وكتب احلاكم على موقع تلغرام �أن قرية “بيلوغوريفكا تعر�ضت ل�ضربة
جوية و�أ�صابت القنابل املدر�سة التي دمرت بالكامل للأ�سف” م�ضيفا “كان
هناك ت�سعون �شخ�صا بالإجمال� ،أنقذ منهم .»27
وتابع “ق�ضى على الأرج��ح �ستون �شخ�صا كانوا يف املدر�سة” م�شريا �إىل
�أن درج��ة احل��رارة كانت مرتفعة جدا يف املوقع بعد االنفجار الناجم عن
القنبلة.
و�أو�ضح “كان من امل�ستحيل على �أجهزة الإ�سعاف خالل الليل العمل هناك
ب�سبب ال�ضربات .كان يتعني عليهم �إ�ضاءة املوقع ،ما كان �سيت�سبب بعمليات
ق�صف جديدة».
وقال �إن “�أجهزة الإ�سعاف تن�شط حاليا كما زارت بلدة �شيبيليفكا املجاورة
حيث �أ�صابت قذيفة منزال كان فيه � 11شخ�صا».
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جون يل يتوىل ال�سلطة يف هونغ كونغ
•• هونغ كونغ�-أ ف ب
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عُني جون يل امل�س�ؤول الأمني ال�سابق الذي �أ�شرف على حملة قمع
التظاهرات املطالبة بالدميوقراطية يف هونغ كونغ ،رئي�سا لل�سلطة
التنفيذية يف هذا املركز املايل والتجاري ب�أ�صوات جلنة تقت�صر على
موالني لبكني الأحد.
وك��ان ج��ون يل ال�شرطي ال�سابق البالغ  64عاما املر�شح الوحيد
خل�لاف��ة امل �� �س ��ؤول��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة والي�ت�ه��ا ك ��اري الم ال �ت��ي ق ��ررت عدم
التقدم ل��والي��ة ج��دي��دة م��ن خم�س �سنوات .وه��و امل���س��ؤول الوحيد
عن �سلطات هونغ كونغ الآتي من �أو�ساط ال�شرطة ،وكان م�س�ؤوال
عن الأمن يف هونغ كونغ خالل موجة التظاهرات الكربى املطالبة
بالدميوقراطية التي اجتاحت املدينة ع��ام  2019و�أ��ش��رف على

قمع االحتجاجات وعلى عملية �إع��ادة ال�سيطرة ال�سيا�سية البالغة
ال�شدة التي تلتها .و�صرح يل �أم��ام ال�صحافيني “�إنني م��درك �أنه
يلزمني وق��ت لإقناع النا�س ،لكن ميكنني حتقيق ذل��ك من خالل
الأفعال» .و�أب��دى عزمه على بناء مدينة “تزخر بالأمل والفر�ص
والتناغم” بعدما قامت ال�سلطات “ب�إعادة النظام بعد الفو�ضى».
ومل يك�شف يل حتى الآن الكثري م��ن التفا�صيل امللمو�سة حول
�سيا�سته ،لكنه �أك��د �أن��ه �سيك�شف املزيد بعد ت��ويل مهامه يف الأول
من متوز/يوليو ،يف الذكرى الـ 25لإع��ادة بريطانيا املدينة �إىل
ال�صني.
ومل تعرف هونغ كونغ يوما نظاما دميوقراطيا ما �أ�شاع الإحباط
بني �سكانها على م��دى �سنوات و�أث��ار احتجاجات تخللتها �أحيانا
تظاهرات حا�شدة وعنيفة .وتقوم “جلنة انتخابية” ت�ضم 1461

ع�ضوا من النخبة ال�سيا�سية واالقت�صادية موالني جميعهم لبكني
وي�شكلون  0,02%من �سكان هونغ كونغ ،بتعيني رئي�س ال�سلطة
التنفيذية يف املدينة .وبعد حملة خلت م��ن �أي مناف�سني ،جرت
عملية اق�تراع �سريعة و�سرية الأح��د ح�صل فيها يل على 1416
�صوتا ،ما ميثل  99%من �أع�ضاء اللجنة ،فيما �صوت ثمانية �ضده
بح�سب ال�سلطات ،وامتنع  33ع�ضوا عن الت�صويت.
و�أثنت بكني على �شبه الإجماع هذا معتربة �أنه يك�شف عن “م�ستوى
مرتفع من التقدير والدعم لدى جمتمع هونغ كونغ” حيال يل.
و�أعلن مكتب �أعمال هونغ كونغ وماكاو يف بيان “�إنه �إثبات حقيقي
للروح الدميوقراطية».
يف املقابل ،ندد االحتاد الأوروبي بعملية التعيني وكتب وزير خارجية
االحت��اد ج��وزي��ب ب��وري��ل يف تغريدة �أن�ه��ا ت�شكل “انتهاكا للمبادئ

الدميوقراطية وال�ت�ع��ددي��ة ال�سيا�سية” .و�أ� �ض��اف “�إنها مرحلة
ج��دي��دة يف تفكيك م�ب��د�أ “بلد واح��د نظامان” م��ؤك��دا �أن “على
�سلطات ال�صني وهونغ كونغ احرتام التزاماتها الوطنية والدولية”.
وحُ ظرت التظاهرات ب�شكل وا�سع يف هونغ كونغ �إذ منعت ال�سلطات
�أي جتمع عام ي�ضم �أكرث من �أربعة �أ�شخا�ص �ضمن تدابري مكافحة
كوفيد 19-وفر�ضت بكني قانونا ج��دي��دا ح��ول الأم��ن القومي.
ومت��ت تعبئة ما بني �ستة �آالف و�سبعة �آالف �شرطي وف��ق و�سائل
الإعالم املحلية ملنع وقوع �أي حادث خالل عملية التعيني.
وق�ب��ل الت�صويت ،نظمت راب�ط��ة اال��ش�تراك�ي�ين الدميوقراطيني،
�إح��دى �آخ��ر املجموعات املتبقية امل��ؤي��دة للدميوقراطية ،تظاهرة
�ضمت ثالثة �أ�شخا�ص هتفوا “ال�سلطة لل�شعب ،االق�ت�راع العام
الآن».

بعد منع م�سرية  15مايو

تون�س :معت�صمو الد�ستوري احل ّر يف �إ�ضراب جوع
•• الفجر  -تون�س
�أعلن احلزب الدّ�ستوري احل ّر عن
دخ��ول �أع���ض��ائ��ه املعت�صمني �أمام
مق ّر ف��رع االحت��اد العاملي لعلماء
امل�سلمني بتون�س يف �إ��ض��راب جوع
ج�م��اع��ي “لتخلي�ص ت��ون����س من
�أوك� ��ار الإجرام” ،ح���س��ب فيديو
ن �� �ش��رت��ه رئ �ي �� �س��ة احل� � ��زب عبري
م��و��س��ي ع�ل��ى �صفحتها الر�سمية
بالفاي�سبوك.
إنّ
وق ��ال ��ت م��و� �س��ي � املعت�صمني
��س�ي�ن� ّف��ذون ،ت�ب��اع��ا� ،إ� �ض��راب جوع
ج� �م ��اع ��ي “لتحميل ال�سلطة
م�س�ؤوليتها القانونية يف الت�سترّ
ع� �ل ��ى “�أخطبوط الظالمية
والتط ّرف ورف�ض طرد اجلمعيات
الأج�ن�ب�ي��ة امل���ص� ّن�ف��ة �إره��اب �ي��ة من
�أر�ضنا” ،وفق قولها.
ك�م��ا �أع�ل�ن��ت �أنّ ال��د��س�ت��وري احلر
� �س �ي �ق �دّم � �ش �ك��وى �إىل املفو�ضية
ال�سامية حلقوق الإن���س��ان ب�سبب
م �ن��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة للم�سرية
ال� �ت ��ي ك� ��ان ق� ��رر ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا نحو
ق�صر قرطاج يف  15مايو اجلاري
•• عوا�صم-وكاالت

ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م��وا��ص�ل��ة املتابعة
الدولية مللفات العنف �ض ّد املر�أة
التي كانت تقدّمت بها �سابقًا.
و�أ ّك� � � � � � ��دت م ��و� � �س ��ي �أنّ احل � ��زب
“�سيوا�صل امل�ع��رك��ة �إىل النهاية
و�سيكون باملر�صاد يف نف�س الوقت
لبقية االنحرافات التي يقوم بها
�صاحب ال�سلطة” م�شرية �إىل �أنّ
ع��ودة ف��رع احت��اد علماء امل�سلمني
للعمل “يثبت العالقة بينه وبني
م�صالح وزارة ال �� �ش ��ؤون الدينية
ومت � � �دّده يف امل �ن��اب��ر واجلمعيات
يف ظ� � ّل �إل� �ه ��اء ال���ش�ع��ب بقرارات
احل��اك��م ب� ��أم ��ره وت ��وزي ��ع �أب��واق��ه
لإيهام ال�شعب ب�أ ّنه ب�صدد اقتالع
الإخوان” ،ح�سب قولها.
و� �ش �دّدت رئي�سة احل��زب على �أ ّنه
ي �ج��ب “الف�صل يف ه � ��ذا امللف
احلارق قبل احلديث عن الد�ستور
واجلمهورية اجلديدة املزعومة».
و�أ ّكدت عبري مو�سي رئي�سة احلزب
الد�ستوري احل��ر �أم�س الأح��د �أنّ
�أع��وان �أمن عمدوا �إىل نزع غطاء
بال�ستيكي ّ
مت تركيزه ف��وق مكان
امل�ضربني عن الطعام حلمايتهم

حتفل رو�سيا اليوم االثنني ،بذكرى
االنت�صار يف احلرب العاملية الثانية،
ح�ي��ث �سيلقي ال��رئ�ي����س الرو�سي
فالدميري بوتني ،كلمة يتوقع �أن
ت�شمل حتديد موقف ب�لاده �سواء
ب��اال��س�ت�م��رار يف احل��رب �إىل م��ا ال
نهاية� ،أو حتديد �أه��داف مرحلية
وا� �ض �ح��ة ،ح�ي��ث ي��وا� �ص��ل اجلي�ش
الرو�سي عملياته الع�سكرية دون
حتقيق “�صورة ن�صر” وا�ضحة.
و�سلطت �صحف عربية �صادرة �أم�س
الأحد ،ال�ضوء على اال�سرتاتيجية
التي �سيتعامل بها بوتني مع دول
الغرب التي فر�ضت عليه عقوبات
قا�سية على خلفية غزو �أوكرانيا،
واحل� ��رب غ�ي�ر امل �ب��ا� �ش��رة ب�ي�ن بني
رو�سيا و�أمريكا.
حرب بالوكالة
وق� ��ال ال �ك��ات��ب ن��اج��ي �� �ش ��راب� ،إن
“الواليات امل�ت�ح��دة تعتمد خيار
تزويد �أوكرانيا بال�سالح والدعم
امل� � ��ايل ح �ت ��ى ت �� �س �ت �م��ر يف دوره � ��ا
بالت�صدي للجي�ش الرو�سي و�إنهاك
ق��وت��ه ،ع�ل��ى �أم ��ل حتقيق هدفني،
الأول �إم �ك��ان �ي��ة االن� �ق�ل�اب على
ال��رئ�ي����س ب��وت�ين ،وال �ث��اين تورط
رو� �س �ي��ا يف امل���س�ت�ن�ق��ع الأوك� � ��راين
ت � �ك ��راراً ل���س�ي�ن��اري��و �أفغان�ستان،
فتفقد رو�سيا الكثري من قدراتها
ال �ت��ي ت�ب�ع��ده��ا ع��ن امل��زاح �م��ة على
قمة النظام الدويل».
و�أ� �ض��اف “كان مب�ق��دور الواليات
امل �ت �ح ��دة �أن مت �ن��ع احل � ��رب قبل

الد�ستوري احلر يف ا�ضراب جوع

يف وقفة احتجاجية� :أن�صار � ّسعيد ُيطالبونه باملُحا�سبة قبل اال�ستفتاء واالنتخابات

اح �ت �ج��اج �ي��ة دع � ��ا �إل� �ي� �ه ��ا ح ��راك
‘’ 25يوليو” �أمام امل�سرح البلدي
بالعا�صمة تون�س بح�ضور مئات
من التون�سيني.
وك�شفت وك��ال��ة االن �ب��اء الر�سمية
ان ع��دد املتظاهرين �أم����س االحد

بالعا�صمة بلغ حوايل الفي �شخ�ص،
دع �م��ا ل �ل��إج� ��راءات اال�ستثنائية
ال�ت��ي �أع �ل��ن عنها ال��رئ�ي����س قي�س
�سعيد ي ��وم  25ي��ول�ي��و ،2021
وللمطالبة مبحا�سبة املتورطني
يف االغ� �ت� �ي ��االت ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ويف

كيف ميكن تفادي انزالق �أوكرانيا �إىل حرب عاملية؟

ت ��زاي ��د ب �� �ش �ك��ل خ �ط�ي�ر يف ال�شهرين
الأخ �ي�ري� ��ن ا� �س �ت �خ��دام ع� �ب ��ارة “حرب
عاملية”� ،إذ �إن �إدارة الرئي�س جو بايدن
تتحدث عنها با�ستمرار ،وزعماء اجلمهوريني يف الكونغر�س يحذرون منها �أي�ضاً.
والواليات املتحدة واحللفاء الأوروبيون -من الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
�إىل امل�ست�شار االملاين �أوالف �شولت�س الذي توىل مهامه منذ فرتة ق�صرية� ،أبدوا
قلقاً على امل�ستوى نف�سه.
ويف اجلانب الرو�سي ،هناك ترداد للعبارة بغزارة لو�صف كل �شيء من العقوبات
�إىل �إر��س��ال الأ�سلحة �إىل غ��رق ال�ط��راد مو�سكفا .وم��ن �أج��ل تعزيز تهديداتهم
ف�إنهم يرفقون عبارة “احلرب العاملية” بقرقعة االختبارات ال�صاروخية و�إجراء
املناورات النووية.
و كتب رال��ف �إ���س .كوهني يف موقع “ذا هيل” الأم��ري�ك��ي �أن الغر�ض م��ن وراء
احلديث عن ن��زاع عاملي هو حتفيز احل��ذر واتخاذ خطوات متعقلة يف ال�سيا�سة،
وخ�صو�صاً �أن اخلوف من �إبادة نووية عاملية ،يجب �أن يثري جهوداً من�سقة من كل
الأطراف لإبقاء النزاع الأوكراين حمدوداً .ومن الناحية العملية ،ف�إن الرتكيز
على الت�صعيد -عو�ض �ضمان هزمية رو�سيا� -أح��دث ت��أث�يراً عك�سياً ،و�أدى �إىل
تعبئة من �أجل �إر�سال امل�ساعدات �إىل �أوكرانيا ،مما جعل �صورة الأمن العاملي �أكرث
عر�ضة للخطر.
و�سعت الواليات املتحدة مع حلفائها �إىل منع حرب عاملية من طريق فر�ض حدود
ذاتية على دعمهم لأوكرانيا عام  ،2014ور�سمت �إدارة الرئي�س الأمريكي �سابقاً
ب��اراك �أوباما خطاً بني امل�ساعدة الع�سكرية الفتاكة وتلك غري الفتاكة .وخالل
ال�ن��زاع الأخ�ي�ر ،ف ��إن �إدارة بايدن قالت �أول الأم��ر �إنها �ستزود �أوك��ران�ي��ا �أ�سلحة
“دفاعية” عو�ض الأ�سلحة “الهجومية» .ويف وق��ت الح��ق ،ميزت الإدارة بني
•• عوا�صم-وكاالت

من الأمطار .ون�شرت فيديو وثق
ح��ال�ت�ه��م م�شبهة اي��اه��م باجلثث
كا�شفة ما يعي�شون من معاناة.
وق ��ال ��ت م��و� �س��ي يف ف �ي��دي��و بثته
ع�ل��ى �صفحتها الر�سمية مبوقع
في�سبوك“ :هذه ال�صورة �ستبقى
و�صمة عار ...مواطنون تون�سيون
ذن�ب�ه��م ال��وح�ي��د ان�ه��م ال يريدون
تنظيما ارهابيا يف تون�س وال مناخا
ان�ت�خ��اب�ي��ا ق ��ذرا ب ��أم��وال مت�سخة
حتى ي�صعد يف ك��ل م��رة �أق ��ذر ما
يوجد يف الطبقة ال�سيا�سية لبيع
و� �ش��راء ال� �ب�ل�اد ...ه ��ذه ال�صورة
�ستبقى و�صمة عار».
وق��ال��ت م��و��س��ي “الغنو�شي نائم
ف��وق ري����ش النعام مبنزله وكلهم
يف م � �ن� ��ازل � �ه� ��م ون � �ح � ��ن يف ه� ��ذا
الو�ضع.»...
ي ��ذك ��ر �أنّ �أع� ��� �ض ��اء م ��ن احل ��زب
ال� � ّد�� �س� �ت ��وري احل � � � ّر يعت�صمون
�أم��ام مق ّر االحت��اد العاملي لعلماء
امل���س�ل�م�ين ف ��رع ت��ون ����س م �ن��ذ 14
دي�سمرب  2021اىل ال �ي��وم من
�أج ��ل �إغ�ل��اق ه ��ذه امل�ن� ّ�ظ�م��ة التي
ي�ع�ت�برون�ه��ا “وك ًرا ل�ل��إره ��اب يف

ت��ون����س» .م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى� ،أعلن
احل ��زب م�ن��ذ � 12أب��ري��ل املا�ضي
ع��ن ت�ن�ظ�ي��م م �� �س�يرة ن �ح��و ق�صر
ق� ��رط� ��اج ي � ��وم الأح � � ��د  15م��اي
 2022ت�ن��دي��دا ب �ق��رارات رئي�س
الدولة قي�س �سعيد ،اال انه تلقى
ا�شعارا من وزارة الداخلية برف�ض
امل� ��� �س�ي�رة ح �� �س��ب م ��ا ك �� �ش��ف عنه
احلزب يف بيان اجلمعة.
ويف ت�ع�ل�ي�ق��ة ع �ل��ى م �ن��ع م�سرية
احلزب الد�ستوري احلر ،قال وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ت��وف�ي��ق � �ش��رف الدين،
ه �ن��اك ق ��رار م��ن حم��اف��ظ تون�س
وهناك �ضبط اداري.
و�أ�ضاف �شرف الدين ،يف ت�صريح
على هام�ش زيارة تفقد للوحدات
االمنية املتمركزة ب�شارع احلبيب
بورقيبة بالعا�صمة� ،أم�س الأحد،
�إذا � �س �ت �ك��ون امل� ��� �س�ي�رة مطابقة
ل �ل �ق��ان��ون وت �ت��واف��ق م��ع ال�ضبط
االداري ،وال مت�س من االمن العام
ف�إنهم �سيوافقون على اي مكان،
م�ؤكدا �أن املجال مفتوح للجميع
وفق قوله.
ه ��ذا ون �ف��ذت �أم ����س الأح� ��د وقفة

اندالعها بالتفاو�ض واال�ستجابة
ل �ل �م �ط��ال��ب ال� ��رو� � �س � �ي� ��ة ،وحتى
ب �ع��د ان � ��دالع احل � ��رب ،ف �ب��د ًال من
احتوائها ،تعمل الواليات املتحدة
على ا�ستمرارها ،بتقدمي كل العون
الع�سكري واملايل لأوكرانيا».
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال��والي��ات املتحدة
ت �� �ص��ور امل� �ع ��رك ��ة ع �ل��ى �أن � �ه ��ا بني
الدميقراطية وال�شمولية ،وهذا
ي �ع �ط��ي امل� �ع ��رك ��ة ال �ب �ع��د الثقايف
والإي � ��دول � ��وج � ��ى ،وق � ��د و�صفها
الرئي�س بايدن نف�سه ب�أنها ت�شكل
حتدياً للنظام الدويل.
وت��اب��ع “�إدارة ب��اي��دن �أق �ف �ل��ت كل
�أب ��واب احل ��وار م��ع رو��س�ي��ا لترتك
�أوك ��ران � �ي ��ا ت� �ق ��وم ب � ��دور الوكالة
لإج �ه��ا���ض ال �ق ��وة ال��رو� �س �ي��ة ،ثم
ال�سعي لتوحيد التحالف الغربي
يف احلرب ،واحليلولة دون ال�سماح
بانت�صار الرئي�س بوتني».
خطاب بوتني
وقال الكاتب يف �صحيفة “ال�شرق
الأو�سط” رائ��د جرب� ،إن “العامل
يرتقب غداً احتفال رو�سيا الكبري
ب�ع�ي��د ال�ن���ص��ر ع�ل��ى ال �ن��ازي��ة ،وهو
يتح�سب ملفاج�آت بوتني املنتظرة،
وه��ي ق��د ال تقت�صر على طرازات
الأ�سلحة وامل�ع��دات احلديثة التي
ب� ��ات مي�ت�ل�ك�ه��ا � �س��اك��ن الكرملني
وي��زه��و يف ك��ل خ �ط��اب ومنا�سبة
ب�أنها ال مثيل لها يف العامل».
و�أ� � �ض� ��اف “ميتد ال �ف �� �ض��ول �إىل
م ��ا � �س �ي �ق��ول��ه ال ��رج ��ل وه� ��و يقود
االحتفال ق��رب �أ��س��وار الكرملني،
م ��درك � �اً �أن ال� �ع ��امل ك �ل��ه يراقب

الأ�سلحة “اخلفيفة” و”الثقيلة” .وطبعاً ،ا�ستبعدت خيار التدخل الع�سكري
عن الطاولة .وحتى الآن ،مل ي�صمد �إال هذا اخليار� .أما اخلطوط الأخرى فقد
انطم�ست �إن مل يكن قد احمت متاماً.
ومعظم هذا االنطما�س للخطوط حدث نتيجة املمار�سات الرو�سية ،وحتديداً �أتى
كرد على هذه املمار�سات� .أن �ضبط النف�س الغربي مل يجد مقاب ًال .ذلك� ،أن رو�سيا
�أحجمت فقط عن حماولة ال�سيطرة على كييف و�إ�سقاط النظام بعدما هزمت يف
املعركة مب�ساعدة اال�سلحة الغربية .ويف الوقت نف�سه ،زادت االتهامات لرو�سيا

بارتكاب جمازر ،من �ضغط الر�أي العام
ع�ل��ى احل �ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة ك��ي تتحرك
ب�شكل �أكرث ن�شاطاً لو�ضع حد للنزاع.
ويف هذه االثناء ،ف�إن الكثري من حدود
الت�صعيد التي يتم جتاهلها الآن ،تفتقر
�إىل �أر�ضية حتليلية .وعلى وجه التحديد ،ف�إن الرتكيز على الأ�سلحة الدفاعية،
ولي�س الهجومية ،مل يكن منطقياً .وع�ل�اوة على ذل��ك ،ف ��إن رو�سيا ه��ي التي
هاجمت �أوكرانيا ولي�س العك�س ،ولذلك ،ف�إن كل �سالح يزود به الغرب �أوكرانيا
ميكن �أن يعترب دفاعياً .كما �أن عدد �سكان �أوكرانيا هو �أقل من ن�صف عدد �سكان
رو�سيا ،و 11يف املئة من �إجمايل ناجتها املحلي .وتالياً ،ف�إن �أي حتوالت قد تطر�أ
على النزاع اجلاري ،لن ت�شكل فيه �أوكرانيا خطراً جدياً على رو�سيا يف امل�ستقبل.
وف�ض ًال ع��ن ك��ل ذل��ك ،ال توجد �أ�سلحة “هجومية” يف مقابل �أ�سلحة �أ�سلحة
“دفاعية” .وك��ان ون�ستون ت�شر�شل يقول �إن ك��ل الأ�سلحة ميكن �أن ت�ستخدم
كو�سائل للدفاع �أو للهجوم.
وبتهديدها املتوا�صل بال�سالح النووي ،تتحول رو�سيا �إىل ذاك ال�صبي الذي يطلب
النجدة لتفادي هجوم الذئب ،مما �سيجعل الغرب ي�صاب باخلدر حيال مثل هذه
التهديدات ،وغ�ير ق��ادر على التمييز بني اخلطوط الرو�سية احلمراء الفعلية
وتلك التي تطلق ملجرد التهديد.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع الأم��ري�ك��ي لويد �أو��س�تن م��ؤخ��راً �إن ه��دف ال��والي��ات املتحدة
هو ر�ؤي��ة “رو�سيا �ضعيفة �إىل درج��ة ال تعود ق��ادرة معها على فعل �أ�شياء كتلك
املماثلة لغزو �أوكرانيا” .هذا الكالم �أثار جد ًال -لكنه يعترب �سليماً من الناحية
اال�سرتاتيجية� .إن ا�سرتاتيجية امل�ساعدات املحدودة على �أمل �أن تقابل رو�سيا ذلك
بخطوات من قبلها قد �أخفقت يف الو�صول �إىل خف�ض الت�صعيد.
ويف نهاية املطاف ،ف�إن الإ�سرتاتيجية الأف�ضل ملنع حرب عاملية يف امل�ستقبل ،رمبا
ال تكمن يف �إدارة الت�صعيد ،و�إمنا يف �إحلاق الهزمية برو�سيا يف النزاع احلايل.

ق���ض��اي��ا ال�ف���س��اد خ�ل�ال الع�شرية
املنق�ضية.
جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن الرئي�س
ال �ت��ون �� �س��ي ق �ي ����س � �س �ع � ّي��د اتخذ
م �ن��ذ  25ي��ول �ي��و  2021جملة
م� ��ن ال � � �ق� � ��رارات ال � �ت ��ي و�صفها

�سوريون يف برلني ي�سعون لإطالق
�سراح ذويهم بعد عفو رئا�سي

•• برلني-دم�شق-رويرتز

يراود الأمل روجني دركي منذ ع�شر �سنوات يف �أن تعرف ما �إذا كان �شقيقها
حممد ما زال على قيد احلياة وما �إذا كان �سيفرج عنه ذات يوم� ،إن كان حيا،
من �أحد �سجون احلكومة ال�سورية بعد اعتقاله يف .2012
لكن عندما �صدر مر�سوم رئا�سي الأ�سبوع املا�ضي بالعفو العام عن �سجناء
انتابتها م�شاعر خمتلطة.
وقالت وهي حتمل �صورة ل�شقيقها يف اعت�صام يف برلني �أم�س الأول ال�سبت
�شارك فيه ع�شرات ال�سوريني من �أج��ل املعتقلني ال�سيا�سيني “�إنه �شعور
�سيء لأنني ال �أعرف ما �إذا كان حيا وما �إذا كان �سيطلق �سراحه �أو ما �إذا
كان �سيتذكرنا».
وق��ال��ت درك��ي التي �ساند �شقيقها انتفا�ضة �ضد الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد “عندما علمت �أمي باملر�سوم قالت ‘حتى لو مل يتذكرين ،على الأقل
�س�أتذكره �أنا‘“ .والعفو الرئا�سي ال�صادر يوم � 30أبريل ني�سان هو الأول
فيما يبدو الذي ي�شمل معتقلني مبوجب مر�سوم كا�سح ملكافحة الإرهاب
عام  2012والذي تقول اجلماعات املدافعة عن حقوق الإن�سان �إنه �سمح
لل�سلطات باعتقال ن�شطاء املعار�ضة وموظفي الإغاثة.
و�أعطى العفو �أمال لآالف العائالت ال�سورية يف ر�ؤية �أحبائها مرة �أخرى
بعد احتجازهم على مدى �سنوات .لكن جماعات حقوقية تقول �إن املر�سوم
لن مينح احلرية �إال جلزء �صغري من ال�سجناء ال�سيا�سيني الذين حتتجزهم
احلكومة.

رو�سيا حتتفل اليوم بذكرى االنت�صار يف احلرب العاملية

ث ّمة �س�ؤال وجيه عن تداعيات �أيّ
الرو�سي يف �أوروبا.
تراجع للنفوذ
ّ
ّ
�سيغطي هذا الرتاجع».
من

خيارات بوتني..حرب بال نهاية �أو �أهداف مرحلية

ب ��إم �ع��ان ��ش��دي��د يف ه��ذه اللحظة،
كل كلمة �أو التفاتة يقوم بها ،ومن
امل�ؤكد �أن الرئي�س الرو�سي �سي�ضع،
النقاط على احل��روف يف التقومي
الرو�سي مل�سار العمليات الع�سكرية
اجلارية وم�آالت مراحلها املقبلة.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ه ��ذا ال �ع �ي��د املهم
ارتبط على مدى عقود ب�سجاالت
وا��س�ع��ة ب�ين رو��س�ي��ا وال �غ��رب زادت
حدتها ،خ�لال ال�سنوات الأخرية،

كما بات العر�ض الع�سكري الكبري
الذي يقام خالله منا�سبة �سنوية،
وت� �ع ��ر� ��ض ف �ي �ه��ا رو�� �س� �ي ��ا �أح � ��دث
ال �ط��رازات من الأ�سلحة واملعدات
التي لوح بها بوتني �أكرث من مرة
يف خ �ط��اب��ات��ه احل �م��ا� �س �ي��ة .وتابع
“مع ترقب اخلطاب الأكرث �أهمية
خ�ل�ال ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة ،ي�ضع
ال �ع��امل ت��اري��خ ال�ت��ا��س��ع م��ن مايو
(�آي ��ار) ه��ذا ال�ع��ام كنقطة فا�صلة

يف احلرب اجلارية ،لي�س فقط مع
�أوكرانيا بل مع الغرب كله».

�ضربة لرو�سيا
ويرى الكاتب يف �صحيفة “النهار”
جورج عي�سى� ،أن طموحات رو�سيا
الدولية تلقت �ضربة قوية بفعل
�إخ�ف��اق�ه��ا الع�سكري يف �أوكرانيا،
م�ضيفاً �أن ��ه “مهما ك��ان الهدف
الرو�سي من الغزو ،اال�ستيالء على

كييف �أم فقط على دونبا�س ،فهي
ف�شلت على كلتا اجلبهتني».
وق� ��ال �إن “الو�صول �إىل موعد
التا�سع من مايو (�آي ��ار) من دون
�إمكانية تقدمي ما ميكن ت�صويره
�سيا�سي
على �أ ّنه انت�صار ع�سكريّ �أو
ّ
ب��ارز ل��ن يل ّبي طموحات الرئي�س
ال��رو� �س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،لكن
ربر
�أب �ع��د م��ن جم� � ّرد غ �ي��اب م��ا ي ّ
اللحظات االحتفالية الرمزية �أو

ب��اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وخ� �ل� �ف ��ت ج ��دال
ب�ي�ن م� ��ؤي ��د وم� �ع ��ار� ��ض .وتتمثل
خا�صة يف ح��ل ال�برمل��ان والدعوة
�إىل ان�ت�خ��اب��ات ت�شريعية مبكرة،
و�إجراء ا�ستفتاء لتعديل الد�ستور
ال�صادر �سنة .2014

م��ا ي �ج �دّد م�شروع ّيتها املعنو ّية،
ث ّمة م�شاكل �أك�ثر �أهمية تلوح يف
الأفق بالن�سبة �إىل الكرملني».
و�أ� �ض��اف ال�ك��ات��ب “خ�سرت رو�سيا
الكثري يف احل��رب على �أوكرانيا،
و�إمكانية تعوي�ض تلك اخل�سائر
يف الأ��ش�ه��ر املقبلة لي�ست م�ؤ ّكدة
ح �ت��ى ول� ��و � �س �ي �ط��رت ع �ل��ى كامل
م�ن�ط�ق��ة دون �ب��ا���س ،وه ��و �أم ��ر بدا
منطقياً وب��دي�ه�ي�اً لأ��ش�ه��ر طويلة
ب��ال �ن �ظ��ر �إىل ال �غ �ي��اب ال �ف��اق��ع يف
ال� �ت ��وازن ب�ي�ن ال �ق��وت�ي�ن» .و�أ� �ش��ار
�إىل �أن اخل���س��ارة ال�ت��ي منيت بها
رو�سيا يف �أوكرانيا ،وعلى الأرجح
يف �أوروب� ��ا ،ال تعني بطريقة �آلية
�أنّ ب��روك���س��ل ا��س�ت�ط��اع��ت باملقابل
حتقيق مكا�سب حا�سمة ،الفتاً �إىل
�أن بروك�سل لي�ست عبارة عن قيادة
�أوروب �ي��ة متجان�سة .وق ��ال “لع ّل
التاريخي والثقا ّيف بني
االختالف
ّ
ّ
ال ��دول الأوروب� �ي ��ة ح�ت��م �أن تكون
االن �ق �� �س��ام��ات ال��داخ �ل �ي��ة حاجزاً
�أم��ام حتقيق ه��ذه املكا�سب ،مع �أو
ب��دون �إخ�ف��اق رو��س� ّ�ي يف �أوكرانيا،

م�سار احلرب
ون �ق �ل��ت ��ص�ح�ي�ف��ة “العرب” عن
��س�ت�ي�ف��ن ��س�ي���س�ت��ان��وف�ي�ت����ش ،كبري
زم � �ل ��اء ال � ��درا�� � �س � ��ات ال ��رو�� �س� �ي ��ة
والأورو�آ�� � � �س� � � �ي � � ��وي � � ��ة يف جمل�س
ال �ع�لاق��ات اخل��ارج �ي��ة الأمريكي،
قوله �إن��ه يف ظ��ل التقدم البطيء
ل �ل �ق��وات ال��رو� �س �ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا،
يعتقد بع�ض املحللني �أن بوتني
� �س��وف ي �ه��دد ب�ت���ص�ع�ي��د ع�سكري
و�سيدعو �إىل التعبئة اجلماهريية،
وي �ت��وق��ع �آخ � � ��رون � �ض �م �اً ر�سمياً
للأرا�ضي الأوكرانية ،بينما يتوقع
غريهم �إعالن االنت�صار من خالل
�أهداف خمت�صرة املهام.
و�أ�ضافت “يت�ساءل �سي�ستانوفيت�ش
ع��ن الكيفية ال�ت��ي �ستتعامل بها
رو�سيا مع هذه الظروف الدولية
وه � ��ذه ال �ع �ق ��وب ��ات االقت�صادية
امل�ستمرة ،وغ�يره��ا م��ن احلمالت
ال �ع �� �س �ك��ري��ة وال � �ع� ��داء ال�سيا�سي
والتخريب الأيديولوجي؟».
و�أو��ض�ح��ت �أن امل���س��ؤول�ين الرو�س
ي � � ��رون �أن ال � ��دول � ��ة حت� �ت ��اج �إىل
�� �ض ��واب ��ط داخ� �ل� �ي ��ة ت � �ه� ��دف �إىل
عزلها عن االت�صاالت والت�أثريات
اخل� ��ارج � �ي� ��ة ،و�إح� � �ي � ��اء ال �ن �م ��وذج
ال�سوفياتي لالكتفاء الذاتي ،وهي
حماولة وطنية ت�ؤثر على الكثري
من املجاالت ،مبا يف ذلك التجارة
وال�سيا�سة النقدية والتعليم ودعم
العلم وتنظيم الإنرتنت.
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يف مواجهة احلرب يف �أوكرانيا
•• الفجر �-أوليفييه بوري�س
ترجمة خرية ال�شيباين

�آ�سيا الو�سطى تن�أى بنف�سها عن مو�سكو!...

