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اإغالق 3 ج�صور رئي�صية تربط بني مدن العا�صمة الثالثة 
احتجاجات جديدة يف 

ال�شودان و�شط ت�شديد اأمني
•• اخلرطوم-وكاالت:

احت�صد االآالف يف عدد من ميادين و�صوارع مدن العا�صمة اخلرطوم 
للمطالبة  امل��ق��اوم��ة  جل��ان  اأطلقتها  ل��دع��وة  ا�صتجابة  االأح���د  اأم�����س 

باحلكم املدين؛ و�صط اإجراءات اأمنية م�صددة.
وم��ن��ذ م�����ص��اء ال�����ص��ب��ت؛ اأغ��ل��ق��ت ق����وات االأم����ن ال�����ص��ودان��ي��ة بحاويات 
الثالثة  العا�صمة  رئي�صية تربط بني مدن  3 ج�صور  �صحن �صخمة 
اخلرطوم واأم درمان واخلرطوم بحري، كما اأغلقت عددا من ال�صوارع 

الرئي�صية.
وتاأتي االحتجاجات اجلديدة يف اإطار الت�صعيد امل�صتمر منذ اأكرث من 
الفتاح الربهان  اإجراءات قائد اجلي�س عبد  اأ�صهر احتجاجا على   8
التي اأنهت ال�صراكة التي كانت قائمة بني املدنيني والع�صكريني منذ 

االإطاحة بنظام االإخوان يف اأبريل 2019.
ال�صيا�صي  بامل�صهد  حتيط  التي  ال�صديدة  ال�صبابية  حالة  ظ��ل  ويف 
وتعطل احلوار الذي ت�صهله االآلية الثالثية املكونة من االأمم املتحدة 
طاحنة  اأزم��ة  البالد  تعي�س  االإيقاد؛  وجمموعة  االأفريقي  واالحت��اد 
اأفرزت تداعيات اقت�صادية و�صيا�صية واأمنية و�صفتها االأمم املتحدة 

باخلطرية.
اأن حل االأزمة  وترى القوى ال�صيا�صية الفاعلة يف ال�صارع ال�صوداين 
يكمن يف اإنهاء كافة ما ترتب على اإجراءات اخلام�س والع�صرين من 
اأكتوبر واال�صتمرار يف تفكيك متكني نظام االإخوان وتوحيد اجلي�س 
وفقا الأ�ص�س مهنية متفق عليها وحتقيق العدالة لقتلى االحتجاجات 
الذين بلغ عددهم 114 خالل االأ�صهر الثمانية التي تلت اإجراءات 
25 اأكتوبر، اإ�صافة اإىل املئات ممن قتلوا يف ف�س اعت�صام الثوار اأمام 

القيادة العامة للجي�س يف اخلرطوم يف الثالث من يونيو 2019.
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بدعم من رئي�س الدولة ومتابعة من نائب رئي�س الدولة.. اإطالق اأول م�صروع لتطوير �صرب من االأقمار اال�صطناعية الرادارية احلديثة 

تاأ�شي�س �شندوق وطني بقيمة 3 مليار درهم لدعم قطاع الف�شاء
•• اأبوظبي-وام: 

بدعم من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ومتابعة 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س  را�صد 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل«، 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  ام�س  االإم����ارات  اأطلقت 
)�صرب(  ال���ّراداري���ة  اال�صطناعية  ل��الأق��م��ار 
لتطوير �صرب من االأقمار الّرادارية والذي 
يوفر ت�صوير راداري على مدار ال�صاعة ويف 
جميع االأحوال اجلوية، يف حني مت االإعالن 
كذلك عن تاأ�صي�س �صندوق وطني بقيمة 3 
مليار درهم لدعم قطاع الف�صاء يف الدولة.

اإط���ار دعم  النوعية يف  ت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة 
علوم  ل�صيا�صة  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
اإط���اراً  ت�صّكل  وال��ت��ي  الف�صاء  وتكنولوجيا 
م��رج��ع��ي��اً ل��رج��م��ة ج��ه��ود دول����ة االإم�����ارات 

يف  متيزها  لر�صيخ  املتوا�صلة  وم�صاعيها 
وتاأهيل  املتقدمة،  و�صناعاته  الف�صاء  قطاع 
ك����وادر اإم��ارات��ي��ة وت��ط��وي��ر ���ص��رك��ات وطنية 

