الإمارات ..انتهاء احلداد الر�سمي..
م�سرية خليفة نربا�س تقتدي به الأجيال

�ص 08

نهيان بن مبارك ي�شهد احتفالية
�أبوظبي باليوم العاملي لليوغا

•• �أبوظبي -وام:

رفعت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ام�س �أعالمها معلنة انتهاء ف�ترة احلداد
الر�سمي على املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "رحمه اهلل" والتي امتدت
�أربعني يوما عرب خاللها العامل عن حزنه العميق لفقدان قائد التمكني الذي
كر�س حياته خدمة لوطنه والإن�سانية جمعاء.
وتبقى م�سرية املغفور ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان "رحمه اهلل" نربا�سا تقتدي
به الأج�ي��ال بعد �أن ت��رك �إرث��ا حافال بالعطاء والإجن��از وب�صمات خالدة يف �شتى
املجاالت التنموية والإن�سانية.
و��ش�ه��دت الإم � ��ارات خ�ل�ال �أرب �ع�ين ي��وم��ا ت��واف��د زع �م��اء ال �ع��امل و ك�ب��ار امل�س�ؤولني
وال�شخ�صيات الر�سمية الذين قدموا تعازيهم بفقيد الوطن الكبري فيما ا�ستقبلت
�سفارات الدولة باخلارج وفود املعزين الر�سمية وال�شعبية.
(التفا�صيل �ص)3
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النهائية ال�ستخدام تقنية الـ VAR
«

 32صفحة -الثمن درهمان

رئي�س الدولة ي�ستقبل رئي�س ال�صومال وي�ؤكد دعم الإمارات
كل ما يحقق ال�سالم واال�ستقرار والتنمية لل�شعب ال�صومايل ال�شقيق
•• �أبوظبي -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» ..دعم دول��ة الإم��ارات املتوا�صل كل ما ي�صب يف م�صلحة
ال�شعب ال�صومايل ال�شقيق ويحقق تطلعاته �إىل التنمية واال�ستقرار
واالزدهار وبناء م�ستقبل �أف�ضل لأبنائه يعمه ال�سالم والرخاء.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه ام�س يف ق�صر ال�شاطئ فخامة ح�سن
�شيخ حممود رئي�س جمهورية ال�صومال الفيدرالية ال�شقيقة حيث رحب
�سموه بزيارته للدولة وهن�أه بتوليه مهام رئا�سة ال�صومال ..متمنياً له
التوفيق يف قيادة بلده وحتقيق تطلعات �شعبه �إىل اال�ستقرار والتقدم
وال�سالم.
فيما �أع��رب فخامته عن تقديره للمواقف التاريخية لدولة الإمارات
ودعمها املتوا�صل لبالده معرباً عن �شكره للم�شاعر الطيبة التي �أبداها
�سموه جتاه ال�شعب ال�صومايل ومتنياته لدولة الإمارات يف ظل قيادته
م��زي��داً م��ن الرفعة وال�ت�ط��ور .وبحث �سموه و فخامة الرئي�س ح�سن
�شيخ حممود ..العالقات الأخوية بني البلدين وفر�ص تعزيز التعاون
امل�شرتك بينهما يف خمتلف املجاالت خا�ص ًة جهود التنمية وال�سالم يف
ال�صومال ال�شقيق.
و�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ..ال�ت��زام دولة
الإمارات بدعمها ال�شعب ال�صومايل ال�شقيق من �أجل تر�سيخ بناء دولته
وامل�ضي قدما نحو م�ستقبل ينعم فيه بال�سالم واال�ستقرار انطالقا من
الأوا�صر الأخوية التي تربط البلدين و�شعبيهما ..م�شدداً �سموه على
حر�ص دولة الإمارات على تعزيز جهود احلكومة ال�صومالية وم�ؤ�س�سات
الدولة يف البناء والتنمية وتعزيز اال�ستقرار( .التفا�صيل �ص)2

رئي�س الدولة خالل ا�ستقباله رئي�س ال�صومال (وام)

الإمارات تت�ضامن مع ال�شعب الأفغاين وتعزي يف �ضحايا الزلزال

»

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رئي�س الدولة يوجه با�ست�ضافة م�ؤمتر
الأطراف  COP28يف مدينة �إك�سبو دبي

•• �أبوظبي -وام:

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل با�ست�ضافة الدورة الثامنة والع�شرين
م��ن م��ؤمت��ر ال ��دول الأط ��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ  COP28يف مدينة �إك�سبو دبي
وهو موقع �إك�سبو  2020دبي الذي ا�ست�ضافته الدولة.
وي ��أت ��ي ت��وج�ي��ه ��س�ـ�ـ�ـ�م��وه ب��ا��س�ت���ض��اف��ة م ��ؤمت��ر الأط� ��راف
 COP28يف �إك�سبو كونه موقعاً ا�ستثنائياً �شكل وجه ًة
متميز ًة جمعت العامل على �أر���ض دول��ة الإم ��ارات خالل
�ستة �أ�شهر  ..فيما ي�شرتك احلدثان يف حتقيق اال�ستدامة
وت �ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال� ��دويل مل��ا ل��ه م��ن �أه �م �ي��ة يف مواجهة
التحديات العاملية.
وتركز الدورة الثامنة والع�شرون من امل�ؤمتر على حماور
رئي�سية ت�شمل  ..تنفيذ االلتزامات والتعهدات املناخية،
واح�ت��واء اجلميع ،وت�ضافر اجلهود والعمل معاً التخاذ
�إج��راءات عملية ملمو�سة وحلول عملية ت�سهم يف جتاوز
ال م�ستداماً
التحديات واغتنام الفر�ص مبا ي�ضمن م�ستقب ً
لأجيال احلا�ضر وامل�ستقبل.
وي���ش�ك��ل ه��ذا االخ �ت �ي��ار ام� �ت ��داداً لإرث �إك���س�ب��و ور�سالته
الأ�سا�سية توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل  ..وت�أكيداً على
ا�ستمرار االلتزام مبوا�ضيعه التي تركز على اال�ستدامة
والفر�ص والتنقل ،بجانب توفر البنية التحتية املتقدمة
واجلاهزة وامل�ستدامة ،مبا يتما�شى مع ر�ؤية دولة الإمارات
لهذه الدورة من م�ؤمتر الأطراف.
(التفا�صيل �ص)2

االنتخابات الت�شريعية الفرن�سية:

 1000قتيل يف زلزالل مدمر جنوب �شرق �أفغان�ستان �إميانويل ماكرون  ...على نف�سها جنت براق�ش!
•• �أبوظبي-وام�-أفغان�ستان-ا ف ب:

عبرّ ت دولة الإمارات عن تعازيها ال�صادقة وت�ضامنها مع
ال�شعب الأفغاين ال�صديق يف �ضحايا الزلزال القوي الذي
�ضرب واليتي خو�ست وبكتيكا جنوب �شرق �أفغان�ستان ،ما
�أ�سفر عن وقوع �آالف ال�ضحايا.
و�أع��رب��ت وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل عن خال�ص
تعازيها وموا�ساتها �إىل ال�شعب الأفغاين ال�صديق و�إىل
�أه��ايل وذوي ال�ضحايا يف هذا امل�صاب اجللل ،ومتنياتها
بال�شفاء العاجل للم�صابني.
جاء هذا يف وقت لقي فيه الف �شخ�ص على الأقل حتفهم
وج��رح �أك�ثر م��ن � 1500آخ��ري��ن يف زل��زال ق��وي �ضرب
منطقة حدودية نائية فى جنوب �شرق �أفغان�ستان ليل
الثالثاء الأربعاء ،ح�سبما ذكرت ال�سلطات التي تتخوف
من ارتفاع ح�صيلة ال�ضحايا.

وق��ال حممد �أم�ين حذيفة رئي�س الإع�ل�ام والثقافة يف
والي��ة بكتيكا يف ر�سالة �إىل ال�صحافة بلغ ع��دد القتلى
الأل��ف وه��ذا العدد يرتفع .و�أ��ض��اف �أن النا�س يحفرون
ال�ق�بر ت�ل��و ال �ق�بر .وا� �ش��ار �إىل �إ� �ص��اب��ة ح ��وايل 1500
�شخ�ص يف بكتيكا ،يف �أك�ثر ال��زالزل فت ًكا يف �أفغان�ستان
منذ �أكرث من عقدين.
وقال كما �أنها متطر .دُمرت جميع املنازل ولي�س هناك
خيام �أو طعام .النا�س ما زالوا عالقني حتت االنقا�ض ..
نحن بحاجة اىل م�ساعدة فورية.
وقع الزلزال الذي بلغت قوته  5,9درجات على عمق 10
كيلومرتات قرابة ال�ساعة  1,30بالقرب من احلدود مع
باك�ستان ،وفقا ملعهد ر�صد الزالزل الأمريكي.
وقال يعقوب منذور �أحد زعماء القبائل من بكتيكا� ،إن
الكثري من اجلرحى من منطقة جيان يف ال��والي��ة ومت
نقلهم �إىل امل�ست�شفى يف �سيارات �إ�سعاف ومروحيات.

•• الفجر -جان مارك برو�ست
–ترجمة خرية ال�شيباين

مو�سكو تر�سل قوات �إ�ضافية �إىل دونبا�س

دمار هائل يف والية يكتيكا (رويرتز)

الدفاع الرو�سية :مقتل  500ع�سكري �أوكراين ب�ضربة يف نيكواليف
•• عوا�صم-وكاالت:

يوا�صل اجلي�ش الرو�سي� ،ضرب مواقع القوات والبنية التحتية
الع�سكرية الأوكرانية ،وال�سيطرة على �أرا�ضي دونبا�س ،يف �إطار
عمليته الع�سكرية التي �أطلقها يف  24ف�براي��ر املا�ضي ،فيما
ت�ستمر كييف يف تلقي الدعم املادي والعتاد الع�سكري من القوى
الغربية.
ويف �آخ��ر ال�ت�ط��ورات امليدانية� ،أعلنت وزارة ال��دف��اع الرو�سية،
الأرب �ع��اء� ،أن ال�ق��وات الأوك��ران�ي��ة تتكبد خ�سائر كبرية ،و�أن ما

الكويت تعلن حل جمل�س النواب..
وال��دع��وة �إىل انتخابات عامة

ي�صل �إىل  500ع�سكري ل�ق��وا حتفهم ج��راء �ضربة ب�أ�سلحة
عالية الدقة ا�ستهدفت موقعا يف نيكواليف (جنوب) ،الثالثاء،
بح�سب ما نقلت و�سائل الإعالم الرو�سية.
وقال املتحدث با�سم الدفاع الرو�سية �إيغور كونا�شينكوف يف �إفادة
يومية :نتيجة ل�ضربة ب�أ�سلحة عالية ال��دق��ة نفذتها القوات
اجلوية الف�ضائية الرو�سية يف  21يونيو ،مت الق�ضاء على ما
ي�صل �إىل  500جندي من اللواء امليكانيكي  59التابع للقوات
الأوكرانية ب�أ�سلحتهم ومعداتهم التي كانت موجودة يف ور�شات
م�صنع بناء ال�سفن �أوكيان يف مدينة نيكواليف.

ي�أتي ذلك فيما قالت اال�ستخبارات الربيطانية �إن رو�سيا ت�ستعد
لن�شر قوات كبرية من وحدات االحتياط يف دونبا�س.
و�أكد الأوكرانيون ،فجر الأربعاء� ،أن ال�ضربات الرو�سية تدمر
ك��ل ��ش��يء يف م��دي�ن��ة لي�سيت�شانك ال�صناعية اال�سرتاتيجية
لقريبة من �سيفريودونيت�سك يف منطقة دونبا�س �شرق البالد.
وكتب �سريغي غايداي ،حاكم منطقة لوغان�سك ،حيث ترتكز
املواجهة بني اجلي�شني الرو�سي والأوكراين عرب تلغرام اجلي�ش
ال��رو��س��ي ي��دك لي�سيت�شانك باملدفعية وال���ص��واري��خ والقنابل
اجلوية وقاذفات ال�صواريخ.

ترجيح �إعادة ت�سمية ميقاتي لت�شكيل حكومة لبنانية

الكني�ست الإ�سرائيلي ي�صادق على
حل نف�سه بالقراءة التمهيدية

•• الكويت-وكاالت:

•• بريوت-رويرتز:

•• تل �أبيب-وام:

�أع �ل��ن �أم�ي�ر ال�ك��وي��ت ال�شيخ نواف
الأح�م��د اجلابر ال�صباح ،الأربعاء،
ح � ��ل جم� �ل� �� ��س الأم� � � � ��ة وال � ��دع � ��وة
النتخابات جديدة خالل �أ�شهر.
ال�ق��رار �أع�ل�ن��ه ويل العهد الكويتي
ال �� �ش �ي��خ م �� �ش �ع��ل الأح � �م� ��د اجلابر
ال���ص�ب��اح ،يف خ�ط��اب �سبقه خطاب
لأم�ير الكويت ي�ب��ارك فيه قرارات
ويل ع � �ه� ��ده ،ح �ي ��ث مت الإع� �ل ��ان
ع��ن ح��ل جم�ل����س الأم � ��ة د�ستوريا
واللجوء �إىل انتخابات .وق��ال ويل
عهد الكويت يف اخلطاب الذي نقله
التلفزيون الر�سمي :لن نتدخل يف
االن �ت �خ��اب��ات وال يف اخ�ت�ي��ار رئي�س
جم�ل����س الأم � ��ة ال� �ق ��ادم .و�أ� �ض ��اف:
ل��ن نحيد ع��ن الد�ستور ول��ن نقوم
بتعديله �أو تعطيله.

يجري الرئي�س اللبناين مي�شال عون ا�ست�شارات مع نواب الربملان اليوم
اخلمي�س الختيار رئي�س وزراء جديد والتي من املتوقع �أن يكلف يف نهايتها
رئي�س حكومة ت�صريف الأع�م��ال جنيب ميقاتي ل��والي��ة ج��دي��دة ،وفقا ملا
ذكرته م�صادر �سيا�سية ،ليظل على ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية يف وقت ت�ستعد
فيه البالد لتحديات مالية و�سيا�سية كبرية يف الأ�شهر املقبلة.
و�سيح�صل امللياردير القادم من مدينة طرابل�س ال�ساحلية ال�شمالية على
دعم �أكرث من  50من �أ�صل  128نائبا بالربملان ،مبا يف ذلك نواب جماعة
حزب اهلل ،املدعومة من �إيران ،وحركة �أمل املتحالفة معها ونواب �سنة.
وقالت م�صادر حزبية لرويرتز �إنها �سرت�شح ميقاتي خالل امل�شاورات مع
الرئي�س اللبناين اخلمي�س يف الق�صر الرئا�سي يف بعبدا.
و�إذا ح�صل ميقاتي على �أ��ص��وات العدد الأك�بر من �أع�ضاء ال�برمل��ان يف
اال�ست�شارات مع ال�ن��واب ف�سيعمد الرئي�س ع��ون �إىل ت�سميته لت�شكيل
احلكومة.
وغالبا م��ا ي�ستغرق ت�شكيل احل�ك��وم��ات يف لبنان ��ش�ه��ورا ،حيث تعمد
الف�صائل ال�سيا�سية الرئي�سية �إىل توزيع احلقائب واملنا�صب يف احلكومة
وخارجها.

�صادق الكني�ست اال�سرائيلي �أم�س
ب�أغلبية � 110أ��ص��وات بالقراءة
التمهيدية على م���ش��روع قانون
حل الكني�ست الـ.24
وكان رئي�س احلكومة اال�سرائيلية
نفتايل بينيت ورئي�س احلكومة
ال �ب��دي��ل ي��ائ�ي�ر ل�ب�ي��د ق� ��ررا حل
الكني�ست والتوجه �إىل انتخابات
مبكرة يرجح �أن جتري يف �أكتوبر
املقبل.
وقالت �صحيفة (ي�سرائيل هيوم)
�إنه �إىل جانب الت�صويت على حل
الكني�ست الـ 24توا�صل املعار�ضة
حم ��اوالت �ه ��ا الأخ �ي ��رة لت�شكيل
ح �ك��وم��ة ب��دي �ل��ة ب��رئ��ا� �س��ة رئي�س
حزب الليكود نتنياهو.

ك��ان ك��ل ��ش��يء ل��ه ،ول�ك��ن ب�إهماله
وخ � ّف �ت��ه �أف �� �س��د �إع � � ��ادة انتخابه
وان� �ت� �خ ��اب �أغ �ل �ب �ي �ت��ه .ب �ع��د قلبه
اللعبة االنتخابية ميني-ي�سار يف
اجلمهورية اخلام�سة ر�أ�� ً�س��ا على
ع �ق��ب ،ك��� ّ�س��ر �إمي��ان��وي��ل ماكرون
لعبته اخلا�صة .عام � ،2017أعاد
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون خلط االوراق
وغ�ّي�رّ ق��واع��د اللعبة ال�ت��ي ي�سود
االعتقاد �أنها جممدة �إىل الأبد.
م �ت �ح��دة ج��وه��ري��ا باجلمهورية
اخل��ام���س��ة ،امل��واج�ه��ة ب�ين اليمني
وال �ي �� �س��ارّ ،
مت ك�ن���س�ه��ا يف غ�ضون
ب�ضعة �أ�شهر .لعبة بولنج ،فو�ضى
غري م�سبوقة خ��رج منها �ساخرا،

ابعده املكتب عن الواقع
طفل ،ب�ين را�ستينياك وت��ان تان ،زاد ...اال ان ال�ف��و��ض��ى انتقمت
ربح الرهان دون �إط�لاق ر�صا�صة ممن خلقها ...با�ستخفافهّ ،
ي�سف
واح� ��دة .وب�ع��د خم�س � �س �ن��وات ،ال الرئي�س الفرن�سي الرتاب.
(التفا�صيل �ص)14
ي ��زال اال� �ض �ط��راب ق��ائ�م��ا ،ب��ل �إنه

احل���وث���ي ي��ع��ل��ن رف�����ض��ه
فتح ط��رق��ات تعز ويجدد
ع��ر���ض مقرتحه الأح���ادي

•• اليمن-وكاالت:

حديث عن كورونا بني الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س

�شاب جمهوري يغري مع�سكره

هكذا �أ�صبح حاكم فلوريدا رون
دي�سانتي�س ترامب اجلديد

•• الفجر -فران�سوا كليمن�صو -ترجمة خرية ال�شيباين

يتمو�ضع حاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س لتعوي�ض الرئي�س ال�شعبوي
ال�سابق دونالد ترامب يف قلوب املحافظني .وقبل عامني من االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ل�ع��ام � ،2024أ��ص�ب��ح ال��رج��ل ال ��ذي ي�ه��زم الدميقراطيني
ومناف�سيه اليمينيني.
عندما ر�أى فريق حملة �إع��ادة انتخابه �أن الفيلم ال��ذك��وري وامل�سكون
ب��احل�ن�ين اىل امل��ا��ض��ي ت��وب غ ��ان :م��اف��ري��ك يتجه ن�ح��و حتقيق �أرب ��اح
قمي�صا جديدًا لبيعه يف متجره عرب الإنرتنت.
قيا�سية ،عر�ضوا عليه
ً
ويف ا�ستن�سل �أبي�ض و�أ�سود وبنظارات طيار ،اعلن رون دي�سانتي�س نف�سه
ت��وب حاكم لفلوريدا التي �أ�صبحت منطقة حم��ررة يف �أم��ري�ك��ا ،وك�أن
البقية �أ�صبحت �أرا�� ٍ�ض يحتلها العدو .ولكن عندما �س�ألته قناة فوك�س
مر�شحا لعام  ،2024ف�ضل رئي�س
نيوز عن �سبب عدم �إعالنه عن نف�سه
ً
ثالث �أكرب والية يف البالد من حيث عدد ال�سكان ،الهروب ...كل �شيء يف
(التفا�صيل �ص)13
�أوانه.

�أب�ل�غ��ت ميلي�شيا احل��وث��ي املبعوث
الأمم � � � � ��ي �إىل ال � �ي � �م� ��ن ه ��ان �� ��س
غروندبرغ ،ر�سميا ،رف�ضها املقرتح
املنقح الذي قدمه يف ختام اجلولة
الثانية من املفاو�ضات التي عقدت
يف الأردن والقا�ضي بفتح طرقات
ت�ع��ز .وب�ح���س��ب ال��ر��س��ال��ة املوجهة
م� ��ن رئ� �ي� �� ��س جل� �ن ��ة امل� �ف ��او�� �ض ��ات
احل��وث �ي��ة ب �� �ش ��أن ف �ت��ح ط ��رق تعز
يحيى الرزامي �إىل مكتب املبعوث
الأمم ��ي� ،أك��دت امليلي�شيا مت�سكها
مبقرتحها الأح��ادي ال��ذي قدمته
قبيل اجلولة الثانية من مفاو�ضات
ع ّمان ،ورف�ضها ملقرتح غروندبرغ.
وجددت امليلي�شيا عر�ض مقرتحها
الأح � � � ��ادي ل �ف �ت��ح ال � �ط ��رق وذل ��ك
ع �ل��ى م��رح �ل �ت�ين ،ت���ش�م��ل املرحلة
الأوىل فتح طريق (�صالة� -أبعر-
ال���ص��رم�ين -ال��دم �ن��ة -احلوبان-
خ��ط �صنعاء) ،وط��ري��ق حل��ج عدن
(ال �� �ش��ري �ح��ة -ك��ر���ش -ال ��راه ��دة-
احل ��وب ��ان -خ ��ط � �ص �ن �ع��اء) ،فيما
ت���ش�م��ل امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ،طريق
ال�ستني اخلم�سني ال��دف��اع اجلوي
م��دي �ن��ة ال � �ن� ��ور ،يف م �ق��اب��ل فتح
ال �ط ��رف الآخ � ��ر ط��ري��ق ال�ضالع
(مري�س -دمت).
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 5مليارات درهم حجم م�شرتيات «رافد» على م�ستوى القطاع ال�صحي بنهاية 2022
•• �أبوظبي  -وام:

02

قال �أحمد حممد الب�ستكي املدير التنفيذي التجاري يف جمموعة
رافد التابعة لـ"بيورهيلث" �إن عملية ال�شراء ت�شكل �أكرب دعم لتعزيز
وتنمية ال�صناعة املحلية يف املجال ال�صحي وامل�ع��دات وامل�ستلزمات
الطبية" ،متوقعاً �أن يبلغ حجم م�شرتيات رافد على م�ستوى القطاع
ال�صحي بنهاية العام اجلاري نحو  5مليارات درهم".
و�أ�ضاف الب�ستكي يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإمارات "وام" على هام�ش
منتدى "ا�صنع يف الإمارات" الذي يختتم فعالياته اليوم ب�أبوظبي
�أن "بيورهيلث" تعهدت ل�شراء م�ستلزمات طبية من ال�سوق املحلي
يف الإمارات بقيمة  10مليارات درهم مبا ي�شكل  10%من �إجمايل
م�شرتيات املجموعة خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة وذلك يف �إطار دعم

الت�صنيع املحلي.
و�أ��ش��ار �إىل �أن جمموعة بيورهيلث تعد �أك�بر من�صة رعاية �صحية
على م�ستوى املنطقة�،إذ ت�ضم  28م�ست�شفى و�أكرث من  100عيادة
طبية و�أكرث من  160خمتربا طبيا على م�ستوى الدولة و� 25ألف
موظف.
و�أ� �ض��اف ،عملت "بيورهيلث" م��ع وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
بالتح�ضري ملنتدى "ا�صنع يف الإم��ارات " وامل�ساهمة �ضمن مبادرة
اخلم�سني لال�ستثمار ودعم ال�صناعة املحلية وذلك ال�ستدامة اقت�صاد
الدولة ،وكجزء من م�س�ؤوليتنا  ،مو�ضحاً �أن "رافد" التي تعمل حتت
مظلة بيورهيلث ت�شكل جمموعة م�شرتيات املجموعة ومتخ�ص�صة
يف عمليات ال�شراء جلميع املن�ش�آت والقطاعات املوجودة حتت مظلة
بيورهيلث.

ال�صحة جتري  318,906فحو�صات وتك�شف عن � 1,592إ�صابة
جديدة بكورونا و 1,361حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم� ،أعلنت
ال��وزارة عن �إج��راء  318,906فحو�صات جديدة خالل ال�ساعات الـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات
الفح�ص الطبي . و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,592حالة �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  932,067حالة.
 كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي حالة وف��اة يف
الأرب ��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
 2,309حاالت .و�أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,361حالة 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  912,587حالة.

رئي�س الدولة ي�ستقبل رئي�س ال�صومال وي�ؤكد دعم الإمارات كل ما يحقق ال�سالم واال�ستقرار والتنمية لل�شعب ال�صومايل ال�شقيق

•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ..دعم دولة الإمارات
املتوا�صل كل ما ي�صب يف م�صلحة
ال�شعب ال�صومايل ال�شقيق ويحقق
تطلعاته �إىل التنمية واال�ستقرار
واالزده� ��ار وب�ن��اء م�ستقبل �أف�ضل
لأبنائه يعمه ال�سالم والرخاء.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال �سموه
ام ����س يف ق���ص��ر ال �� �ش��اط��ئ فخامة
ح� ��� �س ��ن �� �ش� �ي ��خ حم� � �م � ��ود رئ �ي �� ��س
ج�م�ه��وري��ة ال���ص��وم��ال الفيدرالية
ال�شقيقة حيث رحب �سموه بزيارته
للدولة وهن�أه بتوليه مهام رئا�سة
ال�صومال ..متمنياً له التوفيق يف
قيادة بلده وحتقيق تطلعات �شعبه
�إىل اال�ستقرار والتقدم وال�سالم.
فيما �أع ��رب فخامته ع��ن تقديره
للمواقف التاريخية لدولة الإمارات
ودعمها املتوا�صل لبالده معرباً عن
�شكره للم�شاعر الطيبة التي �أبداها
� �س �م��وه جت ��اه ال���ش�ع��ب ال�صومايل
ومتنياته ل��دول��ة الإم� ��ارات يف ظل

قيادته مزيداً من الرفعة والتطور.
وب �ح��ث ��س�م��وه و ف�خ��ام��ة الرئي�س
ح���س��ن ��ش�ي��خ حم �م��ود ..العالقات
الأخ� ��وي� ��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وفر�ص
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك بينهما
يف خمتلف امل�ج��االت خا�ص ًة جهود

ال�ت�ن�م�ي��ة وال �� �س�ل�ام يف ال�صومال
ال�شقيق.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ..ال �ت��زام دولة
الإمارات بدعمها ال�شعب ال�صومايل
ال�شقيق من �أجل تر�سيخ بناء دولته

وامل�ضي قدما نحو م�ستقبل ينعم
فيه بال�سالم واال�ستقرار انطالقا
من الأوا��ص��ر الأخ��وي��ة التي تربط
البلدين و�شعبيهما ..م�شدداً �سموه
ع�ل��ى ح��ر���ص دول ��ة الإم � ��ارات على
تعزيز جهود احلكومة ال�صومالية

وم� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال� ��دول� ��ة يف البناء
والتنمية وتعزيز اال�ستقرار.
من جانبه �أع��رب فخامة الرئي�س
ال�صومايل..عن تطلعه للعمل على
تطوير التعاون بني دولة الإمارات
وال�صومال مبا يلبي تطلعات �شعبي

البلدين ال�شقيقني وي�سهم يف تعزيز
اال�ستقرار والأمن يف املنطقة.
ح �� �ض��ر ال � �ل � �ق� ��اء� � ..س �م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة و�سمو ال�شيخ حمدان بن

حممد بن زاي��د �آل نهيان ومعايل
ال �� �ش �ي��خ � �ش �خ �ب��وط ب ��ن ن �ه �ي��ان �آل
نهيان وزي��ر دول��ة ومعايل الدكتور
�أن��ور ب��ن حممد قرقا�ش امل�ست�شار
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ل �� �ص��اح��ب ال�سمو
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة وم �ع��ايل ع �ل��ي بن

حماد ال�شام�سي نائب الأمني العام
للمجل�س الأع�ل��ى ل�ل�أم��ن الوطني
و� �س �ع��ادة حم �م��د �أح� �م ��د العثمان
� �س �ف�ير ال ��دول ��ة ل� ��دى ال�صومال
وال��وف��د امل��راف��ق لفخامة الرئي�س
ال�صومايل.

ت�أكيد ًا على التزام الإمارات بالتنمية امل�ستدامة وا�ستمرارية �إرث �إك�سبو

رئي�س الدولة يوجه با�ست�ضافة م�ؤمتر الأطراف  COP28يف مدينة �إك�سبو دبي
•الدورة الــ 28مل�ؤمتر الأطراف التي تعقد العام املقبل  ..تركز على ت�سريع العمل املناخي و�إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغري

•• �أبوظبي-وام:

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" با�ست�ضافة الدورة الثامنة والع�شرين من م�ؤمتر الدول الأطراف يف
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ  COP28يف "مدينة
�إك�سبو دبي" وهو موقع "�إك�سبو 2020دبي" ال��ذي ا�ست�ضافته الدولة.
وي�أتي توجيه �سموه با�ست�ضافة م�ؤمتر الأطراف  COP28يف " �إك�سبو"
كونه موقعاً ا�ستثنائياً �شكل وجه ًة متميز ًة جمعت العامل على �أر�ض دولة
الإمارات خالل �ستة �أ�شهر  ..فيما ي�شرتك احلدثان يف حتقيق اال�ستدامة
وتعزيز العمل ال��دويل مل��ا ل��ه م��ن �أهمية يف مواجهة التحديات العاملية.
وتركز ال��دورة الثامنة والع�شرون من امل�ؤمتر على حماور رئي�سية ت�شمل
 ..تنفيذ االلتزامات والتعهدات املناخية ،واحتواء اجلميع ،وت�ضافر اجلهود
والعمل معاً التخاذ �إجراءات عملية ملمو�سة وحلول عملية ت�سهم يف جتاوز
التحديات واغتنام الفر�ص مبا ي�ضمن م�ستقب ً
ال م�ستداماً لأجيال احلا�ضر
وامل�ستقبل.
وي�شكل ه��ذا االختيار ام�ت��داداً لإرث �إك�سبو ور�سالته الأ�سا�سية " توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل "  ..وت�أكيداً على ا�ستمرار االل�ت��زام مبوا�ضيعه
التي تركز على " اال�ستدامة " و" الفر�ص " و"التنقل" ،بجانب توفر
البنية التحتية املتقدمة واجلاهزة وامل�ستدامة ،مبا يتما�شى مع ر�ؤية دولة

تنظيم الإعالم ير�أ�س وفد الدولة
يف مهرجان اخلليج بالبحرين

الإمارات لهذه الدورة من م�ؤمتر الأطراف.
ومن املتوقع �أن ي�شهد امل�ؤمتر ح�ضور �أكرث من � 45ألف م�شارك يوميا من
بينهم ر�ؤ�ساء دول وحكومات وقادة منظمات دولية وممثلو القطاع اخلا�ص
و�أكادمييون وخرباء وممثلو منظمات املجتمع املدين.
كما �أن " مدينة �إك�سبو اجلديدة " التي �أعلنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" �ستكون مركزاً عاملياً لالبتكار والإبداع ومنوذجاً ملدينة امل�ستقبل
التي حتافظ على �إرث دولة الإمارات كونها م�ساهما فاعال يف تقدم املنطقة
والعامل.
ال حاف ً
ومتتلك دول��ة الإم��ارات �سج ً
ال يف العمل املناخي والتعاون متعدد
الأطراف ،ما يجعلها وجهة مثالية لعقد الدورة الثامنة والع�شرين مل�ؤمتر
ال��دول الأط ��راف ،حيث ت�ست�ضيف ال��دول��ة املقر ال��دائ��م للوكالة الدولية
للطاقة املتجددة " �آيرينا " وكانت الإم ��ارات �أول دول��ة يف املنطقة توقع
وت�صادق على اتفاق باري�س ،وكذلك �أول دول��ة يف املنطقة تلتزم بخف�ض
االنبعاثات يف جميع القطاعات االقت�صادية فيما ر�سخت دول��ة الإمارات
مكانتها وجه ًة مثالي ًة ال�ست�ضافة الفعاليات الدولية رفيعة امل�ستوى التي
تركز على العمل املناخي والتنمية امل�ستدامة .وعلى مدار خم�سة ع�شر عاما
ما�ضية ،عززت دولة الإم��ارات ريادتها على م�ستوى املنطقة يف ا�ستثمارات
الطاقة املتجددة والنظيفة على ال�صعيدين املحلي والدويل حيث ا�ستثمرت

ال��دول��ة  50مليار دوالر يف ال�ط��اق��ة النظيفة ،و�أع�ل�ن��ت م ��ؤخ��راً خطتها
ال�ستثمار �أكرث من  50مليار دوالر خالل العقد املقبل يف مزيد من امل�شاريع
مبا فيها الهيدروجني والأمونيا  ..ومتتلك دولة الإمارات ثالث من �أكرب
حمطات الطاقة ال�شم�سية و�أقلها تكلفة يف العامل ،ولديها ا�ستثمارات يف
م�شاريع الطاقة املتجددة يف  70دول��ة ،وت�شمل هذه اال�ستثمارات تقدمي
�أك�ثر من مليار دوالر �أمريكي يف �شكل منح وقرو�ض لـ  27دول��ة جزرية
تعاين من �شح املوارد وتعد �أكرث عر�ضة لت�أثريات تغري املناخ.
وتركز دولة الإمارات على حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من �إمكانات العمل املناخي
الفاعل واملبتكر كونه حمركاً �أ�سا�سياً لبناء منوذج جديد للنمو االقت�صادي
امل�ستدام منخف�ض االنبعاثات ،ومبا ي�سهم يف خلق فر�ص عمل وقطاعات
جديدة ،وتعزيز الطموحات لكل من دولة الإمارات واملنطقة والعامل.
ي��ذك��ر �أن ال ��دورة ال �ـ  28م��ن م��ؤمت��ر الأط ��راف تكت�سب �أهمية ك�ب�يرة يف
حتقيق م�ستهدفات " اتفاق باري�س للمناخ "� ،إذ �إن��ه يعقد خ�لال مرحلة
دقيقة ي�سعى فيها املجتمع ال��دويل �إىل �إح��راز تقدم يف االل�ت��زام��ات التي
جرى التعهد بها يف االتفاق ،ومن املقرر �أن ي�شهد امل�ؤمتر �أول تقييم عاملي
ملدى تقدم الدول يف تنفيذ �إ�سهاماتها املحددة مبوجب اتفاق باري�س �إ�ضافة
�إىل حتديد مالمح اجلولة التالية من هذه امل�ساهمات.
ومع ا�ست�ضافة جمهورية م�صر العربية م�ؤمتر الأطراف ال�سابع والع�شرين
يف نوفمرب  ،2022تلتزم دولة الإم��ارات بالعمل معها عن قرب لت�سريع

التقدم العاملي يف العمل املناخي والتكيف مع تداعيات تغري املناخ � ..أما "
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ" فقد �أطلقت عام 1992
يف الربازيل  ..وتعد م�ؤمترات الأط��راف يف االتفاقية اجتماعات ر�سمية
تعقد �سنوياً منذ ع��ام  ،1995وه��ي تهدف �إىل �إي�ج��اد حلول للحد من
تداعيات تغري املناخ .ويف ختام �أعمال الدورة الــ  26من م�ؤمتر الأطراف يف
" غال�سكو " جرى اختيار دولة الإمارات ال�ست�ضافة م�ؤمتر " COP28
" خالل �شهر نوفمرب عام .2023

مذكرة تفاهم بني وزارتي الدفاع والعدل لتعزيز التعاون الق�ضائي امل�شرتك

•• �أبوظبي -وام:

يرت�أ�س مكتب تنظيم الإعالم يف وزارة الثقافة وال�شباب وفد م�ؤ�س�سات الإذاعة
والتلفزيون يف الدولة امل�شاركة بفعاليات ال��دورة الـ 15ملهرجان اخلليج الذي
ينظمه جهاز �إذاعة وتلفزيون اخلليج وت�ست�ضيفه مملكة البحرين خالل الفرتة
من � 21إىل  23يونيو اجلاري .وي�ضم الوفد م�س�ؤولني و�إداريني من تلفزيون
و�إذاعة �أبوظبي ،وتلفزيون و�إذاعة دبي ،وتلفزيون و�إذاعة ال�شارقة ،و�إذاعة ر�أ�س
اخليمة ،و�شبكة الإذاع��ة العربية الذين �سي�شاركون ب�أكرث من  30عمال �إىل
جانب ح�ضور جمموعة من ال�ن��دوات ،وور���ش العمل والتواجد يف �سوق ي�ضم
�أجنحة عر�ض متميزة للإنتاج الإعالمي.
ّ
وينظم املهرجان هذا العام  11م�سابقة ملختلف امل�سل�سالت والربامج الإذاعية
للدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون �إ�ضافة �إىل  10م�سابقات �أخرى للم�سل�سالت
والأف�ل��ام وال�ب�رام��ج التلفزيونية ،ك�م��ا ت�ن� ّ�ظ��م ت�سع م�سابقات للم�سل�سالت،
والأفالم ،والربامج التلفزيونية ،و�أربع �أخرى للم�سل�سالت ،والربامج الإذاعية
ملحطات القطاع اخل��ا���ص ،بجانب ع��دة م�سابقات يف جم��ال الإع�ل�ام الرقمي،
والأفالم الق�صرية للطلبة والهواة.
وح��ول هذه امل�شاركة �أك��د رئي�س الوفد �سعادة الدكتور را�شد خلفان النعيمي،
املدير التنفيذي ملكتب تنظيم الإع�ل�ام يف وزارة الثقافة وال�شباب� ،أن �أهمية
مهرجان اخلليج ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون تكمن يف كونه ملتقى خليجياً يحتفي
بالإبداع يف جمال الإعالم بجانب دوره املهم يف توحيد الر�ؤى الإعالمية على
م�ستوى منطقة اخلليج العربي ،ودع��م التميز يف جم��ال الإذاع��ة والتلفزيون
�إ�ضافة �إىل تكرمي الطاقات ال�شبابية املبدعة يف هذا املجال.
و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادت��ه � � " :ش��ارك مكتب تنظيم الإع �ل�ام �ضمن اللجنة الدائمة
للمهرجان يف عدد من االجتماع التن�سيقية للإعداد لهذا املهرجان اخلليجي،
كما مت عقد عدد من االجتماعات التن�سيقية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الدولة
لبحث �أهمية امل�شاركة يف خمتلف امل�سابقات من خ�لال برامج و�إن�ت��اج يج�سد
امل�ستوى املتقدم الذي و�صل �إليه الإعالم يف دولة الإمارات ،ومن امله ّم �أن يك ّرم
احلدث هذا العام عدداً من رواد الإع�لام ال�سابقني الذين بذلوا وعلى امتداد
�سنوات طويلة خمتلف اجلهود لالرتقاء بالواقع الإعالمي املحلي واخلليجي".

•• �أبوظبي-وام:

وقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم
م ��ع وزارة ال� �ع ��دل ،ب �� �ش ��أن تعزيز
ال�ت�ع��اون الق�ضائي امل���ش�ترك وقع
امل��ذك��رة ع��ن جانب ال ��وزارة معايل
حم�م��د ب��ن �أح �م��د ال �ب��واردي وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدفاع وعن وزارة
العدل معايل عبداهلل بن �سلطان
ب ��ن ع� ��واد ال�ن�ع�ي�م��ي وزي� ��ر العدل
وب �ح �� �ض ��ور �� �س� �ع ��اده م �ط ��ر �سامل
ال� �ظ ��اه ��ري وك �ي ��ل وزارة ال ��دف ��اع
واللواء الركن �سامل �سعيد غافان
اجلابري الوكيل امل�ساعد للموارد

واخل� ��دم� ��ات امل �� �س��ان��دة بالوكالة
واللواء الركن حقوقي �سامل جمعة
الكعبي رئي�س الإدارة التنفيذية
للق�ضاء الع�سكري و�سعادة �سعيد
على بحبوح القائم باعمال وكيل
وزارة العدل والقا�ضي عبد الرحمن
مراد البلو�شي مدير اداره التعاون
ال ��دويل ب ��وزارة ال�ع��دل وامل�ست�شار
عبداهلل ح�سن املرزوقي رئي�س ق�سم
االتفاقيات بوزارة العدل.
وت �ه��دف م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م لتعزيز
ال � �ت � �ع� ��اون ال �ق �� �ض ��ائ ��ي امل�شرتك
ل �ت �ط��وي��ر امل �ن �ظ��وم��ة الق�ضائية
ال�ع���س�ك��ري��ة وج� ��ودة �أداء الأعمال

ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة لأع� ��� �ض ��اء ال�سلطة
الق�ضائية الع�سكرية وق��ال معايل
حم�م��د ب��ن �أح �م��د ال �ب��واردي وزير
ال� ��دول� ��ة ل� ��� �ش� ��ؤون ال� ��دف� ��اع بهذه
املنا�سبة � ّإن االتفاقية ت�أتي يف �إطار
ا�سرتاتيجية ال��دول��ة وم�شروعات
خ� َّ�ط��ة اخل �م �� �س�ين ،ب �ه��دف ت�أهيل
وت �ط��وي��ر ال� �ك ��وادر ال �ب �� �ش��ري��ة من
�أع � �� � �ض� ��اء ال �� �س �ل �ط��ة الق�ضائية
الع�سكرية وتنفيذاً لر�ؤية الوزارة
ن� �ح ��و �إع � � � ��داد وت � ��أه � �ي ��ل ال � �ك� ��وادر
ال��وط �ن �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة لإك�سابهم
امل �ع��ارف ال�ق��ان��ون�ي��ة احل��دي�ث��ة ذات
ال�صلة وت�ع��زي��ز وت�ط��وي��ر املواهب

القانونية .و�أ��ض��اف معالية :ت�أتي
ه��ذه امل��ذك��رة ان�ط�لاق�اً م��ن حر�ص
وزارة ال��دف��اع على تعميق �أوا�صر
التعاون امل�شرتك ،وتفعيل قنوات
االت �� �ص��ال امل ��ؤ� �س �� �س��ي م��ع اجلهات
ال��ر� �س �م �ي��ة ب� ��ال� ��دول� ��ة ،لتحقيق
�أه� ��داف � �ه� ��ا امل� �ن� ��� �ش ��ودة وال ��رام� �ي ��ة
�إىل ��ض�م��ان ا��س�ت�م��راري��ة الت�أهيل
والتطوير لكوادرها الب�شرية وفقاً
لأعلى املعايري ،وفتح �آفاق متجددة
تعمل على �إثراء قدراتهم املعرفية
ب��ال �ت �ج��ارب واخل � �ب ��رات العلمية
والتطبيقية ،وتوظيف �إمكانياتها
ال �ب �� �ش��ري��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل باحرتافية

م��ع امل�ت�غ�يرات وتقييم التحديات
امل�ستقبلية.
"وقال معايل عبداهلل �سلطان بن
ع� �وّاد النعيمي وزي��ر ال�ع��دل ي�أتي
توقيع م��ذك��رة التفاهم م��ع وزارة
ال ��دف ��اع يف �إط � ��ار ت�ن�ف�ي��ذ �أه � ��داف
اخل �ط ��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل � ��وزارة
ال �ع��دل م��ع ��ش��رك��ائ�ه��ا ،م��ن خالل
ال�ت���ش��ري�ع��ات امل��واك �ب��ة للتطلعات
امل�ستقبلية مبنية على ال�شراكات
ال �ت �ك��ام �ل �ي��ة ،وت� �ع ��زي ��ز منظومة
ق�ضائية �أكرث مرونة ملجتمع �آمن.
و�أ�� � �ض � ��اف م �ع ��ال �ي ��ه :ن �ح ��ر� ��ص يف
وزارة ال� �ع ��دل دائ� �م ��ا ع �ل��ى تبادل

اخل�ب�رات م��ع ال���ش��رك��اء م��ن خالل
ف��رق العمل امل�شرتكة والتوا�صل
امل���س�ت�م��ر ،م���ش�ي��داً ب��اجل �ه��ود التي
ي�ب��ذل�ه��ا ال�ق���ض��اء ال�ع���س�ك��ري على
�صعيد حتقيق العدالة يف جماالت
اخت�صا�صه ،بكل معايري النزاهة
وال �� �ش �ف��اف �ي��ة وت �ي �� �س�ير �إج � � ��راءات
التقا�ضي �أم��ام املحاكم والنيابات
الع�سكرية ".وتن�ص مذكرة التفاهم
على تبادل اخلربات الق�ضائية بني
الق�ضاء العام والق�ضاء الع�سكري
وال�ت�ع��اون يف جم��ال عقد الدورات
وال�ب�رام ��ج ال�ع�م�ل�ي��ة والأكادميية
والتطوير املهني.
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جممع توازن ال�صناعي يعتزم ت�أ�سي�س مركز متطور الختبار الأ�سلحة والذخائر يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

وقع جممع توازن ال�صناعي ال��ذراع املطور ال�صناعي ملجل�س التوازن
االقت�صادي مذكرة تفاهم مع �شركة نك�سرت الفرن�سية لت�أ�سي�س مركز
الختبار وت�أهيل الذخائر و�أنظمة الأ�سلحة وامل��رك�ب��ات وف��ق �أحدث
املعايري الدولية وذل��ك يف �إط��ار ال�ت��زام��ات ال�شركة الفرن�سية جتاه
متطلبات برنامج التوازن االقت�صادي.
وقع املذكرة على هام�ش منتدى (ا�صنع يف الإم��ارات  ...ا�ستثمار ..
�شراكة  ..منو) الذي تنظمه وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف
�أبوظبي على مدار يومني كل من املهند�س فايز �صالح النهدي الرئي�س
التنفيذي ملجمع توازن ال�صناعي ودومنيك موري�ست املدير الإقليمي
ل�شركة نك�سرت الفرن�سية يف �أبوظبي بح�ضور معايل الدكتور �سلطان

بن �أحمد اجلابر ،وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و�سعادة طارق
عبدالرحيم احلو�سني الرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن االقت�صادي
وعدد من امل�س�ؤولني من كال اجلانبني.
وق��ال املهند�س فايز �صالح النهدي الرئي�س التنفيذي ملجمع توازن
ال�صناعي �إن م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ت ��أت��ي يف �إط ��ار ا�سرتاتيجية املجمع
القائمة على متكني قطاع ال�صناعات الدفاعية والوطنية وتطويره
وتعزيز تناف�سيته من خالل طرح حلول مبتكرة ت�ساهم يف تعزيز من
كفاءته يف خمتلف امل�ج��االت ،االم��ر ال��ذي ين�سجم م��ع ا�سرتاتيجية
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة /م�شروع  300مليار./
وك�شف املهند�س النهدي عن �أن املركز �سيلبي احتياجات ا�سرتاتيجية
لقطاع ال�صناعات الدفاعية والأمنية تتمثل يف �أهمية وج��ود هيئة
م�ستقلة لفح�ص وت�أهيل الأ�سلحة والذخائر و�ضمان جودتها وزيادة

فر�ص ت�صدير ال�صناعات الوطنية واعتمادها حمليا ودوليا.
و�أكد �أن املركز �سي�ساهم يف تخفي�ض التكاليف اللوج�ستية وتقلي�ص
ف�ترات ت�سليم �شحنات اال�سلحة والذخائر واحل��د من خماطر قيود
الت�صدير املحتملة ف�ضال ع��ن م�ساهمته يف دع��م وت�ع��زي��ز �أن�شطة
البحث والتطوير من خالل ت�أهيل النموذج الأويل لتمكني الت�صنيع،
الفتا �إىل �أن املركز �سيخدم يف املرحلة الأوىل �شركاء جممع التوازن
ال�صناعي اال�سرتاتيجيني من بينهم وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة
و�إدارة اال�ستحواذ يف جمل�س التوازن االقت�صادي وغريهم من الكيانات
ال�صناعية العمالقة يف الإمارات.
من جهته قال دومنيك موري�ست املدير الإقليمي ل�شركة نك�سرت يف
�أبوظبي فخورون ب�أن ندخل يف �شراكة ا�سرتاتيجية مع جممع التوازن
ال�صناعي لبناء وت�أ�سي�س مركز الختبار وت�أهيل الأ�سلحة والذخائر

يف �إم��ارة �أبوظبي ،خا�صة و�أن جممع ت��وازن ال�صناعي يعد �أحد ابرز
اجلهات التي تعمل على متكني وتطوير قطاع ال�صناعات الدفاعية
والأمنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�أك��د �أن امل�شروع �سي�ساهم يف تعزيز مكانة دول��ة الإم ��ارات العربية
كمركز اقليمي متقدم يف جمال ال�صناعات الدفاعية والأمنية املعتمدة
وامل ��ؤه �ل��ة للنفاذ اىل ك��اف��ة الأ� �س��واق العاملية وف��ق �أرق ��ى املوا�صفات
العاملية.
واو�ضح ان امل�شروع ي�أتي تنفيذا اللتزامات ال�شركة جتاه دولة الإمارات
جراء ان�ضمامها لربنامج توازن االقت�صادي ،م�ؤكدا �أن امل�شروع يعك�س
مدى ال�شراكة القوية بني جمل�س التوازن االقت�صادي و�شركة نك�سرت
وحر�صها على موا�صلة دعمها لقطاع ال�صناعات الدفاعية والأمنية
بالدولة.

الهالل الأحمر يفتتح  3كليات تقنية لدعم قطاع التعليم يف �أرخبيل فيجي
•• �أبوظبي -وام:

افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبتابعة من �سمو ال�شيخ حمدان بن
زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة ثالث كليات
تقنية لدعم قطاع التعليم يف املناطق املت�أثرة من �إع�صار ون�ستون الذي
�ضرب �أرخبيل فيجي قبل ثالث �سنوات.
وت �ت �ك��ون ال�ك�ل�ي��ة ال ��واح ��دة م��ن ث�لاث��ة جم�م�ع��ات ت���ش�م��ل ق��اع��ات الدرا�سة
واملختربات التقنية ومكاتب الإدارة ،بتكلفة تبلغ  18مليونا و� 365ألف
درهم ،وي�ستفيد منها � 3آالف طالب �سنويا.
وكانت هيئة الهالل الأحمر قد �شرعت يف �إن�شاء تلك الكليات عقب الإع�صار
ال��ذي �أح��دث دم��ارا كبريا يف البنية التحتية يف تلك املناطق ،خا�صة قطاع
التعليم الذي ت�أثر كثريا من تداعيات الكارثة ،لذلك �أولته الهيئة اهتماما

كبريا ،ومت اختيار مناطق لوتوكا و�سيقتوكا ولوباو ناموي ،لتحقيق تطلعات
القيادة الر�شيدة يف النهو�ض مب�ستوى التعليم يف الأرخبيل ال��ذي يواجه
حتديات تنموية كبرية ب�سبب الأعا�صري والكوارث الطبيعية التي يتعر�ض
لها من وقت لأخر.
وق��ام وف��د من الهيئة زار فيجي م�ؤخرا لتنفيذ ع��دد من املهام الإن�سانية،
برئا�سة �سعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي الأم�ين العام املكلف لهيئة الهالل
الأح �م ��ر ،ب��اف�ت�ت��اح ال�ك�ل�ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة و� �س��ط ح���ض��ور ك�ب�ير م��ن امل�س�ؤولني
وال�شعبيني يف فيجي.
و�أك��د اجلنيبي يف كلمته خ�لال مرا�سم االفتتاح �أن ه��ذه امل�شاريع ت�ؤ�س�س
ملرحلة جديدة من جهود الهالل الأحمر الإم��ارات��ي التنموية والتعليمية
يف فيجي ،م�شريا �إىل �أن ت��واج��د الهيئة يف جنوب املحيط ال�ه��ادي جت�سد
الر�سالة العاملية التي ت�ضطلع بها دون النظر لأي اعتبارات غري �إن�سانية،

باعتبار �أن احلاجة هي املعيار الأ�سا�سي لتقدمي اخلدمات ال�ضرورية وتنفيذ
امل�شاريع التنموية ،التي يحتاجها ال�سكان يف الدول وال�ساحات التي ت�شهد
كوارث طبيعية متكررة ،خا�صة يف اجلزر واملناطق ال�ساحلية كما هو احلال
يف �أرخبيل فيجي ،كما ت�ؤكد االنت�شار الكبري الذي حققته الهيئة يف تنفيذ
امل�شاريع وال�برام��ج التي تخدم املت�أثرين من ال�ك��وارث والأزم��ات يف جميع
قارات العامل ،و�أ�ضاف "هذا التوجه املتجرد �إال من خدمة الإن�سانية �أك�سب
هيئتنا الوطنية ثقة املجتمع الدويل واملنظمات الإن�سانية الأممية".
وقال اجلنيبي �إن مبادرات الهالل الأحمر الإماراتي يف جمال التعليم ،تعترب
جت�سيدا حقيقيا وترجمة فعلية جلهود الهيئة وحتركاتها بق�صد اال�ستثمار
يف الإن�سان ،وحتقيق تطلعاته و�صون كرامته من خ�لال ت�أهيله و�إعداده
جيدا من �أجل م�ستقبل �أف�ضل له ولأ�سرته ،م�ؤكدا �سعي الهيئة للتو�سع يف
هذا اجلانب ن�سبة لأهميته ودوره البناء يف �إعداد الأجيال التي يقع عليها
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العبء يف دفع م�سرية النه�ضة والتنمية املن�شودة ،م�شريا �إىل �أن التعليم هو
املدخل الأ�سا�سي لإح��داث التنمية ال�شاملة يف املناطق وال�ساحات املختلفة،
و�أ� �ض��اف " بالتعليم ينح�سر اجل�ه��ل وت�تراج��ع الأم �ي��ة وتتال�شى ظواهر
العنف والكراهية ،وتزدهر وتنمو �أوا�صر املحبة وال�سالم وتتعزز قيم الأخوة
الإن�سانية" .وقال �إن هيئة الهالل الأحمر حر�صت على �أن تكون موا�صفات
البناء يف تلك املناطق ذات جودة عالية وخ�صائ�ص تنا�سب طبيعة الكوارث
التي ت�ضرب فيجي من وقت لآخر ،ومقاومة للأعا�صري والرياح والزالزل.
يذكر �أن �أرخبيل فيجي الذي يتكون من �أكرث من  300جزيرة تعر�ض يف
ال�سنوات الأخرية لعدد من الأعا�صري املتتالية منها جيتا ،خو�سيه ،جوزي،
ون�ستون م��ا �أث��ر كثريا على الأو� �ض��اع الإن�سانية لل�سكان املحليني هناك،
و�أدى �إىل دمار هائل يف خدمات البنية التحتية الأ�سا�سية خا�صة يف قطاع
التعليم.

بهدف �إجراء البحوث وتبادل اخلربات

تريندز ورواق بغداد يوقعان مذكرة تفاهم وتعاون بحثي
وت�سعى امل��ذك��رة �إىل و�ضع �إط��ار ع��ام للتعاون والتن�سيق بني الطرفني يف
•• ابوظبي-الفجر:
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،وخ�صو�صاً يف جمال البحوث اال�سرتاتيجية
وقع مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز التي تعتمد على البحث املو�ضوعي امل�ستقل والتحليل املو�ضوعي .وتن�ص
"رواق بغداد" لل�سيا�سات العامة ،بهدف مد ج�سور التعاون البحثي يف املذكرة على تعزيز التعاون امل�شرتك يف جماالت :البحث العلمي والأكادميي
امل�ج��االت ذات االهتمام امل�شرتك و�إج��راءال��درا� �س��ات وا�ستطالعات الر�أي ،و�إجراء البحوث امل�شرتكة مبا يخدم اجلانبني و�أهدافهما امل�شرتكة ،وتبادل
ف�ض ً
ال عن تعزيز ال�شراكة فيما بني الطرفني لتبادل الأبحاث والإ�صدارات ا ُ
خل �ب�راء وال�ب��اح�ث�ين ،واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ق��واع��د ال�ب�ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات� ،إىل
وتنظيم الندوات واملحا�ضرات امل�شرتكة.
جانب �إقامة الفعاليات العلمية والبحثية امل�شرتكة وتنظيمها ،مبا يف ذلك
مت توقيع امل��ذك��رة يف اج�ت�م��اع ُع�ق��د "عن بُعد" �أم ����س ،ووق�ع�ه��ا ع��ن جانب امل�ؤمترات والندوات واحللقات النقا�شية وور�ش العمل واملحا�ضرات ،وتبادل
"تريندز " الدكتور حممد العلي الرئي�س التنفيذي ،فيما وقعها عن جانب الإ�صدارات التي ت�صدر عن الطرفني.
"رواق بغداد" الدكتور عبا�س العنبوري رئي�س املركز.
وق��ال الدكتور حممد العلي �إن م��ذك��رة التفاهم م��ع مركز "رواق بغداد"

لل�سيا�سات العامة ،بالعراق ،جاءت من منطلق حر�ص "تريندز" على تعزيز الإقليمي وال ��دويل� ،إ�ضافة �إىل ا�ست�شراف امل���س��ارات امل�ستقبلية للأزمات
ال�شراكات البحثية والعلمية م��ع م��راك��ز البحوث وال��درا��س��ات يف املنطقة والق�ضايا الدولية ،وو�ضع ت�صورات ومقرتحات ت�ساعد �صانعي القرار على
كيفية التعامل الب َّناء معها.
والعامل.
وعرب العلي عن تطلعه �إىل تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع "رواق بغداد" بدوره� ،أعرب الدكتور عبا�س العنبوري عن �سعادته بالتعاون البحثي والعلمي
ملا يحمله املركز من قيمة بحثية مهمة يف املنطقة� ،إ�ضافة �إىل ما يقوم به مع "مركز تريندز" الذي اعتربه ي�شكل من�صة بحثية حتظى ب�سمعة وثقة
ال�صعد الوطنية عاملية ،م�ؤكداً �أن التعاون مع "تريندز" ميثل �إ�ضافة نوعية للعمل البحثي
من دور حيوي يف حتليل التطورات اال�سرتاتيجية على ُّ
والإقليمية والدولية ،ف�ض ً
ال عن �إج��راء البحوث ذات ال�صلة ،مبا ي�سهم يف والعلمي بالن�سبة لرواق بغداد لل�سيا�سات العامة ،كما �أ�شار �إىل توافق الر�ؤى
بني املركزين حول �أهمية مراكز البحث يف نه�ضة الأمم وحتقيق ال�سالم
تعزيز القدرة على فهم م�ستجدات الق�ضايا الدولية.
و�أكد الدكتور حممد العلي �أن "تريندز" ي�سعى �إىل �أن يكون ج�سراً للتوا�صل واال�ستقرار ،ون�شر املعرفة ال�صحيحة املوثقة القائمة على البحث العلمي
املعريف والأك��ادمي��ي بني �أه��م مراكز البحوث وال��درا��س��ات على ال�صعيدين الر�صني.