حتافظ جمهوريات االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق على
عالقات متناق�ضة مع رو�سيا بوتني :فهي مرتهنة
اقت�صاد ًيا ،وت�سعى �إىل حترير نف�سها من دائرة نفوذ

هذا العمالق حتى ال تخاطر باالبتالع بدورها.
«نحن ال نعرتف با�ستقالل جمهوريتي دونيت�سك
ولوهان�سك” ،مثل هذا الت�صريح قد يبدو طبيعي ًا من
فم زعيم غربي ،خا�صة منذ الغزو الرو�سي يف فرباير
املا�ضي .لكن املده�ش هو �أن ي�أتي من عبد العزيز
كاملوف ،وزير خارجية �أوزبك�ستان ،وهي دولة تقع

يف �آ�سيا الو�سطىُ ،ينظر �إليها على �أنها تدور يف فلك
نفوذ مو�سكو.
حر�صت �أوزبك�ستان على عدم م�ضاعفة هذا النوع
من الت�صريحات العلنية ،لكن هذه الر�سالة ،مع ذلك،
هي رمز للقلق العام الذي ت�شعر به �آ�سيا الو�سطى يف
مواجهة الغزو الرو�سي لأوكرانيا�“ .إن رد الفعل كان

�أكرث عم ًقا مما كان عليه يف احلروب ال�سابقة” ،ت�شري
�إيريكا مارات ،الأ�ستاذة امل�شاركة يف جامعة الدفاع
الوطني يف وا�شنطن ،واملتخ�ص�صة يف �آ�سيا الو�سطى،
�إىل �ضم �شبه جزيرة القرم عام � 2014أو �إىل غزو
جورجيا عام  .2008و”يعار�ض عدد متزايد من
النا�س يف �آ�سيا الو�سطى احلرب ،ب�صوت عال».
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ا�سيا الو�سطى تبتعد عن بوتني

مل تعد �آ�سيا الو�سطى
يف خدمة اىل بوتني
لقد ت�سنّى تنظيم مظاهرات �ضد
احلرب يف كازاخ�ستان ،و� ً
أي�ضا على
ن �ط��اق �أ� �ص �غ��ر يف قريغيز�ستان.
و�أر�سلت �أوزبك�ستان وكازاخ�ستان
م�ساعدات �إن�سانية �إىل �أوكرانيا،
م �ع �ل �ن��ة ع �ن �ه��ا ع �ل��ى امل �ل��ا .ويتم
تغرمي الأ�شخا�ص الذين ي�ضعون
ع�لام��ة  Zع�ل��ى ��س�ي��ارت�ه��م ،وهو
رمز موجود على الدروع الرو�سية
ومت ت�ب�ن�ي��ه م �ن��ذئ��ذ ل��دع��م غزو
�أوك��ران �ي��ا ،يف ك��ازاخ���س�ت��ان كما يف
قريغيز�ستان.
يف طاجيك�ستان ،ف�ضلت العديد
من و�سائل الإع�لام االمتناع عن
تغطية الو�ضع يف �أوك��ران�ي��ا ،بنا ًء
ع �ل��ى ن���ص�ي�ح��ة ��س�ل�ط��ات البالد.
وب �� �ش �ك��ل �أك�ث��ر ت �ك �ت � ًم��ا ،مل ت�ؤيد
ت��رك �م��ان �� �س �ت��ان ق � ��رار فالدميري
ب� ��وت �ي�ن .وخ �ل ��ال ال � �ق� ��راري� ��ن يف
اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة،
يف  2و 24مار�س ،واملطالبة ب�إنهاء
الأع �م ��ال ال�ع��دائ�ي��ة ال��رو��س�ي��ة يف
�أوكرانيا ،اختارت جميع دول �آ�سيا
الو�سطى االمتناع عن الت�صويت،
�أو ع ��دم امل���ش��ارك��ة يف الت�صويت،
بد ًال من الت�صويت �ضد.
ن� �ح ��ن ب � �ع � �ي ��دون ع � ��ن زل� � ��زال
ج �ي��و� �س �ي��ا� �س��ي ،ل �ك��ن م �ث��ل هذه
املواقف مهمة بالن�سبة لهذه الدول

وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف ونظريه الأوزبكي عبد العزيز كاملوف يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك
ال نريد ،ولن نخاطر ،ب�أن نو�ضع
يف ال���س�ل��ة نف�سها “مع رو�سيا».
ميكن تف�سري قوة هذه االنتقادات
م��ن خ�ل�ال امل� �خ ��اوف الوجودية
التحالف الع�سكري ال ُي�ستخدم ال �ت��ي �أث�ي��رت ل�ي����س ف�ق��ط ب�سبب
فقط لتنظيم ال�ت��دري�ب��ات ،وامنا احل ��رب ،ول�ك��ن �أي ��ً��ض��ا م��ن خالل
ل �ل �ت��دخ��ل ع �ن��د احل ��اج ��ة لوقف خطاب ال�سلطات الرو�سية ،التي
اال�ضطرابات الداخلية يف بع�ض تنكر قيام دول��ة �أوكرانيا .خطاب
وال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ردًا على � �ض��د ال �ت �ح��ال��ف م ��ع رو� �س �ي��ا ،وال دوله ،من خالله ن�شر قوات ،منها ي��ذك��رن��ا ب��ال�ع��دي��د م��ن الأ�صوات
التي مت رفعها ل�سنوات للمطالبة
غ��زو �أوك��ران �ي��ا ،مي�ك��ن �أن ي�صبح �سيما ��ض��د االحت� ��اد االقت�صادي القوات الرو�سية.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� � ��إن ب �ع ����ض هذه ب��ال���س�ي��ادة ال��رو� �س �ي��ة ع�ل��ى بع�ض
االق�ت���ص��اد ال��رو� �س��ي م�غ�ل� ًق��ا �أمام الأورا� � � �س� � ��ي وم �ن �ظ �م��ة معاهدة
الأم��ن اجلماعي” ،ت�شري �إيريكا ال ��دول مل تنتقي كلماتها ب�ش�أن �أرا��ض��ي تلك ال��دول ،حيث تعي�ش
املهاجرين من �آ�سيا الو�سطى.
كابو�سا للعديد مارات ،التي ترى �أنه ميكن لهذه احل� ��رب ال �ت��ي ت���ش�ن�ه��ا رو� �س �ي��ا يف �أقلية كبرية تتحدث الرو�سية.
وقد يكون هذا
ً
ومن بني هذه الأ�صوات العديد
من الدول ،كتب ال�صحفي برو�س البلدان “حماولة االنف�صال عن �أوك��ران �ي��ا .ف�ق��د دع ��ت ال�سلطات
ب ��ان�ي�ر ،خ �ب�ير �� �ش� ��ؤون املنطقة :ه��ذه التحالفات ،رمب��ا من خالل ال� �ك ��ازاخ� ��� �س� �ت ��ان� �ي ��ة ،م� �ث�ل�ا� ،إىل من الرجال القوميني ،مثل املن�شق
“�ستقلق احل�ك��وم��ات القرغيزية احل �ف��اظ ع �ل��ى ع���ض��وي��ة ر�سمية اح�ت�رام وح��دة �أرا� �ض��ي �أوكرانيا ،ال�سوفياتي ال�سابق �سوجلينت�سني،
وال �ط��اج �ي �ك �ي��ة والأوزب � �ك � �ي ��ة من ول� �ك ��ن ب��ال �ت��وق��ف ع ��ن الن�شاط واكدت عدم االعرتاف با�ستقالل وخا�صة فالدميري بوتني نف�سه،
اجلمهوريات االنف�صالية املوالية ب�ع��د ف�ت�رة وج �ي��زة م��ن ��ض��م �شبه
اح�ت�م��ال ا��س�ت�م��رار م��واط�ن�ي�ه��ا يف داخلها».
ج��زي��رة ال�ق��رم“ .يف ر�ؤي��ة بوتني،
لرو�سيا.
ال��ذه��اب �إىل رو�سيا للعمل ،لأنه
وق � � � � � ��ال وزي � � � � � ��ر اخل � ��ارج� � �ي � ��ة ف � ��إن ب�ع����ض ه ��ذه ال � ��دول ،متا ًما
�سيادة متنازع عليها
ال يوجد م��ا يكفي م��ن الوظائف
عندما يكون �أمنها على املحك ،الكازاخ�ستاين م��ؤخ��را ل�صحيفة مثل �أوكرانيا ،لي�ست يف احلقيقة
املتاحة يف بلدانهم ،وي�ؤدي ارتفاع
ع ��دد ال �ع��اط �ل�ين ع��ن ال �ع �م��ل �إىل ت�ل�ج��أ �آ��س�ي��ا ال��و��س�ط��ى �أي �� ً��ض��ا �إىل دي فيلت الأملانية ب�ش�أن العقوبات دوال ،وال ميكنها العمل �إال حتت
خماطر اال�ضطرابات االجتماعية مو�سكو .ت�أ�س�ست منظمة معاهدة االق �ت �� �ص��ادي��ة�“ :إذا ك ��ان هناك احل� �م ��اي ��ة الرو�سية” ،تو�ضح
�أح �ي��ا ًن��ا ،ي�ت��م الت�شكيك يف فكرة الأم � ��ن اجل �م��اع��ي ع ��ام � ،2002ستار ح��دي��دي ج��دي��د ،ف�لا نريد �إيريكا مارات.
و�إذا مل يكن ه�ن��اك ت�خ��وف من
اال�ستمرار يف احل�ف��اظ على مثل وت �� �ض��م �أرم �ي �ن �ي ��ا وبيالرو�سيا �أن نكون خلفه” .و�أ��ض��اف مدير
هذه العالقات الرفيعة مع اجلار وك ��ازاخ� ��� �س� �ت ��ان وقريغيز�ستان دي � � ��وان ال ��رئ �ي �� ��س ت ��وك ��اي �ي ��ف يف غ ��زو ع �ل��ى امل� ��دى ال �ق �� �ص�ير ،ف�إن
ال ��رو�� �س ��ي“ .تتزايد الأ� � �ص ��وات ورو�� �س� �ي ��ا وط��اج �ي �ك �� �س �ت��ان .هذا مقابلة م��ع ي��ورو �أكتيف“ :نحن ه��ذا ال�سيناريو ،ال��ذي ب��دا وك�أنه
م��ن اخل �ي��ال ال�ع�ل�م��ي ،ي�خ�ل��ق بال
��ش��ك ،بع�ض امل �خ��اوف ال �ي��وم بني
حكومات �آ�سيا الو�سطى ،يف �ضوء
الهجوم الكبري �ضد �أوكرانيا.

الهدف من �إن�شاء االحتاد االقت�صادي الأورا�سي ،هو تعزيز التبادالت االقت�صادية واحلد من احلواجز اجلمركية
ال �ت��ي ال ت� ��زال ت��رب�ط�ه��ا عالقات
وث �ي �ق��ة ب ��رو� �س �ي ��ا .كازاخ�ستان
وق�يرغ �ي��ز� �س �ت��ان وتركمان�ستان
و�أوزب� �ك� ��� �س� �ت ��ان وطاجيك�ستان،
جميعها ج�م�ه��وري��ات �سوفياتية
�سابقة ،وال ت��زال �أق�ل�ي��ات رو�سية
ذات �أه �م �ي��ة يف ب �ع ����ض الأح� �ي ��ان
تعي�ش يف ه ��ذه ال �ب �ل��دان ،وتبقى
اللغة ال��رو��س�ي��ة م��وج��ودة هناك،
ولها و�ضع ر�سمي يف كازاخ�ستان
وقريغيز�ستان .وقد تلقت النخب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف �آ� �س �ي��ا الو�سطى،
منهم ر�ؤ�ساء ،تعليمها يف جامعات
رو�سية كربى ،مثل معهد مو�سكو
احلكومي للعالقات الدولية.
تبعية اقت�صادية
ه� � ��ذه ال � � ��رواب � � ��ط ،مي� �ك ��ن �أن
تتحول �إىل تبعية ،ال �سيما على
امل���س�ت��وى االق �ت �� �ص��ادي ،للبلدان
غ�ي�ر ال���س��اح�ل�ي��ة ج �غ��راف � ًي��ا .ويف
ق� �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة ،ت �ع ��د �شركات
غازبروم �أو لوك �أويل �أو رو�سنفت

«�إذا كان هناك �ستار حديدي جديد ،فال نريد �أن نكون خلفه»
الرو�سية ،من كبار امل�ستثمرين يف
كازاخ�ستان و�أوزبك�ستان.
خ���ص��و��ص��ا ،م �ن��ذ الت�سعينات،
ذه � ��ب ال� �ع ��دي ��د م ��ن املهاجرين
م ��ن �آ� �س �ي��ا ال��و� �س �ط��ى ل�ل�ع�م��ل يف
رو�سيا ،والأم��وال التي ير�سلونها
�إىل بلدانهم الأ��ص�ل�ي��ة �ضرورية
ل�ل�اق� �ت� ��� �ص ��اد ال� ��وط � �ن� ��ي .وه � ��ذا
ه � ��و احل � � � ��ال ب �� �ش �ك ��ل خ� ��ا�� ��ص يف
ط��اج �ي �ك �� �س �ت��ان وقريغيز�ستان،
اللتني تتمتعان مب��وارد طبيعية
�أق��ل من جريانهما :وفقًا للبنك
ال��دويل ،مثلت التحويالت املالية
من املهاجرين على ال�ت��وايل 27
فا�صل  3ب��امل��ائ��ة و 29فا�صل 4
باملائة من الناجت املحلي الإجمايل
الوطني عام .2020
وعلى الرغم من املكانة املتنامية
لل�صني يف �آ��س�ي��ا ال��و��س�ط��ى ،التي

ت�ع�ت�بره��ا مم� � ًرا ل�ط��ري��ق احلرير
اجل ��دي ��د ،ت �ظ��ل رو� �س �ي��ا �شري ًكا
�أ� �س��ا� �س � ًي��ا ل ��دول �آ� �س �ي��ا الو�سطى،
وت� �ع� �ت ��زم ال� �ب� �ق ��اء ك� ��ذل� ��ك .ع ��ام
 ،2015ك��ان ال�ه��دف م��ن �إن�شاء
االحت ��اد االق�ت���ص��ادي الأورا� �س ��ي،
ال� ��ذي يف ع���ض��وي�ت��ه كازاخ�ستان
وق �ي�رغ � �ي ��ز� � �س � �ت ��ان ،ه � ��و تعزيز
امل�ب��ادالت االقت�صادية واحل��د من
احلواجز اجلمركية.
ان هذه التبعية �سيف ذو حدين.
ف�إذا كانت حتد من هام�ش املناورة
ل��دول �آ�سيا الو�سطى يف انتقادها
ل�ل���س�ي��ا��س��ة ال��رو� �س �ي��ة ،فيمكنها
�أي �� ً��ض��ا ت�ف���س�ير خم��اوف �ه��م ب�ش�أن
احل ��رب يف �أوك��ران �ي��ا ،ورد فعلهم
الفاتر على الطموحات الرو�سية.
وب���س�ب��ب ال�ع�ق��وب��ات االقت�صادية
ال�ت��ي فر�ضها االحت ��اد الأوروب� ��ي

على الرغم من املكانة املتنامية لل�صني يف �آ�سيا الو�سطى ،تظل رو�سيا ً
�شريكا �أ�سا�س ًيا لدول املنطقة

احلرب االوكرانية كابو�س يف ا�سيا الو�سطى
•• �سيول�-أ ف ب

ينوي الرئي�س الكوري اجلنوبي اجلديد ي��ون �سوك-يول ال��ذي �سيتوىل
مهامه ال�ث�لاث��اء ،ات�ب��اع �سيا�سة ح��ازم��ة م��ع بيونغ ي��ان��غ ع�بر اعتماد نهج
خمالف ل�سلفه الذي اتهمه ب”اخلنوع” ،كما يرى حمللون.
يف ال�سنوات اخلم�س الأخ�ي�رة ،م��دت �سيول يدها �إىل بيونغ يانغ ،وقامت
بو�ساطات لعقد اجتماعات قمة بني الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ
�أون والرئي�س الأمريكي حينذاك دونالد ترامب .لكن منذ انهيار املحادثات
يف  2019زادت كوريا ال�شمالية التي متلك �سالحا نوويا من جتاربها
للأ�سلحة .منذ بداية العام ،قامت بـ 15عملية �إط�لاق قذائف مبا فيها
�أكرب �صاروخ بال�ستي عابر للقارات يف تاريخها.
وخالفا للرئي�س احل��ايل م��ون ج��اي �إن ال��ذي اعترب بيونغ يانغ حماورا،
ينظر الرئي�س املقبل يون �إىل كوريا ال�شمالية على �أنها خ�صم ،على حد قول
ت�شيونغ �سيونغ ت�شانغ اخلبري يف �ش�ؤون كوريا ال�شمالية يف معهد �سيجونغ.
و�أ�ضاف املحلل نف�سه �أن يون تعهد اعتبار بيونغ يانغ “العدو الرئي�سي”
لبالده من دون ا�ستبعاد توجيه �ضربة وقائية �إىل كوريا ال�شمالية.
ويبدو �أن ه��ذا اخل��ط املت�شدد �أث��ار غ�ضب بيونغ يانغ .ةفقد اتهم موقع
الدعاية الكوري ال�شمايل “�أورميينزوكريي” اخلمي�س يون بال�سعي �إىل

منظمة معاهدة الأمن اجلماعي حتالف ع�سكري

الرئي�س الكوري اجلنوبي� ..سيا�سة حازمة حيال ال�شمال

“مواجهة جنونية” ،وو�صف ا�ستخدام عبارة “ال�ضربات الوقائية” ب�أنه
“�سخيف».
وبالعك�س� ،سعى الرئي�س املنتهية واليته الذي التقى كيم جونغ �أون �أربع
مرات� ،إىل جتنب �أي مناو�شات مع بيونغ يانغ.
وحذر ت�شيونغ �أ�سا�سا من �أنه �ستكون هناك �أوقات ع�صيبة
ولن تعقد �أي قمم جديدة.
وب��دال من تغليب الدبلوما�سية يريد ي��ون “نزع ال�سالح
النووي” من كوريا ال�شمالية وهو ما يرف�ضه كيم جونغ
�أون ،كما �أو�ضح لفران�س بر�س هونغ مني الباحث يف املعهد
ال �ك��وري ل�ل��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة .وتعترب ال��دع��وات �إىل زعيم
كوريا ال�شمالية للتخلي عن تر�سانتها النووية “�شرطا
غري مقبول لبيونغ يانغ” التي وعلى العك�س من ذلك،
�أعلنت م�ؤخرا عن تعزيزها .وه��ذه هي ال�ضربة الأخرية
ل�سيا�سة مون جتاه كوريا ال�شمالية.
م�ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن ،ت��راج��ع �أح ��د امل�ن��اه���ض�ين املفرت�ضني

حلقوق امل��ر�أة يون الذي انتخب بفارق �ضئيل عن مناف�سه يف �آذار/مار�س
عن بع�ض وعوده االنتخابية .فحزمه حيال كوريا ال�شمالية بات وا�ضحا.
وقد و�صف حميطون به الأ�سبوع املا�ضي ب”اال�ستفزاز” �إطالق بيونغ يانغ
�صاروخا بال�ستيا.
وخ�لال حملته االنتخابية و�صف كيم جونغ �أون ب�أنه
“فتى فظ” وت �ع �ه��د �أم� ��ام ن��اخ�ب�ي��ه “بتعليمه ح�سن
ال�سلوك».
ويذكر ه��ذا اخلطاب بتبادل الت�صريحات النارية بني
دونالد ترامب وكيم جونغ �أون يف  2017عندما توعد
ترامب بيونغ يانغ “بالنار والغ�ضب»
وي�ؤكد نا�شطون كوريون جنوبيون �إنهم ا�ست�أنفوا �إر�سال
من�شورات دعائية بالبالونات عرب احلدود .وكان مون قد
حظر هذه املمار�سة خالل فرتة واليته.
وبالإ�ضافة �إىل تكثيف التجارب� ،أعلن كيم جونغ �أون يف
�آذار/مار�س تعزيز القدرات النووية للبالد .وت�شري �صور

التقطها �أقمار ا�صطناعية �إىل �أن كوريا ال�شمالية تخطط لإجراء جتربة
نووية للمرة الأوىل منذ .2017
وت�صر كوريا ال�شمالية على �إب��راز قوتها الع�سكرية لكن الهدف �أي�ضا هو
�إخفاء �صعوباتها الداخلية .فهي ت�شهد �أزم��ة اقت�صادية ح��ادة ونق�ص يف
املواد الأ�سا�سية ب�سبب العقوبات الدولية و�إغالق احلدود منذ �سنتني للحد
من انت�شار كوفيد.19-
وقال ليف �إريك �إي�سلي الأ�ستاذ يف جامعة �إيوا يف �سيول �إن “بيونغ يانغ تبلغ
احلكومة الكورية اجلنوبية اجلديدة ب�أن هذا النق�ص لن مينعها من تعزيز
ت�سليحها” .ةومتتلك كوريا اجلنوبية قدرات من الأ�سلحة التقليدية �أكرب
من جارتها ال�شمالية ،بينما دعا يون �إىل ن�شر مزيد من الو�سائل الع�سكرية
الأمريكية.
ويفرت�ض �أن يناق�ش ذلك يف �أيار-مايو خالل زيارة للرئي�س الأمريكي جو
بايدن �إىل �سيول.
وقال ما�سون ريت�شي الأ�ستاذ امل�ساعد يف ال�سيا�سة الدولية يف جامعة هانكوك
للدرا�سات الأجنبية �إن كيم جونغ �أون يريد عرب �إجراء اختبارات الأ�سلحة
عند تن�صيب يون وزيارة بايدن ،تعزيز ال�ضغط.
و�أ�ضاف �أنه ي�أمل بذلك يف “جعل الرتويج للخط املت�شدد ليون �ضد كوريا
ال�شمالية �أ�صعب” يف بلده.
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قراءة يف عقل بوتن ..خماوف من «�إعالن خطري» يف يوم الن�صر
•• مو�سكو-وكاالت

10

ال تعترب احلكومة الرو�سية هجماتها على �أوكرانيا “حربا متكاملة”،
بل عملية ع�سكرية ،لكن االثنني املقبل قد ي�شهد العامل تغريا يف
اللهجة الرو�سية ،و�إعالن حرب �شامل يدخل البالد واملنطقة يف �أزمة
مكتملة الأركان.
يعد  9م��اي��و ،امل�ع��روف بيوم الن�صر يف رو��س�ي��ا ،عطلة وطنية وهي
ذكرى هزمية االحتاد ال�سوفييتي لأملانيا النازية يف احلرب العاملية
الثانية ،وع ��ادة م��ا يتميز با�ستعرا�ض ع�سكري مف�صل يف امليدان
الأحمر مبو�سكو.
ويقول اخلرباء �إنه بعد �أكرث من �شهرين من الهجمات الرو�سية ،مل

يتبق �أمام بوتن �سوى خيارات حمدودة ،قد يعلن عنها خالل “يوم
الن�صر».
و�أعرب م�س�ؤولون غربيون عن خماوفهم من �أن الرئي�س فالدميري
بوتن �سي�ستغل املنا�سبة لإع�لان احلرب ر�سميا على �أوكرانيا ،التي
هاجمتها رو�سيا يف فرباير.
وكان املتحدث با�سم بوتن ،دميرتي بي�سكوف ،قد نفى هذا الأ�سبوع
�أن يكون �إعالن احلرب و�شيكا ،و�أ�صر على �أن الهجوم يظل “عملية
ع�سكرية خا�صة».
وق��د ي�ب��دو االخ �ت�لاف ا��س�م�ي��ا ،خ��ا��ص��ة و�أن رو��س�ي��ا ح���ش��دت القوات
اجلوية والربية والبحرية عرب مناطق �شا�سعة من �أوكرانيا .لكن
�إعالن احلرب �سي�سمح لبوتن با�ستدعاء املزيد من جنود االحتياط

جنود �أوكرانيون ي�سريون بني الدبابات الرو�سية املدمرة �أثناء القتال يف دميرتيفكا

•• الفجر -بول فريونيك
ترجمة خرية ال�شيباين

هل �ستتحول “العملية الع�سكرية اخلا�صة” التي
قام بها فالدميري بوتني يف �أوكرانيا ر�سم ًيا �إىل حرب؟
اكت�سبت هذه الفر�ضية وزن � ًا يف الأي��ام الأخ�يرة يف
امل�ست�شاريات الغربية ،مع اقرتاب  9مايو ،وهو تاريخ
االحتفال يف رو�سيا بالن�صر ال�سوفياتي على �أملانيا
النازية واللحظة العظيمة من الوطنية الرو�سية.
“�أعتقد �أنه �سيحاول االبتعاد عن
“عمليته اخلا�صة” ،ق ��ال وزير
ال ��دف ��اع ال�ب�ري �ط��اين ب ��ن واال�� ��س
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي يف م�ق��اب�ل��ة مع
�إذاعة �إل بي �سي ،لقد مهد الطريق
ليتمكن من القول“ :انظروا� ،إنها
الآن ح ��رب � �ض��د ال� �ن ��ازي�ي�ن ،وما
�أح �ت��اج��ه ه��و امل��زي��د م��ن النا�س،
�أحتاج �إىل املزيد من حطب املدافع
الرو�سي».
ول �ئ��ن و� �ص��ف امل �ت �ح��دث با�سم
ال ��رئ ��ا�� �س ��ة ال ��رو�� �س� �ي ��ة دم� �ي�ت�ري
ب �ي �� �س �ك��وف ه� ��ذا االح� �ت� �م ��ال ب�أنه
“هراء” ،م� ��ؤك ��دا ي ��وم الأرب� �ع ��اء
امل��ا� �ض��ي �أن � ��ه “ال ت��وج��د فر�صة
حلدوث ذلك” ،فان ال�شك ال يزال
�سيد امل��وق��ف ب�ين املحللني ب�ش�أن
النوايا احلقيقية للكرملني .ويف
هذا ال�سياق ،ت�شري كارول جرميود
ب��وت��ر ،م��ن م� ِّؤ�س�سة مركز �أبحاث
رو�سيا و�أوروب ��ا ال�شرقية ،ومقره

جنيف� ،إىل �أن “النظام �سبق ان
كذب مرات عديدة يف هذا ال�صراع،
ل��ذل��ك م ��ن ال �� �ص �ع��ب �أن ن�صدّق
كالمه».
وعلى ال��رغ��م م��ن �سقوط �آالف
ال�ضحايا وم�لاي�ين الأوكرانيني
امل�شردين ،يرف�ض الكرملني دائ ًما
احلديث عن حرب منذ بدء غزوه
يف  24ف�براي��ر .لكن يف مواجهة
ال�صعوبات التي يواجهها اجلي�ش
ال ��رو�� �س ��ي -ال� � ��ذي ك� ��ان ي� ��أم ��ل يف
البداية �أن يدخل كييف يف غ�ضون
ث�لاث��ة �أي ��ام -لتحقيق االنت�صار،
ب�إمكان فالدميري بوتني �أن يقرر
رفع الن�سق وزيادة ال�سرعة“ .لقد
�شهدنا م�ن��ذ ع��دة �أ��س��اب�ي��ع ت�صل ًبا
يف اخل �ط��اب ال���س�ي��ا��س��ي الرو�سي،
وال��ذي ميكن �أن ي�ساعد يف �إعداد
ال �� �س �ك��ان ل�ت�غ�ي�ير ح �ج��م الهجوم
واح�ت�م��ال �إع�ل�ان احلرب” ،تتابع
الباحثة.

وي�أمر بالتعبئة اجلماعية للذكور الذين هم يف �سن القتال ،مما قد
ي�ؤدي �إىل �إطالة �أمد ال�صراع لأ�شهر� ،إن مل يكن ل�سنوات.
وق ��ال فيليب وا�سيليف�سكي ،ال��زم�ي��ل يف معهد �أب �ح��اث ال�سيا�سة
اخلارجية ،وه��و مركز �أب�ح��اث مقره وا�شنطن� ،إن تعيني �أوكرانيا
منطقة ح��رب م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ح��ول ال���ص��راع �إىل “�صراع وجودي
لنظامه».
يف حني �أنه �سي�سمح ملو�سكو بالتخفيف من حـــــدة القوات التي تقاتل
يف �شــــــرق �أوكرانيا وجتديــــــد خطــــــــوط الإمــــــداد ،فمن املرجح �أن
متتد خماطر احل��رب ال�شاملة لبوتن �إىل ما هو �أبعد من �ســـــاحة
املعركة.
وقالت الباحثة الرو�سية يف معهد درا�سات احلرب ،ناتاليا بوجايوفا:

“التعبئة الكاملة مكلفة للغاية من الناحية ال�سيا�سية ،وت�ضع بوتن
يف موقف يهدد ا�ستقرار نظامه».
و�أ�ضافت“ :فقط لأن الرو�س رمبا يدعمون احلرب وب�شكل خطابي
متزايد ،ال يعني ذلك �أنهم يريدون القتال واملوت فيها».
وعلى الرغم من امل�صاعب ال�سيا�سية ،يتعني على بوتن �أي�ضا �أن ي�أخذ
يف احل�سبان رغبات كبار �ضباطه الع�سكريني ،الذين ورد �أن البع�ض
منهم م�ستاء من حتول “التوغل اخلاطف” جتاه كييف �إىل �صراع
طاحن على قطاع من البحر الأ�سود.
وق��ال��ت نائبة الأم�ي�ن ال�ع��ام ال�سابقة حللف �شمال الأط�ل���س��ي ،روز
غوتيمولر �إن “اجلي�ش الرو�سي غا�ضب ح��ال النزاع بالن�سبة لهم
ويريدون �أن يظهروا �أنهم قادرون بالفعل على االنت�صار هنا».

دبابات رو�سية ت�ستعد للم�شاركة يف احياء يوم االنت�صار على النازية

فر�ضية يناق�شها الغرب ب�شكل متزايد

�أوكرانيا :ما الذي �سيغيرّ �إعالن رو�سيا احلرب ر�سميا...؟

على الورق ،ميكن ملو�سكو االعتماد على مليوين جندي احتياطي و� 250ألف جمند لدعم قواتها يف �أوكرانيا

الدخول يف حالة حرب رافعة قوية لتحفيز الروح الوطنية لدى الرو�س
تعزيزات
و� �س��واء ح ��دث ذل ��ك يف  9مايو
�أم ال ،فلن يكون مثل هذا التطور
دالل ًيا فقط“ .ب�شكل ملمو�س ،قد
ي�سمح ه��ذا لبوتني بتعبئة قوات
االح� �ت� �ي ��اط وجت �ن �ي��د امل ��زي ��د من
امل�ج�ن��دي��ن ل�ف�ترة �أطول” ،تقول
��س��ام��ان�ث��ا دي ب�ي�ن��دي��رن ،الباحثة
املتخ�ص�صة يف ال���ش��ؤون الرو�سية
يف ت�شاتام ه��او���س ،وه��ي م�ؤ�س�سة
فكرية يف لندن .على الورق ،ميكن
مل��و� �س �ك��و االع �ت �م��اد ع �ل��ى مليوين
ج �ن ��دي اح �ت �ي��اط��ي و� 250أل ��ف
جمند دعما لقواتها امل��وج��ودة يف
�أوك��ران�ي��ا ،والتي يقدر عددها مبا
ي�ت��راوح ب�ي�ن  180ال �ف��ا و200
�ألف رجل يف بداية الغزو.
ج��رع��ة اوك �� �س �ي �ج�ين يحتاجها
اجلي�ش ال��رو��س��ي .يف � 25أبريل،
ق��در وزي��ر ال��دف��اع الربيطاين بن
واال� � ��س م �ق �ت��ل � 15أل � ��ف جندي

�إعالن قد ي�سمح لفالدميري بوتني ب�إلقاء كل قواته يف املعركة
رو� � �س� ��ي يف �أوك � ��ران � �ي � ��ا ،وت ��دم�ي�ر
 2000عربة مدرعة ،منها 530
دبابة و 60طائرة على الأقل“ .يف
بداية ه��ذا ال�صراع ،دفعت رو�سيا
ب�أكرث من  120جمموعة كتيبة
تكتيكية� ،أو حوايل  65باملائة من
جم�م��وع قوتها القتالية الربية.
ويف الوقت احل��ايل ،يُقدّر �أن �أكرث
م ��ن  25ب��امل��ائ��ة م�ن�ه��ا �أ�صبحت
غري ف ّعالة للقتال” ،ق��ال الوزير
للربملان الربيطاين.
و “يف فر�ضية متطرفة ،ميكن
لإع�ل��ان احل� ��رب �أي �� ً��ض��ا �أن يفتح
ال�ط��ري��ق �أم ��ام التعبئة العامة”،
ت �� �ش�ير � �س��ام��ان �ث��ا دي بينديرن.
ووفق الد�ستور الرو�سي ،ال ميكن
تفعيل ذل��ك �إال يف �إط ��ار الأحكام

العرفية يف البالد يف حال حدوث
ع��دوان خارجي .وميكن ان تتمثل
“الطريقة القانونية للتمكن من
ه��ذا الإع�ل�ان يف �ضم جمهوريتي
دونيت�سك ولوغان�سك املعلنتني،
ت�ط��رح ك��ارول غ��رمي��و ب��وت��ر ،ومن
هذا املنطلق ،ميكن �أن تعترب رو�سيا
القتال الدائر هناك عدوا ًنا قادمًا
من �أوكرانيا” .يف بداية الأ�سبوع،
اع �ت�ب�رت وا��ش�ن�ط��ن ف��ر��ض�ي��ة �ضم
هاتني املنطقتني “ذات م�صداقية
كبرية».
تعبئة احللفاء؟
ب� ��ال � �ت� ��وازي ،مي �ك ��ن �أن يكون
الدخول يف حالة حرب � ً
أي�ضا رافعة
قوية لتحفيز الروح الوطنية لدى

الرو�س الذين ت�ضرروا ب�شدة من
العقوبات االقت�صادية الهائلة التي
فر�ضها ال�غ��رب .يف نهاية �أبريل،
�أ�شار البنك املركزي الرو�سي �إىل
�أنه يتوقع ت�ضخ ًما �سنو ًيا يرتاوح
ب�ين  18ب��امل��ائ��ة و 23ب��امل��ائ��ة عام
 ،2022بينما توقع البنك الدويل
ً
انكما�شا بن�سبة  11باملائة يف الناجت
املحلي الإج �م��ايل ال��رو��س��ي خالل
نف�س ال�ف�ترة ،وه��و �أ��س�و�أ رك��ود له
منذ �سقوط االحت��اد ال�سوفياتي.
“املوافقة على الت�ضحيات ت�صبح
�وح��ا يف م�ن�ظ��ور احلرب
�أك�ث�ر و��ض� ً
من عملية خا�صة ،تلخ�ص كارول
ج��رمي��ود-ب��وت��ر ،وم ��ن ب ��اب �أوىل
�إذا ك��ان النظام يلعب على ذكرى
احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ال�ت��ي ال

تزال حا�ضرة جدًا يف رو�سيا».
على ال�صعيد ال��دويل ،ميكن �أن
ت�ك��ون ح��ال��ة احل��رب �أي��ً��ض��ا و�سيلة
لرو�سيا حل�شد حلفائها يف منظمة
م �ع��اه��دة الأم� ��ن اجل �م��اع��ي ،التي
حتى الآن ترتدد بع�ض الدول التي
ت�شكلها بخ�صو�ص ف �ك��رة العمل
�إىل جانب مو�سكو يف �أوكرانيا .يف
ح��ال��ة ح��دوث ع ��دوان على �إحدى
ال��دول الأع�ضاء فيها ،تن�ص املادة
 4م��ن امل �ع��اه��دة ع �ل��ى �أن تتعهد
جميع ال��دول الأخ ��رى بتزويدها
ب��امل���س��اع��دة امل�ن��ا��س�ب��ة ،مب��ا يف ذلك
امل���س��اع��دة ال�ع���س�ك��ري��ة�“ .سي�سمح
ه��ذا لبوتني ب��زي��ادة ال�ضغط على
ه��ذه ال ��دول ل�لان�خ��راط ع�سكر ًيا
�إىل ج��ان�ب��ه ،ت�ضيف �سامانثا دي

ب�ي�ن��دي��رن ،ل�ك��ن ل�ي����س م��ن امل�ؤكد
�اف ،ال ��س�ي�م��ا يف حالة
�أن ه ��ذا ك� � ٍ
كازاخ�ستان ،التي ثبت �أنها مرتددة
جدًا يف الوقت احلا�ضر».
ال � �ت � �ط� ��ور امل� �ح� �ت� �م ��ل للو�ضع
البيالرو�سي هو الذي يثري من�سوبا
�أك �ب�ر م��ن ال �ق �ل��ق .ب � ��د�أت القوات
امل���س�ل�ح��ة ب��ال �ب�ل�اد ي ��وم الأرب� �ع ��اء
م� �ن ��اورات ع���س�ك��ري��ة “مفاجئة”
وا�سعة النطاق الختبار ا�ستعدادها
القتايل .ي�شار اىل انه يف املرحلة
الأوىل من ال�صراع ،دخل جزء من
ال�ق��وات الرو�سية م��ن بيالرو�سيا
امل � �ج ��اورة لأوك ��ران� �ي ��ا -ملهاجمة�شمال البالد ،مبا يف ذلك العا�صمة
ك �ي �ي��ف ،دون م �� �ش��ارك��ة اجلي�ش
ال �ب �ي�ل�ارو� �س��ي يف ال �ق �ت��ال .وبعد
�ساعات قليلة من �إع�لان مين�سك
ع��ن م� �ن ��اورات ع���س�ك��ري��ة جديدة،
ق��ال��ت �أوك��ران �ي��ا �إن�ه��ا “م�ستعدة”
ملواجهة �أي احتمال.

�أملانيا تهتز من الداخل ..احلرب ت�ضعها �أمام «كابو�س الإفال�س»
•• برلني-وكاالت

ع ��ر�� �ض ��ت احل� � � ��رب ب �ي��ن رو�� �س� �ي ��ا
و�أوك��ران �ي��ا ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول يف
�أوروب� ��ا للخطر ،و�أب��رزه��ا �أملانيا،
ال �ت��ي حت ��اول امل ��وازن ��ة ب�ين دوره ��ا
ال�سيا�سي ،وحماية اقت�صادها من
االن �ه �ي��ار .وي�ع�ي����ش �أك�ب�ر اقت�صاد
�أوروب ��ي مرحلة تاريخية ،يف ظل
ركود متوقع يف حال قطع �إمدادات
ال �غ��از م��ن رو� �س �ي��ا ،ح�ي��ث ارتفعت
معدالت الت�ضخم ب�شكل كبري.
وج��اء حديث رئي�س جمل�س �إدارة

“كومرت�س بنك” ،مانفريد
كنوف ،ليزيد القلق الأملاين ،حيث
�أك��د �أن �إم ��دادات الطاقة يف �أملانيا
معر�ضة للخطر ،الأم��ر ال��ذي قد
ي�ؤدي النت�شار حاالت الإفال�س يف
البالد.
وقال كنوف ،يف ت�صريحات �صحفية
ملوقع “هاندلزبالت”� ،إن �إمدادات
الطاقة يف �أملانيا مهددة ،و�سال�سل
الإم � � � � ��داد ت �ن �ك �� �س��ر ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة
للت�ضخم املرتفع يف البالد.
وت��اب��ع ق��ائ�ل�ا“ :ولكن ال ينبغي
ل�ن��ا �أي���ض��ا �أن ن�خ��دع �أن�ف���س�ن��ا ،من

املرجح �أن ت��زداد ح��االت الإفال�س
يف �أ�سواقنا».
وت��واج��ه �أمل��ان�ي��ا ارت�ف��اع��ا يف �أ�سعار
الطاقة وارتفاعا يف الت�ضخم ب�سبب
فر�ض عقوبات على رو�سيا بعد بدء
عملية خ��ا��ص��ة ل�ن��زع ال���س�لاح من
�أوكرانيا ،و�أثرت الإج��راءات ب�شكل
�أ�سا�سي على القطاع املايل وتوريد
منتجات التكنولوجيا الفائقة.
ل�ك��ن ال ��دع ��وات لتقليل االعتماد
ع �ل��ى م � ��وارد ال �ط��اق��ة الرو�سية،
�أ�صبحت �أعلى يف �أوروبا.
وتكمن الأزم��ة احلقيقية بالن�سبة

لأمل��ان �ي��ا يف ال �غ��از ال��رو� �س��ي الذي
تعتمد عليه ب�شكل ك�ب�ير ،لذلك
ك��ان��ت ب��رل�ين م��ن �أ��ش��د املعار�ضني
داخل االحتاد حلظر ا�سترياد الغاز
الرو�سي ،لكن امل�شهد تغري متاما،
بعد �أن �أعلنت م�ؤخرا ا�ستعداداها
ل �ق �ب��ول ح �ظ��ر ف � ��وري لإم � � ��دادات
النفط والغاز الرو�سي .وتعد �أملانيا
م��ن �أك�بر زب��ائ��ن النفط الرو�سي،
وتعتمد برلني على ثلث وارداتها
م��ن النفط ال��رو��س��ي ،و 45باملئة
من م�شرتياتها من الفحم ،و55
باملئة من واردات الغاز من رو�سيا،

وفقا لـ”فورب�س».
وت ��وق �ع ��ت امل �ع ��اه ��د االقت�صادية
الأملانية �أن ي ��ؤدي الوقف الفوري
ل � ��واردات ال �ط��اق��ة ال��رو� �س �ي��ة� ،إىل
“ركود حاد” يف ال �ب�لاد وتراجع
النمو �إىل  1.9باملئة خالل العام
اجل ��اري .ارت�ف��ع م��ؤ��ش��ر الت�ضخم
ال�ع��ام يف �أملانيا �إىل  7.3باملئة يف
م��ار���س  ،2022م��ن  5.1باملئة
يف ف�براي��ر ،و 4.9باملئة يف يناير
 .2022و�ساهم ع��دم اليقني يف
�أ�� �س ��واق ال �ط��اق��ة وق �ل��ة املعرو�ض
من الغاز الطبيعي بالإ�ضافة �إىل
احل ��رب ال��رو��س�ي��ة الأوك��ران �ي��ة ،يف
ارتفاع �أ�سعار الطاقة.
وذكرت درا�سة �شارك فيها  9خرباء
يف ال �ط��اق��ة ب�ح���س��ب روي �ت��رز� ،أنه
�إذا مل يتم تعوي�ض الغاز الرو�سي
بالكامل من قبل موردين �آخرين،
�سيتعني ع�ل��ى الأ� �س��ر وال�شركات
قبول انخفا�ض بن�سبة  30باملئة
يف الإمدادات ،و�سينخف�ض�إجمايل
ا�ستهالك الطاقة يف �أملانيا بنحو 8
باملئة .وقد ينخف�ضالناجت املحلي
الإجمايل بن�سبة � 0.2إىل  3باملئة
و�ستكلف ال�ع�ق��وب��ات ك��ل �أمل ��اين ما
ب�ين  80و 1000ي ��ورو �سنويا،
اعتمادا على كمية الغاز الرو�سي
التي ميكن ا�ستبدالها.
وحل�م��اي��ة امل�ستهلكني الأمل� ��ان من
ارتفاع الأ�سعار ولت�شجيع التحول
�إىل ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة� ،سيتوجب
على احلكومة �أن تقدم دعما كبريا،
قد ي�ستنزف اخلزينة الأملانية.