ت�صهم يف منو القطاع وتر�صيخ ركائزه.
ويهدف امل�صروع اإىل حتقيق جمموعة كبرية 
من امل�صتهدفات التي من �صاأنها تعزيز جهود 
املرتبطة  االإمارات الإيجاد حلول للتحديات 
بالتغري املناخي وا�صتدامة البيئة وامل�صاهمة 
تكامل  على  والعمل  العمراين،  التطوير  يف 
وحتديات  ال��ك��وارث  مواجهة  ودع��م  اجلهود 
االأم���ن ال��غ��ذائ��ي وغ��ريه��ا، وذل��ك باالعتماد 
امل��وؤه��ل��ة وال�صركات  امل��واط��ن��ة  ال���ك���وادر  ع��ل��ى 
ال�صراكات  ت�صجيع  على  ع��الوة  االإم��ارات��ي��ة، 
لها  وتقدمي احلوافز  العاملية  املوؤ�ص�صات  مع 
مل�صروع مناطق الف�صاء  والذي يعد امتداداً 
مكانة  ت��ر���ص��ي��خ  اإىل  ال���رام���ي  االق��ت�����ص��ادي��ة 
االإمارات كمركز عاملي للمواهب واال�صتثمار 

واالبتكار.          )التفا�صيل �س2(
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دراجي �صحية حركة 5 جنوم

•• طرابل�س-وكاالت:

التوا�صل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ون�����ص��ط��اء  ع���ي���ان  ���ص��ه��ود  ق����ال 
ملجموعات  التابعة  ال�صيارات  من  اأرت��ااًل  اإن  االجتماعي 
طرابل�س  العا�صمة  ن��ح��و  تتجه  ال���زاوي���ة  م��ن  م�صلحة 

للنفط  الوطنية  املوؤ�ص�صة  رئي�س  اإق��ال��ة  على  احتجاجاً 
م�صطفى �صنع اهلل.

وتداولت مقاطع فيديو ملا قالوا اإنها جمموعة م�صلحة 
ت��اب��ع��ة الأح����د م��ه��رب��ي ال��ن��ف��ط ي��دع��ى حم��م��د ك�صالف 
نحو  الدفع  رباعية  ب�صيارات  تتجه  بال�"ق�صب،  امللقب 

طرابل�س، بهدف اإعادة �صنع اهلل اإىل موقعه الذي اأقيل 
منه وتعوي�صه بفرحات بن قدارة، بح�صب ما نقل موقع 

بوابة اإفريقيا االإخباري.
الوحدة  تابعة حلكومة  ق��وات  اأخ��رى  واأظ��ه��رت مقاطع 
الوطنية متمركزة يف حميط املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط، 

واأخرى قرب »كوبري الغيزان« يف طرابل�س، ملنع اأي تقّدم 
حمتمل للمجموعات امل�صاندة لرئي�س املوؤ�ص�صة املُقال.

وبعدما �صهد غرب العا�صمة ليل ال�صبت توتراً مع احت�صاد 
جمموعات م�صلحة، اأفادت م�صادر العربية -احلدث،باأن 

القوات االأمنية انت�صرت يف و�صط طرابل�س.

حتطم طائرة �صحن اأوكرانية حتمل 11 طنًا من االأ�صلحة

الدفاع الرو�شية.. تدمري راجمة هيمار�س وم�شتودع �شواريخ هاربون
تاأتي ا�صتقالته يف اأ�صواأ االأوقات بالن�صبة لالإيطاليني

�شوبر ماريو، املنقذ الذي حا�شرته ال�شيا�شة!

•• كوملبو-وكاالت:

تتوا�صل االحتجاجات يف �صريالنكا، لليوم املئة على التوايل، منذ اإطالق 
حركتهم االحتجاجية.

وي�صب املتظاهرون الذين عجلوا ب�صقوط الرئي�س ال�صريالنكي غوتابايا 
يف  الكارثية  االقت�صادية  االأزم���ة  م�صوؤولية  حملوه  اأن  بعد  راجاباك�صا 

البالد، غ�صبهم االآن على خليفته.
لها  التن�صيق  التي مت  راجاباك�صا،  املطالبة برحيل  الن�صال  وكانت حملة 
التا�صع  يف  ب���داأت  االج��ت��م��اع��ي،  التوا�صل  و�صائل  ع��رب  وا���ص��ع  ن��ط��اق  على 
اأبريل املا�صي، حينما ن�صب ع�صرات االآالف من املتظاهرين، الذين  من 
العا�صمة  الرئا�صة يف  اأم��ام مكاتب  البالد، خيماً  اأنحاء  �صائر  ج��اوؤوا من 

كولومبو.
ورغم اأنه كان من املفر�س يف البداية اأن ت�صتمر احلركة ملدة يومني، فاإن 

املنظمني الذين فوجئوا با�صتجابة احل�صود التي فاقت بكثري التوقعات، 
قرروا االإبقاء على االعت�صام اإىل اأجل غري م�صمى.