خرباء من مركز زايد للأبحاث يف لندن يناق�شون �آخر االكت�شافات يف عالج الأمرا�ض النادرة باجلينات
•• لندن-وام:

� �ش ��ارك ب��اح �ث��ان م ��ن م��رك��ز زاي ��د
لأب �ح��اث الأم��را���ض ال �ن��ادرة لدى
الأط� � �ف � ��ال يف ل� �ن ��دن م� � ��ؤخ� � � ًرا يف
برناجمني �إذاع�ي�ين للحديث عن
�أحدث �إجنازاتهما.
ا��س�ت���ض��اف ب��رن��ام��ج "Crowd
 ،"Scienceالذي تبثه خدمة
الإذاع� ��ات العاملية لهيئة الإذاع ��ة
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة "بي ب � ��ي �سي"،
ال�بروف �� �س��ور و��س�ي��م ق��ا��س��م �أ�ستاذ
ال� �ع�ل�اج ب��اخل�ل�اي��ا واجل �ي �ن ��ات يف
معهد �صحة الطفل التابع لكلية
لندن اجلامعية وم�ست�شفى جريت
�أورموند �سرتيت ،يف حلقة بعنوان

"�إىل �أي م� ��دى مي �ك��ن تعديل
اجلينات؟".
وحت� � ��دث ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ور قا�سم،
ال��ذي يركز فريقه يف مركز زايد
ل ل��أب �ح ��اث ع �ل��ى ت �ط��وي��ر العلوم
والتكنولوجيا وت�سخريها لإيجاد
ع�ل�اج لأم ��را� ��ض اب�ي���ض��ا���ض الدم
ال �ن��ادرة وامل�ستع�صية ،ع��ن كيفية
ا�ستخدام التعديل اجليني لعالج
الأم� � ��را�� � ��ض ح ��ال� � ًي ��ا وع � ��ن �آف � ��اق
ا� �س �ت �خ��دام��ه م���س�ت�ق�ب�ًلااً  ،بالقول
"�أ�صبح ب��و��س�ع�ن��ا الآن هند�سة
اخلاليا املناعية ملهاجمة اللوكيميا
ب��دق��ة �أك�ب��ر ،وي�ت���ض�م��ن الإج� ��راء
جمع اخلاليا من املري�ض �أو من
متربع �سليم و�إر�سالها �إىل املخترب

وان �ت �ق��اء اخل�ل�اي ��ا امل �ن��اع �ي��ة ومن
ث��م توظيف التقارب �أو االندماج
التكنولوجي يف �إعادة برجمة تلك
اخل�لاي��ا و�إدخ� ��ال ج�ي�ن��ات جديدة
فيها ملنحها خ�صائ�ص جديدة ".
وتابع "ما نحاول فعله هو �إعادة
ت �� �س �ل �ي��ح ه � ��ذه اخل�ل�اي ��ا وت ��زوي ��د
��س�ط�ح�ه��ا مب���س�ت�ق�ب�لات لتتمكن
من حتديد وانتقاء اخلاليا التي
ت �ت �ع��رف ع�ل�ي�ه��ا ع �ل��ى �أن �ه��ا خاليا
خ �ط�ي�رة �أو غ�ي�ر ط�ب�ي�ع�ي��ة بدقة
�أكرب".
�أم��ا الدكتورة �آم��ي م��اك ت��اغ ،وهي
م �� �س �ت �� �ش��ارة �أك ��ادمي� �ي ��ة وم�شرفة
��س��ري��ري��ة وزم�ي�ل��ة �أب �ح��اث رئي�سة
يف معهد جريت �أورموند �سرتيت

ل�صحة الطفل التابع لكلية لندن
اجل��ام �ع �ي��ة ،ال �ت��ي ت��رك��ز �أبحاثها
ع�ل��ى ال���ص��رع امل�ب�ك��ر ،وه��و مر�ض
ال�صرع يف بدايته ،فقد حلت �ضيفة
على الربنامج الإذاع��ي التعليمي
Epilepsy
"Sparks
 "Insightsالذي يقدمه توري
روب �ن �� �س��ون ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن عملها
وكيف �ساعد الأط�ف��ال والأ��س��ر يف
ت�شخي�ص الأطفال الذين يعانون
م��ن ال���ص��رع اجل�ي�ن��ي وعالجهم.
وحت� ��دث� ��ت ال� ��دك � �ت� ��ورة �آم � � ��ي عن
فريقها بو�صفه ج��زءًا م��ن تعاون
دويل لدرا�سة اجلينات �أُطلق عليه
ا�سمGene Step Study
وي �� �ش��ارك ف�ي��ه ك��ل م��ن م�ست�شفى

بلدية منطقة الظفرة تنفذ مداخل ومواقف عامة على م�ستوى املنطقة
•• الظفرة -الفجر:

بد�أت بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات
وال�ن�ق��ل تنفيذ م���ش��روع �أع �م��ال م��داخ��ل ا�سفلتية
ومواقف عامة على م�ستوى مدن منطقة الظفرة.
ويت�ضمن امل�شروع ان�شاء طرق خدمية و�أك�ثر من
 30مواقفاً مبدن الظفرة .بهدف تعزيز كفاءة
�إدارة الأ� �ص��ول وال�ب�ن��ى التحتية وامل��راف��ق العامة
واحل�ف��اظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة
واالرت� �ق ��اء مب���س�ت��وى احل �ي ��اة .وحت �ف �ي��ز الرقابة
الف ّعالة على املظهر العام وال�صحة العامة واملواقف
وو��س��ائ��ل ال�ن�ق��ل .وحتقيق اح�ت�ي��اج��ات ومتطلبات
املجتمع نحو توفري الطرق الآمنة واملريحة مبا
يتما�شى مع الر�ؤية امل�ستدامة للدولة ،من خالل
ا�ستخدام مواد مطابقة للموا�صفات وفقاً للمعايري
الدولية يف اال�ستدامة البيئية.

ت��ورن �ت��و ل�ل��أط� �ف ��ال وم�ست�شفى
م �ل �ب��ورن لل��أط �ف��ال وم�ست�شفى
ب��و��س�ط��ن لل��أط �ف��ال وي��رك��ز على
ال �ف �ح �� ��ص ال� ��� �س ��ري ��ع ل�ل��أط� �ف ��ال
و�أ� � �س� ��ره� ��م ،م� ��� �ش�ي�ر ًة �إىل الأث � ��ر
امللمو�س لهذا الربنامج على �أُ�سر
املر�ضى".
وقالت �آمي " :كان �إجراء م�شروع
البحث على م�ستوى ع��امل��ي �أم ًرا
مم �ت � ًع��ا و� �ص �ع � ًب��ا يف ال��وق��ت ذات ��ه.
ون�سعى لبيان �أهمية الت�شخي�ص
امل �ب �ك��ر ل�ل�م��ر���ض يف �إح � ��داث فرق
كبري يف حياة املري�ض ويف جتربته
م� ��ع ال� ��� �ص ��رع وك �ي �ف �ي��ة التعامل
م��ع امل��ر���ض يف خم�ت�ل��ف الأنظمة
ال�صحية ".وفيما يتعلق بامل�ستقبل

ت� ��ويل ال ��دك� �ت ��ورة �آم � ��ي اهتمامًا
را ب ��ال �ع�ل�اج ��ات املخ�ص�صة
ك� �ب�ي� ً
لال�ضطرابات اجلينية وتف�ضلها
ع �ل��ى ال �ع�ل�اج ال�ت�ق�ل�ي��دي لنوبات
ال �� �ص��رع �أو ا� �ض �ط��راب احلركة.
فالت�شخي�ص املبكر ي�ضمن �إمكانية
و�ضع املر�ضى على امل�سار ال�صحيح
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ع�ل�اج خم�ص�ص
على نح ٍو �أ�سرع ،مما يتيح تقدمي
ن�ت��ائ��ج �أف �� �ض��ل وي �ع��زز م��ن فر�ص
جناة الأطفال.
و مركز زاي��د ل�ل�أب�ح��اث ه��و ثمرة
� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن م���س�ت���ش�ف��ى جريت
�أورم� ��ون� ��د � �س�تري��ت وك �ل �ي��ة لندن
اجل��ام�ع�ي��ة وم��ؤ��س���س��ة م�ست�شفى
ج � ��ري � ��ت �أورم � � � ��ون � � � ��د اخل�ي��ري� ��ة

ل�ل��أط� �ف ��ال .وق� ��د ت ��أ� �س ����س املركز
ب �ف �� �ض��ل م �ن �ح��ة � �س �خ �ي��ة بقيمة
 60مليون جنيه �إ�سرتليني يف
 2014مقدمة من �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام رئ�ي���س��ة املجل�س
الأع � �ل� ��ى ل�ل��أم ��وم ��ة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية

الأ�سرية .
جت � ��در الإ�� � �ش � ��ارة �إىل �إن جميع
البحوث التي تجُ رى يف م�ست�شفى
ج ��ري ��ت �أورم � ��ون � ��د � �س�ت�ري��ت تتم
بدعم من املعهد الوطني للبحوث
ال���ص�ح�ي��ة يف ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ومركز
جريت �أورموند �سرتيت للبحوث
الطبية احليوية.

مركز �شرطة نايف ي�ضبط �أكرث من  400دراجة هوائية خمالفة
•• دبي-الفجر:

�أ�سفرت حملة نظمها مركز �شرطة
ن��اي��ف ل�ضبط �أم��ن ال�ط��ري��ق ،خالل
ال���ش�ه��ر اجل� � ��اري ،ع��ن ��ض�ب��ط �أك�ث�ر
من  400دراج��ة هوائية ،ملخالفتها
قواعد ال�سري واملرور .و�أو�ضح العميد
ط ��ارق ت�ه�ل��ك ،م��دي��ر م��رك��ز �شرطة
ن��اي��ف� ،أن ال �ه��دف م��ن احل�م�ل��ة هو
�ضبط الدراجات التي يقوم �أ�صحابها
بربطها يف ال�شواخ�ص املرورية عند
ت �ق��اط �ع��ات م �ن �ط �ق��ة االخت�صا�ص،
وال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة ذات املحرك
الكهربائي ،والتي يقودها �أ�صحابها
يف ال �� �ش��وارع ال��رئ�ي���س�ي��ة والأ�� �س ��واق،
خا�صة الذين ي�سريون عك�س اجتاه
ال�سري وعلى الأر��ص�ف��ة ،مم��ا ي�سبب

ال �ك �ث�ي�ر م� ��ن احل � � � ��وادث امل� ��روري� ��ة،
وي�ع��ر���ض ح�ي��ات�ه��م وح �ي��اة الآخرين
للخطر .و�أك��د العميد ط��ارق تهلك،
�أن � ��ه مت ت �ك �ث �ي��ف ال� �ت ��واج ��د الأم �ن ��ي
يف ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق االخت�صا�ص،
وحترير املخالفات للعابثني بقواعد
ال�سري وامل��رور ،وذل��ك حلماية �أرواح
م�ستخدمي الطريق ،وتعزيز الدور
الأم�ن��ي ال��ذي ت�ق��وم ب��ه �شرطة دبي،
وحت�ق�ي��ق الأه� ��داف اال�سرتاتيجية،
ون�شر الثقافة امل��روري��ة ب�ين جميع
�أف��راد املجتمع .و�أ��ش��ار �إىل �أن املركز
و�� �ض ��ع خ� �ط ��ة م �ك �ث �ف��ة ع� ��ن طريق
التواجد امليداين للدوريات املرورية تهلك �سائقي الدراجات �إىل �ضرورة ل �ل��ر�أ���س ،وارت� ��داء ال���س�ترة العاك�سة
ورقباء ال�سري والأف��راد ب�شكل دائم ،االل� �ت ��زام ب �ق��وان�ين ال �� �س�ير وامل � ��رور� ،أث �ن��اء ال �ق �ي��ادة ،وال�ت�ق�ي��د بالإ�شارات
ل���ض�ب��ط ال� ��دراج� ��ات امل �خ��ال �ف��ة على وات �خ��اذ ت��داب�ي�ر ال���س�لام��ة الكافية امل � ��روري � ��ة وال � �ل ��وح ��ات الإر� � �ش ��ادي ��ة
الطرقات العامة .ودعا العميد طارق حلمايتهم ،واملتمثلة يف و�ضع خوذة املختلفة املوجودة على الطرق.
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الن�سخة الرابعة من برنامج «�إثمار » تنطلق يف يوليو املقبل
•• ال�شارقة  -وام:

04

يطلق نادي ال�شارقة لل�صحافة التابع للمكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة
الن�سخة الرابعة من برنامج التدريب الإعالمي ال�سنوي "�إثمار" الذي
ي�ستهدف الأطفال والن�شء من �سن � 10إىل  17عاما بالتعاون مع �شبكة
�سي �إن �إن بالعربية يف ال�ف�ترة م��ن  29يونيو اجل��اري حتى  7يوليو
املقبل.
ويعقد النادي على مدار اليوم مقابالت �شخ�صية مع املر�شحني الختيار
امل�شاركني النهائيني وفقاً للمعايري املُحددة حيث ا�ستقبل النادي 71
طلب تر�شح لن�سخة ال�ع��ام احل��ايل م��ن ال�برن��ام��ج مقارنة ب�ـ  51طلبا
بالن�سخة الثالثة يف العام املا�ضي.
وت�شمل اخلطة التدريبية للن�سخة الرابعة تدريبات نظرية وتطبيقية

ت�شتمل على تزويد امل�شاركني بعنا�صر �صناعة املحتوى املرئي ب��دءًا من
كيفية اختيار الفكرة حتى تقدميها للجمهور ب�صورة احرتافية مع تزويد
املتدربني ب�أهم الأ�سا�سيات والركائز الالزمة لإجراء اللقاءات واملقابالت
الإعالمية الناجحة .كما ي�ستهدف املحتوى التدريبي للن�سخة الرابعة
من الربنامج تعريف الطلبة امل�شاركني باملهارات الالزمة للتمييز بني
املحتوى ال�صادق وامل�ضلل والتحقق من الأخبار وال�صور ومقاطع الفيديو
والتعرف على احل�سابات املزيفة على من�صات التوا�صل االجتماعي.
ويت�ضمن الربنامج حمو ًرا خا�صاً يركز على كيفية �إن�شاء الر�سوم البيانية
والت�صميم املعلوماتي للمحتوى ومهارات توظيف االنفوجرافيك يف �سرد
الق�ص�ص الإعالمية والأدوات التي ميكن ا�ستخدامها ب�سهولة لتعزيز
جاذبية املعلومات املُقدمة للجمهور .و�سي�ستفيد الطلبة امل�شاركون يف
ال�برن��ام��ج م��ن ك �ف��اءات املكتب الإع�لام��ي حلكومة ال�شارقة م��ن خالل

تدريبهم على �أه��م عنا�صر �إن�شاء املحتوى الإع�لام��ي مبختلف �أ�شكاله
عرب برنامج "الظل الوظيفي" الذي يهدف �إىل اال�ستفادة من اخلربات
املرتاكمة واملهارات التي يحظى بها موظفي املكتب الإعالمي حلكومة
ال�شارقة عرب تقدمي التدريب املختلف لطلبة اجلامعات.
كما �سي�شارك منت�سبو الن�سخة ال��راب�ع��ة يف ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة بهيئة
ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون وقناة كرتون نتورك بالعربية لدعم الإملام
املعريف بجوانب �صناعة املحتوى ب�صورة عملية وتطبيقية.
و�أكدت �سعادة علياء ال�سويدي مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة
�أن الربنامج ال�سنوي ين�سجم مع ر�ؤى �إمارة ال�شارقة التي تويل اهتماماً
كبرياً للأجيال اجلديدة وفق توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة باحلر�ص
على خلق م�ساحة �إبداعية للأطفال والن�شء يف خمتلف املجاالت وتقدمي

كافة �أ�شكال الدعم لهم وبناء الوعي املعريف لديهم وبناء قدراتهم مبا
يجعلهم مهيئني للم�ستقبل.
ولفتت �إىل �أن الإقبال املتزايد والت�صاعد ال�سنوي لن�سبة طلبات الرت�شح
للربنامج ،يعك�س مدى �شغف و�إقبال اجليل ال�صاعد على العمل الإعالمي
الأمر الذي يعزز من دوافع اال�ستثمار الإيجابي يف �شغفهم.
و�أو�ضحت ال�سويدي �أن الربنامج التدريبي ا�ستطاع على م��دار  3ن�سخ
�سابقة من اكت�شاف مواهب �إعالمية عديدة وتخرج منه ما يزيد عن
 60طالبا وطالبة ميتلكون الأ�س�س واملهارات املعرفية املختلفة للعمل
ال�صحفي والإعالمي.
جدير بالذكر �أن نادي ال�شارقة لل�صحافة يُنظم على مدار العام العديد
من الربامج واملبادرات واجلل�سات التي تخدم قطاع ال�صحافة والإعالم
والعاملني فيه.

حاكم ال�شارقة يهدي اجلامعة القا�سمية الدفعة ال�سابعة من املخطوطات الأ�صلية النادرة
•• ال�شارقة -وام:

�أه��دى �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة دار املخطوطات الإ��س�لام�ي��ة يف اجلامعة
القا�سمية بال�شارقة املجموعة ال�سابعة م��ن املخطوطات الأ�صلية والتي
ت�ضاف �إىل ر�صيد ال��دار العامرة باملخطوطات التي يحر�ص �سموه على
�إهدائها للدار لتتاح �أمام الباحثني واملخت�صني لالطالع والدرا�سة.
و�شمل الإه��داء  249خمطوطا �أ�صليا تنوعت مو�ضوعاته لت�شمل اللغة

وخمطوطات ثرية ،ومبا حتويه من علوم �إ�سالمية ومعارف تعود �إىل مئات
وال�ن�ح��و وال���ص��رف واحل��دي��ث وال�ف�ق��ه والتف�سري يف ع�ل��وم ال �ق��ر�آن الكرمي النادرة والنفي�سة املتوافرة فيها.
والفرائ�ض واملنطق والعقائد والفل�سفة وغريها من العلوم التي �شملها ويعترب هذا الإهداء ال�سابع �ضمن املجموعات التي يهديها �سموه �إىل الدار ال�سنني .واجلدير بالذكر �أن دار املخطوطات الإ�سالمية �أن�شئت بتوجيه
بني الفرتة والأخرى لت�ضم حالياً �أنف�س املخطوطات و�أندر الوثائق الأ�صلية ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ومت
الإهداء وكتبت باللغات العربية والفار�سية.
كما �شمل �إه��داء �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة خم�سة وع�شرين جزءا من وكتب طباعة حجرية قدمية يف كافة جماالت العلوم واملعرفة املختلفة والتي افتتاحها يف ال�سابع من �سبتمرب 2017م ،وبلغ عدد املخطوطات الأ�صلية
املهداة من �سموه للدار �أكرث من  1700خمطوط �أ�صلي ،وحتتوي الدار
كتبت بعدد من اللغات.
القر�آن الكرمي وعدد �أربع طبعات حجرية قدمية.
وبهذه الإه ��داءات النوعية توا�صل دار املخطوطات يف اجلامعة القا�سمية وتعمل ال��دار وف��ق ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة على تعزيز دورها جمموعة �أق�سام تهتم بحفظ املخطوطات و�صيانتها وترميمها وجتليدها
ريادتها الفكرية والثقافية ،داعية الباحثني واملهتمني واملخت�صني يف جمال كرافد من روافد التغذية الفكرية الثقافية والوقوف على منتجات العقل وت�صويرها رقميا وفهر�ستها وت�صنيفها ،وت�ستقبل الدار الزوار والباحثني
التاريخ الإ�سالمي والفقه والعلوم الأخرى �إىل اال�ستفادة من املخطوطات الإ�سالمي على مر الع�صور يف ظل ما يتوافر يف بنيتها من مرافق وقاعات والطلبة من داخل اجلامعة وخارجها.

وزارة ال�صحة تعزز كفاءة املن�صة الوطنية لل�سجالت الطبية املوحدة «رعايتي»
ال�صحة ال�سكانية وت�سهيل ال��و��ص��ول �إىل ب�ي��ان��ات امل��ر��ض��ى وت�ط��وي��ر نظم
•• دبي-وام:
املعلومات ال�صحية وبناء �أنظمة اجلودة ال�صحية.
�أط�ل�ق��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع خ��دم��ة "بريد رعايتي" حلوكمة و�أكد �سعادة �أحمد علي الد�شتي الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات امل�ساندة يف
�إج � ��راءات ال �ت ��أم�ين ال���ص�ح��ي �ضمن امل�ن���ص��ة ال��وط�ن�ي��ة لل�سجالت الطبية وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع �أن املن�صة الوطنية لل�سجالت الطبية املوحدة
امل��وح��دة "رعايتي" مب��ا يتوافق م��ع �أع�ل��ى املعايري واملمار�سات املعمول بها "رعايتي" مت �إطالقها متا�شياً مع ر�ؤية القيادة احلكيمة لرت�سيخ مكانة
عاملياً وبتوظيف �أمثل لأف�ضل التقنيات الرقمية وذلك يف �إطار الإ�سراع يف ال��دول��ة بني ر ّواد ال�صحة الرقمية على م�ستوى العامل كجزء حيوي من
التحول اال�سرتاتيجي نحو دمج ُن ُظم تبادل املعلومات ال�صحية حتت مظلة م�شاريع ال��دول��ة للخم�سني ع��ام�اً ال�ق��ادم��ة ال��رام�ي��ة �إىل بناء نظام �صحي
واح��دة على م�ستوى الدولة وتهدف من�صة "رعايتي" �إىل �إر�ساء منظومة م�ستدام ي�ستند �إىل �أعلى املعايري العاملية.
رعاية �صحية وطنية موحدة تربط جميع مقدمي اخلدمات ال�صحية على و�أ�شار �إىل �أن من�صة "رعايتي" حتول نوعي ي�سهم بتغيري م�شهد الرعاية
م�ستوى الدولة للإرتقاء بتجربة املر�ضى وتعزيز جودة وخمرجات العالج ال�صحية يف ال��دول��ة م��ن خ�ل�ال �إن���ش��اء ن�ظ��ام م��رك��زي لل�سجالت الطبية
وحت�سني رحلة املتعاملني وتتكامل قيمة و�أهمية املن�صة املبتكرة "رعايتي" وتقدمي نظام رقمي مبتكر ومتكامل يعر�ض البيانات ال�سريرية املحدثة
مع ا�سرتاتيجية ال��وزارة بتح�سني الكفاءة واجل��ودة والأداء يف جمال �إدارة لبيانات املر�ضى وهو نظام يقوم على التكنولوجيا املتقدمة ويوثق �شراكة

ا�سرتاتيجية بني الوزارة وكل من دائرة ال�صحة �أبوظبي وم�ؤ�س�سة الإمارات على تبادل البيانات ملعاجلة تعامالت الرعاية ال�صحية و�ستجلب املن�صة
للخدمات ال�صحية وهيئة ال�صحة بدبي وال��رب��ط م��ع امل��زي��د م��ن من�ش�آت مزيداً من الكفاءة واالن�سيابية يف معاجلة املطالبات الت�أمينية الأمر الذي
القطاع ال�صحي اخلا�ص .ولفت �إىل �أن الوزارة لن تدخر جهداً يف موا�صلة ي�ؤدي �إىل الإ�سراع يف دورة العمل حيث يعالج مكتب املطالبات الإلكرتونية
االرتقاء باملنظومة ال�صحية وتعزيز تكاملها ومواكبة التطور املت�سارع الذي لربنامج "رعايتي" �أكرث من � 20ألف موافقة يومياً وما يزيد عن � 7آالف
ت�شهده ال�ساحة ال�صحية الدولية خا�صة يف جمال التقنيات الذكية لإدارة و�صفة �إلكرتونية و�أكرث من � 5آالف مطالبة منوها ب�أنه متت معاجلة ما
البيانات ال�صحية التي ي�سهل الو�صول �إليها مبا يتما�شى مع املعايري العاملية يزيد عن  1.5مليون طلب تفوي�ض وما يقارب � 500ألف و�صفة �إلكرتونية
الأف�ضل وي�سهم بتقدمي رعاية �صحية متكاملة وم�ستدامة وفق م�ؤ�شرات و � 300ألف طلب مقدم منذ الإطالق يف �أول �أبريل املا�ضي.
بدوره ذكر جنيد خان الرئي�س التنفيذي للتقنية لدى �شركة "بيور �سي �إ�س"
�أداء دقيقة و�أطر زمنية ل�ضمان اجلودة والتميز والريادة.
من جانبه قال علي العجمي مدير �إدارة ال�صحة الرقمية بالوزارة �إن �إطالق حللول تقنية املعلومات �أن من�صة "رعايتي" تعد حمركاً �ضرورياً للتحول
مكتب بريد «رعايتي» يعد عالمة فارقة ذات �أهمية كونها ت�أتي بعد �سل�سلة الرقمي يف قطاع الرعاية ال�صحية ب��الإم��ارات وب�صفة خا�صة للإمارات
م��ن اجلل�سات النقا�شية ال�ت��ي ُع � ِق �دَت للتوعية ب�ش�أن الإن���ض�م��ام للمن�صة ال�شمالية حيث نتطلع �إليها كخطوة �شديدة الأهمية لدمج نظم الرعاية
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام "خدمة مكتب املطالبات الإلكرتونية" كم�سار يعتمد ال�صحية لتبادل البيانات.

الإمارات للخدمات ال�صحية تنظم ور�شة التح�ضري لالعتماد الناجح ملرافق �إعادة الت�أهيل
•• دبي-وام:

ن �ظ��م ق �� �س��م ال� �ع�ل�اج الطبيعي
ب��ال �ت �ع��اون م��ع �إدارة اجل � ��ودة يف
م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم� � � ��ارات للخدمات
ال �� �ص �ح �ي��ة ور�� �ش ��ة حت ��ت عنوان
"التح�ضري ل�ل�إع�ت�م��اد الناجح
مل��راف��ق �إع � ��ادة الت�أهيل" بهدف
تعزيز قدرات ومهارات امل�شاركني
ب�أف�ضل ال�سبل املتبعة والريادية
يف تطوير الأداء واجلودة وحتقيق
املخرجات والنتائج امل�ستهدفة.
ت � ��أت� ��ي ه � ��ذه ال ��ور�� �ش ��ة يف �إط � ��ار
�سل�سلة م��ن الأن���ش�ط��ة والور�ش
ال�ت��ي ت�شهدها �إدارات امل�ؤ�س�سة
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل امل�ست�شفيات
ومراكز العالج الطبيعي التابعة
لها لأغرا�ض رفع الكفاءة وجودة
الأع � �م� ��ال يف خم �ت �ل��ف الأق�سام
والإدارات متهيداً للح�صول على
اعتماد جلنة اعتماد مرافق �إعادة

الت�أهيل "كارف".
ح�ضر الور�شة تريين�س كاروالن
املدير العام للجنة ا�إعتماد مرافق
�إعادة الت�أهيل "كارف" بالإ�ضافة

�إىل ر�ؤ�ساء �أق�سام العالج الطبيعي
يف امل�ست�شفيات حيث اطلعوا من
خاللها على �أب��رز �أدوات و�آليات
تطبيق خ��دم��ات �إع� ��ادة الت�أهيل

بغية اكت�ساب اخل�برة والتجربة
يف هذا اجلانب.
و�أك ��د ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل النقبي
املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات

ال���ص�ح�ي��ة امل �� �س��ان��دة يف م�ؤ�س�سة
الإم � � ��ارات ل �ل �خ��دم��ات ال�صحية
�أن ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذه ال��ور� �ش��ة ي�أتي
ا�� �س� �ت� �ك� �م ��ا ًال جل� �ه ��ود امل�ؤ�س�سة

وم�ساعيها ن�ح��و �إع�ت�م��اد برامج
و مرافق امل�ؤ�س�سة وذل��ك لتعزيز
ق��درات وم�ه��ارات جميع الأق�سام
والإدارات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ومنها

�إع� �ت� �م ��اد "كارف" ال� � ��دويل مبا
يت�سق م��ع ر�ؤي �ت �ه��ا ال �ه��ادف��ة �إىل
تقدمي خدمات �صحية م�ستدامة
ومتكاملة تتميز بجودتها العالية

التي تلبي ر�ؤية الإم��ارات وتت�سق
مع املعايري العاملية.
وتعترب جلنة �إعتماد مرافق �إعادة
الت�أهيل "كارف" هيئة م�ستقلة
غ�ير رب�ح�ي��ة ت �ه��دف �إىل ترويج
اجل ��ودة وال�ق�ي��م وال�ن�ت��ائ��ج املثلى
م��ن خ�لال ال�ترك�ي��ز على تعزيز
ح �ي��اة الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن تلقوا
خدمات �إعادة الت�أهيل.

للتعرف على �إمكانياتها البحثية والعلمية

�أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك ت�ستقبل ً
وفدا من وزارة الدفاع
•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إط��ار حر�ص �أكادميية ال�شارقة
لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك
ال �ت��اب �ع��ة جل��ام �ع��ة ال �� �ش��ارق��ة على
ت�ط��وي��ر ع�لاق��ات�ه��ا م��ع امل�ؤ�س�سات
املحلية ،وت�ب��ادل اخل�ب�رات العلمية
وامل�ع��رف�ي��ة يف ال�ب�رام��ج والبحوث،
ا�ستقبلت الأكادميية وفداً من وزارة
الدفاع ،وذل��ك بهدف التعرف على
الأكادميية ومن�ش�آتها وخمترباتها
العلمية� ،إىل جانب االط�ل�اع على
القبة الفلكية بتقنياتها املتطورة.
ا� �س �ت �ق �ب��ل ال ��وف ��د خ �ل��ال ال ��زي ��ارة
الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور م�ع�م��ر بالطيب
نائب مدير اجلامعة ل�ش�ؤون البحث
العلمي وال��درا��س��ات العليا ،م�ؤكداً

على �أن جامعة ال�شارقة وعلى مدار
ال�سنوات املا�ضية قد حققت تطوراً
كبرياً يف خمتلف املجاالت العلمية
والبحثية ،كما �أك��دت نتائج �أحدث
الت�صنيفات العاملية للجامعات عن
تقدمها ب�ين اجل��ام�ع��ات الإقليمية
وال �ع ��امل �ي ��ة ،م �� �شي�راً �إىل ترحيب
اجل ��ام� �ع ��ة وم� � ��ن خ� �ل��ال املعاهد
واملراكز التابعة للجامعة على عقد
و�إق��ام��ة �شراكات م��ع كافة اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية.
و�أ� �ض��اف الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور �إليا�س
فرنيني نائب املدير العام ل�ش�ؤون
ال �ب �ح��وث وامل �� �ش��اري��ع ال�ع�ل�م�ي��ة� ،أن
الأك��ادمي�ي��ة ت�ضم ع��دداً ك�ب�يراً من
الفرق البحثية العاملة يف خمتلف
تخ�ص�صات علوم الف�ضاء والفلك،

وعدد كبري من املختربات وامل�شاريع
ال �ب �ح �ث �ي ��ة ،وال � �ت� ��ي م� ��ن خاللها
ت �ع �م��ل الأك ��ادمي� �ي ��ة ع �ل��ى �إ�� �ص ��دار
ون�شر ال�ب�ح��وث وامل �ق��االت العلمية
يف خم �ت �ل��ف ال� ��دوري� ��ات واملجالت
العلمية العاملية.
و�شملت ال��زي��ارة تفقد ال��وف��د عدد

م��ن م��راف��ق وم�ن���ش��آت الأكادميية
التي حتاكي علوم الفلك والكون،
ون� �ب ��ذة ت �ع��ري �ف �ي��ة ع ��ن �إجن ��ازات �ه ��ا
ال ��رائ� ��دة يف امل �ن �ط �ق��ة ،م ��ع عر�ض
اخلطط وامل�شاريع اال�سرتاتيجية
امل�ستقبلية اجل��دي��دة ال �ت��ي تعمل
بها .ح�ضر اللقاء الأ�ستاذ الدكتور

�أحمد ال�شماع عميد كلية الهند�سة،
وم��روان �شويكي نائب املدير العام
ل���ش��ؤون ال�ق�ب��ة الفلكية واملعار�ض
ال �ع �ل �م �ي��ة ،وع� � ��دد م ��ن م�ساعدي
ال �ب �ح��وث وال �ط �ل �ب��ة امل �ت ��درب�ي�ن يف
الأق �� �س��ام امل�خ�ت�ل�ف��ة بالأكادميية،
بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء الوفد الزائر.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري الكويت

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم ر�أ�س اخليمة،
يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد �أم�س� ،سعادة �صالح حممد البعيجان� ،سفري دولة الكويت
ال�شقيقة لدى الدولة ،الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة انتهاء مهام عمله.
ومت�ن��ى �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س اخليمة ،ل�سعادة ال�سفري التوفيق وال�ن�ج��اح يف م�ه��ام عمله
امل�ستقبلية ،مثنياً على جهوده يف تعزيز العالقات التاريخية املت�أ�صلة التي تربط دولة الإمارات
ودولة الكويت ال�شقيقة على جميع امل�ستويات ،وم�ؤكداً على عمق الروابط الأخوية املتجذرة بني
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
من جانبه �أ�شاد �سعادة �صالح حممد البعيجان ،مبتانة العالقات التي تربط البلدين ال�شقيقني
على خمتلف ال�صعد ،معرباً عن �شكره وتقديره ملا لقيه من تعاون خالل فرتة عمله �سفرياً لبالده
لدى الدولة.

05

االحتاد الن�سائي يطلق الور�شة التدريبية الأوىل ملبادرة النب�ض ال�سيرباين للمر�أة والأ�سرة
•• �أبوظبي-وام:

�أطلق االحتاد الن�سائي العام ،بالتعاون مع جمل�س الأمن ال�سيرباين وهيئة
تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية واملجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
وبرنامج خليفة للتمكني "�أقدر" ،الور�شة التدريبية الأوىل ملبادرة النب�ض
ال�سيرباين للمر�أة والأ��س��رة ،التي مت تنظيمها يف مقره ب�أبوظبي ،جرى
خ�لال�ه��ا ت��زوي��د امل���ش��ارك��ات ب��اخل�برات وامل �ع��ارف امل�ت�ط��ورة مب�ج��ال الأمن
ال�سيرباين.
وجاءت مبادرة النب�ض ال�سيرباين للمر�أة والأ�سرة ،برعاية كرمية من �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة الإحتاد الن�سائي العام ،رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة ،الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم
الإمارات" ،بهدف تفعيل دور املر�أة الإماراتية يف جمال الأمن ال�سيرباين
ب�أ�صول ثابتة وم�ستدامة.
وا�ستهدفت الور�شة الأوىل مل�ب��ادرة النب�ض ال�سيرباين للمر�أة والأ�سرة،
ت�أهيل متدربات من الن�ساء يف جميع مراحلهن العمرية ،انطالقاً من
�سن املراهقة " ،"18-15م��روراً مبرحلة التعليم اجلامعي "،"22-18
ومرحلة الن�ضج التي ت�ضم الأمهات �سواء من ربات البيوت �أو العامالت،
و�صو ًال ملرحلة اخل�برة التي تزينها كبار املواطنات ،والالتي �ستخ�ضعن
فيما بعد الختبار النتقاء  50متدربة لدخول املرحلة الثانية من املبادرة
وتقدمي دورات وور�ش وحما�ضرات ت�ستهدف � 50ألف م�شارك من �أفراد
املجتمع.
ح�ضر الور�شة �سعادة ن��ورة ال�سويدي الأمينة العامة لالحتاد الن�سائي
العام ،و�سعادة الدكتور حممد الكويتي رئي�س الأمن ال�سيرباين حلكومة

دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،و�سعادة الدكتور �إبراهيم الدبل الرئي�س
التنفيذي ل�برن��ام��ج خليفة للتمكني "�أقدر" ،و��س�ع��ادة املهند�س حممد
�إبراهيم الزرعوين نائب املدير العام لقطاع املعلومات واحلكومة الرقمية
يف هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية.
وقالت �سعادة ن��ورة ال�سويدي �إن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ر�سخت
مكانة عاملية رائ ��دة يف التحول ال��رق�م��ي ،بف�ضل ال ��ر�ؤى اال�سرتاتيجية
اال�ست�شرافية وخريطة الطريق الوا�ضحة التي خطتها القيادة الر�شيدة،
وم��ن ه��ذا املنطلق ح��ر���ص االحت ��اد الن�سائي ال �ع��ام ع�ل��ى خ�ل��ق م��زي��د من
الفر�ص التنموية للمر�أة الإماراتية يف جمال الأم��ن ال�سيرباين امتداداً
جلهوده ال��د�ؤوب��ة يف دعم وتعزيز دور امل��ر�أة يف كافة مناحي احلياة وعلى
خمتلف الأ�صعدة.
و�أ�ضافت �سعادتها :ونحن �إذ نعرب عن خال�ص �شكرنا وتقديرنا لل�سباقني
دائماً من ال�شركاء اال�سرتاتيجيني لالحتاد الن�سائي العام الذين �ساهموا
يف �صنع فارق حقيقي يف م�سرية ابنة زايد احلافلة بالإجنازات والنجاحات،
ندعو القطاعات واجلهات احلكومية واملحلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
للتكاتف ج�م�ي�ع�اً ل��دع��م خ�ط��ط وب��رام��ج وم� �ب ��ادرات ال �ت��دري��ب والتنمية
للمهارات الن�سائية الوطنية يف جمال تقنية املعلومات وت�شجيع عمليات
البحث والإمناء يف هذا ال�ش�أن.
وم��ن ناحيته ��ص��رح �سعادة ال��دك�ت��ور حممد الكويتي �أن حت�صني الأمن
ال�سيرباين يعد واحدة من �أولويات حكومة دولة الإمارات العربية واملتحدة
وذلك �ضمن توجيهات ور�ؤية القيادة الر�شيدة وحر�صها على تطوير بيئة
رقمية �آمنة ،الفتاً �أن الأمن ال�سيرباين وال�سالمة الرقمية ي�شكالن جزا ًء
ال يتجز�أ من ا�سرتاتيجيات جمل�س الأمن ال�سيرباين ،والذي بدوره تعاون

م��ع االحت��اد الن�سائي ال�ع��ام لإط�ل�اق م�ب��ادرة النب�ض ال�سيرباين للمر�أة
والأ��س��رة ،التي تهدف اىل حت�سني معايري وممار�سات الأم��ن ال�سيرباين
يف دولة االمارات والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية وخلق بيئة
�سيربانية �آمنة و�صلبة متكن الأف��راد وامل�ؤ�س�سات من اال�ستخدام الآمن
للتقنيات احلديثة وت�ستهدف امل�ب��ادرة كافة �أطياف املجتمع وتعمل على
تعزيز الأمن الرقمي يف الدولة.
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن التحول الرقمي يف الإم��ارات �أ�صبح ي�شمل خمتلف
قطاعات ومناحي احلياة يف املجتمع حيث �أدى االعتماد على التكنولوجيا
ورقمنة احلياة �إىل ظهور بع�ض التهديدات املتعلقة بالأمن ال�سيرباين
وال�ت��ي تهدف اىل زع��زع��ة �أم��ن وا�ستقرار ال��دول��ة وال�ت��أث�ير على �سالمة
الأفراد وامل�ؤ�س�سات مما دفع احلاجة اىل ابتكار طرق و�آليات حلماية وت�أمني
منجزات التحول الرقمي يف الدولة ،ومن هذا املنطلق ارتقينا ا�ستهداف
املر�أة يف مبادرة النب�ض ال�سيرباين للمر�أة والأ�سرة ،ملا للمر�أة من دور بارز
يف ن�شر الوعي الرقمي بني �أ�سرتها وجمتمعها.
ومن جانبه �أكد �سعادة الدكتور �إبراهيم الدبل �أن مبادرة النب�ض ال�سيرباين
للمر�أة والأ�سرة جاءت لدعم املر�أة الإماراتية وتعزيز قدراتها يف مواجهة
حتديات الف�ضاء الإلكرتوين ومتكينها من �أدوات الع�صر ولغاته وتقنياته
مبا يحقق جودة احلياة لها لأ�سرتها وملجتمعها لتكون عن�صراً فاع ً
ال ورائدا
يف التنمية امل�ستدامة.
وق��ال �سعادته �إن برنامج خليفة للتمكني "�أقدر" حر�ص �ضمن تعاونه
اال�سرتاتيجي مع االحتاد الن�سائي العام وجمل�س الأمن ال�سيرباين على
�إطالق مبادرات نوعية ت�ستهدف املر�أة ،انطالقاً من �سعينا احلثيث لرفدها
باخلربات الرقمية للم�شاركة على قدم امل�ساواة يف الفر�ص اجلديدة التي

ُيتيحها العامل الرقمي ،ويمُ كنها من االبتكار واملُ�شاركة املُجتمعية و�أي�ضا
ولتكون من��وذج�اً م�شرفاً ل��ري��ادة امل��ر�أة يف كل املحافل املحلية والإقليمية
والدولية ،وذلك يف ظل تزايد االهتمام بالأمن ال�سيرباين يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،نظراً �إىل انت�شار خماطر العامل الرقمي يف الآونة الأخرية
حيث يواجه م�ستخدمو الأنرتنت مبا فيهم املر�أة العديد من التهديدات
املتعلقة اجلرائم االلكرتونية.
و �أعرب �سعادة املهند�س حممد �إبراهيم الزرعوين عن اعتزاز هيئة تنظيم
االت�صاالت واحلكومة الرقمية بامل�ساهمة يف ه��ذه امل�ب��ادرة الفاعلة التي
�أطلقها االحت��اد الن�سائي ال�ع��ام بالتعاون م��ع جمل�س الأم��ن ال�سيرباين
و�شركائه اال�سرتاتيجيني ،لتعزيز ح�ضور امل ��ر�أة الإم��ارات�ي��ة يف التحول
الرقمي ،وت�أهيلها للم�ساهمة يف ن�شر التوعية الرقمية.
وقال �سعادته �إن ما ت�شهده دولة الإمارات من قفزات نوعية يف جمال التحول
الرقمي ،خلق �ضرورة ملحة لتثقيف املجتمع وتوعيته بنتائج هذا التحول،
وت�أهيل الكوادر الب�شرية القادرة على قيادة عملية التحول الرقمي وت�سريع
وتريته ،هنا �أطلقت الهيئة �أكادمييتها االفرتا�ضية �/أكادميية هيئة تنظيم
االت�صاالت واحلكومة الرقمية االفرتا�ضية ،/التي تقدم ع�شرات الربامج
التدريبية العاملية املتخ�ص�صة يف تقنيات الع�صر مثل الذكاء اال�صطناعي
و�إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء واخل��دم��ات الرقمية وال�برجم��ة والتطبيقات الذكية
وغريها ،ميكن لأي فرد كان �أينما كان اال�ستفادة منها جماناً ،م�شرياً �إىل
�أن الهيئة و�ضعت �أكادمييتها الرقمية يف خدمة هذه املبادرة ،بهدف حتقيق
�أو�سع انت�شار للتوعية وتعزيز ثقافة الأمن ال�سيرباين بني فئات املجتمع،
انطالقاً من �أهمية هذا الأم��ر يف تر�سيخ �أ�سلوب احلياة الرقمي الآمن،
الأمر الذي ي�شكل �أحد الأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.

جائزة ال�شارقة للتميز الرتبوي تتيح جماال من التميز والتفوق للطلبة يف كافة املراحل الدرا�سية
•• ال�شارقة-الفجر:

�أكدت جائزة ال�شارقة التميز الرتبوي التابعة ملجل�س ال�شارقة للتعليم �أن
ر�ؤيتها يف �سياق تطوير فئاتها تهدف �إىل فتح جماالت عدة من التميز
والتفوق لكافة الطلبة من خمتلف املراحل الدرا�سية يف ظل عنايتها
بتكرمي املتفوقني وتقدير عطائهم واجتهادهم.
و�أ� �ش ��ارت اجل��ائ��زة م��ع اخ�ت�ت��ام طلبة امل��دار���س ل�ك��اف��ة ام�ت�ح��ان��ات املواد
ال��درا��س�ي��ة للعام ال��درا��س��ي 2022-2021م �أن ال�ت�ف��وق يظل �سمت
الطالب املجتهد ال��ذي ي�سعى للو�صول �إىل �أع�ل��ى امل�ستويات وجائزة
ال�شارقة للتميز الرتبوي تعمل يف فلك دعم املجدين واملتفوقني للتقدم
�إىل فئات اجلائزة ونيل تكرميها الذي يخ�ص�ص للمبدعني واملتفوقني

والراغبني يف الو�صول �إىل �أعلى املراتب .
و �أو�ضحت علياء احلو�سني مدير جائزة ال�شارقة للتميز الرتبوي �أن
اجلائزة يف ر�ؤيتها توا�صل م�شوارها لتفتح الطريق �أم��ام الطلبة من
املنت�سبني للمدار�س احلكومية واخلا�صة نحو �آفاق ال نهائية من االبتكار
واالب��داع والتفوق يف جماالت التعليم والو�صول �إىل م�ستوى يعزز من
ح�صادهم يف نهاية ال�ع��ام ال��درا��س��ي  ..ف��اجل��ائ��زة ه��ي خريطة التميز
والإجناز لكافة الفئات الرتبوية املتطلعة �إىل التكرمي .
و�أ�شارت �إىل �أن اجلائزة وهي تزهو برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة  ،جنحت يف �أن تكون بوابة لكثري من الطلبة املبدعني للعبور
�إىل مرحلة جديدة يوظفون فيها مهاراتهم وقدراتهم وما قدموه من

مدير قطاع الأمن اجلنائي يلتقي املتعاملني مبراكز �شرطة الظفرة
•• �أبوظبي-الفجر:

اطلع اللواء حممد �سهيل الرا�شدي
م��دي��ر ق �ط��اع الأم� ��ن اجل �ن��ائ��ي يف
�شرطة �أبوظبي على �أهم اخلطط
وامل �ب ��ادرات التطويرية يف مراكز
ال�شرطة ال�شاملة يف كل من مركز
�شرطة ال��روي����س ال�شامل ومركز
��ش��رط��ة دمل��ا وم��رك��ز ��ش��رط��ة �صري
بني يا�س التابعة ملديرية �شرطة
منطقة الظفرة� ،ضمن مبادرة "يف
امليدان" احلكومية ،وذلك للوقوف
ع �ل��ى �أف �� �ض��ل اخل ��دم ��ات املقدمة
للجمهور والتي تهدف �إىل �إجناز
معامالتهم بدقة و�إ�سعادهم .
والتقى باملتعاملني و ا�ستمع �إليهم
ح ��ول م�لاح �ظ��ات �ه��م وتوقعاتهم
من اخل��دم��ات املقدمة من مركز
ال� ��� �ش ��رط ��ة ،و � � �ش� ��ارك يف اجن� ��از
م �ع��ام�لات �ه��م ،م � ��ؤك� ��داً ا�ستعداد

�شرطة �أبوظبي على تبني املبادرات
التطويرية ل�لارت�ق��اء باخلدمات
املقدمة .
وحث مدير قطاع الأمن اجلنائي

ال�ضباط على موا�صلة جهودهم
يف ت�ق��دمي خ��دم��ات مبتكرة وذات
ج��ودة عالية ومتابعة م��دى ر�ضا
امل �ت �ع��ام �ل�ين ع ��ن ه ��ذه اخل ��دم ��ات،

ل�ضمان تطويرها وحت�سني �أليات
العمل ،و��ص��و ًال �إىل من��وذج فريد
ي �ع �ك ����س الأه � � � ��داف والأول � ��وي � ��ات
اال�سرتاتيجية.

دبي لأ�صحاب الهمم يد�شن ن�شاطه ال�صيفي مب�شاركة  250منت�سبا
•• دبي-وام:

د��ش��ن ن��ادي دب��ي لأ��ص�ح��اب الهمم
ال �ن �� �س �خ��ة ال� ��� �س ��اد�� �س ��ة لن�شاطه
ال�صيفي حتت �شعار "�إىل القمم يا
�أ�صحاب الهمم" مب�شاركة 250
م�ن�ت���س�ب��ا يف  280ف �ع��ال �ي��ة بني
ريا�ضية ورحالت ترفيهية وور�ش
ف �ن �ي��ة و�أ�� �ش� �غ ��ال ي ��دوي ��ة وب ��رام ��ج
تدريبية تفاعلية ودورات للت�صوير
ال�ضوئي و�إ�سعافات �أولية.
وت�شهد الفعاليات ي��وم��ا ريا�ضيا
ب�ع��د غ��د ي�ت���ض�م��ن جم�م��وع��ة من
الأل �ع��اب ال�ترف�ي�ه�ي��ة التناف�سية،
و�أع� ��دت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة العديد
م� � ��ن امل � � �ف� � ��اج � � ��آت ل �ل �م �� �ش ��ارك�ي�ن
وم�سابقات ثقافية وفنية ل�شغل
�أوق��ات �أ�صحاب الهمم يف العطلة
ال�صيفية وامل�ساهمة املجتمعية يف
ا�ستثمار ه��ذه الأوق� ��ات مب��ا يعود
عليهم باملنفعة الذهنية والبدنية.
و�أو� �ض��ح م��اج��د الع�صيمي رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة �أن ن � ��ادي دبي

لأ�صحاب الهمم يرتجم توجيهات
"القيادة الر�شيدة" يف توفري
البيئة امل�ؤهلة وال�صديقة لأ�صحاب
الهمم لتحقيق االندماج الكامل يف
املجتمع.
وقال" :اجلميع �سعيد باالنطالقة

احل �ي��وي��ة ل�ل�ن���ش��اط ال���ص�ي�ف��ي يف
�أ� �س �ب��وع��ه الأول م ��ا ي ��ؤك ��د رغبة
امل���ش��ارك�ين يف اال��س�ت�ف��ادة والتميز
خالل برامج الن�شاط على جميع
الأ�صعدة".
و�أ�شار �إىل �أن الور�ش التخ�ص�صية

امل �ت �ع��ددة ��س�ت�ف�ت��ح �أف ��اق ��ا وفر�صا
الك� �ت� ��� �ش ��اف م� ��واه� ��ب "�أ�صحاب
الهمم" وال �ع �م��ل ع�ل��ى تطويرها
يف حياتهم العملية و�أن الن�شاط
ال���ص�ي�ف��ي ي�ع��د م�ن���ص��ة ال�ستثمار
�أوقات الفراغ.

معطيات يف التعامل مع فئات املجتمع ومتطلبات حتقق لهم �أحالمهم
وتطلعاتهم مل�ستقبل �أف�ضل يف خدمة �أنف�سهم ووطنهم.
و�أو��ض�ح��ت احلو�سني �إىل �أن ج��ائ��زة ال���ش��ارق��ة للتميز ال�ترب��وي ومع
نهاية العام الدرا�سي تدعو كافة الطلبة والفئات الرتبوية �إىل االطالع

مل�سارات اجلائزة ور�ؤيتها اجلديدة واملبتكرة للنظر يف م�شاركتهم والتقدم
�إليها من خالل م�ضاعفة �إجنازاتهم فاجلائزة �ستعمل على دعم ه�ؤالء
املتميزين لت�ضيء �أ�سما�ؤهم ب�إجنازاتهم امل�ستقبلية يف �سماء التقدم
واالبداع .

�إخطار الدائنني
هذا �إخطار ("الإخطار") موجه �إىل كافة دائني دي �إك�س بي �إنرتتينمنت�س (م�ساهمة
خا�صة) ("ال�شركة") ،وهي �شركة م�ساهمة خا�صة م�سجلة يف ال�سجل التجاري مبوجب
الرخ�صة التجارية رقم  673692وال�صادرة من قبل اقت�صادية دبي ومرخ�صة من وزارة
االقت�صاد ("الوزارة") ،يتم ن�شر الإخطار عم ً
ال وامتثا ًال لأحكام املادة  279من املر�سوم
بقانون ال�شركات رقم  32ل�سنة ( 2021كما مت تعديله) ("قانون ال�شركات").
انه يف تاريخ � 15أبريل  2022،وافقت اجلمعية العمومية لل�شركة ،مبوجب قرار خا�ص ،على
حتول ال�شركة من �شركة م�ساهمة خا�صة �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وفقاً لأحكام
قانون ال�شركات ولوائح الوزارة فيما يتعلق بال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة ("التحول").
و��س��وف ت�ستمر ال�شركة يف العمل ك�شركة قائمة ت�ق��وم بعملياتها الت�شغيلية ول��ن ت�ؤثر
عملية التحول على �أي حقوق تعاقدية �سارية لدائني ال�شركة ،وبالتايل ال ينبغي �أن ت�ؤثر
على ترتيباتك احلالية م��ع ال�شركة� .إذا ك��ان لديك �أي ا�ستف�سارات ح��ول ه��ذه العملية،
فريجى االت�صال بـ ال�سيد� /إ�سكندر دما�سينا ،الذي �سيقدم مزيدًا من التو�ضيح.
وعليه ،ف�إنه يحق للدائنني احلاليني لل�شركة االعرتا�ض على عملية التحول خالل مدة
ثالثني ( )30يوماً من تاريخ هذا الإخطار .ويجب على الدائنني املعرت�ضني على عملية
التحول �إخطار ال�شركة من خالل �إر�سال اعرتا�ضهم و�أ�سباب هذا االعرتا�ض كتابياً ،عن
طريق بريد م�سجل �إىل املقر الرئي�سي لل�شركة يف �شارع ال�شيخ زايد ،مقابل نخلة جبل علي،
املخرج � ،5سيح �شعيب� ،ص .ب رقم  ،33772دبي ،الإمارات العربية املتحدة .كما يجب على
الدائنني املعرت�ضني على عملية التحول ت�سليم ال��وزارة ودائ��رة دبي لالقت�صاد وال�سياحة
ب�إمارة دبي ن�سخة من االعرتا�ض على �أن يبني املعرت�ض مو�ضوع اعرتا�ضه والأ�سباب التي
ي�ستند �إليها والأ�ضرار التي يدعي �أن التحول قد �أحلقها به على وجه التحديد.
دي �إك�س بي �إنرتتينمنت�س (م�ساهمة خا�صة)
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املهريي :القيادة الر�شيدة حري�صة على تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك يف ملف الأمن الغذائي
•• دبي-وام:

06

�أكدت معايل مرمي بنت حممد املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة،
تقدير القيادة الر�شيدة لدولة الإم ��ارات للعمل اخلليجي واجلهود
امل�شرتكة يف تعزيز منظومة الغذاء والزراعة على م�ستوى دول جمل�س
التعاون .ج��اء ذل��ك خ�لال م�شاركة معاليها يف االجتماع  32للجنة
التعاون الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
و�أ�شادت معاليها بالدور الرائد للجنة ،معربة عن �أملها يف �أن ت�شكل
قراراتها بداية ملرحلة جديدة وواع��دة من العمل اخلليجي امل�شرتك
لتحقيق �أهداف حكومات املنطقة و�شعوبها.

و�أكدت معاليها �ضرورة اال�ستمرار يف تطوير اجلهود امل�شرتكة وتعزيز
م�ستويات ال�ت�ع��اون ال�ق��ائ�م��ة ب�ين دول املجل�س لتعزيز م�ل��ف الأمن
ال�غ��ذائ��ي ،ال��ذي �أ�صبح واح ��داً م��ن الق�ضايا ذات الأول��وي��ة على كافة
امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
ونوهت مرمي املهريي �إىل �أن املوا�ضيع املطروحة على جدول �أعمال
اجتماع اللجنة حتظى بالكثري من الأهمية نظراً النعكا�ساتها على
حالة الأمن الغذائي ،موجهة ال�شكر �إىل الأمانة العامة ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية على كافة اجلهود املبذولة يف هذا الإطار.
وت �ن��اول االج�ت�م��اع جمموعة وا��س�ع��ة م��ن املوا�ضيع والق�ضايا �شملت
موا�ضيع اللجنة ال��دائ�م��ة للنظم وال�سيا�سات ال��زراع�ي��ة يف املنطقة،

وم��وا��ض�ي��ع ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة ل �ل�ثروة احل�ي��وان�ي��ة ،وال�ل�ج�ن��ة الدائمة
للرثوة ال�سمكية .ومن �أهم النقاط التي متت مناق�شتها وا�ستعرا�ضها
خالل االجتماع قانون نظام �إدارة امل��وارد الوراثية النباتية للأغذية
وال��زراع��ة امل��وح��د ،وق��ان��ون احلجر ال��زراع��ي امل��وح��د ،وم�شروع تطوير
ن�ظ��م الإن �ت��اج امل���س�ت��دام��ة لنخيل ال�ت�م��ر يف امل�ن�ط�ق��ة ،وم �ق�ترح تعزيز
التناف�سية اخلليجية على املنتج الزراعي اخلليجي ،واملركز اخلليجي
للإنذار املبكر للأمرا�ض احليوانية ،وتنظيم ومراقبة عمليات ت�صدير
وا�سترياد الرثوات املائية احلية ومنتجاتها .كما متت مناق�شة موا�ضيع
القيود غري اجلمركية ،والتعاون امل�شرتك مع اململكة الأردنية الها�شمية
واململكة املغربية.

طريان الإمارات ت�سري رحالت
�إ�ضافية لنقل احلجاج

•• دبي -وام:

�أعلنت ط�يران الإم��ارات عن ت�سيري  31رحلة �إ�ضافية �إىل جده واملدينة
املنورة لتي�سيري حركة الراغبني يف �أداء منا�سك احلج هذا العام.
و�ستعمل الرحالت الإ�ضافية خالل الفرتة بني  23يونيو اجل��اري و20
يوليو املقبل �إىل جانب الرحالت املنتظمة.
وي�سمح بال�سفر على الرحالت الإ�ضافية حلاملي ت�أ�شرية احلج فقط حيث
ينبغي �أن يكون �سن احلاج حتت  65عاما و�أن يحمل �شهادة تطعيم �سارية
املفعول و�شهادة لقاح معتمد من وزارة ال�صحة ال�سعودية كما يجب �أي�ضا
حيازة نتيجة �سلبية الختبار  PCRيف غ�ضون � 72ساعة من املغادرة.

 110م�شاركا يف ور�شة الإ�سعافات الأولية بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

اختتمت جمعية الإم��ارات للتنمية االجتماعية بالتعاون مع هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي  ،ور�شة الإ�سعافات الأولية ،قدمها �أ.مهند املومني مدرب

ا�سعافات �أولية معتمد ،بح�ضور  110متدرباً «من اجلن�سني» والتي هدفت جمال الإ�سعافات الأولية  ،وتعزيز املعرفة والثقة ومهارات التدريب لدى
لتدريب �أفراد املجتمع يف التعامل مع اال�صابات الب�سيطة و�إدارتها واك�ساب مدربي الإ�سعافات الأول�ي��ة و متكينهم من اال�ستجابة ب�شكل �آم��ن وفعال
احل�ضور مهارات اال�سعافات االولية ال�ضرورية .و�أكد املومني� ،أن الور�شة للإ�سعافات الأولية .وا�شتمل برنامج الور�شة على تدريبات عملية خا�صة
التدريبية تهدف �إىل �إعداد كوادر تدريب عالية الكفاءة للعمل كمدربني يف بخطوات الأم��ن وال�سالمة العامة ،وكيفية التعامل مع احل��االت الطارئة

واحلرجة حني وقوع احلوادث و�إ�سعاف احلروق والنزيف ومعاجلة اجلروح
الب�سيطة والعميقة ،وكيفية نقل امل�صابني بالك�سور واالختناق و�إنعا�ش القلب
الرئوي .وح�صل امل�شاركون يف الور�شة على دليل ار�شادي يف اال�سعافات االولية
وحقيبة �إ�سعافات �أولية و�شهادة معتمدة من الهالل الأحمر الإماراتي.