حرب �أوكرانيا نقطة حت ّول يف العالقات بني ال�صني و�أملانيا

•• برلني-وكاالت

كتب ال�صحفي توما�س ري�خ��ارت يف ق�ن��اة  ZDFالأملانية
�أن التحذيرات ال���ص��ادرة م��ن �أملانيا لل�صني ب�ش�أن العملية
الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا والعقوبات الغربية ،ت�شكل
“نقطة حتول” يف العالقات بني البلدين .وقال �إن القرار
الذي اعتمده البوند�ستاغ (الربملان الأملاين) يف نهاية �أبريل
ني�سان بدعم كييف بالأ�سلحة الثقيلة ،ت�ضمن �أي�ضاً حتركاً�آخر من “العيار الثقيل” ،مع توجيه “تهديد وا�ضح” �إىل
ال�صني مفاده �أنه �إذا قو�ضت بكني العقوبات الغربية �أو حتى
زودت رو�سيا بالأ�سلحة ،ف�سي�ؤدي ذل��ك �إىل فر�ض عقوبات
على بكني .و�أ�ضاف“ :كانت مثل هذه التحذيرات من برلني
�إىل بكني �ضرباً من اخليال قبل �أ�سابيع قليلة فقط ،مثلما
ك��ان ي�ستحيل ت�صور ت�سليم �أملانيا مدافع ذاتية الدفع �إىل

�أوك��ران�ي��ا .نقطة التحول ه��ذه ال ميكن اال�ستخفاف بها».
ور�أى الكاتب �أن هذه اخلطوة متثل “وداعاً” نهائيا لل�سذاجة
التي ات�سمت بها �سيا�سة امل�ست�شارة ال�سابقة �أنغيال مريكل،
ال�ت��ي ك��ان��ت ت��رك��ز على ال�ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة م��ع ال�صني
وترف�ض االعرتاف بـ”طموحات بكني العدوانية لت�صبح قوة
عظمى» .و�أدت العملية الرو�سية اخلا�صة يف �أوكرانيا ،ح�سب
التقرير� ،إىل ا�ستقطاب وا��ض��ح يف ال�ساحة ال��دول�ي��ة حيث
تظهر �أوروبا ت�ضامناً �أكرب مع الواليات املتحدة ،بينما تعمل
ال�صني “جنباً �إىل جنب” م��ع رو��س�ي��ا .وي��رى ري�خ��ارت �أن
ا�ستبدال ال�سوق ال�صينية وما يتعلق بها من �سال�سل التوريد
والتقنيات� ،سيمثل بالن�سبة لل�شركات الأملانية حتدياً �أ�صعب
حتى من ا�ستبدال موارد الطاقة الرو�سية .وخل�ص الكاتب
�إىل �إن��ه “كما تظهر نقطة التحول ه��ذه ،ف ��إن ال�صني هي
امل�شكلة احلقيقية على املدى الطويل».
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يكت�سب موعد اليوم قيمة رمزية �أكرث:

اربعة �أ�سئلة حول �أهمية  9مايو لبوتني ورو�سيا!...

•• الفجر خرية ال�شيباين

يف التا�سع من مايو من كل عام ،يحتفل الرو�س بـ
“انت�صار احلرب الوطنية العظمى”� ،أي بنهاية
احلرب العاملية الثانية.
ومنذ و�صوله �إىل ال�سلطة ،جعل فالدميري بوتني

من هذه املنا�سبة موعدا لتعزيز الروح الوطنية
الرو�سية.
وهذا العام� ،سيكت�سب هذا املوعد قيمة رمزية �أكرث
ب�سبب احلرب يف �أوكرانيا.
منذ عام  ،1945يحتفل االحتاد ال�سوفياتي ثم
االحتاد الرو�سي ،بانتهاء احلرب العاملية الثانية

واالنت�صار على النازية.
���ص��راع ،يطلق عليه ه��ن��اك “احلرب الوطنية
العظمى” والتي ت�سببت يف مقتل ما يقرب من 27
مليون رو�سي.
عام  ،2022يكت�سب االحتفال بهذا الن�صر �أهمية
خا�صة ،فقد �أمر فالدميري بوتني بغزو �أوكرانيا

بحجة الق�ضاء على النازية يف هذا البلد على وجه
اخل�صو�ص.
وحتى لو تعرثت هذه احلرب -التي تعترب ر�سم ًيا يف
رو�سيا “عملية خا�صة” فقط -ف�إن االحتفال يف 9
مايو يجب �أن يرقى �إىل م�ستوى طموحات فالدميري
بوتني احلربية.

11
حتليل
- 1ملاذا هذا التاريخ؟
لئن حتتفل جميع الدول الغربية
بنهاية احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة الثانية
يف  8م��اي��و ،ف��ان مو�سكو حتتفي
ب��ذل��ك يف  9م��اي��و ...وال�سبب؟
م�سالة فارق التوقيت.
عودة خمتزلة �إىل الأيام الأخرية
م ��ن احل � ��رب ال �ع��امل �ي��ة الثانية:
و ّق ��ع اجل�ن��رال الأمل � ��اين �ألفريد
جودل ،رئي�س �أركان الفريماخت،
ا�ست�ســــــالم �أملانيـــــا غري امل�شروط
يف رمي� �� ��س ل �ي �ل��ة  7- 6مايو
.1945
ومع ذلك ،ف�إن الإج��راء الر�سمي
ال�ست�سالم �أملانيا النازية ،والذي
ي�ح��دد وق��ف الأع �م��ال العدائية،
ك� ��ان يف ال� �ي ��وم ال� �ت ��ايل  8مايو
ال�ساعة  11:01م�سا ًء بال�ضبط
 ...وه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ذا ي��واف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ق  9مايـو
�صباحا بتوقيت
ال�ساعة 1:01
ً
مو�سكو.
ب���س��رع��ة ،ق ��رر ج��وزي��ف �ستالني
�أن ي�ت��م �إح �ي��اء ال��ذك��رى بعر�ض
ع�سكري يف مثل هذا اليوم ،لكن
العر�ض الأول مل يتم يف الأخري
اال يف  24يونيو  .1945وكان
ال ب��د م��ن ان �ت �ظ��ار ع ��ام 1965
ل�يرب��ط ل�ي��ون�ي��د بريجنيف هذا
ال�ت��اري��خ بعطلة ع��ام��ة ،ولي�صبح
ال �ي��وم منا�سبة ملو�سكو لتمجيد
قوتها الع�سكرية با�ستعرا�ض يف
ال�ساحة احل�م��راء ،وتعهّد ذكرى
ال �ث �م��ن امل� ��دف� ��وع ل �ل �ن �� �ص��ر على
النازية:
ما يقرب من  27مليون قتيل يف
املع�سكر ال�سوفياتي ،وت�أثر واحد
من كل �أربعة رو�س من ال�صراع.
- 2كيف ا�ستعاد بوتني
“فوج اخلالدون” مل�صلحته؟
مل ي �� �ض �ع��ف � �س �ق ��وط االحت � ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي� ،إح �ي��اء ذك ��رى هذا
ال�ن���ص��ر ال���س��وف�ي��ات��ي يف البالد،
ب ��ل ع �ل��ى ال �ع �ك ����س مت ��ام ��ا ،جنح
ف�ل��ادمي�ي��ر ب ��وت �ي�ن يف جتديد
الظاهرة من خالل تعميم فكرة
“فوج اخلالدين” ع�ل��ى نطاق
وطني.
مبادرة ول��دت من بريي�سرتويكا
ميخائيل جوربات�شوف.
يف ذل��ك ال��وق��ت ،يف ال�ع��دي��د من
امل �ن��اط��ق ،اع�ت�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اد املواطنون
العاديون على متابعـــة العرو�ض
الع�سكرية الر�سـمية وهم يلوحون
ب�صور �آبائهـــــــم �أو �أج��داده��م �أو
ح �ت��ى �أج � � ��داد �أج� �ـ ��داده� �ـ ��م ممن
ق��ات�ل��وا يف اجل�ي����ش الأح �م��ر �ضد
النازية.
ولكن منذ عام  ،2012اكت�سبت
احل ��رك ��ة زخ� � ًم ��ا ع �ن��دم��ا ُنظمت
م� ��� �س�ي�رة ح �ق �ي �ق �ي��ة يف مدينة

م�شاركة � 11ألف جندي ،وعر�ض �أكرث من مائة عتاد

بوتني ي�شارك يف االحتفالية

تقليديا ،العر�ض الع�سكري فر�صة لإظهار القوة وتقدمي املعدات الع�سكرية الأكرث رمزية �أو الأكرث حداثة
توم�سك (يف �سيبرييا) و�أطلق
عليها ثالثة �صحفيني حمليني
ت�سمية “فوج اخلالدين” .بعد
ع � ��ام ،مت ت�ن�ظ�ي��م م �� �س�ي�رات من
ه � ��ذا ال � �ن� ��وع يف  120مدينة
رو�سية ،ولكن � ً
أي�ضا يف �أوكرانيا
وك��ازاخ���س�ت��ان و�إ� �س��رائ �ي��ل .وعام
 ،2014ك� ��ان ال� �ف ��وج م ��وج ��ودًا
يف  500مدينـــــة رو�سية و�سبع
دول.
مل يفت ه��ذا ال�ن�ج��اح فالدميري
ب��وت�ي�ن ،ال ��ذي ر�أى ف�ي��ه و�سيلة
لتجميع ال�شعب الرو�سي وحتفيز
وطنيته .ع��ام  ،2015مبنا�سبة
ال ��ذك ��رى ال���س�ب�ع�ين لالنت�صار،
ق ��رر ت �ق��دمي دع ��م ال��دول��ة لفوج
اخل��ال��دي��ن ه ��ذا .ول�ك��ن ت�أطريه
�أي � ��� ً��ض� ��ا ،م� ��ن خ �ل��ال دجم � ��ه يف
االحتفاالت الر�سمية.
ولت�أكيد هذا التبني والتوظيف
ال ��ر�� �س� �م ��ي ،ي� ��� �ش ��ارك الرئي�س
ملوحا
ال ��رو�� �س ��ي يف ف �ع��ال �ي �ت��ه،
ً

ب�صورة والده ،على ر�أ�س موكب ال
يقل عن ن�صف مليون م�شارك.
منذئذ ،مل يعد جناح هذه املبادرة
يحتاج اىل دليل ،وبات ي�ستع�صي
ع �ل��ى ان� �ك ��اره ��ا ،مب ��ا يف ذل� ��ك يف
ف��رن �� �س��ا ح� �ي ��ث ،ع � ��ام ،2018
جت���س��دت امل �ب��ادرة يف ع���ش��ر مدن
فرن�سية.
ويف نف�س ال�ع��ام ،ق��رر ج��ان لوك
م�ي�ل�ي�ن���ش��ون امل �� �ش��ارك��ة ف �ي �ه��ا يف
ملوحا ب�صورة موري�س
مو�سكو،
ً
دي � � �س�ي��ن� �� ،ض ��اب ��ط يف � �س ��رب
نورماندي-نيمن.
ولئن �أ�صبح العر�ض افرتا�ض ًيا
ع��ام��ي  2020و 2021ب�سبب
فريو�س كوفيد ،ف�إنه �سيعود هذا

العام و�سيقام ،وفقًا للمنظمني،
يف م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  120دول ��ة
على الرغم من عمليات احلظر
ال � �ع� ��دي� ��دة ،ك� �م ��ا ه� ��و احل � � ��ال يف
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة �أو اململكة
املتحدة ،ب�سبب غزو �أوكرانيا.
- 3ما املتوقع من موكب
 2022يف ال�ساحة احلمراء؟
تقليديا ،يعد العر�ض الع�سكري
يف  9م ��اي ��و ،ب��ال�ن���س�ب��ة ملو�سكو،
فر�صة لإظ�ه��ار ال�ق��وة ،ولتقدمي
معداتها الع�سكرية الأكرث رمزية
�أو ح��داث��ة ...وم��وك��ب ه��ذا العام
لن يكون ا�ستثناء.
ح�سب وزارة ال��دف��اع الرو�سية،

ط���ائ���رة ي��وم
ال���ق���ي���ام���ة
ال�������ش���ه�ي�رة
�ست�شارك يف
ا���س��ت��ع��را���ض
ي���وم الن�صر

مل ي�ضعف �سقوط االحتاد ال�سوفياتي،
�إحياء ذكرى هذا االنت�صار ال�سوفياتي يف البالد

طائرة يوم القيامة ر�سالة يف يوم الن�صر

ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل دب��اب��ات T-34
التقليدية ال�ت��ي ي�ع��ود تاريخها
�إىل احلرب العاملية الثانية� ،سيتم
تقدمي �أكرث من مائة عتاد خالل
ه� ��ذا ال� �ع ��ر� ��ض ،م �ن �ه��ا“ ،ولأول
م��رة ،ق��اذف��ات ��ص��واري��خ تورنادو
املتعددة-جي” ،وم���ش��ارك��ة 11
�أل� � ��ف ج� �ن ��دي .ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل
ذل��ك� ،سيجمع عر�ض جوي فوق
العا�صمة  77طائرة.
وخ �ل�ال ال �ت��دري �ب��ات ال �ت��ي جرت
يف الأي��ام الأخ�يرة ،حلقت طائرة
ذات رمزية خا�صة فوق العا�صمة
ال ��رو� �س �ي ��ة� :إل �ي��و� �ش��ن اي� ��ل 80
ماك�سدوم ،امللقبة بـ “طائرة يوم
القيامة” من قبل الغربيني.

ا�ستعرا�ض �ضخم للقوة

هــــذه ال�ط��ائ��رة ال�ع�م�لاق��ة التي
ي � �ع ��ود ت ��اري� �خ� �ه ��ا �إىل احلقبة
ال���س��وف�ي��ات�ي��ة ،وا��س�م�ه��ا الرمزي
ال��رو��س��ي “�إمياك” ،مل ت�شارك
يف ه � ��ذا االح� �ت� �ف ��ال م �ن��ذ اثني
ع�شر ع��ام��ا ،وخ�ي��ار ا�ستعرا�ضها
ه� ��ذا ال� �ع ��ام اب �ع��د م ��ا ي �ك��ون عن
ال�ب�راءة :من املفرت�ض �أن تنقل
طائرة �إليو�شن �إل  80ماك�سدوم
ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين ال��رو���س ،منهم
الرئي�س الرو�سي ،لتكون مبثابة
مركز قيادة يف حالة ن�شوب �صراع
نووي.
�إن مو�سكو ال تختزل رو�سيا كلها،
وحتى لو ان العا�صمة ت�ست�ضيف
�أه��م ا�ستعرا�ض يف ال�ب�لاد ،فانه

�سيتم تنظيم ا�ستعرا�ضات يف 27
مدينة �أخرى � ً
أي�ضا ،وفقًا لوزارة
ال��دف��اع ال��رو� �س �ي��ة ،ال �ت��ي �أن�ش�أت
خ�صي�صا لهذه
موق ًعا �إلكرتون ًيا
ً
االحتفاالت.

�- 4أي انت�صار �سيقدمه
بوتني على �أوكرانيا؟
غاية يف الرمزية ،يتوافق تاريخ
 9مايو ،مع غزو �أوكرانيا الذي
ق � ��رره ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن با�سم
“نزع النازية” عن تلك البالد.
وم � �ن� ��ذ ب � ��داي � ��ة ال� � ��� � �ص � ��راع ،يف
م��ار���س� ،أك ��دت �أج �ه��زة املخابرات
الأوكرانية� ،أن فالدميري بوتني
يريد حر ًبا خاطفة ت�سمح ب�إعالن
الن�صر يف  9مايو.
لكن يبدو �أن امل�ق��اوم��ة التي مل
يتوقعها الكرملني �أجربت �سيده
ع �ل��ى ت �ع��دي��ل خ �ط �ط��ه وتركيز
جهوده على �شرق �أوكرانيا.
يف ب��داي��ة �أب��ري��ل ،بعد �أن حتادث

جعل فالدميري
بوتني من هذه
املنا�سبةموعدا
لتعزيز الروح
ال���وط���ن���ي���ة
ال���رو����س���ي���ة

م� ��ع ف�ل��ادمي�ي��ر ب� ��وت�ي��ن ،ذه ��ب
�إميانويل ماكرون يف هذا االجتاه.
“بالن�سبة لرو�سيا ،يعترب التا�سع
من مايو عطلة وطنية ،وموعد
ع�سكري مهم..
وم ��ن ��ش�ب��ه امل ��ؤك��د �أن  9مايو،
بالن�سبة للرئي�س ب��وت�ين ،يجب
�أن ي�ك��ون ي��وم الن�صر”� ،أو�ضح
ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي ع �ل��ى قناة
ار ت��ي ال ،معتقـــدا �أن الرو�س
“�سريكزون ج� � �ه � ��وده � ��م يف
دونبا�س».
غذّى املوعد �سيال من التكهنات،
ع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن �أن وزي � ��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة ال ��رو�� �س ��ي �سريجي
الفروف قال الأ�سبوع املا�ضي� ،إن
رو�سيا ال تهدف �إىل �إنهاء ال�صراع
يف  9مايو.
وتعتقد ل�ن��دن ووا��ش�ن�ط��ن ،على
�سبيل املثال� ،أن ه��ذا التاريخ قد
ي �ك��ون ف��ر� �ص��ة مل��و��س�ك��و لإ�ضفاء
الطابع الر�سمي على حقيقة �أن
رو�سيا يف حالة حرب مع �أوكرانيا
وان م ��ا ي �ج��ري ل �ي ����س “عملية
خا�صة” فقط.
فهل �س ُيعترب اال�ستيالء الكامل
ع�ل��ى م��اري��وب��ول رم��ز ًي��ا بدرجة
كافية ،خا�صة �أن �آخ��ر املقاتلني
الأوك��ران �ي�ين ال�ب��اق�ين يف م�صنع
�آزوف�ستال ينتمون �إىل فوج �آزوف،
الذي تتهمه مو�سكو ب�أنه موبوء بـ
“النازيني اجلدد».
يف كل االح��وال ،ح�سب املخابرات
االوك � ��ران� � �ي � ��ة ،ق� ��د ت�ست�ضيف
م��اري��وب��ول �أي��ً��ض��ا ا��س�ت�ع��را�ً��ض��ا يف
يوم الن�صر .وقالت �إن��ه يف بداية
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي “مت تنظيف
الطرق الرئي�سية يف املدينة على
وج��ه ال���س��رع��ة و�إزال� ��ة الأنقا�ض
وجثث القتلى والذخرية التي مل
تنفجر».
عن ليزكو

 اليوم ،م�شاركة � 11ألف جندي ،وعر�ض�أكرث من مائة عتاد ،و 77طائرة يف �سماء مو�سكو

يكت�سي احتفال هذا العام �صبغة خا�صة

االثنني  9مايو  2022م  -العـدد 13537
9 May 2022 - Issue No 13537

عربي ودويل

Monday

•• �سان خو�سيه�-أ ف ب

12

انطلق  13من �سكان قرية يف غرب كوبا على منت قارب م�ساء اخلمي�س
قبل عيد الف�صح �سعيا للو�صول �إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�شكل غري
قانوين .يف اليوم الثاين مل يعد لديهم طعام ،ويف اليوم الرابع ظنوا
�أنهم �سيلقون حتفهم ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية.
ترتاوح �أعمار الركاب بني  22و  49عامًا ،روى خم�سة منهم لوكالة
فران�س بر�س رحلتهم املحفوفة باملخاطر وكيف مت �إنقاذهم من قبل
خفر ال�سواحل الأمريكي ال��ذي �أعادهم �إىل نقطة االنطالق يف �سان
خو�سيه دي ال�س الخا�س ،يف مقاطعة مايابيك.
يف فناء منزل حيث تركوا بقايا امل��واد التي �صنعوا بها قاربهم ،رووا
كيف �صنعوا قاربهم على مدى ع�شرين يوماً م�ستخدمني اطارات جرار
وعوامات و�ألواح خ�شبية وم�سامري.
ويف م�ساء مغادرتهم ،قاموا بتجميع القطع على ال�شاطئ وانطلقوا يف
البحر ،مب�ساعدة �ستة جماديف و�شراع من النايلون.

وعلى بعد  200كلم من �سواحل فلوريدا ،يف �إح��دى الليايل ،انهكهم
التعب ب�سبب نق�ص املاء والطعام .قال �أونيل ما�شادو ،وهو حداد يبلغ
م��ن العمر  49ع��ا ًم��ا ،بت�أثر “ت�ضرعنا �إىل اهلل ...وغطينا �أنف�سنا.
عندما ا�ستيقظنا يف ال�صباح ،كنا قريبني ج�دًا من �سواحل الواليات
املتحدة ،كان �أم ًرا ال ي�صدق».
عند الفجر ،ا�شار نظام حتديد املواقع العاملي على هواتفهم املحمولة
�إىل �أنهم يبعدون حواىل ع�شرة كيلومرتات فقط من �سواحل كي وي�ست.
وا�ضاف ما�شادو الذي و�ضع �ضمادة على �إحدى ركبتيه “جدفنا وجدفنا
بهمة” ولكن “الرياح كانت تدفعنا للخلف ،ومل ي�ساعدنا ال�شراع على
التقدم .مل نتمكن من املوا�صلة ،كنا منهكني للغاية».
يف نهاية املطاف ،عرث خفر ال�سواحل الأمريكي على املجموعة واعادها
مع  1446كوب ًيا �آخرين حاولوا العبور يف الأ�شهر ال�ستة املا�ضية ،وفقًا

�آخر املقاتلني الأوكرانيني يقاومون يف م�صنع �آزوف�ستال

�أحدهم لزوجته +ال تبك� ،سنعود
�إىل امل�ن��زل مهما ح��دث :حيا �أو
ميتا.»+
و�أ� �ض��اف��ت �أن اح�ت�م��ال �إجالئهم
�ضئيل ج��دا .وتتحدث املمر�ضة
ع� ��ن ح ��ال ��ة ف ��و�� �ض ��ى يف �أقبية
امل�صنع حيث يقاتل اجلنود بينما
ي �ق��وم��ون �أي �� �ض��ا ب�ن�ق��ل مدنيني
وجثث عرب متاهة الأن�ف��اق التي
تعود �إىل احلقبة ال�سوفياتية.
وي� �ت ��م ل� ��ف اجل� �ث ��ث يف �أك� �ي ��ا� ��س

بال�ستيكية وتتعفن ب�سبب توقف
�أنظمة التربيد .لكن �أفراد كتيبة
�آزوف يريدون خ�صو�صا �أال تقع
ه ��ذه اجل �ث��ام�ين ب ��أي��دي القوات
الرو�سية .وقالت “يحملون معهم
اجلثث يف كل مكان تقريبا».
وا� � �ض� ��اف� ��ت ت� �ي� �ت ��اري� �ن ��و “�إنهم
ي���س�ت�ح�ق��ون �أن ي �ت��م �إج�ل�ا�ؤه ��م
الأحياء واجلرحى واملوتى».
و�أع �ل �ن��ت ك�ي�ي��ف ال���س�ب��ت �أن� ��ه مت
�إج�ل��اء ك��ل امل��دن �ي�ين والأط �ف ��ال

وكبار ال�سن الذين حت�صنوا مع
اجلنود ،مما يطرح ت�سا�ؤالت عن
م�صري اجلنود الآن.
هربت يفغينيا من ماريوبول يف
�� 24ش�ب��اط/ف�براي��ر ي��وم الغزو
الرو�سي عندما كانت هذه املدينة
ال���س��اح�ل�ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة ق��د ب ��د�أت
تتعر�ض للق�صف.
ك��ان ق��د ج ��اءت ق�ب��ل ي��وم�ين من
زواجها من ميخايلو وهو �أي�ضا
مم��ر���ض ع �� �س �ك��ري دف� ��ع زوجته

احلامل �إىل مغادرة املدينة عندما
اندلع القتال لأول مرة.
منذ ذل��ك احل�ين بنى ممر�ضون
�آخ ��رون م�ست�شفى م��ؤق�ت��ا داخل
جم� �م ��ع �آزوف � �� � �س � �ت� ��ال ال�شا�سع
ب � �ع� ��دم� ��ا ا� � �س � �ت � �ه� ��دف ال � ��رو� � ��س
م�ست�شفيات املدينة ح�سب دافيتي
��س�ل�ي�م��ان���ش�ف�ي�ل��ي وه� ��و جورجي
ينتمي �إىل كتيبة �آزوف.
و�أن���ش��أ ه��ذه الكتيبة يف 2014
يف ب��داي��ة ال �� �ص��راع ��ض��د املوالني

ل��رو��س�ي��ا ،م�سلحون م��ن اليمني
املتطرف قبل دجمها ب�سرعة يف
احلر�س الوطني.
و�أو�ضح دافيتي �سليمان�شفيلي �إنه
تلقى العالج يف هذا امل�ست�شفى يف
�آذار/م��ار���س بعد �إ�صابته بنريان
دب ��اب ��ة خ �ل��ال ق� �ت ��ال � � �ش� ��وارع يف
ماريوبول .و ُبرتت �ساقه الي�سرى
هناك .وقال يف ات�صال هاتفي مع
فران�س بر�س “العالج �صعب جدا
يف ه��ذه الظروف” ،وحت��دث من

املكان عن نق�ص املن�ش�آت ال�صحية
اال� �س��ا� �س �ي��ة وامل � �ع � ��دات الطبية
والتدفئة.
ومت �إجل�ا�ؤه من �آزوف�ستال جوا
يف �سيناريو �أ�شبه ب�أفالم هوليود.
ف �ق��د مت �ك �ن��ت ث �ل�اث مروحيات
�أوك ��ران� �ي ��ة م ��ن خ� ��داع �صواريخ
رو�سية لنقل ع��دة جرحى .وقال
“كانت معجزة” و”مل �أر ذلك
�سوى يف الأفالم».
ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ال � ��رع � ��ب يف

ماريوبول على �شفري ال�سقوط

•• زابوريجيا�-أ ف ب

ي� ��� �ش ��ارك ال ��رئ� �ي� �� ��س الأوك� � � � ��راين
فولودميري زيلين�سكي يف اجتماع
ع�بر الفيديو م��ع ق��ادة جمموعة
ال �� �س �ب��ع يف وق � ��ت ت �ت ��وق ��ع كييف
هجوما رو�سيا �أخريا على املقاتلني
امل�ت�ح���ص�ن�ين يف م ��اري ��وب ��ول قبل
احتفال مو�سكو بيوم الن�صر على
املانيا النازية يف التا�سع من �أيار-
مايو.
و�أعلنت املتحدثة با�سم امل�ست�شار
الأمل ��اين �أوالف �شولت�س اجلمعة
�إن “الثامن م��ن �أي��ار/م��اي��و هو
يوم تاريخي ي�صادف نهاية احلرب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة يف �أوروب� ��ا والتي
�سببت الإره � ��اب وال ��دم ��ار وامل ��وت
يف �أوروبا” ،معتربة �أن احل��رب يف
�أوكرانيا جتعل “متا�سك جمموعة
ال�سبع ( �أكرث �أهمية من �أي وقت
م�ضى».
وت �ت��وىل �أمل��ان �ي��ا ه��ذا ال �ع��ام رئا�سة
جم� �م ��وع ��ة ال �� �س �ب��ع ال� �ت ��ي ت�ضم
�أي �� �ض��ا ك �ن��دا وال� ��والي� ��ات املتحدة
وفرن�سا واململكة املتحدة و�إيطاليا
واليابان.
وقالت املتحدثة �إن هذا االجتماع
الثالث منذ بداية العام �سيكر�س
“خ�صو�صا للو�ضع يف �أوكرانيا”،
م ��ن دون �أن ت �ع �ط��ي م ��زي ��دا من
التفا�صيل.
وكان الرئي�س الأمريكي جو بايدن
ذك ��ر االج �ت �م��اع ق �ب��ل �أي � ��ام خالل
حديثه عن احتمال فر�ض عقوبات
جديدة على رو�سيا.
وق � � ��ال الأرب � � �ع� � ��اء “نحن دائ� �م ��ا
منفتحون على عقوبات �إ�ضافية”،
مو�ضحا �أن��ه �سيناق�ش مع �أع�ضاء
جمموعة ال�سبع “ما �سنفعله وما
لن نفعله».
وتعقد جمموعة ال�سبع اجتماعها
ع�شية العر�ض الع�سكري يف التا�سع
م��ن �أي��ار/م��اي��و يف رو�سيا بذكرى
انت�صار االحت��اد ال�سوفياتي على
�أمل��ان�ي��ا ال�ن��ازي��ة يف احل��رب العاملية
الثانية.
و�أج ��رى اجلي�ش ال��رو��س��ي ال�سبت
يف ال �� �س��اح��ة احل � �م� ��راء مبو�سكو
ال� �ت ��دري� �ب ��ات الأخ � �ي� ��رة للعر�ض
ال �ع �� �س �ك��ري ال �ت �ق �ل �ي��دي ،بح�ضور
ج �ن��ود � �ش��ارك��وا يف ال �ه �ج��وم على
�أوكرانيا.
وحت��ذر ال�سلطات الأوكرانية منذ
�أيام من تكثيف الهجمات الرو�سية

لبيان خفر ال�سواحل.
كما فكروا يف ال�سفر �إىل نيكاراغوا التي ال تتطلب �أي ت�أ�شرية دخول
للكوبيني ،والو�صول �إىل احلدود اجلنوبية للواليات املتحدة.
ولفت �شيان روك ( 30عاماً) ،وهو ناج �آخر و�أب لطفل يف الرابعة من
عمره �إىل �أن “�أولئك الذين ميلكون الأم��وال باعوا كل �شيء وغادروا
عرب نيكاراغوا ،لكن بالن�سبة لنا مل يكن ذلك ممكناً».
ت�شهد كوبا موجة هجرة هائلة وال�ع��دي��د م��ن ال�سكان على ا�ستعداد
للقيام ب�أي �شيء ملغادرة اجلزيرة التي ت�شهد �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية منذ
ما يقرب من ثالثة عقود ناجمة عن تراجع ال�سياحة ب�سبب الوباء
وت�شديد احل�صار الأمريكي.
عرب �أك�ثر من � 78أل��ف كوبي احل��دود املك�سيكية بني ت�شرين الأول/
�أكتوبر و�آذار/م��ار���س ،وفقا للواليات املتحدة .يف مواجهة هذا التدفق

ت�ضا�ؤل كمية الذخرية والغذاء وظروف معي�شية قا�سية

•• كييف�-أ ف ب

ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت �� �ض��ا�ؤل كمية
ال ��ذخ�ي�رة وال � �غ� ��ذاء وال� �ظ ��روف
املعي�شية القا�سية ،م��ا زال �آخر
املقاتلني الأوكرانيني املتح�صنني
يف م�صنع �آزوف���س�ت��ال يكافحون
ب�ي�ن�م��ا ي �� �ش��دد اجل �ي ����ش الرو�سي
ح� ��� �ص ��اره ع �ل��ى ج �ي��ب املقاومة
الأخ�ير هذا يف مدينة ماريوبول
(جنوب�-شرق).
وروت يفغينيا تيتارينكو املمر�ضة
الع�سكرية ال�ت��ي م��ا زال زوجها
الع�ضو يف كتيبة �آزوف وزمال�ؤه
يف امل�صنع ،تفا�صيل عن احلياة يف
ال��داخ��ل والقتال ال��دائ��ر .وقالت
تيتارينكو التي متكنت من البقاء
على ات�صال مع �أقاربها يف الداخل
�إن “عدد ك�ب�ير م��ن اجل �ن��ود يف
ح ��ال ��ة خ� �ط�ي�رة� .إن� �ه ��م جرحى
ولي�س لديهم دواء” .وا�ضافت �أن
“الغذاء واملاء ينق�صان �أي�ضا».
كتب زوج�ه��ا ميخايلو يف ر�سالة
ن���ص�ي��ة ق �� �ص�يرة مت �ك �ن��ت وكالة
ف ��ران� �� ��س ب ��ر� ��س م� ��ن ق ��راءت� �ه ��ا
“�س�أقاتل حتى النهاية».
وباتت ماريوبول ب�أكملها تقريبا
منذ �أ�سابيع حتت �سيطرة القوات
الرو�سية.
ومل ي �ف �ل��ت م �ن��ه �� �س ��وى جممع
م �� �ص��ان��ع ال �� �ص �ل��ب ال���ض�خ�م��ة يف
�آزوف�ستال الذي يق�صفه اجلي�ش
ال��رو��س��ي ب�لا ه ��وادة� ،إىل جانب
ه�ج�م��ات ك �ب�يرة ع�ل��ى الأر�� ��ض يف
بداية املعارك العنيفة.
ت ��روي يفغينيا ( 34ع��ام��ا) �أن
“املقاتلني ودع��وا زوجاتهم .قال

كوبيون يقومون برحلة خطرية يف �سبيل الهجرة

الكبري� ،سعت وا�شنطن وهافانا �إىل �إعادة �إطالق اتفاقيات الهجرة من
�أجل منع املهاجرين “من ركوب البحر ،لأن هذه الرحالت حمفوفة
باملخاطر” ،على ما �أعلن وزير الأم��ن الداخلي الأمريكي �أليخاندرو
مايوركا�س .اختتم الرئي�س املك�سيكي �أندري�س مانويل لوبيز �أوبرادور
يف كوبا الأحد جولة دبلوما�سية يف �أمريكا الو�سطى ،دعا فيها وا�شنطن
للم�ساهمة يف ح � ّل م�شرتك للح ّد م��ن ال�ه�ج��رة غ�ير القانونية �إىل
الواليات املتحدة.
قال خو�سيه لوي�س روك ( 32عامًا) ،وهو �أب لطفلني “كل من يحاول
(الو�صول �إىل ال��والي��ات املتحدة)  -وهناك الآالف منا  -يفعل ذلك
ل�سبب واحد ،لأن البالد تواجه �أزمة».
وثمة العديد من الإع�لان��ات املبوبة لبيع حمركات ال�ق��وارب �أو نظام
حتديد املواقع العاملي �أو غريها من املعدات املالحية .ذكر من�شور على
في�سبوك “نحن �سبعة وم�ستعدون لدفع ما ي�صل �إىل � 11ألف” دوالر.
ويف املقابل ،هناك ر�سائل �أخ��رى تن�شرها عائالت للعثور على اقارب
غامروا يف القيام برحالت مماثلة.

�أوكرانيا على جدول �أعمال قمة «ال�سبع» مع زيلين�سكي
مع اقرتاب هذه الذكرى.
و�أع �ل��ن �أول�ي�ك���س��ي �أري�ستوفيت�ش،
�أح� � � � ��د م� ��� �س� �ت� ��� �ش ��اري ال ��رئ� �ي� �� ��س
الأوك � � ��راين ،اجل�م�ع��ة �أن “العدو
ي�سعى �إىل الق�ضاء على املدافعني
عن �آزوف�ستال� .إن��ه يحاول القيام
بذلك قبل � 9أيار/مايو ،ملنح هدية
(ل�ل��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي) فالدميري
بوتني».
وم���ص�ن��ع �آزوف �� �س �ت��ال لل�صلب هو
ج �ي��ب امل �ق��اوم��ة الأخ �ي��ر للقوات
الأوك��ران �ي��ة يف م��واج �ه��ة اجلي�ش
ال ��رو�� �س ��ي يف م��دي �ن��ة ماريوبول
امل��دم��رة .كما جل ��أ م�ئ��ات املدنيني
�إىل �أقبية املوقع ال�صناعي ال�ضخم
ب�ع��د ب ��دء ال �غ��زو ال��رو� �س��ي يف 24
�شباط/فرباير.
وبعد �إط�لاق عدة ن��داءات والقيام
بعدة حماوالت فا�شلة يف الأ�سابيع
الأخ �ي�رة� ،أع�ل��ن زيلين�سكي م�ساء
ال�سبت يف ر�سالته اليومية “قمنا
ب��إج�لاء املدنيني من �آزوف�ستال”
م�شريا �إىل �إخ��راج � 300شخ�ص.
و�أ� � �ض� ��اف “نعد الآن للمرحلة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة�( ...إج� �ل� ��اء) اجلرحى
والطواقم الطبية».
وتابع “بالطبع ،نعمل �أي�ضا على
�إج �ل ��اء ع �� �س �ك��ري �ي �ن��ا .ك ��ل ه � ��ؤالء
الأبطال يدافعون عن ماريوبول”
بدون �أن يورد �أي عدد .وقال “هذا
يف غ��اي��ة ال �� �ص �ع��وب��ة ،ل �ك �ن��ه مهم
جدا».
و�أو� � �ض � �ح ��ت ي �ف �غ �ي �ن �ي��ا تيتارنكو
امل �م��ر� �ض��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال� �ت ��ي ما
زال زوج� �ه ��ا امل �م ��ر� ��ض والع�ضو
يف كتيبة �آزوف ال �ت��ي ت��داف��ع عن
امل �� �ص �ن��ع م ��وج ��ودا ه� �ن ��اك“ ،ثمة
ال �ع��دي��د م ��ن اجل�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ود يف و�ضع
خ �ط�ير� ،إن �ه��م م �� �ص��اب��ون بجروح
وال ميلكون �أدوية” م�شرية �إىل
�أنهم “يفتقرون �أي�ضا �إىل الطعام
واملاء».