ي�صار اإىل اأن االأزمة االقت�صادية، التي اأدت اإىل نق�س حاد يف الغذاء والدواء 
والوقود والكهرباء، جنحت يف حتقيق ما مل حتققه اأي جهود اأو حماوالت 
التاميل  واأقليات  البوذية  ال�صنهالية  العرقية  الغالبية  اإذ وحدت  �صابقة، 
يف   - بينها  التوفيق  ي�صعب  التي  العرقية  املجموعات  وهي   - وامل�صلمني 

كراهية راجاباك�صا وحميطه.
الذي  الرئي�س  اإق��ام��ة  مقر  املتظاهرون  اقتحم  يوليو،  من  التا�صع  ويف   
ا�صطر اإىل الفرار. واأر�صل راجاباك�صا خطاب ا�صتقالته التي اأعلن رئي�س 

الربملان ال�صريالنكي اجلمعة قبولها، وفقا لفران�س بر�س.
ويبدو اأن رئي�س الوزراء رانيل ويكرميي�صينغه الذي ُن�صب رئي�صا باالإنابة 
الربملان  و�صيلتئم  راجاباك�صا.  خلالفة  حًظا  االأوف��ر  املر�صح  هو  للبالد، 

النتخاب رئي�ًصا جديًدا يف 20 يوليو.

اأمام  يخيمون  زال���وا  م��ا  ال��ذي��ن  املحتجني  لتهدئة  كافيا  ذل��ك  يكن  مل 
املباين الرئا�صية واإن انخف�س عددهم منذ تنحي راجاباك�صا. وقد غادر 

املتظاهرون املباين الرئا�صية التي اقتحموها.
وكتب النا�صط برا�صاد ويليكومبورا، يف تغريدة االأحد مر 100 يوم على 

البداية مطالًبا ويكرميي�صينغه اأي�صاً بالتخلي عن ال�صلطة.
رانيل  و�صم  النظام، مع  تغيري يف  اأي  بعيدين عن  زلنا  ما  لكننا  واأ�صاف 

ارحل ول�صت رئي�صي.
املعت�صمني يف كولومبو لوكالة فران�س  وقال متحدث با�صم املتظاهرين 
توجيه  الن�صال  )حملة(  يف  امل�صاركة  املجموعات  مع  ندر�س  نحن  بر�س 

احلملة �صد رانيل ويكرميي�صينغه.
واأمر الرئي�س املوؤقت اجلي�س ببذل كل ما يف و�صعه للحفاظ على النظام، 
االثنني  العا�صمة  اإىل  واجلي�س  ال�صرطة  م��ن  ت��ع��زي��زات  اإر���ص��ال  و�صيتم 

ل�صمان االأمن حول الربملان قبل الت�صويت االأربعاء.

املجل�س الع�شكري يف غينيا يعني 
الوزراء  رئي�س  باأعمال  قائما 

•• كوناكري-رويرتز:

اإن  ق�����ال ال���ت���ل���ف���زي���ون ال���ر����ص���م���ي 
عني  غينيا  يف  الع�صكري  املجل�س 
يف  ال����وزراء  رئي�س  ب��اأع��م��ال  قائما 
ال���وزراء حممد  رئي�س  ظ��ل غياب 

بيفوجي.
���ص��ب��ب غياب  ال��ب��ي��ان  ي��و���ص��ح  ومل 
�صي�صتمر  م��ت��ى  اإىل  اأو  ب��ي��ف��وج��ي 

غيابه.
بثه  ال���������ذي  ال����ب����ي����ان  يف  وج���������اء 
التلفزيون مت تعيني وزير التجارة 
ب���رن���ار ج��وم��و قائما  وال�����ص��ن��اع��ة 
باأعمال رئي�س الوزراء خالل فرة 

غياب ال�صيد حممد بيفوجي.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

ماريو  ا�صتقالة  تاأتي  اإيطاليا،  يف 
اأ�صواأ وقت  دراج��ي، املرفو�صة، يف 
ت�صخم  م���واج���ه���ة  يف  ل���ل���ب���الد، 
مرتفع. يجب على االأحزاب التي 
اأن  ال���وزراء  رئي�س  اأغلبية  ت�صكل 
اإذا  ما  االأربعاء  يوم  بحلول  تقرر 