لتعزيز التوعية والتثقيف التطوعي

حمــا�ضرة عـن التطوع الإيجابي تنظمها جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي
•• ال�شارقة -الفجر:

نظمت جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي ،حما�ضرة توعويوة ملختلف
فئات املجتمع بعنوان "التطوع الإيجابي" ع�بر املن�صة الإلكرتونية
(ميكرو�سوفت تيم�س) ،وذلك �ضمن برامج اجلائزة التوعوية والتثقيفية
نحو �أفراد املجتمع والعاملني يف املجال التطوعي.
وت�ضمنت املحا�ضرة التي قدمتها امل��درب��ة جواهر النعيمي ،التعريف
بالتطوع و�أهميته للفرد واملجتمع و�أنواعه وجماالته ،وقيمه الإن�سانية
وفـــــوائده املجتمعيـــــة واملـــ�ؤ�س�سية ال�ت��ي ت�ساهم يف تعزيز التكافل
املجتمعي ،كما تطرقت ب��إ��س�ه��اب �إىل م�صطلح "التطوع الإيجابي"
و"املتطوع الإيجابي" الذي ي�سهم يف �شحذ همم الآخرين بطرق بناءة؛

كما تطرقت �إىل الت�شريعات وال�سيا�سات التنظيمية ال�ت��ي و�ضعتها
دولة االمارات العربية املتحدة لتطوير ريادة العمل التطوعي جمتعياً
وم�ؤ�س�سياً.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن املتطوع الإي�ج��اب��ي؛ هو ال��ذي يتكامل مع الآخ��ري��ن يف
تنفيذ املهام التطوعية وخدمة املجتمع والبحث عن امل�صلحة العامة
بعيداً عن الأنانية ،مهيبة باملمتطوعني ب�أن ال يتطوعوا من �أجل زيادة
العدد؛ بل �أن يكون هدفهم هو �إ�ضافة منفعة للمجتمع.
تعزيز التوعية املعنية بالعمل التطوعي
وبدوره؛ قال الدكتور جا�سم احلمادي؛ �أمني عام جائزة ال�شارقة للعمل
التطوعي� ،أن اجلائزة ت�سعى �إىل تعزيز الربامج واملحا�ضرات التثقيفية

املعنية بالعمل التطوعي؛ م�شرياً �إىل التطوع يف دولة الإمارات العربية
املتحدة و�صل �إىل درج��ة عالية من الن�ضج والريادة التطوعية حملياً
وخارجياً ،وللحفاظ على هذه الريادة يتطلب منا اال�ستمرار يف تعزيز
الثاقفة التوعوية لدة خمتلف �أف��راد املجتمع من املتطوعني ،ل�ضمان
الو�صول �إىل الإبداع الذي يحفز على االبتكار و�إيجاد �أفكار البنّاءة تت�سم
باحلداثة وتبتعد عن النمطية وحتفز الآخرين على امل�شاركة والقيام
بواجباتهم نحو جمتمعهم وم�ؤ�س�ساتهم وحميطهم.
علماً �أن ع��دد الربامج والفعاليات التي نفذتها اجل��ائ��زة؛ خ�لال العام
املا�ضي؛ �شملت  23حما�ضرة تدريبية ور��ش��ة توعوية عامة مقدمة
للجمهور واجل�ه��ات ال�شريكة وال�ف��رق التطوعية ،كما مت تنفيذ 12
حم��ا��ض��رة تعريفية للتعريف ب��ال��دورة  19جل��ائ��زة ال���ش��ارق��ة للعمل

التطوعي و�شروطها ومعايريها .بالإ�ضافة �إىل  4حما�ضرات تطوعية
�ضمن برامج املجال�س الرم�ضانية للرجال والن�ساء.

ف�سحة �أمل ولقاء بني كافة دول اخلليج تنطلق افرتا�ضي َا يف  28يونيو

الناجون من ال�سرطان يروون ق�ص�صهم وجتاربهم حول التمكني يف امللتقى اخلليجي الثاين للناجني
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستمرا ًرا ل��دور �إم��ارة ال�شارقة يف
دع ��م وت�ن�ظ�ي��م خم�ت�ل��ف الأن�شطة
وامل �ل �ت �ق �ي��ات ال �ت��ي ت �خ��دم مر�ضى
ال�سرطان وال�ن��اج�ين منهم ب�شكل
خا�ص ،واملجتمع ب�شكل عام ،تطلق
جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان
يف  28ي��ون �ي��و اجل� � ��اري ،امللتقى
اخلليجي الثاين للناجني 2022
الذي ينعقد افرتا�ضيا ليوم واحد،
حت ��ت � �ش �ع��ار "معاً لتمكينهم"،
ب��ال �ت �ع��اون م��ع الإحت � ��اد اخلليجي
مل�ك��اف�ح��ة ال �� �س��رط��ان ،ومب�شاركة
جمتمعية من خمتلف اجلمعيات
التي تعنى مبكافحة ال�سرطان يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ووج� �ه ��ت اجل �م �ع �ي��ة دع � ��وة عامة
للمهتمني م��ن امل�ؤ�س�سات والأ�سر
و�أف� � � ��راد امل �ج �ت �م��ع والإع�ل�ام� �ي�ي�ن
�إىل م ��واك� �ب ��ة ج �ل �� �س��ات امللتقى
ال �ه��ام��ة وال �ت��ي ت �ت �ن��اول �أك �ث�ر من
جانب يف رحلة التمكني .ويفتتح
امل �ل �ت �ق��ى ك�ل�ا م ��ن ال���ش�ي�خ��ة لبنى
بنت خالد القا�سمي ،نائب رئي�س
جمل�س الإدارة اجلمعية و�سعادة

ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال���ص��ال��ح ،الأم�ي�ن
ال�ع��ام ل�لاحت��اد اخلليجي ملكافحة
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Dubai Courts of First Instance
Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1445- partial real estate
Considered at :7th Partial Real Estate Department No. 248
Subject of Case : claiming the defendant to pay an amount of (AED 244635) including the
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
Notifiee : 1-Misbah Ul Haq Qureshi, his capacity : Defendant
Subject of Notification: We hereby notify you that the Court has issued its judgment in
its session held on 29 11-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging
the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of (AED 44.635) and legal interest of 5%
annually from the date of judicial claim until full payment 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 / Majid Yousif Kalat.

ال�سرطان.
ميثل كل دولة نا ٍج واحد ،للحديث

ح��ول جت��ارب�ه��م يف التمكني و�أبرز
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي واجهتهم وكيف

Notification By Publication
Date 23/ 6/ 2022 Issue No : 13577
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Notification by Publication
in Case No. 994/2022 Commercial, Restricted Jurisdiction - Dubai
To the Defendant / SOBHA ENGINEERING & CONTRACTING L.L.C
)Since the Plaintiff / A.M.C PROTECTION (L.L.C
 Has filed Case No. 994/2022 Commercial, Restricted JurisdictionDubai against you and the Expert was appointed in accordance with the
interlocutory judgment issued by the Court. Accordingly, your or your
legal representative is required to attend and you are required to submit
all of your memos and documents to the Expert within seven days as of
the date of notifying the Expert's office.
You may contact on number : 0505522082.
Engineering Expert
Zuhair Bin Reda

ت �غ �ل �ب ��وا ع �ل �ي �ه��ا ع� �ل ��ى امل�ستوى
امل �ج �ت �م �ع��ي وامل� �ه� �ن ��ي ،بالإ�ضافة
�إىل ع��ر���ض ال �ت �ج ��ارب الناجحة
ل �ل �ج �م �ع �ي��ات امل �� �ش��ارك��ة يف جمال
متكني الناجني.
وي �ت �ن��اول امل �� �ش��ارك��ون يف اجلل�سة
احل��وار ّي��ة الأوىل ،ب� ��إدارة وتقدمي
الإعالمي �سعيد العمودي ،مو�ضوع
التمكني املجتمعي للناجني ،ودور
ال �ع��ائ �ل��ة وامل �ج �ت �م��ع يف التمكني
و�أث � � ��ره ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��م ،وطبيعة
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه التمكني
امل�ج�ت�م�ع��ي ل �ل �ن��اج�ين ،والر�سائل
التي ي��ود ال�ن��اج��ون م��ن ال�سرطان
�إي�صالها للمجتمع بعد ح�صولهم
ع�ل��ى ال �ت ��أه �ي��ل وال�ت�م�ك�ين .يتن ّوع
امل �� �ش��ارك��ون يف ه ��ذه اجل�ل���س��ة بني
م�شاركني من دول جمل�س التعاون
اخلليجي واجلمهور ّية اليمن ّية.
�أ ّم � ��ا اجل�ل���س��ة احل ��وار ّي ��ة ال ّثانية
ب�ع�ن��وان ال��دع��م امل�ع�ن��وي والنف�سي
"الدور والت�أثري" ع �ل��ى خطة
العالج وا�ستجابة الناجني للتعايف،
ي�ستعر�ض ناجون من �سطنة عمان
جتاربهم ،ويتطرقون �إىل مفهوم
ال��دع��م املعنوي وال�صعوبات التي

واج �ه �ت �ه��م ،واجل� �ه ��ات �أو االف� ��راد
الذين قدموا لهم الدعم املعنوي
ودوره يف رح �ل��ة ال �ت �ع��ايف ،ومدى
ا�ستفادة الناجي م��ن ذل��ك الدعم
ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د ح�ي��ات��ه االجتماعية
وذل��ك ب� ��إدارة وت�ق��دمي الإعالم ّية
علياء ّ
ال�شام�سي .و�ضمن التجارب
ال��ري��ادي��ة ال �ت��ي ي�ع��ر��ض�ه��ا امللتقى
اخل �ل �ي �ج��ي ال� �ث ��اين ل �ل �ن��اج�ين من
ال�سرطان ،تقدم الدكتورة نعيمة
العلي� ،أخ�صائية نف�سية طبية من
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
ورق � ��ة ع �م��ل ب �ع �ن ��وان" :التمكني
املجتمعي للناجني".
وحت��ت ع �ن��وان "جتارب ناجحة"،
َي� �ع ��ر� ��ض امل �ل �ت �ق��ى جت ��رب� �ت ��ان من
ال�سعود ّية ،الأوىل
اململكة العرب ّية ّ
"برنامج �سند املتعافني " جلمعية
� �س �ن��د ل ��دع ��م الأط� � �ف � ��ال املر�ضى
ب��ال���س��رط��ان ،كما تعر�ض جمع ّية
م �ك��اف �ح��ة ال� ��� �س ��رط ��ان اخل�ي�ري ��ة
ب��الأح �� �س��اء ت �ف ��ا�ؤل جم�م��وع��ة من
ق�ص�ص املتعافني.
وي�خ�ت�ت��م امل�ل�ت�ق��ى دورت � ��ه الثانية
مبحا�ضرة يقدمها �سعادة عبدهلل
علي املحيان رئي�س هيئة ال�شارقة
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Dubai Courts of First Instance
Notice by Publication
In the Lawsuit No.318/2022/11- Civil Partial
Deliberated in the Third Civil Partial Circuit No. 27.
The Subject matter : Claiming to obligate the Defendants to pay the Plaintiff an amount of (AED
120000) as the total amount of the losses and an amount of AED130000 as a compensation for damage
plus 9% as the legal interest from the date of filling the Lawsuit until the full payment in addition to
obligate the Defendant to pay the fees and expenses.
The Notifying Party : Gift Tower General Trading LLC - Dubai
Address: United Arab Emirates- Dubai - Al Fahidi Street - Gift Tower Building - Ground Floor - near
Al Balad Pharmacy
Represented by Mohammed Eid Jassim Mohammed Al Suwaidi
The Notified Party: 1- Abdullah Sher Mohammed Sheikh in its capacity as the Defendant
Claiming to obligate the Defendants to pay the Plaintiff an amount of (AED 120000) as the total amount
of the losses and an amount of AED130000 as a compensation for damage plus 9% as the legal interest
from the date of filling the Lawsuit until the full payment in addition to obligate the Defendant to pay
the fees and expenses. The hearing dated Monday corresponding to 04/07/2022 at 08:30 a.m. was set
for the Judgment in the litigation room remotely & BUILDING_DESC so that you shall assign to
present personally or by an attorney in addition to submit your memorandums and exhibits to the Court
at least three days before the session. Noting that the case has been expedited from the suspension. To
find the Lawsuit's details, regulations and memorandums in addition to submitting the defense and
requests, use Dubai Courts electronic and smart services. To purchase, please click on the link.
Prepared by : Rawduh Misbih Ahmad
Alqayzi Alfilasi

ال �� �ص �ح �ي ��ة ،حت� ��ت ع � �ن� ��وان "دور
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف مكافحة
ال�سرطان والعناية بالناجني".
ّ
وقالت �سعادة �سو�سن جعفر رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية يف ت�صريح
لها مبنا�سبة اال��س�ت�ع��دادات لعقد
امل�ل�ت�ق��ى" :للمرة ال�ث��ان�ي��ة نتمكن
م��ن ج �م��ع ن��اج�ين م��ن ال�سرطان
من خمتلف دول جمل�س التعاون
اخل �ل �ي �ج��ي وال� �ي� �م ��ن ،يف ملتقى

خم�ص�ص لأولئك الذين �أ�صبحت
جت��ارب�ه��م ملهمة لغريهم وتبعث
ع �ل��ى ال � �ت � �ف� ��ا�ؤل ،وحت � ��ث مر�ضى
ال�سرطان على التم�سك بالأمل،
ك�م��ا ت �ع � ّرف امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى �أهمية
وت�أثري دوره يف م�ساعدة الناجني
ع�ل��ى مم��ار��س��ة حياتهم الطبيعية
ومتكينهم من الإ�سهام يف �إي�صال
ر�� �س ��ال ��ة ال� �ت� �ع ��ايف �إىل حميطهم
االجتماعي".

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Notification by publication of a defendant
 Sharjah federal court- civil executive court- AL NAHRAIN INTERNATIONALIt is represented by the signature Zia Allah Bot Enayat Allah Bot, Pakistani national.
Payment notice in lawsuit No. SHCEXCICPL2022/0002809 - payment order

To the convicted : AL NAHRAIN INTERNATIONAL - It is represented by the
signature Zia Allah Bot Enayat Allah Bot, Pakistani national.
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff
Hari Krishnan Shunmuja Reddy Indian national.
In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution
of the aforementioned judgment and the fee specified for that has been paid, and since
the judgment requested to be executed is as follows:
Total amount including fees and expenses: 69464
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your
announcement. In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah federal court - civil executive court
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Commercial Execution 3665/2022/207
Notice and assignment to fulfill by publication
Published Notice details
To The convicted :
1- Rajesh Kumar Krishna
		
2- Beaver Gulf Contracting LLC
Unknown Address As the Claimant : National Bank of Fujairah
The above-mentioned executive case has been filed against you
for obligated you to pay the amount executed of (15284551.25
AED) to Execution request or the court treasury Accordingly, the
court will initiate executive procedures against you in the event
of non-compliance with the aforementioned decision within 15
days from the date of publishing this announcement
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الإمارات ت�شارك يف اجتماع م�شرتك لوزراء املالية وال�صحة �ضمن جمموعة الع�شرين
•• �أبوظبي-وام:

�شاركت وزارت��ا املالية و ال�صحة ووقاية املجتمع �أم�س الأول يف
االجتماع امل�شرتك الأول لوزراء املالية وال�صحة �ضمن جمموعة
الع�شرين  ، G20والذي يعقد حتت رئا�سة �إندوني�سيا للمجموعة
برئا�سة معايل الدكتورة �سري مولياين �إندراواتي وزيرة املالية
يف جمهورية �إندوني�سيا ومعايل بودي �صادقني وزير ال�صحة يف
جمهورية �إندوني�سيا.
وا�ستعر�ض االجتماع التقدم الذي �أحرزه البنك الدويل ومنظمة
ال�صحة العاملية ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق و�ساطة مايل لتعزيز الوقاية
من الأوبئة والت�أهب واال�ستجابة لها ،ف�ض ً
ال عن و�ضع الرتتيبات

الالزمة لتعزيز التن�سيق بني وزراء املالية وال�صحة ب�ش�أن ذلك.
و��ش��ارك يف االجتماع كل من معايل حممد بن ه��ادي احل�سيني
وزي ��ر دول ��ة ل�ل���ش��ؤون امل��ال �ي��ة ،و� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ي��و��س��ف حممد
ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية ممث ً
ال
عن معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية
املجتمع ووزراء مالية و�صحة ال ��دول الأع���ض��اء ومم�ث�ل��ون عن
املنظمات الدولية والدول املدعوة.
ويف مداخلته خ�لال االج�ت�م��اع� ،أع��رب م�ع��ايل حممد ب��ن هادي
احل�سيني عن �شكره لرئا�سة �إندوني�سيا ملجموعة الع�شرين على
قيادتها لهذه املبادرة ،و�أثنى معاليه على اجلهود التي يبذلها كل
من البنك الدويل ومنظمة ال�صحة العاملية يف �سبيل حتقيقها.

وق��ال معاليه�" :إن التعاون والتن�سيق امل�ستمر بني وزراء املالية
وال�صحة مهم للغاية لي�س فقط يف �سبيل م��واج�ه��ة تداعيات
جائحة كوفيد ،-19ب��ل �أي���ض�اً لنكون �أك�ثر ا��س�ت�ع��داداً ومرونة
ملواجهة الأوبئة امل�ستقبلية على نحو �أف�ضل ".و�أك��دت جمموعة
الع�شرين �أنه على الرغم من انخفا�ض عدد الأ�شخا�ص امل�صابني
ب�ـ "كوفيد "-19يف بع�ض ال��دول خ�لال الأ�شهر الأخ�ي�رة ،ف�إن
ع��دد الإ��ص��اب��ات ال زال مرتفعاً يف معظم دول ال �ع��امل ،كما �أنه
يتزايد ب�شكل ملحوظ خالل الأ�سابيع الأخرية ،الأمر الذي ي�ؤثر
ب�شكل كبري على وترية النمو االقت�صادي والتعايف العاملي.
و�أ�شارت �إىل �أن ظهور مر�ض جدري القردة يف الدول غري املوبوءة،
كان مبثابة تذكري ب�أهمية و�ضرورة اجلهود التي تبذلها جمموعة

الع�شرين ب�ش�أن الوقاية من الأوبئة والت�أهب واال�ستجابة لها،
ليكون العامل �أكرث ا�ستعداداً يف امل�ستقبل.
ي�شار �إىل �أن جمموعة الع�شرين كانت قد كلفت م�ؤخراً البنك
الدويل ومنظمة ال�صحة العاملية لإيجاد ال�سبل املنا�سبة لإن�شاء
حلول مالية لتعزيز الوقاية من الأوبئة والت�أهب واال�ستجابة
لها .وعليه ،اقرتح البنك الدويل وبالتن�سيق مع منظمة ال�صحة
العاملية �إن���ش��اء ��ص�ن��دوق و��س��اط��ة م��ايل ب�ه��دف م�ساعدة الدول
النامية على �أن تكون �أكرث ا�ستعداداً للوقاية من الأوبئة والت�أهب
واال�ستجابة لها.
جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن االجتماع ال�ق��ادم ل��وزراء املالية وال�صحة
�ضمن جمموعة الع�شرين يف �شهر نوفمرب .2022
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«كورونا م�ستمر»

التهاون يف الإجراءات االحرتازية خطر يهدد �صحة الإن�سان
•• حتقيق  :رم�ضان عطا

"ت�شهد الآون � ��ة الأخ �ي��رة زي ��ادة
ح��االت الإ�صابة بفريو�س كورونا
«كوفيد »-19وهي زي��اد ًة ّ
مطرد ًة
يف الأع� � � � ��داد م �ن ��ذ م �ط �ل��ع �شهر
يونيو اجلاري .وعلى جميع �أفراد
املجتمع موا�صلة تعزيز االلتزام
بالإجراءات االحرتازية للحد من
انت�شار فريو�س ك��ورون��ا «كوفيد-
 »19والتحلي ب��روح امل�س�ؤولية
ال��وط �ن �ي��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة م��ن �أجل
حماية �شعب الإماراتي  ،وموا�صلة
البناء على ما حتقق من �إجنازات
حققتها ح�ك��وم��ة الإم� � ��ارات وفق
�إطار خطط الت�صدي للفريو�س".
يف البداية �أفاد ا�ست�شاري الأمرا�ض
ال �� �ص��دري��ة ب��ال �� �ش��ارق��ة الدكتور
حممد امل�ساملة:
ب ��أن ال�سبب الأول مل�ع��اودة ارتفاع
منحنى الإ��ص��اب��ات يف ال��دول��ة هو
التجمعات املنزلية يف املنا�سبات مثل
�شهر رم�ضان والأعياد ،التي غالباً
ما تكون دون �إج��راءات احرتازية
م �ث��ل ارت � � ��داء ال �ك �م��ام��ات وغ�سل
اليدين والتباعد اجل�سدي ،و�أ�شار
�إىل �أن ه �ن��اك ت��راخ �ي �اً واملجتمع
ب� ��ات ال ي �ك�ت�رث ك� �ث�ي�راً جلائحة
ك ��ورون ��ا ،الف �ت �اً �إىل لأن الزيادة
يف �أع ��داد الإ��ص��اب��ات حالياً لي�ست
ك�ب�يرة ومي�ك��ن �إدراك �ه��ا بااللتزام
وفر�ض عقوبات على امل�ستهرتين
ب � ��الإج � ��راءات االح�ت��رازي� ��ة ،لكن
ميكن توقع ب��دء زي��ادة الإ�صابات
مع بدء ف�صل ال�شتاء الذي تن�شط
خالله الفريو�سات.
و�أو�ضح امل�ساملة ميكن تقليل �أثرها
ب��االل�ت��زام ب ��الإج ��راءات الوقائية،
خ�صو�صاً �أن ك��ل دول ال�ع��امل لن
ت �ت �ح �م��ل الإغ � �ل� ��اق م � ��رة �أخ � ��رى
ل �ف�ت�رات ط��وي �ل��ة ،لأن االقت�صاد
�شريان احلياة لكل الب�شر.
وق � ��ال ا� �س �ت �� �ش��اري ورئ �ي ����س ق�سم
ال��رع��اي��ة امل��رك��زة مب�ست�شفى دبي
الدكتور �أ�شرف احلويف:
�إن ��ه مي�ك��ن ح���ص��ر �أه ��م � 6أ�سباب
ل� ��زي� ��ادة احل� � � ��االت يف ال� ��زي� ��ارات
امل�ن��زل�ي��ة ،ال �ت �ه��اون يف الإج� ��راءات
االح�ترازي��ة يف املطاعم واملقاهي،
ع ��دم اك�ت��راث ال�ب�ع����ض بالوقاية
يف ال �� �ص��االت ال��ري��ا� �ض �ي��ة� ،إهمال
لب�س الكمامة والتباعد اجل�سدي
وال �ت �ق �� �ص�ي�ر يف غ �� �س��ل اليدين
با�ستمرار ،والت�ساهل يف التدابري

• خالد النعيمي :بد�أنا نتهاون يف االلتزام بالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية
• ح�سام ماجد :اال�ستهتار من بع�ض �أفراد املجتمع يعد ال�سبب الرئي�س يف ازدياد احلاالت
• ب�سام حممود :الأطقم الطبية والإدارية واحلكومات يف كافة القطاعات �أ�صبحت �أكرث جاهزية
• حممد امل�ساملة � :أ�سباب ارتفاع منحنى الإ�صابات يف الدولة هو التجمعات املنزلية يف املنا�سبات املختلفة
• �أ�شرف احلويف :الإهمال والرتاخي �أ�صبحا وا�ضحني للجميع ،ما ينذر بعواقب �أكرث قلق ًا
• �شريف فايد  :دور اجلهات املحلية يف ت�شديد الرقابة وتوقيع �أق�صى العقوبات على اجلهات امل�ستهرتة
• طاهر العامري  :ر�صدنا يف الفرتة الأخرية تهاون العديد يف لب�س الكمامات بالأماكن املغلقة
ال��وق��ائ �ي��ة يف ال �� �ش��واط��ئ ومراكز
ال �ت �� �س��وق ،م �� �ش�يراً �إىل �أن بع�ض
احل ��االت ال�ت��ي ت�صل �إىل الدولة
من اخلارج قد تكون �سبباً يف زيادة
الإ�صابات.
و�أ��ض��اف �:إن��ه الإه�م��ال والرتاخي
�أ�صبحا وا�ضحني للجميع ،ما ينذر
بعواقب �أك�ثر قلقاً ،وال مفر من
عودة النا�س لاللتزام حتى ميكن
جت��اوز موجات جديدة للجائحة،
لأن الفريو�س يف موجاته ينتقل
ب��ال�ط��ري�ق��ة ن�ف���س�ه��ا :ال �� �س �ع��ال �أو
العط�س حتى ل��و ح��دث ب��ه حتور
جيني.
و ق ��ال ال��دك �ت��ور خ��ال��د النعيمي،
ا� �س �ت �� �ش��اري الأم� ��را�� ��ض اجللدية
والليزر وطب التجميل:
يف الأيام الأخرية زيادة مطردة يف
ع��دد الإ��ص��اب��ات بفريو�س كورونا،
وه��ذا �سببه ع��دم االل�ت��زام بجميع
التعليمات التي تن�صح بها جميع
اجل� �ه ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة ،وه � ��ذا دليل
على �أننا بد�أنا نتهاون يف االلتزام
بالإجراءات االحرتازية والتدابري
الوقائية والتعليمات والإر�شادات.
ودعا جميع املواطنني واملقيمني يف

الدولة لعدم التقليل من الإجناز
ال� ��ذي مت ،ون��ري��د �أن ن�ب�ن��ي على
جميع اجلهود املبذولة واملحافظة
ع� �ل� �ي� �ه ��ا م� � ��ن خ � �ل ��ال االل � � �ت� � ��زام
ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات وال��وق��ائ �ي��ة ولب�س
ال �ك �م��ام��ات وا� �س �ت �خ��دام املعقمات
وجميع الإر�شادات حلماية �أنف�سنا
و�سالمة املجتمع نريد املحافظة
على الإجن��از املتميز الذي حققته
الدولة يف مواجهة فريو�س كورونا
واحتواء انت�شاره.
و�أكد الدكتور ح�سام الدين ماجد
 ،ا� �س �ت �� �ش��اري ط ��ب الأط� � �ف � ��ال يف
م�ست�شفى الزهراء بال�شارقة:
�أن� ��ه وخ �ل�ال ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة مل
يلتزم البع�ض من الأفراد والأ�سر
ب� ��إج ��راءات ال�ت�ب��اع��د االجتماعي،
ف�ه�ن��اك م��ن ي�ق�ي��م ح �ف�لات �أعياد
ميالد وجتمعات ووالئ��م� ،إ�ضافة
�إىل اال�ستهتار مبو�ضوع م�سافات
التباعد االجتماعي.
ك �م��ا �أن الأ�� �س ��ر �أ� �ص �ب �ح��ت تنظم
الكثري م��ن املنا�سبات ويح�ضرها
ع ��دد ك�ب�ير م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص دون
م��راع��اة ل�لا��ش�تراط��ات ال�صحية،
فعدم االلتزام الن�سبي بالإجراءات

االح�ت�رازي ��ة وك��اف��ة ال �ت��داب�ير قد
زاد م��ن ن���س�ب��ة الإ� �ص��اب��ة بعدوى
الفريو�س.
و�أ� �ض��اف �أن اال�ستهتار م��ن بع�ض
�أفراد املجتمع يعد ال�سبب الرئي�س
يف ازدي � � � ��اد احل � � � ��االت ،ل ��ذل ��ك ال
ب��د م��ن االل� �ت ��زام ال���ش��دي��د خالل
ال�ف�ترة املقبلة وات�ب��اع الإج ��راءات
االحرتازية وعدم التجمع ب�إعداد
كبرية يف الأماكن املغلقة،
�إ�ضافة �إىل ترك امل�سافات املعروفة
�سواء يف العمل �أو يف امل�ست�شفيات
وح �ت��ى امل ��راف ��ق ال� �ع ��ام ��ة ،ولب�س
ال�ك�م��ام��ات وامل��داوم��ة على تعقيم
ال� �ي ��دي ��ن ع �ن��د م �� �س��ك املقاب�ض
وم�ف��ات�ي��ح ال �ك �ه��رب��اء ،واحل ��د من
ال��زي��ارات الأ�سرية لأنها �أ�صبحت
مقلقة ،مبيناً �أن كوفيد  19مل
ينته ب�ع��د ،و�أن ان�ت�ه��اء الفريو�س
م ��رت �ب ��ط مب � ��دى ال � �ت � ��زام �أف� � ��راد
املجتمع من خالل التباعد والتقيد
ب��ال �� �س �ل��وك االج �ت �م��اع��ي القومي
�أ�صبح م��ن ال���ض��روري��ات ،وكذلك
تعديل ال�سلوك االجتماعي حت
نقلل من عدد الإ�صابات.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ق��ال ا�ست�شاري

الأمرا�ض ال�صدرية الدكتور ب�سام
حمبوب:
�إن التجمعات يف الفنادق خ�صو�صاً
يف فرتة الأعياد مبطاعم الفنادق
وح � �م� ��ام� ��ات ال� ��� �س� �ب ��اح ��ة ،وع � ��دم
االه�ت�م��ام بلب�س ال�ك�م��ام��ة وغ�سل
اليدين ،تعد �أ�سباباً رئي�سية لزيادة
ح ��االت الإ� �ص��اب��ة ب �ك��ورون��ا خالل
الفرتة املا�ضية.
و�أ�� � �ض � ��اف �أن الإج � � � � ��راءات التي
اتخذتها الدولة لعودة االقت�صاد
��ض��روري��ة للغاية وال غ�ن��ى عنها،
لي�س فقط يف الإم ��ارات بل يف كل
دول ال� �ع ��امل ،ل �ك��ن زي � ��ادة حاالت
الإ�� �ص ��اب ��ة ب� �ك ��ورون ��ا م ��رده ��ا �إىل
�أن ال�ن��ا���س مل تلتزم بالإجراءات
االحرتازية بالتزامن مع �إجراءات
عودة فتح االقت�صاد.
و�أ�� �ش ��ار حم �ب��وب �إىل �أن الأطقم
الطبية والإداري ��ة واحلكومات يف
ك��اف��ة ال �ق �ط��اع��ات �أ��ص�ب�ح��ت �أكرث
جاهزية ومتتلك اخلربة للتعامل
م��ع امل��واق��ف امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ع�ك����س ما
حدث يف بداية اجلائحة ،فلم يكن
�أحد مدركاً حلجم الأزمة �أو كيفية
التعامل معها.

وق� � � ��ال ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري الأم � ��را� � ��ض
ال�صدرية الدكتور �شريف فايد:
حدث ت��راخ من ال�سكان مواطنني
وم �ق �ي �م�ي�ن ،والإن � �� � �س� ��ان بطبعه
اج�ت�م��اع��ي ،ل��ذل��ك خ��رج��ت النا�س
ل �ل �� �ش��وارع وم ��راك ��ز ال �ت �� �س��وق مع
الرتاجع يف �أخذ االحتياطات.
و�أك � ��د �أن ه �ن��اك م� �ق ��ا ٍه ومتاجر
وم��راك��ز ت���س��وق ت�ت�ه��اون يف اتخاذ
الإج��راءات االحرتازية وال تراعي
التباعد االج�ت�م��اع��ي ،وه�ن��ا ي�أتي
دور اجل �ه��ات امل�ح�ل�ي��ة يف ت�شديد
الرقابة وتوقيع �أق�صى العقوبات
ع�ل��ى اجل �ه��ات امل���س�ت�ه�ترة ال�ت��ي ال
تتبع هذه التدابري.
و�أ�شار فايد �إىل �أن درا�سة �أعدتها
ج��ام �ع��ة �أوك� ��� �س� �ف ��ورد ت��وق �ع��ت 3
�سيناريوهات جلائحة كورونا هي:
ا� �ش �ت��داد ح��دة الإ� �ص��اب��ات ث��م تقل
وت �ع��ود يف اخل��ري��ف ،وال�سيناريو
ال �ث��اين �أن ي���ش�ت��د ال �ف�ي�رو���س ثم
ي �خ �ت �ف��ي ك �ل �ي �اً� ،أم � ��ا ال �ث ��ال ��ث هو
تذبذب م�ستوى الإ�صابات �صعوداً
وانخفا�ضاً ،وما يحدث حالياً هو
ال�سيناريو الثالث.
ويف وق ��ت � �س��اب��ق � �ص��رح الدكتور

طاهر العامري ،املتحدث الر�سمي
للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث يف الإمارات:
ب�أن املنظومة الوطنية تعمل منذ
ب��داي��ة الأزم��ة على ق��راءة الو�ضع
الوبائي يف دول��ة الإم ��ارات حملياً
وع ��امل� �ي� �اً وم �ت ��اب �ع ��ة امل�ستجدات
وامل ��ؤ� �ش ��رات ،ور� �ص��دت يف الفرتة
ال�سابقة ارتفاعا يف ع��دد �إ�صابات
كوفيد -19يف دول العامل.
و�أ�� �ض ��اف ك �م��ا ��ش�ه��دن��ا يف الفرتة
ال�سابقة ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد
الإ� �ص��اب��ات بكوفيد -19يف دولة
الإم � � � ��ارات� ،إذ ارت �ف �ع��ت احل ��االت
بن�سبة تفوق الـ 100%يف �أقل من
�أ��س�ب��وع ،كما لوحظ �أي�ضا ارتفاع
معدل الدخول للم�ست�شفيات.
وت � ��اب � ��ع ه � � ��ذا االرت� � � �ف � � ��اع ي � ��أت� ��ي
ب �ع��د ا� �س �ت �ق��رار ال��و� �ض��ع يف دول ��ة
الإم� ��ارات ل�ف�ترة مل تكن وجيزة،
وب �ع��د ت �ك��ام��ل اجل� �ه ��ود الوطنية
وال �ت �ع��اون املجتمعي ل �ف�ترة غري
ق�صرية ،وكان ذلك بف�ضل وعيكم
وحر�صكم.
و�أكمل يف الفرتة الأخ�يرة ر�صدنا
بع�ض ال�سلوكيات ال�ت��ي �أ�صبحت

ت�شكل خطراً على املجتمع ،وعلى
ال �� �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة وم� ��ؤ�� �ش ��راً على
ال �ت �ه��اون يف ت�ط�ب�ي��ق الإج� � ��راءات
االح�ت�رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة م��ا ي�ؤثر
�سلباً على جهود التعايف التي تعمل
عليها اجلهات كافة.
وق��ال �أثبتت الدرا�سات �أن ارتداء
ال � �ك � �م� ��ام� ��ات م � ��ن �أه� � � ��م ع ��وام ��ل
املحافظة على ال�صحة وال�سالمة
م ��ن خ �ط��ر الإ�� �ص ��اب ��ة ب �ك��وف �ي��د-
 .19وتكمن فاعلية الكمامة يف
التخفيف من �سرعة وقوة انت�شار
املر�ض خا�صة يف الأم��اك��ن املغلقة
وامل ��زدح� �م ��ة ،ور�� �ص ��دن ��ا بالفرتة
الأخ �ي�رة ت �ه��اون ال�ع��دي��د يف لب�س
الكمامات بالأماكن املغلقة.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن � � ��ه ل ��وح ��ظ ع ��دم
االل � �ت� ��زام ب��ال �ع��زل ال �� �ص �ح��ي من
ق �ب��ل ف �ئ��ة ق �ل �ي �ل��ة م ��ن امل�صابني
ب �ف�يرو���س كوفيد -19م��ا يهدد
��س�لام��ة امل�ج�ت�م��ع وي���س�ب��ب تف�شي
الفريو�س ب�سبب انعدام م�س�ؤولية
الأ�شخا�ص ،م�ؤكدا �أن �أي �شخ�ص
يت�سبب بتف�شي الفريو�س �سيكون
معر�ضا للم�ساءلة القانونية من
قبل اجلهات املخت�صة.

ً
اجتماعا مع هيئة دبي الرقمية للو�صول �إىل
حماكم دبي تعقد
خدمات ت�سهل على املتعاملني وحتولها رقميا على م�ستوى �إمارة دبي

•• دبي –الفجر:

عقد �سعادة طار�ش املن�صوري مدير عام حماكم دبي اجتماعاً تن�سيقياً مع
وفد من هيئة دبي الرقمية ،للو�صول �إىل خدمات ت�سهل على املتعاملني
وحتولها رقميا على م�ستوى �إم��ارة دبي ،وذلك يف �إط��ار التعاون امل�شرتك
بني املحاكم وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف الدولة
وذلك بح�ضور �سعادة القا�ضي حممد ال�سبو�سي رئي�س املحاكم االبتدائية
يف حماكم دبي ،وال�سيد �إبراهيم احلو�سني املدير التنفيذي لقطاع الكاتب
العدل والت�سوية والتنفيذ ،وال�سيد عبد الرحيم امل�ضرب مدير �إدارة تقنية
املعلومات يف حماكم دبي.
حيث �أو�ضح �سعادة طار�ش املن�صوري �أن االجتماع ج��اء بهدف ال�سعي يف
العمل لتحقيق توجه حكومة دبي يف ت�شكيل جلنة التحول الرقمي ،وحتديد

الأولويات وتوحيد اجلهود يف �سبيل تنفيذ خطط وا�سرتاتيجيات التحول
الرقمي يف �إم��ارة دبي ،وذلك للو�صول �إىل خدمات ت�سهل على املتعاملني
حتولها رقميا على م�ستوى �إمارة دبي ،م�شرياً �سعادته اىل اختيار خدمة
الكاتب ال�ع��دل مل��ا لها م��ن �أث��ر كبري على املتعامل ،مثمناً �سعادته تعاون
وجهود فريق عمل حماكم دبي من ناحية الدرا�سة والعمل على �إجراءات
رحلة املتعامل خلدمة الكاتب العدل مع م�ؤ�س�سة دبي الذكية
ومت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض رحلة املتعامل خلدمة الكاتب العدل الذكي
"خدمة الوكاالت" تو�ضيح مراحلها و�إجراءاتها التي ت�سهم يف �إيجاد قنوات
تفاعلية مبتكرة ت�سهم يف تلبية احتياجات املتعاملني و�إ�سعادهم ،وذلك عرب
تي�سري اخلدمات لهم من خالل توفري منظومة متكاملة من اخلدمات
الذكية والإلكرتونية ،لل�سعي لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ب�صورة تعزز جودة
احلياة ومكانة الدولة وموقعها املتقدم.
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جامعة حمدان بن حممد الذكية تعقد لقا ًء مع الدار�سني بهدف التوا�صل وتبادل الآراء امللهمة
•• دبي-الفجر:

عقدت جامعة حمدان بن حممد الذكية ،بح�ضور �سعادة
الدكتور من�صور العور ،رئي�س اجلامعة ،لقا ًء مع الدار�سني
يف برامج البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراة ،بهدف
التوا�صل وتبادل املقرتحات والآراء امللهمة مبا ي�سهم يف
تطوير املنظومة التعليمية.
وق ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور م�ن���ص��ور ال �ع��ور ،خ�ل�ال كلمته:
"حتر�ص جامعة حمدان بن حممد الذكية على تعزيز
التوا�صل مع الدار�سني و�إتاحة الفر�صة مل�شاركة �أفكارهم

08

مع الإدارة العليا ،يف �ضوء التزامها بتوفري بيئة تعليمية
متكاملة عرب ت�صميم وتنفيذ منوذج تعليمي ذكي ومبتكر
ي�ضمن �إثراء �آليات التعلم ،وفقاً لر�ؤيتها اال�سرتاتيجية
الهادفة �إىل �إعادة هند�سة م�ستقبل التعليم يف املنطقة من
�أجل حتقيق التقدم للأفراد وامل�ؤ�س�سات واملجتمع".
و�أ�ضاف �سعادته" :تلتزم اجلامعة مبوا�صلة ال�سري على
نهج التميز يف �إدارة اجل��ودة وتبني �أح��دث التقنيات يف
التعليم ال��ذك��ي ،م��ن خ�ل�ال ت�ضمني ال�ت�ع�ل��م م��ن �أجل
املهارات يف جميع الربامج الأكادميية ،وتعزيز ر�صيدها
م��ن االب �ت �ك ��ارات ع�ب�ر ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،يف �سبيل

االرت�ق��اء مبخرجات التعليم وتلبية تط ّلعات الدار�سني
يف القيام ب� ��أدوار وظيفية فاعلة وتعظيم قدرتهم على
املناف�سة �ضمن �أ�سواق العمل الدولية ،وامل�ساهمة بدور
قيادي يف م�سرية التنمية ال�شاملة على امل�ستويني املحلي
والإقليمي".
ويف خ�ت��ام ال�ل�ق��اء ت�ق��دم ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور من�صور العور
بال�شكر �إىل الدار�سني وكافة امل�شاركني ،م�ؤكداً على �أن
ج��ام�ع��ة ح �م��دان ب��ن حم�م��د ال��ذك�ي��ة ،تعمل ع�ل��ى تعزيز
التعليم الذكي �إقليمياً وعاملياً ،من خالل منظومة تعتمد
على قيم التميز واحلوكمة وتت�سم بال�شفافية والو�ضوح.

نهيان بن مبارك :الإن�سان يف الإمارات حمور م�سرية التنمية امل�ستدامة

•• دبي-وام:

�أك��د معايل ال�شيخ نهيان ب��ن مبارك
�آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش
�أن تنمية وتطوير ر�أ�س املال الب�شري
ي ��أت��ي ع�ل��ى ر�أ� ��س اه�ت�م��ام��ات القيادة
الر�شيدة التي ت�ؤكد دائما �أن الإن�سان
يف الإمارات هو الرثوة الأغلى وحمور
م �� �س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة التي
ت�شهدها الدولة يف خمتلف املجاالت.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال اف� �ت� �ت ��اح معاليه
م�ؤمتر "ميتافري�س الدويل للموارد
الب�شرية" ال��ذي عقد م�ؤخرا يف دبي
بتنظيم من �شركة بلو �أو�شن يف دبي.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان �إن دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" جنحت يف خلق جمتمع
ناب�ض باحلياة ومتوازن و�سلمي يركز
على تعزيز بنيتنا التحتية امل�ؤ�س�سية
وحت�سني نوعية احلياة جلميع �أفراد
املجتمع.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أن م�ك��ان العمل
امل� �ع ��زز رق �م � ًي��ا ي �ع �م��ل ع �ل��ى ت�سريع

الإن �ت��اج �ي��ة وحت �� �س�ين �إدارة امل� ��وارد
الب�شرية م�ضيفا �أن��ه يجب �أن تركز
امل �ن �ظ �م��ات ع �ل��ى ال �ت �ط��وي��ر املنا�سب
للميتافري�س ل�ي����س ف�ق��ط م��ن �أجل
النجاح االقت�صادي ولكن � ً
أي�ضا من
�أجل الرفاهية التنظيمية ال�شاملة.
ومن جانبه قال الدكتور �ساتيا مينون
الرئي�س التنفيذي ملجموعة Blue
� Ocean Corporationإن
االنتقال �إىل من��وذج امل��وارد الب�شرية
ال��رق �م��ي ي �� �س��اع��د امل ��ؤ� �س �� �س��ات على

حت�سني امل��وارد الب�شرية ب�شكل �أكرث
كفاءة من خالل التقنيات االجتماعية
والتحليلية و ال�سحابية.
و�أ� � �ض � ��اف �أن م �ي �ت��اف�ي�ر���س �سيقود
م���س�ت�ق�ب��ل م �� �س��اح��ات ال �ع �م��ل الأك�ث�ر
تطورا م�شريا �إىل �أن امل�ؤمتر الدويل
للموارد الب�شرية يهدف �إىل ا�ستك�شاف
االحتماالت الالحمدودة التي ميكن
�أن ي�ستفيد منها قادة الأفراد .
��ش�ه��د امل ��ؤمت��ر ال ��ذي �أق �ي��م يف فندق
�أرم��اين ب�برج خليفة ح�ضور العديد

من ال�شخ�صيات منها �سعادة عو�ض
حم �م��د ب ��ن ال �� �ش �ي��خ جم � ��رن مدير
ع��ام ن ��ادي رح��ال��ة الإم � ��ارات وال�شيخ
حممد �سلطان القا�سمي رئي�س قطاع
العالقات احلكومية واملتابعة بهيئة
كهرباء ومياه ال�شارقة وال�شيخ عبد
ال�ع��زي��ز ب��ن را��ش��د النعيمي و �سعادة
ت�ي�م��ور ع�ب��د اجل�ل�ي��ل القن�صل العام
جل �م �ه��وري��ة ق�يرغ�ي��ز��س�ت��ان و�سعادة
ف �ي �ك �ت��ور ه ��اروت ��ا � �س �ف�ير جمهورية
مولدوفا .

وم��ن جانبه ق��ال ال�سيد عبد العزيز
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة Blue
:Ocean Corporation
"لقد جن��ح ه��ذا امل��ؤمت��ر يف امل��زج بني
قدرات املوارد الب�شرية والتكنولوجيا
وا�ستك�شاف تعقيدات ال�سلوك لدى
الأف� � ��راد وامل �ج �م��وع��ات وامل�ؤ�س�سات،
م��ن خ�لال �أح��دث التقنيات و�أف�ضل
املمار�سات".
وت ��ر�أ� ��س م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
مبارك �آل نهيان حفل توزيع جوائز

امل�ؤمتر الدويل للموارد الب�شرية التي
احتفلت ب��ال�ق�ي��ادة ال�ن�م��وذج�ي��ة لهذا
املجال.
وف��از ال��دك�ت��ور جا�سم �آل ع�ل��ي ،نائب
الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�شركات
وال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي لل�سعادة
والرفاهية يف م�ؤ�س�سة دبي للإعالم
و حبيب وهبي ،رئي�س جمل�س �إدارة
دب�ل�ي��و ف�ي�ن���ش��ر W Ventures
بجائزة القائد املبتكر للعام وجائزة
القائد امللهم على التوايل.

وح�صلت فاطمة عبيد حميد املهريي
مدير قطاع امل ��وارد الب�شرية بوزارة
ال �� �ص �ح��ة ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ال� �ق� �ي ��ادة يف
التميز التحويلي .فيما فازت عائ�شة
�سليمان ،مديرة قطاع املوارد الب�شرية
ملجموعة راك ��ز �أف���ض��ل ق��ائ��دة �سيدة
للموارد الب�شرية لهذا العام .وباالجي
نارايانان رئي�س ق�سم �شراء الو�سائط
يف  BPN Mediaبجائزة "قائد
الدعم اال�سرتاتيجي لهذا العام".
كما ح�صل �سعادة �سعود �سامل املزروعي

مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية
على ج��ائ��زة "القائد الأك�ث�ر ت�أثرياً
للعام" مل�ساهمته القيمة يف متكني
الأعمال واملجتمعات.
ق ��ال ال���س�ي��د حم�م��د �آل ع �ل��ي ،نائب
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة Blue
:Ocean Corporation
"نحن �سعداء للغاية وممتنون لر�ؤية
اال�ستجابة الهائلة التي تلقيناها لهذا
احل��دث ال�ضخم للموارد الب�شرية..
ن�ح��ن ع�ل��ى ي�ق�ين �أن احل��ا��ض��ري��ن قد
ا�ستفادوا ب�شكل كبري م��ن اجلل�سات
ال �ث��اق �ب��ة ال �ت��ي ق��دم �ت �ه��ا يف امل�ؤمتر
ال ��دويل ل �ل �م��وارد ال�ب���ش��ري��ة 2022
ب ��أف �� �ض��ل ع� �ق ��ول امل� � � ��وارد الب�شرية
والتقنية ".
�أ�� � �ص� � �ب � ��ح ع� � � ��ام  2022ه� � ��و ع� ��ام
 Metaverseميتافري�س  ،و ذو
طاقة كامنة لإح��داث جتارب خارقة،
ي�ستثمر املزيد واملزيد من العالمات
ال�ت�ج��اري��ة يف التكنولوجيا  ،ك�م��ا �أن
 Blue Oceanمن خالل ت�سهيل
�أ�س�س جديدة لتحول املوارد الب�شرية
واحل � �ل ��ول م ��ن خ�ل��ال ه� ��ذا احل ��دث
تخطو نحو االجتاه ال�صحيح.

نهيان بن مبارك ي�شهد احتفالية �أبوظبي باليوم العاملي لليوغا
•• �أبوظبي-وام:

�شهد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش فعالية
اليوم العاملي الثامن لليوغا  ،2022التي �أقيمت يف ا�ستاد زايد للكريكت،
بتنظيم جمل�س �أبوظبي الريا�ضي بالتعاون مع �سفارة جمهورية الهند لدى
الدولة ،ونادي �أبوظبي للكريكت ،حتت �شعار "اليوغا من �أجل الإن�سانية"،
و�سط تفاعل �أكرث من  5000م�شارك من خمتلف اجلن�سيات والثقافات.
وق��ال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان" :ت�سعدين امل�شاركة معكم
لنحتفي �سوياً باليوم العاملي الثامن لليوغا ،كما ي�سعدين �أن �أرى يف كل واحد
روحا ودية ورغبة يف جعل العامل مكا ًنا �أف�ضل و�أكرث �إن�سانية للجميع،
منكم ً
تعزيزاً لل�سالم والوئام وال�سعادة يف عاملنا".
و�أ�ضاف معاليه" :نحن يف الإمارات ندرك �أهمية توفري حياة �آمنة وم�ستقرة

للجميع يف كل مكان ،فقد مكنتنا القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل من العي�ش يف بلد يج�سد
�أ�سمى معاين الت�سامح والتعاون ،ما جعلنا قادرين على تكري�س حياتنا جميعاً
لل�سالم والت�سامح وامل�س�ؤولية املجتمعية".
وتابع معاليه�" :إن امل�شاركني يف فعاليات اليوم العاملي الثامن لليوغا من
خمتلف اجلن�سيات والثقافات والديانات والأعراق يعك�سون التنوع ال�سكاين
للإمارات ،الذي يتميز بقوة الت�سامح والتعاي�ش ،ما يدعونا ملوا�صلة تكري�س
�أنف�سنا للتفكري والعمل م ًعا ك�أ�سرة واحدة ،من خالل فهم الآخرين والإميان
ب�أنهم ب�شر ي�ستحقون االحرتام وي�ستحقون التعاطف ،لن�صبح � اً
أبطال حلقوق
الإن�سان والكرامة الإن�سانية واحلياة ال�سعيدة واملر�ضية للجميع".
واختتم معاليه قائ ً
ال" :تربطنا بجمهورية الهند عالقات و�أوا�صر مثمرة
ووطيدة ومميزة ،ونحن ممتنون للفر�صة التي �أتاحها اليوم العاملي الثامن

لليوغا لتعميق �صداقاتنا والتفاهم القائم بني بلدينا ،و�أخرياً دعونا ن�ضع يف
اعتبارنا قدرتنا على �إحداث تغيري كبري لتحقيق ال�سالم يف عاملنا ،وتقويته
و�إطالق العنان للقوة اجلماعية التي لدينا جلعل العامل مكا ًنا �أف�ضل".
من جانبه تقدم �سعادة �ساجناي �سودير �سفري جمهورية الهند لدى الدولة
بال�شكر والعرفان ملعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزي��ر الت�سامح
والتعاي�ش على رعايته الكرمية وح�ضوره امل�شرف الحتفاالت اليوم العاملي
لليوغا كما وجه ال�شكر ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي على دعمه الكامل لتنظيم
هذا احلدث �إىل جميع الداعمني وال�شركاء واملتطوعني".
من جهته قال عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي:
"فخورون بال�صورة املبهرة التي �شهدتها احتفالية �أبوظبي باليوم العاملي
الثامن لليوغا ،لت�ؤكد �أبوظبي من جديد على قيمة و�أهمية تفاعل جمتمعها
مبثل هذه املنا�سبات املهمة ،وحر�صهم على تبني النمط الريا�ضي الإيجابي

حلياة مثالية و�صحية ،بجانب ما تر�سخه من ريادة دولية ومكانة مرموقة
بني مدن العامل املتقدم".
و�أ� �ض��اف" :ميثل تفاعل �أك�ثر م��ن  5000م�شارك وم�شاركة م��ن خمتلف
اجلن�سيات والثقافات ،مك�سبا جديدا للريا�ضة املجتمعية يف �أبوظبي و�إ�ضافة
مم�ي��زة مل�سريتها احل��اف�ل��ة ،كما متثل دالل��ة مهمة على م��دى تفاعل فئات
املجتمع بالأن�شطة واملبادرات التي يقدمها جمل�س �أبوظبي الريا�ضي على
مدار العام والطاحمة النتهاج منط حياة �أفراد املجتمع من النواحي البدنية
وانعكا�سها املبا�شر على ال�صحة و�سعادة الفرد يف املجتمع ودورها يف دعم م�ؤ�شر
جودة احلياة يف �أبوظبي" ،م�شيدا بالتعاون املثمر مع �سفارة جمهورية الهند
ال�صديقة لدى الدولة وجميع ال�شركاء ورج��ال الأم��ن واملتطوعني ،ونادي
�أبوظبي للكريكت ،لدورهم يف تقدمي حدث يليق مبكانة �أبوظبي وتوا�صل
جمتمعها بالريا�ضة.

نادي �ضباط �شرطة دبي ي�ست�ضيف
فعاليات اليوم الأوملبي
•• دبي-وام:

ت�ن�ظ��م ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة الوطنية
اليوم فعاليات اليوم الأومل�ب��ي حيث
ت� �ق ��ام ه � ��ذه ال �ن �� �س �خ��ة حت ��ت �شعار
"الريا�ضة من �أجل ال�سالم".
وتنظم اللجنة بال�شراكة مع القيادة
العامة ل�شرطة دبي ممثلة يف نادي
��ض�ب��اط ��ش��رط��ة دب��ي جم�م��وع��ة من
الأن�شطة الريا�ضية املختلفة بهدف
الرتويج للحدث وا�ستيعاب م�شاركة
�أكرب عدد ممكن من فئات املجتمع.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د م �ع��ايل الدكتور
�أح � �م ��د ب ��ال� �ه ��ول ال �ف�ل�ا� �س��ي وزي ��ر
ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ن��ائ��ب الأول
لرئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة الوطنية
رئ �ي ����س امل �ك �ت��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي رئي�س
الهيئة العامة للريا�ضة على �أهمية
ا�ستثمار الأحداث الريا�ضية يف ن�شر
قيم ال�سالم واالخاء وتعزيز �أوا�صر
امل��ودة وال���ص��داق��ة ب�ين جميع �أفراد
املجتمع.
و�أ�شار معاليه يف كلمته مبنا�سبة اليوم
الأوملبي �أن اللجنة الأوملبية الوطنية

معهد دبي الق�ضائي يطلق الدفعة الأوىل من دبلوم
الدرا�سات القانونية والق�ضائية لتعزيز مهارات �أمناء ال�سر
•• دبي – الفجر:

ب��رئ��ا� �س��ة � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ �أح� �م ��د بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،حتر�ص
على تطبيق ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة
املتمثلة يف ج�ع��ل ال��ري��ا��ض��ة و�سيلة
للتقارب بني النا�س وال�شعوب ،وبث
روح ال�ت�ع��اون يف نفو�سهم انطالقاً
من املبادئ الأوملبية ال�سامية ،م�ؤكداً
على � �ض��رورة ات��اح��ة الفر�صة �أمام
م�شاركة جميع الفئات والأع�م��ار يف
الفعاليات الريا�ضية املتعددة.
وت ��وج ��ه م �ع��ال �ي��ه ب �خ��ال ����ص ال�شكر
وال �ت �ق ��دي ��ر �إىل ال� �ق� �ي ��ادة العامة

ل�شرطة دبي على �شراكتها املثمرة،
وت��رح�ي�ب�ه��ا با�ست�ضافة الفعاليات
ال��ري��ا��ض�ي��ة ل�ل�ي��وم الأومل� �ب ��ي بنادي
�ضباط �شرطة دب��ي ،م�شرياً �إىل �أن
جناح احلدث لن يتحقق �إال بالعمل
اجل� �م ��اع ��ي امل� ��� �ش�ت�رك والتن�سيق
املتبادل مع خمتلف اجلهات لر�سم
�صورة زاهية تهديها الإم ��ارات �إىل
ال�ع��امل يف ه��ذا ال�ي��وم املهم مب�سرية
احلركة الأوملبية.

ودع� � � ��ا م� �ع ��ال� �ي ��ه ج� �م� �ي ��ع اجل� �ه ��ات
وامل ��ؤ� �س �� �س ��ات وال �ه �ي �ئ��ات لل�سماح
ملنت�سبيها ب��امل �� �ش��ارك��ة يف فعاليات
اليوم الأوملبي الذي �سي�شهد تنظيم
�أن�شطة ريا�ضية وترفيهية ،تتنا�سب
م��ع جميع امل��راح��ل ال�سنية� ،إ�ضافة
�إىل �إمكانية تنظيم فعاليات �أخرى
مب �خ �ت �ل��ف امل� ��واق� ��ع ع �ل��ى م�ستوى
ال��دول��ة وتوثيقها ب���ص��ور ومقاطع
م��رئ �ي��ة ع �ل��ى م �ن �� �ص��ات التوا�صل

االجتماعي حتت و�سم اليوم الأوملبي
وو�سم الريا�ضة من �أجل ال�سالم.
من ناحية �أخرى حر�صت جمموعة
من الغوا�صني على �إبراز الفتة اليوم
الأومل �ب��ي و��ش�ع��ار احل��رك��ة م��ن �أجل
ال�سالم ب"ديب داي��ف دبي" �أعمق
ح��و���ض ل�ل�غ��و���ص يف ال �ع��امل ،وذلك
اح �ت �ف��ا ًء ب��ال�ي��وم الأومل �ب��ي وترويجاً
للحدث ودعوة جميع فئات املجتمع
للم�شاركة فيه.