وكتب لها زوج�ه��ا ميخايلو الذي
اق �ت��رن � ��ت ب � ��ه ق� �ب ��ل ي� ��وم �ي�ن من
ال�غ��زو ال��رو��س��ي ،يف ر��س��ال��ة ن�صية
اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س
“�س�أقاتل حتى النهاية».
وك� ��ان� ��ت ن ��ائ �ب ��ة رئ �ي �� ��س ال � � ��وزراء
الأوك � ��راين اي��ري�ن��ا فريي�شت�شوك

�أعلنت يف وق��ت �سابق ال�سبت “مت
تنفيذ �أمر الرئي�س :جميع الن�ساء،
جميع الأطفال وجميع امل�سنني مت
�إجال�ؤهم من �آزوف�ستال .مت �إجناز
هذا اجلزء من املهمة الإن�سانية يف
ماريوبول».
و� �س �م �ح��ت ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ات التي

جت��ري منذ �أ�سبوع برعاية الأمم
املتحدة واللجنة الدولية لل�صليب
الأح� �م ��ر ب� ��إج�ل�اء ح � ��واىل 500
مدين بح�سب كييف.
وطلبت �أوكرانيا م�ساء ال�سبت من
منظمة �أط �ب��اء ب�لا ح��دود تنظيم
مهمة لإج�لاء ومعاجلة املقاتلني

املتح�صنني يف م�صنع �آزوف�ستال.
و�أع �ل �ن��ت م��و��س�ك��و الأرب� �ع ��اء وقف
�إط�ل�اق ن��ار م��ن ط��رف واح ��د ملدة
ث�ل�اث��ة �أي � ��ام اع �ت �ب��ارا م ��ن �صباح
اخلمي�س لل�سماح بخروج املدنيني
من امل�صنع.
غري �أن ال�سلطات الأوك��ران�ي��ة وال

�سيما هيئة الأركان �أكدت �أن رو�سيا
هاجمت جمددا امل�صنع خالل هذه
الفرتة.
ومدينة ماريوبول التي كانت ت�ضم
قبل احلرب نحو � 500ألف ن�سمة
باتت منكوبة ومدمرة بالكامل بعد
�شهرين من الق�صف الرو�سي.
واعترب مدير وكالة اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية (�سي �آي ايه)
ول �ي ��ام ب�ي�رن��ز ال �� �س �ب��ت �أن بوتني
“يف و�ضع ال ميكن �أن ي�سمح فيه
لنف�سه ب ��أن يخ�سر” يف �أوكرانيا
وهو “واثق ب�أن م�ضاعفة اجلهود
�ستتيح له التقدم».
لكنه �أ�شار �إىل �أنه لي�س هناك “يف
امل��رح �ل��ة ال��راه �ن��ة دل �ي��ل ملمو�س
يظهر �أن رو�سيا ت�ستعد لن�شر �أو
حتى ال�ستخدام حمتمل لأ�سلحة
ن��ووي��ة تكتيكية” ب�ع��دم��ا و�ضعت
قوة الردع لديها يف حالة ت�أهب يف
بداية هجومها على �أوكرانيا.
و�أعلنت رئا�سة الأركان الأوكرانية
�صباح الأح��د �أن “العدو ال يوقف
ع�م�ل�ي��ات��ه ال�ه�ج��وم�ي��ة يف منطقة
العمليات ال�شرقية من �أجل فر�ض
�سيطرة كاملة على �أرا�ضي مناطق
دونيت�سك ولوغان�سك وخري�سون
واحل �ف��اظ ع�ل��ى امل �م��ر ال�ب�ري بني
هذه املناطق والقرم املحتلة” منذ
.2014
و�أو� �ض �ح��ت �أن ال �ق��وات الرو�سية
يف م �ن �ط �ق��ة دون �ي �ت �� �س��ك وا�صلت
ع �م �ل �ي ��ات �ه ��ا ال� �ه� �ج ��وم� �ي ��ة ح ��ول
ل� � �ي� � �م � ��ان وب ��وب ��ا�� �س� �ن� �ي ��ان� ��� �س� �ك ��ي
و�سيفريودونيت�سك و�أفدييفكا،
و�أن ال��و��ض��ع “متوتر” م��ن جهة
مولدافيا.
و�أع � � �ل � � �ن� � ��ت � � �س � �ل � �ط� ��ات منطقة
ت��ران �� �س��دن �ي �� �س�تري��ا االنف�صالية
امل ��وال� �ي ��ة ل��رو� �س �ي��ا يف مولدافيا
ال �� �س �ب��ت وق� ��وع �أرب� �ع ��ة انفجارات
م�ساء اجلمعة قرب مطار �سابق يف

م��وق��ع �آزوف���س�ت��ال ،يجد البع�ض
�أن ال ��وج ��ود يف اخل � ��ارج �أم � ��ر ال
يحتمل.
وق � ��ال � ��ت روالن � � � ��ا ب ��ون ��داري� �ن� �ك ��و
( 54ع��ام��ا) �إن ل��دي�ه��ا ع�شرات
الأ�� �ص ��دق ��اء م��ن �أع �� �ض��اء كتيبة
�آزوف م��ا زال��وا موجودين داخل
�آزوف�ستال .وكانت مع ابنها من
�أوائل الذين ان�ضموا �إىل الكتيبة
يف .2014
منذ ذلك احلني علمت روالنا �أن
اب�ن�ه��ا ُق�ت��ل يف منت�صف ني�سان/
ابريل.
وقالت لفران�س بر�س يف ات�صال
ه��ات�ف��ي م��ن �أمل��ان �ي��ا ح�ي��ث تعي�ش
منذ عام لأ�سباب طبية “و�ضعوه
يف كي�س �أ�سود وجثمانه يتعفن”.
و�أ��ض��اف��ت “�إنه لي�س الوحيد يف
هذا الو�ضع .هناك مئات مثله!».
ل �ك��ن ح �ت��ى ب �ع��د ف� �ق ��دان ابنها،
ت ��وا�� �ص ��ل روالن � � ��ا دع �م �ه ��ا بقوة
للمقاتلني الأوك��ران�ي�ين الباقني
ال ��ذي ��ن ي ��واج� �ه ��ون ق� ��وة ن�ي�ران
املدفعية والطائرات الرو�سية.
وهي تر�سل كل يوم ر�سائل ن�صية
م��زي �ن��ة ب ��رم ��وز ت �ع �ب�يري��ة لرفع
ال��روح املعنوية للمقاتلني الذين
يحاولون من جانبهم ،موا�ساتها
ع �ب��ر احل � ��دي � ��ث ع � ��ن فخرهم
و�صمودهم �أكرث من معاناتهم.
وقالت روالنا حمذرة �إن بع�ضهم
ف�ق��دوا “بني  15وع�شرين 20
كيلوغراما” بينما هناك نق�ص
كبري يف املواد الغذائية.
وا�ضافت متنهدة “�أمتنى لوكنت
بجانبهم الآن” .وتابعت “�إذا مت
هناك ف�س�أكون مع عائلتي».
قرية حماذية لأوكرانيا ،من دون
�سقوط قتلى �أو جرحى.
وذكرت رئا�سة الأركان �أن املجموعات
امل �� �س �ل �ح��ة يف تران�سدني�سرتيا
والقوات الرو�سية يف املنطقة “يف
و�سط ا�ستعدادات للقتال».
وت�صاعدت يف الأ��س��اب�ي��ع الأخرية
امل �خ��اوف م��ن �أن مي �ت � ّد ال �ن��زاع يف
�أوك ��ران �ي ��ا �إىل تران�سدني�سرتيا
بعدما ك�شف جرنال رو�سي �أن �أحد
�أه��داف بالده هو �إقامة ممر بري
�إىل هذه املنطقة ال�صغرية.
وا�ستهدفت �ضربات ال�سبت حميط
دونيت�سك (�شرق) حيث قتل �أربعة
�أ�شخا�ص و�أ�صيب ت�سعة وفق حاكم
املنطقة بافلو كرييلينكو.
وح �ق �ق��ت ال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة بني
اجلمعة وال�سبت مكا�سب ميدانية
ب � �ق � �ي� ��ت حم � � � � � � ��دودة يف حميط
��س�ي�ف�يرودون�ي�ت���س��ك� ،إح ��دى �أكرب
م��دن دون�ب��ا���س التي ال ت��زال حتت
��س�ي�ط��رة �أوك��ران �ي��ا ،وف ��ق م��ا �أف ��اد
امل� �ع� �ه ��د الأم �ي��رك � ��ي ل� �ل ��درا�� �س ��ات
احل��رب �ي��ة ال �� �س �ب��ت ،م ��ن غ�ي�ر �أن
يتوقع �أن ميكنها ذلك من فر�ض
ح�صار تام عليها.
ومل تتمكن رو�سيا حتى الآن من
�إع �ل�ان ال���س�ي�ط��رة ال�ك��ام�ل��ة �سوى
ع �ل��ى م��دي �ن��ة واح� � ��دة ك �ب�رى هي
خري�سون.
�أم ��ا يف خ��ارك �ي��ف ،ف�ن�ج��ح الهجوم
الأوكراين امل�ضاد لو�ضع ثاين �أكرب
م��دن ال�ب�لاد مب��أم��ن م��ن املدفعية
ال��رو� �س �ي��ة ،يف حت�ق�ي��ق ت �ق��دم مع
ال�سيطرة على عدة مواقع رو�سية،
بح�سب املعهد.
و�أو�� � �ض � ��ح امل� �ع� �ه ��د �أن “القوات
الأوك��ران�ي��ة ت�ستعيد �أرا��ض��ي حول
خاركيف وال تقت�صر جهودها على
ت�صد حم ��دود وت �ب��دي ق ��درة على
�إط �ل��اق ع �م �ل �ي��ات ه �ج��وم �ي��ة على
نطاق وا�سع».
و�أعلنت وزارة ال��دف��اع الأوكرانية
�أن اجلنــود ال��رو���س دم��روا ثالثة
ج �� �س��ور ع �ل��ى ال� �ط ��رق “لإبطاء
ال� �ه� �ج ��وم امل�ضاد” يف منطقة
خاركيف.
و�أعلن اجلي�ش الأوك��راين ال�سبت
ت��دم�ي�ر ��س�ف�ي�ن��ة �إن� � ��زال ع�سكرية
رو� �س �ي��ة م ��ن ط � ��راز � �س�يرن��ا قرب
ج ��زي ��رة ال �ث �ع �ب��ان ال �ت��ي �سيطرت
عليها ال�ق��وات الرو�سية يف البحر
الأ� �س��ود ،بوا�سطة ط��ائ��رة م�سرية
ع�سكرية مت تطويرها يف تركيا.
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م�صر ت�ؤجل طرح �شركات حكومية يف البور�صة حتى �سبتمرب
•• القاهرة  -رويرتز:

قال وزير قطاع الأعمال امل�صري ه�شام توفيق يف ت�صريح لوكالة رويرتز
�إن م�صر �سرتجئ الطرح املزمع لأ�سهم عدد من ال�شركات احلكومية يف
البور�صة �إىل ما بعد انتهاء فرتة العطالت ال�صيفية للم�ستثمرين.
وكانت احلكومة تخطط لطرح �أ�سهم يف عدد ي�تراوح بني �أرب��ع و�ست
��ش��رك��ات خ�ل�ال ال�سنة امل��ال�ي��ة احل��ال�ي��ة ال�ت��ي تنتهي يف ن�ه��اي��ة يونيو
حزيران ،لكن الوزير قال �إن احلكومة �ستبد�أ طرح ال�شركات احلكومية
يف البور�صة ابتداء من �شهر �سبتمرب �أيلول املقبل ،دون اخلو�ض يف
تفا�صيل.
وتبحث م�صر عن م�صادر جللب العمالت الأجنبية منذ �أن دفع الغزو
الرو�سي لأوكرانيا امل�ستثمرين �إىل �سحب مليارات الدوالرات من �أ�سواق

اخلزانة ،مما دفع البنك املركزي �إىل خف�ض قيمة العملة  14باملئة يف
 21مار�س �آذار .وتتفاو�ض احلكومة مع �صندوق النقد الدويل منذ ما
يزيد على �شهر للح�صول على حزمة دعم مايل.
وق��ال رئي�س ال ��وزراء امل�صري م�صطفى م��دب��ويل �إن احلكومة تعمل
على �إيجاد �سبل جلذب املزيد من اال�ستثمارات ،مبا يف ذلك “م�شاركة
القطاع اخلا�ص يف الأ�صول اململوكة للدولة».
و�أم��ر الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ال�شهر املا�ضي احلكومة
بو�ضع برنامج جل��ذب  40مليار دوالر م��ن خ�لال م�شاركة القطاع
اخلا�ص على مدى ال�سنوات الأربع املقبلة.
و�سي�شمل ذلك �إدراج �شركات مملوكة للجي�ش يف البور�صة بنهاية العام
احلايل وبيع ح�ص�ص يف بع�ض ال�شركات اململوكة للدولة.
و�أعلنت احلكومة يف عام � 2020أنها �ستعر�ض بيع �شركتني تابعتني

للجي�ش ،هما ال�شركة الوطنية للبرتول وال�شركة الوطنية لإنتاج
وتعبئة امل�ي��اه الطبيعية (� �ص��ايف) ،لكن مل يتم االن�ت�ه��اء م��ن �أي من
ال�صفقتني حتى الآن.
وا��ش�ترت القاب�ضة �إي��ه.دي.ك �ي��و الإم��ارات �ي��ة ،وه��ي �شركة ا�ستثمارية
قاب�ضة تابعة حلكومة �أبوظبي� ،أ�سهما بقيمة  1.85مليار دوالر يف
خم�س �شركات م�صرية مقيدة يف البور�صة.
و�شملت م�شرتيات القاب�ضة �إي��ه.دي.ك�ي��و �أ�سهما يف البنك التجاري
الدويل ومزود خدمات الدفع الإلكرتوين فوري لتكنولوجيا البنوك
واملدفوعات الإلكرتونية واال�سكندرية ل�ت��داول احل��اوي��ات والب�ضائع
وم�صر لإن �ت��اج الأ��س�م��دة (م��وب�ك��و) و�أب ��و ق�ير ل�ل�أ��س�م��دة وال�صناعات
الكيماوية
وقالت وزيرة التخطيط امل�صرية هالة ال�سعيد يف يناير كانون الثاين

�إن م�صر ت�ستهدف بيع ح�ص�ص يف �شركات مملوكة للدولة كل �شهر
�أو �شهرين بعد �أن �أظ�ه��ر ال�ط��رح ال�ع��ام الأويل ل�شركة �إي-فاينان�س
للمدفوعات الرقمية واال�ستثمار امل��ايل رغبة قوية ل��دى امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية.
وباعت احلكومة احل�صة امل�سيطرة لبنك اال�ستثمار القومي يف بنك
اال�ستثمار العربي �إىل املجموعة املالية هريمي�س امل�صرية يف نوفمرب
ت�شرين الثاين ،ف�ضال عن �أ�سهم يف �أبو قري.
وقالت احلكومة يف � ،2018إنها �ستعر�ض ح�ص�ص �أقلية يف � 23شركة
مملوكة للدولة يف خطة جلمع ما ي�صل �إىل  80مليار جنيه م�صري
( 4.33مليار دوالر) ،لكن الربنامج ت�أجل مرارا ب�سبب �ضعف الأ�سواق
والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق املالية لتلك ال�شركات ،وفقا
مل�س�ؤولني حكوميني.

•• دبي  -وام:

ن��ال��ت ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دبي
“ديوا” � �ش �ه��ادة امل �ع �ي��ار العاملي
لأن� �ظ� �م ��ة احل ��وك� �م ��ة ال �ف �ع��ال��ة /
ل�سنة
/BSi13500:2013
 2022ل �ل �ع��ام ال �� �س ��اد� ��س على
ال �ت��وايل ودرع ال�ت�ك��رمي اخلا�ص
ت�ق��دي��راً لنجاح الهيئة العاملي يف
املحافظة على مكانتها بو�صفها
واح��دة من اجلهات ال��رائ��دة على
م�ستوى العامل يف جمال احلوكمة
ال��ر� �ش �ي��دة وذل � ��ك ب �ع��د عمليات
ت��دق �ي��ق � �ش��ام �ل��ة �أج� ��راه� ��ا املعهد
الربيطاين للمعايري يف عدد من
حماور احلوكمة الرئي�سية ومنها
املوارد الب�شرية وتقنية املعلومات
و�إدارة املخاطر وال�ش�ؤون القانونية
وال�ش�ؤون املالية وعمليات ال�شراء.
وع�ق��ب ت�سلمه ال���ش�ه��ادة � ..أ�شار
م� �ع ��ايل � �س �ع �ي��د حم �م��د الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دب��ي �إىل �أن
ه ��ذا االع �ت��راف ال �ع��امل��ي اجلديد
ي � ��ؤك� ��د جن � ��اح من� � ��وذج احلوكمة
ال��ر��ش�ي��دة ال ��ذي ت�ع�ت�م��ده الهيئة
وال� � � � ��ذي ب � � ��ات م� � �ث � ��ا ًال يحتذى
للم�ؤ�س�سات على م�ستوى العامل
م� ��ن ح� �ي ��ث م ��واك� �ب ��ة ال� �ت� �غ�ي�رات
العاملية املت�سارعة وحتقيق �أف�ضل
النتائج والإجن��ازات العاملية ودعم
اال��س�ت��دام��ة وامل��رون��ة يف ممار�سة
ر�شاقة الأع �م��ال ..م�ن��وه��ا �إىل �أن
ه ��ذا الإجن � ��از ي���ض��اف �إىل �سجل

الهيئة احل��اف��ل ب��ال�ن�ج��اح��ات كما
ي ��دع ��م ق� �ط ��اع الأع� � �م � ��ال ويعزز
ال �� �ش��راك��ات اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة بني
ال�ق�ط��اع�ين احل �ك��وم��ي واخلا�ص
وي�شجع الإب ��داع واالبتكار ويعزز
مكانة دب��ي كمن�صة عاملية رائدة
جلذب اال�ستثمارات العاملية.
و�أ� �ض��اف م�ع��ال�ي��ه :بف�ضل عملها
وف ��ق ت��وج �ي �ه��ات � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل”
والتزامها بتطبيق �أف�ضل معايري
احل��وك �م��ة ال��ر� �ش �ي��دة واملطابقة
وال �� �ش �ف��اف �ي��ة يف ج �م �ي��ع جم ��االت
عملها �صارت الهيئة من امل�ؤ�س�سات

«ديوا» تنال �شهادة املعيار العاملي لأنظمة احلوكمة الفعالة

اخل��دم��ات �ي��ة ال� ��رائ� ��دة ع��امل �ي �اً يف
جم � ��ال احل ��وك� �م ��ة الأم � � ��ر ال ��ذي
�أ�سهم يف تعزيز م�ستويات الكفاءة
والإنتاجية ..م�شريا �إىل �أن الهيئة
مت�ت�ل��ك خ�ط��ة ��ش��ام�ل��ة للحوكمة
واملطابقة ت�أخذ يف عني االعتبار
ت�أقلم الهيئة م��ع املتغريات التي
قد ت�ؤثر يف قطاعي الطاقة واملياه
حملياً و�إقليمياً وعاملياً واال�ستفادة
من الفر�ص الناجمة عنها لتعزيز
م�ك��ان��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال��رائ��دة ع��امل�ي�اً يف
ت�ب�ن��ي �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات وخلق
فر�ص جديدة .و�أو�ضح  :انطالقاً

من الأهمية البالغة التي توليها
الهيئة لق�ضايا اال�ستدامة ي�شمل
ن�ه�ج�ن��ا يف ه ��ذا امل �ج��ال �سيا�سات
وب� ��رام� ��ج ق ��وي ��ة لإدارة م�سائل
احلوكمة البيئية واالجتماعية ..
ولدى الهيئة جلنة رفيعة امل�ستوى
مكونة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
متخ�ص�صة ب��احل��وك�م��ة البيئية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ل �� �ض �م��ان حتقيق
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة دب � � ��ي للطاقة
النظيفة  2050وا�سرتاتيجية
احلياد الكربوين  2050لإمارة
دبي لتوفري  100%من القدرة

الإن �ت��اج �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة م��ن م�صادر
ال �ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ب�ح�ل��ول العام
.2050
وق ��ال معاليه �إن تطبيق الهيئة
ملمار�سات احلكومة الفعالة �أ�سهم
يف حتقيقها نتائج تناف�سية على
امل�ستوى العاملي تتفوق على نخبة
ال�شركات الأوروب �ي��ة والأمريكية
حيث بلغت ن�سبة الفاقد يف �شبكات
نقل وتوزيع الطاقة لدى الهيئة
 3.3%فيما بلغت ن�سبة الفاقد
يف �شبكات امل�ي��اه  5.3%مقارنة
مع ن�سبة  7%-6و  15%على

التوايل لدى نظرياتها يف �أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية يف عام 2021
 ..ك�م��ا �أ� �س �ه��م ال�ت�ط�ب�ي��ق الفعال
للحوكمة الر�شيدة يف �إجناح منوذج
امل�ن�ت��ج امل�ستقل ل�ل�ك�ه��رب��اء واملياه
الذي ت�ستخدمه الهيئة حيث �أنها
�ضمنت ال�شفافية وامل�ساءلة وحكم
القانون لتعزيز ثقة امل�ستثمرين؛
وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية
وت�شريعية جاذبة.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال امل �ه �ن��د���س وليد
ب ��ن � �س �ل �م��ان ال �ن��ائ��ب التنفيذي
للرئي�س لقطاع تطوير الأعمال

وال�ت�م�ي��ز يف ال�ه�ي�ئ��ة :ت�ع��د الهيئة
من �أوائل امل�ؤ�س�سات على م�ستوى
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ال�ت��ي تطلق �إط ��ار حوكمة خا�ص
بال�شركات وامل�ؤ�س�سات التابعة لها
بهدف �ضمان توافق جميع �أن�شطة
وع�م�ل�ي��ات ومم��ار� �س��ات ال�شركات
التابعة للهيئة مع �أعلى معايري
احل��وك �م��ة ال �ف �ع��ال��ة ومواءمتها
لإطار احلوكمة يف الهيئة املتوافق
م ��ع � �ش �ه��ادة امل �ع �ي��ار الربيطاين
للحوكمة الفعالة /BSi 13500/
ومن �أبرز هذه ال�شركات م�ؤ�س�سة
الإمارات لأنظمة التربيد املركزي
�/إم� �ب ��اور� /أك�ب�ر م ��زود خلدمات
ت�بري��د امل�ن��اط��ق يف ال �ع��امل حالياً
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م��ن ح�ي��ث ال �ق��درة املت�صلة حيث
متتلك الهيئة ح�صة الأغلبية يف
�/إم �ب��اور .. /كما متتلك الهيئة
�شركة وم�صنع “ماي دبي” ملياه
ال�شرب و�شركة االحت��اد خلدمات
الطاقة /االحتاد �إ�سكو./
وقال علي املويجعي نائب الرئي�س
للحوكمة وامل�ط��اب�ق��ة يف “ديوا”
 :تعمل الهيئة على تعزيز ثقافة
ال �ت �ق �ي �ي��م ال� ��ذات� ��ي ل �ل �ح��وك �م��ة يف
جميع القطاعات وتطبق �أف�ضل
مم ��ار�� �س ��ات احل ��وك� �م ��ة الفعالة
وف��ق �إط ��ار عمل متكامل معتمد
م��ن الهيئة وم�ت��واف��ق م��ع اف�ضل
امل�ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة وي���ش�م��ل جميع
�أن�شطتها وعملياتها باالعتماد
على الأدل ��ة الإر� �ش��ادي��ة ال�صادرة
عن منظمة التعاون االقت�صادي
وال �ت �ن �م �ي��ة اخل��ا� �ص��ة باحلوكمة
�إ�ضافة �إىل �إر�شادات البنك الدويل
وامل��وا��ص�ف��ات ال�ت��ي و�ضعها املعهد
الربيطاين للمعايري وغريها ..
وي�ستند منوذج احلوكمة يف الهيئة
�إىل �أربع ركائز �أ�سا�سية هي :الثقة
وامل�ساءلة وال�شفافية واملمار�سات
العادلة ..
ك� �م ��ا ت� ��وف� ��ر ال �ه �ي �ئ ��ة ل�سفراء
احلوكمة واالمتثال العاملني يف
جميع قطاعاتها �أف�ضل الربامج
ال �ت��دري �ب �ي��ة وج �م �ي��ع املقومات
الالزمة لت�أدية عملهم على �أكمل
وجه و�ضمان تطبيق �أعلى معايري
احلوكمة الر�شيدة واملطابقة يف
كافة مفا�صل العمل.

اجلفاف واحلرب يف �أوكرانيا يخيمان على مو�سم احلنطة يف العراق اخلطوط ال�سعودية ت�ستعر�ض �أحدث خدماتها يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي  2022بدبي

•• جليحة-العراق�-أ ف ب:

ينظر امل� ��زارع ك��ام��ل ح��ام��د بخ�شية وق�ل��ق �إىل حقول
احلنطة الذهبية املتمايلة يف و�سط العراق ،فهذا العام
تراجع حم�صول الرجل اخلم�سيني �إىل الن�صف ب�سبب
اجلفاف ونق�ص املياه.
وك�أنّ اجلفاف وحده ال يكفي ،جاءت احلرب يف �أوكرانيا
وارت� �ف ��اع �أ� �س �ع��ار ال��وق��ود وال� �ب ��ذور والأ� �س �م��دة لتلقي
بظاللها منذ �شباط/فرباير ،على القطاع الزراعي يف
العراق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يقول الرجل الذي ارتدى ثوباً تقليدياً �أبي�ض وكوفية،
قرب قرية جليحة“ ،حالياً يوجد جفاف غري طبيعي،
حتى الآبار غري موجودة ،تخرج منها مياه ماحلة».
وكما ك��ل امل��زارع�ين يف ال �ع��راق ،يتبع حامد توجيهات
ال�سلطات التي ت�شرتي حبوبهم .وهي حتدّد امل�ساحات
التي �ستتم زراعتها يف كل حمافظة ون�سب الريّ  ،ا�ستناداً
�إىل كمية االحتياطات املائية والأمطار.
وهذا العام وب�سبب النق�ص يف املياه،
ق� ��رر ال� �ع ��راق ت�خ�ف�ي����ض م�ساحاته
امل � ��زروع � ��ة �إىل ال �ن �� �ص��ف وبالتايل
تراجعت كمية املحا�صيل.
زرع ح��ام��د رب ��ع امل �ئ��ة دومن زراع ��ي
م��ن الأر� ��ض التي ميلكها .يف حقله،
جت ��ول �آل� ��ة احل �� �ص��اد ذه ��اب� �اً و�إي ��اب� �اً
لقطع النباتات النا�ضجة ،ث ّم تجُ ري
احلبوب يف ظهر �شاحنة.
يقول امل ��زارع البالغ م��ن العمر 53
عاماً “ال�سنة مل يوفر ال��دومن حتى
 500كيلوغرام” من احلنطة ،فيما
ك��ان يف امل��وا��س��م ال�سابقة ي��و ّف��ر ط ّناً
واحداً.
وي ��درك ال��رج��ل �أي �� �ض �اً م��دى ت�أثري
احل� � ��رب يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا ع �ل ��ى و�ضع
امل� � ��زارع �ي ��ن ال � �ع� ��راق � �ي �ي�ن .وي� �ق ��ول
•• �أبوظبي-وام:

�إن �ه��ا “�أ ّثرت ع�ل��ى ارت �ف ��اع ا� �س �ع��ار زي ��ت امل �ح��رك��ات يف
الأ�سواق املحلية ،وهذا ما �أ�ضاف عبئاً مالياً �آخر على
املزارعني».
ك� ّل ه��ذه العوامل ،ت�ضع الرجل يف ح�يرة .ويقول “ال
�أعرف كيف �س�أ�ؤمن قوت عائلتي .لي�س عندي راتب �أو
عمل� .أين �أذهب؟».
يظ ّل ال�شح يف املياه العامل الرئي�سي يف �إرهاق القطاع
ال��زراع��ي العراقي ،و�سكان البالد البالغ عددهم 41
مليوناً .ه��ؤالء ،ي�شعرون روي��داً بت�أثري التغري املناخي
على حياتهم ،بدءاً من الت�صحر ،والعوا�صف الرتابية
امل�ت�ك��ررة ،وت��راج��ع املت�ساقطات وانخفا�ض م�ستويات
الأنهر.
وت�ع� ّد ق�ضية امل�ي��اه �أي�ضاً م�س�ألة ا�سرتاتيجية هامة،
ف��ال �ع��راق ي�ت���ش��ارك م �ي��اه ن�ه��ري��ه ال �ت��اري �خ �ي�ين ،دجلة
وال �ف��رات ،م��ع ك � ّل م��ن تركيا و��س��وري��ا و�إي� ��ران .وتندّد
بغداد م��راراً بتعمري جريانها لل�سدود ما يخ ّف�ض من
ح�صتها.

•• دبي-الفجر:

�أمت� � � � ��ت اخل � � �ط� � ��وط ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة
ا�ستعداداتها للم�شاركة يف معر�ض
�سوق ال�سفر العربي بدبي يف عامه
التا�سع والع�شرين والذي يعترب �أحد
�أبرز معار�ض ال�سفر الدولية ،حيث
م��ن امل �ق��رر �إق��ام �ت��ه خ�ل�ال الفرتة
م��ن  9وح�ت��ى  12م��اي��و 2022م
يف م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري العاملي،
وت�ستعر�ض “ال�سعودية” من خالل
ج�ن��اح�ه��ا رق ��م ( )ME4310يف
القاعة رق��م ( )4وامل�ك�وّن م��ن ()3
طوابق مب�ساحة  325مرت مربع،
م���س�ت�ج��دات خ��دم��ات�ه��ا ومنتجاتها
يف ع��امل ال �ط�يران و�صناعة النقل
اجل� � ��وي �إىل ج ��ان ��ب م�ساهمتها
ال �ف��اع �ل��ة يف دع ��م ق �ط��اع ال�سياحة
ب��امل �م �ل �ك��ة وك ��ذل ��ك ق �ط��اع��ي احلج
وال� �ع� �م ��رة .ه� ��ذا وت � ��أت� ��ي م�شاركة
“ال�سعودية” ا�ستكما ًال جلهودها
الرامية �إىل دعم م�شاركات اململكة
يف امل�ع��ار���ض ال��دول�ي��ة ،وم��ن املتوقع
�أن ت�برم اتفاقيات لتقدمي خدمات
جديدة ،كما �ست�شهد حديثاً للرئي�س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� ��� �ش ��رك ��ة اخل� �ط ��وط
ال���س�ع��ودي��ة للنقل اجل ��وي الكابنت
�إب��راه�ي��م ب��ن �سلمان الك�شي خالل
�أوىل اجلل�سات احلوارية يف املعر�ض
حت��ت ع �ن��وان “من اال�سرتاتيجية
�إىل ال � ��واق � ��ع :ازده� � � ��ار ال�سياحة

باململكة العربية ال�سعودية “ ،و�إىل
ج��ان��ب ذل��ك �ستعقد “ال�سعودية”
م ��ن خ �ل�ال ق �ط��اع��ات �ه��ا امل�شاركة،
اج �ت �م��اع��ات ول� �ق ��اءات م��ع خمتلف
اجل �ه��ات ذات ال �ع�لاق��ة بال�صناعة
لتبادل اخلربات وتطوير اخلدمات
وامل �ن �ت �ج��ات� ،إىل ج��ان��ب ا�ستثمار
ح�ضورها يف هذا املحفل ومن خالل
��ش��ا��ش��ات ال �ع��ر���ض ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة التي
مي�ت��از ب�ه��ا اجل �ن��اح ،ل�ط��رح العديد
م��ن امل� �ب ��ادرات ل�ت�ط��وي��ر اخلدمات
وع��ر���ض �أح ��دث منتجات وخدمات
تكنولوجيا ال�سفر وحت�سني جتربة
ال�سفر لل�ضيوف.
و�سيحظى ز ّوار جناح “ال�سعودية”
بتجربة ثرية وف��ري��دة م��ن نوعها،
ل� �ل� �ت� �ع ��رف ع � ��ن ك� �ث ��ب ع� �ل ��ى ب��اق��ة
اخل ��دم ��ات امل �ت �ك��ام �ل��ة ال �ت��ي ميكن
من خاللها �إن�ه��اء �إج ��راءات ال�سفر

و�إ� �ص��دار ال�ت��أ��ش�يرات الإلكرتونية
( )eVisaوك � ��ذل � ��ك خ ��دم ��ات
امل ��وا�� �ص�ل�ات واخل� ��دم� ��ات الأخ � ��رى
ب�ك��ل ي���س� ٍر و��س�ه��ول��ة ع�ب�ر املن�صات
الإل � �ك �ت�رون � �ي� ��ة وك� ��ذل� ��ك خ ��دم ��ات
برناجمي “عطالت ال�سعودية” و
“ال�سعودية للعمرة” للراغبني يف
ت�صميم باقة �سفر �سياحية متكاملة
�أو لت�أدية منا�سبك العمرة ،بالإ�ضافة
�إىل التعرف على الوجهات الداخلية
ال�ت��ي تغطي معظم �أن �ح��اء اململكة
و��ش�ب�ك��ة ال ��رح�ل�ات ال��دول �ي��ة التي
ت�صل �إىل ( )4ق��ارات ح��ول العامل
ك�م��ا �أن ��ه وم��ن خ�ل�ال ��ش��راك�ت�ه��ا مع
حتالف “�سكاي تيم” العاملي ف�إنها
ت��رب��ط ��ض�ي��وف�ه��ا ب�شبكة التحالف
وال �ت��ي ت�ب�ل��غ ( )1,036وج �ه��ة يف
( )170دولة ،عالو ًة على املعلومات
ال��واف�ي��ة ال�ت��ي ّ
�سيطلع عليها زوار

اجل� �ن ��اح ع ��ن �أ�� �س� �ط ��ول طائراتها
احلديث واملتنامي .كما يتيح اجلناح
ل ��زواره فر�صة جت��رب��ة �أح��د �أحدث
مقاعد درجتي الأع�م��ال وال�ضيافة
ل �ط��ائ��رة “ال�سعودية” م��ن طراز
ب��وي�ن��ج ( )787درمي�ل�اي�ن�ر ،حيث
واف ع ��ن ما
��س�ي���س�ت�م�ع��ون ل �� �ش��ر ٍح ٍ
ت �ت �م �ي��ز م� ��ن خ �� �ص��ائ ����ص ال ��راح ��ة
والرفاهية  ،بالإ�ضافة �إىل توفري
�أحدث جمموعة �أطقم االحتياجات
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة امل� � �ه � ��داة لل�ضيوف
امل�سافرين على درجة الأعمال ،كما
ت�ستعر�ض خ��دم��ات برنامج الوالء
“الفر�سان” والذي يقدم لأع�ضائه
ال�ع��دي��د م��ن االم �ت �ي��ازات واملكاف�آت
واك �ت �� �س��اب الأم� �ي ��ال ،وي �� �ض��اف �إىل
ذل ��ك ف���س�ي���س�ت�م�ت��ع ال� � ��زوار بتذوق
�أط �ب��اق خ��ا��ص��ة ي�ع��ده��ا ط�ه��اة مهرة
�ضمن طاقم اخلدمة التي توفرها

بال�شراكة مع «جوجل»  ..وزارة االقت�صاد تطلق برنامج « »Skill up Embarkلنمو الأعمال عرب الإنرتنت

�أط�ل�ق��ت وزارة االق�ت���ص��اد ب��رن��ام��ج «
 « Skill up Embarkبال�شراكة
م� ��ع �� �ش ��رك ��ة “جوجل” العاملية
حت��ت مظلة م �ب��ادرة “موطن ريادة
الأعمال” ،الهادفة �إىل دع��م ريادة
الأعمال وامل�شاريع النا�شئة وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف الدولة ،عرب
�إقامة �سل�سلة من ال�شراكات تعد الأكرب من نوعها بني احلكومة والقطاع
اخلا�ص الوطني وامل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملية املرموقة املعنية بريادة
الأعمال.
وق ��ال ال��دك�ت��ور ح�سن ال���ص��اي��غ ،م��دي��ر �إدارة ت�ط��وي��ر امل���ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة ب��ال��وزارة �إن دول��ة الإم� ��ارات تنظر �إىل ق�ط��اع ري ��ادة الأعمال
باعتباره �أحد الرهانات احلقيقية التي تعول عليها يف بناء اقت�صاد وطني
مبتكر وم�ستدام قائم على التناف�سية والتنوع ،ويتوافق مع م�ستهدفات
م�شاريع اخلم�سني وحم��ددات مئوية الإم��ارات  ،2071ويعزز من مكانة
االقت�صاد الوطني ك�أحد �أف�ضل االقت�صادات على م�ستوى العامل.
و�أ�ضاف �أن الربنامج ي�أتي ا�ستكما ًال جلهود الدولة ووزارة االقت�صاد الرامية
�إىل تعظيم دور قطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وتعزيز م�ساهمتها يف
دعم االقت�صاد الوطني ،بال�شراكة مع خمتلف اجلهات احلكومية االحتادية
واملحلية املعنية وبالتعاون مع القطاع اخلا�ص املحلي والعاملي وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية والبحثية.
و�أو��ض��ح �أن ال��وزارة ت�ستهدف من خ�لال ال�شراكة مع “جوجل” تطوير
منظومة ري��ادة الأعمال يف الدولة ،وتوفري فر�ص التعلم والتطور لرواد

لتحقيق مزيد من النمو واالنت�شار
يف �أ�سواق خمتلفة.
ودع � ��ت وزارة االق �ت �� �ص��اد �أ�صحاب
امل �� �ش��اري��ع ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة،
�إىل اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال�برن��ام��ج من
خ� �ل ��ال ال � �ت � �ق� ��دمي ع �ب��ر موقعها
الإل� � � � � � �ك � � �ت� � ��روين https://
 skillupembark.aeعلى �أن يكون ل��دى املتقدمني من �أ�صحاب
ال�شركات منتجات مادية ،و�أن يكون لديها موقع للتجارة الإلكرتونية،
وميزانية لال�ستثمار يف الرتويج والت�سويق الرقمي.
جدير بالذكر� ،أن دولة الإمارات ت�ستهدف من خالل مبادرة “موطن ريادة
الأعمال” �إع��داد جيل م��ن ال�شباب املت�شبع بالفكر ال��ري��ادي ،م��ن خالل
ت�أهيلهم عرب برامج تدريب تفاعلية مدعومة ب�أحدث التقنيات والو�سائل
التكنولوجية ال�ت��ي �ستمكن �أع�م��ال�ه��م م��ن النمو واالزده� ��ار يف الأ�سواق
التقليدية والإلكرتونية ،ومبا ي�ساهم يف دعم ر�ؤية الإمارات الطموحة يف
تعزيز مكانتها املوطن الأول لريادة الأعمال يف العامل� ،إ�ضافة �إىل زيادة
م�ساهمة قطاع ريادة الأعمال يف دعم الناجت املحلي الإجمايل للدولة خالل
ال�سنوات املقبلة ،حيث يقدر حجم قطاع ريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة بنحو  98.5%من �إجمايل ال�شركات يف الدولة ،وتبلغ ن�سبة
م�ساهمته م��ن ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل للدولة نحو  ،52%فيما تبلغ
ن�سبة م�ساهمته يف التوظيف يف القطاع اخلا�ص على م�ستوى الدولة نحو
 .. 57%كذلك �أن تكون دولة الإمارات موطناً لـ � 20شركة مليارية خالل
ال�سنوات الع�شر املقبلة ،ورفع قيمة ا�ستثمارات ر�أ�س املال املخاطر يف الدولة
من ملياري درهم �إىل  100مليار درهم بحلول .2031