كانت �صتغادرها اأم ال.
اأم���ام���ه���م  م�����ع�����دودة  اأي��������ام  اذن، 
تفككت،  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ع  ل��رم��ي��م 
اأ�صواأ  يف  البالد  اإ�صعاف  وت��ف��ادي 
االأوقات، ويف حلظة يتعنّي عليهم 
ف��ي��ه��ا م��واج��ه��ة ع���واق���ب احلرب 
على اأب��واب اأوروب��ا. منذ ا�صتقالة 
رئ��ي�����س ال�����وزراء، م��اري��و دراج���ي، 
اجلمهورية،  رئي�س  رف�صها  التي 
�صريجيو ماتاريال يوم اخلمي�س 
امل����ا�����ص����ي، غ����رق����ت اإي���ط���ال���ي���ا يف 

باري�س  حتى  تقلق  اأخ���رى  اأزم���ة 
وبروك�صل. هذا االأربعاء، �صيمثل 
م����اري����و دراج�������ي اأم�������ام ال���ربمل���ان 
قراره،  فيه  ي�صرح  ب��ي��ان  لعر�س 

وبعد ذلك �صتقرر االأح��زاب علًنا 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  اإن��ه��اء 

هذه اأو احلفاظ عليها.
)التفا�صيل �س10(

ر�شالة خطية من رئي�س 
الدولة لرئي�س تركمان�شتان 

•• ع�شق اأباد-وام:

تلقى فخامة �صردار بردي حممدوف رئي�س تركمان�صتان ر�صالة خطية من �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل تت�صمن دعوة 
فخامته لزيارة الدولة يف اإطار احلر�س على تعزيز وتعميق اأوا�صر العالقات مع 

تركمان�صتان ال�صديقة يف خمتلف املجاالت.
�صلم الر�صالة معايل �صهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 
الرئا�صي  بالق�صر  له  حممدوف  بردي  �صردار  فخامة  ا�صتقبال  خالل  التحتية 
يف العا�صمة ع�صق اآباد وذلك �صمن الزيارة الر�صمية التي يقوم بها وفد الدولة 

برئا�صته لركمان�صتان.
)التفا�صيل �س3(
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هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة... 
م�سرية رائدة من الت�أ�سي�ص اإىل التمكني

اأخب�ر الإم�رات

احتك�ك�ت �سينية اأمريكية.. هل 
يتحمل الع�مل »حربني« يف اآن واحد؟

عربي ودويل

بعثة اجلوجيت�سو ترفع ر�سيده� اإىل »5« 
ميدالي�ت ت�ريخية يف دورة الألع�ب الع�ملية

الفجر الري��سي

انت�شار اأمني مكّثف و�شط طرابل�س..اأرتال مدججة بال�شالح تتجه اإىل العا�شمة الليبية

•• عوا�شم-وكاالت:

نتائج  ع��ن  االأح����د،  اأم�����س  ال��رو���ص��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  ك�صفت 
اأوكرانيا،  وج��ن��وب  ���ص��رق  م��ن  متفرقة  اأن��ح��اء  يف  عملياتها 
هيمار�س،  االأمريكية  ال�صواريخ  راجمة  تدمري  بينها  ومن 

االأحدث يف الر�صانة الع�صكرية االأوكرانية.
�صحفية  اإف������ادة  يف  ال��رو���ص��ي��ة،  ال���دف���اع  وزارة  ق��ال��ت  ف��ق��د 
اإن  االأح���د،  ام�س  كونا�صينكوف،  اإي��غ��ور  با�صمها  للمتحدث 
طراز  من  اأخ��رى  �صواريخ  راجمة  دم��رت  الرو�صية  القوات 

هيمار�س يف دونبا�س.
باأ�صلحة  دم��رت  الرو�صية  القوات  اأن  كونا�صينكوف  واأو�صح 
ع��ال��ي��ة ال���دق���ة م��ن�����ص��ة اإط�����الق وم��رك��ب��ة حت��م��ي��ل لراجمة 
�صواريخ من طراز هيمار�س االأمريكية ال�صنع، يف منطقة 

كرا�صنو اأرميي�صك بدونيت�صك.
اأي�صا  دم���رت  الرو�صية  ال��ق��وات  اأن  كونا�صينكوف  واأ���ص��اف 
يف  ه��ارب��ون  ط��راز  من  لل�صفن  م�صادة  ل�صواريخ  م�صتودعا 
اأن �صواريخ بعيدة املدى  اأوكرانيا، مو�صحا  اأودي�صا بجنوب 
عالية الدقة اأطلقت من اجلو دمرت يف اأحد مباين موؤ�ص�صة 
�صواريخ  لتخزين  م�صتودعا  اأودي�����ص��ا  مدينة  يف  �صناعية 