يف �إط� ��ار ح��ر��ص��ه ع�ل��ى ت�ط��وي��ر م �ه��ارات �أع � ��وان ال�سلطة
الق�ضائية� ،أطلق معهد دبي الق�ضائي الدفعة الأوىل من
دبلوم الدرا�سات القانونية والق�ضائية لأمناء ال�سر والذي
يهدف لتعزيز مهارات �أمناء ال�سر .ويتعاون املعهد يف هذا
الدبلوم مع عدد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات لإثراء خمرجاته،
مبا يف ذلك حماكم دبي والق�ضاء الع�سكري والإدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب.
ويهدف الدبلوم �إىل تزويد �أمناء �سر الدعاوى والتنفيذ
والأحوال ال�شخ�صية باملعلومات الأ�سا�سية املرتبطة مبفهوم
و�أهمية �أمانة ال�سر ومهامها الق�ضائية ،ومتكينهم للقيام
مبهامهم وفق �أف�ضل املمار�سات يف هذا ال�ش�أن� ،إىل جانب
�إثراء معارفهم يف املجاالت القانونية .ويتم تنظيم الدبلوم

يومي الإثنني واخلمي�س من كل �أ�سبوع خالل الفرتة من
 20يونيو اجلاري وحتى مطلع �أغ�سط�س املقبل.
وي�شتمل الدبلوم على  9مواد �أ�سا�سية مت تعزيز كل واحد
منها بعدد من امل�ح��اور والتي �ستتم تغطيتها ط��وال 61
�ساعة تدريبية .وم��ن �أه��م ه��ذه امل��واد املفاهيم القانونية
والإجراءات املدنية والأحوال ال�شخ�صية والإثبات يف املواد
املدنية والتجارية وا�ستخدام تقنية االت�صال عن بعد يف
الإجراءات و�أخالقيات الوظيفة ومهارات االت�صال و�إدارة
الوقت وغريها .وعند �إطالق الدبلوم ،مت تعريف املتدربني
مببادرة "دبي تبادر" التي �أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،بهدف ت�شجيعهم
على اتباع �أ�سلوب تر�شيدي للحد من ا�ستهالك العبوات
البال�ستيكية التي ت�ستخدم م��رة واح��دة حلماية البيئة
واحلفاظ على املوارد الطبيعية.
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حممد ال�شرقي يطلع على خطط ومبادرات مفو�ضية ك�شافة الفجرية
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية ،يف
مكتبه ب��ال��دي��وان الأم�ي�ري ،وف��د مفو�ضية احل��رك��ة الك�شفية بالفجرية ،برئا�سة
عبيد �أح�م��د الكعبي  .واط�ل��ع �سمو ويل عهد الفجرية خ�لال اللقاء على خطة
عمل املفو�ضية حتى عام  ،2025وع��دد من امل�ب��ادرات املجتمعية والأن�شطة التي
تعمل عليها احل��رك��ة �ضمن خطتها خ�لال ال�ف�ترة ال�ق��ادم��ة .كما ا�ستمع �سموه
خالل اللقاء �إىل �شرح تف�صيلي عن الفعاليات الثقافية واملجتمعية والريا�ضية
التي تعمل على تنفيذها احلركة على امل�ستوى املحلي وال��دويل ،والتي تهدف �إىل
التعريف بدور الك�شافة ون�شاطاتها املختلفة يف �إمارة الفجرية وتعزيز مفاهيمها

بني �أف��راد املجتمع .و��ش�دّد �سمو ويل عهد الفجرية على ��ض��رورة تفعيل احلركة
الك�شفية يف الإم� ��ارة وتعميق �شراكاتها م��ع امل���ش��اري��ع ذات ال�ع�لاق��ة ،م�ن� ّو ًه��ا �إىل
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية ب�أهمية ا�ستثمار مبادئ املواطنة املرتبطة بالثوابت الوطنية ،مبا
ي�سهم يف تطوير مهارات النا�شئة وال�شباب ورفع ح�س الأفراد بامل�س�ؤولية املجتمعية
والواجب الوطني ،وحتقيق �أهداف التنمية االجتماعية مبختلف �أ�شكالها .وتقدم
وفد مفو�ضية احلركة الك�شفية ،بال�شكر والتقدير ل�سمو ويل عهد الفجرية ،على
حفاوة اال�ستقبال ،ودعم �سموه الدائم للمبادرات وامل�شاريع النوعية التي ت�سهم يف
تعزيز قيم الرتبية الك�شفية ون�شر مفاهيمها الرتبوية واالجتماعية .ح�ضر اللقاء
� ..سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سم ّو ويل عهد الفجرية.

09

ح�صة بو حميد :حكومة الإمارات تبدى اهتماما بالغا بتنفيذ �أحكام (�سيداو)
التمييز �ضد الن�ساء (�سيداو) ولأجل هذا اتخذت تدابري ت�شريعية وقانونية
•• جنيف-وام:
وت��داب�ير �أخ��رى لإع�م��ال احلقوق التي ت�ضمنتها االتفاقية يف �إط��ار التنمية
�أكدت معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع فى ت�صريحات االجتماعية املتكاملة التي حتر�ص احلكومة على �أن يتمتع بثمارها كل فرد .
لوكالة انباء االم��ارات تزامنا مع ا�ستعرا�ض التقرير ال��دورى الرابع لدولة و�أكدت معاىل الوزيرة �أن هذا هو ما حاول وفد الدولة ر�صده يف هذا التقرير
االمارات العربية املتحدة �أمام جلنة االمم املتحدة للتمييز �ضد املر�أة..ان وفد حيث ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ط��ورات على امل�ستويات الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية
الدولة �سي�ستعر�ض جهود الإمارات التي ت�ضمن احلفاظ على املكت�سبات التي واال�سرتاتيجية وال�سيا�سات التي تعزز بنية حقوق الإن�سان يف الدولة واحلفاظ
حققتها املر�أة ،والتي تواكب تطلعات متكينها وتعزيز ح�ضورها  ،انطالقاً من على املكت�سبات ال�ت��ي حققتها امل� ��ر�أة ،مب��ا فيها الأط ��ر امل�ع�ي��اري��ة والقانونية
ر�ؤية القيادة الر�شيدة وهو ماي�شمل الدعم احلكومي على امل�ستوى االحتادي وال�سيا�سية وتعزيز م�سار التمكني لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،ومتكني
وامل �ح �ل��ي ،وال�ت��وج�ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ال�ت�ط��وي��ري��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات الت�شريعية املر�أة ،وتعزيز �أدوراها القيادية ،وم�شاركتها الكاملة على قدم امل�ساواة يف �صنع
وامل�ؤ�س�سية واال�سرتاتيجية ،وال�سيا�سات ذات العالقة ب�أحكام اتفاقية الق�ضاء ال�ق��رار يف جميع جم��االت التنمية امل�ستدامة وم��راع��اة ال�ن��وع االجتماعي يف
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .
التنمية ،تقوية ودعم الآليات الوطنية للم�ساواة بني اجلن�سني .
و�أ�ضافت معاىلها �أن التقرير يت�ضمن كذلك معلومات وبيانات عن م�ساحة ونوهت معاليها مبا ت�ضمنه التقرير الذي ي�ؤكد على �أن املر�أة فى دولة االمارات
ال��دول��ة والتكوين ال��دمي��وغ��رايف ،وم��ؤ��ش��رات التنمية امل�ستدامة وال�سيا�سات ت�شارك بفعالية كبرية جداً يف جميع املجاالت ،حيث �أن الوزيرات ميثلن 27%
واال�سرتاتيجيات ،وما ت�ضمنته من توجهات ومبادرات تهدف �إىل متكني املر�أة من الت�شكيل ال��وزاري يف دول��ة الإم��ارات ،كما ت�شكل الن�ساءن�سبة  50%من
ورفع ن�سب م�ساهماتها يف �سوق العمل بوجه عام ،ويف جمال الق�ضاء وال�سلك ع�ضوية املجل�س ال��وط�ن��ي يف دول��ة الإم � ��ارات ،و 60%م��ن �أع���ض��اء جمل�س
الدبلوما�سي بوجه خا�ص� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني اخلدمات ال�صحية التخ�ص�صية الإم��ارات لل�شباب واملجال�س املحلية لل�شباب كما ميثلن  24%يف ع�ضويات
واال�ست�شارات الأ�سرية و ت�سليط ال�ضوء على جمل�س الإم��ارات للتوازن بني جمال�س الإدارات يف اجلهات االحتادية واملحلية  .وعن جمال التعليم قالت
اجلن�سني و�إطالق م�ؤ�شر التوازن بني اجلن�سني يف اجلهات احلكومية.
ان ن�سبة املعلمات حتى املرحلة الثانوية بلغت  ،76%بالإ�ضافة �إىل 37%
ولفتت �إىل مايت�ضمنه التقرير ك��ذل��ك م��ن بع�ض ال�ت�ع��دي�لات الت�شريعية يف الكادر التعليمي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل �أما يف القطاع ال�صحي فقد بلغ
الداعمة للأمومة والطفولة وحماية امل��ر�أة من العنف وتعريف التمييز كما �إجمايل العامالت من الن�ساء  63%يف خمتلف التخ�ص�صات .
جاء يف التعديالت الأخرية لقوانني عالقات العمل وقانون مكافحة التمييز نوهت معاىل الوزيرة اىل انه وبدعم من القيادة الر�شيدة ،فقد و�صلت ن�سبة
والكراهية .ويتناول التقرير �سبل وجهود الدولة يف حماية املر�أة واحلفاظ على م�شاركة املر�أة الإماراتية يف م�شروع "م�سبار الأمل" �إىل املريخ �إىل  34%من
�صحتها ومتكينها من �أداء واجباتها العملية والعائلية ب�شكل متوازن ،وخا�ص ًة فريق العمل و 80%من الفريق العلمي اخلا�ص بامل�سبار ،ويف عام  2021مت
خالل جائحة كوفيد.-19
الإعالن عن �أول رائدة ف�ضاء عربية �ضمن برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء يف
على �صعيد متوا�صل وفيما يتعلق وامل�ح��اور التى �سريكز عليها وف��د الدولة دورته الثانية ،وهي الإماراتية نورا املطرو�شي ،التي مت اختيارها من بني �أكرث
الطالع اللجنة واملجتمع الدوىل على التطورات املتعلقة بتمكني املر�أة خا�صة من  4000متقدم .
و�أن دولة االمارات من الدول التى نالت ا�شادة كافة املنظمات الدولية فى هذا �أفادت بان الت�شريعات فى الدولة �أ�سهمت كذلك وب�شكل كبري يف متكني املر�أة
اخل�صو�ص ..قالت معاىل ح�صة بو حميد �إن حكومة االمارات العربية املتحدة خا�صة يف امل�ج��ال االقت�صادي م��ن خ�لال م��راع��اة ظ��روف امل��ر�أة وال�ت��ي ت�سهل
تبدى اهتماما بالغا ومتزايدا بتنفيذ �أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال انخراطها الكامل يف ري��ادة الأع�م��ال ويف غريها من الأن�شطة وقالت معاىل

الوزيرة ان هذا التمكني تك�شفه الأرقام التي تفيد ب�أن عدد ال�شركات املرخ�صة
واململوكة من ن�ساء بلغت � 80ألفاً و� 25شركة ،فيما بلغ عدد �سيدات الأعمال
� 32ألف �سيدة �أعمال �إماراتية يدرن م�شاريع تقدّر قيمتها بحوايل  40مليار
درهم �أي ما يفوق  10مليارات دوالر �أمريكي ،وترجمة لهذا التمكني حققت
دولة الإم��ارات املركز الأول على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف
تقرير "املر�أة و�أن�شطة الأعمال والقانون  "2021ال�صادر عن البنك الدويل
.
وذك��رت معاىل ال��وزي��رة فى ح��واره��ا ان التقرير �أ��ش��ار �إىل �أن دول��ة الإمارات
واحدة من �أف�ضل الدول على م�ستوى العامل يف التح�سينات التي وثقها البنك
يف جمال متكني املر�أة اقت�صادياً وفقاً مل�ؤ�شرات هذا التقرير والذي يُعد من �أهم
املراجع العاملية املعنية بر�صد جهود احلكومات حول العامل فيما يتعلق بو�ضع
القوانني والت�شريعات الرامية �إىل حماية ومتكني املر�أة اقت�صادياً.
فى ذات االطار �أكدت معاىل الوزيرة �أن املر�أة فى دولة االمارات حظيت كذلك
بثقة املجتمع وت��أي�ي��ده باعتبارها عن�صراً مهماً يف عملية التنمية وتتوافر
لديها جميع املعطيات الأ�سا�سية التي متكنها من امل�ساهمة الإيجابية يف حركة
التنمية وتوجيهها .ويعترب عمل امل ��ر�أة يف م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين داعما
لقدرتها على امل�شاركة احلقيقية يف احلراك االجتماعي ويعطي م�ؤ�شراً وا�ضحاً
على تفهم املر�أة لدورها يف بناء املجتمع .حيث بلغت ن�سبة املنت�سبات والعامالت
يف اجلمعيات ذات النفع العام وامل�ؤ�س�سات الأهلية  26%من العاملني يف هذا
القطاع .
فيما يتعلق والتطورات التى متت فى الفرتة االخرية على امل�ستوى الت�شريعى
فيما يخ�ص دور امل��ر�أة فى املجتمع فى دول��ة االم��ارات قالت معاىل ح�صة بو
حميد وزيرة تنمية املجتمع ان الدولة قد قطعت ومنذ ا�ستعرا�ضها لتقريرها
الدوري اجلامع /الثاين والثالث /يف �إطار اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد امل��ر�أة �شوطا كبريا يف جمال متكني امل��ر�أة اذ انها وعلى ال�صعيد
الت�شريعي اعتمدت العديد من التعديالت التي طر�أت على الت�شريعات الوطنية
التي ت�صب يف جم��ال تعزيز وحماية حقوق امل ��ر�أة �شملت ق��وان�ين العقوبات
والإج ��راءات اجلزائية واملعامالت املدنية والأح��وال ال�شخ�صية والعمل ،كما
�أ�صدرت يف عام  2019قانون احلماية من العنف الأ�سري ،اما على �صعيد

ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات فقد اعتمدت دولة الإم��ارات ا�سرتاتيجية متكني
املر�أة وريادتها والتي توفر �إطارا مرجعيا وا�سرت�شاديا لكل امل�ؤ�س�سات املحلية
واالحتادية وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين يف جمال و�ضع خطط وبرامج متكني
املر�أة .
ا�ستطرادا ملا قامت به الدولة قالت معاىل الوزيرة ان دولة االمارات �أ�صدرت
 11قانونا جديدا وتعديال ت�شريعيا من  2019اىل  2021ان�صبت جميعها
يف م�صلحة تعزيز حقوق املر�أة ومتكينها يف جميع املجاالت �إ�ضافة �إىل دورها
الرئي�سي يف ا�سرتاتيجية اخلم�سني عاماً القادمة لدولة الإمارات كما اعتمدت
دولة الإم��ارات القانون االحتادي رقم  12ل�سنة  2021ب�ش�أن�إطالق"الهيئة
ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن�سان" يف � 30أغ�سط�س 2021كم�ؤ�س�سة م�ستقلة
ذات �شخ�صية اعتبارية متار�س ن�شاطاتها وف��ق مبادئ باري�س ِّ
املنظمة لدور
امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،والتي تتمتع باال�ستقالل
امل��ايل والإداري يف ممار�سة مهامها و�أن�شطتها واخت�صا�صاتها ،وتهدف �إىل
تعزيز وحماية حقوق الإن�سان وحرياته.
وق��ال��ت معايل ال��وزي��رة �إن ال��دول��ة ق��د �أ�س�ست جمل�س الإم ��ارات للتوازن بني
اجل�ن���س�ين ،و�إط�ل�ق��ت م��ؤ��ش��ر ال �ت��وازن ب�ين اجلن�سني يف اجل �ه��ات احلكومية.
واعتمدت دولة الإمارات كذلك �سيا�سة احلماية الأ�سرية ،وكذلك دليل التوازن
ب�ين اجلن�سني� ،أم��ا على ال�صعيد امل�ؤ�س�سي فقد مت �إن�شاء جمل�س الإم ��ارات
للتوازن بني اجلن�سني بهدف تقلي�ص الفجوة بني اجلن�سني يف كافة قطاعات
الدولة ،كما �أطلقت اال�سرتاتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للفرتة من
.2021-2017
وا�ضافت ان الدولة �أ�صدرت كذلك قانون تنظيم عالقات العمل ل�سنة 1980
وتعديالته يف  ،2020وال��ذي ن�ص على م�ساواة �أج��ور الن�ساء بالرجال يف
القطاع اخلا�ص ،ومنح العامل ذكرا �أو �أنثى يف القطاع اخلا�ص "�إجازة والدية"
مدفوعة الأجر لرعاية الطفل ،وحظر القانون الإماراتي على �صاحب العمل
ان�ه��اء ع�لاق��ة العمل ب�سبب �أو �أث �ن��اء ف�ترة احل�م��ل �أو ال ��والدة .كما �أ�صدرت
الإم��ارات ق��راراً يف ع��ام  2019بامل�ساواة يف ال��روات��ب والأج��ور بني اجلن�سني
يف اجلهات احلكومية ،لتكون دولة الإمارات بذلك �أول دولة يف املنطقة ت�صدر
ت�شريعاً من هذا النوع .

جلنة الطاقة بالوطني توا�صل مناق�شة ا�ستدامة خدمات الكهرباء واملاء
�ش�أن ا�ستدامة خدمات الكهرباء واملاء " ح�ضر االجتماع �سعادة كل من عفراء ال�ع�لاق��ة ب��امل��و� �ض��وع ،و�آراء وم�لاح �ظ��ات امل���ش��ارك�ين يف احل�ل�ق��ة النقا�شية
•• دبي-وام:
بخيت العليلي مقررة اللجنة ،وجميلة �أحمد املهريي ،وعائ�شة را�شد ليتيم ،االفرتا�ضية التي نظمتها اللجنة م�ؤخرا ،والتي تناولت حماور جهود وزارة
وا�صلت جلنة �ش�ؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية يف املجل�س الوطني وحممد عي�سى الك�شف ،وم��رمي ماجد بن ثنية� ،أع�ضاء املجل�س الوطني الطاقة والبنية التحتية يف �ش�أن تطوير خدمات الطاقة واملاء ،والتحديات
التي تواجه املواطنني يف اخلدمات املقدمة لهم من الكهرباء واملاء ،وجهود
االحتادي ،برئا�سة �سعادة الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي رئي�سة اللجنة ،االحتادي.
�أم�س مبقر الأمانة العامة يف دبي مناق�شة مو�ضوع " �سيا�سة احلكومة يف وا�ستعر�ضت اللجنة خ�لال االجتماع نتائج اجتماعاتها م��ع اجل�ه��ات ذات التن�سيق والتعاون بني القطاعات احلكومية واملحلية املعنية ل�ضمان ا�ستدامة

خدمات الكهرباء واملاء ،وقررت اللجنة �إعداد تقريرها ب�ش�أن املو�ضوع متهيدا
لرفعه للمجل�س.
ك�م��ا اع �ت �م��دت ال�ل�ج�ن��ة ن����ص م��و� �ض��وع ��س�ي��ا��س��ة احل �ك��وم��ة يف � �ش ��أن الذكاء
اال�صطناعي ،و�سيتم عر�ضه على املجل�س للموافقة عليه و�إر�ساله ملجل�س
الوزراء لطلب املوافقة على مناق�شته.

(ربع قرن) مُت ّثل الإمارات يف �أوملبياد الروبوت العاملي ب�أملانيا نوفمرب املقبل

•• ابوظبي-الفجر:

ت ��أه��ل منت�سبو م�ؤ�س�سة رب��ع قرن
ل�صناعة القادة واملبتكرين ،لتمثيل
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف
نهائيات �أومل�ب�ي��اد ال��روب��وت العاملي،
ال � �ت� ��ي � �س �ت �ق ��ام يف �أمل� ��ان � �ي� ��ا خ�ل�ال
ال �ف�ت�رة م��ن �17إىل 19نوفمرب
 ،2022لفوزهم باملراكز الأوىل
على م�ستوى ال��دول��ة ،يف ت�صفيات
امل�سابقة الوطنية لأوملبياد الروبوت
العاملي التي نظمتها دائ��رة التعليم
وامل �ع��رف��ة ب��أب��وظ�ب��ي اف�ترا� �ض �ي �اً يف
ال� �ف�ت�رة م ��ن � 4إىل  6م ��ن �شهر
يونيو اجلاري حتت �شعار "روبوتي
�صديقي" ،ب �ه��دف �إل� �ه ��ام �أجيال
امل�ستقبل م��ن العلماء واملهند�سني
وامل �خ�ت�رع�ي�ن ،ب�ت���ص�م�ي��م روبوتات ف��ري��ق "Sharjah Youth
�صديقة للب�شر جتمع بني هند�سة  "Wasitاملكون من موزة عي�سى
ال��ذك��اء اال�صطناعي وتكنولوجيا املزروعي من منت�سبات �سجايا فتيات
ال�شارقة ،و�سيف ح�سن كرم وحممود
الروبوت وتطبيقاته.
ع�ب��د امل�ن�ع��م ال�ف���ض��ل م��ن منت�سبي
ن��ا��ش�ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة ،يف ف�ئ��ة مبتكرو
�إجنازات
ح� �ي ��ث ح� ��� �ص ��د ف� ��ري� ��ق " UAEامل�ستقبل للمرحلة ال�ث��ان��وي��ة ،كما
 "Future Codeامل�ك��ون من �أح ��رز ف��ري��ق "Khorfakkan
علي حميد ال�ل��وغ��اين و�سيف علي  "Seniorاملكون من وليد عي�سى
النقبي منت�سبي �أط�ف��ال ال�شارقة ،الغيالين وزاي��د �سلطان الرئي�سي
امل ��رك ��ز الأول يف ف �ئ��ة "مبتكرو وعبدالهادي بوجمعه من منت�سبي
امل�ستقبل" ،وف � ��از ب��امل��رك��ز الأول نا�شئة ال�شارقة ،املركز الأول يف فئة

"مهمة روبوت" ،وت�أهلوا بهذا الفوز
�إىل مت�ث�ي��ل ال ��دول ��ة يف املناف�سات
العاملية ب�أملانيا نوفمرب املقبل.
مراكز متقدمة
وح �ق��ق منت�سبو �أط �ف��ال ال�شارقة
م��راك��ز م�ت�ق��دم��ة مت�ث�ل��ت يف املركز
الرابع �ضمن فئة "مهمة روبوت"،
وامل��رك��ز ال�ساد�س يف فئة "مبتكرو
امل�ستقبل" ،ف�ي�م��ا ح �ق��ق منت�سبو
ن��ا��ش�ئ��ة ال���ش��ارق��ة امل��رك��ز ال �ث��اين يف
فئة "مبتكرو امل�ستقبل" للمرحلة

الإع� � ��دادي� � ��ة ،وامل� ��رك� ��ز ال� �ث ��ال ��ث يف
ف�ئ��ة "مهمة روبوت" للمرحلتني
الإع��دادي��ة وال�ث��ان��وي��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
امل��رك��ز ال �ث��ال��ث يف ف�ئ��ة "مهند�سو
امل�ستقبل" ،وفازت منت�سبات �سجايا
فتيات ال�شارقة ب��امل��رك��ز ال�ث��ال��ث يف
فئة "مبتكرو امل�ستقبل".
ا�ستعداد
وي�ستعد منت�سبو ربع قرن الفائزون
باملركز الأوىل على م�ستوى الدولة،
من الآن خلو�ض ال�سباق العاملي عرب

ال�ت��دري��ب املكثف واجل�ه��د ال ��د�ؤوب
لتطوير م�شاريعهم و�إيجاد احللول
ال �ت��ي مت�ك�ن�ه��م م��ن ح��ل امل�شكالت
وجت��اوز التحديات ،يف بيئة حمفزة
على الإبداع واالبتكار.
اجل��دي��ر بالذكر �أن م�ؤ�س�سة "ربع
قرن" ل�صناعة ال�ق��ادة واملبتكرين،
والتي مت الإع�لان عن �إطالقها يف
�سبتمرب  2016بتوجيهات كرمية
م��ن ق��ري�ن��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و حاكم ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين� ،إم��ارات��ي ق��ادر على ق�ي��ادة امل�ستقبل
ال�شارقة �-سمو ال�شيخة جواهر بنت تعد �أول م�ؤ�س�سة �إماراتية وعربية وال� �ت� ��أث�ي�ر ف �ي��ه ،م �ل �ت��زم �اً بهويته
حممد القا�سمي -رئي�سة م�ؤ�س�سة و�إق �ل �ي �م �ي��ة ت��رم��ي �إىل ب �ن��اء جيل الوطنية؛ وتن�ضوي حتتها كل من

�أطفال ال�شارقة ،ونا�شئة ال�شارقة،
و�سجايا فتيات ال�شارقة ،وال�شارقة
لتطوير القدرات "تطوير".
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دائرة الثقافة وال�سياحة تد�شن بطاقة �صيف �أبوظبي النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة االنتفاع بدون
درهم للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني  4و 17عاماً ،وهي جمانية للأطفال
الذين تبلغ �أعمارهم � 3سنوات ف�
الدخول �أقل.إىل املدن الرتفيهية العاملية الثالث يف جزيرة وجه حق بخدمات االت�صاالت �أو قنوات البث
د�شنت دائ��رة الثقافة وال�سياحة–�أبوظبي �أم����س "بطاقة �صيف �أبوظبي" على وت�سمح البطاقة حلامليها
•• �أبوظبي-وام:

10

املوقع الإلكرتوين "زوروا �أبوظبي" summerpass.visitabudhabi.
، aeو ذلك بعد �إطالقها بنجاح حملة �أبوظبي الرتويجية "�صيفك معنا �أحلى"
يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي هذا العام .تتيح البطاقة التي �صممتها الدائرة،
حلامليها فر�صة زيارة �أهم املعامل والتجارب ال�سياحية التي حتظى بها العا�صمة
ب�أ�سعار خمف�ضة من خالل بطاقة ح�صرية واحدة ي�سري ا�ستخدامها لغاية 31
�أغ�سط�س .2022
وتقدم �أبوظبي خدمات ال�ضيافة ذات امل�ستوى العاملي ووجهات الرتفيه العائلي
والتجارب ال�سياحية واملواقع الثقافية وجتعلها يف متناول جميع املقيمني والزوار
من خالل "بطاقة �صيف �أبوظبي" ،التي تبلغ �أ�سعارها  599درهم للكبار ،و499

يا�س" ،عامل فرياري �أبوظبي" وجتربة الأفعوانية الأ�سرع يف العامل ،و"عامل وارنر
براذرز �أبوظبي" ولقاء الأبطال اخلارقني املحبوبني ،و"يا�س ووتروورلد �أبوظبي"
واال�ستمتاع ب�أكرث من  40جولة ولعبة ومنزلقة.
وت�شمل البطاقة �أي�ضاً زيارة جمانية ملدة يوم واحد �إىل متحف اللوفر �أبوظبي،
وكذلك الدخول املجاين �أو ب�سعر خمف�ض �إىل  13موقعاً ثقافياً يف مدينة �أبوظبي
ومنطقة العني ،من �ضمنها ،ق�صر احل�صن ،بيت احلرفيني ،ق�صر الوطن ،متحف
ق�صر العني ،قلعة اجلاهلي ،وق�صر املويجعي.
وتغطي البطاقة �أي�ضاً التنقل املجاين عرب �أرج��اء املدينة ب�سهولة عرب حافالت
�أبوظبي ويف جزيرة يا�س من خالل حافالت "يا�س �إك�سرب�س".

•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خالل تغريدة ن�شرتها �أم�س
على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة االنتفاع
ب��دون وج��ه حق بخدمات االت�صاالت �أو قنوات البث عن طريق
ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات.
و�أ� �ش��ارت النيابة العامة �إىل �أن��ه طبقا للمادة  50م��ن املر�سوم
بقانون احتادي رقم  34ل�سنة  2021يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات
واجلرائم الإلكرتونية والتي ن�صت على �أنه يعاقب باحلب�س مدة ال

تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن � 250ألف درهم وال تزيد
على مليون درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من انتفع �أو
�سهل للغري بدون وجه حق االنتفاع بخدمات االت�صاالت �أو قنوات
البث امل�سموعة �أو املرئية ،وذلك عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو
�إحدى و�سائل تقنية املعلومات .وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إطار
حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية
بني �أفراد املجتمع ون�شر جميع الت�شريعات امل�ستحدثة واملحدثة
بالدولة ،ورف��ع م�ستوى وع��ي اجلمهور بالقانون ،وذل��ك بهدف
ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

ا�ستقبلت وفد ًا من موا�صالت الإمارات و�شركة تطوير خدمات النقل (رافد)

هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ت�ستعر�ض م�شروعها الرائد (�أوالدكم يف م�أمن) للحافالت املدر�سية
•• ال�شارقة -الفجر:

ع�ق��دت هيئة ال�شارقة للتعليم اخل��ا���ص اجتماعا ثنائيا �ضم وف��دا زائ ��را من
�شركة تطوير خدمات النقل (رافد) من اململكة العربية ال�سعودية ،وموا�صالت
الإم��ارات وذلك بهدف االطالع على م�شروع “من�صة �أوالدك��م يف م�أمن" الذي
�أطلقته الهيئة يف العام  2020اىل جانب بحث �سبل التعاون امل�شرتك.
ت��ر�أ���س االجتماع �سعادة الأ�ستاذ علي احلو�سني مدير هيئة ال�شارقة للتعليم
اخل��ا���ص ،وم��ن ج��ان��ب م��وا��ص�لات الإم� ��ارات ح�ضره الأ��س�ت��اذ جا�سم املرزوقي،
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع النقل امل��در��س��ي ،وفهد حممد احل�م��اد مدير تطوير
اال�سرتاتيجية والقطاعات من �شركة تطوير ال�سعودية.
ً
ورح��ب �سعادة الأ�ستاذ علي احلو�سني باحل�ضور ،م�ؤكدا حر�ص هيئة ال�شارقة
للتعليم اخلا�ص على تعزيز �شراكاتها الداخلية واخلارجية مبا يخدم الق�ضايا
الرتبوية والتعليمية ،واحلر�ص على تبادل الأفكار واخل�برات ،م�شريا �إىل �أن
الهيئة وانطالقاً من ر�ؤية قيادتها الر�شيدة للم�ستقبل ت�سعى اىل حتقيق ر�ؤيتها
ور�سالتها و�أهدافها وقيمها اجلوهرية يف تطوير املنظومة التعليمية و�صوال بها
نحو العاملية.
واطلع احلو�سني الوفد الزائر على م�شروع "من�صة �أوالدك��م يف م�أمن" الذي
�أطلقته الهيئة قبل ع��ام�ين ،وا�ستطاعت م��ن خ�لال��ه �إح ��داث نقلة نوعية يف
منظومة النقل املدر�سي على م�ستوى مدار�س الإمارة اخلا�صة  ،م�شرياً اىل �أن
امل�شروع الذي مت تد�شينه يف فرباير  2020ي�أتي متا�شيا مع ق��رارات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد
حاكم ال�شارقة حفظه ،حيث متت اال�ستفادة بال�صورة املثلى من التقنيات الرقمية
عرب تعزيز �إج��راءات ال�سالمة يف احلافالت املدر�سية ،وحتقيق �أق�صى درجات

الأم��ان ،مع تنظيم ومتابعة احلافالت �أثناء ت�أدية عملها ح�سب اال�شرتاطات
املربمة مع الهيئة.
وا�ستمع الوفد الزائر اىل �شرح تف�صيلي بالإ�ضافة اىل عر�ض جتربة عملية عن
امل�شروع الذي يعترب من�صة موحدة ملراقبة الرحالت املدر�سية اليومية ملدار�س
ال�شارقة اخلا�صة ،ومراقبة �أداء م�شغلي خدمة النقل والتزامهم بت�شريعات
النقل املدر�سي.

وي�ه��دف امل���ش��روع ال��ذي ت�ستفيد منه  127مدر�سة م��ن امل��دار���س اخلا�صة يف
ال�شارقة اىل توفري خدمة نقل مدر�سي �آمنة ،تتيح لويل الأمر تتبع احلافالت
املدر�سية �أث�ن��اء رحلة ال��ذه��اب وال�ع��ودة من و�إىل املدر�سة ،من خ�لال التطبيق
الذكي «وال��ذي تقوم عربه م�شرفة احلافلة بت�سجيل �صعود الطلبة ونزولهم
من احلافلة با�ستخدام التطبيق واجلهاز اللوحي اخلا�ص بها ،مما يتيح لأولياء
الأمور االطالع عليها ومتابعة �أبنائهم ،كما تتم مراقبة ومتابعة كافة الرحالت

من خالل غرفة عمليات وحتكم يف مقر هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ،يقوم
من خاللها املوظفون املخت�صون مبراقبة الأداء والبيانات لكافة احلافالت
التابعة ملدار�س الإمارة.
وتتكون "املن�صة" من جز�أين الأول من�صة اوالدك��م يف م�أمن ،والثاين فح�ص
احلافالت و�إ��ص��دار ال�شهادات ،فيما تقدم املن�صة خدمات عديدة ت�شتمل على
نظام لإدارة رحالت الطلبة ،وتطبيق الهواتف الذكية لأولياء الأم��ور ،وغرف
العمليات ،وتطبيق امل�شرفات ،واعتماد موا�صفات الأجهزة يف احلافالت..
ويعمل تطبيق امل�شرفات على حتديد نقاط التوقف للطلبة ،وحتديد بداية
الرحلة املدر�سية وانتهائها ،وت�سجيل ح�ضور الطلبة ،والتبليغ عن احلوادث
لغرف العمليات ،والتوا�صل مع �أولياء الأمور وغرف العمليات ،فيما يوفر تطبيق
�أولياء الأمور تنبيهات ح�ضور الطلبة و�صعود ونزول الطلبة من واىل احلافلة،
وخا�صية تعقب احلافلة على اخلريطة ،وجدول تف�صيلي لرحلة الطلبة ،ويتم
من خ�لال التطبيق تو�ضيح رحلة الطلبة من واىل امل��دار���س مت�ضمنة موقع
احلافلة املدر�سية على اخلريطة ،وت�سجيل �صعود الطلبة اىل احلافلة با�ستخدام
تطبيق امل�شرفات ،مع ار�سال تنبيهات بخط �سري احلافلة اىل ويل الأمر وغرفة
العمليات ،ومن ثم الو�صول اىل املدر�سة وت�سجيل خ��روج الطلبة من احلافلة
با�ستخدام التطبيق وار�سال تنبيه لويل الأمر حتى نهاية الرحلة
ويعمل امل�شروع على الت�أكد من مطابقة �أجهزة الأمن وال�سالمة لت�شريعات النقل
املدر�سي ال�صادرة عن الهيئة و�إ�صدار ال�شهادات ،مع خا�صية تطبيق للفاح�صني
لت�سهيل عملية الفح�ص وا�صدار ال�شهادات والدفع عن طريق النظام.
و�أع��رب الوفد الزائر يف ختام االجتماع عن �إعجابه ب��الإجن��ازات التي حققتها
الهيئة ،م ��ؤك��دا �أن التجربة يف ال���ش��ارق��ة غنية وث��ري��ة مبحتوياتها الفكرية
والتعليمية..

�أطلقتها �إدارة �سالمة الطفل وتبد�أ خالل ال�صيف

�سالمتهم � ً
أوال ..حملة �شاملة يف ال�شارقة ت�ضمن ا�ستدامة التوعية حول �أمان الطفل على مدار العام
هنادي اليافعي :احلملة ت�ضمن جماالت التوعية بكافة املخاطر التي تهدد �سالمة الطفل

•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت �إدارة �سالمة الطفل ،التابعة
للمجل�س الأع �ل��ى ل���ش��ؤون الأ�سرة
بال�شارقة ،عن �إطالق حملة توعوية
�شاملة حتت �شعار "�سالمتهم �أو ًال"،
ت�ضم جمموعة وا�سعة من احلمالت
ال �ف��رع �ي��ة والأن �� �ش �ط ��ة التوعوية
املتخ�ص�صة التي تنفذها على مدار
العام ،وتندرج �ضمنها خمتلف جهود
الإدارة لتوعية العائالت والأطفال
وخم�ت�ل��ف �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع بتدابري
ال �� �س�ل�ام��ة ال �ت ��ي ي �ج��ب ات �خ��اذه��ا،

للحماية من خمتلف املخاطر التي
ي�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا الأط �ف ��ال يف املوا�سم
املختلفة من ال�سنة.
وبينت "�سالمة الطفل" �أن احلملة
ت ��أت��ي ل �ت ��ؤك��د �أن ح�م��اي��ة الأطفال
عملية متوا�صلة ولي�ست مو�سمية،
و�أنها تهدف �إىل تر�سيخ وا�ستدامة
ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع ال� �ع ��ائ�ل�ات وفئات
املجتمع املختلفة ،ل�ضمان م�ستوى
ع��ال م��ن ح�م��اي��ة ��س�لام��ة الأطفال
ج�سديا ونف�سيا وعاطفيا� ،إ�ضافة
�إىل تعزيز ال�شراكات اال�سرتاتيجية
م��ع � �ش��رك��اء ��س�لام��ة ال �ط �ف��ل ،ومن

�ضمنهم دائرة اخلدمات االجتماعية،
والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة،
وال ��دف ��اع امل ��دين ال �� �ش��ارق��ة ،وهيئة
الوقاية وال�سالمة.
وتنطلق احلملة مبرحلتها الأوىل
خ�لال ف�صل ال�صيف ،وت��رك��ز على
رف��ع ال��وع��ي باملمار�سات التي تكفل
الو�صول �إىل �أعلى م�ستوى حلماية
ووق� ��اي� ��ة الأط � �ف� ��ال م ��ن احل � ��وادث
الأكرث �شيوعًا خالل فرتة ال�صيف،
م �ث��ل ال� �غ ��رق واالخ� �ت� �ن ��اق وابتالع
الأدوي��ة وغريها من املخاطر التي
تهدد �سالمة الأط �ف��ال وت�ستوجب

التوعية.
وت �� �س �ت �ه��دف الأن �� �ش �ط��ة التوعوية
لإدارة �� �س�ل�ام ��ة ال� �ط� �ف ��ل خ�ل�ال
ال�صيف الرتكيز على توعية جمهور
مواقع التوا�صل االجتماعي ،ورواد
ال �� �ش��واط��ئ ال �ع��ام��ة وامل�ست�شفيات
وال���ص�ي��دل�ي��ات وع ��دد م��ن الفنادق
ب��إم��ارة ال�شارقة ،م��ن خ�لال توزيع
"الدليل ال���ص�ي�ف��ي ل�ل���س�ب��اح��ة "،
و"دليل املربية املنزلية" ،ومن�شورات
الرقابة الدوائية ،وبث فقرات �إذاعية
توعوية وفيديوهات �إر�شادية.
هنادي اليافعي ،مديرة �إدارة �سالمة

الوطني يختتم دور انعقاده العادي
الثالث بعقد جل�سته الـ  16الأربعاء

الطفل :هدفنا �أن نبقى على ات�صال
م�ستمر مع املجتمع لنحافظ على
�سالمة �أطفالنا
وقالت هنادي اليافعي ،مديرة �إدارة
�سالمة الطفل" :نطلق ه��ذا العام
حملة �شاملة متثل مظلة ملجموعة
م � ��ن احل� � �م �ل��ات ال� �ن ��وع� �ي ��ة ال �ت ��ي
�ستنفذها الإدارة ،لتغطي عربها
التوعية م��ن جميع اجل��وان��ب التي
تعزز لدى املجتمع �سبل الوقاية من
خمتلف املخاطر التي تهدد �سالمة
ال �ط �ف ��ل ،وي� �ظ ��ل وع� ��ي ال ��وال ��دي ��ن
ويقظتهم هو الأ�سا�س الذي ن�ضمن

•• �أبوظبي -وام:

يختتم املجل�س الوطني االحتادي دور
ان�ع�ق��اده ال �ع��ادي ال�ث��ال��ث م��ن الف�صل
الت�شريعي ال�سابع ع�شر ،بعقد جل�سته
ال�ساد�سة ع�شرة برئا�سة معايل �صقر
غبا�ش رئي�س املجل�س ،ي��وم الأربعاء
امل�ق�ب��ل يف ق��اع��ة زاي ��د مب�ق��ر املجل�س
ب��أب��وظ�ب��ي ،يناق�ش خ�لال�ه��ا م�شروع
ق��ان��ون احت� ��ادي ب �� �ش ��أن التعاونيات،
وم�شروع قانون احتادي ب�ش�أن تنظيم
الوكاالت التجارية.
وح�سب ج��دول �أعمال اجلل�سة يطلع
امل�ج�ل����س ع �ل��ى ت �ق��اري��ر ن �� �ش��اط هيئة
املكتب ،واللجان الدائمة ،خالل الدور
الثالث من الف�صل الت�شريعي ال�سابع
ع�شر وهي  :جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية
والت�شريعية والطعون ،وجلنة �ش�ؤون
ال� ��دف� ��اع وال ��داخ� �ل� �ي ��ة واخل ��ارج� �ي ��ة،
وجلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية

عززت مديرية �شرطة العني بقطاع
الأمن اجلنائي التوعية اال�ستباقية
ب ��الإج ��راءات وال �ت��داب�ير الوقائية
الكفيلة لت�أمني املمتلكات احليوانية
م ��ن خ �ل��ال ح �م �ل��ة � �ص �ي��ف ب� ��أم ��ان
ومبادرة "�أمن حاللك" .
و�أو�ضح العميد جمعه �سامل الكعبي
م��دي��ر م��دي��ري��ة ��ش��رط��ة ال �ع�ين �أن
امل�ب��ادرة ت�أتي �ضمن حر�ص �شرطة
�أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ن���ش��ر الأم ��ن
والأم � ��ان وال�ط�م��أن�ي�ن��ة يف املجتمع
وذل � ��ك ب��ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
هيئة �أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال�سالمة
الغذائية وع��دد من اجلهات املعنية
وم�لاك امل��وا��ش��ي يف ال�ع��زب واملزارع
من املواطنني .
وتركز املبادرة على عدد من الأن�شطة
التوعوية من خالل تنفيذ الربامج

وال�صناعية ،وجل�ن��ة � �ش ��ؤون التقنية
وال �ط��اق��ة وال�ث��روة امل�ع��دن�ي��ة ،وجلنة
� �ش ��ؤون التعليم وال�ث�ق��اف��ة وال�شباب
والريا�ضة والإع�لام ،وجلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئية ،وجل�ن��ة ال�ش�ؤون

االجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد
الب�شرية ،وجلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق � ��اف وامل��راف��ق ال �ع��ام��ة ،وجلنة
ال �� �ش �ك��اوى ،وجل �ن��ة ر�ؤ�� �س ��اء اللجان،
كما يطلع املجل�س على تقرير ن�شاط

�سالمة الأطفال داخل وخارج املنزل
ويف بيئة اللعب والتخييم و�أماكن
ال �ت �ن��زه ،وال�ت��وع�ي��ة ب ��أه��م �إج� ��راءات
�سالمة الأطفال على منت املركبات،
�إىل جانب ور�ش عمل حول الوقاية
م��ن �سلوك التنمر وكيفية حماية
اخل �� �ص��و� �ص �ي��ة وجت� �ن ��ب التعر�ض
لل��إ� �س��اءات ع�بر و��س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي.

�شرطة �أبوظبي تطلق مبادرة حلماية
املمتلكات احليوانية
•• �أبوظبي-وام:

الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة .وي�خ�ت�ت��م املجل�س
�أع � �م� ��ال ج �ل �� �س �ت��ه ب � �ت �ل�اوة امل��ر� �س��وم
االحت��ادي بف�ض دور االنعقاد العادي
الثالث من الف�صل الت�شريعي ال�سابع
ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي .

من خالله حماية �سالمة الأطفال
دائ �م �اً ،ل��ذل��ك نحث �أول �ي��اء الأم ��ور
يف ك ��اف ��ة ح� �م�ل�ات ال �ت��وع �ي��ة على
ان�ت�ه��اج امل��زي��د م��ن احل��ر���ص واتباع
الإجراءات الآمنة حلماية �أطفالهم،
ون�ت�ط�ل��ع �إىل ت �ف��اع��ل امل�ج�ت�م��ع مع
م��راح��ل احلملة و�أن نلم�س املزيد
من التقيد بقواعد �سالمة الأطفال
يف كل املوا�سم والف�صول"
و�أ� �ض��اف��ت" :يف ك��ل م��و��س��م ين�ضم
�أول � �ي� ��اء �أم� � ��ور و�أط � �ف� ��ال ج� ��دد �إىل
امل���س�ت�ه��دف�ين م��ن ب��رام��ج و�أن�شطة
�إدارة ��س�لام��ة ال�ط�ف��ل ،وه��دف�ن��ا �أن

ن �ب �ق��ى ع �ل��ى ات �� �ص ��ال م �� �س �ت �م��ر مع
امل �ج �ت �م��ع ل �ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى �سالمة
�أطفالنا ،و�أق�صر الطرق حلمايتهم
ي �ب��د�أ بيقظة الأه� ��ل وع ��دم �إهمال
الأطفال واالنتباه �إىل مدى التقيد
ب� ��إج ��راءات ال���س�لام��ة ال �ت��ي حتفظ
ال�صغار وت�ساعد على وقايتهم من
خمتلف احلوادث" .و�ستغطي بقية
مراحل احلملة خالل العام اجلاري
جم��االت التوعية بحماية الأطفال
و�إجراءات ال�سالمة املختلفة ،لتقدم
للمجتمع الإر�شادات الوقائية التي
تكفل توفري ن�سبة �أعلى من حماية

امل��رئ�ي��ة وت��وزي��ع ال�برو� �ش��ورات على
م �ل��اك وم� ��رب� ��ي احل �ل ��ال و ن�شر
�إر� �ش��ادات مل��رت��ادي امل��راك��ز التجارية
باال�ستعانة بال�شا�شات االلكرتونية
وذل ��ك و� �ص��و ًال �إىل �أك�ب�ر ع��دد من

اجلمهور امل�ستهدف .
و�إ�شار ان هناك عدة �إجراءات وقائية
ي �ج��ب ات �ب��اع �ه��ا م�ن�ه��ا وج� ��ود �إن� ��ارة
كافية يف منطقة ال�ع��زب �أو املزارع
وتركيب كامريات مراقبة والت�أكد

م� ��ن � �س�ل�ام��ة ال �� �س �ي��اج اخل ��ارج ��ي
ووج � ��ود م���س�ك��ن ل �ل �ع �م��ال بالقرب
من العزب وامل��زارع لت�سهيل عملية
امل��راق�ب��ة وال�ت��أك��د ب�شكل دوري من
�أعداد املوا�شي.
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باللغة والعملة ثم البث ..هل تقرتب «خري�سون» من م�صري القرم؟
•• عوا�صم-وكاالت

يف خطوة جديدة نحو �إ�ضفاء الطابع الرو�سي على الأرا�ضي التي
باتت حتت �سيطرتها يف جنوب �أوك��ران�ي��ا� ،أعلن اجلي�ش الرو�سي
تغيري خا�صيات �أب ��راج ال�ب��ث التلفزيوين يف منطقة خري�سون،
لت�صبح قنوات التلفزة الرو�سية متاحة “جما ًنا”� ،سبقها ا�ستخدام
عملة الروبل وتو�سيع عمليات التجني�س وفر�ض اللغة الرو�سية.
كانت خري�سون املطلة على البحر الأ��س��ود �أول مدينة �أوكرانية
رئي�سية ت�سقط يف �أيدي القوات الرو�سية ،وقد لعبت دورًا حا�سمًا
يف �سيطرة تلك القوات على مناطق جنوب �أوكرانيا.
والثالثاء ،قالت وزارة الدفاع الرو�سية ،يف بيان� ،إن “خرباء وحدات
ب� ّ�ث ال�ق��وات امل�سلحة الرو�سية غ�ّيترّ ت خا�صيات �آخ��ر ب��رج من بني

�سبعة �أبراج يف منطقة خري�سون ،لتتمكن قنوات التلفزة الرو�سية
من ّ
البث».
و�أ�شارت �إىل �أن نحو مليون من �سكان املنطقة بات ب�إمكانهم الآن
م�شاهدة “جما ًنا” ال�ق�ن��وات الرو�سية الرئي�سية ،ال �سيما تلك
التابعة ل�شركة البث التلفزيوين والإذاعي لعموم رو�سيا الر�سمية
التي تنقل ب�شكل دائم �سيا�سة الكرملني.
ونقلت وك��ال��ة “تا�س” ال��رو��س�ي��ة الر�سمية ،ال�ث�لاث��اء ،ع��ن �أحد
امل�س�ؤولني املوالني لرو�سيا اجلدد يف خري�سون كرييل �سرتميو�سوف
�أن رو�سيا قد ت�ض ّم هذه املنطقة “قبل نهاية العام.
و�أ� �ض��اف�“ :سنجري ا�ستفتا ًء ه��ذا ال �ع��ام .وب�ع��د ه��ذا اال�ستفتاء،
�سنتوجه �إىل قادة االحتاد الرو�سي كي يقبلوا ان�ضمامنا �إىل رو�سيا».
ويف وق��ت �سابق ،ق��ال نائب رئي�س الإدارة الرو�سية يف خري�سون

ك�يري��ل �سرتميو�سوف �إن��ه ال ت��وج��د خطط لإن���ش��اء “جمهورية
خري�سون ال�شعبية” على غ��رار �إقليمي دونيت�سك ولوغان�سك يف
�أوكرانيا ،لكنه �أ�شار �إىل �أن هناك ً
خططا ملطالبة الرئي�س الرو�سي
ب�ضمه لالحتاد الرو�سي ،م�ضي ًفا“ :خري�سون هي رو�سيا».
ب��دوره ،قال �سكرتري املجل�س العام حلزب رو�سيا املوحدة احلاكم
�أندريه تورت�شاك� ،إن بالده دخلت هذه املنطقة و�ستبقى فيها �إىل
الأب��د“ ،ال ينبغي �أن يكون هناك �شك يف ذلك” ،م��ؤك�دًا �أن��ه لن
تكون هناك عودة �إىل املا�ضي ،و�أن بالده �ستعمل على “تطوير هذه
املنطقة الغنية».
تعقيبًا ع�ل��ى ذل ��ك ،ق��ال امل�ح�ل��ل املتخ�ص�ص يف ال �� �ش ��ؤون الأمنية
واال�سرتاتيجية ليون راد�سيو�سيني �إن خري�سون تعد �أح��د �أكرب
املكا�سب لرو�سيا منذ بدء احلرب وكانت �أحد الأه��داف الرئي�سية

لت�أمني مياه عذبة �إىل �شبه ج��زي��رة ال�ق��رم التي ا�ستولت عليها
مو�سكو يف  .2014و�أ�ضاف راد�سيو�سيني ،يف ت�صريحات لـ”�سكاي
ن�ي��وز عربية”� ،أن “مو�سكو تعمل على رو��س�ن��ة مناطق ال�شرق
واجلنوب عرب تغيري الهوية والدميغرافية ال�سيا�سية واالجتماعية
يف تلك املناطق بهدف �إن�شاء بيئة م�ؤيدة لرو�سيا بالكامل ،ومن ثم
ب�سط �سيطرتها على ال�ساحل الأوك��راين ،وهو �أمر لي�س بال�صعب
يف بع�ض املدن التي تعترب تاريخيًّا جزءًا من رو�سيا».
و�أ�شار �إىل �أن “تق�سيم �أوكرانيا و�إ�ضعافها هما �أحد �أهداف العملية
الع�سكرية وخري�سون لن تكون الأخرية ،واخلطوة املقبلة �ستكون
�أودي�سا التي تعد العا�صمة ال�ساحلية لأوكرانيا ،وت�سهم بنحو 20
باملئة من الناجت املحلي الإجمايل للبالد ،كما متثل مكانة رمزية
لرو�سيا كونها �أحد �أهم املوانئ يف فرتة الإمرباطورية الرو�سية».

والية �أوىل م�ضطربة ...ماذا عن الثانية؟

�إيكونومي�ست :نتائج االنتخابات الت�شريعية �ضربة مذهلة ملاكرون

ما �إذا كان �سي�ستبدل رئي�سة وزرائه املعينة حديثاً.
�أح��د اخليارات هو �أن يحاول ماكرون ت�شكيل حكومة
�أقلية ،كما فعل مي�شال روكار يف عهد فران�سوا ميرتان
بني �سنتي  1988و  .1991يف ذلك الوقت ،ا�ستخدم
روكار املادة الد�ستورية  3-49التي مكنته يف منا�سبات
عدة من تخطي الربملان .لكن القواعد التي حتكم تلك
املادة �أ�صبحت �أ�شد �صرامة :با�ستثناء الت�شريع املتعلق
باملوازنة ،ال ميكن اللجوء �إليها �إال مرة واح��دة خالل
الدورة الربملانية� .سيحتاج ماكرون عو�ضاً عن ذلك �إىل
االعتماد على دعم غب الطلب للت�شريع من قبل نواب
�آخرين �إذا ا�ستطاع العثور عليه.

•• عوا�صم-وكاالت

توقعت جملة “�إيكونومي�ست” �أن ي��واج��ه الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون والي��ة ثانية يخيم عليها
الاليقني �إذ فقد الأكرثية املطلقة يف اجلمعية الوطنية
واملحددة بـ 289نائباً .وح�صل حتالف “معاً” الو�سطي
على  245مقعداً يف انهيار عن الرقم الذي حققه يف
الدورة املا�ضية واملتمثل بـ 350مقعداً.
وخ�سر ع��دد م��ن احل�ل�ف��اء امل�ق��رب�ين م��ن م��اك��رون مثل
رئي�س املجل�س النيابي ري�شار ف�يران ووزي��ر داخليته
ال���س��اب��ق ك��ري���س�ت��وف ك��ا��س�ت��ان��ر ال���س�ب��اق االن�ت�خ��اب��ي يف
دوائ��ره��م .وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�ستقيل ع��دد م��ن وزراء
ماكرون بعد �إ�سقاطهم من قبل الناخبني.
ح�ت��ى يف ح��ال�ت��ه املتقل�صة� ،سيبقى حت��ال��ف م�ع�اً �أكرب
حزب يف الربملان .حل حتالف الي�سار الراديكايل بقيادة
م�ي�لان���ش��ون (االحت� ��اد ال�شعبي ال�ب�ي�ئ��ي واالجتماعي
اجلديد  -نوپ) يف املرتبة الثانية .ا�ستوعب الرتوت�سكي
ال���س��اب��ق ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  70ع��ام �اً اال�شرتاكيني
وال�شيوعيني واخل���ض��ر .و�ضمن ميالن�شون �أ�صوات
ال�ساعني �إىل معاقبة ماكرون كما �إىل تقييد �سلطاته
فح�صل على � 131صوتاً.
�أكرب مفاج�أة
خا�ض ميالن�شون حملته ب�شعار “ميالن�شون ،رئي�س
الوزراء” .حتى قبل الت�صويت� ،أ�سقط م��اك��رون هذا
االحتمال .لكن نوپ لن يحل حمل حزب اجلمهوريني
م��ن مي�ي�ن ال��و� �س��ط ك�م�ع��ار��ض��ة �أ� �س��ا� �س �ي��ة يف الربملان
وح�سب� .سيمثل الآن قوة برملانية جديدة �ساعية �إىل
عرقلة �أي ت�شريعات ال تعجبها .نتيجة ميالن�شون
ه��ي جن��اح للي�سار الفرن�سي ال��ذي عانى ل�سنوات من
اخل�لاف��ات ال��داخ�ل�ي��ة .مل��رة وح �ي��دة ،و��ض�ع��ت الأح ��زاب
الي�سارية املتنوعة خالفاتها ال�سيا�سية الكثرية حيال
م�سائل مثل �أوروب��ا �أو الطاقة النووية جانباً من �أجل

ت�شكيل قوة م�ضادة ملاكرون .لكن ح�سب املجلة ،كانت
النتيجة ال�ت��ي حققها ح��زب التجمع الوطني بقيادة
مارين لوبن �أكرب مفاج�أة.
حقق احلزب القومي ال�شعبوي �أف�ضل نتيجة انتخابية
له على الإطالق حمققاً  89مقعداً وهي زيادة ب�أكرث
من ع�شرة �أ�ضعاف عن املقاعد الثمانية التي ح�صدها
يف  2017و�أكرث من املقاعد التي فاز بها اجلمهوريون
الأح ��د .تلفت امل�ج�ل��ة ال�ن�ظ��ر �إىل �أن ن��وپ ه��و حتالف
لكن التجمع الوطني يبدو ق��وة برملانية �أك�بر من �أي
ح��زب م��ن الأح ��زاب املكونة للجمعية الوطنية .ي�ؤكد
ذل��ك حت��ول ال�سيا�سات احلزبية الفرن�سية �إىل ثالثة
تكتالت :الو�سط الذي ي�سيطر عليه ماكرون ،والي�سار

الراديكايل واليمني القومي .النتيجة �ضربة خطرية
ومذهلة للرئي�س الفرن�سي.
ر�سالة الناخبني
قبل التوجه الأ�سبوع املا�ضي يف زيارة �إىل �شرق �أوروبا
مبا فيها �أوكرانيا ،دعا ماكرون الناخبني �إىل �إعطائه
“�أكرثية �صلبة” ل�ضمان اال�ستقرار يف �أوق��ات ي�سود
ف �ي �ه��ا ال�ل�اي �ق�ي�ن .مل ي �ح��دث ذل � ��ك .ب� ��دا الناخبون
م�صممني على تقييد ق��درة الرئي�س يف فعل ما يريد
و�إج� �ب ��اره ع�ل��ى احل �ك��م ب�ط��ري�ق��ة خمتلفة وع �ل��ى �أخذ
وج�ه��ات النظر ال�سيا�سية الأخ��رى باالعتبار .يواجه
ماكرون الآن خيارات �صعبة يف واليته الثانية من بينها

حتالف مع اجلمهوريني؟
ميكن �أن ي�ك��ون ال�ب��دي��ل يف حم��اول��ة الرئي�س ت�شكيل
حتالف مع جميع الت�سويات ال�سيا�سية التي يقت�ضيها.
مع اجلمهوريني واملرتبطني بهم من ميني الو�سط،
�سيح�صل ن�ظ��ري�اً ع�ل��ى الأك�ث�ري ��ة .ل�ك��ن ق�ب��ل اجلولة
الثانية من االنتخابات ،رف�ض ه�ؤالء دعوة منا�صريهم
�إىل دع ��م م��ر��ش�ح��ي م ��اك ��رون � �ض��د ال �ت �ح��ال��ف بقيادة
ميالن�شون .لقد ان�شق العديد من املعتدلني يف احلزب
�إىل مع�سكر ماكرون منذ فرتة طويلة .املناق�شات حول
ال�سيا�سيني وال�سيا�سات �ستكون �صعبة .ولن يكون �أي
من اخليارين قادراً على دعم حكومة م�ستقرة �أو �صنع
�سيا�سة �سليمة .قد ي�ضطر ماكرون �إىل �إعادة �صياغة
بع�ض تعهداته من بينها خطة رفع �سن التقاعد من
� 62إىل � 64أو  65ع��ام �اً .احلما�سة ال�ت��ي دع��م من
خاللها الناخبون ميالن�شون الذي وعد بخف�ض �سن
التقاعد �إىل ال�ستني تقدم تلميحاً �إىل �شعور اجلمهور
حيال خطة ماكرون .بفعل انتفا�ضة ال�سرتات ال�صفر
وانت�شار جائحة كوفيد 19-وغزو �أوكرانيا والت�ضخم
املرتبط به ،واجه ماركون ذو الأعوام الأربعة والأربعني
والية �أوىل م�ضطربة .مع ذلك ،وب�شكل مرجح ،يبدو
�أن الوالية الثانية �ستكون �أكرث ا�ضطراباً.