الربنامج حتت مظلة «موطن ريادة الأعمال» وي�ستهدف �أ�صحاب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف الإمارات
الأعمال من خالل اطالعهم على �أحدث الأدوات التقنية التي �ستدعم منو
وانت�شار �أعمالهم عرب الإنرتنت ،مبا يعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة
عاملية ل��ري��ادة الأع �م��ال املبتكرة ال�ت��ي ترتكز على احل�ل��ول التكنولوجية
احلديثة.
وي �ق��دم ب��رن��ام��ج «  « Skill Up Embarkت��دري �ب �اً جم��ان�ي�اً مكثفاً
لأ��ص�ح��اب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،ب��دع��م م��ن “جوجل” بهدف
ت�أهيلهم الكت�ساب معرفة �أعمق ب ��أدوات الت�سويق الرقمي عرب من�صات
“جوجل ،في�سبوك� ،إن�ستجرام”� ،إ�ضافة �إىل كيفية �إن�شاء ا�سرتاتيجية
ت�سويق رقمي ،والتوجيه ال�شخ�صي على �أداء الأعمال ،مبا يعزز من منو
�أن�شطتهم التجارية عرب الإنرتنت وي�ضمن و�صول منتجاتهم �إىل �أكرب
عدد من امل�ستهلكني يف �أ�سواق متنوعة مبختلف دول العامل ،ويحقق املزيد
من االزدهار لأعمالهم ،وي�أتي �ضمن مبادرة “موطن ريادة الأعمال” ،التي
�أطلقتها ال��وزارة يف نوفمرب  2021وت�شمل ث�لاث من�صات �أ�سا�سية هي
“�أكادميية بناء مهارات ريادة الأعمال ،وبرنامج � ِّأ�س�س يف الإمارات ،ومن�صة
دعم ال�شركات ال�سريعة النمو».
ونوه الدكتور ح�سن ال�صايغ� ،إىل �أن الدورة الأوىل من الربنامج عقدت يف
فرباير املا�ضي ،و�شهدت �إقبا ًال كثيفاً من قبل �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ،بتلقيها  335ط�ل�ب�اً للم�شاركة ،و�شملت  16جل�سة عرب

الإن�ترن��ت ،بواقع جل�ستني يف الأ�سبوع ومل��دة � 3ساعات ،واختتمت بتعيني
قائد ملتابعة مدى تقدم امل�شاركني وتطبيقهم للتقنيات التي تعلموها خالل
ال��دورة ،وق��ال �إن��ه ونظراً للنجاح الكبري ال��ذي �شهدته ال��دورة الأوىل من
برنامج « � ،« SkillUp Embarkأطلقت وزارة االقت�صاد بالتعاون مع
جوجل ال��دورة الثانية من الربنامج يف  15مار�س  ،2022حيث تلقت
�أك�ثر م��ن  616طلباً ،وه��و الأم��ر ال��ذي دفعهم �إىل فتح ب��اب الت�سجيل
ملجموعة ثانية لال�ستفادة من املحتوى الرثي الذي تقدمه.
و�أ�شاد امل�شاركون يف الربنامج ،بجودة املعلومات املقدمة و�أهميتها يف دعم منو
م�شاريعهم عرب الإنرتنت ،كذلك التنظيم اجليد من قبل القائمني عليها،
حيث قالت ت�سنيم رانغونواال ،م�ؤ�س�سة �شركة ،»The Digital» Buzz
�إن امل��راح��ل التعليمية ل�ل��دورة خمططة ب�شكل ج�ي��د ،حيث يتم تدري�س
الأ�سا�سيات خطوة بخطوة وتتم م�شاركة املوارد والأدوات املختلفة التي ي�سهل
فهمها وتنفيذها ،م�شرية �إىل �أن التوجيه ال�شخ�صي لأداء الأعمال مبثابة
ميزة �إ�ضافية يف الربنامج ،داعية رواد الأعمال �إىل االلتحاق بالربنامج،
فيما �أكد فار�س طيار ،م�ؤ�س�س �شركة «� »Shopinista.storeأنه وجد
�ضالته من خالل برنامج « »SkillUp Embarkالذي �أتاح له فهماً
كام ً
ال مل�سارات الت�سويق الإل�ك�تروين عرب من�صات التوا�صل االجتماعي
ومعرفة �شاملة لأدواته ،وتطبيق ا�سرتاتيجياته ب�شكل فعال على م�شروعه

“ال�سعودية” وامل�ع��روف��ة بالطاهي
اجل� ��وي ع �ل��ى ع ��دد م ��ن طائراتها
ح ��ول ال �ع��امل .جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل
�أن امل �ع��ر���ض ��س�ي���ش��ارك ب��ه العديد
م��ن ال �ق �ط��اع��ات يف جم ��ال ال�سفر
وال�سياحة وي�ستقطب العديد من
امل �ه �ت �م�ين وامل �ت �خ �� �ص �� �ص�ين يف هذا
امل �ج��ال ك�م��ا �أن ��ه �سيحظى مبتابعة
�إع�لام�ي��ة وا��س�ع��ة ،و�ستعقد ندوات
ي�سلط ال�ضوء خاللها على قطاعات
ال � �ط �ي�ران وال� �ف� �ن ��ادق وال�سياحة
ال ��ري ��ا� �ض �ي ��ة و� �س �ي ��اح ��ة التجزئة
ون��دوة خا�صة لال�ستثمار يف قطاع
ال���ض�ي��اف��ة� ،إىل ج��ان��ب ال�ع��دي��د من
امل� ��ؤمت ��رات وال �ع��رو���ض التقدميية
ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ا�ستك�شاف اجليل
ال�ق��ادم من االجت��اه��ات واالبتكارات
للأن�شطة ال�سياحية �ضمن الوجهة
الواحدة.
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«الطاقة والبنية التحتية» ت�ستعر�ض جهودها يف ا�ستدامة قطاعي الطاقة واملياه خالل امل�ؤمتر العاملي للمرافق
•• �أبوظبي-وام:

14
18

ت�شارك وزارة الطاقة والبنية التحتية يف امل��ؤمت��ر العاملي للمرافق الذي
تنطلق فعالياته اليوم يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض “�أدنيك” ملدة
ثالثة �أي��ام ،حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد
�آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،رئي�س مكتب �أبوظبي
التنفيذي ،وذلك يف �إطار تعزيز اجلهود الرامية �إىل بناء م�ستقبل م�ستدام
لإمدادات الطاقة واملياه على م�ستوى العامل.
وت�أتي م�شاركة ال��وزارة يف فعاليات امل�ؤمتر واملعر�ض امل�صاحب له ،جت�سيداً
حلر�صها على تعزيز �أوا�صر التعاون مع �شركائها البارزين من خمتلف دول
العامل ،والإ�سهام يف �إجن��اح اجلهود الرامية �إىل تفعيل �إ�سهامات خمتلف
الأط��راف الفاعلة يف بناء �شراكات ق��ادرة على النهو�ض يف قطاعي الطاقة

بعدد قيا�سي من امل�شاريع بلغ  418م�شروع ًا ا�ستثماري ًا جديد ًا

•• دبي-وام:

حققت �إم ��ارة دب��ي �إجن ��ازاً اقت�صادياً
مهماً بت�صدرها قائمة امل��دن اجلاذبة
مل�شروعات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
اجل��دي��دة للعام  ،2021وذل��ك وفقاً
للتقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة دبي لتنمية
اال��س�ت�ث�م��ار� ،إح ��دى م��ؤ��س���س��ات دائرة
االقت�صاد وال�سياحة يف دبي“ ،تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ايل �إمارة
دب ��ي ل �ع��ام  ،”2021ال �� �ص��ادر عن
“مر�صد دب��ي لال�ستثمار” ،والذي
ك �� �ش��ف ع ��ن جن� ��اح الإم � � ��ارة يف جذب
 418م���ش��روع�اً ا��س�ت�ث�م��اري�اً جديداً
لت�ضع دب��ي يف امل��رك��ز الأول عاملياً يف
جذب م�شروعات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر اجل��دي��دة� ،صعوداً م��ن املركز
الثالث يف العام املا�ضي.
و�أعرب �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي عن اعتزازه
ب�ه��ذا الإجن ��از غ�ير امل���س�ب��وق ،م�ؤكداً
�أنه وغريه من الإجن��ازات التي توايل
دب��ي حتقيقها يف خم�ت�ل��ف املجاالت،
ال�سيما على ال�صعيد االقت�صاديُ ،تع ُّد
ثمار منظومة عمل متكاملة �أ�س�سها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي “رعاه
اهلل” ،ووف��ر لها مقومات النجاح ما
�أ ّه ��ل دب��ي للتمتع ببيئة ا�ستثمارية
اجتمعت لها ك��ل عنا�صر اال�ستقرار
واال�ستدامة ،معزز ًة جاذبيتها ك�أف�ضل
وجهة لال�ستثمارات العاملية الباحثة
عن فر�ص النمو واالزدهار.
وق � � � ��ال � � �س � �م� ��وه :مت� �ي ��ز ب� �ي� �ئ ��ة دب ��ي
اال�ستثمارية نابع م��ن جمموعة من
امل��رت �ك��زات ال��رئ�ي���س�ي��ة ويف مقدمتها
ال �� �ش��راك��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة م ��ع القطاع
اخل��ا���ص ،والأط ��ر الت�شريعية املرنة
وال� ��� �س ��رع ��ة يف م ��واك� �ب ��ة امل �ت �غ�ي�رات
ال �ع��امل �ي��ة ،واحل ��ر� ��ص ع �ل��ى اكت�شاف
وا��س�ت�ق�ط��اب وتنمية �أف���ض��ل املواهب
وال �ك �ف��اءات �ضمن خمتلف املجاالت،
�إذ �أ�سهمت تلك العنا�صر يف تر�سيخ
ثقة امل�ستثمر يف دبي �سواء من داخل
ال��دول��ة �أو من خمتلف �أن�ح��اء العامل
 ..ن�ستمع ل�شركائنا ون�أخذ �أفكارهم
ومقرتحاتهم بعني االع�ت�ب��ار ونوفر
لهم كل ما ميكنهم من تو�سيع نطاق
�أعمالهم حملياً و�إقليمياً وعاملياً لكي
ن���ص��ل م �ع �اً �إىل حت�ق�ي��ق طموحاتنا
العري�ضة امل�شرتكة للم�ستقبل».
و�أ�شاد �سمو ويل عهد دبي بدور الدوائر
احلكومية واملناطق احل��رة وال�شركاء
م��ن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف حتقيق هذا
الإجن ��از ال��ذي ي��دع��م حتقيق �أهداف
دب��ي اال�سرتاتيجية ،وق��ال �سموه “ :
العمل ال يتوقف لتعزيز انفتاح وتنوّع
اقت�صاد دبي و�إيجاد فر�ص �أكرب للنمو
وال �� �ش��راك��ة واالب �ت �ك ��ار ،وال �ت��ي تزيد
ب��دوره��ا م���س��اح��ة ال �ن �ج��اح لل�شركات
الكربى والنا�شئة على حد �سواء ومن
خمتلف �أنحاء العامل  ..فنحن نتابع
املتغريات العاملية ونواكبها بالتحرك
ال�سريع وال �ق��رارات امل��درو��س��ة لنكون
دائ �م �اً ال���ش��ري��ك ال �ق��ادر ع�ل��ى تقدمي
قيمة م�ضافة حقيقية وذات ت�أثري
�إيجابي ملمو�س.
 �صدارة �إقليمية و�صعود عامليوح� ��اف � �ظ� ��ت دب � � ��ي ع� �ل ��ى �� �ص ��دارت� �ه ��ا
الإقليمية يف املركز الأول يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،من
ح�ي��ث ت��دف��ق ر�ؤو�� ��س �أم� ��وال م�شاريع
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر اجلديدة
عاملياً ،وح� ّل��ت يف امل��رك��ز الثالث عاملياً
� �ص �ع��وداً م��ن امل��رك��ز ال��راب��ع يف العام
ال���س��اب��ق .ك�م��ا ح��اف�ظ��ت الإم � ��ارة على

واملياه ،واحلفاظ عليهما كموارد رئي�سة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وت�ستعر�ض ال��وزارة خالل امل�ؤمتر  -الذي ي�شهد م�شاركة معايل �سهيل بن
حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة والبنية التحتية ،وامل�س�ؤولني
احلكوميني واخل�براء وق��ادة القطاع  -جهود الدولة املتميزة يف ا�ستدامة
البيئة ومواجهة ظ��اه��رة التغري املناخي ،وم�ستهدفاتها امل�ستقبلية التي
تتما�شى مع “مبادئ اخلم�سني” ،واخلطوات والإجراءات الفعالة واملبادرات
النوعية والطموحة الداعمة مل�سرية الإمارات نحو الريادة العاملية يف جمال
اال�ستدامة والتغري املناخي ،و�صوال �إىل حتقيق م�ستهدفات مئوية الإمارات
 .2071وقال �سعادة املهند�س �شريف العلماء ،وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الطاقة
والبرتول� ،إن ال��وزارة �ست�سلط ال�ضوء خالل م�شاركتها يف فعاليات امل�ؤمتر
واملعر�ض امل�صاحب له ،على القوانني والت�شريعات املنظمة لقطاعي الطاقة
واملياه والبنية التحتية املرتبطة بهما ،وجهود دول��ة الإم��ارات يف ا�ستدامة

هذين القطاعني ،وم�ساهمة وزارة الطاقة والبنية التحتية الفاعلة يف
حتقيق احلياد املناخي ،ودور الدولة يف تعزيز احللول امل�ستقبلية لتحديات
املناخ العاملية ،منها مبادرة الإمارات اال�سرتاتيجية للحياد املناخي ،2050
والتي ُتعد �أول مبادرة من نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
متوافقة مع اتفاقية باري�س للتغري املناخي.
ولفت �إىل �أن الوزارة �ستربز دورها مع �شركائها اال�سرتاتيجيني يف اجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص ،يف �إدارة الطلب على الطاقة
واملياه ،وخططها العملية لتعزيز اجلهود الوطنية يف جمال �إدارة الطلب
وتر�شيد اال�ستهالك ،وزيادة كفاءة �أهم  3قطاعات مُ�ستهلكة للطاقة “النقل
وال�صناعة والبناء” بن�سبة  ،40%فيما يت�ضمن حم��ور امل�ي��اه مبادرات
خلف�ض ا�ستهالك املياه يف قطاعي الزارعة واملباين ،ورفع كفاءة ا�ستهالك
املياه وزي��ادة ن�سبة �إع��ادة ا�ستخدام املياه املعاجلة �إىل  ،95%و�أن حمور

الرت�شيد ميثل خطة توعوية متكاملة لرفع وعي �أف��راد املجتمع يف جمال
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملاء لي�صبح �سلوكاً يومياً.
وقال �إن الوزارة �ستعقد لقاءات مع جهات حملية و�إقليمية وعاملية لتعريفهم
بفر�ص ال�شراكة احلقيقية مع دول��ة الإم ��ارات ،وتعزيز اجلهود امل�شرتكة
للنهو�ض بقطاعي الطاقة والبنية التحتية املرتبطة بها ،وتطوير وتنمية
ال�شراكات التي تدعم توجه دولة الإم��ارات وم�ستهدفاتها للخم�سني عاماً
املقبلة ،و�ص ً
وال �إىل حتقيق املئوية .2071
و�أكد وكيل ال��وزارة ل�ش�ؤون الطاقة والبرتول �أهمية تنظيم امل�ؤمتر العاملي
للمرافق ،يف ظل االهتمام العاملي املتزايد بق�ضية ا�ستدامة قطاعي الطاقة
وامل�ي��اه والبنية التحتية املرتبطة بهما ،والتغري املناخي يف ظل املتغريات
احلالية التي ي�شهدها العامل ،باعتبارها �أح��د �أه��م الق�ضايا املحورية على
امل�ستويني املحلي والعاملي .

دبي الأوىل عامليا يف جذب م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
حمدان بن حممد:

 �إجنازات دبي ثمار منظومة عمل متكاملة �أ�س�سها حممد بن را�شد ووفر لها مقومات النجاح ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص والت�شريعات املرنة وال�سرعة يف مواكبة املتغريات العاملية واحلر�ص على اكت�شاف وتنمية �أف�ضل املواهبوالكفاءات عنا�صر متيز بيئة دبي اال�ستثمارية
إقليميا وعا ً
حمليا و� ً
 ن�ستمع ل�شركائنا ون�أخذ �أفكارهم ومقرتحاتهم بعني االعتبار ونوفر لهم كل ما ميكنهم من تو�سيع نطاق �أعمالهم ًمليا
 نر�صد املتغريات العاملية ونواكبها بالتحرك ال�سريع والقرارات املدرو�سة لنكون ًدائما ال�شريك القادر
على تقدمي قيمة م�ضافة حقيقية وذات ت�أثري �إيجابي ملمو�س
�صدارتها يف املركز الأول �إقليمياً ،بينما
وا��ص�ل��ت ال���ص�ع��ود ع��امل�ي�اً يف ت�صنيف
م�شاريع �إعادة اال�ستثمار ،حيث جاءت
دب��ي يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ع��امل�ي�اً �صعوداً
من املركز الرابع يف العام ال�سابق من
حيث عدد امل�شروعات واملركز ال�سابع
عاملياً �صعوداً من املركز احلادي ع�شر
يف ال�ع��ام ال���س��اب��ق ،م��ن حيث تدفقات
ر�ؤو�س الأموال .كذلك حافظت �إمارة
دب��ي ع�ل��ى ��ص��دارت�ه��ا يف امل��رك��ز الأول
�إقليمياً بينما وا�صلت ال�صعود عاملياً
يف ت�صنيف ا�ستحداث الوظائف من
اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي امل�ب��ا��ش��ر ،حيث
ح ّلت يف املركز اخلام�س عاملياً �صعوداً
من املركز ال�ساد�س يف العام ال�سابق،
وذلك بح�سب بيانات فاينن�شال تاميز
“�إف دي �آي ماركت�س” ،التي تر�صد
بيانات م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر اجلديدة عاملياً.
 م�ؤ�شرات النمو والثقةوت � �� � �ش �ي�ر ب � �ي� ��ان� ��ات “مر�صد دب ��ي
لال�ستثمار” التي تتبع وحتقق وحتلل
ت��دف �ق��ات ك��اف��ة �أن � ��واع اال�ستثمارات
الأج �ن �ب �ي��ة امل �ب��ا� �ش��رة �إىل �إم � ��ارة دبي
�إىل من��و ملحوظ يف ك��اف��ة امل�ؤ�شرات
الرئي�سية باملقارنة ب��ال�ع��ام ،2020
ح �ي��ث جت � ��اوزت ال�ق�ي�م��ة التقديرية
لإج � �م ��ايل ت��دف �ق��ات ر�ؤو� � � ��س �أم � ��وال
م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
 26م �ل �ي��ار دره � ��م يف ع ��ام ،2021
بن�سبة منو بلغت  5.5باملئة مقارنة
ب �ع��ام  ،2020م ��ن �إج� �م ��ايل 618
م� ��� �ش ��روع� �اً مت الإع � �ل � ��ان ع �ن �ه��م يف
 ،2021ب�ح���س��ب ب �ي��ان��ات “مر�صد
دبي لال�ستثمار” مل�شاريع اال�ستثمار
ال �ت��ي ت �� �ش �م��ل� ،إىل ج��ان��ب امل�شاريع
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة اجل � ��دي � ��دة ،ك ��ل من
م�شاريع �إع ��ادة اال�ستثمار وم�شاريع
االن ��دم ��اج واال� �س �ت �ح ��واذ وامل�شاريع
امل�شرتكة و�أن��واع اال�ستثمار اجلديدة،
واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من ر�أ�س
املال املغامر .وبلغت ن�سبة منو م�شاريع
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر  36باملئة
يف عام  2021مقارنة بعام .2020
ك�م��ا ت���ش�ير ب�ي��ان��ات امل��ر��ص��د �إىل منو
ملحوظ ُي�ق�دّر بحوايل  36باملئة يف
ا�ستحداث الوظائف اجلديدة بف�ضل
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،حيث
ق ��در ع ��دد ال��وظ��ائ��ف اجل��دي��دة التي
مت ا�ستحداثها ب�ـ  24,868وظيفة
لعام  ،2021مقارنة مع 18,325
وظيفة للعام  .2020و�أك ��د �سعادة
ه �ل ��ال امل � � � ��ري ،م� ��دي� ��ر ع� � ��ام دائ� � ��رة
االقت�صاد وال�سياحة بدبي �أن حتقيق

�إم��ارة دب��ي املركز الأول عاملياً يف �أهم
م��ؤ��ش��رات ج��ذب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر ج��اء بف�ضل القيادة احلكيمة
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي
“رعاه اهلل” ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دب��ي ،وال��دع��م امل�ستمر من
��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ك�ت��وم ب��ن حم�م��د بن
را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي
ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء وزير
امل��ال �ي��ة ،ال �ت��ي ارت �ق��ت ب��ال���ش��راك��ة مع
القطاع اخلا�ص ك�أحد ركائز التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة امل���س�ت��دام��ة يف الإم� ��ارة.
و�أ�� �ش ��ار امل� ��ري �إىل ال �ن �م��و الإيجابي
لكافة م��ؤ��ش��رات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر يف ع��ام  ،2021ال��ذي يعك�س
ثقة امل�ستثمرين وال�شركات الدولية
وال�شركات النا�شئة واملواهب العاملية
يف بيئة اال�ستثمار والأع �م��ال ب�إمارة
دب ��ي ،وجن ��اح الإم � ��ارة ل�ي����س ف�ق��ط يف
مواجهة �ضغوط التحديات ال�صحية
واالقت�صادية العاملية ،ب��ل و�أي���ض��ا يف
تعزيز النمو االقت�صادي وخلق فر�ص
جديدة يف قطاعات اقت�صاد امل�ستقبل.
 تطور بيئة اال�ستثمارو�أك� ��د � �س �ع��ادة ه�ل�ال امل ��ري �أن تطور
بيئة اال�ستثمار يف �إم��ارة دبي م�ستمر
مدفوعاً بنجاح الإم��ارة يف ا�ست�ضافة
م �ع��ر���ض “�إك�سبو  2020دبي”،
و�أث � ��ره الإي �ج��اب��ي ع�ل��ى ج ��ذب املزيد
م��ن اال�ستثمارات الأجنبية ،بو�صفه
حم ��رك� �اً رئ �ي �� �س �ي �اً ل �ل �ت �ع��ايف والنمو
االقت�صادي عاملياً.
و�أ�� � �ش � ��اد امل � � ��ري ب��ال �ع �م��ل اجلماعي
اال�� �س� �ت� �ث� �ن ��ائ ��ي م � ��ن ك� ��اف� ��ة اجل� �ه ��ات

احلكومية يف دولة الإمارات وال�شركاء
اال�سرتاتيجيني من القطاعني العام
واخل ��ا� ��ص ،ال� ��ذي ت ��وج اال�ست�ضافة
الناجحة لأكرب حدث عاملي ،مب�شاركة
 192دولة ،وا�ستقطاب �أكرث من 24
مليون زائر ،وت�سهيل عقد العديد من
ال���ش��راك��ات ال�ت�ج��اري��ة واال�ستثمارية
اجل ��دي ��دة ،مب��ا ع ��زز م��ن م�ك��ان��ة دبي
ال�ع��امل�ي��ة وج�ه��ة مف�ضلة لال�ستثمار
والعمل واحلياة والزيارة.
 اال�ستثمار يف اقت�صاد امل�ستقبلون �وّه امل��ري �إىل �أن ع��ام � 2021شهد
� �ص �ي��اغ��ة وحت ��دي ��ث  50ق ��ان ��ون� �اً يف
كافة املجاالت ،مبا ميثل �أك�بر تغيري
ت���ش��ري�ع��ي يف ت��اري��خ دول ��ة الإم � ��ارات،
ومي �ه ��د ال �ط��ري��ق ل �ت �ب �ن��ي �سيا�سات
تنظيمية ج��دي��دة ت�ع��زز م��ن مواكبة
اقت�صاد �إمارة دبي للتطورات العاملية،
وا�ستدامة مكانتها الرائدة يف اقت�صاد
امل�ستقبل .و�أ� �ش��ار �إىل �أن �إم ��ارة دبي
اح �ت �ل��ت امل ��رك ��ز الأول اق �ل �ي �م �ي �اً يف
ا�ست�ضافة م�شروعات املقرات الرئي�سية
والإقليمية لل�شركات العاملية يف عام
 ،2021كما وا��ص�ل��ت ال�ت�ف��وق عاملياً
لتحل يف املركز الثاين بعد �سنغافورة
متفوقة على م��دن ك�برى مثل لندن
ون �ي��وي��ورك ،م��ن حيث ع��دد امل�شاريع
التي بلغت  43م�ق��راً ج��دي��داً .بينما
حلت الإمارة يف املركز الثالث عاملياً من
حيث تدفقات ر�ؤو�س �أموال اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر يف م�شاريع املقرات
ال��رئ�ي���س�ي��ة ال �ت��ي ب�ل�غ��ت  2.8مليار
درهم بح�سب بيانات فاينن�شال تاميز
“�إف دي �آي ماركت�س” الأم��ر الذي
ي�ؤكد متانة املقومات اال�سرتاتيجية
للإمارة من بنية حتتية فائقة التطور
وم �ن��اط��ق ح ��رة م�ت�خ���ص���ص��ة ،وري ��ادة

دب��ي يف تطوير الت�شريعات الرامية
�إىل ت�شجيع وت�سهيل اال��س�ت�ث�م��ار يف
ق�ط��اع��ات اق�ت���ص��اد امل�ستقبل كرافعة
ج ��دي ��دة ت ��دع ��م ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة دبي
الطموحة لريادة االقت�صاد الرقمي.
 دبي تنفرد بالقمةم ��ن ج �ه �ت��ه� ،أك � ��د ف �ه��د ال� �ق ��رق ��اوي،
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي لتنمية
اال��س�ت�ث�م��ار� ،إح ��دى م��ؤ��س���س��ات دائرة
االق �ت �� �ص��اد وال �� �س �ي��اح��ة يف دب � ��ي� ،أن
املكانة البارزة التي و�صلت �إليها دبي
�إقليمياً وعاملياً يف كافة م�ؤ�شرات جذب
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة هي
ثمرة الر�ؤية احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل” ،وتوجيهات
�سمو ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي ،والتي
ح ��ددت ه��دف �اً وا� �ض �ح �اً يف خ�ط��ة دبي
 2021ب��أن تكون الإم��ارة “الوجهة
املف�ضلة ع��امل�ي�اً لال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر” ،وو��ض�ع��ت الأ��س����س القوية
التي �أثبتت كفاءة ومرونة وا�ستقرار
وا��س�ت��دام��ة اقت�صاد دب��ي يف مواجهة
التحديات العاملية.
و�أو�ضح القرقاوي �أن �صعود �إمارة دبي
للمركز الأول على م�ستوى العامل يف
جذب م�شروعات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر اجل��دي��دة للعام  ،2021هو
�إجن � ��از غ�ي�ر م���س�ب��وق ح �ي��ث تقدمت
دبي لأول مرة على لندن و�سنغافورة
يف الت�صنيف ال�ع��امل��ي ك�أف�ضل موقع
مل�شروعات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
اجل ��دي ��دة يف ال� �ع ��امل ،وت �ن �ف��رد دبي
بالقمة بفارق �أكرث من  50م�شروعا
ا�ستثماريا جديدا .و�أ�شار �إىل �أن �إمارة

دب��ي ح�صلت على ح�صة قيا�سية من
�إج �م��ايل م���ش��اري��ع اال��س�ت�ث�م��ار عاملياً
للعام الثاين على التوايل �إذ ا�ستقطبت
ما ن�سبته  2.1باملئة من تلك امل�شاريع
يف العام املا�ضي ،لتتجاوز بذلك حاجز
 2باملئة لأول م��رة ،ووا�صلت تقدمها
لت�صل �إىل ن�سبه قيا�سية جديدة تبلغ
 2.8باملئة عام  ،2021الفتاً �إىل �أن
ن�ت��ائ��ج ت��دف�ق��ات اال��س�ت�ث�م��ار الأجنبي
املبا�شر الإيجابية �إىل دبي يف الأعوام
الأخرية..
رغ��م م��ا ي�شهده ال�ع��امل م��ن حتوالت
وحت��دي��ات اق�ت���ص��ادي��ة� ،أك� ��دت متانة
�أ� �س ����س ب�ي�ئ��ة اال��س�ت�ث�م��ار يف الإم � ��ارة،
وع� � ��ززت ال �ت �ح��ول م ��ن م��رح �ل��ة �سد
ال� �ف� �ج ��وات واالط � �ل ��اع ع �ل��ى �أف�ضل
املمار�سات العاملية �إىل مرحلة جديدة
من التعاون الوثيق مع امل�ستثمرين
ال �ع ��امل �ي�ي�ن وت� �ع ��زي ��ز ال� ��� �ش ��راك ��ة مع
دول امل���ص��در م��ا و� �ض��ع دب ��ي كنموذج
لأف�ضل املمار�سات يف ج��ذب وت�سهيل
اال�ستثمار وتقدمي الرعاية الالحقة
للم�ستثمرين.
 اال�ستثمار يفاال�ستدامة واالبتكار.
ون ��وه ال �ق��رق��اوي ب�ن�ج��اح �إم � ��ارة دبي
يف ل� �ع ��ب دور ف ��اع ��ل يف املنظمات
والهيئات الدولية املعنية باال�ستثمار،
وقيادة احل��وار العاملي حول م�ستقبل
اال� �س �ت �ث �م��ار امل ��ؤث ��ر يف ال�ت�ن�م�ي��ة ،مبا
ع��زز من جاهزية الإم��ارة امل�ستقبلية
للتوجهات اجل��دي��دة للم�ستثمرين،
و�س ّلط ال�ضوء على جاذبية الإم��ارة
لال�ستثمار يف اال�ستدامة واالبتكار،
م���ش�يراً �أن دب��ي ح� ّل��ت دب��ي يف املرتبة
الأوىل مب�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا وامل��رت �ب��ة العا�شرة

عاملياً يف تقرير “اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر لر�أ�س امل��ال املغامر عاملياً عام
 ،”2022وال �� �ص��ادر ع��ن “�أف دي
�أي انتليجن�س” التابعة للفاينن�شال
ت��امي��ز ،التي ر��ص��دت ع��دد م�شروعات
اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر املدعوم
م��ن ر�أ���س امل��ال املغامر يف ال�ف�ترة من
� 2003إىل  .2021وتك�شف بيانات
“مر�صد دبي لال�ستثمار” التحليلية،
التي تعتمد �شركة “ماغنيت” ،كمزود
لبيانات ال�شركات النا�شئة� ،إىل جناح
� 84شركة نا�شئة مقرها دبي يف جذب
اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر املدعوم
من ر�أ���س امل��ال املغامر ،تقدر بحوايل
 2.34مليار درهم ،الأمر الذي ي�ؤكد
جاذبية �سوق االبتكار يف دب��ي وتطور
بيئتها ال��داع�م��ة لل�شركات النا�شئة
املحلية والعاملية.
 �أبرز مالمح تقرير تدفقاتاال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إىل
�إمارة دبي لعام 2021
منو م�شاريع االبتكار التقنية:
عك�ست م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي
امل �ب��ا� �ش��ر يف  2021ت �ن �وّع اقت�صاد
�إمارة دبي وتطور بيئتها اال�ستثمارية
مب ��ا ي ��واك ��ب حت� ��والت التكنولوجيا
وتطلعات امل�ستثمرين وطموحات رواد
الأع �م��ال وامل��واه��ب ال�ع��امل�ي��ة .وتظهر
ب�ي��ان��ات “مر�صد دب��ي لال�ستثمار”
�أن ن�سبة م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر اجلديدة بلغت  53باملئة من
�إجمايل عدد امل�شاريع يف عام ،2021
بينما ت��وزع��ت ب��اق��ي امل���ش��اري��ع بن�سبة
 19باملئة مل�شاريع �أ�شكال اال�ستثمار
اجل � ��دي � ��دة ،و 12ب ��امل� �ئ ��ة مل�شاريع
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من ر�أ�س
امل��ال املغامر ،و 8باملئة مل�شاريع �إعادة
اال�ستثمار ،و 6باملئة مل�شاريع االندماج
واال� �س �ت �ح��واذ ،و 2ب��امل�ئ��ة للم�شاريع
امل�شرتكة.
وك �� �ش �ف��ت ب� �ي ��ان ��ات “مر�صد دب ��ي
لال�ستثمار” عن منو كبري يف م�شاريع
اال�ستثمار متو�سطة وعالية التقنية
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت  67ب��امل�ئ��ة م��ن �إجمايل
م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
يف  ،2021مقارنة بن�سبة  56باملئة
عام  ،2020وتراجعت ن�سبة م�شاريع
اال�ستثمار منخف�ضة التقنية �إىل 33
باملئة .الأم��ر ال��ذي ي��ؤك��د مكانة دبي
وجهة مف�ضلة مل�شروعات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر عالية التقنية ،حيث
�أ��ص�ب�ح��ت الإم � ��ارة �أح ��د �أه ��م املراكز
العاملية لأف�ضل املواهب املتخ�ص�صة يف
االقت�صاد الرقمي.