�صمال  ح��ل��ف  دول  �صلمتها  ال��ت��ي  لل�صفن  امل�����ص��ادة  ه��ارب��ون 
االأطل�صي )الناتو( الأوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الرو�صية 
كذلك اإنها اأ�صقطت طائرة مروحية ع�صكرية اأوكرانية من 
طراز مي17- قرب �صلوفيان�صك يف �صرق اأوكرانيا، وطائرة 
مقاتلة من طراز �صو25- يف منطقة خاركيف، بح�صب ما 

ذكرت وكالة رويرز.
اإىل ذلك، اأعلن وزير الدفاع ال�صربي، اأم�س االأحد، نيبوي�صا 
من  ال�صحن  طائرة  طاقم  اأف��راد  جميع  اأن  �صتيفانوفيت�س، 
قرب  ال�صبت  م�صاء  حتطمت  التي  الثمانية  اأنتونوف  طراز 

بلدة باليوخوري كافاال�س يف �صمال اليونان لقوا حتفهم.
واأو�صح �صتيفانوفيت�س يف موؤمتر �صحايف اأن الطائرة التي 
االأوكرانية  دي  ت��ي  األ  م��ريي��دي��ان  ل�صركة  ملكيتها  ت��ع��ود 
كانت حتمل نحو 11 طناً من االأ�صلحة، بينها األغام مورتر 

م�صيئة، اإىل بنغالد�س، وفق فران�س بر�س.
كما اأ�صاف: يف ما يتعلق بهويات اأفراد الطاقم، اأعتقد اأنهم 
املو�صوع،  عن  معلومات  لدينا  لي�س  لكن  اأي�صاً،  اأوكرانيون 

هم لي�صوا �صرباً.
اأنها �صفقة متفق عليها مع وزارة  كذلك �صدد الوزير على 
ل�صوء  وق��ال:  الدولية.  للقواعد  وفقاً  البنغالد�صية  الدفاع 

احلظ، زعمت بع�س و�صائل االإعالم باأن الرحلة كانت تنقل 
اأ�صلحة اإىل اأوكرانيا وهذا غري �صحيح على االإطالق.

واأردف اأنه منذ العام 2016، عندما بداأ ت�صجيل كل طلب 
ت�صريح  اأي  �صربيا  ت�����ص��ِدر  مل  اإل���ك���روين،  ب�صكل  اأ�صلحة 
لت�صدير اأي اأ�صلحة اإىل اأوكرانيا اأو رو�صيا. واأكد اأن غالبية 
�صوفيتي  اإن��ت��اج  م��ن  االأ�صلحة  تنقل  التي  ال�صحن  ط��ائ��رات 

ومتلكها رو�صيا وبيالرو�صيا واأوكرانيا.
ويف ظ��ل ف��ر���س ع��ق��وب��ات دول��ي��ة ع��ل��ى رو���ص��ي��ا وبيالرو�صيا 
النقل  طائرات  فاإن  اأوكرانيا،  يف  الع�صكرية  العملية  ب�صبب 
اأنحاء  جميع  يف  "تن�صط  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ه��ي  االأوك��ران��ي��ة 
حقيقة  عن  النظر  "ب�صرف  اأن��ه  اإىل  الوزير  ولفت  العامل. 
ال�صلع  بني  �صلة  توجد  ال  اأوكرانية،  ل�صركات  مملوكة  اأنها 

واأوكرانيا.
اآر تي  اإي  ق��ن��اة  اأف�����ادت  اأن  ب��ع��د  ال��ت�����ص��ري��ح��ات  ت��ل��ك  ت���اأت���ي 
وهي  الطائرة  باأن  ال�صبت  الر�صمية  اليونانية  التلفزيونية 
اأوكرانية  ل�صركة  اإن12- ومملوكة  اإيه  اأنتونوف  من طراز 
اإن  وق��ال��ت  ال����دول.  اح���دى  اإىل  �صربيا  م��ن  ك��ان��ت متجهة 
املحرك  يف  م�صكلة  ب�صبب  ا�صطرارياً  هبوطاً  طلب  الطيار 

لكن اإ�صارة الطائرة فقدت.