حمكمة االحتاد الأوروبي ت�ضع حدودا ال�ستخدام بيانات رحالت الركاب
•• بروك�سل-وام:

ق�ي��دت املحكمة العليا يف االحتاد
الأوروبي ا�ستخدام بيانات الركاب
الذين يدخلون االحت��اد “مبا هو
�ضروري للغاية”..يف حني ال تزال
�شركات ال�ط�يران ملزمة ب�إر�سال
ه � ��ذه ال �ب �ي ��ان ��ات �إىل ال�سلطات
.وقالت املحكمة العليا يف االحتاد
الأوروب ��ي �إن ال�سلطات ال ميكنها
الو�صول �إىل بيانات ركاب �شركات
الطريان �إال �إذا كان هناك تهديد
“حقيقي” ب� ��ارت � �ك� ��اب جرمية
خطرية �أو �إرهاب.
و�ضعت حمكمة العدل الأوروبية
حدودا لكيفية جمع بيانات الركاب
ومتى ميكن ا�ستخدامها من قبل
�سلطات �إن �ف��اذ ال�ق��ان��ون  ،ح�سبما
�أعلنت املحكمة يف حكم ر�سمي.
ويعد ال�ق��رار مهما من حيث �أنها
امل � ��رة الأوىل ال �ت��ي ت �� �ص��در فيها
املحكمة العليا يف االحتاد الأوروبي
حكما يحد م��ن ا�ستخدام الذكاء
•• عوا�صم-وكاالت

اال�صطناعي  -مما ي�شكل �سابقة
مي �ك��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف الق�ضايا
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق الذكاء
اال�صطناعي.
ويف ح �ي��ن �أن حم �ك �م ��ة ال� �ع ��دل
الأوروبية مل توقف هذه املمار�سة
ب�شكل �صريح � ،إال �أن احل�ك��م هو
�أي �� �ض ��ا ف� ��وز ج ��زئ ��ي للمدافعني
ع��ن خ�صو�صية البيانات  ،الذين
ج��ادل��وا ب ��أن توجيه �سجل بيانات
ال ��رك ��اب ي �ن �ت �ه��ك ح �ق ��وق حماية
البيانات واحلق يف اخل�صو�صية.
وق ��ال ��ت ج �م��اع��ة ح �ق��وق �ي��ة رفعت
ال�ق���ض�ي��ة �إن مم��ار� �س��ات االحت ��اد
تذهب بعيدا جدا ،قائلة �إنها ميكن
�أن ت � ��ؤدي �إىل م��راق �ب��ة جماعية
ومتييز.
وت�ت�ع�ل��ق ال�ق���ض�ي��ة ب�ت��وج�ي��ه �سجل
�أ�سماء الركاب لالحتاد الأوروبي ،
والذي مت تبنيه يف عام .2016
وي���س�م��ح ه ��ذا الإج � � ��راء مل�س�ؤويل
العدالة وال�شرطة بالو�صول �إىل
ب �ي��ان��ات ال ��رك ��اب ع��ن الأ�شخا�ص

الذين ي�سافرون من و�إىل االحتاد
االوروبي .كما ي�سمح بجمع بيانات
ال ��رك ��اب ع ��ن ال ��رح�ل�ات اجلوية
داخ��ل االحت��اد الأوروب ��ي يف بع�ض
احلاالت.
وي���س�ع��ى ال �ت��وج �ي��ه �إىل م�ساعدة
ال���س�ل�ط��ات يف م�ك��اف�ح��ة اجلرمية
اخلطرية ومنع الإرهاب.
وميكن �أن تت�ضمن البيانات التي مت
جمعها �أ�سماء الركاب ومعلومات
االت�صال بهم  ،بالإ�ضافة �إىل �أرقام
ال��رح�لات وع��دد احل�ق��ائ��ب وكيف
دفعوا ثمن الرحلة وم��ن �سافروا
معه.
وي� � �ت � ��م ج � �م� ��ع ه� � � ��ذه ال � �ب � �ي ��ان ��ات
وم �ع��اجل �ت �ه��ا م� ��ن ق �ب ��ل وح � ��دات
معلومات الركاب التي �أن�ش�أتها كل
دول��ة ع�ضو يف االحت��اد الأوروب ��ي.
ثم تتحقق الوحدات من معلومات
ال��رك��اب م��ع ق��واع��د ب�ي��ان��ات �إنفاذ
القانون .وميكنهم بعد ذلك �إر�سال
البيانات ال�شخ�صية �إىل ال�شرطة
املحلية وجهاز اليوروبول االوروبي

و��س�ل�ط��ات االحت ��اد الأخ� ��رى “�إما
ب�شكل عفوي �أو ا�ستجابة لطلبات
م�ب�ررة ح�سب الأ�صول”  ،وفقا
للمفو�ضية الأوروبية.
وت���س�ت�خ��دم ه ��ذه ال�ب�ي��ان��ات لتتبع
امل���ش�ت�ب��ه ب�ه��م ج�ن��ائ�ي��ا املعروفني،
ولكن �أي�ضا للإبالغ عن الرحالت
اجل ��وي ��ة ال �ت��ي ي�ح�ت�م��ل �أن تكون
م�شبوهة ،مب��ا يف ذل��ك م��ا �إذا كان
�أح��د ال��رك��اب ق��د دف��ع ن�ق��دا �أو �إذا
مل يكن يجلب الكثري من الأمتعة
على منت رحلة طويلة..
ح��ال�ي��ا  ،ي�ت��م “�إلغاء تخ�صي�ص”
ال�ب�ي��ان��ات بعد �ستة �أ��ش�ه��ر وميكن
حفظها ملدة ت�صل �إىل � 5سنوات -
وبعد ذلك  ،يجب حذفها.
وم � � ��ع ذل � � ��ك  ،ق� ��� �ض ��ت حمكمة
ال �ع��دل الأوروب� �ي ��ة ب ��أن��ه “يف حني
�أن ال�ت��وج�ي��ه م���س�م��وح ب��ه  ،يجب
و�ضع قيود معينة حتى ال ينتهك
ج �م��ع ال �ب �ي��ان��ات ق ��ان ��ون االحت� ��اد
الأوروبي».
وقالت املحكمة يف بيان �إن “احرتام

احل �ق ��وق الأ� �س��ا� �س �ي��ة ي�ت�ط�ل��ب �أن
تقت�صر ال���ص�لاح�ي��ات املن�صو�ص
عليها يف توجيه �سجالت �أ�سماء
امل���س��اف��ري��ن ع�ل��ى م��ا ه��و �ضروري
ل� �ل� �غ ��اي ��ة ..ال ي� �ج ��وز لل�سلطات
يف ال � ��دول الأع� ��� �ض ��اء يف االحت ��اد
الأوروب��ي البالغ عددها  27دولة
نقل ومعاجلة بيانات ال��رك��اب �إال
من �أج��ل “تهديد �إرهابي حقيقي
وحايل �أو متوقع».
وال ميكن ال��و��ص��ول �إىل البيانات
�إال م ��ن ق �ب��ل ال �� �س �ل �ط��ات عندما
يعتقد �أن �سفر ال�شخ�ص مرتبط
بن�شاط �إج��رام��ي  -مم��ا يعني �أنه
يجب اال�شتباه يف فراره من م�سرح
اجل��رمي��ة � ،أو و�صوله �إىل وجهة
بنية ارتكاب جرمية.
كما اعرت�ضت املحكمة على طول
ال �ف�ترة ال��زم�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ت��م فيها
حفظ البيانات ،قائلة �إنه ال ينبغي
تخزين الكثري م��ن البيانات بعد
�ستة �أ��ش�ه��ر .ول��ن ي�سمح لوكاالت
�إن � � �ف� � ��اذ ال � �ق� ��ان� ��ون ب ��االح� �ت� �ف ��اظ

ب��ال �ب �ي��ان��ات ل �ف�ترة �أط � ��ول �إال �إذا
ك��ان��ت ه�ن��اك “�صلة مو�ضوعية”
بن�شاط �إرهابي حمتمل �أو جرمية
خطرية.
ك� �م ��ا ح � �ظ� ��رت حم� �ك� �م ��ة ال� �ع ��دل
الأوروب � � �ي � � ��ة ا�� �س� �ت� �خ ��دام ال ��ذك ��اء
يف �أن �ظ �م��ة ال �ت �ع �ل��م الآيل جلمع
ومعاجلة البيانات املتعلقة بركاب
�شركات الطريان.
وق ��ال ال�ق���ض��اة �إن اخلوارزميات
يف ب��رن��ام��ج ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات يجب
�أن ت�ك��ون وا��ض�ح��ة ،و�أن ��ه ال ميكن
ا��س�ت�خ��دام التعلم الآيل لتحديد
ال �� �س �ل��وك �ي��ات �أو ال �ع�ل�ام��ات التي
ميكن اعتبارها م�شبوهة ،لأن هذا
ق��د ي ��ؤدي �إىل “متييز مبا�شر �أو
غري مبا�شر».
وط� � �ل � ��ب م� � ��ن حم� �ك� �م ��ة ال � �ع� ��دل
الأوروب �ي ��ة ال�ب��ت يف الق�ضية بعد
�أن طعنت راب�ط��ة حقوق الإن�سان
البلجيكية وج �م��اع��ات �أخ� ��رى يف
التوجيه �أمام حمكمة بلجيكية يف
عام .2017

عوا�صم
انقره
قال وزير الغابات الرتكي وحيد كريي�شت�شي �إن حريق غابات يف جنوب
غرب البالد متت ال�سيطرة عليه �إىل حد كبري �أم�س الأرب�ع��اء ،بعد
�أن �أعادت م�شاهد احرتاق الغابات للأذهان �صور حرائق العام املا�ضي
التي دم��رت ع�شرات الآالف من الهكتارات يف جميع �أنحاء املنطقة.
و�أظهرت لقطات من اجلو ن�شرتها �سلطات الغابات املحلية يف وقت
�سابق ت�صاعد �أع �م��دة م��ن ال��دخ��ان م��ن املنطقة م��ع انت�شار حرائق
ت��ؤج�ج�ه��ا ري ��اح ق��وي��ة ع�بر ال �غ��اب��ات يف منطقة ذات ك�ث��اف��ة �سكانية
منخف�ضة .كان م�س�ؤولون قالوا �إن رجال الإطفاء يكافحون النريان
من اجل��و والأر���ض .ومل يعرف بعد �سبب احلريق ال��ذي ب��د�أ حوايل
ال�ساعة الثامنة م�ساء بالتوقيت املحلي ( 1700بتوقيت جرينت�ش)
الثالثاء .و�أ�ضاف كريي�شت�شي �أن الرطوبة املرتفعة ودرجات احلرارة
املنخف�ضة ن�سبيا كانت من العوامل الإيجابية مقارنة بظروف الطق�س
اجلاف واحلار للغاية خالل حرائق العام املا�ضي .و�أو�ضح ،متحدثا يف
منطقة بوردوبيت بالقرب من منتجع مرمري�س املطل على بحر �إيجه
حيث اندلع احلريق “ن�أمل �أن تنتهي هذه امل�شكلة اليوم .ميكننا �أن
نقول بحذر �إن احلريق متت ال�سيطرة عليه �إىل حد كبري».

مو�سكو
غيرّ ت بلدية مو�سكو �أم�س الأربعاء العنوان الر�سمي ل�سفارة الواليات
املتحدة يف العا�صمة الرو�سية تكرميا لالنف�صاليني املوالني لرو�سيا
يف �أوك��ران�ي��ا ،يف م�سعى للتنديد بالدعم الأم�يرك��ي لكييف .وقالت
بلدية مو�سكو يف بيان �إن “�سفارة الواليات املتحدة يف رو�سيا �أ�صبح
لديها عنوان جديد ب�شكل ر�سمي» .وباتت البعثة الدبلوما�سية الآن
يف �ساحة “جمهورية دونيت�سك ال�شعبية” ا�سم �إح��دى املنطقتني
االن�ف���ص��ال�ي�ت�ين يف دون �ب��ا���س ب ��أوك��ران �ي��ا ال�ل�ت�ين اع�ت�رف��ت مو�سكو
بـ”ا�ستقاللهما” يف فرباير قبل بدء عمليات ع�سكرية يف �أوكرانيا.
ومت �إطالق هذا اال�سم على مفرتق طرق مل يكن لديه ا�سم حتى الآن
قرب ال�سفارة ،لأن �أ�سماء ال�شوارع املحيطة بالبعثة الدبلوما�سية ال
تتغري .وج��رى اختيار ه��ذا العنوان الر�سمي اجلديد بعد ت�صويت
عرب الإنرتنت نظمته �سلطات مو�سكو و�شارك فيه � 278ألفا و684
�شخ�صا ،بح�سب بيان البلدية .وتذكر هذه اخلطوة باجراء مماثل
قامت به الواليات املتحدة ،قبل �سنوات ،يف خطوة لإدانة �سجل رو�سيا
احلقوقي .ويف  ،2018مت �إطالق ا�سم “بوري�س نيمت�سوف بالزا”
على ق�سم من اجلادة املمتدة قرب �سفارة رو�سيا يف وا�شنطن يف �إ�شارة
اىل املعار�ض الرو�سي الذي مت اغتياله عام  2015قرب الكرملني.

بكني
رفعت هيئة ال�سيطرة على الفي�ضانات فى حو�ض دلتا نهر الل�ؤل ؤ�
بجنوب ال�صني اال�ستجابة الطارئة للفي�ضانات �إىل امل�ستوى الأول
“�أعلى م�ستوى” �أم�س الأول حيث من املتوقع �أن ت��ؤدي ال�سيول
املت�صاعدة على نهري بيجيانغ و�شيجيانغ“ ،النهران الرئي�سيان”
للحو�ض� ،إىل ا�ستمرار ارت�ف��اع من�سوب امل�ي��اه ال��وق��ت ،وف� ًق��ا لوزارة
املوارد املائية.
يوجد يف ال�صني نظام ا�ستجابة ط��وارئ مكون من �أربعة م�ستويات
إحلاحا و�شدة.
لل�سيطرة على الفي�ضانات ،وامل�ستوى  1هو الأكرث � ً
وقد طلبت ال�سلطات من حكومة مقاطعة قوانغدونغ تعزيز املراقبة
والإن ��ذار املبكر ،والرتتيب علم ًيا الحتجاز الفي�ضانات و�إجراءات
التحويل ،وحماية اخل��زان��ات وال���س��دود ،والتنفيذ اجل�ي��د لأعمال
الإخالء والإنقاذ يف حماولة ل�ضمان �سالمة ال�سدود الرئي�سية على
نهر بيجيانغ ونهر�شيجيانغ و جمموعة مدينة دلتا نهر الل�ؤل�ؤ.
وتتوا�صل الأم �ط��ار ال�غ��زي��رة يف اجتياح مقاطعة ق��وان�غ��دون��غ ،مما
�أدى �إىل ت�ضخم الأنهار وحدوث انهيارات �أر�ضية ،ودفع �إىل �إجالء
ال�سكان يف الأ�سبوع املا�ضي.

ّ
وتتقدم...هل يف ّكرالغرب بت�سوية يف �أوكرانيا؟
رو�سيا تتحدى العقوبات

ا�ستغل الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب� ��وت�ي��ن خ� �ط ��اب ��ه �أم� � � � ��ام امل� �ن� �ت ��دى
االقت�صادي الدويل يف �سان بطر�سربج اجلمعة كي يندد بقوة بالرد الغربي
على الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وق��ال بوتني“ :قبل عام ون�صف العام ،عندما كنت �أحت��دث �أم��ام منتدى
دافو�س ،ك��ررت مرة �أخ��رى �أن عهد الآح��ادي��ة القطبية قد انتهى -و�أريد
�أن �أب��د�أ بهذا� ،إنها حقيقة ال مفر منها� .إن��ه (النظام العاملي القائم على
القطب الواحد) انتهى .على رغم كل املحاوالت لإنقاذه واحلفاظ عليه
بكل الو�سائل املمكنة� .إن التغيري هو من طبيعة التاريخ” .و�أ��ض��اف �أن
“�شركاءنا ال ينكرون بب�ساطة الواقع فقط� ،إنهم يحاولون مقاومة م�سار
التاريخ� .إنهم يفكرون مبعايري القرن املا�ضي” .وو�صف نظام العقوبات
ال �غ��رب��ي ال � ��ذي ظ �ه��ر ع �ق��ب الغزو
الرو�سي لأوكرانيا ب�أنه “جمنون”
و”طائ�ش” .ولفت �إىل �أن “الهجوم
االق �ت �� �ص��ادي ال�سريع” ،مل يخفق
يف �شل رو�سيا فح�سب ،بل �إن��ه �أحلق
“ا�ضراراً مم��اث �ل��ة وح �ت��ى �أكرب”
ب�أوروبا والواليات املتحدة.
وكتب حم��رر ��ش��ؤون الأم��ن القومي
يف جم �ل��ة “نا�شونال �إنرت�ست”
الأم��ري�ك�ي��ة م ��ارك �أي�ب���س�ك��وب��و���س �أن
بع�ض �صانعي ال�سيا�سة الغربيني
يتفقون مع تقييم بوتني .وكان موقع
“بلومربغ” الأمريكي �أفاد الأ�سبوع
املا�ضي �أن “عدداً من م�س�ؤويل �إدارة
الرئي�س جو بايدن يقرون �سراً ،ب�أن
العقوبات عو�ض عن �أن تكبح جماح
ال �ك��رم �ل�ي�ن ،وف� ��ق م ��ا ك� ��ان املتوخى
منها ،ف�إنها تفاقم الت�ضخم ،وت�ؤدي
�إىل تدهور الأم��ن الغذائي وتعاقب
ال��رو���س ال �ع��ادي�ين �أك�ث�ر م��ن بوتني

وحلفائه» .ونظراً �إىل ارتفاع �أ�سعار الطاقة وتوطيد العالقات املالية مع
دول رئي�سية رف�ضت امل�ضي بالعقوبات الغربية ،ف�إن رو�سيا حتدت ب�شكل
ملحوظ تنب�ؤات �إدارة بايدن ب�إنهيار اقت�صادي فوري.
وي �ق��ول اخل�ب�راء �إن ت ��أث�ير ال�ع�ق��وب��ات ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى رو��س�ي��ا ي�ح�ت��اج �إىل
�سنوات قبل �أن ي�سري مفعوله .و�أبلغ اخلبري البارز يف امل�ؤ�س�سة الأملانية
لل�ش�ؤون الدولية والأمنية ياني�س كلوغ ل�صحيفة “وول �سرتيت جورنال”
الأم��ري�ك�ي��ة �أن “امل�شاكل االقت�صادية لرو�سيا ��س�ت��زداد بحلول ال�صيف
واخل��ري��ف ،لكن ب�شكل تدريجي” .وحتى يف ه��ذه احل��ال ،ال �ضمانة ب�أن
الأمل الإقت�صادي املقبل لرو�سيا� ،سيكون من القوة بحيث يفرز تغيريات

يف عقيدة التفكري لدى الكرملني �أو مبا يجعل احلرب يف �أوكرانيا مكلفة
�إىل حد كبري بالن�سبة �إليه.
ويف �إ�شارة �إىل الإرتفاع املتوا�صل يف �أ�سعار النفط ،قال املفاو�ض الأوكراين
ديفيد �أراخاميا ملوقع “�أك�سيو�س” الأمريكي الإخ�ب��اري� ،إن��ه �سي�ستغرق
رو�سيا �أربع �سنوات كي ت�شعر بالعواقب الكاملة للعقوبات ،و�أن “ال�س�ؤال
هل نحن (الأوكرانيني) �سنبقى هنا بعد ثالث �أو �أربع �سنوات لنتمتع بهذه
امل�شهد».
ولفت الكاتب �إىل �أن الآث��ار اجلانبية للعقوبات �آخ��ذة يف الت�صاعد بينما
الآمال بح�صول هجوم �أوكراين معاك�س تتال�شى يف ظل تقدم رو�سي بطيء
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لكن ثابت يف �شرق �أوكرانيا وجنوبها،
وب�ع����ض ال �ق��ادة ال�غ��رب�ي�ين و�أع�ضاء
يف فريق بايدن لل�سيا�سة اخلارجية
ب� ��د�أوا ي �ق��ارب��ون ب�ح��ذر االحتماالت
البعيدة املدى لت�سوية تفاو�ضية .وقال م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي
جيك �سوليفان اخلمي�س �إن ال��والي��ات املتحدة �ستوا�صل دع��م �أوكرانيا
“بتزويدها املتوا�صل بال�سالح واملعلومات الإ�ستخباراتية” ،لكنه �أ�ضاف �أن
وا�شنطن جتري حمادثات مع كييف حول ما ميكن �أن تبدو عليه الت�سوية
مع رو�سيا.
وقال الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون“ :عند نقطة معينة ،وبعد �أن
نكون قد قدمنا �أق�صى الدعم لأوكرانيا كي تقاوم-وعندما تنت�صر ،وهذه
رغبتي ،ويتوقف �إطالق النار ،ف�إنه يتعني علينا التفاو�ض...و�سيتعني على
رئي�س �أوكرانيا وقادتها التفاو�ض مع رو�سيا ونحن ك�أوروبيني �سنكون
م��وج��ودي��ن ح��ول ال�ط��اول��ة ،لتقدمي
�ضمانات �أمنية» .وعندما �سئل عن
أرا�ض
احتمال تقدمي ت�ن��ازالت ع��ن � ٍ
�أوكرانية �أو غري ذلك� ،أجاب ماكرون
�أن ذلك عائد �إىل �أوكرانيا.
لكن يف الوقت احلا�ضر ال يبدو �أن
هناك م�ساحة للبحث يف ت�سوية ذات
معنى بني املتحاربني يف الوقت الذي
ت�ستمر احل ��رب يف �شهرها الرابع.
وم�ت���ش�ج�ع�اً ب��دع��م ع���س�ك��ري غربي
ت��اري �خ��ي ،ك��رر ال��رئ�ي����س الأوك� ��راين
ف��ول��ودمي�ي�ر زي�ل�ي�ن���س�ك��ي �أك �ث�ر من
م��رة �أن كييف ل��ن تدعم �أي ت�سوية
تت�ضمن ت �ن��از ًال ع��ن �أرا� �ض �ي �ه��ا .ويف
ال��وق��ت ن�ف���س��ه ث �م��ة دالئ� ��ل ظرفية
على �أن رو�سيا لن تفكر يف التخلي
ع��ن الأرا� �ض��ي ال�ت��ي �سيطرت عليها
يف �شرق �أوكرانيا وجنوب �شرقها �أو
تلك التي ميكن �أن ت�سيطر عليها يف
امل�ستقبل.

اخلميس  23يونيو  2022م  -العـدد 13577
2022 - Issue No 13577

June

23

عربي ودويل

Thursday

مقرتح قانون مبجل�س ال�شيوخ الأمريكي يق ّيد حيازة الأ�سلحة النارية
•• وا�شنطن�-أ ف ب

12

عر�ض �أع�ضاء من احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري يف جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي اقرتاح قانون يرمي اىل احلد من �أعمال العنف
بالأ�سلحة النارية بعد �سل�سلة حوادث اطالق نار دامية ،يف خطوة
�إ�صالحية غري م�سبوقة منذ عقود على ال ّرغم من �أ ّنها ال تلبّي احل ّد
الأدنى من مطالب الرئي�س جو بايدن يف هذا املجال .يف بلد ي�شهد
انق�سامات كبرية ،نادرا ما يتو�صل الدميوقراطيون واجلمهوريون
يف الكونغر�س �إىل اتفاق ب�ش�أن هذا املو�ضوع املثري للخالفات.
ويف تغريدة على تويرت كتب ال�سناتور الدميوقراطي كري�س موريف
�إ ّن “هذا �أه� ّم ت�شريع �ض ّد عنف الأ�سلحة النارية منذ حواىل 30
الن�ص “�سينقذ �آالف الأرواح” .و�أت��ى هذا
عاماً» .و�أ�ضاف �أ ّن هذا ّ

الن�ص ثمرة مبادرة انطلقت يف �أعقاب املجزرة التي راح �ضحيّتها
� 21شخ�صاً بينهم  19طف ًال قتلوا بر�صا�ص �شاب اقتحم مدر�ستهم
يف يوفالدي بوالية تك�سا�س يف نهاية �أيار/مايو ف�ضال عن جمزرة
بافالو يف والي��ة نيويورك حيث قتل � 10أ�شخا�ص �سود يف �سوبر
ماركت يف منت�صف �أيار/مايو.
وو�صف زعيم الأكرثية الدميوقراطية يف جمل�س ال�شيوخ ال�سناتور
الن�ص بانه “تقدم كبري».
ت�شاك �شومر ّ
و�أ�ضاف ان الن�ص “املدعوم من �أع�ضاء من احلزبني مي ّثل تقدّماً
و�سينقذ �أرواحاً .على ال ّرغم من �أ ّنه لي�س بتاتاً ما ك ّنا نريده �إال �أ ّن
هذا الت�شريع �ضروري ب�صورة ملحّ ة للغاية».
وقال اجلمهوري جون كورنني الذي عمل مع كري�س موريف حول
اق�ت�راح ال�ق��ان��ون� ،إن الن�ص يهدف �إىل جعل هجمات مثل هجوم

يوفالدي “�أقل احتماال للحدوث مع حماية التعديل الثاين” من
الد�ستور الذي ي�سمح بحيازة �أ�سلحة نارية .وتابع “�أنا فخور ب�أن
ه��ذا القانون املقرتح ح��ول ال�صحة النف�سية والعقلية والأم��ن يف
املدار�س ال يفر�ض قيودًا جديدة على كل من ميلك �سالحا ناريا
ويلتزم بالقانون» .لكن لوبي الأ�سلحة �أك��د على الفور معار�ضته
للن�ص ،معترباً على العك�س �أن��ه ق��د ي�ستخدم “لتقييد عمليات
�شراء الأ�سلحة امل�شروعة» .وقال يف بيان �إن م�شروع القانون “يرتك
جم��اال ك�ب�يرا للم�س�ؤولني ويت�ضمن �أي���ض��ا �أح�ك��ام��ا غ�ير حمددة
وعامة للغاية ت�شكل دعوة للتدخل يف حرياتنا الد�ستورية».
وتبقى الإج ��راءات املقرتحة �أق��ل بكثري مما �أراده الرئي�س بايدن
مثل حظر البنادق الهجومية.
ويو ّفر اقرتاح القانون على وجه اخل�صو�ص دعماً للقوانني املحلية

يف �شرق �أوكرانيا ...مدينتان ت�ستعدان للأ�سو�أ

•• �سلوفيان�سك�-أ ف ب

ي �ق��ول ف ��ادمي ل �ي��اك رئ�ي����س بلدية
��س�ل��وف�ي��ان���س��ك يف � �ش��رق �أوكرانيا
وال� �ت ��ي ق ��د ت�� �ص�ب��ح ق��ري �ب��ا حمور
املعارك مع تقدم القوات الرو�سية
م��ن ال�شمال �إن “املدينة م�ستعدة
للدفاع عن نف�سها».
�أمام مكتبه ،يف هذه البلدة ال�صغرية
امل �ح��اط��ة ب ��الأ� �ش �ج ��ار يف منطقة
دون �ي �ت �� �س��ك ،ك ��ان ال �ن��ا���س ميل�ؤون
الزجاجات باملاء من برميل كبري.
وق ��ال ل�ي��اك ال ��ذي ارت ��دى قمي�صا
باللون الكاكي لوكالة فران�س بر�س
�إن “الو�ضع م�ع�ق��د لأن اجلبهة
اق�ترب��ت يف الأ��س��اب�ي��ع املا�ضية اىل
م�سافة  20-15كلم” .و�أ�ضاف
�أن� ��ه ي��ام��ل يف “و�صول الأ�سلحة
اجل��دي��دة ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا جي�شنا
قريبا».
�أث � � � � � ��رت امل� � � �ع � � ��ارك ع � �ل� ��ى �� �س� �ك ��ان
�سلوفيان�سك .وق ��ال ي ��وري “66
عاما” وهو ميلأ زجاجة “ال توجد
مياه جارية وال غاز لكن على الأقل
لدينا كهرباء».
و�أو��ض��ح رئي�س البلدية �أن��ه ب�سبب
ال �ق �ت��ال ال�ع�ن�ي��ف يف امل �ن��اط��ق التي
توجد فيها حمطات ال�ضخ ،مل يعد
ال�سكان قادرين على احل�صول على
امل ��اء ��س��وى م��ن “م�صادر طبيعية
و�شاحنات ال�صهريج».
و�أ�ضاف ان بالرغم من �أن �إمدادات
الكهرباء “غري م�ستقرة” ،فتحت
ث�ل��ث امل�ت��اج��ر �أب��واب �ه��ا وامل�ساعدات
ت�صل.
رغ ��م ال �� �ص �ع��وب��ات ،ت�ع�بر فالنتينا
“ 63عاما” زوج � ��ة ي � ��وري عن
ت �ف��ا�ؤل �إزاء ان�ت���ص��ار الأوكرانية.
وق��ال��ت “نعتقد �أن �ه��م �سيهزمون
تلك القمامة الرو�سية».

زلزال االنتخابات الت�شريعية :درو�س م�ستفادة
•• بيري بري�شون

يف � ،2014سيطر االنف�صاليون
املوالون لرو�سيا على �سلوفيان�سك
ث��م ا�ستعادتها ال�ق��وات الأوكرانية
بعد ح�صار طويل.
االث �ن�ين� ،سمع دوي امل��دف�ع�ي��ة من
مكان بعيد من ال�ساحة الرئي�سية.
رئي�س البلدية على ات�صال باجلي�ش
كل يوم لكنه قال �إن��ه ال يتدخل يف
ال���ش��ؤون الع�سكرية .وق��ال “�إنهم
يعرفون �أكرث من �أي �شخ�ص ما هو
�ضروري للعمليات الع�سكرية».
و�أ� � � �ض � ��اف �أن � � ��ه مل ي� �ت� �ح ��دث �إىل
امل � � �� � � �س � � ��ؤول� �ي��ن يف امل � � � � ��دن ال� �ت ��ي
م��زق�ت�ه��ا احل ��رب يف ال �� �ش��رق ،مثل
�سيفريودونيت�سك ولي�سيت�شان�سك.
وت��اب��ع “كل � �ش��يء ��س�ي�ع�ت�م��د على
الو�ضع على اجلبهة».
وت�شمل اال�ستعدادات �إقامة �أماكن

•• داكا-جواهاتي-رويرتز

كثفت ال�سلطات يف بنجالد�ش جهودها �أم�س الأربعاء لإي�صال الأغذية ومياه ال�شرب
ملاليني ممن يعانون من تبعات هطول �أمطار غزيرة ت�سببت يف �سيول كارثية يف
�أنحاء منطقة تقدر بربع م�ساحة البالد .وتعترب بنجالد�ش من �أح��د �أك�ثر دول
العامل تعر�ضا لتبعات التغري املناخي� ،إذ قدر حتليل �صادر يف  2015من معهد
البنك الدويل �أن نحو  3.5مليون يف بنجالد�ش معر�ضون خلطر في�ضانات الأنهار
�سنويا .وقالت رئي�سة ال��وزراء ال�شيخة ح�سينة �إن احلكومة تعمل جاهدة لإنقاذ
املحا�صرين ب�سبب الفي�ضانات وتقدمي امل�ساعدات لهم .وتابعت قائلة “�أر�سلنا
العديد من الفرق من �أجهزة خمتلفة مبا �شمل اجلي�ش والبحرية والقوات اجلوية

ع� �م ��ل “يف امل�ل��اج� ��ئ وال� �ط ��واب ��ق
ال���س�ف�ل�ي��ة ب��امل���س�ت���ش�ف�ي��ات لتقدمي
ال ��رع ��اي ��ة ال� �ط ��ارئ ��ة ح �ت��ى يف ظل
ال�ق���ص��ف» .قبل احل ��رب ،ك��ان عدد
��س�ك��ان �سلوفيان�سك ي�ب�ل��غ حواىل
� 100ألف ن�سمة لكن الآن مل يبق
منهم ��س��وى ال��رب��ع وه��و م��ا يقول
لياك انه ال يزال “كثريا” .ي�ضيف
“ن�شدد �أكرث على الإجالء ،للأ�سف
ال ي�ستمع النا�س دائما».
يف ك ��رام ��ات ��ور� �س ��ك ،وه� ��ي مدينة
�أخرى قد تهاجمها القوات الر�سية،
لوحظت حركة �أكرب مع جمموعات
م ��ن اجل� �ن ��ود يف ال�سوبرماركت
واملقاهي.
وق ��ال رئ�ي����س ال�ب�ل��دي��ة اولك�سندر
غون�شارنكو لوكالة فران�س بر�س
“يف ال � ��وق � ��ت احل � � � ��ايل ،ال ��و� �ض ��ع

هادىء ن�سبيا” م�ضيفا “يف امل�ساء
�أو يف ال �ل �ي��ل ،مي �ك��ن � �س �م��اع بع�ض
االن�ف�ج��ارات على بعد ح��واىل 40
اىل  45كلم” .ال��رو���س يقرتبون
“لكن جي�شنا ي �ح��اول االحتفاظ
باملواقع الآن».
يف الأ�� �ش� �ه ��ر الأخ � �ي � ��رة� ،ساعدت
ال���س�ل�ط��ات واجل �ي ����ش ع �ل��ى تقوية
ال��دف��اع��ات وك��رام��ات��ور��س��ك جاهزة
“�إىل حد ما” كما �أ�ضاف.
وتقول فالنتينا “ 57عاما” التي
تبيع اخل�ب��ز واجل�ب�ن ال�ق��وق��ازي يف
ال �� �س��وق ب��امل��دي �ن��ة“ ،نحن جميعا
ننتظر ح ��دوث م�ع�ج��زة ون ��أم��ل يف
ال�سالم و�أن تنتهي هذه احلرب بني
الأخوة قريبا».
م��ن جهتها تقول �سفيتالنا “48
عاما” يف ال�سوق “حتى الآن ،كل

�شيء على ما ي��رام هنا لكن الأمر
�صعب ج��دا م��ن الناحية النف�سية
عندما ترى على �شا�شات التلفزيون
ما يح�صل يف مدن �أخرى».
ال ت��زال الكهرباء وامل��اء م�ؤمنة يف
امل��دي�ن��ة رغ ��م ح ��دوث ان�ق�ط��اع بني
احلني واالخر.
وقال غون�شارنكو “ال�شيء الوحيد
الذي ال جنده يف منطقة دونيت�سك
ه��و ال �غ��از ب�سبب ت���ض��رر الأنابيب
ال� �ق ��ادم ��ة م ��ن م �ن��اط��ق خاركيف
ولوغان�سك” ال �ل �ت�ي�ن ت�شهدان
حربا.
و�أو� � �ض� ��ح �أن ح � ��وايل  30%من
ال�سكان �أو حوايل � 60ألف �شخ�ص
ما زالوا يعي�شون يف املدينة ،وتظهر
�سجالت الهاتف �أن � 10آالف ممن
غادروا قد عادوا م�ؤخرا.

لإنقاذ النا�س .يف بع�ض املناطق ت�أكدنا �أن النا�س �سينقلون جوا” م�شرية �إىل �أن
املياه قد ترتاجع قريبا لكن اجل��زء اجلنوبي من بنجالد�ش �ستغمره املياه �أي�ضا
على الأرجح .وهناك  17منطقة من �أ�صل  64يف بنجالد�ش تعاين اليوم الأربعاء
من تبعات تلك الكارثة الطبيعية و�أغلبها تقع يف ال�شمال وال�شمال ال�شرقي من
البالد يف منطقة �سيلهيت .وقالت ال�سلطات �إن  36على الأق��ل قتلوا وحا�صرت
ال�سيول والفي�ضانات  4.5مليون �شخ�ص حتى الآن .كما ت�شكل الفي�ضانات خطرا
على الزراعة والبنية التحتية و�إم��دادات املياه النظيفة .وق��ال عتيق احلق املدير
العام لإدارة الكوارث يف بنجالد�ش “نبذل جهودا حممومة ل�ضمان توفري الغذاء
ومياه ال�شرب جلميع املت�ضررين» .وتقول وكاالت �إغاثة دولية تعمل يف بنجالد�ش
�إن الو�ضع �شديد الب�ؤ�س ونطاق تبعات الفي�ضانات بد�أ يت�ضح مع عودة االت�صاالت.

وا�شنطن بو�ست� :أوروبا حتتاج �إىل رادع نووي �أف�ضل ملواجهة بوتني
ر�أت ��ص�ح�ي�ف��ة “وا�شنطن بو�ست”
الأمريكية �أن �أوروب��ا حتتاج �إىل رادع
ن� ��ووي �أق � ��وى يف م��واج �ه��ة الرئي�س
ال��رو� �س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين .و�أك ��دت
ال�صحيفة �أن الرئي�س الرو�سي �أعاد
النقا�ش الأوروبي امل�ؤجل �إىل الواجهة
م��رة �أخ� ��رى ،وال ��ذي ي�ت�ن��اول م�س�ألة
مهمة :هل حتتاج �أوروبا �إىل تر�سانتها
النووية اخلا�صة ل��ردع هجوم رو�سي
حمتمل ،الآن �أو يف امل�ستقبل؟ وخالل
احلرب الباردة ،بدا �أن الأمر م�ستقر،
�إذ جل ��أت ال��دول الأوروب �ي��ة الأع�ضاء
يف ح�ل��ف ��ش�م��ال الأط�ل���س��ي “الناتو”
ل�ل�ح�م��اي��ة حت��ت امل �ظ �ل��ة الأمريكية.
ووفقاً التفاق امل�شاركة النووية للناتو،
ت�ست�ضيف  5م��ن ال ��دول الأع�ضاء:
بلجيكا ،وهولندا ،و�أملانيا ،و�إيطاليا،
وت��رك �ي��ا ،ح ��وايل �� 100س�لاح نووي
�أم��ري �ك��ي ع �ل��ى �أرا� �ض �ي �ه��ا ،م ��ن �أج ��ل
ال��رد على �أي هجوم رو�سي .و�سيكون
احل�ل�ف��اء ق��ادري��ن ع�ل��ى ا��س�ق��اط هذه
القنابل الأمريكية من طائراتهم.
و�إىل جانب الأ�سلحة الأمريكية ،متلك
فرن�سا وبريطانيا الرت�سانة النووية
اخل��ا��ص��ة ب�ه�م��ا ،ول�ك��ن ف��رن���س��ا جل�أت
دوم�اً �إىل �إبعاد �أ�سلحتها النووية عن
الإ�سرتاتيجيات امل�شرتكة للتحالف
ال� �غ ��رب ��ي ،وه � ��ي ال� ��دول� ��ة ال��وح �ي��دة
�ضمن �أع���ض��اء الناتو الثالثني التي
ال ت���ش�ترك يف جم�م��وع��ة التخطيط
النووي للحلف .وحتى قبل العدوان
الرو�سي الذي �ش ّنه بوتني على �أوكرانيا
يف الـ 24من فرباير (�شباط) املا�ضي،
�أع��رب بع�ض الأوروب�ي�ين عن خوفهم
من �أن املظلة الأمريكية �أ�صبحت �أقل
فاعلية ،وبالتايل �أقل ردعاً� .إذ حوّلت

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

بنجالد�ش والهند ت�سارعان مل�ساعدة املاليني ب�سبب الفي�ضانات

•• وا�شنطن-وكاالت

يف كل والية على حدة والتي تتيح لل�سلطات �أن تنزع من ك ّل �شخ�ص
تعتربه خطراً الأ�سلحة النارية التي بحوزته.
ك��ذل��ك يفر�ض ال�ن��� ّ�ص �إل��زام�ي��ة التح ّقق م��ن ال�سج ّلني اجلنائي
والنف�سي لك ّل �شاب يراوح عمره بني  18و 21عاماً ويرغب ب�شراء
�سالح ناري وكذلك متويل برامج خم�ص�صة لل�صحة العقلية.
�أظهر جو بايدن دعمه عل ًنا للنا�شطني �ضد العنف بالأ�سلحة النارية
من خالل ن�شر الإجراءات التي يريد �أن يتم اقرارها ولكنها غائبة
عن االتفاق بني �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ :حظر البنادق الهجومية
وخمازن الر�صا�ص العالية ال�سعة والتحقق من �سوابق حمتملة لكل
من يرغب باقتناء �سالح ولي�س فقط لأولئك الذين تقل �أعمارهم
عن  21عامًا ،والزام الأف��راد بتخزين �أ�سلحتهم يف �أماكن �آمنة ال
ميكن الو�صول اليها.

الواليات املتحدة تركيزها من املحيط
الأطل�سي �إىل املحيط الهادئ ،وب�شكل
خا�ص من �أج��ل احتواء ال�صني ،التي
تعمل ح��ال�ي�اً على تطوير تر�سانتها
�سريعاً .وذك ��رت “وا�شنطن بو�ست”
�أن الواليات املتحدة و�ضعت �سيناريو
لن�شوب ح��رب�ين يف توقيت واح ��د� ،إذ
ح� ّذر خ�براء من �أن وا�شنطن يف تلك
احلالة� ،ستعطي الأولوية اللتزاماتها
يف �آ�سيا ،وحلفاء مثل :كوريا اجلنوبية،
واليابان ،وتايوان.
و�أ�ضافت �أن الأ��س��و�أ من ذل��ك ،ما قام
به الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد
ترامب ،ال��ذي �أث��ار رعب الأوروبيني،
ع �ن��دم��ا � �ش � ّك��ك يف ق � � ��درات ال ��دف ��اع
امل�شرتك يف الناتو ،ب��ل وق��ام بدرا�سة
ان�سحاب الواليات املتحدة من احللف.
ورح��ل ترامب عن ال�سلطة ،ولكنه �أو
�أي رئي�س �أمريكي �آخر مثله ميكن �أن
يعود .وعلى املدى البعيد ،ف�إن الثقة
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ك �ح��ا ٍم لأوروب ��ا
ت��راج �ع��ت ب �ق��وة ع �م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه يف
ال�سابق .وقالت“ :الأهم من ذلك� ،أن
بوتني �أ�صبح �أك�ثر ج��ر�أة يف احلديث
عن ا�ستخدام الأ�سلحة النووية ،من
خ�لال التهديدات �شبه املبا�شرة ب�أنه
ميكن �أن ي�ستخدم تلك الأ�سلحة �ضد
�أوك��ران �ي��ا �أو دول غ��رب�ي��ة ت�ت��دخ��ل يف
احل��رب .ورغ��م ال�شعور ب ��أن الرئي�س
ال ��رو� �س ��ي ي �� �ض� ّ�خ��م الأم� � � ��ور� ،إال �أن
الأوروب�ي�ين من البلطيق �إىل بولندا
و�أبعد من ذلك ،يريدون �أن يعرفوا ما
اخلطة البديلة؟».
يف �أحد ال�سيناريوهات ،ميكن لفرن�سا
�أن ت��و���سّ ��ع مظلتها ال �ن��ووي��ة لت�شمل
االحت��اد الأوروب ��ي ب�أكمله� ،إذ مل تعد
ب��ري �ط��ان �ي��ا ع �� �ض��واً ف �ي ��ه .ويتحدث
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون

ك� �ث�ي�راً ع ��ن حت �ق �ي��ق احل �ك��م ال��ذات��ي
الأوروبي ،والذي يق�صد به اال�ستقالل
ع ��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ،ول �ك��ن من
ال�ن��اح�ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ،ف� ��إن الفرن�سيني
لي�س لديهم اال�ستعداد �أو القدرة على
ذل��ك .فمنذ الرئي�س الأ��س�ب��ق �شارل
دي�غ��ول� ،أ� �ص � ّرت فرن�سا على ال�سيادة
التامة على �أ�سلحتها ال�ن��ووي��ة ،وكل
القرارات اخلا�صة بها.
ويف ال ��وق ��ت ذات� � ��ه ،ف� � ��إن الرت�سانة
ال �ن��ووي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة لي�ست منا�سبة
ل �ه��ذا ال� � ��دور ،لأن �ه ��ا مت�ت�ل��ك ح ��وايل
� 290سالحاً ن��ووي�اً فقط .ويف حال
ان ��دالع ح��رب �شاملة م��ع خ�صم مثل
رو�سيا ،ميتلك الآالف م��ن الأ�سلحة
النووية ،ف��إن مو�سكو ميكن �أن تكون
ق ��ادرة ع�ل��ى ��ض��رب ه��ذه الأ��س�ل�ح��ة يف
هجوم ا�ستباقي ،وبالتايل ،ف�إن الردع
ال ينجح �إال �إذا كان الرد م�ضموناً.

كما �أن الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة الفرن�سية
ه��ي �أي �� �ض �اً م��ن ال �ن��وع اخل �ط ��أ� .إنها
“�إ�سرتاتيجية”� -أي �أن القنابل
قادرة على �إحداث الكثري من الدمار
يف ه�ي�رو� �ش �ي �م��ا ،وب ��ال� �ت ��ايل يُق�صد
ا�ستخدامها فقط يف �سيناريو حرب
�شاملة للق�ضاء على مدن ب�أكملها يف
م��وط��ن ال �ع��دو .وم��ع ذل��ك� ،إذا قامت
رو�سيا بالت�صعيد ،ف�إنها �ستفعل ذلك
ب�أ�سلحة ن��ووي��ة “تكتيكية” -ر�ؤو�س
ح��رب �ي��ة �أ� �ص �غ ��ر ي� �ت� � ّم ن �� �ش��ره��ا على
م�سافات ق�صرية لإج�ب��ار ال�ع��دو على
اخل�ضوع �أو ك�سب معارك حمددة .من
غري املتو ّقع �أن تقوم فرن�سا (�أو �أي بلد
�آخ��ر) ب��ال��رد على ال�ضربة التكتيكية
الأول�ي��ة وامل�ح��دودة بالذهاب مبا�شرة
�إىل االنتقام اال�سرتاتيجي.
وق��ال��ت “وا�شنطن بو�ست” �إن ��ه يف
ال��وق��ت احل� ��ايل ،ف� ��إن ال ��رد الواقعي

على ب��وت�ين ه��و احل�ف��اظ على املظلة
الأم��ري �ك �ي��ة وت��رم �ي �م �ه��ا ،م ��ن خالل
املزيد من الأ�سلحة النووية التكتيكية
الأمريكية ،ون�شرها يف �أماكن �أكرث.
وهذه هي اللغة الوحيدة املفهومة يف
رو�سيا وال���ص�ين ،ورمب��ا تكون �أي�ضاً،
هي الطريقة الوحيدة لإبطاء وترية
حت ��ول ال � ��دول الأخ � � ��رى ،ح�ل�ي�ف��ة �أو
معادية� ،إىل الطاقة النووية.
و�أ� �ض��اف��ت“ :ال ا��س�ت�ن�ت��اج �أك�ث�ر ك�آبة
م��ن ال��دخ��ول يف �سباق ت�س ّلح تكتيكي
ج��دي��د ،وب��ال�ت��ايل ،ال�سري يف االجتاه
املعاك�س للر�ؤية الكامنة وراء معاهدة
حظر الأ�سلحة النووية ،التي و ّقعتها
 86دول ��ة غ�ير ن��ووي��ة ،وت �ه��دف �إىل
ح �ظ��ر ه ��ذه الأ� �س �ل �ح��ة ال�شيطانية،
وب � ��د ًال م��ن ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى الأ�سلحة
ال�ن��ووي��ة� ،سنبحث ع��ن ط��رق جديدة
لردع ا�ستخدامها».

و� �ض �ع��ت اجل ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن االنتخابات
الت�شريعية يف  19يونيو حداً للدورة االنتخابية
ال �ط��وي �ل��ة ،ح �ي��ث ت �ع��اق �ب��ت ج��ول �ت��ان رئا�سيتان
وجولتان ت�شريعيتان على التوايل .يف االنتخابات
الرئا�سية� ،أعيد انتخاب �إميانويل ماكرون بفارق
جيد ،خا�صة �إذا ا�ستح�ضرنا �أن الرئي�س املنتهية
واليته ال ير�ضي جز ًء من الناخبني.
لكن االنتخابات الت�شريعية التي جرت يف نهاية
ً
ريا يف عدد
�سجلت
الأ�سبوع املا�ضي ّ
انخفا�ضا كب ً
ناخبي الأغلبية الرئا�سية .كان الرهان الرئي�سي
للجولة الثانية بالطبع هو ما �إذا كانت الأغلبية
الرئا�سية �ستحظى �أي��ً��ض��ا ب�أغلبية مطلقة من
ال �ن��واب �أو ،ك�م��ا اق�ترح��ت ا��س�ت�ط�لاع��ات ال� ��ر�أي،
�ستح�صل على �أغلبية ن�سبية فقط.
عدم الثقة يف الأغلبية
جاءت النتائج �سيئة للغاية بالن�سبة للأغلبية.
حت �� �ص��ل ائ� �ت�ل�اف “م ًعا” ع �ل��ى  245مقعدًا،
بعيدًا عن الأغلبية املطلقة  .289وك��ان ن�صيب
“االحتاد ال�شعبي البيئي واالجتماعي اجلديد”
 133نائبا ،يف �أدين �سقف ملا �أعلنته ا�ستطالعات
ال� ��ر�أي .يف امل�ق��اب��ل ،ح�صد التجمع ال��وط�ن��ي 89
ع�ض ًوا منتخ ًبا مقابل  8ع��ام  ،2017و 35عام
 1988بنظام الت�صويت الن�سبي على م�ستوى
االق��ال�ي��م .للجمهوريني � ،60أي �أق��ل م��ن ن�صف
جمموعتهم الربملانية من � 2017إىل .2022
هناك  20ي�سا ًرا متنوعا ،و� 10إقليميني ،و10
ل�ل�ي�م�ين امل �ت �ن��وع ،و 4و� �س��ط خم�ت�ل��ف ،و 4احتاد
ال��دمي�ق��راط�ي�ين وامل�ستقلني ،وال�ي�م�ين ال�سيادي
واحد.
ن�ضيف �أن الكتلتني الرئي�سيتني مر ّكبتان.
يف الأغ�ل�ب�ي��ة الرئا�سية الن�سبية� ،سيكون حلزب
اجلمهورية اىل االمام  162نائ ًبا فقط ،اي �أقل
من ن�صف عدده عام  ،2017ومودم “ 45تقري ًبا
نف�س ح���ص��اده ع��ام  ،”2017و�أوري � ��زون ،حزب
�إدوارد فيليب اجلديد.27 ،
من جهة االحت��اد ال�شعبي البيئي واالجتماعي
اجل��دي��د ،حت�صل ح��زب فرن�سا املتمردة على 79
م�س�ؤو ًال منتخباً (مقابل  17اليوم) ،و 25لأوروبا
البيئة-اخل�ضر ،و 25للحزب اال�شرتاكي ،و12
احل��زب ال�شيوعي الفرن�سي“ ،و�سيواجه ه�ؤالء
��ص�ع��وب��ة يف ت�شكيل جم�م��وع��ة برملانية” .ومن
املحتمل ج �دًا �أن ي�ت��ذ ّرر ه��ذا التحالف �أو ينهار،
نظ ًرا لالختالف الكبري يف الربامج ،ال �سيما فيما
يتعلق ب�أوروبا وحلف �شمال الأطل�سي.
ولأول م��رة منذ ع��ام  ،2002عندما ُخف�ضت
ال��والي��ة الرئا�سية �إىل خم�س �سنوات و ّ
مت عك�س
ال ��روزن ��ام ��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،مل ي �ح��دث ت�ضخيم
لالنت�صار الرئا�سي يف االنتخابات الت�شريعية.
وع�ل��ى النقي�ض م��ن ذل��ك ،ي�ب��دو �أن��ه ك��ان��ت هناك
حركة حت��دٍ قوية جت��اه الأغلبية .فاجلبهة �ضد
ت �ي��ارات “املتطرف” ،ال �ت��ي دع ��ا �إل �ي �ه��ا املع�سكر
الرئا�سي ،مل تنجح ،واخلوف من “الفو�ضى” �إذا
احتل الي�سار واليمني الراديكاليان ال�صدارة ،مل
حتقق التعبئة � ً
أي�ضا.
م�ستقبل ت�صنعه التحالفات؟
لذلك ،ف�إن الو�ضع يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة
مفتوح للغاية ،مما �سيجرب احلكومة على �إيجاد
�أغ�ل�ب�ي��ة ب��دي�ل��ة ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ح��ال��ة ب�ح��ال��ة ،م��ا مل
تنجح يف �إقناع ممثلني منتخبني على اليمني �أو
من خمتلف الي�سار لالن�ضمام �إليها .وتظهر هذه
النتائج �أن �إعادة ت�شكيل النظام احلزبي الفرن�سي
مل تنته بعد ،اذ ميكن ان ينهار حزب اجلمهوريني
�أو ي �ن �ق �� �س��م ،م ��ع حت� ��رك ب �ع ����ض م �ك � ّون��ات��ه نحو
املاكرونية ،ويُحتمل �أن ين�ضم �آخرون �إىل التجمع
الوطني.
ال�ضعف ال�شديد للأغلبية ،كانت تت�سنى قراءته
منذ نتائج اجلولة الت�شريعية الأوىل .لقد ح�صل
التحالف الرئا�سي على حوايل  25فا�صل  7باملائة
ف�ق��ط م��ن الأ�� �ص ��وات ،يف نف�س م���س�ت��وى خ�صمه
االحت ��اد ال�شعبي البيئي واالج�ت�م��اع��ي اجلديد.
و�إذا قارنا بعام  ،2017جند ان حزب اجلمهورية
اىل االم��ام قد جمع حينها  32فا�صل  3باملائة
من الأ�صوات املدىل بها يف اجلولة الأوىل� ،أي ما
يقرب من  7نقاط �أكرث من  12يونيو .2022
ل �ق��د ان �ب �ث �ق��ت ث �ل�اث ك �ت��ل ح��زب �ي��ة رئ�ي���س�ي��ة من

�صناديق االق�ت�راع :م ًعا ،االحت��اد ال�شعبي البيئي
واالجتماعي اجلديد ،واليمني الراديكايل ،عند
ح��وايل  24ب��امل��ائ��ة (التجمع ال��وط�ن��ي ،ا�ستعادة
ف��رن���س��ا ،مي�ين � �س �ي��ادي) ،بينما انخف�ض اليمني
التقليدي �إىل  13.6باملائة “اجلمهوريون ،احتاد
الدميقراطيني وامل�ستقلني ،ميني متنوع».
امل���س�ت��وى ال�ق�ي��ا��س��ي ل�لام�ت�ن��اع ع��ن الت�صويت
“ 52فا�صل  5باملائة من الناخبني امل�سجلني”
منع العديد م��ن املر�شحني م��ن الرت�شح لأن��ه ال
بد من احل�صول على  12فا�صل  5باملائة على
الأق� ��ل م��ن ال�ن��اخ�ب�ين امل���س�ج�ل�ين “�أي �أك�ث�ر من
 25ب��امل��ائ��ة م��ن ال�ن��اخ�ب�ين يف معظم الدوائر”.
لذلك جمعت اجل��ول��ة الثانية يف ك��ل مكان “مع
 7ا�ستثناءات” مبارزات ثنائية :مت ت�أهيل 415
الئ �ت�لاف م�ع��ا ،و 380االحت ��اد ال�شعبي البيئي
واالجتماعي اجل��دي��د ،و 209التجمع الوطني،
و 71اجلمهوريني.

ا�سرتاتيجية غري مقنعة
رمب ��ا ي �ك��ون ال�ت�راج ��ع ال�ك�ب�ير يف االنتخابات
الت�شريعية م�ق��ارن��ة بالرئا�سية مرتبطا بتبني
ا�سرتاتيجية غ�ير مقنعة .ع��ام  ،2017اختار
الرئي�س املنتخب حدي ًثا رئي�س ال ��وزراء ب�سرعة
ك�ب�يرة ،وات�خ��ذت حكومته �إج� ��راءات �شعبية قبل
اجلولة الأوىل ،ال �سيما فيما يتعلق ب�أخلفة احلياة
ال�سيا�سية .يف امل�ق��اب��ل ،ع��ام  ،2022ك��ان رئي�س
ال��دول��ة بطي ًئا يف �إع�ل�ان حكومته ،دون االلتزام
ب�إجراءات حمددة على الرغم من الأزمة املناخية
واالق�ت���ص��ادي��ة وال�صحية ال��وا��ض�ح��ة .وبالتايل،
فيما يتعلق بامل�س�ألة الرئي�سية املتعلقة باملقدرة
ال�شرائية ،اكتفت رئي�سة الوزراء بالإعالن م�ؤخ ًرا
عن زي��ادة بن�سبة  4باملائة يف املعا�شات التقاعدية
خالل ال�صيف.
وهكذا يظل الربنامج الرئا�سي لل�سنوات اخلم�س
ً
غام�ضا ،ال �سيما فيما يتعلق بال�سيا�سة
املقبلة
االقت�صادية ،وك ��أن الرئي�س يريد احل�ف��اظ على
ه��وام ����ش امل� �ب ��ادرة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال���س�ي��ا��س��ة التي
ينتهجها� ،أو ك�أنه يعتقد �أن ح�ضوره على ال�صعيد
الدويل كاف ًيا جلذب الناخبني .وي�شهد على ذلك
الغمو�ض املحيط مبقرتحه الأخ�ي�ر اخل��ا���ص بـ
“املجل�س الوطني لإعادة الت�أ�سي�س».
يف هذا ال�سياق ،جنح التحالف االنتخابي الذي
يديره جان لوك ميلين�شون يف م�ضاعفة عدد نواب
الي�سار يف اجلمعية الوطنية ثالث مرات تقري ًبا.
اك�ن�ه��ا ،كن�سبة م�ئ��وي��ة م��ن الأ� �ص��وات امل��دىل بها،
ظلت م�ستقرة كن�سبة مئوية مقارنة بعام 2017
ح��وايل  30باملائة “مع خمتلف الي�سار” ،بينما
تقدم اليمني الراديكايل بنحو  10نقاط.
اهمية االمتناع عن الت�صويت
ريا� ،أكدت اجلولة الثانية ما عرفته الأوىل من
�أخ ً
حيث �أهمية االمتناع عن الت�صويت 53 :فا�صل 8
باملائة ،وهي ن�سبة فاقت ما كانت عليه يف اجلولة
الت�شريعية الأوىل ولكنها �أقل من اجلولة الثانية
لعام  57“ 2017باملائة” .ان الفجوة �أكرب من
ذي قبل وفق الأجيال والفئات االجتماعية :بينما
يذهب اثنان من كل ثالثة ناخبني من بني الذين
تزيد �أعمارهم عن  65عامًا للت�صويت ،ف�إن �شخ�صا
واحدا فقط ينتخب بالن�سبة للأقل من  35عامًا.
لقد �أ�صبح العديد من العمال واملوظفني قدريني،
وال يرون فائدة يف الذهاب للت�صويت .نحن هنا
�أم��ام م�س�ألة مهمة للغاية يجب على ال�سلطات
ال�ع��ام��ة تناولها يف ب��داي��ة ال ��دورة النيابية حتى
مي�ك��ن تنفيذ الإ� �ص�لاح��ات ع��ام  .2027ونحن
ندرك �أن االمتناع عن الت�صويت ميكن �أن يرتاجع
دون �أي حلول �سحرية -مع �إدخال نظام ت�صويتن�سبي جزئ ًيا على الأق��ل ،مع �إمكانية الت�صويت
بالربيد �أو عرب الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صالح
الت�سجيل يف القوائم االنتخابية ملنع حدوث الكثري
من “�أخطاء الت�سجيل».
كثريون يقرتحون تنفيذ �سيا�سة حقيقية لتعزيز
املواطنة بني ال�شباب� ،أو تطوير حوافز الت�صويت
�أث� �ن ��اء احل �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة� ،أو ح �ت��ى تنظيم
مناظرات كربى متناق�ضة بني الأحزاب ،و�أن ت�صل
الربامج واملواقف ال�سيا�سية �إىل الناخبني يف وقت
مبكر .ان التفكري يف نوع الإ�صالحات التي �سيتم
ملحا مل�ستقبل الدميقراطية
تنفيذها يُع ّد �أم � ًرا ً
التمثيلية يف فرن�سا.