 اململكة املتحدةتقود دول امل�صدر.
ك�شف ت�صنيف دول امل�صدر اخلم�سة
الأبرز يف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
امل�ب��ا��ش��ر �إىل �إم� ��ارة دب��ي يف ،2021
ب �ح �� �س ��ب ب � �ي� ��ان� ��ات “مر�صد دب ��ي
لال�ستثمار” عن منو تدفق اال�ستثمار
م��ن امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،ال�ت��ي �أ�صبحت
ت�ق��ود دول امل���ص��در بن�سبة  27باملئة
م��ن �إج �م��ايل ت��دف�ق��ات ر�ؤو� ��س �أم ��وال
اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر ،وتلتها
يف الرتتيب كل من الواليات املتحدة
الأمريكية بن�سبة  18باملئة ،وفرن�سا
بن�سبة  13باملئة ،و�أملانيا بن�سبة 11
باملئة ،والهند بن�سبة  6باملئة� .أما من
حيث عدد م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي
امل �ب��ا� �ش��ر يف  ،2021ف �ق��د حافظت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة على
ت���ص��دره��ا ل ��دول امل���ص��در بن�سبة 19
باملئة م��ن �إج�م��ايل امل�شاريع ،وبفارق
�ضئيل عن اململكة املتحدة التي حلت
يف امل��رت�ب��ة الثانية بن�سبة  18باملئة
وت�ل�ت�ه�م��ا ك��ل م��ن ال�ه�ن��د بن�سبة 13
باملئة ،وفرن�سا بن�سبة  6باملئة ،و�أملانيا
بن�سبة  5باملئة.
 الإ�سكان وخدمات الطعامواالقت�صاد الرقمي يف مقدمة
القطاعات اجلاذبة لال�ستثمار.
ك�شف ت�صنيف ال�ق�ط��اع��ات اخلم�سة
الأب � ��رز م��ن ح �ي��ث ج ��ذب اال�ستثمار
الأج �ن �ب��ي امل�ب��ا��ش��ر �إىل �إم� ��ارة دب��ي يف
 ،2021بح�سب بيانات “مر�صد دبي
لال�ستثمار” ع��ن من��و اال�ستثمار يف
القطاعات املرتبطة بالتقنية املتقدمة
واالق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي .وت���ص�دّر قطاع
الإ�سكان وخدمات الطعام بن�سبة 28
ب��امل�ئ��ة م��ن �إج �م��ايل ت��دف �ق��ات ر�ؤو� ��س
�أم ��وال اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر،
متبوعاً بت�شييد املباين ال�سكنية بن�سبة
 15باملئة ،وتوليد الطاقة الكهربائية
بن�سبة  10ب��امل�ئ��ة ،و�إدارة ال�شركات
وامل�ن���ش��آت بن�سبة  6ب��امل�ئ��ة ،ومعاجلة
البيانات وا�ست�ضافتها واخلدمات ذات
ال�صلة بن�سبة  5باملئة� .أما من حيث
ع ��دد م���ش��اري��ع اال��س�ت�ث�م��ار الأجنبي
املبا�شر يف  ،2021فقد ت�صدر قطاع
ن�شر الربجميات ت�صنيف القطاعات
اخلم�سة الأب��رز بن�سبة  10باملئة من
�إج�م��ايل امل�شاريع ،متبوعاً بالتمويل
وال�ت��أم�ين بن�سبة  8ب��امل�ئ��ة ،الإ�سكان
وخ ��دم ��ات ال �ط �ع��ام ب�ن���س�ب��ة  7باملئة،
و�إدارة ال�شركات وامل�ن���ش��آت بن�سبة 7
ب��امل �ئ��ة ،وجت � ��ارة اجل �م �ل��ة والتجزئة
بن�سبة  6باملئة.
 دبي �ضمن �أبرز ثالث وجهاتعاملية م�ستقبلية لال�ستثمار.
ت�ع��د دب��ي �ضمن �أب ��رز ث�ل�اث وجهات
عاملية م�ستقبلية لال�ستثمار بح�سب
ت�ق��ري��ر “املدن ال�ع��امل�ي��ة لال�ستثمار
الأج � �ن � �ب� ��ي امل� �ب ��ا�� �ش ��ر يف امل�ستقبل
 ،”2022 2021ال �� �ص��ادر عن“�أف دي �أي انتليجن�س” التابعة
للفاينن�شال ت��امي��ز .و�صنف التقرير
�إم ��ارة دب��ي يف امل��رك��ز ال�ث��اين عاملياً يف
فئتي “املدن الرئي�سية التي ت�ستقطب
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار الأج � �ن � �ب� ��ي املبا�شر”
و”الإمكانات االق�ت���ص��ادي��ة والبيئة
امل��وات �ي��ة للأعمال”.ويعك�س النمو
امل�ستدام لتدفق اال�ستثمار �إىل دبي،
و�صدارتها الإقليمية وتفوقها العاملي
يف كافة امل�ؤ�شرات الرئي�سية لتدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف ،2021
الثقة الكبرية التي تتمتع بها الإمارة
يف جم �ت �م��ع اال� �س �ت �ث �م��ار والأع � �م� ��ال
العاملي كمدينة مف�ضلة لنمو وتو�سّ ع
ال�شركات العاملية والنا�شئة.
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انطالق م�سابقات وفعاليات الدورة اخلام�سة من مهرجان �سباق دملا التاريخي

�سباق دملا للتجديف الواقف على اللوح يد�شن م�سابقات املهرجان
عرو�ض فنية و�شعبية من تراث الإمارات

•  354جائزة بقيمة تتجاوز  28مليون درهم �إماراتي
• الت�سجيل م�ستمر يف «قفال بطولة الظفرة الكربى ل�صيد الكنعد» عرب املوقع الإلكرتوين
• بدء ا�ستقبال امل�شاركني يف امل�سابقات ال�شاطئية والألعاب ال�شعبية وم�سابقات ال�سوق ال�شعبي
• م�سرح املهرجان ..م�سابقات ثقافية و�ألعاب �شعبية ولوحات فنية من الرتاث
•• الظفرة-،الفجر:

انطلقت م�ساء �أم�س الأول ال�سبت،
م� ��� �س ��اب� �ق ��ات وف� �ع ��ال� �ي ��ات ال � � ��دورة
اخلام�سة من "مهرجان �سباق دملا
التاريخي" ،على �شاطئ جزيرة دملا
مبنطقة ال�ظ�ف��رة ،وي�ستمر لغاية
 20مايو اجلاري ،حتت رعاية �سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،
بتنظيم ن��ادي �أبوظبي للريا�ضات
البحرية ،وجلنة �إدارة املهرجانات
وال�برام��ج الثقافية وال�تراث�ي��ة يف
�أب ��وظ� �ب ��ي ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي.
�سباق دمل��ا للتجديف ال��واق��ف على
اللوح يد�شن م�سابقات املهرجان
د�شن �سباق دمل��ا للتجديف الواقف
ع �ل ��ى ال � �ل� ��وح م �� �س��اب �ق��ات ال� � ��دورة
اخل��ام���س��ة م��ن امل �ه��رج��ان� ،إذ يقام

ال�سباق بالتعاون مع جلنة الإمارات
ل� �ل� �ك ��اي ��ت �� � �س �ي��رف وال� �ت� �ج ��دي ��ف
والتزحلق على املاء ،و�شهد ال�سباق
م�شاركات وا�سعة من �أكرث من 12
جن�سية �ضمن كافة فئاتها (املحلي،
رج� � � ��ال ،ن� ��� �س ��اء� ،أط� � �ف � ��ال) �ضمن
ج��والت�ه��ا الأوىل ،وم��ن امل�ت��وق��ع �أن
ت�شهد اجلوالت القادمة يومي 14
و 15مايو اجلاري م�شاركات �أو�سع
من املت�سابقني.
ع��رو���ض فنية و�شعبية م��ن تراث
الإمارات
ك� �م ��ا ت �� �ض �م��ن امل � �ه ��رج ��ان بيومه
الأول ع��رو���ض فنية و�شعبية من
ال�تراث الإم��ارات��ي قدمتها الفرقة
امل��و� �س �ي �ق �ي��ة ل �� �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي،
وف��رق��ة �أب��وظ�ب��ي للفنون ال�شعبية
ال�ت��اب�ع��ة للجنة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام ��ج ال�ث�ق��اف�ي��ة والرتاثية،
وت�ضمن ع��رو���ض الفرقتني فنون

(الليوا ،العيالة ،املدميا ،الأهالة)،
وامل���ص�ح��وب��ة ب��الأغ �ن �ي��ات الوطنية
والرتاثية املتنوعة.
 354جائزة بقيمة تتجاوز 28
مليون درهم �إماراتي
يقدم مهرجان �سباق دملا التاريخي
�أكرث من  354جائزة للمت�سابقني
يف خم �ت �ل��ف م �� �س��اب �ق��ات املهرجان
بقيمة تتجاوز  28مليون و160
�أل ��ف دره ��م �إم ��ارات ��ي ،م�ن�ه��ا (25
م �ل �ي��ون دره � ��م ج ��وائ ��ز � �س �ب��اق دملا
ل �ل �م �ح��ام��ل ال �� �ش��راع �ي��ة ف �ئ��ة 60
ق��دم 2 ،مليون و� 300أل��ف درهم
جوائز �سباق دملا لقوارب التجديف
الرتاثي� 860 ،ألف و 100درهم
جل� ��وائ� ��ز وم �� �س ��اب �ق ��ات امل �ه ��رج ��ان
امل�صاحبة).
وت �� �ش �م��ل ال� � � ��دورة اخل��ام �� �س��ة من
م �ه��رج��ان � �س �ب��اق دمل� ��ا التاريخي،
الكثري م��ن امل�سابقات والفعاليات

امل �� �ص��اح �ب��ة ال �ت ��ي ت �� �ص��ل �إىل 21
فعالية رئي�سية ،بالإ�ضافة �إىل 35
م�سابقة ب�ح��ري��ة وت��راث�ي��ة و�ألعاب
�شاطئية وغريها.
وت�ت���ض�م��ن امل �� �س��اب �ق��ات � �س �ب��اق دملا
ل �ل �م �ح��ام��ل ال �� �ش��راع �ي��ة ف �ئ��ة 60
ق��دم� ،سباق دمل��ا ل�ق��وارب التجديف
ال�ت��راث� ��ي� � ،س �ب��اق دمل� ��ا للتجديف
ع� �ل ��ى ال � � �ب� � ��ورد ال � � ��واق � � ��ف ،ق �ف ��ال
ب �ط��ول��ة ال �ظ �ف��رة ال �ك�ب�رى ل�صيد
الكنعد ،م�سابقة ال�صيد بال�صنارة
"كا�ستينغ" ،وبطولتي ك��رة القدم
ال�شاطئية وكرة الطائرة ال�شاطئية،
وم�سابقات الطبخ ،وم�سابقة �أجمل
زي ن �� �س��ائ��ي ،وم���س��اب�ق��ة ر� �س��م عن
دمل��ا ،وبطولتي ال�ك�يرم والدومينو
ل� �ل ��رج ��ال وال � �ن � �� � �س ��اء ،و� �س �ب��اق��ات
ال �� �س �ب��اح��ة وال� ��دراج� ��ات الهوائية
واجلري وغريها.
الت�سجيل م�ستمر يف "قفال بطولة

ال�ظ�ف��رة ال �ك�برى ل�صيد الكنعد"
عرب املوقع الإلكرتوين
 �أع �ل �ن��ت جل �ن��ة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام��ج ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�تراث �ي��ة -
�أبوظبي عن ا�ستمرار باب الت�سجيل
يف ق�ف��ال ب�ط��ول��ة ال�ظ�ف��رة الكربى
ل���ص�ي��د ال �ك �ن �ع��د وال �ت ��ي � �س �ت �ق��ام يف
ج� ��زي� ��رة دمل � ��ا مب �ن �ط �ق��ة ال �ظ �ف��رة،
وذل � ��ك ع�ب�ر امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت�روين
ل� �ل� �م� ��� �س ��اب� �ق ��ة (kingfish.
aldhafrafestival.
،)comفيما �سيتم الإعالن 
ع��ن م��وع��د البطولة وكلمة ال�سر
والت�سليم يف وقتٍ الحق.
بدء ا�ستقبال امل�شاركني يف امل�سابقات
ال �� �ش��اط �ئ �ي��ة والأل� � �ع � ��اب ال�شعبية
وم�سابقات ال�سوق ال�شعبي
ب ��د�أت اللجنة املنظمة للمهرجان
ا�ستقبال امل�شاركني من فرق و�أفراد
للت�سجيل يف امل�سابقات ال�شاطئية

والأل � �ع� ��اب ال���ش�ع�ب�ي��ة وم�سابقات
ال�سوق ال�شعبي التي �ستقام خالل
املهرجان ومنها (بطولتي الكريم
وال��دوم �ي �ن��و ل �ل��رج��ال وال�سيدات،
بطولتي ك��رة ال�ط��ائ��رة ال�شاطئية
وكرة القدم ال�شاطئية) ،بالإ�ضافة
�إىل ال ��ر� � �س ��م ،ال� �ط� �ب ��خ ،الأزي� � � ��اء
ال�تراث�ي��ة ،وغ�يره��ا م��ن امل�سابقات
اليومية التي �سي�شهدها املهرجان.
م�سرح املهرجان ..م�سابقات ثقافية
و�أل �ع��اب �شعبية ول��وح��ات فنية من
الرتاث ي�ستقطب م�سرح املهرجان
الأه� � ��ايل والأط � �ف� ��ال وال� � � ��زوار ،ملا

ي �ق��دم��ه م ��ن م �� �س��اب �ق��ات ثقافية
و�أل �ع��اب �شعبية ول��وح��ات فنية من
ال�ت�راث ،تهدف �إىل تثقيف الزوار
من خمتلف اجلن�سيات حول تراث
الإمارات ،و�إر�شادهم �إىل الفعاليات
ال � �ت ��ي مي �ك �ن �ه��م امل� ��� �ش ��ارك ��ة فيها
واال�ستفادة منها ،والتعريف بالرعاة
الذي يقدمون دعماً كبرياً لإحياء
امل�ه��رج��ان واحل�ف��اظ على الرتاث.
وي �ق��دم ف�ع��ال�ي��ات امل���س��رح اليومية
الإع�ل�ام ��ي "حمدان احلمادي"،
وال ��ذي يتفاعل ب�أ�سلوبه العفوية
م��ع ج �م �ه��ور امل �� �س��رح م��ن خمتلف

الفئات العمرية� ،ضمن م�سابقات
تفاعلية و�أ�سئلة تراثية وتاريخية
وثقافية ،بالإ�ضافة �إىل العديد من
الأل�ع��اب امل�صممة للأطفال ،حيث
ي�صحب هذه امل�سابقات جوائز قيمة
للم�شاركني فيها .ومن �أبرز الألعاب
ال�ت��ي ي�شهدها امل���س��رح �إىل جانب
الأ�سئلة الرتاثية والوطنية (لعبة
ال � � ��دوالب ،امل � ��اي ،ال �ط �ح�ي�ن ،رمي
الكرة يف ال�سلة ،احل�صان ،الكرا�سي،
الرتكيبة ،اخلي�ش ،ال�سلك الرنان،
��ش��د احل �ب��ل)� ،إىل ج��ان��ب عرو�ض
�ألعاب اخلفة واملزيد.

نانت يتوج بلقبه الرابع يف ك�أ�س فرن�سا لكرة القدم العراق ي�ست�ضيف بطولة �آ�سيا للقو�س وال�سهم
•• باري�س -وام:

توج نانت بلقبه الرابع يف بطولة ك�أ�س
فرن�سا ل�ك��رة ال �ق��دم ب �ف��وزه الثمني
 0 - 1على ني�س يف املباراة النهائية
للبطولة ،والتي �أقيمت بينهما على
ملعب "ا�ستاد دو فران�س" يف باري�س.
وا�ستعاد نانت لقب الك�أ�س الغائب
عنه منذ مو�سم 2000 - 1999
الذي توج فيه بلقب البطولة للمرة
الثالثة فيما ال يزال ر�صيد ني�س يف
البطولة قا�صرا على ثالثة �ألقاب
�أح��رز �أح��دث�ه��ا يف مو�سم - 1996
 . 1997و�أحرز لودوفيت�ش بال�س
ال�ه��دف الوحيد للمباراة م��ن ركلة
ج ��زاء يف ال��دق�ي�ق��ة  47ب�ع��د انتهاء
ال�شوط الأول من امل�ب��اراة بالتعادل
ال�سلبي.

•• ال�سليمانية-الفجر

ي �� �س �ت �� �ض �ي��ف ال � � �ع� � ��راق بطولة
�آ� �س �ي��ا ل�ل�ق��و���س وال���س�ه��م للرجال
وال � �� � �س � �ي� ��دات يف م� �ل� �ع ��ب ن � ��ادي
ال�سليمانية الريا�ضي مب�شاركة
 17منتخبا.
وامل�ن�ت�خ�ب��ات الآ� �س �ي��وي��ة امل�شاركة
هي منتخبات العراق وال�سعودية
و�إي � � � � ��ران وب� �ن� �غ�ل�اد� ��ش والهند
وكازاخ�ستان و�أوزبك�ستان والكويت
والإمارات وقطر و�سوريا والأردن
وف �ل �� �س �ط�ين ون �ي �ب��ال وباك�ستان
واليمن.
وي�شارك منتخب ال�سودان ك�ضيف

منتخب يف العامل امل�شاركة فيها.
ح���ض��ر اف �ت �ت��اح م�ن��اف���س��ات اليوم
الأول من البطولة ع�ضو املكتب
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة
العراقية الدكتور ه�يرده ر�ؤوف
وع��دد من امل�س�ؤولني يف احتادات
الدول امل�شاركة.
و�أك � ��د رئ �ي ����س االحت � ��اد العراقي
للعبة �سعد امل�شهداين �أن م�شاركة
�سبعة ع�شر منتخبا يف البطولة
ال �ق��اري��ة ،ب��رغ��م ج��ائ�ح��ة كورونا،
ي �ع��د رق �م��ا مم �ي��زا ال ��س�ي�م��ا و�أن
ال�ن���س�خ��ة الأخ� �ي��رة م�ن�ه��ا والتي
ومم�ث��ل ع��ن ق��ارة �أف��ري�ق�ي��ا� ،إذ �إن على �أن تكون البطوالت مفتوحة �أقيمت يف تايالند �شهدت م�شاركة
ن �ظ��ام االحت � ��اد الآ�� �س� �ي ��وي ين�ص ل �ل �ج �م �ي��ع وب ��ال� �ت ��ايل ي �ح��ق لأي �أحد ع�شر منتخبا قاريا فقط.
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اللجنة الأوملبية حتتفي بـ  42دار�سا من منت�سبي ماج�ستري املنظمات الريا�ضية

•• دبي -وام:

احتفت اللجنة الأوملبية الوطنية مبنت�سبي الن�سخة الـ  24من برنامج
املاج�ستري التنفيذي لإدارة املنظمات الريا�ضية والذي يختتم مرحلته
احلالية بدبي الأربعاء املقبل.
ونظمت اللجنة حفال للدار�سني البالغ عددهم  42من خمتلف اللجان
الأوملبية الوطنية من جميع دول العامل واالحتادات الريا�ضية والعاملني
يف املجال الريا�ضي ح�ضره كل من املهند�سة عزة بنت �سليمان الأمني
العام امل�ساعد لل�ش�ؤون االدارية واملالية للجنة الأوملبية الوطنية ،و�سعادة

ال �ل��واء /م /نا�صر ع�ب��دال��رزاق ال��رزوق��ي رئي�س االحت��ادي��ن الإماراتي
والآ�سيوي النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه ،وحممد بن
دروي�ش املدير التنفيذي للجنة الأوملبية الوطنية.
و�شهد احلفل تبادل الأحاديث مع منت�سبي املاج�ستري التنفيذي لإدارة
املنظمات الريا�ضية وما مت الو�صول �إليه من نتائج متقدمة و�إيجابية
طوال مراحل الربنامج الذي �أو�شك على االنتهاء ،ليقدم دفعة جديدة
من امل�ؤهلني للعمل يف القطاع الريا�ضي والأوملبي يف خمتلف الدول.
ويف نهاية احل�ف��ل مت ت�ك��رمي املحا�ضرين ت�ق��دي��راً جل�ه��وده��م يف �إلقاء
وا�ستعرا�ض امل��واد العلمية ،كما مت تكرمي منت�سبي الربنامج وت�سليم

وتبادل الدروع التذكارية بني اللجنة الأوملبية الوطنية و�إدارة املاج�ستري
التنفيذي.
و�أكدت املهند�سة عزة بنت �سليمان �أهمية تطبيق مبادئ احلركة الأوملبية
ون�شر القيم الريا�ضية ال�سامية ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ق��ام��ات العلمية
والأكادميية التي ا�ستعر�ضت حماور عديدة �سوا ًء يف املرحلة احلالية يف
دبي �أو طوال املراحل املا�ضية ،للم�ساهمة يف االرتقاء مب�ستوى اللجان
الأوملبية مبا ينعك�س على الريا�ضيني يف كافة امل�شاركات واال�ستحقاقات.
وا�ستعر�ض نا�صر التميمي الأمني العام الحتاد اجلودو وامل�صارعة �أهم
العنا�صر التي حتقق اال�ستقرار ل��دى الريا�ضي ،مبا ي�سهم يف تعزيز

تركيزه يف املناف�سات الريا�ضية وينعك�س على �أدائ��ه بال�صورة املن�شودة
خ�ل�ال امل�ح��ا��ض��رة ال �ت��ي �أل �ق��اه��ا ع�ل��ى ه��ام����ش م���ش��ارك�ت��ه يف املاج�ستري
التنفيذي لإدارة املنظمات الريا�ضية ،كما ا�ستعر�ض مرحلة التحول
الوظيفي لدى الريا�ضي من مرحلة االح�تراف �إىل العمل يف تطوير
القطاع الريا�ضي.
وحت��دث قي�س الظالعي رئي�س االحت��اد الآ��س�ي��وي للرجبي ع��ن حمور
�إدارة وتقييم الأداء يف املنظمات الريا�ضية وغري الريا�ضية ،م�شرياً �إىل
�أهميتها يف التطوير والت�أثري املبا�شر يف الأداء ،من خالل ا�ستعرا�ض
جتربة االحتاد الآ�سيوي للرجبي.

مذكرة تفاهم بني اللجنة الأوملبية ال�سعودية ونظريتها الأوزبكية
•• ط�شقند-الفجر

وقعت اللجنة الأوملبية والباراملبية
ال �� �س �ع��ودي��ة م� ��ذك� ��رة ت �ف��اه��م مع
نظريتها الأوزب�ك���س�ت��ان�ي��ة لتعزيز
التعاون والتن�سيق امل�شرتك بينهما،
وذل� ��ك ع�ل��ى ه��ام����ش االج �ت �م��اع الـ
 77للمكتب التنفيذي للمجل�س
الأوملبي الآ�سيوي يف ط�شقند.
وت�ل�ع��ب ال�ل�ج�ن�ت��ان الأومل �ب �ي �ت��ان يف
ال�سعودية و�أوزبك�ستان دورا رئي�سيا
يف احلركة الأوملبية يف �آ�سيا خالل
ال�سنوات املقبلة ،حيث ت�ست�ضيف
ط�شقند دورة الأل �ع��اب الآ�سيوية
ل�ل���ش�ب��اب يف  ،2025والريا�ض
دورة الأل�ع��اب الآ�سيوية لل�صاالت .2034
الفي�صل وزي ��ر ال��ري��ا��ض��ة ورئي�س الأومل � � �ب� � ��ي الآ�� � �س� � �ي � ��وي ،واوي � �ب� ��ك الأوملبية الأوزبكية.
ال�ع�لاق��ات ال��ودي��ة ب�ين �أوزبك�ستان دورات تدريبية م�شرتكة للمنتخبات جم��االت الطب الريا�ضي والعلوم
وال� �ف� �ن ��ون ال �ق �ت��ال �ي��ة يف  2025ح�ضر ح�ف��ل ت��وق�ي��ع امل��ذك��رة �سمو ال �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة والباراملبية ق � ��ا� � �س � �ي � �م � ��وف وم� � ��وخ� �ت��رخ� � ��ون وج � ��اء يف ب �ي��ان ل�ل�ج�ن��ة الأوملبية وال�سعودية يف املجال الريا�ضي.
ال��وط �ن �ي��ة يف ال �ب �ل��دي��ن ا�ستعدادا ف���ض�لا ع��ن ت �ب��ادل اخل�ب��رات بناء
و�أي�ضا دورة الأل�ع��اب الآ�سيوية يف الأم � �ي ��ر ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ب� ��ن تركي ال���س�ع��ودي��ة ون��ائ��ب رئ�ي����س املجل�س ط��ا��ش�خ��ودي��اي��ف كممثلني للجنة الأوزب �ك �ي��ة�� :س�ت�ع��زز ه ��ذه املذكرة وتابع :وفقا ملذكرة التفاهم� ،ستقام ل �ل �ب �ط��والت ال �ق��اري��ة وال �ع��امل �ي��ة يف على الإجنازات الأخرية.

رحيل النجوم والأرقام ال�سلبية حتا�صر مان�ش�سرت يونايتد يف مو�سم للن�سيان
•• �أبوظبي-وام:

�أداء باهت و�أربعة �أه��داف نظيفة يف �شباك الفريق مل تكن �سوى تقرير
واق��ع لهذا املو�سم ال�سيئ يف تاريخ مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي لكرة
القدم فيما �ستكتمل ال�صورة بعد �أ�سابيع قليلة برحيل عدد من �أبرز العبي
الفريق.
و�سقط مان�ش�سرت يونايتد برباعية نظيفة �أم��ام م�ضيفه برايتون م�ساء
�أم�س الأول ال�سبت يف اجلولة ال�ساد�سة والثالثني من الدوري الإجنليزي
املمتاز ليخرج الفريق متاما من ح�سابات الت�أهل مل�سابقتي دوري �أبطال
�أوروب��ا وال��دوري الأوروب��ي يف املو�سم املقبل ،ومل يعد �أمامه �سوى خو�ض
ال��دور الفا�صل �أم�لا يف الت�أهل مل�سابقة دوري امل��ؤمت��ر الأوروب ��ي ب�شرط
احلفاظ �أوال على موقعه يف املركز ال�ساد�س بالدوري.
وق��دم مان�ش�سرت يونايتد مو�سما "للن�سيان" يف ظ��ل الأرق ��ام ال�سلبية
العديدة التي حتيط بالفريق من ناحية واق�تراب رحيل عدد كبري من
�أبرز العبيه مبجرد انتهاء املو�سم وبدء فرتة االنتقاالت ال�صيفية.
ومل يقت�صر احلال على �ضعف امل�ستوى التهديفي للفريق عما كان عليه يف

موا�سم عديدة �سابقة؛ حيث �سجل الفريق  57هدفا يف  37مباراة خا�ضها
حتى الآن يف امل�سابقة ،و�إمن��ا كانت الأزم��ة الأك�بر للفريق هذا املو�سم هو
خط الدفاع حيث ا�ستقبلت �شباك الفريق حتى الآن  56هدفا.
وبهذا ،حقق مان�ش�سرت يونايتد رقما قيا�سيا �سلبيا يف املو�سم احلايل حيث
تلقت �شباكه �أكرب عدد من الأهداف يف مو�سم واحد منذ بدء �إقامة بطولة
الدوري الإجنليزي بنظامها احلايل يف . 1992
وك��ان الرقم القيا�سي ال�سلبي ال�سابق بهذا ال�ش�أن يف مو�سم - 2018
 2019عندما ا�ستقبلت �شباك الفريق  54هدفا فيما كان �أكرب عدد من
الأه��داف يف �شباك مان�ش�سرت يونايتد يف مو�سم واح��د بالدوري بنظامه
القدمي هو  63هدفا يف مو�سم . 1979 - 1978
وهذه هي املرة الثالثة فقط يف تاريخ م�شاركات مان�ش�سرت يونايتد بالدوري
الإجنليزي بنظامه احلايل الذي ت�ستقبل �شباك الفريق فيه �أكرث من 45
هدفا يف مو�سم واحد بالدوري.
وهي املرة الـ  12التي تهتز فيها �شباك مان�ش�سرت يونايتد ب�أربعة �أهداف
على الأق ��ل يف م �ب��اراة واح ��دة خ�لال ت�سعة م��وا��س��م منذ اع �ت��زال املدرب
اال�سكتلندي �سري �أليك�س فريج�سون واب�ت�ع��اده ع��ن ت��دري��ب ال�ف��ري��ق يف

 2013علما ب�أن �شباك الفريق اهتزت برباعية على الأقل �أي�ضا يف 12
مباراة على مدار �أكرث من  800مباراة بالدوري خا�ضها الفريق بقيادة
فريج�سون ،طبقا لإح�صائيات "�أوبتا".
ومني مان�ش�سرت يونايتد �أم�س بالهزمية اخلام�سة على التوايل يف املباريات
التي يخو�ضها خارج ملعبه بالدوري لتكون �أطول �سل�سلة هزائم متتاليية
للفريق خ��ارج ملعبه بامل�سابقة منذ  1981علما ب��أن الفريق �سيخو�ض
مباراته املتبقية يف امل�سابقة هذا املو�سم على ملعب كري�ستال باال�س يف 22
مايو احلايل.
وبغ�ض النظر ع��ن نتيجة ه��ذه امل �ب��اراة� ،سينهي مان�ش�سرت املو�سم ب�أقل
ح�صيلة من النقاط ح�صل عليها الفريق يف �أي مو�سم بتاريخ الدوري
الإجنليزي كما �أن �أف�ضل مركز ميكن �أن ينهي الفريق املو�سم فيه هو
ال�ساد�س.
ويف ظل هذه الأزمة احلقيقية التي مير بها مان�ش�سرت يونايتد ،مل يكن
غريبا �أن ي�شري الأمل ��اين رال��ف راجن�ن�ي��ك امل��دي��ر الفني امل ��ؤق��ت للفريق
�إىل توقعاته ب��أن ت�شهد ف�ترة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ن�شاطا هائال
ملان�ش�سرت يونايتد حيث يتوقع راجننيك �أن ي�ضم ال�ن��ادي م��ا ب�ين �ستة

يف غياب الأهلي ..الزمالك يتطلع لتعزيز
موقعه يف ال�صدارة
��س�ي�غ�ي��ب الأه� �ل ��ي امل �ن �ت �� �ش��ي بفوزه
الكبري على وفاق �سطيف ،يف دوري
�أبطال �أفريقيا ،عن مباريات اجلولة
 18للدوري امل�صري املمتاز ،والتي
تنطلق اليوم االثنني ،وت�ستمر حتى
الأربعاء.
�سحق الأه�ل��ي �ضيفه وف��اق �سطيف
اجل ��زائ ��ري� ،أم ����س الأول ال�سبت،
 ،0-4يف ذهاب ن�صف النهائي �أهم
بطوالت الأندية الأفريقية ،ليقطع
خطوة كبرية نحو الت�أهل للنهائي،
للمرة الثالثة توالياً.
ويف ال � � � ��دوري امل� �ح� �ل ��ي� ،سيلتقي
ال��زم��ال��ك م��ع ��ض�ي�ف��ه �إن� �ب ��ي ،غداً
ال �ث�ل�اث��اء ،وك �ل��ه �أم� ��ل يف موا�صلة
ح�صد ال�ن�ق��اط ،واالب�ت�ع��اد �أك�ث�ر يف
�صدارة امل�سابقة.
وينفرد الزمالك ب�صدارة الدوري
بر�صيد  41نقطة من  17مباراة،
وي�ت�ف��وق ب �ف��ارق ث�م��اين ن�ق��اط على
فرييرا ،لتخطي عقبة �إنبي ،وح�صد فريقه يف حتقيق ثالثة انت�صارات
غ��رمي��ه التقليدي الأه �ل��ي الثالث ،ان�شغاله يف دوري الأبطال.
الذي لعب  14مباراة فقط ،ب�سبب وي �ط �م ��ح ال�ب�رت� �غ ��ايل ج� �ي ��زوال ��دو امل��زي��د م��ن ال �ن �ق��اط ،ب�ع��د �أن جنح متتالية يف امل�سابقة.

انطالق تدريب الأم�س على ملعب
عبداللطيف �أبورجيلة مبقر القلعة
البي�ضاء ،ا�ستعداداً ملواجهة �إنبي".
و�أ��ض��اف املوقع الر�سمي للزمالك:
"وجه امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ع��دة ر�سائل
ل�لاع�ب�ين خ�ل�ال اجل�ل���س��ة �أهمهما
موا�صلة العمل بكل جدية ،والرتكيز
م��ن �أج� ��ل اال� �س �ت �م��رار يف الطريق
ال�صحيح ،وموا�صلة االنت�صارات".
وق��ال فرييرا" :لدي ثقة يف جميع
ال�لاع�ب�ين لتقدمي الأف���ض��ل خالل
ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة ،و�إدراك الالعبني
حل �ج ��م امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة امل� �ل� �ق ��اة على
عاتقهم".
وو� �ص��ف ح�ل�م��ي ط� ��والن مواجهته
م��ع ال��زم��ال��ك ب��أن�ه��ا �صعبة للغاية،
ب�سبب احلالة املعنوية املرتفعة التي
يعي�شها الزمالك.
و�أ�� � �ض � ��اف" :و�أنا �أث � ��ق يف ق� ��درات
الع� �ب ��ي ف��ري �ق��ي ،ول��دي �ه��م طموح
وق � ��ال ال ��زم ��ال ��ك" :فرييرا عقد للعودة لالنت�صارات ،رغ��م �صعوبة
جل�سة حتفيزية مع الالعبني قبل املواجهة".

وثمانية العبني جدد.
وي�ترك راجننيك ت��دري��ب الفريق مبجرد انتهاء املو�سم ليتوىل مهمة
تدريب املنتخب النم�ساوي على �أن يحل الهولندي �إيريك تن هاج مكانه
يف تدريب مان�ش�سرت فيما �سيكون راجننيك �أي�ضا م�ست�شارا فنيا ملان�ش�سرت
يونايتد �إىل جانب عمله مع املنتخب النم�ساوي.
و�إىل جانب النتائج ال�سيئة للغاية والأزم��ة الكبرية للفريق يف الدوري
الإجنليزي هذا املو�سم ،يواجه مان�ش�سرت يونايتد �أزم��ة �أخ��رى قادمة يف
�سوق االنتقاالت حيث تنتهي عقود كل من العبيه بول بوجبا وخوان ماتا
و�إدين�سون كافاين وجي�سي لينجارد ويل ج��ران��ت ،ويتوقع رحيل جميع
الالعبني اخلم�سة عن �صفوف الفريق هذا ال�صيف.
كما �أك��د نيمانيا ماتيت�ش رغبته يف الرحيل ع��ن �صفوف ال�ف��ري��ق ،ومل
يح�سم موقف املهاجم الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو مع الفريق فيما
يبدو ماركو�س را�شفورد و�أنتوين مار�سيال يف طريقهما �أي�ضا �إىل خارج
مان�ش�سرت يونايتد .ولهذا يحتاج مان�ش�سرت يونايتد �إىل حتركات �سريعة
وفعالة يف �سوق االنتقاالت �إذا �أراد �أن يختلف املو�سم املقبل له عما هو عليه
يف املو�سم احلايل.

تغرمي �سيك�سرز � 50ألف
دوالر خلرق قواعد دوري
ال�سلة الأمريكي
فر�ضت رابطة دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني ،غرامة قيمتها
� 50ألف دوالر على نادي فيالدلفيا �سيفنتي �سيك�سرز ،بداعي خرق
قواعد ال��دوري اخلا�صة بالإبالغ عن ح��االت الإ�صابة ،وذل��ك يف �إطار
عودة جويل �إمبيد من الإ�صابة ،وم�شاركته يف املباراة التي انتهت بالفوز
على ميامي هيت  ،79-99يف الدور ن�صف النهائي ملنطقة ال�شرق.
ذك��رت ال��راب�ط��ة �أن �سيك�سرز مل يبلغ ع��ن و�ضع �إمبيد م��ن امل�شاركة،
بطريقة دقيقة ويف الوقت املنا�سب قبل املباراة.
و�أو�ضحت �صحيفة فيالدلفيا انكوايرر� ،أن �إمبيد كان مدرجاً يف البداية
�ضمن الغائبني عن مباراة يوم اجلمعة ،يف التقرير الر�سمي ال�صادر
م�ساء اخلمي�س حول حاالت الإ�صابة.
وبعدها ك�شف �سيك�سرز يوم اجلمعة لو�سائل الإع�لام� ،أن �إمبيد جتاوز
الربوتوكوالت اخلا�صة بحاالت االرجتاج ،و�شارك يف اال�ستعدادات ،لكنه
ال يزال مدرجاً �ضمن قائمة الغائبني.
وبعدها بنحو �ساعة واحدة ،جرى الإعالن عن �أن ال�شكوك حتوم حول
م�شاركة �إمبيد يف املباراة.
و�أعلن مدرب �سيك�سرز ،دوك ريفرز ،خالل م�ؤمتر �صحفي� ،أنه �سيجرى
الوقوف على حالة �إمبيد عرب التدريبات اال�ستعدادية للمباراة ،وهو
م��ا ي�سمح ب��ه خ�لال ت��واج��د ال�لاع��ب �ضمن قائمة امل�صابني ،لكن مت
�إدراج �إمبيد �ضمن العنا�صر اجلاهزة للم�شاركة بعد دقائق من نهاية
امل�ؤمتر.
و�سجل �إمبيد  18نقطة و 11متابعة ،وك��ان مرتدياً قناع حماية
الوجهه خالل املباراة.
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كوملان يحرز �أول �سباق 100م
بعد الإيقاف
حقق بطل ال�ع��امل ال�ع��داء الأم�يرك��ي كري�ستيان ك��ومل��ان املركز
الأول يف �أول عودة له ب�سباق 100م بعد � 18شهراً من الإيقاف
النتهاكه التزامات مكافحة املن�شطات ،م�سج ً
ال  10.9ثوان
الأحد يف طوكيو.
وتغ ّلب الأم�يرك��ي البالغ  26عاماً وال��ذي ا�ست�أنف املناف�سات
يف ك��ان��ون ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر امل��ا��ض��ي ،على ال�ي��اب��اين ي��وك��ي كويكي

( 10.22ث) والأ�سرتايل روهان براونينغ ( 10.23ث).
وتعد ه��ذه العودة خجولة لبطل العامل �إذ ال ي��زال بعيداً جداً
�سجله
عن �أف�ضل �أداء لهذا العام يف �سباق ال�سرعة هذا ،والذي ّ
الكيني فريديناند �أومانياال يف نريوبي ال�سبت ( 9.85ث).
وقال كوملان الذي كان �أبرز الغائبني عن �أوملبياد طوكيو ال�صيف
املا�ضي "�شعرت بحالة جيدة للغاية� .أنا متحم�س لأنني افتتحت

مو�سمي بتوقيت جيد� .إنه �شيء ميكنني البناء عليه .كان لدي
الكثري من التوقعات يف ما يتعلق بهذا ال�سباق".
�سجل عودته �إىل امل�ضمار يف املو�سم ال�شتوي داخل
وكان كوملان ّ
قاعة ،لكنه خ�سر يف �آذار-مار�س نهائي مونديال  2022داخل
قاعة ب�سباق 60م يف بلغراد �أمام حامل ذهبية طوكيو يف �سباق
100م الإيطايل مار�سيل جاكوب�س.
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�أرقام كارثية وهجوم على �صالح بعد ليلة توتنهام جريارد يك�شف عن قراره ب�ش�أن كوتينيو
تعر�ض ليفربول الإجن�ل�ي��زي لكبوة
ق��د تكلفه لقب ال��دوري م�ساء �أم�س
الأول ال�سبت بعد تعادله مع توتنهام
ه��وت���س�بر ،يف ل�ق��اء "كارثي" للنجم
امل�صري حممد �صالح.
واك �ت �ف��ى ل �ي �ف��رب��ول ب��ال �ت �ع��ادل 1-1
مع �ضيفه توتنهام ،متيحا الفر�صة
للمت�صدر مان�ش�سرت �سيتي ،لتو�سيع
الفارق �إىل  3نقاط ،يف حال انت�صاره
على نيوكا�سل الأحد.
وق ��دم � �ص�لاح م���س�ت��وى ��س�ي�ئ��ا خالل
ال�ل�ق��اء ،ب�ع��د �أي ��ام م��ن ح�صوله على
ج ��ائ ��زة ال� �ن� �ق ��اد لأف� ��� �ض ��ل الع � ��ب يف
الدوري الإجنليزي املمتاز.
وح�صل �صالح على التقييم الأ�سو�أ
ب�ي�ن الع �ب��ي ل �ي �ف��رب��ول ،وف �ق��ا ملواقع  20مرة ،بالإ�ضافة لف�شله بالت�سجيل
ري��ا� �ض �ي��ة ع� ��دي� ��دة� ،أب � ��رزه � ��ا موقع �أو �صناعة الأهداف.
"هو�سكورد" امل�ت�خ���ص����ص بتقييم كما جن��ح �صالح مب��راوغ��ة �صحيحة
الالعبني.
واحدة ،وتفوق يف الثنائيات  5مرات
و�سجل ��ص�لاح �إح���ص��اءات "كارثية" من �أ�صل  13حماولة ،وجن��ح بـ19
خ�لال ال�ل�ق��اء ،انت�شرت ب�شكل كبري متريرة �صحيحة فقط.
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أ� �ش��ارت �صحيفة "ليفربول �إيكو"
�صالح
وخ �ل��ال  90دق �ي �ق��ة ،ف �� �ش��ل
�إىل �أن ال �ت �ع��ب ب� ��د�أ ب��ال �ت ��أث�ير على
بتنفيذ �أي كرة عر�ضية �صحيحة �أو �صالح ،وه��و �سبب ال�تراج��ع الكبري،
ت�سديدة على امل��رم��ى ،وخ�سر الكرة ب�سبب م�شاركاته العديدة مع النادي

واملنتخب هذا املو�سم.
ك �م��ا و� �ص �ف��ت "ديلي ميل" �أداءه
"باملحبط" ،و�أعطته التقييم الأقل يف
اللقاء .وكتب �أحد م�شجعي ليفربول
على تويرت" :رمبا �أكون خمتلفا لكن
م��ن م�ث�ل��ي ��ش�ع��ر ب��ال�ث�ق��ة �أك�ث�ر كلما
ح�صل لوي�س دي��از على الكرة عو�ضا
عن �صالح؟".
وكتب �آخ��ر�" :أف�ضل �أن نتخل�ص من
� �ص�لاح ع�ل��ى �أن �أع�ط�ي��ه � 400ألف

بعد �ضربة توتنهام..
«اعرتاف مر» من كلوب

اعرتف الأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول �أم�س الأول
ال�سبت ب�أن حتقيق الرباعية �أ�صبح �صعبا جدا بعد التعادل
مع توتنهام ،حيث يناف�س "الريدز" على حتقيق كل من
ك��أ���س االحت��اد الإجن�ل�ي��زي وال�برمي�ير ليغ ودوري �أبطال
�أوروبا.
وتعادل ليفربول مع توتنهام بهدف لكل فريق يف املباراة
ال�ت��ي �أق�ي�م��ت ع�ل��ى ملعب �آن�ف�ي�ل��د يف اجل��ول��ة الـ 36من
الدوري الإجنليزي املمتاز.
وق��ال ك�ل��وب يف ت�صريحات ل�شبكة "بي ت��ي �سبورت�س":
"�سعيد جدا بالأداء وفخور بالعقلية التي �أظهرها الفريق
�أمام فريق جيد ويلعب بخطة وا�ضحة".
وتابع" :بع�ض الأ�شياء اليوم كانت على م�ستوى خمتلف،
ال�ضغط كان رائعا لكنهم �سجلوا هدفا وكان علينا احلفاظ
على هدوئنا وزي��ادة ال�ضغط وه��ذا حتد كبري لكننا فعلنا

و�سجلنا هدف التعادل".
و�أ� �ض��اف" :بالطبع مل نح�صل على النتيجة التي نريد
ولكن هذا هو الأداء الذي �أردته لذلك �أ�شعر ب�شعور جيد،
من ال�صعب جدا �أن تلعب �أمام فريق عاملي مع مدرب رائع،
وك��ان لديهم �أ��س�ب��وع للتح�ضري بينما ك��ان لدينا � 3أيام
فقط".
و�أو� �ض��ح" :عندما تلعب �أم��ام ال�ف��رق ال�ك�برى حتتاج �إىل
احلظ يف اللحظات احلا�سمة ،ل�ست �سعيدا ولكنني ل�ست
حزينا ب�ق��در ال�لاع�ب�ين يف ال��وق��ت احل��ايل ووظيفتي هي
اخل��روج ب�أ�سباب ما يحدث" .و�شدد" :هاري كني وهيونغ
م�ي�ن � �س��ون م��رت��اح�ي�ن مت��ام��ا ول �ه ��ذا ك ��ان م ��ن ال�صعب
مواجهتهم ،والفوز بالرباعية الآن �أ�صبح �ضعيف االحتمال
جدا ولهذا ال�سبب مل يتمكن �أح��د من فعلها يف �إجنلرتا
من قبل ولكننا �سن�ستمر يف امل�ضي قدما".