•• لندن-وكاالت:

قال رئي�س وزراء بريطانيا االأ�صبق توين بلري اإن 
ت�صهد  الغرب  اأن هيمنة  اأظ��ه��رت  اأوك��ران��ي��ا  ح��رب 
قوة عظمى  لتكون  ال�صني  نهايتها يف ظل �صعود 
ب��ال�����ص��راك��ة م��ع رو���ص��ي��ا يف اأو����ص���ح ن��ق��اط ال��ت��غ��ري يف 
امل�صهد العاملي منذ قرون. واأ�صاف بلري اأن العامل 
يف مرحلة حتول يف التاريخ ميكن مقارنتها 
بنهاية احلرب العاملية الثانية اأو انهيار 
املرة  هذه  لكن  ال�صوفياتي،  االحت��اد 
الكفة  يف  لي�س  ال��غ��رب  وب��و���ص��وح 

الراجحة.
األ��ق��اه يف  ووف��ق��ا لن�س خ��ط��اب 

واأوروبا  املتحدة  الواليات  التحالف بني  منتدى لدعم 
يف ديت�صلي بارك غرب لندن يف حما�صرة حملت عنوان 
الغربية؟،  للقيادة  احلالية  الدرو�س  ما  اأوكرانيا،  بعد 
ال�صيا�صية  ال��ه��ي��م��ن��ة  ن��ه��اي��ة  ن�����ص��ه��د  ن��ح��ن  ب��ل��ري  ق����ال 

واالقت�صادية الغربية.
وتابع قائال: �صي�صبح العامل ثنائي القطب على االأقل 
االأكرب يف  اجليو�صيا�صي  التغيري  االأقطاب..  متعدد  اأو 

هذا القرن �صياأتي من ال�صني ولي�س من رو�صيا.
اأو���ص��ح��ت مب��ا ال يدع  اأوك��ران��ي��ا  اأن ح���رب  اإىل  واأ����ص���ار 
جماال لل�صك اأن الغرب ال ميكنه االعتماد على ال�صني 
لتت�صرف بطريقة عقالنية. وذكر: مكان ال�صني كقوة 
عظمى طبيعي ومربر. اإنها لي�صت االحتاد ال�صوفياتي، 

وعلى الغرب اأال ي�صمح لل�صني بالتفوق ع�صكريا.

�شريالنكا.. توا�شل االحتجاجات لليوم املئة رغم تنحي الرئي�س

�شينزو  مقتل  �شيطارد  لهذا 
طويلة لفرتة  اليابان  اآب��ي 

•• الفجر -اإريك مارجولي�س 

- ترجمة خرية ال�شيباين

من النادر جًدا �صماع طلقات نارية 
ال�صاعة  ح��وايل  ولكن  ال��ي��اب��ان،  يف 
اجلمعة  يوم  �صباح  من   11:30
نارا  مدينة  يف  طلقتان  يوليو،   8
البالد.  م��ن  الو�صطى  املنطقة  يف 
ك���ان ال���ه���دف ه���و رئ��ي�����س ال�����وزراء 
�صغل  ال���ذي  اآب����ي،  �صينزو  ال�����ص��اب��ق 
تاريخ  يف  ف����رة  اأط������ول  امل��ن�����ص��ب 
ال��ي��اب��ان، وك���ان ُي��ع��ت��رب اأح���د اأكرث 
يف  ن��ف��وذاً  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 
اليابان احل��دي��ث��ة.     )التفا�صيل 

ال�شالح املرعب.. رو�شيا تن�شر اأ�شرع �شاروخ يف العاملال�شالح املرعب.. رو�شيا تن�شر اأ�شرع �شاروخ يف العامل
•• مو�شكو-وكاالت:

ن�صرت رو�صيا، موؤخرا، الفوج الثاين من �صواريخ اأفانغارد البال�صتية 
العابرة للقارات، واملجهزة مبركبات انزالقية تفوق �صرعتها �صرعة 

ال�صوت، والتي ُتو�صف باأ�صرع �صاروخ يف العامل.
الدفاع  اأنظمة  ل��دى  ق��درة  توجد  ال  ف��اإن��ه  رو�صية،  لتقارير  ووف��ق��ا 
اجلوي املختلفة على مواجهة �صاروخ اأفانغارد Avangard، الذي 
و�صفه الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن، باأنه يتحرك نحو الهدف 
مثل النيزك، كما اأنه قادر على تغيري االجتاه واالرتفاع، مما يجعله 

ال يهزم.
�صرعة  ت��ف��وق  ب�صرعة  ال��ط��ريان  اأف��ان��غ��ارد  االن����زالق  ومي��ك��ن ملركبة 
كيلومر يف  األ��ف   33 م��ن  اأك��رث  اأي   م��اخ،   27 اإىل  ت�صل  ال�صوت 
خالل  من  وامل��ن��اورة  الكثيفة،  اجل��وي  الغالف  طبقات  يف  ال�صاعة، 

م�صار طريانها وارتفاعها وخرق اأي دفاع جوي م�صاد لل�صواريخ.
و»اأفانغارد«، الذي يعني بالرو�صية الطليعة، هو �صالح ثوري جديد 
ي�صنف االأول من نوعه يف عامل االأ�صلحة الفائقة ال�صرعة، وي�صكل 
عن�صرا هاما يف تر�صانة القوات ال�صاروخية اال�صراتيجية الرو�صية، 
وفقا خلرباء ع�صكريني. وح�صب تقارير رو�صية، فقد مت اإج��راء ما 