ترجمة خرية ال�شيباين

* �أ�ستاذ مميز يف العلوم ال�سيا�سية ،معهد العلوم ال�سيا�سية غرونوبل .متخ�ص�ص يف علم
اجتماع القيم والر�أي العام ،وال�سلوك االنتخابي ،واملواقف ال�سيا�سية والدينية يف فرن�سا
و�أوروبا .ومن م�ؤلفاته الكثرية “االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية” ،و”فرن�سا القيم” مع
فريديريك غونثري و�ساندرين �أ�ستور
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�شاب جمهوري يغري مع�سكره

هكذا �أ�صبح حاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س ترامب اجلديد
•• الفجر -فران�سوا كليمن�صو

ترجمة خرية ال�شيباين
يتمو�ضع حاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س لتعوي�ض
الرئي�س ال�شعبوي ال�سابق دونالد ترامب يف قلوب
املحافظني .وقبل عامني من االنتخابات الرئا�سية

لعام � ،2024أ�صبح الرجل الذي يهزم الدميقراطيني
ومناف�سيه اليمينيني.
عندما ر�أى فريق حملة �إعادة انتخابه �أن الفيلم
الذكوري وامل�سكون باحلنني اىل املا�ضي توب غان:
مافريك يتجه نحو حتقيق �أرباح قيا�سية ،عر�ضوا
قمي�صا جديدً ا لبيعه يف متجره عرب الإنرتنت.
عليه
ً

ويف ا�ستن�سل �أبي�ض و�أ�سود وبنظارات طيار ،اعلن
رون دي�سانتي�س نف�سه “توب حاكم” لفلوريدا التي
�أ�صبحت “منطقة حمررة يف �أمريكا” ،وك�أن البقية
�أ�صبحت �أرا�� ٍ�ض يحتلها العدو .ولكن عندما �س�ألته
قناة فوك�س نيوز عن �سبب عدم �إعالنه عن نف�سه
مر�شحا لعام  ،2024ف�ضل رئي�س ثالث �أكرب والية يف
ً

البالد من حيث عدد ال�سكان ،الهروب ...كل �شيء يف
�أوانه« .دي�سانتي�س رئي�س؟” ،هذه ال�صفحة الأوىل
من جملة نيوزويك يف وق��ت �سابق من ه��ذا ال�شهر
حذرت الأمريكيني من �أن اجلمهوري رون دي�سانتي�س،
 44عا ًما يف �سبتمرب املقبل� ،شرع يف القيام بحملة
لالنتخابات الرئا�سية املقبلة.

13
يف نف�س الوقت ،جعلت جملة تامي
الأ�سبوعية حاكم فلوريدا من �أكرث
مائة �شخ�صية م�ؤثرة يف العامل ،بهذا
التعليق من �أحد �أ�سالفه على ر�أ�س
والية �صن �شاين �ستيت ،جيب بو�ش:
“على الرغم من ان عامل ر�أ�س املال
يف العا�صمة ال يحب �أ�سلوبه ،اال ان
�سجله �سي�صبح يف النهاية �إر ًثا».
ق� �ب ��ل �أ� � �س � �ب� ��وع�ي��ن ،يف م� ��ؤمت ��ر
امل �ح��اف �ظ�ين يف ال� �غ ��رب الأمريكي
الذي مت تنظيمه يف ليكوود بالقرب
م��ن دنفر “كولورادو” ،احتل رون
دي�سانتي�س ال���ص��دارة يف ا�ستطالع
ل �ل��ر�أي ح ��ول ن��واي��ا ال�ت���ص��وي��ت بني
امل�شاركني .وعلى �س�ؤال “من تريد
�أن ت��راه ي�صبح امل��ر��ش��ح اجلمهوري
عام 2024؟ ح�صل حاكم فلوريدا
ع �ل��ى  71ب��امل��ائ��ة م ��ن الأ� � �ص� ��وات،
ث ��ان� � ًي ��ا ،ب� �ف ��ارق  2.5ن �ق �ط��ة خلف
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب .قبل
�أ�سبوعني ،يف م�ؤمتر جمهوري �آخر
يف وي�سكون�سن ،و�ضع ً 141
نا�شطا
حم��اف� ً�ظ��ا دي���س��ان�ت�ي����س ب�ن���س�ب��ة 38
باملائة ،مقابل  32باملائة لرتامب ،يف
حالة م�شاركة الرجلني يف انتخابات
متهيدية لالختيار بينهما.
بعبارة �أخرى ،بعيدًا عن فلوريدا،
ه � ��ذا ال� ��� �ش ��اب اجل � �م � �ه ��وري يغري
مع�سكره ،يف كل من الغرب الأو�سط
والغرب الأق�صى� .صعود �صاروخي
من �ش�أنه �أن يزعج الرئي�س ال�سابق
ب �� �ش �ك��ل ك� �ب�ي�ر ،ه� ��و ال � � ��ذي �أع� �ط ��ى
مباركته لرت�شيح دي�سانتي�س ملن�صب
حاكم قبل �أربع �سنوات ،والذي اختار
فلوريدا لتقاعده الن�شط باعتباره
الأب ال��روح��ي لليمني الأمريكي.
دي �� �س��ان �ت �ي ����س ه ��و ت ��رام ��ب امل�صغر
بامتياز” ،يقول بيل �شنايدر ،املعلق
ال�سيا�سي امل�خ���ض��رم ال ��ذي ع�م��ل يف
�سي ان ان لفرتة طويلة ،وهو اليوم
ك��ات��ب ع �م��ود يف ذي ه �ي��ل ،الكتاب
املقد�س لعموم وا�شنطن لفك رموز
ما يحدث يف مبنى الكابيتول هيل.
م�ستف ّز يف كوفيد19-
ول ��د رون دي���س��ان�ت�ي����س ،وه ��و من
اجل �ي��ل اخل��ام ����س لأ�� �س ��رة مهاجرة
�إي�ط��ال�ي��ة ،يف جاك�سونفيل ،املدينة
الع�سكرية الرئي�سية يف �شمال �شرق
فلوريدا .كان والده يعمل يف تركيب
�صناديق قيا�س امل�شاهدة على �أجهزة
ال �ت �ل �ف��زي��ون ،ووال� ��دت� ��ه ممر�ضة.
عائلة من الطبقة املتو�سطة تتنقل
غالبًا داخ��ل فلوريدا الف�سيف�سائية
ه ��ذه ح�ي��ث ال �ت �ن �وّع امل�ج�ت�م�ع��ي .من
ج��اك���س��ون�ف�ي��ل ،ي�ه��اج��ر دي�سانتي�س
�إىل �أورالن��دو ،قلب فلوريدا العميق
وال �ف �ق�ير حت��ت ب��ري��ق ع ��امل ديزين
ال �� �س �ح��ري .ث ��م �إىل دن� �ي ��دن ،غرب
تامبا ،على �شواطئ خليج املك�سيك.
م ��در� � �س ��ة ك ��اث ��ول� �ي� �ك� �ي ��ة ،دوري
البي�سبول للنا�شئني ،درا�سة جيدة،
ك��اف �ي��ة ع �ل��ى �أي ح� ��ال ل �ق �ب��ول��ه يف
جامعة ييل لدرا�سة التاريخ .ان�ضم
رون دي�سانتي�س �إىل �أخ��وي��ة طالب
دل �ت��ا ك��اب��ا �إب �� �س �ي �ل��ون ،ال �ت��ي قدمت
للبالد ر�ؤ�ساء عظماء مثل فرانكلني
روزفلت �أو ج��ورج �إت�ش دبليو بو�ش.
ومثل �أي طالب ال ملعقة من ذهب
يف فمه ،كان يعمل على دفع جزء من
درا��س�ت��ه :كهربائي ،م��درب ريا�ضي،
مدر�س تاريخ.
ومن جامعة ييل ،ذهب �إىل هارفارد
ط��ري��ق م �ل �ك��ي ،ب��اخ �ت �� �ص��ار .انتهزالفر�صة لالن�ضمام �إىل اجلي�ش .مت
جتنيده يف رتبة �ضابط يف البحرية
كم�ساعد للعدالة الع�سكرية ،وخدم
يف ال�ق��اع��دة البحرية يف مايبورت،
يف ف� �ل ��وري ��دا ،ق �ب��ل �أن ي�ن���ض��م �إىل
غوانتانامو ،التي �شهدت بعد ذلك
ذروة ن�شاطها م��ع �أ� �س��رى “احلرب
على الإرهاب” .بعد ذلك ،م ّر املالزم
دي���س��ان�ت�ي����س ب �ق��وات الكوماندو�س
ال �ب �ح��ري��ة ال �� �ش �ه�يرة .الأم � ��ر الذي
�سي�أخذه �إىل ال�ع��راق حيث �سيكون
�أي �� ً��ض��ا م �� �س �ت �� �ش��ارًا ق��ان��ون � ًي��ا لقائد
القوات اخلا�صة يف الفلوجة .رحلة
ب �ط��ل؟ ل�ي����س ��ص�ح�ي�ح��ا .مل ي�ك��ن يف
اخلطوط الأمامية ،ومل ي�صب ب�أذى
يف القتال؛ لكن امليداليات التي مت
جمعها خالل تلك ال�سنوات الثماين
ت�شهد على جتربته و�ست�ساعده على
�إغ � ��واء ال�ن��اخ�ب�ين يف دائ��رت��ه و�سط
فلوريدا.
�صعوده ال�سريع ،مع ثالث فرتات
ب�ع��ام�ين ل�ك��ل م�ن�ه��ا يف الكوجنر�س
ت�ل�ت�ه��ا م�ع��رك��ة ان�ت���ص��ر ف�ي�ه��ا بفارق
�ضئيل عام  2018لقيادة والية 21
مليون �شخ�ص ،دفعت اىل مالحظته

حتقيق

ن�سخة مطابقة للأ�صل من البلدوزر ترامب

اك�����ت�����������س�����ح
امل�شهد ،لأنه
خالل جائحة
ك�����وف�����ي�����د-
 ،19حت���دى
احل����ك����وم����ة
ا لفيد ر ا لية

حديث عن كورونا بني الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س

�إذا قرر ترامب ل�سبب ما عدم الرت�شح ،فعندئذ نعم ،ميكن �أن يقف دي�سانتي�س كخليفة �شرعي له ومبباركته
يف وا��ش�ن�ط��ن�“ .إذا اكت�سح امل�شهد،
ي���ش��رح ل �ـ “جورنال دي دميان�ش”
ج ��ون زغ �ب��ي� ،أح� ��د �أ� �ش �ه��ر منظمي
ا�ستطالعات الر�أي الأمريكية ،فهذا
يعود �أو ًال لأنه خالل جائحة كوفيد-
 ،19حت��دى احلكومة الفيدرالية.
وع �ل��ى غ ��رار ت��رام��ب�� ،ش�ج��ب املبد�أ
الوقائي الذي طبقه الدميقراطيون
وخرباء ال�صحة العامة مثل الدكتور
فو�سي».
ويا له من حتدّ! عام  ،2020يُعد
جو بايدن هد ًفا �سه ً
ال للمحافظني
ال�شباب الذين مل ي�ع��ودوا يدعمون
الو�سطية الناعمة التي يعادلونها
بالي�سارية .من�ضبطا ن�سب ًيا يف ظل
رئا�سة ترامب عندما اندلعت جائحة
كوفيد ،19-ا��س�ت�ف��ز دي�سانتي�س
ع�ل�ان �ي��ة �إدارة ب ��اي ��دن م ��ن خالل
�إ��ص��دار مر�سوم يناق�ض م��ا طالبت
ب��ه وا�شنطن ملنع ال �ع��دوى .احلجر
ال �� �ص �ح��ي؟ م���س�ت�ح�ي��ل .الكمامة؟
“توقفوا ع��ن ه ��ذا ال �� �س�ي�رك ،هذا
هراء” ،ق � ��ال م� � ��ؤخ� � � ًرا للطالب
امللثمني ال��ذي��ن رح�ب��وا ب��ه يف حدث
عام .واعتبارًا من دي�سمرب ،2020
�أع��اد رون دي�سانتي�س فتح فلوريدا
ب ��ال �ك ��ام ��ل ،مب ��ا يف ذل � ��ك احل ��ان ��ات
وامل�ط��اع��م ،م��ع منع ر�ؤ� �س��اء بلديات
م ��دن ف �ل��وري��دا م��ن ت �غ��رمي الذين
حت��دوا التوجيه الفيدرايل بارتداء
الكمامة .بعد �ستة �أ�شهر ،عاد الوباء
ب��أق���ص��ى ��س��رع��ة ،م��ع ارق ��ام قيا�سية
يف ع��دد احل��االت ،م��ا ي�صل �إىل 20
ب��امل��ائ��ة م��ن جميع ت�ل��ك امل�سجلة يف
الواليات املتحدة.
التطعيم؟ نف�س ال�شيء .مل يفعل
دي�سانتي�س �شي ًئا لتعزيزه �أو ت�سريعه
عندما جعل منه جو بايدن ال�سالح
املطلق لالنتعا�ش االق�ت���ص��ادي .مل
يذكر احلاكم �أب�دًا ما �إذا كان قد مت
تطعيمه �أم ال ،و�إذا كان الأمر كذلك،
فب�أي لقاح ،اذ ك��ان ميكن �أن ي�شجع
العديد من املعار�ضني .حتى دونالد
ترامب و�صف مثل هذا ال�سلوك ب�أنه
“جبان” يف ذلك الوقت.
م��ع � 75أل��ف ح��ال��ة وف��اة كوفيد،
اق�ت�رب م�ع��دل ال��وف�ي��ات يف فلوريدا
من �ضعف مثيله يف والية كاليفورنيا
يف ظل احلكم الدميقراطي� .أ�صبح

دي�سانتي�س ال��داب��ة ال���س��وداء لإدارة
ب��اي��دن حيث تتم ال�سخرية منه يف
ال�ب�رام��ج احل ��واري ��ة ال�ل�ي�ل�ي��ة .لكنه
حافظ على امل�سار ،وانتهت �سيا�سته
ل �ف �ل��وري��دا امل�ن�ف�ت�ح��ة ع�ل��ى البزن�س
وال�سياح ب��الإق�ن��اع .انتع�ش الن�شاط
االقت�صادي ب�شكل �أ�سرع من �أي مكان
�آخر ،وو�صل معدل البطالة �إىل �أدنى
م�ستوياته ،حتى لو ظل �ضمن املعدّل
بالن�سبة للبلد.
فهل ان التحدي واملجازفة ي�ؤتي
ث �م��اره؟ يف �سبتمرب امل��ا��ض��ي ،اختار
ت �ع �ي�ي�ن م ��دي ��ر ج ��دي ��د للخدمات
ال �� �ص �ح �ي��ة ،ج ��وزي ��ف الداب � � ��و ،وهو
ط �ب �ي��ب ال ي �خ �ف��ي � �ش �ك��وك��ه ح ��ول
ف�ع��ال�ي��ة ال �ل �ق��اح��ات وف��ائ��دة ارت ��داء
ال �ك �م��ام��ة“ .لقد ��س�م�ح��ت ل��ه هذه
ال�سيا�سة ب ��أن ي�صبح بط ً
ال لليمني
اىل درج� ��ة ج�ع�ل��ت دون ��ال ��د ترامب
ينزعج” ،ي�شري ج��ون زغ�ب��ي .لي�س
فقط لأنه يعار�ض تعامل جو بايدن

م��ع الأزم ��ة ،ول�ك��ن لأن��ه ي��زاي��د على
قيم احل��ري��ة وامل���س��ؤول�ي��ة الفردية،
وه�م��ا مو�ضوعان يف �صميم ر�سالة
امل �ح��اف �ظ�ي�ن ال �ل �ي�ب�رال �ي�ي�ن وح ��زب
ال�شاي الرتامبي.
ّ
يل ذراع مع ديزين
«�إن��ه �شخ�ص ذك��ي للغاية ،وقوي
يف االفكار ،قادر على �أن يكون �ساح ًرا
ل �ل �غ��اي��ة يف امل �ج �ت �م��ع ،ول �ك��ن ت ��درك
ب�سرعة �أن��ه يخفي �شخ�صية رهيبة
ماهرة يف احل�ساب ،يالحظ ال�سفري
الفرن�سي ال�سابق يف الواليات املتحدة
جريارد �أرو .ومن هذا املنطلق ،ف�إن
ق��ان��ون��ه ال ��ذي يحظر احل��دي��ث عن
اجلن�س يف الف�صول الدرا�سية قبل
�سن العا�شرة هو �ضربة عبقرية».
ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون  ،1557ال ��ذي
مت ��ت امل� ��� �ص ��ادق ��ة ع �ل �ي��ه يف م��ار���س
املا�ضي ،يطلق عليه احلاكم “حقوق
ال� ��وال� ��دي� ��ن يف التعليم” ،وم ��ن

م �ن �ت �ق��دي��ه ب �ع �ب��ارة “ال ت �ق��ل كلمة
مثلي” .ي�ن����ص ال�ن����ص ع�ل��ى �أن ��ه ال
ينبغي لأي فاعل يف عامل التعليم �أن
يذكر يف الف�صل ما يتعلق بالتوجه
اجلن�سي �أو ال�ه��وي��ة اجلن�سية ،من
ري ��ا� ��ض الأط � �ف � ��ال �إىل م ��ا يعادل
امل��رح�ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة� ،أو “بطريقة
غري منا�سبة ل�سن الأطفال�“ .ضربة
عبقري”؟ يجيب جريار �أرو“ ،نعم،
لأن � ��ه �أج �ب��ر ال��دمي �ق��راط �ي�ي�ن على
االن��دف��اع �إىل ه��ذا النقا�ش يف و�ضع
دفاعي ،باعتبارهم يروّجون حلرية
احلديث عن اجلن�س مع الأطفال يف
املدر�سة االبتدائية».
يف ن��وف�م�بر امل��ا� �ض��ي ،ك��ان املر�شح
اجل �م �ه ��وري مل�ن���ص��ب ح ��اك ��م والي ��ة
فرجينيا ،البعيد عن كونه ترامب ًيا
رجعيا ،قد �شن حملة ب�ش�أن احلاجة
�إىل ح �م��اي��ة الأط� �ف ��ال يف املدار�س
وال�ك�ل�ي��ات وامل ��دار� ��س ال�ث��ان��وي��ة من
�أي ت�ع�ل�ي��م “ي�ساري” م ��ن �ش�أنه

�أن ي �ج �ع �ل �ه��م ي �� �ش �ك��ون يف الهوية
اجلن�سية �أو ال�شعور بالذنب جتاه
تاريخ �أ�سالفهم يف مواجهة الإبادة
اجلماعية للهنود �أو عبودية ال�سود.
ور�أى رون دي�سانتي�س يف انت�صار
غ �ل�ين ي��ون �غ �ك�ين يف ف��رج�ي�ن�ي��ا �ضد
ت�ي�ري م��اك��ول �ي��ف ،ب � ��ارون را� �س��خ يف
احل ��زب ال��دمي �ق��راط��ي ،ق��ري��ب من
كلينتون وباراك �أوباما ،عالمة على
�أن “احلرب الثقافية” مل مت��ت يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وه ��ي ال تطلب
�سوى من يفاقمها.
كيف �أف�ل��ت دي�سانتي�س م��ن امل�أزق
ع�ن��دم��ا ر�أت �إم�ب�راط ��وري ��ة دي ��زين،
بطلة �صناعة الرتفيه و�أكرب م�ش ّغلة
يف فلوريدا� ،أنه من املنا�سب �أن جت ّرم
قانون حماية الطفل هذا من خالل
الوعد مبحاربته �أم��ام املحاكم؟ عن
طريق هجوم م�ضاد! جن��ح احلاكم
يف دف��ع م���ش��روع ق��ان��ون �آخ��ر لإزالة
الإع� � �ف � ��اءات ال �� �ض��ري �ب �ي��ة والو�ضع

ال يبحث ناخبو ترامب عن مافريك جديد� ،إنهم يف�ضلون الأ�صل على الن�سخة

دي�سانتي�س وزوجته  ،كي�سي دي�سانتي�س  ،يف �صورة عائلية مع �أطفالهما الثالثة

القانوين امل�صمم خ�صي�صً ا ل�شركة
دي��زين من قبل والي��ة فلوريدا عام
 .1967بالن�سبة للحاكم ،مل تعد
دي ��زين م��روجً ��ا ل �ـ “عائلة القيم”
ولكنها عمالق للثقافة “الي�سارية”
لأن �أب �ط��ال �ه��ا وب �ط�لات �ه��ا يغيرّ ون
ل ��ون ال �ب �� �ش��رة �أو اجل �ن ����س لإر�ضاء
ديكتاتورية ال�صوابية ال�سيا�سية.
غنيمة حرب �ضخمة
ان “دي�سانتي�س يلعب با�ستمرار
ب ��ال� �ن ��ار ،وي � �ع� ��رف ك �ي ��ف ي�ستثمر
ال �غ �� �ض��ب ال �� �ش �ع �ب��ي ،ف �ي �م��ا يتعلق
بق�ضايا ال�ه��وي��ة ،ول�ك��ن دون جتاوز
اخل� ��ط الأح� �م ��ر ال � ��ذي ق ��د يجعله
ي�سقط يف ا�ستطالعات ال ��ر�أي بني
ناخبي اليمني ،ي�ؤكد جريار �أرو� ،إنه
ا�سرتاتيجي حدد �أخطاء ترامب حتى
ال يرتكبها بدوره ،خا�صة مع الن�ساء
اللواتي ا�ستطاع بايدن �إقناعهن عام
 2020واللواتي لعنب دورًا حا�س ًما
يف ��ص�ن��ادي��ق االقرتاع” .ولدعمه
يف ه ��ذه اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،مي �ك��ن لـ
دي�سانتي�س االعتماد على �شخ�صية
�سريّة م��ن جم��رت��ه :زوج�ت��ه كي�سي.
�أ��ص�ب�ح��ت ه ��ذه ال���ص�ح�ف�ي��ة املحلية
ال�سابقة 41 ،عامًا ،والتي تزوجها
ق �ب��ل اث �ن��ي ع �� �ش��ر ع ��ا ًم ��ا ،ب�صفتها
ال�سيدة الأوىل لفلوريدا ،م�ست�شارة
الظل التي ت�ضمن تنمية العالقات
مع املجتمع الأفرو�-أمريكي .وكانت
�أع �ل �ن��ت يف م ��ار� ��س� ،أن� �ه ��ا يف حالة
ت �ع��ايف م ��ن � �س��رط��ان ال� �ث ��دي ال ��ذي
مت ت�شخي�صه يف �أك�ت��وب��ر م��ن العام
امل��ا� �ض��ي ،و�أن زوج �ه��ا ك��ان “مي�سك
يدها خ�لال ك��ل جل�سة م��ن جل�سات
العالج الكيميائي” .وبالإعالن عن
هذا النوع من التفا�صيل على امللأ،
ال ت�ضعف �شعبية احلاكم.
ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء خ� �ط� ��أ �أو م� �ف ��اج� ��أة،
م ��ن امل�ن�ط�ق��ي �إع� � ��ادة ان �ت �خ��اب رون
دي�سانتي�س حاك ًما يف نوفمرب .هل
ل �ل �� �ش��روع ف� � ��وراً يف ح �م �ل��ة رئا�سية
لعام 2024؟ يطرح ال�س�ؤال بقدر
م��ن ال�ق�ل��ق يف املع�سكر اجلمهوري،
وكذلك بني الدميقراطيني ،خا�ص ًة
ان ��ه وف ��ق حت�ق�ي��ق �أج ��رت ��ه �صحيفة
وا�شنطن بو�ست ،جمع دي�سانتي�س
غ�ن�ي�م��ة ح ��رب م ��ن م��ان �ح �ي��ه تفوق

دي�سانتي�س �أكرث �شرعية يف نظر ترامب من مايك بن�س ،الذي يحظى ب�شعبية كبرية بني املحافظني التقليديني

ر�أى دي�سانتي�س يف انت�صار غلني يونغكني ،عالمة على �أن احلرب الثقافية مل متت يف الواليات املتحدة

جنم اجلمهوريني ال�صاعد

 100مليون دوالر ،وه��و �أك�ثر من
كاف لإعادة انتخابه حاك ًما.
ٍ
وم��ع ذل��ك� ،سيتعني على النجوم
ان ت�صطف�“ .إذا تر�شح ترامب عام
 ،2024ف �ل��ن ي �ك��ون ه �ن��اك مكان
ل �ـ دي���س��ان�ت�ي����س ،و�سيلتهمه ترامب
يف لقمة ،كما ه��و احل��ال م��ع جميع
مناف�سيه ،يتوقع بيل �شنايدر ،الذي
ك��ان �أح��د القالئل يف مهنته الذين
توقعوا انت�صار امللياردير ال�شعبوي
عام � 2016ضد هيالري كلينتون.
ال يبحث ناخبو ترامب عن مافريك
ج ��دي ��د ،ع ��ن م�ن���ش��ق ج ��دي ��د� ،إنهم
ي�ف���ض�ل��ون الأ�� �ص ��ل ع �ل��ى الن�سخة.
ول �ك��ن �إذا ق ��رر ت ��رام ��ب ل���س�ب��ب ما
ع��دم ال�تر��ش��ح ،فعندئذ ن�ع��م ،ميكن
�أن يقف دي�سانتي�س كخليفة �شرعي
ل��ه ومبباركته” .بالن�سبة للمحلل
ال���س�ي��ا��س��ي ،ف� ��إن دي���س��ان�ت�ي����س �أكرث
�شرعية يف ن�ظ��ر ت��رام��ب م��ن نائبه
ال�سابق ،مايك بن�س ،ال��ذي يحظى
ب �� �ش �ع �ب �ي��ة ك� �ب�ي�رة ب �ي�ن املحافظني
ال�ت�ق�ل�ي��دي�ين وامل �ت��دي �ن�ي�ن .ال ي��زال
الرئي�س ال�سابق يعترب بن�س خائ ًنا
لت�صديقه على نتائج بايدن املنت�صر
داخل الهيئة االنتخابية يف  6يناير
 ،2021بعد االنتخابات الرئا�سية
العا�صفة لعام .2020
«ال �أ�شك يف �أن دي�سانتي�س �سيكون
مر�شحً ا عام  ،2024لأن الرثوة يف
ال�سيا�سة ّ
تف�ضل اجلريء” ،يرى
ك��اي��ل ك��ون��دي��ك ،امل��دي��ر التنفيذي لـ
“كرة �ساباتو الكري�ستالية” ،وهي
ر� �س��ال��ة �إخ �ب ��اري ��ة ي�ن���ش��ره��ا خ�ب�راء
االن �ت �خ��اب��ات يف م��رك��ز ال��درا� �س��ات
ال�سيا�سية بجامعة فرجينيا“ .يعتقد
دي�سانتي�س �أن لرتامب ما يكفي من
الإع��اق��ات متكنه م��ن التغلب عليه،
و�سيغامر مهما كان الأم��ر؛ و�إذا ،يف
امل�ق��اب��ل ،ق��رر ت��رام��ب ع��دم الذهاب،
فان قائمة املر�شحني �ستكون ثرية،
يحذر كونديك ،و�سيكون دي�سانتي�س
امل��ر� �ش��ح الأوف � ��ر ح� ً�ظ��ا يف البداية،
لكن هذه احلمالت طويلة وعنيفة،
و�أحيا ًنا ي�سقط املر�شح الأوف��ر ً
حظا
قبل �أن يبد�أ الناخبون الت�صويت».
يف ال �� �س �ب��اق ع �ل��ى ال �ي �م�ين ،الذي
ان �ط �ل��ق ف �ع�ل�ا ،ال ي��وج��د ن �ق ����ص يف
امل�ت�ن��اف���س�ين ،ب ��دء ب �ن��ائ��ب الرئي�س
ال���س��اب��ق م��اي��ك ب�ن����س�“ .إنه � ً
أي�ضا
م��ر��ش��ح ل �ع��ام  ،2024ي���ش�ير جون
زغ �ب��ي� ،إن ��ه حم��اف��ظ حقيقي ،لكنه
لي�س �شعبويًا .نيكي هايلي ،احلاكمة
ال�سابقة ل�ساوث كارولينا وال�سفرية
ال�سابقة ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،تغري
ال �ي �م�ين الأم ��ري� �ك ��ي وت �ع �ت �ق��د �أنها
ت�ستطيع �أن تعمل ب�شكل �أف�ضل مع
الن�ساء والأقليات .وي�ستعد الرئي�س
ال�سابق للدبلوما�سية مايك بومبيو
�أي �� ً��ض ��ا ،ون�ل�اح ��ظ ذل ��ك يف فقدان
وزن��ه .لكن بالن�سبة جلميع ه�ؤالء
املرت�شحني� ،سيكون من ال�ضروري
انتظار قرار ترامب ،ويحب ترامب
�إبقائهم ينتظرون».
عند �سماع ه��ذه الأ�سماء امل�أخوذة
م ��ن ف �ه��ر���س احل � ��زب اجلمهوري،
احل � � ��زب االوف � � � ��ر ح� �ظ ��ا ل� �ل� �ف ��وز يف
ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال� �ت� �ج ��دي ��د الن�صفي
للكونغر�س يف ن��وف�م�بر ،يت�ضح �أن
اجلناح املعتدل للمحافظني مل يعد
يف و�ضع ي�سمح له بتقدمي �شخ�صية
حتقق التوافق ،الذي يوفق بني �إرث
ال��ري�غ��ان�ي��ة وج��رع��ة م��ن االنعزالية
الرتامبية.
و”يتوقع ال�ع��دي��د م��ن �شركائنا
يف جميع �أن�ح��اء العامل ف��وز ترامب
�أو �أح��د م�ستن�سخاته ع��ام ،2024
يبوح م�صدر �أوروب��ي رفيع امل�ستوى
على ات�صال منتظم مع �إدارة بايدن،
وجن ��د ��ص�ع��وب��ة يف االع �ت ��راف ب ��أن
ه��ذا ميكن �أن يغري ك��ل �شيء” .يف
�إ�شارة �إىل بوتني وحربه يف �أوكرانيا،
و�إيران يف مواجهتها النووية ،وتركيا
الإمرباطورية اجلديدة لأردوغان،
وامل�ستقبل الغام�ض للحكم الذاتي
اال�سرتاتيجي الأوروبي.
ع�ن��دم��ا يتعلق الأم� ��ر بال�سيا�سة
اخلارجية ،كان دي�سانتي�س حري�صً ا
دائ � ًم��ا� � ،س��واء مت ان�ت�خ��اب��ه لع�ضوية
الكونغر�س �أو ح��اك� ًم��ا ،على البقاء
�ضمن �شرائع دبلوما�سية املعامالت
وال�صفقات اخلا�صة التي يعتمدها
ت ��رام ��ب .و�إذا ك ��ان م��ر� �ش��حً ��ا لعام
 2024ومتكن من الفوز يف مع�سكره
ث��م �ضد ج��و ب��اي��دن ،ف�سيتعني على
بقية العامل ان ي�شد احزمته جيدا...
فقلب كل �شيء ر�أ�سا على عقب لي�س
جمرد عامل جذب وافتتان يف ديزين
وورلد �أورالندو.
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االنتخابات الت�شريعية الفرن�سية:

�إميانويل ماكرون  ...على نف�سها جنت براق�ش!...
•• الفجر -جان مارك برو�ست

ترجمة خرية ال�شيباين
كان كل �شيء له ،ولكن ب�إهماله وخ ّفته �أف�سد �إعادة
انتخابه وانتخاب �أغلبيته .بعد قلبه اللعبة االنتخابية
ك�سر
ميني-ي�سار يف اجلمهورية اخلام�سة ر� ًأ�سا على عقبّ ،

�إميانويل ماكرون لعبته اخلا�صة.
عام � ،2017أعاد �إميانويل ماكرون خلط الأوراق وغيرّ
قواعد اللعبة التي ي�سود االعتقاد �أنها جممدة �إىل الأبد.
متحدة جوهريا باجلمهورية اخلام�سة ،املواجهة بني
اليمني والي�سارّ ،
مت كن�سها يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر .لعبة
بولنج ،فو�ضى غري م�سبوقة خرج منها �ساخرا ،طفل ،بني

را�ستينياك وتان تان ،ربح الرهان دون �إطالق ر�صا�صة
واحدة .وبعد خم�س �سنوات ،ال يزال اال�ضطراب قائما،
بل �إن��ه زاد� ...إال �أن الفو�ضى انتقمت ممن خلقها...
با�ستخفافهّ ،
ي�سف الرئي�س الفرن�سي الرتاب.
املر�شح �سريفا
لنلقي ن��ظ��رة على حقائق ه��ذه احلملة امل��زدوج��ة

الفا�شلة� .سوء تقدير؟ غرور؟ مكابرة؟ عدم مباالة؟
ازدراء؟ تعال؟
حماقة؟ من بني الكلمات التي تتبادر �إىل الذهن لو�صف
حملـــــة �إميانويــــل ماكرون املزدوجـــــة �-أو عـــدم
احلملة -رمبا تكون عبــــارات اخلفــــة �أو االهمــــال هي
الأن�سب.

14
خ �م ����س � �س �ن��وات يف الإل �ي��زي��ه؟
�إق ��ام ��ة م �ث��ل ه ��ذه ت �غ�ّي�رّ الرجل.
ال ��ش��ك �أن ��ه مل ي�ع��د ي ��رى العامل
ك� �م ��ا ي� �ج ��ب ان ي� � � ��راه� .أغ ��رق� �ت ��ه
امل�ل�ف��ات ،ورمب��ا ب��ات �أق��ل ا�ستماعا
�إىل امل�شاغبني و�أك�ثر ان�صاتا �إىل
املتملقني .يف الق�صر نعزل �أنف�سنا.
خمتزال يف امل�لاح�ظ��ات واملذكرات
والإح�صاءات ،ي�صبح �إدراك الواقع
ب��اه � ًت��ا وال ي �ك��اد ي�ت�ب�ق��ى �أي وقت
للقرب ...ن�سي �إميانويل ماكرون
معنى احلملة.
امل��ر� �ش��ح امل �ب �ت �ك��ر ،التخريبي،
ال�ق�ت��ايل ،احل� ��ازم ،وامل�ت�ف��ائ��ل لعام
 2017ت� ��رك م �ك��ان��ه ل�شخ�ص
ي �ع ��رف ال �ب �ي��ت ،وع �ل ��ى ا�ستعداد
لتجديد عقد �إي �ج��اره م��ن خالل
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى من� � ��وذج �سريفا،
وف ��وج ��ئ �إىل ح ��د م ��ا -ال جن ��ر�ؤ
على القول �أزعجه �-أن يُطلب منه
القيام بحملة.
املناق�شة من فوق
لأنه �ست�ضطر �إىل امل�ضي قدمًا يف
هذه احلملة ،وت�صعد على خ�شبة
امل���س��رح ،ومت��دح م ��ؤخ��رات الأبقار
يف امل� �ع ��ر� ��ض ال � ��زراع � ��ي ،وت�سري
يف ال �� �ش��وارع ،وت �ت �ن��اول ريليت�س،
وت�شرب ك�ؤو�سا ،وان جتد ان قطعة
ج�ي�ن ري �ب �ل��و� �ش��ون رائ� �ع ��ة ،وج ��ذر
ال�شمندر طيبا ،وتدعو نف�سك �إىل
مركز التوظيف ،وتقبل قالدة من
ال��زه��ور ،وت��راق��ب خ��ط التجميع،
ومتار�س النجومية ،وتدفع عربة
ال �ت �� �س��وق يف ال �� �س��وب��ر م ��ارك ��ت...
ب��ال�ت��أك�ي��د ،ج��اب ال��رئ�ي����س فرن�سا
ط�ي�ل��ة خ�م����س � �س �ن��وات؛ ل�ك��ن تلك
“الأميال” ال ُتن�سب �إىل املر�شح
�أبدًا.
ما الذي ميكن �أن يحدث يف دماغ
��س��اك��ن الإل �ي��زي��ه؟ حملته ظروف
مواتية ب�شكل ال ي�صدق .بالت�أكيد،
�أل��زم��ت رئ��ا��س��ة االحت ��اد الأوروب ��ي
�إميانويل ماكرون .لكن “نهاية”
الأزم ��ة ال�صحية �أت��اح��ت م�ساحة
م��ن احل��ري��ة املكت�شفة حدي ًثا .ثم
غ ��زت رو� �س �ي��ا �أوك ��ران� �ي ��ا ،وجعلت
قائد اجليو�ش �أم�ير ح��رب ...كان
االخ�ت�راق يف ا�ستطالعات الر�أي
فور ًيا.
ثم ،وبت�سل�سل الأح��داث ،اختفى
امل��ر� �ش��ح .ال � �ش��ك �أن� ��ه اع �ت �ق��د �أنه
ا��س�ت�ع��اد ال �ظ��روف ال���س�ع�ي��دة لعام
 ،2017مع نبذ فران�سوا هوالند
وال �ف �� �ش��ل ال �� �ص �ن��اع��ي لفران�سوا
فيون .لكن ،يف الأخ�ي�ر� ،أي��ن ُكتب
�أن ��ه ب��الإم �ك��ان ال �ف��وز ب��رم�ي��ة نرد،
وب��ال�ت�ك�ت��م ،وع��ن ط��ري��ق التجنب،
وتقري ًبا باقتحام؟
وط�ب�ع��ا ك��ان امل�ط�ل��وب النقا�ش
�أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت م���ض��ى .فبعد

ابعده املكتب عن الواقع

ميلين�شون وحراك الي�سار الراديكايل
ف�ترة خم�س �سنوات حيث تكررت
امل ��واج �ه ��ات ،ك ��ان خ �� �ص��وم��ه ،مثل
الناخبني ،ينتظرونه يف احللبة.
مل ي� �ك ��ن ل� � ��دى م� � ��اك� � ��رون ،وه ��و
حماور هائل ،ما يخ�شاه :معرفته
ب��امل��و� �ض��وع��ات وخ �ب�رة الوظيفة،
تعطيه ا�سبقية وا�ضحة .ان د�ستور
اجلمهورية اخلام�سة ،الذي يقلل
ي �خ �ت��زل -امل �ع��ار� �ض��ة يف ح�ضور�صوري ،ج ّمد النقا�ش وح ّوله اىل
كاريكاتري.
ك ��ان ��ت احل ��اج ��ة �إىل النقا�ش
م���ش��روع��ة .ب��ال�ط�ب��ع ،حلبة باثني
ع�شرة �ستكون عبثية ،يف ح�ين ان
النقا�ش بثالثة �أو ارب�ع��ة ممكن،
ب��ل ومفيد اي�ضا .رف�ض املر�شح-
الرئي�س واكتفى باحلد الأدنى من
اخلدمة امل�ؤ�س�سية بني اجلولتني.
ل �ق��د ه��رب��ت ج � ��ر�أة ع ��ام ،2017
و�سيطر عليه تربجز عام .2022

غائب :اعتقد ماكرون �أنه ميكن �أن يفوز يف كييف �أو بروك�سل

رئي�س يف كل مكان ،ومر�شح غائب
ت�ب�رج��ز وط��ري �ق��ة ل �ل��ر� �ض��ا عن
النف�س � ً
أي�ضا .فب�سرعة ،مل يظهر
�أي م��ر� �ش��ح ق � ��ادر ع �ل��ى مناف�سة
ف� ��وزه .م��ن ه�ن��ا مل ��اذا ي �ت �ح��اور مع
م ��ن ال ي �� �ص �ل��ون اىل ك �ع �ب��ه؟ كان
ي��رى نف�سه جميلاً ج �دًا ،طويلاً
جدًا ،مبك ًرا جدًا .الرئي�س يزدري
وي�ح�ت�ق��ر وي �ت �ه��رب وي�ت�خ�ف��ى :مل

خارطة �سيا�سية جديدة يف الربملان الفرن�سي
�إىل ذل ��ك .يف ال�ن�ق��ا��ش��ات العامة،
الطاغي با�ستمرار بغيابه.
اي� � ��ن ه� � ��و؟ يف ق� � ��� � �ص � ��ره ...يف ال �ت��ي ن ��دد خ���ص��وم��ه ب ��أن �ه��ا معدّة
ب��روك �� �س��ل ...ب �ع �ي��دا ...م�ت�ن�ك��را يف ومر ّتبة �سلفا “هم �أي�ضا يفعلون
جلد زيلين�سكي ...رمبا كان ي�شعر ذلك” والتي مل تكن كذلك ،خرج
بامللل ...هذه االنتخابات؟ �إجراء منها ب�شرف .لكن و�سائل الإعالم،
�شكلي ،ول�ك��ن �أي��ً��ض��ا ،عمل كتابي امل� �ن ��زع� �ج ��ة �أي � ��� ً��ض� ��ا م� ��ن رف�ضه
للمعارك املتلفزة ،احتفظت فقط
مم ّل.
ريا دخل احللبة ،لأنه م�ضطر بالنقاط ال�سلبية.
�أخ ً

ي �ت��ردد خ �� �ص��وم��ه يف ل ��وم ��ه على
ذل��ك .وال ��ر�أي ال�ع��ام ي��واف��ق الذي
ن �� �س��ي ب �� �س��رع��ة ك �ب�ي�رة �أوك ��ران� �ي ��ا
ليهت ّم فقط بالديزل .و ّزع ماكرون
ق�سائم هدايا مل تهدئ �أي قلق �أو
ا�ستياء.
ك� ��ان خ �� �ص��وم��ه ي��رك �� �ض��ون من
�ستوديو �إىل اخر ،ويذ ّكر وجودهم

لي�س مهما،
لقد ح�سم االمر.
ك��ان��ت احل �م �ل��ة امل �ج �ن��ون��ة لعام
 2017بعيدة .بعد خم�س �سنوات،
مل يكن هناك ما يدعو للده�شة،
وح� �ت ��ى ح �م ��ا� ��س امل �� �ش �ج �ع�ي�ن ب ��دا
مبال ًغا ف�ي��ه .غ��اب��وا ع��ن ال�شبكات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،ح �ي��ث ق ��دم ع�شاق

زم� ��ور وم�ي�ل�ي�ن���ش��ون ال �ع��ر���ض ،مل
يكن لدى املاكرونيني ما يقدمونه
�سوى الهلع.
التقاعد يف �سن  65عقوبة بدون
تف�سري
لإ��ض�ع��اف مع�سكر اليمني ،ل ّوح
م��اك��رون بالتقاعد ع��ن عمر 65
ع��ا ًم��ا .ك��ان��ت خ��رق��ة ح�م��راء هدية
خل�صومه ال��ذي��ن ا��س�ت��ول��وا عليها
كطوطم.
وبقي هناك.
 65عامًا ،ثم ال �شيء .يف حملة،
يجب �أن تت�صادم فيها املقرتحات،
�أو حت �ت� ّ�ك ب�ب�ع���ض�ه��ا ال �ب �ع ����ض� ،أو
ت�ستف ّز اخل�صم وك��ذل��ك ال�سكان،
�أو تتطور� ،أو تختفي� ،أو تخرتق.
� � 65س �ن��ة :مل ��ن؟ مل� ��اذا ا؟ ال �أحد
يعلم .كان الأم��ر �أ�شبه بعقوبة مل
يكن م�صدرها معرو ًفا ،نوعًا من
التحدي� :ست�صوتون يل رغ��م كل
�شيء.
وك ��ان االن�ت���ص��ار �أك�ب�ر مم��ا كان
متوقعا .لكن ه��ل ميكن التباهي
ب��احل���ص��ول ع�ل��ى  58ب��امل��ائ��ة من
الأ� � �ص ��وات � �ض��د رئ�ي���س��ة التجمع
الوطني؟ من هذه اجلولة الثانية،
املحدودة يف العمق ،مل ي�ستخل�ص
�أي در�س.
فاز بالت�شريعية مقدما

ً
معروفا،
ملاذا يحاور الذين ال ي�ستطيعون مواجهته؟ كان كان الأمر �أ�شبه بعقوبة مل يكن م�صدرها
مبكرا ً
جدا ،طويلاً ً
يرى نف�سه جميلاً ً
جدا نوعً ـا من التحدي� :سـت�صوتون يل رغم كل �شـيء
جداً ،

�سواء ابتهجنا �أو ت�أ�سفنا ،كان للناخبني بو�صلة واحدة فقط :كراهيتهم لإميانويل ماكرون

رئي�سة احلكومة �ستدفع ثمن حملة فا�شلة
•• رام اهلل�-أ ف ب

�أكدت م�صادر ق�ضائية فل�سطينية �أن ال�سلطة الفل�سطينية �أطلقت �سراح
املتهمني بقتل النا�شط ال�سيا�سي ن��زار بنات بكفالة توجب ح�ضورهم
جل�سات املحاكم.
وت�ضمنت ر�سالة من النائب العام الع�سكري وجهها �إىل مدير جهاز
اال�ستخبارات الع�سكرية ،وح�صلت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منها
طلبا بـ “منح املوقوفني على ذمة الق�ضية �إجازة لغاية  2متوز-يوليو
املقبل ب�ضمان جهازهم الذي يعملون لديه».
وبرر النائب العام الع�سكري طلبه بانت�شار فريو�س كورونا يف ال�سجن
الذي يقبعون فيه.

ماكرون �ضحية خفته وا�ستهتاره

الإفراج عن املتهمني بقتل املعار�ض الفل�سطيني نزار بنات

وق��ال م�س�ؤول �أمني لوكالة فران�س بر�س “ما عرفته �أن��ه مت الثالثاء
ال�ت�ق��دم ب�ط�ل��ب �إط �ل�اق ��س��راح�ه��م ب�ك�ف��ال��ة ،ع�ل��ى �أن ي�ح���ض��روا �أوق ��ات
املحاكمة».
وك��ان النا�شط الفل�سطيني امل�ع��ار���ض ن��زار ب�ن��ات ( 43ع��ام��ا) ت��ويف يف
حزيران/يونيو العام املا�ضي بعد �ساعات على توقيفه على �أيدي عنا�صر
من الأجهزة الأمنية الفل�سطينية.
واعتربت عائلة نزار الذي كان �أحد �أ�ش ّد منتقدي ال�سلطة الفل�سطينية
ورئي�سها حممود عبا�س عرب مواقع التوا�صل االجتماعي� ،أنه “اغتيل”،

بينما �أكد تقرير طبي تعر�ضه لل�ضرب و�أن وفاته مل تكن طبيعية.
وكان بنات مر�شحا للمجل�س الت�شريعي يف االنتخابات التي كان مفرت�ضاً
�إجرا�ؤها يف �أيار/مايو عن قائمة “احلرية والكرامة” امل�ستقلة ،لكنّها
�أرجئت.
م��ن جانبها ويف �أول رد فعل ل�ه��ا ،اع�ت�برت عائلة ب�ن��ات �إط�ل�اق �سراح
املوقوفني “تالعبا وظلما” .وقالت �أرملته جيهان بنات لفران�س بر�س
“ما ا�ستطيع قوله هو �أن �إطالق �سراحهم هو ظلم وا�ضح وت�أكيد على
�أن اغتيال نزار كان بقرار �سيا�سي ولي�س عن طريق اخلط�أ».

والأ�سو�أ من ذلك �أنه فعلها مرة
�أخ��رى .من خالل اختيار حكومة
ي�خ�ف��ي ف�ي�ه��ا اخ�ت���ص��ا���ص ال� ��وزراء
��ض�ع�ف�ه��م ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،ب ��ل و�أك �ث�ر
من ذل��ك ،ا�ستحالة قيام الرئي�س
ب �ت �ح��ري��ك اخل � �ط ��وط .وبر�ؤيته
� �ض �ع �ي �ف��ا ،مل مي �ن �ح��ه خ�صومه
ه��دي��ة ال�ت�ج�م�ي��ع ،خ��ا� �ص��ة و�أنهم
ك��ان��وا ي �ع��رف��ون ال�ق�ي�م��ة املتدنية
ل �ل �م��اك��رون �ي�ين ق �ب��ل االنتخابات
الت�شريعية.
بطبيعتها� ،أو عن طريق التقليد،
مل تقم �إليزابيث بورن بحملة �أكرث
م��ن ال��رئ�ي����س .ب��رمل��ان�ي��و النه�ضة
ذه �ب��وا �إىل اجل�ب�ه��ة دون حما�س
وب� ��دون دع ��م� .أع �ط��اه��م ماكرون
�صدقات من خالل ب�ضعة خطابات
موجزة ،ي�سكنها الذعر اىل درجة
افقدتها اي م�صداقية.
ه ��ل ن �ق��وم ب�ح�م�ل��ة ع �ل��ى م ��درج
امل �ط��ار ع�ن��دم��ا ال ي�ك��ون ه�ن��اك ما
يكفي م��ن زي��ت ال�ف��ول ال�سوداين
�أو اخلردل على الرفوف؟ كم هذه
احل�م�ل��ة مم �ل��ة ،وك ��م ه��ي حمزنة
تلك املخاوف ال�سخيفة جدا! على
�أي ح ��ال ،ك ��ان اجل�م�ي��ع ي �ق��ول �إن
االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية موجودة
ف �ق��ط مل �ن��ح الأغ� �ل� �ب� �ي ��ة للرئي�س
املنتخب ...م�س�ألة �شكلية!
الكراهية كورقة اقرتاع
خفيف ،غ��ائ��ب ،متقلب :اعتقد
م ��اك ��رون �أن� ��ه مي �ك��ن �أن ي �ف��وز يف
كييف �أو بروك�سل .كان يعتقد �أنه
ال ُي�ق��اوم كما ح��دث ع��ام ،2017
وجتاهل الكراهية ال�شديدة التي
تثريها �شخ�صيته اىل درج��ة انها
جعلت من كل هذه اجلوالت الأربع
ا��س�ت�ف�ت��اء م�ت��درج��ا � �ض��ده .و�سواء
اب�ت�ه�ج�ن��ا �أو ت ��أ� �س �ف �ن��ا ،ك ��ان لدى
ال�ن��اخ�ب�ين ب��و��ص�ل��ة واح ��دة فقط:
كراهيتهم لإميانويل ماكرون.
ب�ع��د ف ��وزه ع��ام  ،2017ق��ال �إنه
ي��ري��د �أن يفعل ك��ل ��ش��يء ح�ت��ى ال
ي�ك��ون ل��دى الناخبني “�أي �سبب
للت�صويت للمتطرفني”.
يف ي��ون �ي��و  ،2022ك ��ان �أق�صى
ال�ي���س��ار و�أق �� �ص��ى ال�ي�م�ين �أح ��زاب
امل �ع��ار� �ض��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ،واحل� ��دث
االك�ب�ر ه��و �أنّ ال�ت�ج�م��ع الوطني
يتقدم على اجلمهوريني ...ف�شل
كامل.
� �س �ي �ك��ون م� ��ن ال �ظ �ل��م حتميل
م ��اك ��رون وح � ��ده امل �� �س ��ؤول �ي��ة عن
ه��ذه االن�ق�لاب��ات اجل��دي��دة .تقدم
اجل�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ال ��ذي ب ��د�أ قبل
ثالثة عقود ما زال م�ستمرا ومل
ي�ستطع ك�أ�سالفه وقفه .كما ميكن
م�ل�اح �ظ ��ة يف م �ع �ظ��م احل ��رك ��ات
االج � �ت� �م ��اع � �ي ��ة ،ان رادي� �ك ��ال� �ي ��ة
الي�سار �أ�صبحت مناوبة �سيا�سية
رئي�سية ،وهو ي�سار معار�ض ابتلع
ال �ي �� �س��ار احل �ك��وم��ي .ان االمتناع
ع��ن الت�صويت يتقدم ب�لا هوادة،
وامل�سار “احلكيم” للو�سط مل يعد
يلهم الكثريين.
رمبا �سيجد الرئي�س غدا حتالفا
“�أملانيا” غ�ي�ر م �� �س �ب��وق ي�ضع
ح��دا ل�شغف الفرن�سيني بحقيقة
الأغلبية .وميكنه ،ب��ا��س�ت��دارة� ،أن
ي��رى فيه م��ا يكفي م��ن رغبته يف
االحت� ��اد .ل�ك��ن ع�ل��ى �أي م�شروع؟
ي �ع��رف �إمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون ،مثل
�أن�صاره ،الذين ت�ساوي خيبة الأمل
عندهم الفر�صة املهدورة� ،أن هذا
الف�شل هو قبل كل �شيء ف�شله...
ف�شل الطفل املدلل للدميقراطية
ريا بنجمه املحظوظ،
الذي �آمن كث ً
ورف�ض عنف حملة انتخابية قبل
�أن ي�ستقبلها وهي ترت ّد عليه.

و�أ�ضافت “نحن قلنا �أكرث من مرة ال ميكن للقاتل �أن يكون القا�ضي».
وتابعت “�إذا كانت ال�سلطة الفل�سطينية تخ�شى من انت�شار الكورونا
فلماذا ال تطلق �سراح كافة املعتقلني لديها على ق�ضايا �أخرى».
و�شهدت مدن فل�سطينية تظاهرات احتجاجا على موت بنات مطالبني
بك�شف حقيقة وفاته.
وقامت قوات الأمن ب�إطالق قنابل الغاز امل�سيل للدموع نحو املتظاهرين
لتفريقهم.
ونددت الواليات املتحدة وبعثة االحتاد الأوروبي يف الأرا�ضي الفل�سطينية
والأمم املتحدة بوفاة بنات ،و�سط مطالبات ب”حتقيق كامل وم�ستقل
و�شفاف فورا” .و�أعلن رئي�س ال��وزراء الفل�سطيني حممد �أ�شتية فتح
حتقيق يف وفاة بنات.

اخلميس  23يونيو  2022م  -العـدد 13577

عربي ودويل

2022 - Issue No 13577

وزير اخلارجية الرو�سي يزور طهران
•• طهران�-أ ف ب

�أف��ادت وكالة الأنباء الإيرانية الر�سمية �أن��ه يتوقع �أن ي�صل
وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الف��روف �إىل طهران حيث
�سيلتقي نظريه الإيراين ح�سني �أمري عبد اللهيان.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ان��ه “من امل�ق��رر �أن يجتمع الف ��روف اليوم
اخلمي�س بوزير خارجيتنا” من دون مزيد من التفا�صيل.
وت��أت��ي ال��زي��ارة يف وق��ت قالت فيه �إي ��ران ورو��س�ي��ا ،الدولتان
اخلا�ضعتان لعقوبات دولية ،يف �أيار/مايو �إنهما تريدان تعزيز
عالقاتهما يف قطاعي الطاقة وال�ت�ج��ارة عقب زي ��ارة نائب
رئي�س الوزراء الرو�سي لطهران.
كذلك ت�أتي يف �سياق املحادثات النووية الإيرانية التي انطلقت

يف فيينا يف ني�سان�/أبريل  2021بني �إيران والقوى العظمى
(رو�سيا والواليات املتحدة وال�صني وفرن�سا وبريطانيا و�أملانيا)
واملتوقفة منذ �آذار/مار�س .تهدف حمادثات فيينا التي ت�شارك
فيها الواليات املتحدة ب�شكل غري مبا�شر� ،إىل عودة وا�شنطن
�إىل االتفاقية الدولية امل�برم��ة يف  2015التي تن�ص على
تقييد الأن�شطة النووية الإيرانية يف مقابل تخفيف العقوبات
ال��دول �ي��ة .االت �ف��اق م�ع�ل��ق م�ن��ذ ان���س�ح��اب ال ��والي ��ات املتحدة
االحادي منه يف  2018التي �أعادت فر�ض �إج��راءات عقابية
على طهران .رداً على ذلك ،حررت �إيران نف�سها تدريجاً من
التزاماتها ،نافية رغبتها يف حيازة القنبلة الذرية.
وال�ه��دف م��ن مفاو�ضات فيينا ه��و �إل ��زام ط�ه��ران باالمتثال

الكامل لواجباتها الدولية املتعلقة بربناجمها ال�ن��ووي يف
مقابل رفع العقوبات عن �إي��ران .لكن تلك املحادثات توقفت
منذ �آذار/مار�س� .شهدت العالقات بني رو�سيا و�إيران حت�سنا
يف ال�سنوات الأخرية مع تقارب �سيا�سي وع�سكري وا�ضح بف�ضل
امل�صالح اجليو�سيا�سية امل�شرتكة ،ويتعاون البلدان يف ملفات
عديدة .تلعب مو�سكو دو ًرا حمور ًيا يف تطبيق اتفاق 2015
 ،ال �سيما م��ن خ�لال تلقي �أط�ن��ان م��ن ال�ي��وران�ي��وم املخ�صب
الفائ�ض من طهران .وزار الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي
مو�سكو يف كانون الثاين/يناير حيث التقى نظريه الرو�سي
فالدميري بوتني وقدم خطة لتعزيز العالقات بني البلدين
على مدى ال�سنوات الع�شرين املقبلة.