مقتل م�شجع لبورتو �أثناء
االحتفاالت بلقب الدوري
ل�ق��ي ��ش�خ����ص م���ص��رع��ه �أث �ن��اء م �� �ش��ادة ط �ع��ن ،خاللها
فجر �أم�س الأح��د ،مبدينة بورتو خالل احتفاله بفوز
"التنانني" بالدوري الربتغايل ،وفقاً ملا �أكدته م�صادر
�أمنية.
ك��ان ال�ضحية يحتفل ب�ت�ت��وي��ج ب��ورت��و ب�ل�ق��ب ال ��دوري
املحلي ،ق��رب ملعب "الدراغاو" ،حني دخ��ل يف م�شادة
تعر�ض خاللها لطعنة قاتلة ب�سالح �أبي�ض.
و�أك��دت �شرطة بورتو �أن ام��ر�أة كانت برفقة ال�ضحية،

و�أ�صيبت هي الأخرى.
و�أ�ضافت ال�سلطات �أن املعتدي الذ بالفرار من موقع
احلادث لدى و�صول �أفراد الأمن.
وح�صد ب��ورت��و البارحة لقب ال��دوري بعد ف��وزه 0-1
على بنفيكا مبلعب النور يف ل�شبونة.
و�سافر الفريق يف �ساعة مبكرة م��ن �صباح �أم����س �إىل
ب��ورت��و لالحتفال باللقب ،و��س��ط م�ئ��ات م��ن م�شجعيه
املحت�شدين يف حميط ملعب الدراغاو.

جنيه �إ�سرتليني �أ�سبوعيا .مل يقدم
�أي �شيء لنا منذ دي�سمرب".
وكتب م�شجع �آخر على تويرت�" :أعرف
كم دافعت عن �صالح خ�لال الأ�شهر
القليلة املا�ضية ،لكن �أرج��وك��م ،هل
ميكننا التوقف عن املبالغة يف الدفاع
ع �ن��ه .ل�ق��د ك ��ان م��روع��ا ل �ع��دة �أ�شهر
و�أداء الليلة املا�ضية فظيع للغاية .مل
تكن هناك مل�سة واح��دة جيدة .هناك
خلل ما مع هذا الرجل".

يقدم فيليب كوتينيو �أداء رائعاً يف
�أ�ستون فيال ،حيث كان على �سبيل
الإع � � ��ارة م �ن��ذ � �س��وق االنتقاالت
ال�شتوية ،و�أع �ل��ن م��درب��ه �ستيفن
جريارد مرة �أخرى �أنه يريده معه
املو�سم املقبل.
ق� � ��ال الع� � ��ب م �ن �ت �خ��ب �إجن � �ل �ت�را
ال�سابق عن زميله ال�سابق يف غرفة
مالب�س ليفربول" :نريد كوتينيو
هنا".
وذكرت �صحيفة موندو ديبورتيفو،
�أن �أ�ستون فيال لديه خيار �شراء
عقد ال�لاع��ب بقيمة  40مليون
ي ��ورو ،ل�ك��ن ه�ن��اك اه�ت�م��ام �شديد
م��ن ج��ان��ب ن�ي��وك��ا��س��ل باحل�صول
على خدماته.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ي��ري��د �أ��س�ت��ون فيال
اال�� �س� �ت� �م ��رار يف االع� �ت� �م ��اد على
كوتينيو ،لكنهم لي�سوا وا�ضحني
ب�ش�أن قدرتهم على ال�شراء ب�سبب
ال� �ظ ��روف االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ك �م��ا �أن
الالعب يتواجد مع الفريق على
�سبيل الإعارة ،ويدفع �أ�ستون فيال
ج ��زءاً فقط م��ن رات �ب��ه ،وبالتايل
��س�ت�ك��ون العملية مكلفة للغاية،

ول� �ك ��ن � �س �ي �ك��ون ن �ي��وك��ا� �س��ل على و�� �ش ��ارك ك��وت�ي�ن�ي��و  29ع ��ام� �اً يف
 31م�ب��اراة ه��ذا املو�سم بجميع
ا�ستعداد لتحملها.

البطوالت ،ومتكن من ت�سجيل 6
�أهداف ،وقام ب�صناعة � 3أهداف.

هدف �ألبا القاتل يقود بر�شلونة �إىل دوري الأبطال
مدافع بر�شلونة جوردي �ألبا فريقه حلجز مكان يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل بت�سجيله هدفاً قات ً
ال �أمام
م�ضيفه ري��ال بيتي�س منحه الفوز � 1-2ضمن مناف�سات املرحلة اخلام�سة والثالثني من ال��دوري الإ�سباين لكرة
القدم.
وجاءت �أهداف املباراة يف ال�شوط الثاين ،فافتتح بر�شلونة الت�سجيل عرب �أن�سو فاتي بعد دقيقة من دخوله �إىل �أر�ض
امللعب بد ًال من فريان توري�س (.)76
ويف مباراته الثانية منذ عودته من �إ�صابة يف �أوت��ار الركبة� ،سلط فاتي الأ��ض��واء عليه يف غ�ضون  76ثانية،
بت�سديدة جانبية خدعت احلار�س الربتغايل روي �سيلفا الذي ّ
حل بد ًال من املخ�ضرم الت�شيلي كالوديو برافو
( 39عاماً) امل�صاب يف الدقيقة  ،17لي�سجل هدفه الأول يف الدوري منذ  6ت�شرين الثاين/نوفمرب �أمام �سلتا
فيغو .3-3
ر ّد بيتي�س بعد  3دقائق عرب مدافع الـ "بالوغرانا" ال�سابق مارك بارترا ،لينتزع �ألبا من ت�سديدة "على الطاير"
اثر متريرة من الربازيلي داين �ألفي�ش النقاط الثالث لفريقه واملقعد الأوروبي (.)4+90
وحقق بر�شلونة فوزه الثاين توالياً لريفع ر�صيده يف املركز الثاين �إىل  69نقطة خلف البطل ريال مدريد ()81
الذي يواجه يف "ديربي" العا�صمة جاره اللدود �أتلتيكو الرابع الأحد ،متقدماً بفارق  11نقاط عن بيتي�س الذي
مل يعد ب�إمكانه اللحاق به ،وذلك قبل ثالث مراحل من النهاية.
وجتمد ر�صيد بيتي�س املتوج بلقب الك�أ�س قبل  15يوماً عند  58نقطة يف املركز اخلام�س ،واحتفظ ب�أمل يف
�سباق الت�أهل �إىل امل�سابقة القارية الأم كونه برغم ت�أخره بفارق  3نقاط عن �أتلتيكو و 6نقاط عن
�إ�شبيلية الثالث والذي ّ
يحل �ضيفاً على فياريال الأحد �أي�ضاً.
وي�شكّل �إجناز بر�شلونة جرعة ثقة �إ�ضافية لفريق عانى يف الفرتة الأخرية من دون �أن
ينجح يف البناء على الفوز الكا�سح يف "الكال�سيكو" على الغرمي الأبدي ريال مدريد
 ،1-4قبل �أن ينهي بفوزه على ريال مايوركا  1-2يف املرحلة املا�ضية �سل�سلة من
 3هزائم توالياً يف عقر داره "كامب نو" يف خمتلف امل�سابقات.
ت�س ّلم العب و�سط بر�شلونة ال�سابق ومدربه احلايل ت�شايف هرناندي�س املهام
الفن ّية خلفاً للهولندي رونالد كومان يف و�ضع ال يح�سد عليه ،حيث كان
النادي الكاتالوين يحتل املركز التا�سع يف "ال ليغا" مع �شبح عدم الت�أهل
�إىل دوري الأبطال� ،إ�ضافة �إىل �أزمة مالية خانقة وديون و�صلت �إىل مليار
ي��ورو ،ل��ذا اح�ت��اج ب�شدة ل�ل�أم��وال التي متنح م��ن ج��راء امل�شاركة على
ال�ساحة الأوروبية.
وع ّمق �سلتا فيغو جراح �ضيفه �أالفي�س متذيل الرتتيب بفوزه عليه
�4صفر ،فيما ابتعد قاد�ش وغرناطة عن منطقة الهبوط بفوزهماتباعاً على �إلت�شي �3-صفر وريال مايوركا .2-6
على ملعب بااليدو�س� ،أكرم �سلتا فيغو وفادة �ضيفه �أالفي�س
برباعية ت�ن��اوب على ت�سجيلها تياغو غ ��االردو ( )6و�إياغو
�أ�سبا�س هدفني ( 34و )66واملدافع ت�شيمو نافارو خط�أ يف
مرمى فريقه ( ،)57ليعود الأخري ويطرد بعد  7دقائق.
وبف�ضل فوزه احلادي هذا املو�سم رفع �سلتا فيغو ر�صيد �إىل
 43نقطة يف املركز احلادي ع�شر ،فيما �صعد قاد�ش للمركز
ال�ساد�س ع�شر مع  35نقطة معززاً �آماله بتفادي الهبوط بفوزه
املت�أخر على �ضيفه �إلت�شي ب�أهداف �ألفارو نيغريدو ( )80وروبن �سوبرينو ()83
والبديل الهندورا�سي �أنتوين لوت�سانو (.)3+90
وخا�ض �إلت�شي معظم ال�شوط الثاين بع�شرة العبني اثر طرد العبه الأرجنتيني �إيزكييل
بون�س يف الدقيقة .66
ويف �سباق حمتدم للبقاء ،تقدم قاد�ش بفارق نقطة عن غرناطة و 3نقاط عن ريال ماريوكا
الثامن ع�شر �أ ّول الهابطني والذي جتمد ر�صيده عند  32نقطة ،فيما بقي �أالفي�س يف قاع
الرتتيب مت�أخراً بفارق  6نقاط عن غرناطة �أ ّول الناجني قبل  3مراحل من النهاية.
وعاد غرناطة �إىل �سكة االنت�صارات بفوزه العري�ض على ريال مايوركا ،بعد �سل�سلة من
 5مباريات مل يذق خاللها الفوز فتعادل  3مرات وخ�سر مرتني ،علماً �أن فوزه الأخري
يعود �إىل املرحلة � 29أمام �أالفي�س .2-3
تناوب على ت�سجيل �سدا�سية غرناطة الكولومبي لوي�س �سواري�س ( )6و�سريخيو
�إ�سكوديرو ( )46و�أنتونيو بويرتا�س ( )55والبديل خورخي مولينا هدفني (69
و )90والألباين مريتو �أوزوين (.)78
و�سجل هديف اخلا�سر �سالفا �سفيا ( )28و�أنتونيو خو�سيه رايو �أرينا�س (.)58
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�أنع�ش اجلزائري فريد بوالية �آمال فريقه متز للبقاء يف دوري الأ�ضواء
و�أنهى حلم ليون ب��دوري �أبطال �أوروب��ا املو�سم املقبل ،بت�سجيله هدف
الفوز ملتز  2-3يف الأنفا�س الأخ�يرة الأح��د� ،ضمن مناف�سات املرحلة
ال�ساد�سة والثالثني من الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
و�سجل �أهداف متز فن�سان باجو ( ،)27الكامريوين ديدييه زي (،)40
وبوالية ( ،)90فيما �أحرز مو�سى دميبليه هديف ليون ( 43و.)84
و�أكمل ليون ثلث ال�ساعة الأخري من املباراة بع�شرة العبني ،بعد طرد
الربازيلي تياغو ميندي�س (.)68
وهذا الفوز هو الأول ملتز منذ  16كانون الثاين يناير املا�ضي �أمام رين�س،
وبعد �سل�سلة من  15مباراة من دون فوز ،لريفع ر�صيده �إىل  28نقطة

يف املركز التا�سع ع�شر ما قبل الأخري ،ويبقى على بعد ثالث نقاط من
�سانت �إتيان الثامن ع�شر الذي يح ّل �ضيفاً على ني�س الأربعاء.
�أما ليون الذي كان ميني نف�سه بفوز يبقيه يف ال�سباق �إىل بطاقة الدور
التمهيدي من امل�سابقة القارية الأم ،فبقي بهذه اخل�سارة �سابعاً مع 55
نقطة.
وبهذا� ،سيكون املو�سم املقبل ثالث مو�سم توالياً يغيب فيه ليون عن
دوري �أبطال �أوروبا.
وب��ال�ت��ايل ،ب��ات ه��دف ليون �صعباً حتى يف خطف امل��رك��ز اخلام�س من
�سرتا�سبورغ الذي ي�سبقه بخم�س نقاط ،وهو املركز امل�ؤهل �إىل ملحق
"كونفرن�س ليغ".

ماراثون بر�شلونة :هيمنة �إثيوبية على
فئتي الرجال وال�سيدات

�سجل العداء الإثيوبي يهونيلني �أدان بزمن قدره �ساعتان و 5دقائق و53
ثانية ،ومواطنته مي�سرييت جربي ديكيبو بزمن قدره  ،2:23:11رقمني
قيا�سيني جديدين يف فئتي الرجال والن�ساء يف "ماراثون زيورخ" برب�شلونة،
الذي �أقيم �أم�س الأحد ،يف عا�صمة �إقليم كاتالونيا الإ�سباين.
مع وج��ود نحو � 8آالف ع��داء عند خط البداية ،ح��وايل �ألفني ع��داءة ،بد�أ
ال�سباق يف ال�ساعة � 8:00صباحاً ،يف ظل درجة حرارة تبلغ  15درجة مئوية
ورطوبة بن�سبة .57٪
ً
ويف فئة الرجال ،قدم �أدان ( 26عاما) والذي و�صل �إىل بر�شلونة وهو يحمل

�أف�ضل زمن له بقدر ( 2:06:22دبي � ،)2020أداء مت�ألقاً للغاية وكان
�ضمن جمموعة �صغرية من ح��وايل ع�شرين ع��داء قدموا �أداء الفتاً منذ
البداية.
ً
وحل يف املركز الثاين يف مناف�سات الرجال الإثيوبي �أي�ضا جيربو ريداهني
( ،)2:05:58يليه ثالثاً مواطنه كيبيدي وامي (.)2:06:03
ويف مناف�سات ال���س�ي��دات ن��ال��ت الإث�ي��وب�ي��ة �أي��ان�ت��و كوميال ف�ضية ال�سباق
( ،)2:25:00ت�ل�ت�ه��ا م��واط �ن �ت �ه��ا زي �ن �ي �ب��و ف �ي �ك��ادو ب��امل��رت �ب��ة الثالثة
(.)2:25:11

م�صارعو ال�سومو يجدون �صعوبة يف �إيجاد مهن جديدة

ع �ن��دم��ا �أن �ه ��ى امل �� �ص��ارع الياباين
ت��اك��وي��ا ��س��اي�ت��و م���س�يرت��ه يف �سن
ال�ث��ان�ي��ة وال �ث�لاث�ين وب� ��د�أ يبحث
عن عمل ،كان يفتقر �إىل التدريب
ال �ل��ازم وت� �ع ��وزه اخل �ب��رة املهنية
امل�ط�ل��وب��ة يف �أي جم��ال �آخ ��ر ،ومل
تكن لديه �أدن��ى فكرة عما �سيكون
عليه م�ستقبله ،وه��و م��ا ينطبق
�أي �� �ض �اً ع�ل��ى � �س��واه م��ن م�صارعي
ال�سومو يف اليابان.
فغالباً ما يبد�أ م�صارعو ال�سومو
م�سريتهم م �ب �ك��راً� ،إذ ق��د يبا�شر
بع�ضهم مبمار�سة ه��ذه الريا�ضة
يف اخل ��ام� ��� �س ��ة ع� ��� �ش ��رة ،وتنتهي
درا�ستهم ر�سمياً عندما ينتقلون
�إىل خم�ي�م��ات ج�م��اع�ي��ة يعي�شون
ويتدربون فيها.
ومن �ش�أن هذه الظروف �أن ترتك
م�صارعي ال�سومو �أمام و�ضع �صعب
ج��داً بعد اعتزالهم هذه الريا�ضة
وتفر ّقهم ّ
كل يف طريقه.
وع �ن ��دم ��ا ت �ق��اع��د � �س��اي �ت��و منهياً
م�سريته يف ال�سومو ،ك��ان يرغب
يف �أن ي�صبح خبازاً ،ت�أثراً ب�إحدى
� �ش �خ �� �ص �ي��ات ال ��ر�� �س ��وم املتحركة
املف�ضلة لديه.
وي�ق��ول �سايتو ( 40ع��ام�اً) الذي
ك��ان ي��زن  165كيلوغراماً خالل
م�سريته املهنية "عندما حاولت

العمل كخباز قالوا يل �إنّ حجمي
كبري جداً" بالن�سبة �إىل م�ساحة
املطبخ.
وي �� �ض �ي��ف ل��وك��ال��ة ف��ران ����س بر�س
"�أُجر َيت معي مقابالت عمل عدة
لكن ب�سبب عدم متتعي ب�أي خربة
مهنيةُ ...رف�ضت يف كل الوظائف
التي تقدمت �إليها".
وي �� �س �ت �ط �ي��ع م �� �ص��ارع��و ال�سومو
املحرتفون �أو امللقبون بالريكي�شي
ال��ذي��ن ي�ب�رزون يف ه��ذه الريا�ضة
وي �ك��ون��ون م ��ن �أب �ط��ال �ه��ا� ،إن�شاء
خم�ي�م��ات خ��ا��ص��ة ب �ه��م ،ل�ك��ن هذه
الفر�صة لي�ست متاحة ملعظمهم.
ويف العام املا�ضي ،مل يبق يف عامل
ال���س��وم��و ��س��وى �سبعة م�صارعني
م��ن �أ��ص��ل  89م�صارعاً حمرتفاً
معتز ًال .
�أم��ا الآخ��رون فيلج�أون �إىل قطاع
املطاعم م�ستفيدين من خرباتهم
املكت�سبة يف طهو الوجبات الكبرية
ل ��زم�ل�ائ� �ه ��م� ،أو ي �� �ص �ب �ح��ون من
م �ق��دم��ي خ ��دم ��ات ال �ت��دل �ي��ك �أو
حرا�س �أمن.
لكن حماولة البدء من ال�صفر يف
مهنة جديدة قد ت�سبب الإحباط
ن �ظ��راً �إىل �أن ع �ق��داً �أو �أك�ث�ر قد
يكون م�ضى على وج��ود الآخرين
من غري م�صارعي ال�سومو يف هذا

املجال.
ويقول �سايتو �إنه �أ�صبح يعاين من
"عقدة نق�ص" ووج��د �أنّ جتربة
ال �ب �ح��ث ع ��ن ع �م��ل �أق �� �س��ى بكثري
من االن�ضباط ال�صارم ال��ذي كان
يعي�شه خالل م�سريته الريا�ضية.
وي�ضيف "يف ريا�ضة ال�سومو ،يكون
امل�س�ؤول عن املخيم حا�ضراً ب�شكل
دائ ��م حلمايتنا" ،م���ش�يراً �إىل �أنّ
امل�س�ؤول ال�سابق عنه قدم له م�سكناً

وطعاماً ومالب�س ريثما يجد عم ً
ال امل �� �ص��ارع��ون ذوو امل��رت �ب��ة الأدن� ��ى
منا�سباً.
ع�ل��ى �أي م� ��ردود ب��ل ُت �� �س��دد فقط
وع �ن��دم��ا ي�ت�ق��اع��د ع ��دد ك�ب�ير من ن�ف�ق��ات غ��رف�ت�ه��م وت �ل��ك املرتبطة
امل �� �ص��ارع�ين م��ن ه ��ذه الريا�ضة ،بالبطوالت.
ال ي�ك��ون��وا اح�ت�ف�ظ��وا ج��ان�ب�اً �سوى ورغب �سايتو يف العمل �ضمن مهنة
بالقليل م��ن امل ��ال� ،أو حتى ق��د ال حرة فقرر �أن ي�صبح مقدم خدمات
كونوا ادخ��روا �شيئاً ،لأنّ الرواتب �إدارية ،وهي مهنة يف حقل القانون
ُت��دف��ع ف�ق��ط ل�ع���ش��رة يف امل �ئ��ة من تتمثل يف �إعداد امل�ستندات الر�سمية
الريكي�شي يف فئتي الدرجة الأوىل وتقدمي ا�ست�شارات قانونية.
م��ن ه ��ذه ال��ري��ا� �ض��ة .وال يح�صل �أم� � ��ا ام� �ت� �ح ��ان اخ� �ت� �ب ��ار ال �ك �ف ��اءة

املرتبط بهذه املهنة فينطوي على
�صعوبة كبرية .لكن عندما اجتازه
��س��اي�ت��و ب�ن�ج��اح اخ �ت��ار التخ�ص�ص
يف الإج � ��راءات املتعلقة باملطاعم،
�آم �ل � ً
ا يف �أن ي �� �س��اع��د م�صارعني
�سابقني �آخرين .وكان زبونه الأول
ت��وم��وه �ي �ك��و ي��ام��اغ��وت �� �ش��ي ،وهو
�صديق له يعمل يف قطاع املطاعم
و�أحد هواة ال�سومو.
ويقول ياماغوت�شي لوكالة فران�س

ب��ر���س �إنّ "عامل ال �� �س��وم��و فريد
و�أع �ت �ق ��د �أنّ م ��ن ه ��م خ ��ارج ��ه ال
ي�ستطيعون فهمه" ،م�شريا �إىل �أنّ
�أحكاماً م�سبقة عن الريكي�شي قد
تكون موجودة لدى املجتمع.
وقد يواجه امل�صارعون الذين كانوا
يتمتعون ب�شهرة كبرية ويتلقون
� �س �ي�ل ً�ا م ��ن ال � �ه ��داي ��ا� ،صعوبات
ك �ب�ي�رة ج� ��راء ال �غ �م��و���ض املحيط
مب�ستقبلهم.
وق��د ينتقل ع��دد قليل منهم �إىل
تقدمي عرو�ض تلفزيونية تبقيهم
م�شهورين ،لكن �أ� �ض��واء ال�شهرة
تنطفئ بالن�سبة �إىل معظمهم.
وي���ش�ير كاي�سكي ك��ام�ي�ك��اوا الذي
ان�ضم اىل ريا�ضة ال�سومو وهو يف
اخل��ام���س��ة ع���ش��رة ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س �إ ّن��ه ب��د�أ م�سريته الريا�ضية
"قبل ال� �ت� �خ ��رج م� ��ن امل ��در�� �س ��ة
الثانوية" و�أن ال خ�ب��رة لديه
تالياً "يف حياة البالغني يف العامل
اخلارجي" ،بعيداً من املخيمات.
وي��ر�أ���س ال��رج��ل ال�ب��ال��غ  44عاماً
حالياً "�سومو برو" ،وه��ي وكالة
مواهب للم�صارعني �سابقني تنظم
اختبارات �أداء يف جماالت خمتلفة،
وتدير كذلك مركزين ي�ستقبالن
كبار ال�سن يف النهار ويعمل فيهما
الريكي�شي املتقاعدون.

ويو�ضح كاميكاوا �أنّ "هذا العامل
خم �ت �ل��ف مت� ��ام � �اً ع� ��ن ال�سومو،
لكنّ الريكي�شي معتادون على �أن
يكونوا متفهمني ومهتمني" لأنّ
امل �� �ص��ارع�ي�ن م ��ن امل��رت �ب��ة الأدن � ��ى
ي �خ��دم��ون �أول � �ئ ��ك امل �� �ص �ن �ف�ين يف
املرتبة الأعلى.
�أم��ا �شودجي ناكايتا ،وهو م�صارع
�سابق يعمل حالياً يف �أح��د مراكز
ال��رع��اي��ة امل ��وج ��ودة يف كاميكاوا،
ف � ��أم � �� � �ض ��ى � � �س � �ن� ��وات يف ت� �ق ��دمي
امل�ساعدة لبطل ال�سومو ال�شهري
تريونوفوجي.
وي�ق��ول بعد م�شاركته بلعبة ورق
�إىل ج��ان��ب اث�ن�ين م��ن زوار املركز
"كنت �أع ّد وجباته ،و�أفرك ظهره
خالل اال�ستحمام ...هنالك �أوجه
ت�شابه مع رعاية كبار ال�سن".
وب�ي�ن�م��ا ي �ب��دو م���ش�ه��د الريكي�شي
ال �� �س��اب��ق ح� ��ول ك� �ب ��ار ال �� �س��ن من
ال��رج��ال وال�ن���س��اء غ�ير من�سجم،
ي�ح�ظ��ى امل �� �ص��ارع��ون املتقاعدون
ب�شعبية بني �صفوف ه�ؤالء.
وي �ق��ول ميت�سوتو�شي �إي �ت��و (70
ع��ام �اً) ال ��ذي ي ��ؤك��د �أن ��ه ي�ستمتع
ب �ف��ر� �ص��ة ال �ت �ح��دث ع ��ن ال�سومو
م��ع امل���ص��ارع�ين ال���س��اب�ق�ين "�إنهم
�أقوياء جداً ولطفاء ويبعثون على
الطم�أنينة".

يتقدمان على بو�سطن وممفي�س
ميلووكي وغولدن �ستايت
ّ
�� � �س � � ّ�ج � ��ل ال� � � �ي � � ��ون � � ��اين ي ��ان� �ي� �� ��س
�أن�ت�ي�ت��وك��ومن�ب��و  42ن�ق�ط��ة و12
متابعة وثماين مت��ري��رات حا�سمة
ل �ي �ق��ود ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب ميلووكي
ب ��اك �� ��س �إىل ف� � ��وزه ال � �ث� ��اين على
ب��و��س�ط��ن �سلتيك�س 101-103
يف ن�صف نهائي املنطقة ال�شرقية
يف دوري ك ��رة ال �� �س �ل��ة الأم�ي�رك ��ي
ل�ل�م�ح�ترف�ين ،ع�ل��ى غ ��رار غولدت
�ستايت ووريرز الذي �أ�سقط �ضيفه
ممفي�س غريزليز  112-142يف
مواجهات املنطقة الغربية.
وبالتايل ،تقدم ميلووكي  1-2يف
�سل�سلة املواجهات مع بو�سطن قبل
املباراة الرابعة على �أر�ضه االثنني.
وق ّل�ص �سلتيك�س ال�ف��ارق م��ن 14
نقطة �إىل ث�لاث ن�ق��اط م��ع تبقي
 4.6ثوان ،قبل �أن يحرز ماركو�س
� �س �م��ارت رم �ي��ة م��ن �أ� �ص��ل اثنتني
ح� ّرت�ين لي�صبح ال �ف��ارق نقطتني.
و�أ� � �ض� ��اع � �س �م��ارت ال��رم �ي��ة احل ��رة
ال�ث��ان�ي��ة ع��ن ق�صد �أم�ل� ً
ا مبتابعة
ك� ��رة م ��رت ��دة وت �� �س �ج �ي��ل نقطتني

م��ن رف��اق��ه ،لكن روب ��رت وليام�س
�أخط�أ يف املحاولة الأوىل ،فعاد �آل
هورفورد و�سجل الكرة يف الثانية،
غ�ير �أن احل �ك��ام اع �ت�بروه��ا دخلت
بعد ق��رع ج��ر���س ال�ن�ه��اي��ة ،لتنتهي
املباراة بفوز ميلووكي.
و�أق ��ر الع��ب باك�س ب��روك لوبي�س
ب ��أن الأم ��ور ك��ان��ت "قريبة جداً".
واعترب �أمي �أودوكا مدرب �سلتيك�س
�أن اخل� �ط� ��أ ال� � ��ذي ارت� �ك� �ب ��ه جرو
ه��ول�ي��داي على �سمارت ك��ان يجب
احت�سابه خ�ط��أ برميتني حرتني،
وهو ما كان �سيعطي �سمارت فر�صة
تعديل النتيجة.
وق � ��ال �أودوك � � � ��ا "كان يف طريقه
(�سمارت) للت�سديدُ .حكم �ضعيف.
�إن � �ه� ��ا ت� ��� �س ��دي ��دة .ك � ��ان يتح�ضر
للت�سديد".
من جهته ،اعترب مايك بادنهولزر
م � � ��درب ب ��اك� �� ��س �إن ف ��ري� �ق ��ه ك ��ان غري �أن �أودوك ��ا اعترب �أن��ه مل يكن
"حمظوظاً ب��اح �ت �� �س��اب رميتني ينبغي �أن ت�صل الأم��ور �إىل ذلك.
ح ��رت�ي�ن ف �ق��ط ل �ك �ن �ن��ا مل نحاول وقال "كنا �سيئني يف الربع الثالث
و�سمحنا لهم باحل�صول على تلك
ارتكاب خط�أ".

ال�صدارة ،ثم قاتلنا مرة �أخ��رى يف
ال��راب��ع .لكن ميكننا اللعب ب�شكل
�أف�ضل بكثري".
و�سجل هوليداي  25نقطة ،بينما

هو �أمامي و�ألعب بغرائزي".
يف املقابل كان جايلن براون �أف�ضل
امل�سجلني ل��دى بو�سطن بر�صيد
 27ن�ق�ط��ة و 12م�ت��اب�ع��ة ،بينما
�سجل ه��ورف��ورد  22نقطة و16
متابعة ،فيما �أحرز جاي�سون تاتوم
ع�شر نقاط فقط.
ً
وع�ل��ى خ�ط��اه غ��رب �ا ،ت�ق��دم غولدن
�ستايت  1-2على ممفي�س بنتيجة
قا�سية يف �سان فران�سي�سكو ،وهي
الأق �� �س��ى ل �غ��ري��زل �ي��ز ال� ��ذي تلقى
جنمه جا مورانت �إ�صابة يف الركبة
يف �أواخر الربع الرابع بعد ت�سجيله
 34نقطة وثالث متابعات و�سبع
متريرات حا�سمة.
غ�ي�ر �أن � �س �ي �ط��رة ��س�ت�ي�ف��ن ك ��وري
ال ��ذي �أح� ��رز  30ن�ق�ط��ة ،ورفاقه
كانت الأعلى كعباً ،مع  27نقطة
جلوردان بول البديل ،و 21نقطة
�أ� �ض��اف لوبي�س  13نقطة و 10ال�ث��ان�ي��ة
ّ
لي�سجل  42نقطة هذه لكالي توم�سون� ،إ�ضافة �إىل ثالثة
متابعات لباك�س.
املرة.
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ي �ع��ود م��ن ل�ي�ل��ة ��س�ي�ئ��ة يف املباراة نقاط قوتي� .أحاول فقط قراءة ما ال�صريح.

�أتاالنتا يتخطى �سبيت�سيا ويوا�صل
م�سعاه مل�شاركة �أوروبية

وا�صل نادي �أتاالنتا كفاحه �إىل حجز مقعد �أوروبي املو�سم املقبل ،بفوزه الأحد
 1-3على م�ضيفه �سبيت�سيا ال�ساعي �إىل حت�صني نف�سه من الهبوط� ،ضمن
مناف�سات املرحلة ال�ساد�سة والثالثني من الدوري الإيطايل يف كرة القدم.
وتناوب كل من الكولومبي لوي�س مورييل ( ،)16الألباين بريات دجيم�سيتي
( )73والكرواتي ماريو با�ساليت�ش ( )87على ت�سجيل ثالثية �أتاالنتا ،فيما
�أحرز دانييلي فريدي هدف �أ�صحاب الأر�ض الوحيد (.)30
وبهذا الفوز ،رفع فريق املدرب جان بيريو غا�سبرييني ر�صيده �إىل  59نقطة
يف املركز ال�سابع مت�ساوياً بالنقاط مع روم��ا ال�ساد�س ،على بعد ثالث نقاط
من املركز اخلام�س امل�ؤهل �إىل ال��دوري الأوروب��ي (يوروبا ليغ) والذي يحتله
الت�سيو.
وهذا املركز هو �أق�صى ما ي�أمل به �أتاالنتا الذي ناف�س يف دوري �أبطال �أوروبا
لثالثة موا�سم متتالية ،ويبعد بفارق ع�شر نقاط عن املركز الرابع الذي يحتله
يوفنتو�س قبل مرحلتني من نهاية الدوري .من جهته ،جت ّمد ر�صيد �سبيت�سيا
عند  33نقطة يف امل��رك��ز ال�ساد�س ع�شر .وال ي��زال �سبيت�سيا رغ��م اخل�سارة
متقدماً بفارق خم�س نقاط عن كالياري الذي يحتل املركز الثامن ع�شر� ،آخر
مراكز الهبوط ،ويواجه �سالرينيتانا ال�سابع ع�شر الحقاً  .كما ال يزال �سبيت�سيا
يف متناول جنوى الذي يقبع يف املركز التا�سع ع�شر مع  28نقطة �أي�ضاً.

وك��ان��ت ب��داي��ة مم�ف�ي����س ق��وي��ة مع
ت�ق��دم ب �ف��ارق  13ن�ق�ط��ة ،ق�ب��ل �أن
ي�ن�ه��ي ال��رب��ع الأول ب�ت�ق��دم -28
.26
غري �أن غولدن �ستايت عاد وتقدم
يف ال��رب��ع ال �ث��اين ،ليحقق نتيجة
 57-64مع انت�صاف املباراة.
وت � �ق ��دم ف ��ري ��ق ووري � � � ��ورز بفارق
 21نقطة يف الربع الأخ�ير ومل
يتعر�ض للتهديد �أبداً.
وقال كوري جنم الفريق بعد املباراة
"لقد ك�ن��ا �أك�ث�ر ات ��زا ًن ��ا قلي ً
ال".
و�أ� �ض��اف "لقد ب ��د�أوا ب��داي��ة قوية،
فقد �سجلوا �ست ثالثيات يف الربع
الأول .ك��ان علينا اال� �س �ت �ق��رار .ال
يزال لدينا الكثري من التحوالت".
وت��اب��ع "لكن اخ�ت�ي��ارن��ا للت�سديد،
وحتريك الكرة� ،أتاح لنا اال�ستقرار
يف املباراة قلي ً
ال ،و�ساعدنا دفاعنا،
ومت�ك� ّن��ا م��ن اخل ��روج ف��ائ��زي��ن من
املباراة" .وت �ق��ام امل �ب ��اراة الرابعة
ب�ي�ن ال �ف��ري �ق�ين االث� �ن�ي�ن يف �سان
فران�سي�سكو.

فرنانديز :يجب على يونايتد
�أن ينهي املو�سم ب�شكل �أف�ضل
ق��ال الع��ب فريق مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،برونو
فرينانديز� ،إنه يجب على فريقه �أن ينهي املو�سم ال�سيء
ب�شكل جيد بعدما تعر�ض لنتيجة حمرجة �أمام برايتون.
وذك��رت وك��ال��ة الأن �ب��اء الربيطانية "بي �أي��ه ميديا" �أن
جماهري مان�ش�سرت يونايتد التي �سافرت لتدعم الفريق
يف امل �ب��اراة هتفت�" :أنتم ال ت�صلحون الرت ��داء قمي�ص
الفريق" ،وذلك بعد اخل�سارة برباعية نظيفة ،بينما كانت
هناك احتجاجات �إ�ضافية على مالكي النادي.
و�ضمن مان�ش�سرت يونايتد ،بطل الدوري الإجنليزي 20
مرة� ،إنهاء املو�سم حمققاً �أقل عدد من النقاط يف ع�صر
الدوري املمتاز ،ومل يعد يف �إمكانه الت�أهل لدوري �أبطال
�أوروبا.
وتقبل فرنانديز ،ال��ذي ارت��دى �شارة القيادة يف املباراة،
نقد اجلماهري قبل ح�صول الفريق على راحة �أ�سبوعني
قبل مواجهة كري�ستال ب��اال���س يف اجل��ول��ة الأخ�ي�رة من
املو�سم.
وقال فرنانديز للموقع الر�سمي للنادي �إن مو�سم الفريق

ك��ان ب��ه جن��اح��ات و�إخ�ف��اق��ات ،م�شرياً �إىل �أن الإخفاقات
كانت كبرية للغاية.
و�أ�ضاف" :مرت اجلماهري مب�شاعر �سيئة وهم يتابعون
ناديهم هذا املو�سم ،وكانوا يدعموننا طوال املو�سم".
و�أردف" :اجلماهري ت��دع�م�ن��ا ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة بهتافات
خمتلفة� ،أي �اً ك��ان ما يريدون التفكري فيه ،فهو مقبول
متاماً منهم".
و�أكد" :لدينا مباراة متبقية ،يجب �أن نفوز بها ،وهذا كل
ما ميكننا فعله".
و�أردف" :موعد املباراة بعيد ولكن يجب �أن نحافظ على
تركيزنا ،و�أن نقدم �أف�ضل م��ا عندنا و�أن نفهم �أن �آخر
مباراة مهمة بالن�سبة لنا ،و�أنه يجب علينا الفوز بها".
وميكن ملان�ش�سرت يونايتد حالياً �أن يح�صد  61نقطة
ب�ح��د �أق���ص��ى ه��ذا امل��و� �س��م ،وه��و �أق ��ل ب�ث�لاث ن�ق��اط مما
حققه الفريق يف مو�سم  ،2014-2013وال��ذي بد�أه
ال�ف��ري��ق حت��ت ق �ي��ادة دي�ف�ي��د م��وي����س و�أن �ه��اه حت��ت قيادة
املدرب امل�ؤقت ريان غيغز.
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القرية العاملية حتتفل بعيد الفطر للمرة
الأوىل مع عرو�ض يومية للألعاب النارية
ا�ستمتع الآالف من ال�ضيوف بزيارة القرية العاملية خالل عطلة عيد الفطر ال�سعيد للمرة الأوىل ،حيث
مت متديد �ساعات العمل خالل عطلة العيد من ال�ساعة  5م�سا ًء وحتى الثانية �صباحاً خالل الأ�سبوع
الأخ�ير من املو�سم  .26ووف��رت القرية العاملية� ،أح��د �أك�بر املنتزهات الثقافية يف ال�ع��امل ،والوجهة
العائلية الأوىل للثقافة والرتفيه والت�سوق يف املنطقة ،لل�ضيوف اال�ستمتاع بالعطلة يف  26جناحاً
جت�سد ما يقارب  80ثقافة خمتلفة ،مع جمموعة متنوعة من اخليارات ،بدءاً من الوجهات املنا�سبة
جلميع الأذواق والأعمار ،و�ص ً
وال �إىل اجل��والت الرائعة واملغامرات ال�شيقة يف كرنفال ،بالإ�ضافة �إىل
عرو�ض الألعاب النارية اليومية .ووفر جمل�س العامل جتارب ممتعة جلميع �ضيوف القرية العاملية
خالل �أي��ام عيد الفطر ال�سعيد ،لذكريات مميزة وق�ضاء �أم�سيات رائعة مع العائلة والأ�صدقاء .كما
�شهدت الوجهة �أم�سيات ترفيهية مذهلة مع جمموعة من العرو�ض االحتفالية على امل�سرح الرئي�سي،
بالإ�ضافة �إىل فر�ص الت�سوق اال�ستثنائية.