يقرب من 14 رحلة اختبار لل�صاروخ بني 1990 و2018.
وي�صبهه  النووي،  بالكابو�س  االأمريكية  االإع��الم  و�صائل  ت�صفه  كما 
ال�صينيون بكابو�س الغرب الطائر، كما ي�صفه اخلرباء الع�صكريون 
بتحفة رائعة من روائع اجلي�س الرو�صي و�صالح الع�صر، فيما ت�صفه 

و�صائل االإعالم الربيطانية بنيزك ال يقهر.

يف ظل �صعود ال�صني كقوة عظمى مع رو�صيا 
توين بلري يتحدث عن نهاية هيمنة الغربتوين بلري يتحدث عن نهاية هيمنة الغرب
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اأخبـار الإمـارات
�شيا�شيون فرن�شيون ي�شيدون باختيار رئي�س الدولة لفرن�شا كاأول وجهة دولية له

•• باري�س - وام:

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  باختيار  فرن�صيون  �صيا�صيون  اأ�صاد 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" فرن�صا كاأول وجهة دولية 
و  واح��رام  تقدير  بكل  لالختيار  ينظرون  اأنهم  له،موؤكدين  ر�صمية 

امتنان.
 وقال جون بول ماتيي،رئي�س جمموعة الو�صط يف الربملان الفرن�صي 
يف مقابلة مع وكالة اأنباء االإمارات " ممنونون ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان على اختياره فرن�صا لتكون وجهة الأول زيارة 
ر�صمية خارجية له منذ توليه احلكم يف دولة االإم��ارات، �صموه �صيف 

لفرن�صا حني  ال�صابقة  زياراته  اأكرث خالل  عزيز علينا وتعرفنا عليه 
كان وليا للعهد".

تربطنا  و  ناجحة  و  االإماراتية متميزة  الفرن�صية  "عالقاتنا  واأ�صاف 
باأ�صدقائنا االإماراتيني �صراكة قوية و متينة ت�صمل كل املجاالت مبا 
فيها االقت�صاد والدفاع و الثقافة وحماية الراث واملناخ لكننا نعترب 

الثقافة حجر الزاوية يف هذه العالقات املتميزة".
وقال " الثقافة الفرن�صية كما تعلمون هي عاملية و جتد لها �صدى وا�صعا 
الثقافة  من  ننهل  كفرن�صيني  اأي�صا  نحن  و  االإم��ارات��ي،  ال�صعب  لدى 
االإماراتية ون�صتلهم منها كثريا من االأمور" م�صريا اإىل اأن "ما مييز 
اأن عالقاتهما مبنية على االح��رام املتبادل و  االإم��ارات و فرن�صا هو 

جنحا يف خلق بيئة تبادل متوازنة و بناءة ، عالقتنا مبنية على احرام 
كل طرف، بلدانا و�صعا اأ�ص�صا لت�صهيل اال�صتثمارات تت�صمن ت�صهيالت 
لل�صركات من البلدين ولرجال االأعمال، لذلك نحن يف فرن�صا نعترب 

االإمارات �صريكا ا�صراتيجيا موثوقا يف املنطقة".
الفرن�صي  الربملان  ع�ص�������و  فيكت�������ور،  ج��ان  كا�ص��������تور  اأ�ص������اد  ب��دوره 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاح����ب  به������ا  يقوم  التي  ال����دولة  بزي������ارة 
اإياها  وا�صفا  فرن�صا  اإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 

بالتاريخية .
وقال "اآخر زيارة دولة قام بها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اإىل 
اليوم  و  فرن�صا،  ك��ب��ريا يف  زخ��م��ا  ت��رك��ت  و   1991 ع��ام  ك��ان��ت  فرن�صا 

اآل  زاي��د  ب��ن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  زي���ارة  ال��زخ��م حتمله  ذات 
نهيان، العالقات بني فرن�صا و االإمارات متميزة، االإمارات حا�صرة يف 
الدولية ونحن فخورون  ال��ق��رارات  ق��وي يف  تاأثري  لها  و  املجاالت  كل 
املجاالت  يف  اأ���ص��واط  من  االإم��ارات��ي��ة  الفرن�صية  ال�صراكة  قطعته  مبا 
اأنها  االإم��ارات��ي��ة  الفرن�صية  ال�صراكة  مييز  " ما  اأن  اإىل  كافة" الفتة 
ا�صراتيجية وغنية وثرية وقوية، و اأعتقد اأننا ميكن اأن نطورها اأكرث 

واأكرث بت�صافر جهود قائدي البلدين".
وتزينت �صوارع العا�صمة الفرن�صية باري�س باأعالم دولة االإمارات قبيل 
زيارة الدولة التي يقوم بها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اإىل فرن�صا اليوم االثنني.