•• عوا�صم-وكاالت

ت�شهد منطقة ال �� �ش��رق الأو�سط
ترتيبات يف ال��وق��ت احل��ايل وذلك
ق�ب�ي��ل ال��زي��ارة امل��رت�ق�ب��ة للرئي�س
الأمريكي جو بايدن �إىل املنطقة
م�ن�ت���ص��ف ال���ش�ه��ر امل �ق �ب��ل ،وي ��رى
م ��راق� �ب ��ون �أن ت �ن �� �س �ي��ق برعاية
وا�شنطن ي�ل��وح يف الأف ��ق ملواجهة
التهديدات الإيرانية املتوا�صلة.
ووف � � ��ق � �ص �ح��ف ع ��رب� �ي ��ة �� �ص ��ادرة
�أم����س ال�ث�لاث��اء ،ت��راه��ن �إ�سرائيل
على التن�سيق مع ال��دول العربية
املعنية لإيجاد بدائل جدية ودائمة
مل��واج �ه��ة ال �ت �ه��دي��دات الإيرانية
ب�ع��د �أن ت�ل�ك��أت ال��والي��ات املتحدة
يف ت�ق��دمي ال��دع��م لل�سعودية على
�سبيل املثال يف مواجهة الهجمات
احل��وث �ي��ة ب �� �ص��واري��خ وم�سيرّات
�إيرانية.
قبة حديدية �إقليمية
وحت� ��دث� ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة “العرب”
اللندنية يف افتتاحيتها عن �إقناع
�إ��س��رائ�ي��ل ل��دول ال���ش��رق الأو�سط
ل�ب�ن��اء حت��ال��ف �أم �ن��ي ق��وي ليكون
مب �ث��اب��ة “قبة حديدية” �ضد
ال���ص��واري��خ وامل���س�ّيارّات الإيرانية،
يف وقت ت�ستمر فيه �إ�سرائيل ب�شكل
��س��ري وعلني يف ا�ستهداف وجود
�إي ��ران يف �سوريا ومنع برناجمها
ال� � �ن � ��ووي م � ��ن خ �ل ��ال “عقيدة
الأخطبوط” كما �سماها نفتايل

بينيت رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي.
و�أ� � �ش� ��ارت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إىل القلق
الإي � � ��راين م ��ن ت �ل��ك التحركات،
خ��ا��ص��ة �أن ��ه حت��ول �إىل �أم ��ر واقع
ع �ل��ى ح ��دوده ��ا ،وجت � ��اوز مرحلة
ال�ت�خ��وي��ف ،م��ا ي�ع�ن��ي �أن �شعارات
امل�س�ؤولني الإيرانيني وتهديدهم
و� �ص��راخ �ه��م ك �ل �ه��ا �أم � ��ور مل تعد
جت � ��دي ن� �ف� �ع� �اً ،وه � ��و م ��ا عك�سته
ت�صريحات املتحدث با�سم القوات
امل�سلحة ال�بري�غ��ادي��ر ج�ن�رال �أبو
ال �ف �� �ض��ل � �ش �ك��رغ��ي ،وال� � ��ذي قال
ل ��وك ��ال ��ة ت �� �س �ن �ي��م الإي� ��ران � �ي� ��ة �إن
الأن�شطة الع�سكرية امل�شرتكة بني
�إ�سرائيل وبع�ض الدول العربية يف
اخلليج “نابعة من الي�أ�س”.
وي� �ع� �ت� �ق ��د م � ��راق� � �ب � ��ون بح�سب
ال�صحيفة �أن �شكرغي ،الذي �سعى
للتهوين م��ن ال�ت�ق��ارب اخلليجي
– الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ك�شف م��ن حيث
ال يق�صد عن �أن �إي��ران �ستكون يف
م��واج �ه��ة حت� � ّد خم�ت�ل��ف ل��ن يتيح
�أمامها حرية املناورة واال�ستعرا�ض
يف املياه الإقليمية وتهديد حركة
ال �ن �ف��ط يف امل �� �ض��ائ��ق وك��ذل��ك من
خ�لال ال�صواريخ وامل�سيرّات التي
و�ضعت حت��ت ت�صرف امليلي�شيات
احلليفة لها باملنطقة.
و�أكدت �صحيفة العرب �أن الرغبة
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة جت��د م��ا يدعمها يف
ظ��ل جن��اح اخل �ط��وات الأوىل من
ال�ت�ق��ارب ال�سيا�سي واالقت�صادي
مع �شركاء عرب ،ويف ظل تغيريات

لدى �شعوب املنطقة التي مل تعد
م���ش�غ��ول��ة ب��ال �� �ش �ع��ارات القدمية،
وتبحث ع��ن ��ش��راك��ات تعود عليها
بالفائدة.
مواجهة خفية
وم��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال�ك��ات�ب��ة مها
حممد ال�شريف يف مقالها ب�صحيفة
“ال�شرق الأو�سط” �إن �إ�سرائيل
وال��راع��ي الأم��ري�ك��ي ينفذان الآن
ما يريدانه على مراحل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط بعد ما �شهدته من
تطورات �سيا�سية مف�صلية �أعادت
ر�سم معادالت املنطقة على ن�صاب
خمتلف ،ال�سيما يف ظل التهديدات
الإيرانية يف املنطقة.
و�أو� �ض �ح��ت ال�ك��ات�ب��ة يف مقالها �أن
الأمر هنا ي�ؤدي �إىل عمق امل�س�ألة،
والتكاليف الباهظة لهذا ال�صراع
ع� �ل ��ى � �ص �ع �ي ��د امل� � � ��دى واحل� �ج ��م
والطموح وامل ��وارد ،وت�أ�سي�ساً على
ذلك ،ف�إن �إ�سرائيل و�إي��ران اللتني
مار�ستا كل �أن��واع القتل والإرهاب
��ض��د ال� ��دول وال���ش�ع��وب العربية،
�ستظل امل��واج �ه��ة اخل�ف�ي��ة بينهما
ت � �ق �ت�رب م� ��ن م ��رح� �ل ��ة ال� ��� �ص ��دام
العلني ،ففي خلفية ه��ذا امل�شهد،
تتعدد الأ�سباب وكل منهما يخ�شى
ا� �س �ت �ه��داف الآخ � � ��ر ،ال ��س�ي�م��ا �أن
�إ�سرائيل غايتها وهدفها �إ�ضعاف
م �� �ش��اري��ع �إي� � ��ران واخل �ط ��ر ال ��ذي
يتهدد ال�سلم العاملي ،حتى داعمو
االتفاق يف حالة حذر ويقظة.

و�أ� � �ش� ��ارت م �ه��ا ال �� �ش��ري��ف �إىل �أن
�إ�سرائيل مازالت تطالب بتطبيق
�سالح العقوبات من وا�شنطن للحد
من �صادرات �إيران البرتوكيماوية،
ع� �ل��اوة ع �ل��ى � �س �ي��ل التهديدات
لإي�ق��اف برناجمها ال�ن��ووي الذي
مت ت���ص�ن�ي�ع��ه يف اخل � �ف� ��اء ،ولكن
ك �ي��ف ي �ج��ب �أن ن �ن �ظ��ر �إىل هذه
امل�س�ألة يف حال ما �إذا كانت احللول
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة غ�ي�ر واردة لإن� �ه ��اء
ال���ص��راع يف املنطقة وال�ع�م��ل على
�إيقاف امل�شروع النووي؟ كثرية هي
الثغرات يف العالقات الدولية التي
ي�شوبها ال�ق�ل��ق ،وت���س��اءل��ت “فهل
�ساعة احل��رب اق�ترب��ت ،وه��ل هذا
ما تعمل عليه �أمريكا؟».
معادلة ا�سرتاتيجية
جديدة
وم��ن جانبه ت�ن��اول الكاتب طالل
�صالح بنان ت�أثري الزيارة املرتقبة
للرئي�س الأمريكي بايدن ،وقال �إن
العالقات بني الدول مت ّر بفرتات
من املد واجل��زر ،نتيج ًة لتطورات
�سيا�سية تتفاعل داخ ��ل ظروفها
الداخلية ،راجع ًة لتغريات قد تطر�أ
على نخبها ال�سيا�سية ،وما يرتتب
على ذلك من حتوالت يف �سيا�ستها
ال��داخ �ل �ي��ة واخل��ارج �ي��ة ،ويحدث
ه ��ذا ع� ��اد ًة يف ت��وج �ه��ات ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة ل �ل��دول ال �ك�ب�رى ،رغم
ما يبدو من ا�ستقرار ظاهري يف
م�ن�ط�ل�ق��ات �سيا�ستها اخلارجية،

اع�ت�رف “تيمو�شنكو” ،ال �ق��ائ��د ال���س��اب��ق لـ”القوات امل���س� ّل�ح��ة الثورية
الكولومبية” (ف� ��ارك) مب���س��ؤول�ي��ة احل��رك��ة ع��ن خ�ط��ف �أك�ث�ر م��ن 20
�أل��ف �شخ�ص خ�لال رب��ع ال�ق��رن الأخ�ي�ر م��ن ال�ن��زاع امل�س ّلح ب�ين املتمردين
املارك�سيني والقوات احلكومية .ويف قاعة حما�ضرات يف العا�صمة بوغوتا
جل�س رودري �غ��و ل��ون��دون��و ،ال�شهري بتيمو�شنكو� ،أم ��ام ع��دد م��ن الرهائن
ال�سابقني وعائالتهم ،قائ ً
ال �إ ّن��ه يتح ّمل مع �ستة �آخ��ري��ن من كبار قادة
فارك ،امل�س�ؤولية عن عمليات اخلطف التي ارتكبتها احلركة.
والقادة ال�سبعة م ّتهمون حالياً �أمام “املحكمة اخلا�صة من �أجل ال�سالم”
التي انبثقت من اتفاق ال�سالم ال��ذي �أنهى النزاع بني القوات احلكومية
واملتمردين يف  .2016وبا�سم � 13ألف مقاتل من فارك و ّقعوا على اتفاق

البنتاغون� :إيران حاولت اخرتاق
م�س�ؤولني �أمريكيني و�إ�سرائيليني

•• وا�شنطن-وكاالت

ك�شف م�س�ؤول رفيع يف وزارة الدفاع الأمريكية لـ “�سكاي نيوز عربية” ،ليلة
الأربعاء� ،أن طهران ك ّثفت من حماوالت القر�صنة املعلوماتية يف الفرتة الأخرية،
م�ستهدفة -على ح��د تعبريه -م�س�ؤولني ب��ارزي��ن �سابقني وحاليني يف �أجهزة
ووك��االت اال�ستخبارات الأمريكية والإ�سرائيلية .و�أ�ضاف امل�س�ؤول ،الذي طلب
عدم الك�شف عن ا�سمه كونه غري خموّل احلديث عن املو�ضوع نظرا حل�سا�سيته،
�أن ال��والي��ات املتحدة جنحت يف �أك�ثر م��ن م � ّرة يف اح�ت��واء حم��اوالت القر�صنة
الإيرانية ،التي متكنت قبل �أيام من اخرتاق ح�سابات �إلكرتونية �شخ�صية “جي-
مايل” تابعة لكبار م�س�ؤويل جهاز املو�ساد الإ�سرائيلي ووزراء �إ�سرائيليني �سابقني.
وتابع امل�س�ؤول� ،أن قرا�صنة �إيران طوّروا من �أ�ساليبهم يف الآونة الأخرية ،حيث
�إن حماوالتهم متث ّلت �أحيانا ب�إتقان اللغة العربية ومرا�سلة م�س�ؤولني بارزين
عرب انتحال �صفة جرناالت �إ�سرائيليني والإيقاع ب�ضحاياهم عرب الك�شف لهم
عن معلومات �س ّرية و�شخ�صية تتعلق بزياراتهم االجتماعية ولقاءاتهم اخلا�صة.
واعرتف امل�س�ؤول� ،أن القرا�صنة التابعني لـ”احلر�س الثوري الإيراين” ،متكنوا
من اخرتاق ح�سابات رئي�س جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�سرائيلية “�أمان”
�سابقا ،عامو�س يلدين ،ووزي��رة اخلارجية الإ�سرائيلية �سابقا ت�سيبي ليفني.
واعرتف امل�س�ؤول لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن عمليات القر�صنة الإيرانية ت�أتي يف
�إطار ر ّد الفعل على عمليات ا�ستهداف مواقعها وم�صالح جمموعاتها الإرهابية يف
�سوريا ولبنان ،ف�ضال عن ت�صفية عدد من علمائها النوويني يف الأ�شهر املا�ضية
من دون �إعطاء �أي تفا�صيل �إ�ضافية .وختم امل�س�ؤول �أن لدى الواليات املتحدة
وحلفائها يف املنطقة ،وحتديدا �إ�سرائيل ،قدرات عالية وفائقة على ردع عمليات
القر�صنة الإيرانية ،التي �صارت حترتف -على ح ّد قوله -تقنيات د�أب العامل
على ر�صدها يف عمليات القر�صنة الرو�سية.

بلينكن ي�ؤكد لبينيت االلتزام
با�ستمرار «العالقة اخلا�صة» مع �إ�سرائيل

•• القد�س-وكاالت

�أج��رى وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن ات�صالني بكل من رئي�س
ال��وزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت ووزي��ر اخلارجية رئي�س ال��وزراء املناوب
يائري البيد� ،أك��د فيهما التزام الواليات املتحدة الرا�سخ بالعالقات املتينة
مع �إ�سرائيل .ووفقا للخارجية الأمريكية ،فقد �أك��د بلينكن على احرتام
العمليات الدميقراطية يف �إ�سرائيل .كما �شدد على التن�سيق الوثيق املتوا�صل
ب�ش�أن الق�ضايا الإقليمية والدولية .و�أك��د �أن زي��ارة الرئي�س جو بايدن �إىل
�إ�سرائيل ال�شهر القادم ال تزال قائمة ،و�أ�شار �إىل �أن بايدن يتطلع لها.

•• برلني�-أ ف ب

�أعلن املتحدث با�سم احلكومة الأملانية �أم�س الأربعاء ان �أملانيا
ترف�ض “ب�شدة” تهديدات رو�سيا باالنتقام من ليتوانيا بعد
�أن فر�ضت دولة البلطيق قيودًا على بع�ض الب�ضائع التي متر
�إىل جيب كالينينغراد الرو�سي.
وقال �ستيفن هيبي�سرتيت “نطلب من رو�سيا عدم اتخاذ �أي
�إجراءات تتعار�ض مع القانون الدويل” فيما وعدت مو�سكو
برد انتقامي “خطري” �ضد فيلنيو�س بعد تطبيق العقوبات
الأوروبية املرتبطة بغزو �أوكرانيا.
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•• وا�شنطن�-أ ف ب

�إحداهما اال�ستغناء عن الأخرى،
�أو املجازفة بالإ�ضرار مب�صالح �أي
منهما جتاه الآخ��ر� ،أو يف مواجهة
�أي طرف دويل �آخر.
و�أ� � � �ش� � ��ار ب � �ن ��ان �إىل �أن � � ��ه ك� ��ل ما
مي �ك��ن �أن ُي� �ق ��ال ع ��ن العالقات
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة بني
البلدين ،ال مينع وجود االختالف
بينهما ح��ول ق�ضايا ،لها عالق ٌة
ب��الأو��ض��اع الإقليمية يف املنطقة،
وطبيعة �سلوك وتوجه نظاميهما
ال�سيا�سيني ،بل وحتى يف م�صادر
��ش��رع�ي��ة ،ك��ل منهما .ك�م��ا �أن ��ه ،يف
ري من الأحيان ،تت�سم العالقة
كث ٍ
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ب��ان���س�ج��ا ٍم متوقع،
�إال �أن ��ه يف �أح �ي��ان �أخ� ��رى تعرتي
ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي �ن �ه �م��ا ت � ��وت � ��رات ،قد
ت�صل يف �أح�ي��انٍ � ،إىل درج��ة احلذر
وال�ت�رب ����ص� ،إال �أن� ��ه يف النهاية،
ت�ع��ود العالقة ب�ين الطرفني �إىل
منطلقات ما ميكن و�صفه بثوابت
هذه العالقة الثنائية التاريخية،
ال �ت��ي ت �ق��وم �أ� �س��ا� �س �اً ع �ل��ى خدمة
م�صالح م�شرتكة.

فارك تقر بخطف � 20ألف �شخ�ص خالل ربع قرن
•• بوغوتا�-أ ف ب

برلني ترف�ض تهديدات
مو�سكو لليتوانيا

بايدن يه ّنئ بيرتو على
فوزه بانتخابات كولومبيا

�صحف عربية :زيارة بايدن تن�سيق �إقليمي ملواجهة �إيران
جت � ��اه ق �� �ض��اي��ا دول � �ي� ��ة معينة..
و�أطراف دولية بعينها.
و�أو� � �ض� ��ح ب �ن��ان �أن ال �ع�ل�اق��ة بني
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة الأمريكية
واململكة العربية ال�سعودية ناب�ضة
باحلياة ومفعمة باحليوية ت�سري
يف خ��ط م�ت��ذب��ذب ،لكنه م�ستقيم
االجت ��اه ،مت��ام�اً مثل ر��س��م القلب
ل���ش�خ����ص ي�ت�م�ت��ع ب���ص�ح��ة جيدة،
رغم تقدمه يف ال�سن ..ومل يفقد
بع ُد كثرياً من حيوية �شبابه ،وال
يعرتيه ٌ
ري جتاه امل�ستقبل.
قلق كب ٌ
و�أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب ال���س�ع��ودي �إىل �أن
ع�ل�اق ��ة ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة را�سخة
ت �ط��ورت ب�ين ط��ريف ه��ذه املعادلة
الأ��س�ترات�ي�ج�ي��ة اجل��دي��دة لنظام
الأمم امل �ت �ح��دة .امل�م�ل�ك��ة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ب �ب �� �ش��ائ��ر احتياطات
ا�سرتاتيجية �ضخمة من النفط،
ب�ت�ك�ل�ف��ة �إن �ت��اج �ي��ة ت�ن��اف���س�ي��ة غري
م�سبوقة وال ملحوقة ،م��ع توفر
ا�ستقرار �سيا�سي ل��دول��ة فتية ،يف
�أك�ث�ر ب� ��ؤر م�ن��اط��ق ال �ع��امل توتراً،
م ��ؤه �ل��ة ل �ت �ت �ب��و�أ م �ك��ان � ًة �إقليمي ًة
رفيع ًة ،مع م�س�ؤولية ا�سرتاتيجية
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى ا� �س �ت �ق��رار �سوق
الطاقة العاملية.
و�أك ��د �أن العالقة اال�سرتاتيجية
ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن� ،إىل ح� ��د كبري
ت �ت ��وازن ف�ي�ه��ا امل���ص�ل�ح��ة مبعادلة
ث�ن��ائ�ي��ة دق�ي�ق��ة رغ ��م ف ��ارق القوة
الكبري بينهما ،ب�شكليها ال�صلب
وال � �ن� ��اع� ��م ،ل� ��درج� ��ة ع � ��دم ق� ��درة
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ال�سالم هذا� ،أق ّر القائد املتم ّرد ال�سابق ب”امل�س�ؤولية الفردية واجلماعية
عن �إحدى �أب�شع اجلرائم التي ارتكبتها” احلركة املارك�سية.
و�شدّد تيمو�شنكو على �أنّ عمليات اخلطف التي ن ّفذتها حركته هي “نتيجة
�سيا�سة �أدّت �إىل جرائم �ض ّد الإن�سانية وجرائم حرب».
وامل ّتهمون ال�ستة الآخ��رون هم بابلو كاتاتومبو ،وجوليان غالو  ،وبا�ستور
�آالب��ي ،وميلتون تون�سيل ،ورودري �غ��و غ��ران��دا ،وخ��امي��ي �أل�برت��و ب��ارا ،وقد
�شارك ه�ؤالء جميعاً يف جل�سة اال�ستماع العامة التي ت�ستمر حتى اخلمي�س.
وه��ؤالء القادة م ّتهمون بخطف �أكرث من � 21ألف �شخ�ص بالإ�ضافة �إىل
وجرائم �أخرى ار ُتكبت بني عامي  1990و .2016
و�أ�سفرت احل��رب الأهلية يف كولومبيا منذ ال�ستينات وحتى توقيع اتفاق
ال�سالم يف  2016عن �سقوط � 260أل��ف قتيل على الأق � ّل وفقدان 45
�ألفاً �آخرين� ،إىل جانب تهجري  6,9ماليني �شخ�ص.

ه ّن�أ الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن خ�لال مكاملة هاتفية غو�ستافو بيرتو
على فوزه باالنتخابات الرئا�سية يف كولومبيا والتي �أ�صبح معها �أول رئي�س
ي�ساري يف تاريخ البالد ،بح�سب ما �أعلن البيت الأبي�ض.
وقالت الرئا�سة الأمريكية يف بيان �إنّ بايدن �أعرب عن “تط ّلعه �إىل العمل
مع الرئي�س املنتخب من �أجل موا�صلة تعزيز التعاون الثنائي” خ�صو�صاً
يف م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت �غ�ّي�رّ امل �ن ��اخ وتنفيذ
ات �ف��اق ال �� �س�لام ال�ت��اري�خ��ي ال ��ذي مت
ال�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه م��ع ال �ق��وات امل�سلحة
الثورية الكولومبية (فارك) يف العام
.2016
ك �م��ا ت� �ط� � ّرق ب ��اي ��دن �إىل مو�ضوع
“التعاون ال �ث �ن��ائ��ي ب �� �ش ��أن الأم� ��ن
ومكافحة املخدرات».
ك ��ذل ��ك ،ه� �ن� ��أ ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي
“ال�شعب ال �ك��ول��وم �ب��ي ع �ل��ى �إج� ��راء
ان�ت�خ��اب��ات ن��زي�ه��ة وح � � ّرة و�أ ّك� ��د دعم
الواليات املتحدة لكولومبيا».
وانتخب غو�ستافو بيرتو ( 62عاماً)
رئي�ساً لكولومبيا الأح��د ،مع طموح
بـ”تغيري” بلد ي�شهد �أزمة.
ويف الواليات املتحدة� ،أعرب م�س�ؤولون جمهوريون ،على غرار حاكم فلوريدا
رون دي�سانتي�س ،ع��ن قلقهم �إزاء ان�ت�خ��اب ب�ي�ترو وت �ق �دّم “�أيديولوجية
توتاليتارية ي�سارية».

 6قتلى يف نزاع ع�شائري جنوب العراق

•• الكوت�-أ ف ب

قتل �ستة �أ�شخا�ص بينهم جندي خ�لال ن��زاع ع�شائري على ملكية �أر�ض
زراعية يف حمافظة مي�سان بجنوب العراق ،ح�سبما ذكر م�صدر �أمني �أم�س
الأربعاء.
وقال املتحدث با�سم �شرطة حمافظة مي�سان املالزم �سعد الزيدي لوكالة
فران�س بر�س “قتل �ستة �أ�شخا�ص بينهم جندي خالل نزاع ع�شائري وقع يف
ناحية العزير” اىل اجلنوب من مدينة العمارة ،عا�صمة حمافظة مي�سان
 305كلم جنوب بغداد.و�أ�ضاف �أن “اجلندي كان يف �أج��ازة عند وق��وع النزاع ال��ذي �أندلع ب�سبب
خالفات حول ملكية �أر�ض زراعية وا�ستمر عدة �ساعات».
وت�شهد مي�سان الواقعة يف اجلنوب العراقي ذي الغالبية ال�شيعية ،توترا
�أمنيا ب�سبب نزاعات ع�شائرية وت�صفية ح�سابات �سيا�سية وانت�شار تهريب
املخدرات يف املحافظة احلدودية مع �إيران.
وتزايدت يف ال�سنوات الأخرية جتارة املخدرات وتعاطيها يف العراق ،خ�صو�صا
يف جنوب وو�سط البلد الذي بات طريقاً �أ�سا�سياً لتهريبها واالجتار بها ال
�سيما مادة الكري�ستال� .أعلنت مديرية مكافحة املخدرات يف وزارة الداخلية
مطلع العام احلايل �أن “حمافظتي الب�صرة ومي�سان حتتالن املرتبة الأوىل
بالتهريب والتعاطي يف املحافظات اجلنوبية».

�سكانها بانتظار معلومات عن �أقارب انقطعت �أخبارهم

مدينة خري�سون مقطوعة عن العامل يف جنوب �أوكرانيا
بروك�سل�-أ ف ب
ب ��ات ��ت احل� �ي ��اة اجل ��دي ��دة ل�سكان
خ�ير��س��ون امل�ق�ط��وع��ة ع��ن العامل،
تتلخ�ص ب��ان�ت�ظ��ار م�ع�ل��وم��ات عن
�أقارب انقطعت �أخبارهم ومواجهة
ارت� � �ف � ��اع ح� � ��اد يف �أ� � �س � �ع� ��ار امل� � ��واد
اال�ستهالكية يف مدينتهم الواقعة
يف جنوب �أوكرانيا واحتلها الرو�س
منذ الأيام الأوىل للحرب.
ل �ك��ن ت �ع��ذر ال�ت�ح�ق��ق م ��ن م�صدر
م�ستقل ،م��ن ال �� �ش �ه��ادات الكثرية
التي قدمها �سكان املدينة لوكالة
ف��ران ����س ب ��ر� ��س ،و�أوردت يف هذا
التحقيق.
وت�ب�ل�غ��ت �أل �ي��ون��ا الب �ت �� �ش��وك (54
ع��ام��ا) ب��وف��اة زوج �ه��ا ف�ي�ت��ايل بعد
عملية ب�ح��ث ا��س�ت�م��رت لأ�سابيع.
وعرث على جثته يف نهر.
وف�ي�م��ا ك ��ان ي�ع�م��ل يف ك�ي�ي��ف ،قرر
االل �ت �ح��اق ب ��وح ��دات ال ��دف ��اع عن
مدينة خ�ير��س��ون يف ب��داي��ة الغزو
الرو�سي.
وف �ق��د يف � 27آذار/م � ��ار� � ��س بعد
ثالثة �أ�سابيع من �سيطرة الرو�س
ع�ل��ى ه��ذه امل��دي�ن��ة ال�ت��ي ك��ان يبلغ
عدد �سكانها � 300ألف ن�سمة قبل
احلرب.
وق��ال��ت البت�شوك ل��وك��ال��ة فران�س
ب��ر���س يف ات���ص��ال هاتفي “حاولت
االت���ص��ال ب��ه م� ��رارا .ك��ان الهاتف
ي� ��رن يف ف� � ��راغ .ويف �أح � ��د الأي � ��ام
قطع �شخ�ص ات�صايل بالكامل”.
و�أ�ضافت “عندها �أدرك��ت �أن هناك
م�شكلة».

يف ال� �ي ��وم ن �ف �� �س��ه ،ت��وق �ف��ت �أم� ��ام
منزلها ث�لاث �سيارات يف ال�ساعة
الواحدة بعد منت�صف الليل كتب
على جانبها ح��رف “زد” ،وخرج
منها زوج�ه��ا وال ��دم يغطي وجهه
وبالكاد ميكن التعرف عليه.
داخ� ��ل امل� �ن ��زل� ،أخ� ��ذ الع�سكريون
ال� � ��رو�� � ��س ال� � �ه � ��وات � ��ف و�أج � � �ه � ��زة
الكمبيوتر وطم�أنها زوجها ب�أنهم
وع � ��دوه “ب�أال ي � � ��ؤذوا عائلته”.
كانت هذه هي امل��رة الأخ�يرة التي
ر�أت فيها �أليونا زوجها على قيد
احلياة.
وقالت “غطوا ر�ؤو�سنا� ،أنا زوجي
واب �ن��ي الأك �ب�ر ال �ب��ال��غ م��ن العمر
 34عاما ،ب�أكيا�س” ،مرددة بحزن

“لن �أن�سى �أب��دا ن�ظ��رة فيتايل يف
تلك اللحظة .كانت تلك �آخر مرة
تلتقي فيها نظراتنا».
مت ا�ستجواب �أفراد الأ�سرة الثالثة.
وتقول �أليونا �إنها �ألقيت بعد ذلك
حتت ج�سر مع ابنها.
وبعد �أكرث من �شهرين وبالتحديد
يف التا�سع من حزيران/يونيو قيل
لها �إن �صيادي �سمك ع�ثروا على
ج�ث��ة ف�ي�ت��ايل يف ن�ه��ر وق ��د قيدت
�ساقاه وربط بحجر.
�أك� � ��دت ت��ات �ي��ان��ا وه� ��ي م ��ن �سكان
خري�سون وافقت �إىل التحدث �إىل
ف��ران����س ب��ر���س م��ن دون ذك��ر ا�سم
عائلتها وم�ستخدمة واح ��دة من
ال�شبكات االفرتا�ضية اخلا�صة (يف

ب��ي �إن) لتجنب عمليات املراقبة
الرو�سية� ،أن جهاز اال�ستخبارات
ال��رو��س��ي (اف ا���س ب��ي) واحلر�س
ال��وط �ن��ي ال ��رو� �س ��ي ي �ن �� �ش �ط��ان يف
املدينة.
وقالت “ميكن �أن ي�صلوا ويقتادوا
�أي �شخ�ص بحافلة م��ن دون �أي
تف�سري” .و�أ��ض��اف��ت �أن “البع�ض
ي � �ع� ��ودون و�آخ � ��ري � ��ن يختفون”،
م��ؤك��دة �أن “هناك نقاط مراقبة
يف كل مكان .يدققون يف الهويات
والهواتف واحلقائب».
وخ�لال رحلة �إىل املدينة نظمتها
مو�سكو ل�صحفيني خ�لال ال�شهر
احل ��ايل ،ذك��ر ��ص�ح��ايف م��ن وكالة
فران�س بر�س �أنه ر�أى عددا قليال

م ��ن اجل � �ن ��ود ال� ��رو�� ��س يف و�سط
املدينة ،لكن عددا كبريا من نقاط
التفتي�ش يف حميطها.
وخ�ل�اف ��ا ل �ل �م��دن الأخ � � ��رى التي
احتلها الرو�س مثل بريديان�سك،
ي��رف��رف ع ��دد ق�ل�ي��ل م��ن الأع�ل�ام
ال��رو� �س �ي��ة ع �ل��ى م �ب��اين املدينة،
ح�سب �صحايف فران�س بر�س.
وت ��ؤك��د ت��ات�ي��ان��ا �أن ��س�ك��ان املدينة
ر� �س �م��وا الأع �ل ��ام الأوك ��ران� �ي ��ة يف
ال �� �ش��وارع وع�ل�ق��وا ��ش��رائ��ط زرقاء
و�صفراء �ألوان العلم الوطني على
الأ�شجار تعبريا عن احتجاجهم.
وق��ال��ت “من ال���ص�ع��ب ج� �دًا على
ال��رو���س منع ك��ل ذل��ك ،لأن��ه يعود
من جديد” .و�أ�شارت �إىل �أن قوات

مو�سكو حت ��اول ف��ر���ض ا�ستخدام
ال� ��روب� ��ل ال ��رو�� �س ��ي يف خري�سون
ل �ك��ن ال �� �س �ك��ان “يدفعون بعناد
بالهريفنيا” العملة الأوكرانية.
النتيجة الأخرى التي ذكرها �سكان
خري�سون هي الت�ضخم الهائل منذ
�آذار/مار�س.
يف ��س�ك��ادوف���س��ك ال �ت��ي ت�ب�ع��د 80
ك�ي�ل��وم�ترا ج�ن��وب خ�ير��س��ون على
البحر الأ�سود ،قالت ام��ر�أة طلبت
ع��دم ذك��ر ا�سمها ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س �إن الأ�سعار “ارتفعت ثالثة
�أ��ض�ع��اف ع�ل��ى الأقل” .و�أ�ضافت
“كل ��ش��يء ثمنه ب��اه��ظ با�ستثناء
اخل� �ب ��ز وب �ع �� ��ض اخل� ��� �ض ��ار وم ��ن
ال�صعب احل���ص��ول ع�ل��ى منتجات
الألبان».
وباتت الأدوية متوافرة من جديد
يف املنطقة و�إن ك��ان م��ن ال�صعب
احل���ص��ول عليها ب�ع��د ال�ن�ق����ص يف
بداية االحتالل الرو�سي .وقالت
بحزن “ال م�ساعدة (من الرو�س)
وال عمل».
وي �ع �ل��ق ب �ع ����ض ال �� �س �ك��ان وبينهم
�أليونا الآمال على حترير اجلي�ش
الأوك� ��راين خل�ير��س��ون ،بعدما مت
دفعه اً
�شمال على بعد ب�ضع ع�شرات
من الكيلومرتات.
و ُدف� � � ��ن زوج � �ه� ��ا ف �ي �ت ��ايل يف 11
ح��زي��ران-ي��ون�ي��و يف غ�ي��اب عائلته
ال�ت��ي ف��رت م��ن خ�ير��س��ون .وقالت
�أل � �ي� ��ون� ��ا “عندما ي� �ت ��م حترير
خ�ير��س��ون � �س ��أع��ود و�أق �ي��م مقعدا
(بجوار ق�بره) وميكنني التحدث
�إليه من جديد».
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مزرعة الظاهرة
للدواجن
رخ�صة رقم  CN 2415403 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف حممد �سعيد بالعود ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعيد بالعود 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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
ماي بيوتي �سكريت للتجميل
رخ�صة رقم CN 3882317:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز االنوثة
للحناء والتجميل
رخ�صة رقم  CN 1243318 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين
من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة مهنية
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 :م�ؤ�س�سة حور�س
خلدمات النظافة
رخ�صة رقم  CN 1140943 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فاطمه ح�سن �سعيد �سامل الر�شيدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد مبارك �سبت حممد املزروعي
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :باكة لتجارة مياه
ال�شرب
رخ�صة رقم  CN 2768420 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد طناف بخيت طناف املنهايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد �سامل �سليمان الوهيبى
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 :كافترييا �شاورما
جنك�شن
رخ�صة رقم  CN 3891189 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل حمد مبارك املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �سامل حمد مبارك املن�صوري
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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
االق�صى �ستار للرجال
رخ�صة رقم CN 1421389:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم االبرار
رخ�صة رقم  CN 1014837 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل جمعه خمي�س �سحوبه الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سعيد خلفان بن عبود املزروعي
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم ايفر �ستار
رخ�صة رقم  CN 1661249 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة جا�سم حممد ح�سن حممد احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمزه ناالكاتاراكال حممد%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جا�سم حممد ح�سن حممد احلمادى
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.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شعب
املرجانية لت�صليح املكيفات
رخ�صة رقم CN 2814168:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالك
كوين لالزياء
رخ�صة رقم CN 2837719:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بريدج �ستيالر لال�ست�شارات الت�سويقية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  -غرب  - 0.5مبنى �شركة م�سماك العقارية
ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2560674 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/نوال حممد عبداهلل اجلنيبي للتدقيق واملحا�سبة,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/06/8:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2310250A1900EEA1A49:تاريخ التعديل2022/06/22:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سونا للمقاوالت العامه وادارة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم العائلة ال�سعيدة
رخ�صة رقم  CN 1064080 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم العائلة ال�سعيدة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مكتب �سفري لال�ست�شارات
الهند�سية  -فرع
رخ�صة رقم  CN 1116395-2 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /مكتب �سفري لال�ست�شارات الهند�سية  -فرع

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :يورب للنقليات العامة
رخ�صة رقم  CN 1429968 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /يورب للنقليات العامة

WE TASTY RESTAURANT

SAFEER ENGINEERING CONSULTING OFFICE - BRANCH

EUROPE GENERAL TRASNPORTING

SAFEER ENGINEERING CONSULTING OFFICE - BRANCH

EUROPE GENERAL TRASNPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شاوي علي الفحم (�سفاري) 5621006
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد 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.

�إىل  /مكتب �سفري لال�ست�شارات الهند�سية  -فرع

�إىل /يورب للنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد 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.

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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العقارات رخ�صة رقم  CN 1127302 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من� /سونا للمقاوالت العامه وادارة العقارات
SONA GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE

�إىل� /سونا لل�صيانة العامة و�إدارة العقارات
SONA FOR GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
خالل يوم واحد 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.

�إعــــــــــالن

HAPPY FAMILY RESTAURANT

�إىل /مطعم وي تي�ستي

�إعــــــــــالن
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :امبل�س فاير �سولو�شن�س � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 4473377 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فيديا�سرى ريغوناثان بها�سكاران فايديان ريغوناثان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على عبداهلل على را�شد اجلنيبى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد على عبداهلل ا�سماعيل احلو�سنى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /امبل�س فاير �سولو�شن�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:أي بارك النظمة ادارة املواقف -ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2676832 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ناتاليا جنانيندران كومار من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ناتاليا جنانيندران كومار من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دالل �سعيد مهري �سعيد القبي�سى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /أي بارك النظمة ادارة املواقف -ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :القبيل للخياطة
واملن�سوجات الرجالية
رخ�صة رقم  CN 4498441 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /القبيل للخياطة واملن�سوجات الرجالية
�إىل /وادي القبايل للمن�سوجات والتف�صيل

IPARK PARKING MANAGEMENT SYSTEMS L.L.C

WADI AL QABAILE MAN TEXTILE AND TAILORING

�إىل /اى بارك لأنظمة ادارة املواقف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام 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.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل يوم واحد 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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

IMPULSE FIRE SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /امبل�س فاير �سولو�شن�س ذ.م.م
IMPULSE FIRE SOLUTIONS 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)

�إعــــــــــالن

IPARK PARKING MANAGEMENT SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

AL QABAILE TAILORING AND MAN TEXTILE

�إعــــــــــالن

العدد  13577بتاريخ 2022/6/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل كينت للخياطة واالقم�شة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1025998 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /امان هلل كوراتى بارامبيل كونهى ماراكار من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /امان هلل كوراتى بارامبيل كونهى ماراكار من � % 25إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف انوب كوراتيبارامبيل امان اهلل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد مبارك �سيف على ال�صاحلى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل كينت للخياطة واالقم�شة ذ.م.م
KENT TAILORING & TEXTILES SHOP L.L.C

�إىل /حمل كينت للخياطة واالقم�شة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
KENT TAILORING TEXTILES SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام 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)
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ويل عهد عجمان ي�صدر قرارا �أمرييا ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة نادي عجمان الثقايف الريا�ضي ويل عهد عجمان ي�صدر قرار ًا � ً
أمرييا
بتعيني را�شد بن عمار النعيمي نائبا
لرئي�س نادي عجمان الثقايف الريا�ضي
 .5ال�سيد -يحي خلف �سلطان املطرو�شي  -م�شرف قطاع النا�شئني ومدر�سة
•• عجمان-وام:
الكرة.
�أ�صدر �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان القرار االمريي .6ال�سيد� -أحمد را�شد جمالد ال�شام�سي  -م�شرف الألعاب الفردية
رقم " "9ل�سنة 2022م ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة نادي عجمان الثقايف .7ال�سيد -عي�سى حممد ال�شام�سي  -م�شرف عام كرة الطائرة .
الريا�ضي ّ .
ون�ص القرار على �أن يتم ت�شكيل جمل�س �إدارة نادي عجمان الثقايف .8ال�سيد  -حمدان حممد ال علي  -املدير املايل
من:
كل
وع�ضوية
النعيمي.
اجلرمني
عي�سى
خليفة
ال�سيد:
برئا�سة
الريا�ضي
.9ال�سيد  -حممد جابر احمد ال�شام�سي  -ع�ضوًا .
 .1ال�سيد -احمد ح�سن خليفة الفوره -نائبا للرئي�س
وتكون مدة الع�ضوية يف املجل�س "� "3سنوات تبد�أ من تاريخ �صدور هذا القرار.
 .2ال�سيد -عبداهلل ابراهيم الظاهري � -أمني ال�سر العام .
وي�ستمر املجل�س يف اخت�صا�صاته واجتماعاته وق��رارات��ه املن�صو�ص عليها يف
 .3ال�سيد -م��اج��د حممد ارح�م��ه امل��زروع��ي -م���ش��رف ال�ف��ري��ق االول لكرة القرار الأمريي رقم "  "10ل�سنة  2016امل�شار �إليه والأحكام الأخرى الواردة
القدم.
فيه دون �إخالل مبا ورد يف هذا القرار وين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية
 .4ال�سيد -نا�صر ابراهيم الظفري -املدير التنفيذي
ويعمل به من تاريخ �صدوره يوم ال�سبت املوافق  18يونيو .2022

•• عجمان-وام:

�أ�صدر �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان قرارًا �أمرييًا رقم "  " 10ل�سنة  2022م
بتعيني ال�شيخ را�شد بن عمار النعيمي نائبا لرئي�س نادي عجمان الثقايف الريا�ضي .
ين�شر القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ �صدوره يوم الأربعاء املوافق  22يونيو .2022

«فيفا» مينح احتاد الإمارات املوافقة النهائية ال�ستخدام تقنية الـ «»VAR
•• دبي-وام:

�أ��ش��اد االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
"فيفا" ب�ج�ه��ود احت ��اد الإم � ��ارات
ل �ك��رة ال �ق��دم يف ا� �س �ت �خ��دام تقنية
حكم الفيديو امل�ساعد ""VAR
يف خم �ت �ل��ف م �� �س��اب �ق��ات��ه الكروية
واع� �ت� �ب ��اره �أح � ��د �أه � ��م االحت� � ��ادات
الوطنية يف تطوير ه��ذه التقنية
م ��ن خ�ل�ال ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا يف خمتلف
م�سابقاته الكروية.
ج � ��اء ذل � ��ك ب� �ع ��د ح� ��� �ص ��ول احت� ��اد
الإم��ارات لكرة القدم على املوافقة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة م ��ن االحت � � ��اد ال � ��دويل
و�إدراجه كمنظم متمر�س و�صاحب
خ �ب��رة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق با�ستخدام
التقنية  ،وجاءت املوافقة النهائية
بعد قيام احتاد الإمارات با�ستخدام
ال�ت�ق�ن�ي��ة مل���س��اب�ق��ة ك ��روي ��ة كاملة

�إىل عملية امل��واف�ق��ة على برنامج
امل�ساعدة "� "IAAPأو موافقة
م��ن االحت � ��اد ال � ��دويل ال�ستخدام
ال �ت �ق �ن �ي��ة يف امل �� �س��اب �ق��ات املحلية
مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع ق��وان�ين ال�ل�ع�ب��ة ،
وب��روت��وك��ول  VARواملتطلبات
امل �ت �ب �ق �ي��ة مب ��وج ��ب "،"IAAP
م��ع �إب�ل��اغ االحت� ��اد ال� ��دويل فقط
با�ستخدام التقنية قبل  15يوماً
على الأقل من بدء املناف�سة الأوىل
يف املو�سم الذي �سيتم فيه ا�ستخدام
التقنية.
وي� �ه ��دف االحت � � ��اد ال � � ��دويل لكرة
القدم من هذه اخلطوة �إىل �إعادة
امل�س�ؤولية الكاملة ملنظمي املناف�سة
ذوي اخل�برة ومنحهم م��زي�دًا من
امل ��رون ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� �ـ VAR
مل � ��دة ال ت �ق��ل ع ��ن ث �ل��اث �سنوات م��واف�ق��ات متتالية ل�ه��ذا الغر�ض ،و�أ� � �ص � �ح� ��اب اخل �ب ��رة با�ستخدام وتعليم من�سقي التقنية واحلكام
ع�ل��ى الأق ��ل وح���ص��ول��ه ع�ل��ى ثالث مم��ا يعني اعتباره م��ن املتمر�سني التقنية ،وبالتايل مل يعد يف حاجة والعمليات ذات ال�صلة ،حيث �سيقوم

منتخب اجلودو يرتقب قرعة
بطولة «�أوالن باتور»
•• �أبوظبي  -وام:

جت��رى ال�ي��وم اخلمي�س ق��رع��ة بطولة منغوليا ج��ران��د ��س�لام ل�ل�ج��ودو ،التي
ت�ست�ضيفها العا�صمة "�أوالن باتور" خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 24إىل  26يونيو
احلايل مب�شاركة  257العبا والعبة من  30دولة .ويخو�ض منتخبنا الوطني
للجودو هذه الن�سخة من البطولة بالعبني اثنني هما جريجور �أرام يف وزن "
حتت  90كجم " وماجو معروف يف وزن "فوق  100كجم".
وي�تر�أ���س بعثة منتخبنا الوطني يف البطولة نا�صر التميمي الأم�ي�ن العام
الحتاد الإم��ارات للم�صارعة واجل��ودو �أمني �صندوق االحت��اد ال��دويل للجودو،
وت�ضم املدرب فيكتور �سيكرتوف و 3العبني �آخرين هم  :جور �شغيلي ،و�سعيد
النقبي ،وتاتا نوجزاري حيث يخ�ضعون لتدريبات مكثفة يف منغوليا ا�ستعدادا
للم�شاركات املقبلة .
وعقب انتهاء البطولة ،ينتقل منتخبنا �إىل �إ�سبانيا لإقامة مع�سكر ق�صري �آخر
ا�ستعدادا لبطولة املجر جراند �سالم التي تقام خالل الفرتة من � 8إىل 10
يوليو املقبل  .وهن�أ �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احت��اد امل�صارعة
واجل��ودو باتوجلا خلتما رئي�س احت��اد اجل��ودو املنغويل يف ر�سالة نقلها نا�صر
التميمي مبنا�سبة عودة منغوليا ال�ست�ضافة بطوالت االحتاد الدويل للجودو يف
�ضوء االتفاقية املوقعة على هام�ش بطولة �أبوظبي جراند �سالم املا�ضية.

م�س�ؤولو الفيفا بجمع معلومات
�أ�سا�سية من احتاد الإم��ارات ب�شكل
دوري ل�ضمان امل��راق�ب��ة امل�ستمرة
وبهدف تطوير ا�ستخدام VAR
يف جميع �أنحاء العامل .من جهته
ق��ال ��س��امل ع�ل��ي ال�شام�سي ع�ضو
جمل�س �إدارة احتاد الإم��ارات لكرة
ال �ق��دم  ,رئ�ي����س جل�ن��ة احل �ك��ام �إن
�إدراج احتاد الكرة الإماراتي كمنظم
متمر�س �صاحب خربة يف ا�ستخدام
تقنية حكم الفيديو امل�ساعد من
قبل الفيفا ي��ؤك��د تطور منظومة
التحكيم الإم��ارات �ي��ة ،وحتقيقها
�إجن��ازات متوا�صلة ،م�شرياً �إىل �أن
ه��ذا ال�ن�ج��اح ث�م��رة عمل متوا�صل
م��ن ق �ب��ل جل ��ان احل �ك��ام ال�سابقة
واللجنة احلالية.
وق� � ��ال ال �� �ش��ام �� �س��ي " :منظومة
التحكيم املحلية حتظى بدعم كبري

من ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س االحتاد ،وكذلك من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،كما �أن للتحكيم
ح �� �ض ��وراً ق ��وي� �اً يف ا�سرتاتيجية
احتاد الكرة ور�ؤية  ".2038و�أكد
ال�شام�سي �أن جلنة احلكام تعد هذا
النجاح ح��اف��زاً لتقدمي امل��زي��د من
العمل وال�ع�ط��اء ،وللم�ضي قدماً
يف حت �ق �ي��ق الأه � � ��داف املو�ضوعة
لتطوير التحكيم وتو�سيع قاعدته
حتى ال حتدث فجوة بني الأجيال
يف هذا املجال.
و�أ�شاد باجلهود الكبرية التي بذلها
ك��ل م��ن ع �م��ل يف ق �ط��اع التحكيم
و� �ش �ج ��ع ع �ل ��ى ا�� �س� �ت� �خ ��دام تقنية
الفيديو بوقت مبكر ،م�شريا �إىل
�أن االحت ��اد الإم��ارات��ي ك��ان �س ّباقاً
يف ا�ستخدام هذه التقنية ،و�أ�صبح
من ��وذج ��ا ي �ح �ت��ذى ب ��ه يف ال� �ق ��ارة
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الآ� �س �ي��وي��ة ،م�ث�م�ن�اً دع ��م الأندية
وتعاونها يف تطوير وجتويد العمل
يف هذا املجال.
و�أ��ش��ار رئي�س جلنة احلكام �إىل �أن
التحكيم الإماراتي �أ�صبح مميزاً يف
ح�ضوره املحلي والقاري والدويل،
و�أن اختيار احلكم ال��دويل حممد
عبداهلل ح�سن وزم�ل�اءه لنهائيات
ك ��أ���س ال �ع��امل ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة على
ال� �ت ��وايل دل �ي��ل ع �ل��ى ث �ق��ة الأ�سرة
الكروية الدولية بكفاءة ال�صافرة
الإماراتية ومتيزها.

بايرن ميونخ يعلن ر�سميا �ضم
ال�سنغايل �ساديو ماين مهاجم ليفربول
•• ميونخ-وام:

�أعلن نادي بايرن ميونخ الأملاين لكرة القدم �أم�س عن
تعاقده مع املهاجم ال�سنغايل الدويل �ساديو ماين من
ليفربول الإجنليزي ،بعقد ميتد � 3أعوام حتى 2025
.
وك��ان م��اين  30ع��ام��ا ،ال��ذي و��ص��ل �إىل ميونخ �أم�س
الأول ،خ�ضع للفح�ص الطبي املعتاد قبل التوقيع على
العقد مع بايرن الفائز بلقب الدوري الأملاين يف املوا�سم
الع�شرة املا�ضية.
ومل يعلن �أي من الناديني عن القيمة املالية لل�صفقة،
و�إن ك�شفت بع�ض التقارير �أنها تبلغ نحو  32مليون
ي��ورو �أك�ثر م��ن  33مليون دوالر وق��د ت�صل �إىل 41

م�ل�ي��ون ي ��ورو م��ن خ�ل�ال ب�ن��ود �إ��ض��اف�ي��ة ت��رت�ب��ط ب� ��أداء
الالعب.
وحر�ص بايرن على �ضم م��اين حت�سبا لرحيل �أي من
مهاجميه �سريج نابري والبولندي روبرت ليفاندوف�سكي
اللذين يرتبطان مع الفريق بعقدين حتى نهاية املو�سم
املقبل ولكن �أيا منهما �أو كليهما قد يرحل عن �صفوف
بايرن هذا ال�صيف.
وان���ض��م م��اين �إىل ل�ي�ف��رب��ول ع��ام  2016ق��ادم��ا من
�ساوثهامبتون و�سجل للفريق  120ه��دف��ا يف 269
مباراة  ،وتوج معه ب�ألقاب �أكرث من بطولة منها الدوري
الإجنليزي ودوري �أبطال �أوروبا �إ�ضافة لبطولتي ك�أ�س
االحتاد الإجنليزي وك�أ�س رابطة املحرتفني الإجنليزية
يف املو�سم املنق�ضي.

بوجبا  ..دي ماريا  ..بيل ودميبلي ..جنوم بال عقود وم�ستقبل غام�ض
•• عوا�صم -وام:

فيما ب ��د�أت ال�ع��دي��د م��ن الأندية
ن�شاطها مبكرا يف �سوق انتقاالت
ال�لاع �ب�ين ه ��ذا امل��و� �س��م ،وح�سم
بع�ضها ع��ددا من ال�صفقات على
م��دار الأ�سابيع املا�ضية ،ال يزال
ع��دد م��ن �أب ��رز جن��وم ال �ك��رة على
"قائمة االنتظار" حيث يحيط
الغمو�ض مب�ستقبلهم.
وانتهت بالفعل عقود العديد من
ه� ��ؤالء ال�ن�ج��وم ب�أنديتهم وباتت
لهم احل��ري��ة الكاملة يف التوقيع
ل�ل�أن��دي��ة ال�ت��ي ي��رغ�ب��ون فيها ما
ي �ع �ن��ي �أن ��ص�ف�ق��ات�ه��م ل ��ن تكلف
�أن��دي�ت�ه��م م�ب��ال��غ ط��ائ�ل��ة م��ن املال
ح �ي��ث �ستقت�صر ع �ل��ى ال�شروط
امل��ال �ي��ة امل �ت �ف��ق ع�ل�ي�ه��ا م��ع ه� ��ؤالء
ال�لاع �ب�ين �أن�ف���س�ه��م يف �صفقات
"انتقال حر".
وب ��رغ ��م م ��ا ي�ت��ردد م ��ن �أح ��ادي ��ث
و��ش��ائ�ع��ات ك �ث�يرة ب���ش��أن الأندية
الراغبة يف �ضم ه�ؤالء الالعبني،
�إال �أن �ه��م م��ا زال � ��وا مل يح�سموا
وج�ه��ات�ه��م ح�ت��ى الآن ومل يعرف
�أي منهم الفريق ال��ذي �سريتدي
قمي�صه يف املو�سم املقبل.
وتر�صد وكالة �أنباء الإمارات -وام
يف ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر ع ��ددا م��ن �أب ��رز
النجوم الذين انتهت ارتباطاتهم
ب ��أن��دي �ت �ه��م �أو ت�ن�ت�ه��ي م��ع نهاية
ال �� �ش �ه ��ر احل � � � ��ايل ،ومل يح�سم
م��وق �ف �ه��م يف �� �س ��وق االن� �ت� �ق ��االت
حتى الآن :ب��ول بوجبا  :بعد 6
�سنوات من عودته �إىل مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي ،رف�ض العب
خط الو�سط الفرن�سي بول بوجبا

اال� �س �ت �م��رار م��ع ال �ف��ري��ق وف�ضل
ال��رح�ي��ل بنهاية ع�ق��ده يف يونيو
احلايل.
ورب� �ط ��ت ال �ع��دي��د م ��ن التقارير
ا��س��م ب��وج�ب��ا " 29عاما" بناديه
ال�سابق يوفنتو�س الإيطايل لكن
�شيئا مل يتم حتى الآن رغم حاجة
يوفنتو�س �إىل جهود الالعب بعد
مو�سمني متوا�ضعني للفريق على
امل�ستويني املحلي والأوروبي.
ع �ث �م��ان دمي� �ب� �ل ��ي :م �ن��ذ انتقال
املهاجم الفرن�سي عثمان دميبلي
�إىل بر�شلونة يف  ،2017مل تكن
الأم� ��ور ع�ل��ى ن�ف����س ال�ن�ح��و الذي
�أراده ال�ل�اع��ب �أو ال �ن��ادي الذي
ت �ك �ل��ف ال �ك �ث�ير ال� �س �ت �ق��دام��ه من
بورو�سيا دورمتوند الأملاين.
ولكن دميبلي ،الذي ينتهي عقده
مع بر�شلونة هذا ال�شهر ،ال يزال
يف اخلام�سة والع�شرين من عمره
كما ميتلك �إمكانيات فنية وبدنية
مميزة جعلته هدفا لبع�ض الأندية
ويف مقدمتها ت�شيل�سي الإجنليزي
خا�صة و�أن �إدارة نادي بر�شلونة مل
تفلح حتى الآن يف �إقناعه بالبقاء
مع الفريق.
�إي���س�ك��و :ب�ع��د  9م��وا��س��م ق�ضاها
الإ� �س �ب��اين �إي �� �س �ك��و " 30عاما"
يف �صفوف ري��ال م��دري��د ،و�أحرز
خاللها العديد م��ن الأل �ق��اب مع
ال�ف��ري��ق م�ث��ل ل�ق��ب دوري �أبطال
�أوروب � ��ا  4م ��رات ول �ق��ب ال ��دوري
الإ�سباين  3مرات ،ي�ستعد الالعب
للبحث عن فر�صة جديدة يف ناد
�آخر.
ومل يكن �إي�سكو �ضمن ح�سابات
ال �ط��اق��م ال �ف �ن��ي ل ��ري ��ال مدريد

ب�شكل ك�ب�ير يف امل��و��س��م املنق�ضي
ح� �ي ��ث � � �ش� ��ارك يف  14م � �ب� ��اراة
ف�ق��ط يف ال� ��دوري الإ� �س �ب��اين كما
ف �ق ��د م �ك ��ان ��ه ب �ق��ائ �م��ة املنتخب
الإ�سباين ما يدفعه للرحيل عن
ال�ف��ري��ق امل�ل�ك��ي بحثا ع��ن فر�صة
�أف�ضل للم�شاركة .ويبدو �أر�سنال
الإجن�ل�ي��زي و�أ�شبيلية الإ�سباين
من �أكرث املهتمني ب�ضمه.
�آنخل دي ماريا  :بعد  7موا�سم
يف �صفوف باري�س �سان جريمان
ال�ف��رن���س��ي ،ودع جن��م ك��رة القدم
الأرجنتيني املخ�ضرم �آن�خ��ل دي

م��اري��ا ال �ف��ري��ق ب���ش�ك��ل ج �ي��د من
خ�ل�ال ه ��ز ال �� �ش �ب��اك يف مباراته
الأخ�ي�رة خ�لال املو�سم املنق�ضي،
والتي فاز فيها الفريق على ميتز
. 0-5
و�أح � ��رز دي م��اري��ا  93ه��دف��ا يف
 295م �ب��اراة خ��ا��ض�ه��ا م��ع �سان
ج �ي�رم� ��ان ع� �ل ��ى م � � ��دار امل ��وا�� �س ��م
ال���س�ب��ع ،وت ��وج م��ع ال�ف��ري��ق بلقب
ال� ��دوري الفرن�سي يف  5موا�سم
وبلقب ك�أ�س فرن�سا يف  5موا�سم
وب�ل�ق��ب ك ��أ���س ال��راب �ط��ة  4مرات
ل�ك�ن��ه مل ي�ن���ض��م ح�ت��ى الآن لأي

ن��اد رغ��م انتهاء ارتباطه بالنادي
الباري�سي.
وك��ان��ت ت�ق��اري��ر �أ� �ش��ارت �إىل رغبة
ك� ��ل م� ��ن ب��ر� �ش �ل��ون��ة الإ�� �س� �ب ��اين
ويوفنتو�س الإي�ط��ايل يف التعاقد
معه �ضمن خطة كل منهما لإعادة
بناء الفريق.
جاريث بيل :برغم اهتمام العديد
م��ن الأن ��دي ��ة ب��ال�ت�ع��اق��د م �ع��ه ،مل
يح�سم جاريث بيل جنم منتخب
ويلز قراره ب�ش�أن وجهته اجلديدة
بعد رحيله ر�سميا عن ريال مدريد
الإ�سباين.