معامل الإمارات تتزين بالأزرق
احتفاء بيوم الأمنية العاملي

توا�صل الزيارات للمرافق
الرتفيهية مبنطقة الظفرة
ا�ستقبلت احل��دائ��ق وال�شواطئ مبنطقة
الظفرة �أع��داداً كبرية من ال��زوار والأ�سر
خ�لال �أي��ام عيد الفطر امل�ب��ارك ،ونظمت
البلدية فعاليات متنوعة ت�ضمنت �ألعاب
ترفيهية وم�سابقات ثقافية ومت توزيع
جوائز على الفائزين.
وحت��ر���ص ب�ل��دي��ة منطقة ال�ظ�ف��رة على

احتفت م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية بيوم الأمنية العاملي الذي يُ�صادف � 29أبريل
من كل عام وذلك بالتزامن مع احتفاالت م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية العاملية
التي �ساهمت حتى الآن بتغيري حياة �أكرث من � 520ألف طفل من املُ�صابني
ب�أمرا�ض خطرية ُتهدّد حياتهم على مدى  42عاماً يف ما يقرب من 50
دولة يف جميع �أرجاء العامل .كما تزين مبنى امل�ؤ�س�سة يف �أبوظبي بالأزرق،
و��ش��ارك يف ه��ذه االحتفاالت العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
يف الدولة بتوجيهات من املكتب الإع�لام��ي حلكومة �أبوظبي مثل ا�ستاد
هزاع بن زايد يف العني ،يا�س مول ،بوابة ال�شرق مول ومارينا مول ،وقلعة
الفجرية  ،ب��رواز دب��ي ،جامعة خليفة �أبوظبي و�إ�ضافة �إىل جميع فنادق
فريمونت يف كافة �أرجاء الدولة.

تقدمي �أف�ضل اخلدمات لل�سكان والزوار
م��ن خ�ل�ال جت�ه�ي��ز امل ��راف ��ق الرتفيهية
وف ��ق �أف �� �ض��ل امل��وا� �ص �ف��ات ع �ل��ى م�ستوى
م��دن املنطقة ان�ط�لاق�اً م��ن م�س�ؤوليتها
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،وي �ت��وا� �ص��ل ت ��واف ��د الأ�سر
والزوار لزيارة املرافق الرتفيهية خا�صة
مع امتداد �إجازة العيد.

ب�شرى املال ت�شارك الأيتام فرحة عيد الفطر

قامت �سعادة د .ب�شرى عبداهلل املال مدير عام هيئة الرعاية الأ�سرية يف
جولة لبيوت الأبناء يف ثاين يوم لعيد الفطر املبارك لتقدمي التهنئة لأبناء
الهيئة يف لفتة �إن�سانية لر�سم البهجة وال���س��رور على وجوههم ،و�سريا
على نهج قادتنا يف التالحم الأ�سري .وا�ستهلت مدير عام الهيئة زيارتها
بتقدمي التهنئة للأبناء والقائمني عليهم من املانحني واملانحات وتقدمت
لهم بال�شكر تقديراً جلهودهم املبذولة يف دم��ج �أب�ن��اء الهيئة يف املجتمع
ورعايتهم و�إ�ضفاء جو من املرح ور�سم الب�سمة على وجوههم كما ا�ستقبلها
الأبناء بباقات الزهور.
و�أطلعت على ما حتويه البيوت الذي يو�ضح حجم الرعاية والعناية التي
تقدمها الهيئة لأبنائها من رعايه �شاملة .كما �أ�شارت �أن الهيئة ال ت�ألو
جهداً يف توفري الدعم الكامل لهم من خالل العمل على دجمهم باملجتمع
وهم جزء ال يتجزا منه ،فيما عرب الأطفال عن �سعادتهم بتلك الزيارة التي
�أدخلت الفرحة عليهم.
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جمل�س �ضاحية اخلالدية يف ال�شارقة يحتفل بالعيد
بتوافد الأهايل وينظم �إفطار العيد ال�صباحي اجلماعي
نظم جمل�س �ضاحية اخلالدية
�أح� ��د امل�ج��ال����س ال�ت��اب�ع��ة لدائرة
�� �ش� ��ؤون ال �� �ض��واح��ي وال� �ق ��رى يف
مقره مبدينة ال�شارقة ومبنا�سبة
ح � �ل� ��ول ع� �ي ��د ال� �ف� �ط ��ر امل � �ب� ��ارك
ا�ستقباال لأهايل ال�ضاحية.
واحتفل املجل�س بتوافد الأهايل

منظما يف هذه الأثناء و يف �إطار
فعاليته التي حملت عنوان �إفطار
العيد اجلماعي.
وجرى تنظيم الفعالية يف �إطار
امل �ب��ادرة ال�ت��ي تكفل بها املواطن
عبدالرحمن بن ه��ده ال�سويدي
دع �م��ا ل�ت�لاق��ي الأه � ��ايل يف مقر

ال�ضاحية بعد �أداء �صالة العيد
وت �ب��ادل ال �ت �ه��اين وامل �ع��اي��دات يف
ح�ضور املواطنني واملقيمني.
وتوافد الأه��ايل على امل�شاركة يف
الإف �ط��ار ال�صباحي وال ��ذي يعد
م��ن �أب � ��رز ال �ف �ع��ال �ي��ات ل�ضاحية
اخلالدية مع �أول �أيام عيد الفطر

هيئة تطوير معايري العمل بال�شارقة تقيم االحتفاالت بيوم العمال على مدى يومني

احتفا ًء بيوم العمال الذي ي�صادف
الأول من مايو من كل عام� ،أقامت
ه �ي �ئ��ة ت �ط ��وي ��ر م �ع ��اي�ي�ر العمل
بال�شارقة االحتفاالت يف احلديقة
العمالية بال�صجعة يومي  3و 4
مايو  ،2022بالتعاون م��ع عدد
من اجلهات احلكومية واخلا�صة
يف الإمارة.
و�شملت االحتفاالت التي ح�ضرها
�آالف العمال ،تقدمي العديد من
امل�ح��ا��ض��رات وور� ��ش العمل بلغات
عدة ،والفحو�ص الطبية املجانية
وفحو�ص الأ�سنان املجانية بهدف
رف� ��ع م �� �س �ت��وى ال ��وع ��ي واملعرفة
وال�صحة لدى العمال ،بالإ�ضافة
�إىل ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال � �ع� ��رو�� ��ض
املو�سيقية والغنائية والرتفيهية
والألعاب واليوجا.
وق � � � ��ال � � �س � �ع� ��ادة � � �س� ��امل يو�سف
ال �ق �� �ص�ير ،رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة تطوير
معايري العمل بال�شارقة :يعك�س
االه �ت �م ��ام ب��ال �ع �م��ال ،م�س�ؤولية
ال �ه �ي �ئ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة جت � ��اه هذه
ال �ف �ئ��ة وامل �� �س ��ؤول�ي�ن ع�ن�ه��ا كافة،
وحر�صها على تر�سيخ قيم الإخاء
واملحبة الإن�سانية بني جميع فئات
املجتمع ،حيث تتبع الهيئة يف ذلك
نهج القيادة الر�شيدة ،وتوجيهات
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة،
الذي يدعو دوماً لإيجاد بيئة عمل
جاذبة يف ال�شارقة.

املبارك بهدف جمع الأهايل على
م��ائ��دة واح ��دة وت�ع��زي��ز التقارب
بني اال�سر .
وت �ع��د امل� �ب ��ادرة �إح � ��دى الربامج
ال �ت��ي ي�ح��ر���ص جم�ل����س �ضاحية
اخل��ال��دي��ة ع�ل��ى تنفيذها مل��ا لها
من عوائد اجتماعية يف تر�سيخ

ال� �ع ��ادات الأول� �ي ��ة وج �م��ع الأ�سر
ع�ل��ى م��ائ��دة واح ��دة وه��ي مائدة
الإف� �ط ��ار م ��ع �أي� ��ام ع�ي��د الفطر
املبارك.
وت�لاق��ى الأه ��ايل بجميع الأ�سر
ال�ق��اط�ن��ة ب��ال���ض��اح�ي��ة وتبادلوا
ال �ت �ه��اين يف �إط� ��ار حت�ق�ي��ق ر�ؤي ��ة

�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة
ل�ل�ت�ق��ارب ب�ي�ن الأ�� �س ��ر وبالتايل
حتقيق الأه��داف التي من �أجلها
�أن�ش�أت ال�ضاحية لتعزيز الغايات
االجتماعية .

نا�صيف زيتون يت�ألق يف �أم�سية العيد
بدبي ومواقف طريفة من معجبيه
�أح �ي��ا ال �ف �ن��ان ال �� �س��وري نا�صيف
زيتون �أم�سية غنائية على م�سرح
دب � ��ي ف �ي �� �س �ت �ف��ال � �س �ي �ت��ي م�ساء
الثالثاء املا�ضي� ،ضمن احتفاالت
دبي بعيد الفطر املبارك.
وقدم زيتون خالل احلفل يف دبي
جم�م��وع��ة م��ن �أغ��ان �ي��ه القدمية
واجل��دي��دة ،و�سط جمهور كبري
م��ن خم�ت�ل��ف اجل �ن �� �س �ي��ات ،وردد
احل�ضور �أغنياته بحما�س.
وعرب زيتون عن �سعادته بتفاعل
اجلمهور مع �أغانيه وم�شاركتهم
ل ��ه يف ال �غ �ن��اء خ �ل�ال الأم�سية
وح��ر���ص على اال�ستجابة لطلب
اجلمهور بغناء عدد من الأغاين،
لي�ستمر احلفل ل�ساعات ال�صباح
الأوىل.
وغ �ن��ى ن��ا��ص�ي��ف ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
اجل� �م� �ه ��ور �أغ� �ن� �ي ��ة �أوق� � � ��ات ترت
م �� �س �ل �� �س��ل ل� �ل� �م ��وت ،ك� �م ��ا غنى
جمبور وتكــــة وبربك وفارقوين
و�سوريتي هويتي وجمموعة من
�أغنياته.
وت �ع��ر���ض زي �ت��ون خ�ل�ال احلفل
ل�ع��دد م��ن امل��واق��ف الطريفة مع
معجبيه الذين حاولوا الو�صول
�إىل امل�سرح اللتقاط ال�صور معه
وا� �س �ت �ج��اب ل��رغ �ب��ات �ه��م ،وطلب

م��ن �أم� ��ن امل �� �س��رح ال �� �س �م��اح لهم
بالو�صول �إليه .
و��ش��ارك��ت ال�ف�ن��ان��ة رح�م��ة ريا�ض
ب��الأم���س�ي��ة وغ�ن��ت جم�م��وع��ة من

�أغ�ن�ي��ات�ه��ا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أدائها
ال� � �ق � ��دود احل� �ل� �ب� �ي ��ة والأغ � � � ��اين
الرتاثية العراقية ما لقي تفاعال
كبريا لدى اجلمهور.

العثور على مالك َمني من الع�صر احلديدي
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عرث علماء الآث��ار يف مقربة مونتي براما يف كابرا�س بجزيرة �سردينيا على جذعي متثالني من احلجر اجلريي
يعودان �إىل الع�صر احلديدي وميثالن على ما �أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية ال�سبت.
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يوفر معطيات �إ�ضافية عن ثقافة الع�صر احلديدي "قرابة العام � 950إىل  730قبل امليالد" الذي اك ُت�ش َفت مدافن
ومتاثيل عائدة له يف موقع مونتي براما الأثري خالل عدد من حمالت التنقيب منذ �سبعينات القرن الع�شرين.
و�أفيد ب�أن اجلذعني العاريني و�سواها من �أجزاء متاثيل �أخرى متثل مالك َمني ،نظراً �إىل �أن درعاً يغطي ج�سديهما.
و�أو�ضحت الوزارة �أن التمثالني م�شابهان لآخ َرين اك ُت�شفا على بعد �أمتار قليلة عام  ،2014وهما معرو�ضان حالياً
يف �أحد متاحف �سردينيا.
كذلك عرث علماء الآثار الذين يُجرون حفريات يف اجلزء اجلنوبي من املقربة ال�شا�سعة التي اكت�شفها مزارعون عام
 ،1974على امتداد ملمر جنائزي ي�ضم مقابر تعود �إىل ما بني العامني  950قبل امليالد و 730قبل امليالد.
ويعود املوقع �إىل احل�ضارة النوراجية التي �سادت يف �سردينيا مدى قرون عدة منذ الع�صر الربونزي .وتتميز هذه
الثقافة مبا ي�سمى النوراك ،وهي ُن�صب حجرية غام�ضة تنت�شر اليوم يف املناظر الطبيعية جلزيرة �سردينيا ال تزال
وظيفتها الأولية غري معروفة.
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فتح باب الطائرة وقام بحركة جنونية

ال�سجن ل�شرطي ع ّنف �سبعينية م�صابة باخلرف

�ألقت ال�سلطات القب�ض على رجل يف مطار �شيكاغو الدويل،
بعد �أن فتح باب الطوارئ داخل الطائرة ،و�صعد �إىل اجلناح
بينما كانت الطائرة ت�سري �إىل البوابة بعد الهبوط .و�أ�صيب
ركاب رحلة "يونايتد �إيرالينز" رقم  2478من �سان دييغو
بالذهول عندما فتح الرجل ،الذي مل يتم حتديد هويته،
باب الطوارئ يف ال�صف  ،21يف حوايل ال�ساعة � 4.30صباحا
اخلمي�س املا�ضي .ونزل الرجل �إىل جناح الطائرة ،قبل �أن
يقفز لأر�ض املطار ،حيث ا�ضطر الطاقم الأر�ضي باملطار
�إىل �إيقافه واالت�صال ب�إنفاذ القانون .ون�شرت ماري �إلني
�إيغل�ستون ،التي بدت وك�أنها جتل�س على بعد �صفوف قليلة
من الرجل� ،صورة على تويرت للباب املفتوح ،وكتبت" :قفز
رجل من الطائرة قبل �أن ن�صل �إىل البوابة" .ومت احتجاز
ال��رج��ل منذ ذل��ك احل�ين ل��دى ال�شرطة ،وال ت��زال التهم
معلقة ،وفقا لـمحطة "دبليو جي �إن  ."9وقالت يونايتد
�إيرالينز يف بيان�" :أوقف طاقمنا الأر�ضي ال�شخ�ص خارج
ال �ط��ائ��رة ،وال���س�ل�ط��ات ت�ت�ع��ام��ل م�ع��ه الآن" .ومت ت�أخري
الطائرة  20دقيقة ،قبل �أن تبد�أ ب�إنزال الركاب �إىل البوابة
املقررة يف مطار �شيكاغو.

ُحكم على �شرطي �سابق يف والي��ة ك��ول��ورادو الأمريكية بال�سجن
خم�س ��س�ن��وات ب�سبب توقيفه العنيف الم ��ر�أة �سبعينية تعاين
ا��ض�ط��راب��ات �إدراك �ي��ة ،م��ا ت�سبب لها بك�سور و�إ� �ص��اب��ات يف �أنحاء
خمتلفة يف ج�سمها .وكانت كارن غارنر ،البالغة  73عاما ،توجهت
يف يونيو � 2020إىل حم��ل جت��اري يف مدينة لوفالند بالوالية
الواقعة غ��رب ال��والي��ات املتحدة ل�شراء بع�ض ال�سلع بقيمة 14
دوالرا ،لكنها �أغفلت عن الدفع ب�سبب �إ�صابتها باخلرف ،مما دفع
بالقائمني على املتجر �إىل االت�صال بال�شرطة رغم �أنهم ا�ستعادوا
الب�ضاعة .وعلى قارعة الطريق� ،أم�سك ال�شرطي �أو��س�تن هوب
باملر�أة ال�سبعينية خالل عودتها �إىل منزلها م�شياً .وب�سبب رف�ضها
االن���ص�ي��اع لأوام� ��ره ال�ت��ي مل تكن تفهمها على م��ا ي�ب��دو ،رماها
ال�شرطي �أر�ضا لتقييدها بالأ�صداف وو�ضع يديها خلف ظهرها.
وكانت ال�ضحية التائهة تردد لل�شرطي "�أنا يف طريق العودة �إىل
منزيل".
و�أثارت م�شاهد هذا التوقيف العنيف التي التقطتها كامريا مرفقة
ببزة ال�شرطي ،ت�أثرا كبريا حينها ،خ�صو�صا بعدما �أظهرت �صور
من كامريا مراقبة ال ُتقطت يف مركز ال�شرطة بعد فرتة وجيزة،
�أو�سنت هوب وزمالء له يقهقهون �إثر ا�ستعرا�ض امل�شاهد.

يعقدان زفافهما يف موقف �سيارات

�أملا�سة للبيع بـ 30مليون دوالر

مع مو�سيقى زفاف م�سجلة م�سبقاً ومدعوين مت توزيعهم
باعتماد م�سافات تباعد مالئمة يف م��ا بينهم وف�ستان
�أبي�ض مرفق بكمامة زرق��اء ،احتفل عرو�سان �أجنبيان
يعي�شان احل�ج��ر امل�ن��زيل يف �شنغهاي منذ �شهر ،بزفاف
"�سريايل بع�ض ال�شيء" يف ظل تدابري مكافحة كورونا.
فقد فر�ضت �أكرب مدينة �صينية حجرا على �سكانها البالغ
عددهم  25مليون ن�سمة مطلع �أبريل (ني�سان) يف م�سعى
لتطويق التف�شي املتجدد للوباء يف البالد التي �شهدت
ال �ب ��ؤرة الأوىل ل�ك��ورون��ا مطلع  .2020ل�ك��نّ العرو�سني
املتحدرين من �أ�سرتاليا وبلجيكا رف�ضا �إرجاء زفافهما.
وعقد جانيل نويت�س وماثيو ميت�شرن �أخ�يرا قرانهما يف
مرا�سم �أدي ��رت ع��ن بُعد م��ن ال��والي��ات املتحدة بوا�سطة
الفيديو .ون� ّ�ظ��م ال�ع��رو��س��ان الح�ق��ا حفلة ال��زف��اف ...يف
م��وق��ف ��س�ي��ارات م�ك��ان �سكنهما .وق��د ك��ان��ا حمظوظني
�إذ علما قبل �ساعات م��ن موعد ال��زف��اف �أنهما خموالن
اخلروج من ال�شقة �شرط البقاء يف داخل املجمع ال�سكني.
ون�ثر بع�ض اجل�ي�ران الأر ّز على العرو�سني ،فيما توىل
موظف يرتدي ب��زة خا�صة تلف ج�سمه بالكامل تعقيم
ممرات موقف ال�سيارات املك�شوف .وقال العري�س ماثيو
البالغ  35عاما "الو�ضع كان �سرياليا بع�ض ال�شيء".

ُتطرح �أكرب �أملا�سة بي�ضاء للبيع باملزاد العلني يف جنيف الأ�سبوع
املقبل� ،ضمن عملية بيع تنفذها دار كري�ستيز وت�ضم حجرين
كرميني يزن كل منهما �أكرث من  200قرياط.
وقالت دار كري�ستيز �إن الأملا�سة التي ا�شتهرت با�سم (ال�صخرة)
وه��ي ع�ل��ى ��ش�ك��ل ك �م�ثرى ويف ح�ج��م ك��رة ال�غ��ول��ف ت�ق��ري�ب��ا ،تزن
 228.31قرياط ،ومن املتوقع �أن تباع بنحو  30مليون دوالر.
وق��ال ماك�س فو�سيت مدير ق�سم امل�ج��وه��رات ب��دار كري�ستيز يف
جنيف" :غالبا مع هذه الأحجار الكبرية ،يتم الت�ضحية ببع�ض
من ال�شكل من �أجل احلفاظ على الوزن" .و�أ�ضاف �أن هذه الأملا�سة
ع�ل��ى "�شكل ك�م�ثرى متنا�سق مت��ام��ا ،وه��ي �أح ��د �أن ��در الأحجار
الكرمية التي ُت�ط��رح يف م��زاد على الإطالق" .وانتع�شت �أ�سعار
الأملا�س عامليا بفعل العقوبات املفرو�ضة على رو�سيا املنتج الرئي�سي
له ،ف�ضال عن ع��ودة الفعاليات التي يح�ضرها كبار ال�شخ�صيات
مع رف��ع القيود التي فر�ضت الحتواء جائحة ك��ورون��ا .والأملا�سة
"ال�صخرة" مت ا�ستخراجها و�صقلها يف جنوب �إفريقيا ،وكان الرقم
القيا�سي ال�سابق يف مزاد لأملا�سة بي�ضاء هو جوهرة تزن 163.41
ق�يراط بيعت يف ع��ام  .2017وتبيع دار كري�ستيز �أي�ضا جوهرة
�صفراء اللون تزن  205.07قرياط على �شكل و�سادة حتمل ا�سم
"�أملا�سة ال�صليب الأحمر" نظرا لأن جزءا غري حمدد من عائدات
املزاد �سيذهب �إىل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف جنيف.

زواج نازي يف املك�سيك يفجر عا�صفة جدل

اعتقال جنم اليوتيوب بنيامني ريت�ش
قال رئي�س وكالة الف�ضاء الرو�سية رو�سكوزمو�س �إنه مت اعتقال
مدون ال�سفر الربيطاين على موقع يوتيوب بنيامني ريت�ش وامر�أة
من رو�سيا البي�ضاء يف مركز بايكونور الف�ضائي يف قازاخ�ستان.
وقال دميرتي روجوزين يف من�شور على الإنرتنت �إن ريت�ش الذي
يبلغ ع��دد متابعي قناته  3.3مليون �شخ�ص و�أل�ي�ن��ا ت�سيليوبا
احتجزا قرب �إحدى من�صات الإطالق يف بايكونور ومت احتجازهما
من قبل �سلطات املدينة.

ها�سي هاري�سون خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم �سيارة الإ�سعاف يف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .ا ف ب

تعرف على خمططات احتفاالت يوبيل امللكة ..ه�ؤالء فقط يف �شرفة باكنغهام وفاة برييز ر�سام ق�ص�ص
�إيلون ما�سك يف تويرت يغيب جنل امللكة �إليزابيث الثانية الأمري �أن��درو وحفيدها هاري وزوجته
الأبطال اخلارقني
ميغان ماركل عن �شرفة ق�صر باكنغهام خ�لال عر�ض ع�سكري �سيطلق

ك�شفت تقارير �إعالمية املخططات
ال�ت��ي ي�ن��وي امل�ل�ي��اردي��ر الأمريكي
�إي �ل��ون م��ا��س��ك تنفيذها يف موقع
ال � �ت� ��دوي� ��ن ال �� �ش �ه�ي�ر "تويرت"،
مبجرد �إكمال �إجراءات اال�ستحواذ
عليه ب�صفة ر�سمية.
ويف �أواخ� ��ر م��اي��و امل��ا��ض��ي ،تو�صل
الرئي�س التنفيذي ل�شركة "�سبي�س
�إك�س" �إىل اتفاق مع �إدارة تويرت،
ي�ق���ض��ي ب��ا� �س �ت �ح��واذه ع�ل��ى تويرت
مقابل  44مليون دوالر.
وذك� � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة "ديلي ميل"
الربيطانية �أن��ه مبجرد االنتهاء
م��ن �إج� � ��راءات ن�ق��ل امل�ل�ك�ي��ة ،التي
�ست�ستغرق نحو � 6أ��ش�ه��ر� ،سيقوم
ما�سك بطرد  1000موظف.
و�أ�شارت �إىل �أن امللياردير الأمريكي
ي�ن��وي ا�ستقطاب �آالف املوظفني
اجل � � � ��دد ،يف غ� ��� �ض ��ون ال �� �س �ن��وات
الثالث املقبلة ،لريتفع بذلك عدد
موظفي ال�شركة �إىل ح��واىل 11
�أل��ف م��وظ��ف ،م�ق��ارن��ة م��ع 7500
حاليا.
وت��وق�ع��ت امل���ص��ادر �أن ي��رك��ز �إيلون
م ��ا� � �س ��ك "حملة التوظيف"
ع �ل��ى امل ��واه ��ب ال �� �ش��اب��ة يف جمال
الهند�سة.
م��ن جهة �أخ ��رى ،ط��رح ما�سك يف
ال�سابق فكرة �إغالق املقر الرئي�س
لتويرت يف ��س��ان فران�سي�سكو من
�أجل "تقليل النفقات" ،كما يرجح
�أن ال ي �ح �� �ص��ل �أع� ��� �ض ��اء جمل�س
الإدارة على رواتبهم يف امل�ستقبل،
مم��ا � �س �ي ��ؤدي �إىل ت��وف�ير ن �ح��و 3
ماليني دوالر.

Monday

�أوائل ال�شهر املقبل االحتفاالت بالذكرى ال�سنوية ال�سبعني جللو�س امللكة
على العر�ش .وقررت امللكة ( 96عاما) ح�صر احل�ضور ب�أفراد العائلة امللكية
يف الظهور الر�سمي ،بعد عر�ض ع�سكري �س ُينظم لالحتفال بعيد ميالدها.
وقال ناطق با�سم ق�صر باكنغهام يف بيان �أول �أول �أم�س اجلمعة �إن الأ�شخا�ص
الذين �سيظهرون �إىل جانب امللكة على ال�شرفة يف  2يونيو هم فقط "�أفراد
العائلة امللكية الذين يتولون مهاماً ر�سمية بالنيابة عنها".
و�أ��ض��اف �أن ال�ق��رار ا ّتخذ "بعد درا��س��ة مت�أنية" .وكانت التكهنات �أ�شارت
�إىل �أنّ الأف��راد الثالثة قد يح�ضرون احلدث الذي ميتد على � 4أي��ام من
االحتفاالت باليوبيل البالتيني للملكة ،مبا ي�شمل تنظيم حفالت �شاي
وحفلة مو�سيقية ملو�سيقى البوب وعر�ضاً يُنظم للعموم و�سط لندن.
ويف مار�س ،ظهر الأمري �أندرو ( 62عاماً) للمرة الأوىل منذ �أن عقد ت�سوية
يف دعوى رفعتها امر�أة �أمريكية �ضده بتهمة االعتداء اجلن�سي عليها ،وبعد
غ�ضب �شعبي ب�سبب �صداقته مع اخلبري املايل الأمريكي جيفري �إب�ستني
املُتهم باعتداءات جن�سية عدة.

الوجبة املحرمة على �إمرباطور اليابان

يخو�ض كثريون حول العامل جمازفة تناول �أطعمة غري �صحية �أو رمبا
ي�شوبها التلوث ،ما قد ت�سبب لهم بع�ض التوعك ،لكنْ �آخرون رمبا يغامرون
بفقدان �أرواحهم من �أجل طبق من حلم �سمكة "الأرنب" �أو الفوغو.
وحتمل تلك ال�سمكة القاتلة عدة �أ�سماء ،ففي م�صر يطلقون عليها �أ�سامي
الأرنب والقرا�ض والبالون ،ويف اليابان ي�سمونها الفوغو.
�أعرا�ض الت�سمم بعد تلك الوجبة ت�شمل القيء والغثيان ال�شديدين ،و�شلل
الع�ضالت وانخفا�ض �ضغط الدم ومعدل �ضربات القلب ،وتنميل اجل�سم،
و�ضيقًا يف التنف�س ،وقد ت�صل �إىل ال�شلل �أو الغيبوبة وال يوجد لها �أي م�صل
�أو عالج.
ويحمل اجللد والأع�ضاء احل�شوية لتلك ال�سمكة مواد �سامة حادة ،ومنها
مركب تريودوتوك�سي ،وي�ؤكد العلماء �أنه �أكرث فت ًكا من ال�سيانيد ،ح�سب
�صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية.
ون �ظ � ًرا خل�ط��ورت�ه��ا ال�ب��ال�غ��ة ،ت�ع��د �سمكة ال�ف��وغ��و ه��ي ال��وج�ب��ة الوحيدة
ً
حفاظا على حياته ،ح�سب "نا�شيونال
املح ّرمة على �إم�براط��ور اليابان،
جيوغرافيك" .كمية قليلة جدًّا من هذا ال�سم قادر على الت�سبب يف الوفاة،
�إال �أن هذا ال يجعل البع�ض ميتنعون عن تناول حلم تلك ال�سمكة ،لكن
بعد �إزالة �أح�شائها ال�سامة وجلودها ،وعادة ما يعي�ش الأ�شخا�ص امل�صابون
بالت�سمم بعد تناول تلك الوجبة �أكرث من � 24ساعة� ،أو رمبا يعي�شون حتت
وط�أة الغيبوبة لعدة �أيام قبل املوت.

ر�سام ال�شرائط امل�ص ّورة الأمريكي جورج
تويف ّ
برييز ال��ذي ب��رز يف جم��ال ق�ص�ص الأبطال
اخل��ارق�ين مِ ��ن دا َري "مارفل" و"دي �سي"
للن�شر ،عن  67عامًا ج ّراء �إ�صابته ب�سرطان
ال�ب�ن�ك��ري��ا���س  ،ع�ل��ى م��ا �أع �ل��ن ق��ري �ب��ون منه
ال�سبت.
وكتبت �صديقته كون�ستان�س �إي��زا يف �صفحته
على في�سبوك "لقد رحل جورج �أم�س ب�سالم
يف منزله وبجانبه زوجته منذ � 490شهراً
وعائلته".
وك��ان��ت ب��داي��ات ج��ورج برييز ل��دى "مارفل"
يف �سبعينات ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،ور ّك ��ز عمله
على "�أفنجرز" و"فانتا�ستيك فور" .وتعاون
الحقاً مع "دي �سي"� ،أبرز دور الن�شر املناف�سة
لـ"مارفل" يف ه��ذا امل�ج��ال ،وم��ن �أعماله لها
"تني تايتنز" ،و��س��اه��م ك��ذل��ك يف يف �إعادة
�إطالق "ووندر وومان" يف �أواخر الثمانينات.

اختار زوج��ان من املك�سيك� ،إقامة حفل زفافهما "بنكهة"
نازية ،تكرميا للزعيم النازي �أدول��ف هتلر ،يف اليوم نف�سه
لذكرى زفافه من زوجته �إيفا براون ،يف � 29أبريل.
وارت��دى العري�س املك�سيكي ف�يرن��ان��دو ،زي��ا ع�سكريا نازيا
بالكامل ،وقبعة م�شابهة لقبعة هتلر الع�سكرية ،وقطع
كعكة الزفاف التي زينها �شعار النازية ،مع زوجته جوزفينا.
وانت�شرت �صور فريناندو وجوزفينا على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ولقيت هجوما ح��ادا وانتقادا من النا�شطني
على الإنرتنت ،ب�سبب احتفال الزوجني بالنازية ،التي قادت
العامل �إىل احلرب العاملية الثانية وت�سببت مبقتل املاليني.

ر�صد �أول �إ�صابة بفريو�س م�صدره القرود
�أعلنت وكالة الأمن ال�صحي الربيطانية ،ر�صد �أول
�إ�صابة بفريو�س جدري القرود يف �إجنلرتا.
و�أ� � �ش � ��ارت ال ��وك ��ال ��ة ،يف ب �ي ��ان ُن �� �ش��ر ع �ل��ى املوقع
الإلكرتوين للحكومة الربيطانية� ،إىل �أن املري�ض
كان م�ؤخرا يف زيارة �إىل نيجرييا ،حيث يُعتقد �أنه
�أ�صيب بالعدوى ،قبل العودة �إىل بريطانيا.
و�أ�ضافت الوكالة �أن املري�ض يتلقى العناية الطبية
ال�ل�ازم��ة يف وح ��دة الأم ��را� ��ض امل�ع��دي��ة مب�ؤ�س�سة
"جاي �أند �سانت توما�س" التابعة للهيئة الوطنية
لل�صحة الربيطانية يف لندن.
ولفتت الوكالة �إىل �أنها تتوا�صل مع كل الأ�شخا�ص
الذين تعاملوا ب�شكل مبا�شر م�ؤخرا مع امل�صاب،
ك�إجراء اح�ترازي ملنع انت�شار العدوى ب�شكل �أكرب
ولتزويدهم مبعلومات ح��ول امل��ر���ض ،م�ضيفة �أن
ذلك يت�ضمن عدد من الركاب الذين �سافروا مع
امل�صاب على نف�س الرحلة �إىل بريطانيا.
و�أو��ض�ح��ت الوكالة �أن ج��دري ال�ق��رود ه��ي عدوى
ف�يرو��س�ي��ة ن ��ادرة ال تنت�شر ب�سهولة ب�ين الب�شر،

جينيفر �أني�ستون ُتفاجئ اجلمهور
بخطوتها جتاه جوين ديب
بخطوة الفتة ،ويف ظل �صراع النجم العاملي جوين ديب مع طليقته 
�أمرب هريد� ،أقدمت النجمة العامليةجينيفر �أني�ستون على متابعة ديب
على موقع التوا�صل االجتماعي ،الأمر الذي �ش ّكل جدال بني اجلمهور،
فـاعترب البع�ض �أن �أني�ستون مت�ضامنة معه �ضد هريد يف �أزمته.
وكانت �شوهدت جينيفر �أني�ستون م�ؤخرا وهي تخرج من �صالون للعناية
بالب�شرة يف بيفريل هيلز كاليفورنيا ،وبدت �أكرث �شباباً بعد خروجها
من ال�صالون الذي يقدّم الريتينول وحم�ض الالكتيك لقا�صداته� ،إذ مل
تظهر �أي جتاعيد على وجه جينيفر التي كانت ترتدي ثيابا مريحة.

وعادة ما تكون الأعرا�ض خفيفة ت�شفى من تلقاء
نف�سها ويتعافى معظم النا�س يف غ�ضون �أ�سابيع
قليلة ،لكن قد تت�سبب �أحيانا يف مر�ض �شديد لدى
بع�ض امل�صابني.
و ُتعرف منظمة ال�صحة العاملية جدري القرود على
�أنه "مر�ض نادر يحدث �أ�سا�سا يف املناطق النائية
م��ن و�سط �إفريقيا وغربها بالقرب م��ن الغابات
اال�ستوائية املاطرة".
ويُنقل فريو�س جدري القرود �إىل الب�شر من طائفة
متنوعة من احليوانات الربية ،ولكن انت�شاره على
امل�ستوى الثانوي حم��دود ،من خالل انتقاله من
�إن�سان �إىل �آخر.
وي �ت��راوح يف ال� �ع ��ادة م �ع��دل الإم ��ات ��ة يف احل ��االت
الناجمة ع��ن فا�شيات ج��دري ال�ق��ردة ب�ين  1و10
باملئة ،وتلحق معظم وفياته بالفئات الأ�صغر �سنا.
وال يوجد �أي عالج �أو لقاح متاح ملكافحة املر�ض،
رغم �أن التطعيم �ضد اجلدري �أثبت جناعة عالية
يف الوقاية �أي�ضا من جدري القردة.

قالدة ماكرون الذهبية..
ق�صة عمرها  220عاما

خ�لال مرا�سم متوا�ضعة يف ق�صر
الإل �ي��زي��ه ع�ن��د تن�صيب �إميانويل
م � ��اك � ��رون �أم � ��� ��س الأول ال�سبت
ب��ال��والي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ستمر 5
��س�ن��وات ،ت�سلم الرئي�س الفرن�سي
و�سام جوقة ال�شرف الوطني.
ومت خالل املرا�سم تقليد ماكرون،
مثله مثل جميع ال��ر�ؤ��س��اء ،بو�سام
جوقة ال�شرف الوطني ،وهو قطعة
رمزية للغاية ،حيث يعترب جوهرة
اجلمهورية ويرمز �إىل "ا�ستمرارية
الدولة".
والو�سام عبارة عن قالدة م�صنوعة
م ��ن ال ��ذه ��ب اخل��ال ����ص ت ��زن 952
غ��رام��ا ،وه��ي م�ق��دم��ة ع�ل��ى و�سادة
ح �م ��راء ،وي �ت �ك��ون م��ن  16رابطا،
ك ��ل راب � ��ط مي �ث��ل ن �� �ش��اط��ا رئي�سيا
للمجتمع الفرن�سي ،ويحتوي على
ح��رف�ين يف ال��و��س��ط ( )HPوتعني
"ال�شرف والوطن".
وب�ع�ي��دا ع��ن ك��ون��ه مت�ي�ي��زا ب�سيطا،
ف ��إن "قالدة و� �س��ام ج��وق��ة ال�شرف
لي�ست زخرفة ،ولكنها عالمة على
امل���س��ؤول�ي��ة ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي يحملها
رئي�س اجلمهورية املنتخب حديثا".
وماكرون �أول رئي�س يفوز بواليتني
متتاليتني م�ن��ذ ع�ق��دي��ن ،لكنه مل
ي�ع�ل��ن ب �ع��د ع ��ن ال���ش�خ���ص�ي��ة التي
�سي�سند �إليها من�صب رئي�س الوزراء
يف واليته اجلديدة.
وخ�ل�ال ال �ث��ورة ال�ف��رن���س�ي��ة �ألغيت
جميع درجات الفرو�سية الفرن�سية
وا�ستبدلت ب�أ�سلحة ال�شرف ،حيث
كانت �أمنية م��ن نابليون بونابرت
والقن�صل الأول �إيجاد مكاف�أة مميزة
للمدنيني واجلنود عام .1802