و�أو�ضح بيل " 32عاما" �أن عن�صر
امل�شاركة بانتظام �سيكون من �أهم
العوامل التي حتدد وجهته املقبلة
حيث يرغب الالعب يف احلفاظ
على لياقته البدنية والفنية يف
�أعلى م�ستوياتها من �أج��ل قيادة
منتخبي ب�ل�اده يف ب�ط��ول��ة ك�أ�س
العامل خالل نوفمرب املقبل.
ومن �أب��رز الأندية التي ترغب يف
�ضم الالعب ،نيوكا�سل الإجنليزي
وميالن الإيطايل وكارديف �سيتي
الويلزي.
ك��ري���س�ت�ي��ان �إري �ك �� �س��ن  :ت�سببت

الأزم� � ��ة ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي تعر�ض
ل�ه��ا جن��م ك��رة ال �ق��دم الدمناركي
ك ��ري� ��� �س� �ت� �ي ��ان �إري � �ك � �� � �س� ��ن خ�ل�ال
م �� �ش��ارك �ت��ه م� ��ع م �ن �ت �خ��ب ب �ل�اده
ببطولة ك��أ���س �أمم �أوروب ��ا "يورو
 "2020منت�صف العام املا�ضي
يف ت�غ�ي�ير ��ش�ك��ل م���س�يرة الالعب
الكروية.
وت �غ �ل��ب �إري �ك �� �س ��ن � �س��ري �ع��ا على
ه��ذه الأزم��ة وع��اد ملمار�سة اللعبة
وامل�شاركة يف املباريات من خالل
برينتفورد الإجنليزي بعدما ف�سخ
ان �ت�ر م �ي�ل�ان ع �ق��ده بالرتا�ضي

الع �ت �م��اد جن ��م ال� ��دمن� ��ارك على
ج �ه��از ل�ت�ن�ظ�ي��م � �ض��رب��ات القلب
وعدم �إمكانية م�شاركته يف الدوري
الإيطايل.
ولكن امل�ستوى الذي قدمه �إريك�سن
" 30عاما" مع برينتفورد و�أي�ضا
بعد عودته للم�شاركة يف �صفوف
املنتخب ال��دمن��ارك��ي جعله هدفا
ل�ع��دد م��ن الأن��دي��ة م�ث��ل توتنهام
ومان�ش�سرت يونايتد الإجنليزيني
�إ�� �ض ��اف ��ة ل�ب�ري �ن �ت �ف��ورد نف�سه..
وب ��رغ ��م ه� ��ذا مل ي�ح���س��م موقف
الالعب حتى الآن.
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احتاد اجلوجيت�سو و «�أدنوك» يعززان تعاونهما مببادرة جديدة لدعم الريا�ضيني

18

كما �أعلنت "�أدنوك" عن ت�شكيل فريقها اخلا�ص للم�شاركة يف الفعاليات
•• �أبوظبي-وام:
الر�سمية التي يُنظمها احتاد االمارات للجوجيت�سو ،ما يعزز امل�ساعي املبذولة
ك�شف احتاد الإمارات للجوجيت�سو و�شركة برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك" لإعداد ودعم �أبطال يف واحدة من �أ�سرع الريا�ضات منواً يف العامل.
عن �أح��دث مبادراتهما امل�شرتكة ،والتي تت�ضمن برناجما تدريبيا ملوظفي وت�ستند هذه املبادرات على ال�شراكة طويلة الأمد بني الطرفني ،والتي تتيح
"�أدنوك" ،انطالقا من ال�شراكة املتميزة التي جتمع بني الطرفني ،وتهدف لأدنوك رعاية بطوالت اجلوجيت�سو ،وت�ؤكد التزام ال�شركة الكامل بالنهو�ض
لدعم الريا�ضيني وتعزيز ح�ضور لعبة اجلوجيت�سو.
بامل�شهد الريا�ضي ودعم املواهب املحلية يف الدولة.
ومن خالل املبادرة � ،سيتمكن موظفو "�أدنوك" من ح�ضور ح�ص�ص تدريبية وقال فهد علي ال�شام�سي ،الأمني العام الحتاد الإمارات للجوجيت�سو" :متثل
�أ�سبوعياً ،تتيح لهم رفع قدراتهم وكفاءتهم على الب�ساط ،ومتهد لهم طريق �أدنوك �إحدى �أبرز اجلهات الداعمة لفعاليات االحتاد ور�ؤيته يف تعزيز ح�ضور
االلتحاق بركب حمرتيف هذه الريا�ضة وامل�شاركة يف البطوالت ،كما ت�ساهم ريا�ضة اجلوجيت�سو يف مخُ تلف �أنحاء الدولة ،وتر�سيخ تفوق الدولة يف اللعبة
مثل هذه املبادرات يف ت�شجيع خمتلف فئات املجتمع على اعتماد �أمناط حياة عامليا .وحر�صت ال�شركة على ت�شجيع �أفرادها دائما ملمار�سة هذه الريا�ضة
�صحية مفيدة.
واحرتافها �إميانا منها ب�أثرها الكبري على �شخ�صية و�أداء املمار�سني".

و�أ�ضاف" :نحن متحم�سون الن�ضمام موظفي �أدن��وك �إىل فعالياتنا؛ ونثق
ب�أنهم �سي�شكلون �إ�ضافة مهمة .وب��ات موظفو ال�شركة من الآن ميتلكون
خارطة طريق وا�ضحة نحو التناف�س يف امل�سابقات العاملية".
و�أ� �ش��اد ال��دك�ت��ور �سيف �سلطان ال�ن��ا��ص��ري ،رئ�ي����س دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية
للمجموعة يف �أدنوك بال�شراكة الرا�سخة مع �أحد �أهم االحتادات الريا�ضية
املحلية الذي �أ�صبح عنوانا للنجاح والتميز ،وتقدمي الدعم ملبادراته و�أن�شطته
التي ت�ستهدف تر�سيخ ريادة وتفوق الإمارات على �صعيد اجلوجيت�سو ب�شكل
خا�ص والريا�ضة ب�شكل عام.
و�أ�ضاف �أن �أدنوك واحتاد االمارات للجوجيت�سو يجتمعان حتت مظلة واحدة
من الأهداف امل�شرتكة ،تعك�س ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف دعم ومتكني �شباب
الإم ��ارات وتذليل العقبات �أمامهم وت�أهيلهم للعب دور م�ؤثر يف خمتلف

املجاالت وال�ساحات.
وي�ضم فريق �أدنوك الذي �سيُ�شارك يف فعاليات احتاد الإمارات للجوجيت�سو
ثمانية موظفني مُ�سجلني على قائمة الريا�ضيني املحرتفني للعبة ،وهم:
�سعود احلمادي ،و�أحمد علي امل�صعبي ،وحممد عادل ،و�سعود النقبي ،ويو�سف
احلو�سني ،وعبداهلل ال�سناين ،وزايد الربيكي ،و�أحمد نا�صر امل�صعبي.
وبدوره قال يو�سف احلو�سني ،ع�ضو فريق �أدنوك للجوجيت�سو واملوظف لدى
ال�شركة يف ادارة الأمن وال�سالمة�" :أنا مُتحم�س لتمثيل �أدنوك يف املناف�سات
ال�ق��ادم��ة على �أع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات .لقد ح�ضرت ال�ع��دي��د م��ن ب�ط��والت احتاد
الإمارات للجوجيت�سو و�أتطلع الآن لأكون على ب�ساط املناف�سة مع يقيني ب�أ ّن
هذه التجربة �س ُت�شكل �إ�ضافة �إيجابية بالن�سبة يل على خمتلف الأ�صعدة".

ابنة  12ربيع ًا و�ضعت ب�صمتها بقوة يف احلدث الذي ا�ست�ضافته مدينة ادنربه الأ�سكتلندية

«مايا باالنزا غودين» مقيمة يف �أبوظبي تنتزع لقب بطولة �أمريكا للجولف الأوروبي
•• دبي – الفجر:

اعتلت مايا باالنزا غودين املقيمة يف �أبوظبي ،املركز الأول
يف بطولة �أمريكا للجولف الأوروب��ي للأطفال (فئة 12
ع��ام�اً للفتيات) ،ال�ت��ي ج��رت يف ن��ادي غليني للجولف يف
مدينة �أدنربه اال�سكتلندية.
وجنحت مايا يف تقدمي �أداء الفت على مدار الأيام الثالثة
من مناف�سات بطولة ا�سكتلندا ،بعد �أن انهت م�سلك اليوم
الأول بـ � 72ضربة منتزع ًة من خاللها ال�صدارة بر�صيد
(بار �ضربة) ،قبل �أن تنهي اليوم الثاين بـ � 74ضربة ()+2
مرتاجعة �إىل املركز الثاين ،وتعاود يف اليوم الثالث تقدمي
الأداء ذاته خا�صة يف احلفاظ على معدل �صفر �أخطاء يف

احلفر الت�سع الأخ�يرة منهية امل�سلك بـ � 74ضربة (،)+2
والتي قادتها يف اخلتام للفوز يف البطولة ب�إجمايل 220
�ضربة (.)+4
انطالقة من العا�صمة
وا�ستعانت مايا املقيمة يف �أبوظبي منذ � 10سنوات برفقة
والديها و�شقيقتها ،بخرباتها كبطلة لل�سيدات يف نادي
يا�س لينك�س �أبوظبي لعام  ،2021التي قادتها يف ا�سكتلندا
لتخطي حت��دي��ات م���س��ار ملعب غ�ل�ين ،وع�ق�ب��ات الطق�س
ال�ع��ا��ص��ف وامل ��اط ��ر ،والأج� � ��واء ال �ب ��اردة وال ��ري ��اح القوية،
مت�سلحة بعزمية و�إ�صرار "�أ�ستطيع �أن �أفعل".

فوز م�ستحق
وبرهنت مايا وعلى مدار  54حفرة امتدت عليها مناف�سات
البطولة ،على موهبتها ،بعد �أن جنحت يف تقدمي �ضربات
ت� ��وازي ال�لاع �ب��ات امل �ح�ت�رف��ات ،بت�سجيلها ��ض��رب��ة �إيغل
(�ضربتني حت��ت امل�ع��دل لإدخ ��ال ال�ك��رة ب��احل�ف��رة) ،مقابل
� 42ضربة بار (�أدخال الكرة باحلفرة مبعدل ال�ضربات
ذاته اخلا�ص باحلفرة) ،وعدم وقوعها يف خط�أ دبل بوغي
"�ضربتني ف��وق امل �ع��دل لإدخ ��ال ال �ك��رة يف احل �ف��رة) ،كما
ا�ستطاعت يف ال�ي��وم اخلتامي االب�ت�ع��اد ع��ن �أي خط�أ على
مدار ت�سع حفر متتالية وانهائها بر�صيد (بار).
وتتجه مايا يف م�شاركتها املقبلة للم�شاركة يف بطولة العامل
للأطفال يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،املقامة يوليو

املقبل يف منتج "بيني هار�ست" يف كارولينا ال�شمالية.
مكانة البطولة
وت�ع��د بطولة �أم��ري�ك��ا للجولف الأوروب � ��ي� ،إح ��دى كربى
بطوالت اجلولف يف القارة الأوروبية ،التي تعنى يف الك�شف
ع��ن اجل�ي��ل ال �ق��ادم م��ن جن��وم ال�ل�ع�ب��ة ،ل�ت�ق��ام ال�ب�ط��ول��ة يف
 2022عرب خم�سة مالعب جولف وذلك خالل الفرتة
م��ن  31مايو �إىل  3يونيو ،و�سط م�شاركة  500العب
ج��ول��ف م�ب�ت��دئ م�ث�ل��وا  45دول ��ة ،تناف�سوا ع�ل��ى مالعب
�أندية غلني ،وكرايغيالو ،ولونغنيدري ،ومو�سيلربغ ،رويال
مو�سيلربغ ،من �ضمنها مواهب �سافرت لأكرث من 7000
ميل من ت�شيلي للتناف�س يف البطولة املرموقة.

يف �إطار �شراكتهما طويلة الأمد

احتاد اجلوجيت�سو و(�أدنوك) يعززان تعاونهما مببادرة جديدة لدعم الريا�ضيني
•• �أبوظبي –الفجر:

ك�شف احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو
و� �ش��رك��ة ب �ت�رول �أب��وظ �ب��ي الوطنية
(�أدن� � � ��وك) ع ��ن �أح � ��دث مبادراتهما
امل �� �ش�ترك��ة وال �ت��ي ت�ت���ض�م��ن برنامج
ت��ري �ب��ي مل��وظ �ف��ي (�أدن � � � ��وك) .وت�أتي
املبادرة انطالقا من ال�شراكة املتميزة
ال� �ت ��ي جت �م ��ع احت� � ��اد اجلوجيت�سو
و (�أدن � � � ��وك) ،وال� �ت ��ي ت �ه��دف لدعم
الريا�ضيني وت�ع��زي��ز ح�ضور ريا�ضة
اجلوجيت�سو.
ومن خالل املبادرة � ،سيتمكن موظفو
(�أدنوك) من ح�ضور ح�ص�ص تدريبية
�أ��س�ب��وع�ي�اً ،تتيح ل�ه��م رف��ع قدراتهم
وكفاءتهم على الب�ساط ،ومتهد لهم
طريق االلتحاق بركب حمرتيف هذه
الريا�ضة وامل�شاركة يف البطوالت ،كما
ت�ساهم مثل هذه املبادرات يف ت�شجيع
خمتلف ف�ئ��ات املجتمع ع�ل��ى اعتماد ف ��ري �ق �ه ��ا اخل� ��ا�� ��ص ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ر��س�م�ي��ة ال�ت��ي يُنظمها
�أمناط حياة �صحية ون�شيطة.
ك �م��ا �أع �ل �ن��ت (�أدن � � ��وك) ع ��ن ت�شكيل احتاد االمارات للجوجيت�سو ،ما يعزز
امل�ساعي املبذولة لإعداد ودعم �أبطال

ويقول فهد علي ال�شام�سي ،الأمني
العام الحتاد الإم��ارات للجوجيت�سو:
"متثل �أدن��وك �إح��دى �أب��رز ال�شركاء
واجلهات الداعمة لفعاليات االحتاد
ور�ؤي� �ت ��ه يف ت �ع��زي��ز ح �� �ض��ور ريا�ضة
اجلوجيت�سو يف مخُ تلف �أنحاء الدولة،
وت��ر� �س �ي��خ ت �ف��وق ال ��دول ��ة يف اللعبة
عامليا .وحر�صت ال�شركة �أي�ضا على
ت�شجيع �أف��راده��ا دائما على ممار�سة
هذه الريا�ضة واحرتافها �إميانا منها
ب��أث��ره��ا الكبري على �شخ�صية و�أداء
املمار�سني".
و�أ�ضاف" :نحن متحم�سون الن�ضمام
م��وظ �ف��ي �أدن� � � ��وك �إىل فعالياتنا؛
ونثق ب�أنهم �سي�شكلون �إ�ضافة مهمة
لبطوالتنا .وبات موظفو ال�شركة من
الآن ميتلكون خارطة طريق وا�ضحة
نحو التناف�س يف امل�سابقات العاملية".
يف واح��دة من �أ�سرع الريا�ضات منواً ت� �ت� �ي ��ح لأدن � � � � ��وك رع � ��اي � ��ة ب� �ط ��والت و�أ�� � �ش � ��اد ال ��دك � �ت ��ور � �س �ي��ف �سلطان
اجلوجيت�سو ،وت��ؤك��د ال�ت��زام ال�شركة ال� �ن ��ا�� �ص ��ري ،رئ �ي ����س دائ � � ��رة امل� � ��وارد
يف العامل.
وت�ستند هذه امل�ب��ادرات على ال�شراكة الكامل بالنهو�ض بامل�شهد الريا�ضي ال �ب �� �ش��ري��ة ل �ل �م �ج �م��وع��ة يف �أدن� � ��وك
ب��ال���ش��راك��ة ال��را� �س �خ��ة م��ع �أح ��د �أهم
طويلة الأم ��د ب�ين ال�ط��رف�ين ،والتي واملواهب املحلية يف الدولة.

االحت � ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة التي
�أ��ص�ب�ح��ت ع �ن��وان��ا ل�ل�ن�ج��اح والتميز،
وت�ق��دمي ال��دع��م مل�ب��ادرات��ه و�أن�شطته
التي ت�ستهدف تر�سيخ ري��ادة وتفوق
الإم � ��ارات ع�ل��ى �صعيد اجلوجيت�سو
ب�شكل خا�ص والريا�ضة ب�شكل عام.
و�أ� �ض��اف �أن �أدن ��وك واحت��اد االمارات
للجوجيت�سو يجتمعان حت��ت مظلة
واحدة من الأهداف امل�شرتكة ،تعك�س
ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف دعم ومتكني
� �ش �ب��اب الإم � � ��ارات وت��ذل �ي��ل العقبات

�أمامهم وت�أهيلهم للعب دور م�ؤثر يف
خمتلف املجاالت وال�ساحات.
وي�ضم فريق �أدنوك الذي �سيُ�شارك يف
فعاليات احتاد الإمارات للجوجيت�سو
ث �م��ان �ي��ة م��وظ �ف�ي�ن ُم �� �س �ج �ل�ين على
قائمة الريا�ضيني املحرتفني للعبة،
وه��م� :سعود احل �م��ادي ،و�أح�م��د علي
امل �� �ص �ع �ب��ي ،وحم �م��د ع � ��ادل ،و�سعود
النقبي ،ويو�سف احلو�سني ،وعبداهلل
ال���س�ن��اين ،وزاي� ��د ال�بري �ك��ي ،و�أحمد
نا�صر امل�صعبي.

وب � � � ��دوره ،ق� ��ال ي��و� �س��ف احلو�سني،
ع���ض��و ف��ري��ق �أدن� � ��وك للجوجيت�سو
واملوظف لدى ال�شركة يف ق�سم الأمن
وال���س�لام��ة�" :إين مُتحم�س لتمثيل
�أدنوك يف املناف�سات القادمة على �أعلى
امل�ستويات .لقد ح�ضرت العديد من
بطوالت احتاد الإمارات للجوجيت�سو
و�أت �ط �ل ��ع الآن لأك� � ��ون ع �ل��ى ب�ساط
املناف�سة مع يقيني ب�أ ّن هذه التجربة
�س ُت�شكل �إ�ضافة �إيجابية بالن�سبة يل
على خمتلف الأ�صعدة".

مب�شاركة  50مراق ًبا م�ستجدً ا

احتاد الكرة ي�ست�ضيف �سيمنار االحتاد
الآ�سيوي ملراقبي املباريات املُ�ستجدين
•• دبي-الفجر:

«الآ�سيوي للرجبي» يناق�ش �إدراج اللعبة
�ضمن دورة الألعاب بجنوب �آ�سيا

•• دكا-وام:

ناق�ش الإم��ارات��ي قي�س الظالعي
رئي�س االحت��اد الآ�سيوي للرجبي
�� �س� �ب ��ل ال � �ت � �ع� ��اون الأومل � � �ب� � ��ي بني
بنجالدي�ش ونيبال و�أهمية تواجد

ري��ا��ض��ة ال��رج�ب��ي يف ب��رن��ام��ج دورة
الألعاب بجنوب �آ�سيا.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��واج��د الظالعي
يف مقر جلنة بنجالدي�ش الأوملبية
يف العا�صمة دكا بدعوة من �أمينها
العام �سيد �شاهد وبح�ضور �أمني

ع ��ام ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة النيبالية
نيليندرا راج .

ك �م ��ا ح �� �ض��ر ال �ظ ��ال �ع ��ي �سل�سلة
مباريات بني منتخبي بنجالدي�ش

ونيبال للرجبي على ملعب القوات
امل�سلحة بالعا�صمة دكا.

ي���س�ت���ض�ي��ف احت� ��اد الإم� � � ��ارات لكرة
ال �ق��دم ��س�ي�م�ن��ار االحت � ��اد الآ�سيوي
مل��راق�ب��ي امل �ب��اري��ات امل ُ���س�ت�ج��دي��ن من
منطقة غ��رب �آ�سيا ،وامل�ق��رر �إقامته
خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن � 12إىل 14
� �س �ب �ت �م�بر ال � �ق� ��ادم ،مب �� �ش��ارك��ة 50
مراق ًبا م�ستجدًا.
و�أكد حممد عبداهلل هزام الظاهري
الأم �ي�ن ال �ع��ام الحت ��اد ال �ك��رة متانة
العالقات بني االحتادين الإماراتي
والآ� �س �ي��وي ،وث �ق��ة االحت� ��اد القاري
يف دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة م��ن ح �ك��ام وم ��درب�ي�ن وحما�ضرين
ب ��ا�� �س� �ت� ��� �ض ��اف ��ة ج� �م� �ي ��ع الأح � � � � ��داث وم ��راق � �ب ��ي م � �ب ��اري ��ات واملن�سقني
والفعاليات الريا�ضية املتعلقة بن�شاط الإع�ل�ام� �ي�ي�ن م ��ن خم �ت �ل��ف ق� ��ارات
ك��رة ال �ق��دم ،وك��اف��ة منت�سبي اللعبة ال �ع��امل .وق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام الحتاد

ال�ك��رة�" :إن العالقات الوطيدة مع
االحتاد الآ�سيوي تخدم اللعبة  ،من
خ�لال تنظيم العديد م��ن الدورات
التدريبية وور�ش العمل".
و�أ��ش��ار �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات تتمتع
بتوافر الإمكانات واخل�ب�رات وكافة
الأم � ��ور ال�ل��وج�ي���س�ت�ي��ة ال �ت��ي ت�سهم
وب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف ت ��وف�ي�ر �أف�ضل
ال �ظ��روف لتنظيم جميع الأح ��داث
الريا�ضية املختلفة ،و ُتعد من الدول
ال� ��رائ� ��دة يف ال� �ع ��امل ال �ت��ي كافحت
جائحة كورونا بنجاح.
و�أ� � �ض� ��اف� ،أن جم�ل����س �إدارة احت ��اد
ال�ك��رة يحر�ص على تطوير خربات
العنا�صر الوطنية  ،و�أن دع��م احتاد
ال �ك��رة م�ستمر ل �ك��وادرن��ا يف جميع
املجاالت.

لوكاكو ي�ستعد للعودة �إىل �إنرت ميالن بالإعارة

�أف� ��ادت ت�ق��اري��ر �أن امل�ه��اج��م ال ��دويل البلجيكي روميلو
لوكاكو �سيعود �إىل �صفوف فريقه ال�سابق �إنرت ميالن،
و�صيف بطل ال��دوري الإيطايل لكرة القدم ،على �سبيل
الإع��ارة مل��دة ع��ام بعد ف�ترة خميبة ل�ل�آم��ال مع ت�شل�سي
الإنكليزي.
وح�سب ما ورد يف التقارير تفاو�ض �إنرت على دفع ثمانية
ماليني ي��ورو " 8.4مليون دوالر" ل�ضم لوكاكو الذي
واف��ق على خف�ض رات�ب��ه م��ن �أج��ل م�غ��ادرة "�ستامفورد
بريدج".
وع��اد البلجيكي �إىل ت�شل�سي ال�صيف املا�ضي يف �صفقة
ق�ي��ا��س�ي��ة ل�ل�ن��ادي ال�ل�ن��دين ب�ل�غ��ت  97.5م�ل�ي��ون جنيه
ا�سرتليني " 115مليون يورو" ،م ��ؤك��دا �أن ال�صفقة
كانت مبثابة عودة عاطفية �إىل بيته بعد �أن لعب للنادي
ال�ل�ن��دين يف ال�ف�ترة ب�ين  2011و .2014ول�ك��ن بعد
ت�سجيله �أرب�ع��ة �أه ��داف يف �أول �أرب��ع م�ب��اري��ات ل��ه� ،صام
الهداف البالغ من العمر  29عامًا ،عن التهديف لفرتة
طويلة .و�أنهى لوكاكو املو�سم يف �صدارة هدايف ت�شل�سي
بر�صيد  15ه��دف��ا يف خمتلف امل���س��اب�ق��ات ،ل�ك��ن العب

مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د و�إي �ف��رت��ون ال���س��اب��ق �سجل ثمانية
�أهداف فقط يف الدوري.
ه��ز ال���ش�ب��اك ث�ل�اث م ��رات ف�ق��ط يف �آخ ��ر  15م �ب��اراة يف
ال��دوري .ظهر يف مقابلة مثرية للجدل مع التلفزيون
الإيطايل يف كانون الأول-دي�سمرب املا�ضي ،حيث اعرتف
ب�أنه غري �سعيد بالطريقة التي ي�ستخدمه بها املدرب
الأمل��اين لت�شل�سي توما�س توخل و�أمل��ح �إىل �أن��ه كان يفكر
بالفعل يف املغادرة ،معربا عن ندمه على ترك �إنرت.
وعاقب توخل الهداف لوكاكو الذي كان �أحد �أبرز �أ�سلحة
�إنرت يف مو�سم  2021و�ساهم يف تتويجه بلقب الدوري
االي �ط��ايل ،وا�ستبعده م��ن الت�شكيلة الأ�سا�سية لفرتة
وجيزة حتى ا�ضطر �إىل االعتذار عن ت�صريحاته للنادي
وجماهريه يف كانون الثاين-يناير.
و�أنهى ت�شل�سي مو�سمه يف املركز الثالث يف الدوري وفاز
بك�أ�س العامل للأندية ،لكنه خ�سر �أمام ليفربول يف نهائي
م�سابقتي ك�أ�سي االحتاد والرابطة املحليتني وفقد لقبه
يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا بخ�سارته �أمام ريال مدريد
الإ�سباين الذي توج بالكا�س ذات الأذنني الطويلتني.
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بطولة «حماربي الإمارات» حتتفل بالو�صول للن�سخة  30يف تاريخها

ف�ؤاد دروي�ش:
• النجاحات امل�ستمرة مل تكن لتتحول �إىل حقيقة من دون دعم القيادة العليا ور�ؤية ومتابعة عبد املنعم الها�شمي
• «حماربي الإمارات» �أوفت بوعودها وت�سعى �إىل موا�صلة النجاحات
• الن�سخة � 31ست�ستقطب الأ�ضواء كذلك نظر ًا لأن العديد من الأ�سماء اجلديدة يف ال�ساحة العربية موجودة
• ا�ستطعنا خالل � 3سنوات من �إ�ضافة العن�صر الن�سائي للبطولة و�أ�شهرنا الن�سختني العربية والإفريقية
•• �أبوظبي :رم�ضان عطا

�أع �ل �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�سل�سلة
ب � �ط ��والت “حماربي الإمارات”
للفنون القتالية املختلطة ،عن �أن
الن�سخة رق��م ( ) 30ال��دول �ي��ة ،و
( )31ال�ع��رب�ي��ة ،وامل �ق��رر �إقامتهما
ي��وم��ي  2و 3م��ن ي��ول�ي��و امل�ق�ب�ل�ـ يف
احتفالية مبنا�سبة تنظيم هذا العدد
من الن�سخ خالل فرتة وجيزة ،و�أن
هذا ميثل ج��زءا من النجاح الكبري
للقطاع الريا�ضي يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.
وي �� �ش �ه��د �إق� ��ام� ��ة ال �ن �� �س �خ �ت�ين على
ال �ت��وايل يف �صالة االحت ��اد �أري �ن��ا يف

العا�صمة �أب��وظ�ب��ي بح�ضور �شركة
خ��ا� �ص��ة ه��ول �ي��ود ل�ت���ص��وي��ر النزال
ال��ذي �سيجمع ب�ين البطل الأردين
ع �ل��ي ال�ق�ي���س��ي وال �ك �ن��دي ج ��ي �سي
ارن��ت يف اق��وى ال�ن��زاالت يف الن�سخة
الدولية ،وذلك �ضمن الفيلم الذي
تنتجه ال�شركة يف الإم��ارات� ،إ�ضافة
اىل نقل احلدث كاملة على قناة يو
اف �سي باث وقناة ابوظبي الريا�ضية
مب �ت��اب �ع��ة �إع�ل�ام� �ي ��ة م ��ن املن�صات
الإعالمية املهتمة بريا�ضة الفنون
القتالية املختلطة يف العامل.
وكما �ست�شهد الن�سخة الدولية نزاال
رئي�سيا ثانيا يجمع بني فيني�سيو�س
دي اولفيريا والعراقي علي طالب،

وك�م��ا تت�ضمن الن�سخة العربية 3
نزاالت رئي�سية قوية.
وت �� �س �ع��ى ب ��امل ��ز ال��ري��ا� �ض �ي��ة منظم
احل ��دث� ،إىل اال��س�ت�م��رار يف حتقيق
الإجن � � � � ��ازات ب �ت �ن �ظ �ي��م اح � �ت ��رايف و
م�ب�ه��ر وب �ح �� �ض��ور مم �ي��ز للأبطال
وجن��وم اللعبة م��ن ال ��دول العربية
والإف��ري �ق �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ،يف �صالة
االحت��اد �أرينا بجزيرة يا�س ،لتعزيز
ح���ض��ور �أب��وظ �ب��ي ع��ا��ص�م��ة للفنون
القتالية املختلطة اجلديدة.
من جانبه� ،أكد ف�ؤاد دروي�ش الرئي�س
التنفيذي ل�شركة باملز الريا�ضية،
رئي�س اللجنة املنظمة� ،إن الو�صول
للن�سخة رق��م  30يف ف�ترة وجيزة

وال� �ن� �ج ��اح ��ات امل �� �س �ت �م��رة مل تكن
لتتحول �إىل حقيقة م��ن دون دعم
القيادة العليا ور�ؤية ومتابعة �سعادة
عبد املنعم الها�شمي ،رئي�س االحتاد
الإم � ��ارات � ��ي والآ� � �س � �ي� ��وي -النائب
الأول ل��رئ �ي ����س االحت � � ��اد ال � ��دويل
للجوجيت�سو ،مم��ا �ساهم يف �إظهار
" حماربي الإمارات" كاف�ضل من�صة
ريا�ضية عاملية يف املنطقة العربية.
وع�بر دوري����ش عن �سعادتهم ب ��أن "
حماربي الإمارات" جزء من جناحات
الريا�ضة الإماراتية والعربية وقال
" لنا الفخر ب�أننا جزء من م�شروع
وطني ،والو�صول اىل العاملية يف اقل
من � 3أعوام انطالقا من عا�صمتنا

احلبيبة �أبوظبي وه��ذا م��ا حفزتنا
�إليه القيادة الر�شيدة للدولة".
وقال" :نتذكر انطالقتنا التي كانت
يف  29يناير  2019لقد بد�أنا يف
وقت �صعب ولكننا جنحنا يف تخطي
كل ال�صعوبات خا�صة خالل تف�شي
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ل�ق��د �أوف �ي �ن��ا بكل
ال��وع��ود التي قطعناها ،وا�ستطعنا
خ �ل ��ال � � � 3س � �ن ��وات م � ��ن �إ�� �ض ��اف ��ة
العن�صر الن�سائي للبطولة و�أ�شهرنا
ال�ن���س�خ�ت�ين ال �ع��رب �ي��ة والإفريقية
وما�ضون نحو �إ�ضافة بطولة رابعة
�ضمن ال�سل�سلة ،بالت�أكيد يحق لنا
االحتفاء بهذه النجاحات من خالل
الن�سخة رقم ."30

ول� �ف ��ت رئ� �ي� �� ��س ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
لبطولة " حم��ارب��ي الإمارات" �إىل
�أن الن�سخة (� )30ست�شهد حتفاال
ري��ا� �ض �ي��ا ك �ب�ي�را ،وك �م��ا �ستت�ضمن
حدثا عامليا بنزال منتظر يجمع بني
االردين علي القي�سي ال��ذي يدافع
ع��ن ال��ري��ا� �ض��ة ال �ع��رب �ي��ة والكندي
جي �سي ارن��ت من �أ�شهر العنا�صر
ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ك �ن��دا ،وه ��ذا النزال
�سي�شهد ت���ص��وي��ره م��ن ق�ب��ل كربى
��ش��رك��ات الإن �ت��اج ال�سينمائي �ضمن
اجلديدة يف ال�ساحة العربية �ستكون وتت�ضمن املناف�سة على � 3أحزمة،
م�شروع فيلم ي�صور يف الإمارات.
و�أ� �ش��ار دروي ����ش " �إىل �أن الن�سخة موجودة ،وق��ال" :نحن �أم��ام ن�سخة كذلك ن�ستقبل امل�شاركني ال�سابقني
� 31ست�ستقطب الأ�� �ض ��واء كذلك �ست�ضم كوكبة من املواهب العربية يف ح � ��ال ك ��ان ��وا ي� ��ري� ��دون اختبار
ن� �ظ ��راً لأن ال �ع��دي��د م ��ن الأ�سماء التي �سيكون لها �ش�أن يف امل�ستقبل ،قدراتهم جمدداً".

رئي�س باري�س �سان جريمان يك�شف خدعة مبابي للريال
�أكد رئي�س نادي باري�س �سان جريمان ،نا�صر اخلليفي� ،أن الفرن�سي كيليان مبابي مل يقرر اال�ستمرار يف ناديه مقابل املال ،لأنه �أو�ضح �أن "عر�ض
مدريد كان �أف�ضل" ،ونفى �أن يكون لديه ت�أثري يف القرارات الريا�ضية للنادي الباري�سي.
وقال اخلليفي يف ت�صريحات مع �صحيفة ماركا الإ�سبانية "�أكن احرتاماً كبرياً لريال مدريد كناد ،لكن كيليان مل يقرر �أبداً التجديد مقابل
املال" .وتابع" :كان عر�ض مدريد �أف�ضل من عر�ضنا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان لديه عرو�ضاً من �أندية �أخرى يف �إجنلرتا ،لكنه اختار باري�س �سان جريمان ومل نتحدث معه هو �أو عائلته عن املال
حتى اللحظة الأخرية ،كان مهتماً بامل�شروع الذي ميثله النادي".
و�أو�ضح اخلليفي �أن مبابي "باري�سي و�أراد البقاء لتمثيل مدينته وبلده وناديه ،وما قيل عنه غري من�صف ،املال لي�س �أهم �شيء بالن�سبة
لهم ،يريدون الفوز ويريدون م�شروعاً ريا�ضياً" .وك�شف رئي�س باري�س �سان جريمان ما حدث العام املا�ضي من حماوالت ريال مدريد
لإقناع مبابي.
ويف هذا ال�صدد ،قال اخلليفي �إن "مبابي �أراد البقاء وكنت �أقول ذلك كلما �س�ألوين.
�سمعت �أنهم قالوا يف مدريد �إنه يريد اللعب يف مدريد ،لكن هذا مل يكن �صحيحاً.
نحن نتحدث الآن عن العر�ض الأخري للريال ،لكنهم قدموا يف ال�صيف عر�ضاً من  170و180
مليون يورو.
مما يعني �أنه �إىل جانب راتبه ،كان لديه بالفعل �أجر �أف�ضل من دخله معنا".
وا�ستطرد" :لقد رف�ضت  180وقالوا يل �أ�شخا�ص مقربون مني �إنني جمنون ،لأنه ميكنه
االنتقال يف �صفقة حرة باملجان ،لكنني فعلت ذلك لأنني كنت مت�أكداً من �أن كيليان
�سيبقى لأنني �أعرفه وعائلته جيداً� ،أنا �أعرف ماذا يريد.
كيليان �شخ�ص حمرتف وجاد للغاية ،ويريد الفوز وال يهتم باملال.
�أت�ف�ه��م �أن ري ��ال م��دري��د حم�ب��ط ،ل�ك��ن لي�س م��ن الإن �� �ص��اف �أن ن�ق��ول ذل��ك عن
مبابي".
ومل ي�ؤكد للخليفي ا�ستمرار ماوري�سيو بوكيتينو يف باري�س �سان جريمان
كمدرب �أو نيمار كنجم يف �صفوفه ،ونفى التفاو�ض مع زين الدين زيدان.
ويف هذا ال�صدد ،قال "ال ميكننا التحدث عن ذلك بعد� ،سنفعل ذلك يف
وقته ،ولي�س الآن".
وتابع" :زيدان �شخ�ص �أحببته كثرياً كالعب و�أنا �أحبه كمدرب ،لكننا
مل نتحدث معه �أبداً ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
�أن��ا �أح�ترم��ه و�أق ��دره ك �ث�يراً .لقد ظهرت �أ��ش�ي��اء كثرية ولكننا مل
نتحدث معه قط" .وح��ول دوري ال�سوبر ،ال��ذي ي��داف��ع عنه ريال
مدريد ،قال اخلليفي" :بالن�سبة يل ف�إن دوري ال�سوبر قد مات".
ويف ما يتعلق ب�شكوى الليغا ورئي�سها خافيري تيبا�س �ضد باري�س �سان جريمان
ب�سبب االمتثال للوائح املالية العادلة احلالية ،رد اخلليفي ب�سخرية ،قائ ً
ال "من هو
تيبا�س؟ ال �أعرف ذلك ال�شخ�ص".
وتابع�" :أ�سلوبنا هو عدم االنخراط يف �ش�ؤون الأندية �أو االحتادات الأخرى ،فهذا
لي�س �أ�سلوبنا .لكنني لن �أقبل �أن يعطينا الآخ��رون درو�ساً .ال يهمني ما يقول،
لدينا م�شروع كرة قدم نبني عليه و�سنم�ضي قدماً �إىل الأمام".

الذكاء اال�صطناعي لت�شخي�ص اخلرف

اخلميس  23يونيو  2022م  -العـدد 13577

بانوراما

2022 - Issue No 13577

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي
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القب�ض على املنتحر املزيف يف م�صر

والد �ضحية املن�صورة يتحدث عن تفا�صيل �أليمة

�أل �ق��ت ق ��وات الأم� ��ن يف م���ص��ر ال�ق�ب����ض ع�ل��ى رج��ل رمى
نف�سه يف نهر النيل مبقطع فيديو انت�شر على من�صات
التوا�صل ،ليقنع ال��ر�أي العام �أنه انتحر� ،إال �أنه كان قد
دبر خطة لإنقاذه.
وان�شغل الر�أي العام امل�صري خالل الأيام املا�ضية مبقطع
الفيديو ،الذي يظهر خالله �أب �شاب يلقي نف�سه يف نهر
النيل من �أعلى ج�سر ،وق��ال �إن��ه ينتحر ب�سبب حرمان
طليقته له من ر�ؤية �أوالده.
وح�سبما ر�صده موقع "�سكاي نيوز عربية" من معلومات،
ف�إن ال�شخ�ص الظاهر يف الفيديو لديه طفالن ،وظهر يف
الفيديو وهو يوجه ر�سالة للم�س�ؤولني ب�ضرورة تعديل
ق��ان��ون الأح ��وال ال�شخ�صية ،ال��ذي و�صفه ب��أن��ه بو�ضعه
احلايل "موجه حلب�س الأب والتنكيل به بعد االنف�صال،
وحرمانه من ر�ؤية �أطفاله".
و��س�ب�ب��ت ال��واق �ع��ة ج ��دال وا� �س �ع��ا ع�ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،و�شن م�غ��ردون هجوما وا�سعا على طليقة
الأب الظاهر يف الفيديو التي "حرمته من �أطفاله حتى
جل�أ �إىل االنتحار" وفق روايته.
لكن �أج�ه��زة الأم��ن يف م�صر ك�شفت �أن واق�ع��ة االنتحار
مزيفة ،و�أنها حيلة جل�أ �إليها الأب من �أجل جذب االنتباه
لق�صته ،وهي حقيقية.
وح�سب م�صدر �أمني ،ف�إن الأب قفز يف النيل بالفعل من
�أعلى ج�سر يف منطقة م�صر القدمية ،لكنه كان قد اتفق
م�سبقا مع مالك �أحد املراكب النيلية لإنقاذه فور القفز
وت�صوير امل�شهد.

و�سط ما ت�سببت به جرمية املن�صورة من �صدمة تردد �صداها من
م�صر �إىل كل العامل ،ق��ال وال��د ال�ضحية ،ن�يرة �أ��ش��رف� ،إن ابنته
تلقت تهديداً بالقتل على هاتفها املحمول قبل ذهابها لالمتحان
يف كلية الآداب .و�أو��ض��ح خ�لال ت�صريحات نقلتها و�سائل �إعالم
م�صرية" :قر�أت ر�سالة التهديد عندما ت�سلمت هاتف نرية بعد
وقوع احلادثة ،ولو علمت بذلك قبل ذهابها لالمتحان ملا تركتها
تخرج مبفردها" .ولفت والد نرية �إىل �أن زميلة ابنته �أخربته �أن
القاتل ات�صل بنرية ليعرف منها موعد احلافلة ،التي �ست�ستقله
للو�صول �إىل اجلامعة ،بغر�ض مرافقتها.
و�أك �م��ل ق��ائ� ً
لا" :حاول ال�ق��ات��ل اجل�ل��و���س �إىل ج��ان��ب ن�ي�رة ،ودفع
الأجرة عنها� ،إال �أنها رف�ضت ،ليحرك يده بعدها بطريقة �أ�شارت
لها �أنه ينوي ذبحها" .و�أ�شار والد ال�ضحية �إىل �أنه حتدث مع ابنته
يف اليوم ال�سابق ،وطم�أنته على و�ضعها الدرا�سي ،الفتاً �إىل �أن نرية
طلبت من والدتها يف تلك الليلة النوم �إىل جانبها لإح�سا�سها
باخلوف ور�ؤيتها للكوابي�س .و�أ�ضاف الوالد باكياً" :نرية ذهبت
لالمتحان �صباحاً لتعود يل جثة هامدة".

مهند�سان يطوران يدا ذكية ب�سعر يف املتناول
طور مهند�سان مغربيان يدا �صناعية ميكن للأ�شخا�ص مبتوري
الأطراف ا�ستعمالها ،وذلك عن طريق الطباعة ثالثية الأبعاد.
ومتكن ال�شابان من حتقيق حلم طارداه طوال �سنوات الدرا�سة يف
اجلامعة ،وهو توظيف التكنولوجيا يف م�ساعدة �أ�صحاب الهمم.
و�سخر �أ�شرف بوع�سرية املتخ�ص�ص يف الهند�سة البيوطبية ،وعبد
اهلل زوال املهند�س الكهربائي ،كل طاقتهما للو�صول �إىل ابتكار يد
ذكية ب�أدوات ب�سيطة قدر امل�ستطاع ،حتى يبقى �سعرها يف املتناول.
وق ��ال ب��وع���س��ري��ة �إن �صناعة الأي � ��ادي اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة با�ستعمال
تكنولوجيا الطباعة ثالثية الأبعاد لي�ست �سابقة يف حد ذاتها ،لأن
العلوم يف ال��دول الأوروب�ي��ة و�أمريكا ط��ورت من��اذج لأط��راف ذكية
مل�ساعدة ذوي الإعاقة منذ �سنوات.
لكنه �أ��ض��اف" :ما مييز م�شروعنا هو �أننا مزجنا بني الفعالية
وت�خ�ف�ي����ض ال�ك�ل�ف��ة ،مب�ع�ن��ى �أن �ن��ا ا��ش�ت�غ�ل�ن��ا مب ��واد ب�سيطة مثل
البال�ستيك الطبي ال��ذي ال ي�ضر الب�شرة ،وحم��رك��ات �صغرية
وقوية يف الآن ذاته" .و�أكد املتحدث يف حديث ملوقع "�سكاي نيوز
عربية" �أن تطوير هذا امل�شروع يهدف بالأ�سا�س �إىل توفري �أطراف
فائقة احل�سا�سية بجودة عالية لأكرب عدد ممكن من املحتاجني.

جتربة الرعب ..ال�سياح يعلقون يف الهواء

حادثة مروعة لطائرة على �أر�ض ميامي

�أ��ص�ي��ب � 3أ��ش�خ��ا���ص �إث ��ر حت�ط��م ط��ائ��رة ب�شكل ج��زئ��ي وا�شتعال
النريان فيها �أثناء هبوطها يف مطار مدينة ميامي بوالية فلوريدا
الأم�يرك�ي��ة،وت�ع��ود ال�ط��ائ��رة �إىل �شركة "ريد �إير" ،وه��ي �شركة
طريان منخف�ضة التكلفة ت�أ�س�ست العام املا�ضي يف الدومينيكان.
وك��ان على متنها �أك�ثر من � 130شخ�صا بينهم  11من طاقمها،
عندما وقع احلادث يف مطار ميامي.
ومل يبلغ طاقم الطائرة عن �أي م�شكلة ،لكن عندما بد�أت الطائرة
بالهبوط على مدرج املطار حتطمت عجالتها ،ما جعل الهبوط
كارثيا.
و�أظهرت لقطات النريان ت�شتعل يف الطائرة التي �سارت فرتة من
الزمن بال عجالت ،وهرعت فرق الإنقاذ �سريعا �إىل الطائرة من
�أجل �إخالء الركاب و�إخماد النريان التي ا�شتعلت.
وقال �أحد الركاب ويدعى باولو غار�سيا" :كنت �أعتقد �أين �س�أموت.
لقد كان رجل كبري ال�سن بجاين وح�ضنته ،فالأمر كان مرعبا".

�إحدى رواد �سباق اخليل تقف حاملة قف�ص ًا بداخله ببغاء اللتقاط �صورة خالل يوم ال�سيدات يف رويال �أ�سكوت .رويرتز

عبد احلليم حافظ
 1,120مليون دوالر تعوي�ض ًا لـ �إذ �شريان نظري نفقات دعوى
ح�صل جن��م ال�ب��وب الربيطاين �إد ��ش�يران  21يونيو 2022م على
قرار بالبيجاما يت�صدر الرتند
ق�ضائي ينال مبوجبه تعوي�ضاً تفوق قيمة  1,120مليون دوالر نظري

�إميا �ستون تبيع منزلها
بـ 4.4مليون دوالر
باعت النجمة العاملية �إميا �ستو ن
منزلها يف ماليبو ال��ذي يحتوي
على ثالث غرف نوم واملطل على
املحيط مببلغ  4.4مليون دوالر.
وكانت �ستون ا�شرتت العقار عام
 2018مببلغ  3.25مليون دوالر
حمققة رب�ح�اً يزيد على مليون
دوالر.
وك ��ان ��ت ال �ن �ج �م��ة احل ��ائ ��زة على
ج��ائ��زة الأو� �س �ك��ار وال�ب��ال�غ��ة من
العمر  33عاماً قد طرحت املنزل
يف الأ�صل يف ال�سوق ب�سعر طلب
ق� ��دره  4.2م �ل �ي��ون دوالر ،لكن
العر�ض النهائي جاء �أعلى بكثري
ب �ع��د �أن ق ��ام خ�م���س��ة مزايدين
مبتابعة العقار.
ا�شرتت �ستون املنزل بعد عام من
فوزها بجائزة الأو�سكار لأف�ضل
مم �ث �ل��ة ع ��ن دوره� � ��ا يف La La
.Land
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النفقات والر�سوم التي تكبدها يف مواجهة ق�ضائية خرج منها رابحاً مع
كاتبني وملحنني ادعيا عليه بتهمة ال�سرقة الأدبية.
وكانت املحكمة العليا يف لندن حكمت ل�صالح �شريان يف بداية ني�سان� -أبريل
الفائت بعد حماكمة ر�أى فيها املغني منوذجاً للممار�سات التع�سفية التي
تق ّو�ض القطاع املو�سيقي.
واعتربت املحكمة �أن �شريان " 31عاماً" مل يلج�أ "ال عمداً وال �سهواً" �إىل
ن�سخ جزء من حلن �سامي �شكري ورو�س �أودونوهيو "�أوه واي" "ال�صادرة
عام  "2015ال�ستخدامه يف �أغنيته "�ش ْيب �أوف يو" التي حققت جناحاً
عاملياً وكانت الأكرث مبيعاً يف العامل �سنة  2017وبلغ عدد امل�ستمعني �إليها
ثالثة مليارات على من�صة �سبوتيفاي وعدد م�شاهديها على يوتيوب نحو
�ستة مليارات .و�أ�صدر القا�ضي �أنتوين زاك��ارويل الثالثاء ق��راراً بتدريك
املدعيني اخلا�سرين ر��س��وم ال��دع��وى ونفقاتها البالغة  916200جنيه
ا�سرتليني "�أي نحو 1,121مليون دوالر".

�إدانة بيل كو�سبي باالعتداء على مراهقة
�أدانت هيئة حم ّلفني يف �إحدى حماكم والية كاليفورنيا الأمريكية النجم
التلفزيوين الأم�يرك��ي ال�سابق بيل كو�سبي ب��االع�ت��داء جن�سياً على فتاة
قا�صر �سنة  1975عندما كانت يف ال�ساد�سة ع�شرة.
و�ستح�صل ج ��ودي ه��وث ال�ب��ال�غ��ة ح��ال�ي�اً � 64سنة ع�ل��ى � 500أل ��ف دوالر
كتعوي�ضات عطل و�ضرر.
وميثل قرار املحكمة ال�صادر يف الدعوى املدنية التي رفعتها هوث الإدانة
الر�سمية الوحيدة حتى ال�ي��وم يف ح��ق كو�سبي " 84عاماً" ال��ذي تتهمه
ع�شرات الن�ساء باالعتداء اجلن�سي عليهنّ .
ودينَ كو�سبي يف �أيلول�-سبتمرب  2018بال�سجن مع النفاذ بتهمة تخدير
امر�أة دعاها �إىل منزله �سنة  2004تدعى �أندريا كو�ستاند واالعتداء عليها
جن�سياً ،لكن املحكمة العليا يف والية بن�سلفانيا �أبطلت احلكم العام الفائت
لوجود خلل يف الإجراء ،و�أطلقت �سراحه.
واعترب كثريون �أنّ قرار املحكمة العليا يف بن�سلفانيا ثم رف�ض ا�ستئناف هذه
الق�ضية �أمام املحكمة العليا الأمريكية كانا مبثابة �صفعة حلركة "#مي
تو" التي ت�شجع الن�ساء على ف�ضح مرتكبي التحر�ش واالعتداء اجلن�سي.
ج�سد بيل كو�سبي دور الأب املثايل يف م�سل�سل "ذي
وعلى م��دى �سنواتّ ،
كو�سبي �شو" الأمريكي.

يف ذكرى ميالده الذي �صادف يف 21

ح��زي��ران ،ن�شرت �إح��دى ال�صفحات
التي تتناول �أخبار و�صور العندليب
ال��راح��ل عبد احلليم حافظ �صورة
نادرة له ظهر فيها وهو جال�س على
�شرفة منزله بحي الزمالك ،خالل
ف�ت�رة ��س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق ��رن املا�ضي،
م��رت��دي �اً "بيجاما" وك ��ان يتحدث
على هاتف املنزل.
ه��ذه ال���ص��ورة انت�شرت ب�شكل كبري
وت �ف��اع��ل ع ��دد ك �ب�ير م��ن املتابعني
معها ،خ�صو�صاً �أن ال���ص��ورة تظهر
موقفا عفوياً لـ حافظ ،يف وقت �أنه
كان معروفاً كم هو �شخ�ص جدي يف
فنه ويحب االلتزام وو�ضع ال�ضوابط
يف عمله.

عا�ش �سياح جتربة مرعبة على م�تن "تلفريك" معلق
ف��وق منطقة جبلية �شمايل الهند ،بعد تعطله ب�سبب
م�شكلة فنية.
وحو�صرت جمموعة من ال�سياح يف التلفريك على ارتفاع
�أكرث من  300مرت ،بينما كانت ت�ستمع باملناظر ال�ساحرة
ف��وق ب��اروان��و تيمرب ت��ري��ل يف �سال�سل ج�ب��ال �شيفاليك
الهندية.
وتعطل "التلفريك" الذي كان يقل ال�سياح ب�سبب م�شكلة
فنية ،الأم��ر ال��ذي ا�ضطرهم للبقاء معلقني يف الهواء
لأكرث من �ساعة قبل و�صول فرقة طوارئ لإنقاذهم.
وت�ف��اج��أ ال�سياح بلجوء ف��ري��ق ال �ط��وارئ �إىل حبل كان
عليهم ال�ت��ديل عليه وال�ن��زول �إىل ق��اع ال ��وادي ،ح�سبما
ذكرت �صحيفة "�صن" الربيطانية.
ونقلت ال�صحيفة ع��ن �أح��د ال�سياح ق��ول��ه �إن "النزول
باحلبل كان �أم��را �صعبا ب�سبب تقدمه يف ال�سن" ،بينما
هاجم �آخ��ر ال�سلطات الهندية باعتبارها امل�س�ؤولة عن
�إنقاذهم.
وتعليقا على احلادث ،قال �أونكار ت�شاند �شارما ال�سكرتري
ال��رئ�ي���س��ي ل�ل��وك��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة لإدارة ال �ك��وارث التابعة
حلكومة والية هيما�شال برادي�ش" :تقطعت ال�سبل بـ18
�شخ�صا كانوا يف عربتني بتلفريك .مت �إنقاذ اجلميع".

غزالن الرمي تنازع املوت يف العراق
يف وج��ه ك��ارث��ي �آخ��ر مل�أ�ساة اجل�ف��اف والت�صحر و�شح
الأم �ط��ار ال�ت��ي ت�ضرب ال �ع��راق ،نفق ع��دد كبري من
غزالن الرمي املتبقية يف حممية �ساوة جنوبي البالد،
بينما يبحث الباقي منها عبثا عما ي�سد رمقها من
ج��راء اجل��وع والعط�ش ،مما ق��اد النخفا�ض �أعدادها
م��ن نحو � 150إىل �أق��ل م��ن  90ر�أ��س��ا يف �شهر واحد
فقط.
ونفق ن�صف هذه الغزالن منذ نهاية �أبريل املا�ضي،
وال �شيء ميكن فعله ،فالأمطار كانت �شحيحة هذا
العام ،وكذلك الدعم احلكومي بالأعالف ال�ضرورية
لبقائها.
وانخف�ضت �أعداد غزالن الرمي يف املحمية التي �أن�شئت
عام  ،2007من  148ر�أ�سا �إىل  87خالل �شهر ،ح�سب
الطبيب البيطري ت��رك��ي اجليا�شي م��دي��ر م�شروع
حممية �ساوه الطبيعية يف حمافظة املثنى.
ويرتبط غ��زال ال��رمي تاريخيا بال�صحراء العراقية

كاردا�شيان ترد على ق�ضية �إف�سادها ف�ستان مونرو
بعد جدل كبري ،ردّت جنمة تلفزيون الواقعكيم كاردا�شيا ن على ق�ضية �إف�سادها
لف�ستان الفنانة الأمريكية مارلني مونرو ،وال��ذي ارتدته كاردا�شيان يف حفل
"ميت جاال" الأخري .وقد انت�شرت ق�صة �إف�سادها للف�ستان ،بالإ�ضافة �إىل �أنها
ع ّر�ضت �صحتها للخطر ،من خالل فقدان الكثري من وزنها خالل فرتة ق�صرية
جدا ،فقط من �أجل ارتداء الف�ستان .وا�ستعانت كيم ببيان املتحف الذي �أكد �أنها
مل تت�سبب يف �أي �ضرر للف�ستان ،لتدافع عن نف�سها �ضد الهجوم الذي ُ�شنّ عليها
على هذا الأثر.
وخالل لقاء يف برنامج "� ،"Todayأكدّت كاردا�شيان �أنها خ�سرت �أكرث من 7
كيلوغرام من وزنا خالل �أ�سبوين لي�صبح الف�ستان منا�سبا جل�سدها ،و�أو�ضحت:
"ميكن �أن يتطلب �أي دور متثيلي تغرياً ج�سدياً� ،أنا �أردت فقط ارت��داء هذا
الف�ستان ،كان الأمر مهم جداً بالن�سبة يل" .وب�ش�أن انتقادها ب�سبب خ�سارة وزنها،
�أكدت كيم �أن الكثري من املمثالت يعمدون �إىل خ�سارة الوزن �أو زيادته،
ب�سبب �أن ال��دور ال��ذي ي��ؤدون��ه يحتاج هكذا ،وه��ي ال تتدخل بهذه
الأمور ،وال تنتقد �أحداً.

التي تعد موطنه الأ�صلي ،ف�ضال عن توزعه يف دول
�أخرى باملنطقة مثل ليبيا وم�صر واجلزائر.
وي�صنفه االحتاد الدويل حلماية الطبيعة ()IUCN
على �أن��ه م��ن الأن ��واع "املهددة باالنقرا�ض" ،فغزال
الرافدين الذي "ي�صيد ما ين�صاد" ،وفق �إحدى روائع
الفنان العراقي الكبري كاظم ال�ساهر ،هو ينازع من
اجلوع والظم�أ حد املوت.
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع�ل��ى م��ا ي�ح�ي��ط ب �غ��زالن ال� ��رمي العراقية
من خماطر ت�صل درج��ة االنقرا�ض والنفوق جوعا
وعط�شا ،يقول اخلبري البيئي العراقي ع�ضو االحتاد
العاملي حلماية الطبيعة �أمين ق��دوري" :ال�صراعات
والأزم� � ��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة وامل��ال �ي��ة ال �ت��ي ��ض��رب��ت عجلة
االق�ت���ص��اد وال��زراع��ة يف ال �ع��راق ،ف�ضال ع��ن الأزم ��ة
املائية التي باتت ت�شكل خطرا يهدد النظام البيئي
ب�صورة عامة يف ال�ع��راق وال�ع��امل ككل ،كلها عوامل
تلعب دورا يف املخاطر التي تواجه احليوان".

كارثة املناخ والألب..
تهديد لأ�شهر جبال العامل
و�سط املخاطر التي يواجهها العامل
�إزاء ت �غ�يرات امل �ن��اخ ،ح ��ذرت درا�سة
ج��دي��دة م��ن �أن ع ��دد الأي� � ��ام التي
يغطي فيها الثلج جبال الأل��ب قد
ينخف�ض �إىل الن�صف ،يف حال عدم
اتخاذ الإجراءات الالزمة للحد من
ذلك .وقال الباحثون �إن دول جبال
الأل��ب اجلنوبية ،مبا يف ذلك �أجزاء
م��ن فرن�سا و�إي�ط��ال�ي��ا و�سلوفينيا،
�ستت�أثر ب�شكل خ��ا���ص يف ح��ال عدم
ال�سعي خلف�ض االنبعاثات الغازية
امل�سببة للتغريات املناخية التي تهدد
العامل .وعلى �سبيل املثال� ،إذا ارتفعت
درجة حرارة الكوكب مبقدار يرتاوح
بني  4و 5درجات مئوية ،فقد تفقد
�سلوفينيا  54يوما من الثلج �سنويا
ع �ل��ى ارت � �ف ��اع  1500م�ت��ر ،بينما
�ستخ�سر فرن�سا  116يوما من الثلج
ع�ن��د ارت �ف��اع  3500م�ت�ر .و�أ�ضاف
اخل�ب�راء �أن ف�ق��دان ال�ث�ل��وج �سيهدد
الطبيعة حيث �سيت�سبب يف مزيد
من االح�ت�رار ،وي�ؤثر على ممار�سة
ال�ت��زل��ج ويقل�ص امل��و��س��م ال�سياحي
للمنطقة .وق ��ال امل ��ؤل��ف الرئي�سي
ل�ل��درا��س��ة م��اي�ك��ل م��ات�ي��و م��ن معهد
"يوراك ري�سري�ش�س" الإيطايل:
"توقعت ح � ��دوث ان �خ �ف��ا� �ض��ات يف
ال �غ �ط��اء ال�ث�ل�ج��ي ،ل�ك��ن التغيريات
احلا�صلة يف ظل �سيناريو االحرتار
ال �ق��وي ف��اق��ت ال�ت��وق�ع��ات م��ن حيث
درج� ��ة اخلطورة" .ويف ح ��ال عدم
ات �خ��اذ الإج � � ��راءات ال�ل�ازم��ة للحد
من االنبعاثات الغازية التي ت�ؤدي
�إىل ارت �ف��اع درج ��ة ح� ��رارة الأر�� ��ض،
ف�إن بلدان جبال الألب ال�شمالية لن
ت�ستثنى من اخلطر.