بدعم من رئي�س الدولة ومتابعة من نائب رئي�س الدولة
االإمارات تطلق اأول م�شروع لتطوير �شرب من االأقمار اال�شطناعية الرادارية احلديثة وتعلن عن تاأ�شي�س �شندوق وطني بقيمة 3 مليار درهم لدعم قطاع الف�شاء

•• اأبوظبي-وام: 

بدعم من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ومتابعة  اهلل"،  "حفظه 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
اأطلقت االإمارات ام�س الربنامج الوطني لالأقمار اال�صطناعية الّرادارية 
)�صرب( لتطوير �صرب من االأقمار الّرادارية والذي يوفر ت�صوير راداري 
على مدار ال�صاعة ويف جميع االأحوال اجلوية، يف حني مت االإعالن كذلك 
عن تاأ�صي�س �صندوق وطني بقيمة 3 مليار درهم لدعم قطاع الف�صاء يف 
الدولة. تاأتي هذه اخلطوة النوعية يف اإطار دعم التوجهات اال�صراتيجية 
اإطاراً مرجعياً لرجمة  ل�صيا�صة علوم وتكنولوجيا الف�صاء والتي ت�صّكل 
قطاع  يف  متيزها  لر�صيخ  املتوا�صلة  وم�صاعيها  االإم����ارات  دول��ة  جهود 
�صركات  وتطوير  اإماراتية  ك��وادر  وتاأهيل  املتقدمة،  و�صناعاته  الف�صاء 

وطنية ت�صهم يف منو القطاع وتر�صيخ ركائزه.
من  التي  امل�صتهدفات  من  كبرية  جمموعة  حتقيق  اإىل  امل�صروع  ويهدف 
بالتغري  املرتبطة  للتحديات  االإم��ارات الإيجاد حلول  تعزيز جهود  �صاأنها 
العمراين، والعمل على  التطوير  البيئة وامل�صاهمة يف  املناخي وا�صتدامة 
تكامل اجلهود ودعم مواجهة الكوارث وحتديات االأمن الغذائي وغريها، 
وذلك باالعتماد على الكوادر املواطنة املوؤهلة وال�صركات االإماراتية، عالوة 
على ت�صجيع ال�صراكات مع املوؤ�ص�صات العاملية وتقدمي احلوافز لها والذي 
يعد امتداداً مل�صروع مناطق الف�صاء االقت�صادية الرامي اإىل تر�صيخ مكانة 

االإمارات كمركز عاملي للمواهب واال�صتثمار واالبتكار.

الوطني. الف�صاء  �صندوق  �صمن  درهم  مليار   3
ا�صراتيجي متخ�ص�س  �صندوق  تاأ�صي�س  االإم��ارات عن  دولة  اأعلنت  وقد 
لدعم قطاع الف�صاء يف الدولة، يعمل على توفري املوارد املالية وحوكمة 
ومبتكرة  بديلة  اإيجاد حلول  نحو  الدولة  توجه  يتواءم مع  اإدارتها ومبا 
والذي  ال�صندوق  تاأ�صي�س  ي�صهم  حيث  القطاع،  وتنمية  امل�صاريع  لتمويل 
�صيكون حتت مظلة وكالة االإمارات للف�صاء والبالغ قيمته 3 مليار درهم 

يف تعزيز اال�صتثمارات من املهتمني من رواد االأعمال وال�صركات اخلا�صة، 
الف�صائية  وامل�����ص��اري��ع  االأن�����ص��ط��ة  تطوير  وت�صهيل  مت��وي��ل  على  وال��ع��م��ل 
تطوراً  االإم�����ارات  دول���ة  يف  الف�صائي  ال��ق��ط��اع  ي�صهد  ح��ي��ث  امل�صتقبلية، 
خا�صة  الف�صائية  االأن�صطة  يف  اخلا�س  القطاع  الإ���ص��راك  وتوجهاً  كبرياً 
دور  الف�صاء  وك��االت  وتلعب  واالت�صاالت،  بعد  عن  اال�صت�صعار  جم��ال  يف 
الفر�س  وخلق  رفع جاهزيته  القطاع عن طريق  ودع��م  القدرات  تطوير 

اال�صتثمارية.
ي�صتهدف �صندوق الف�صاء ا�صتدامة تطوير القدرات يف القطاع الف�صائي 
وزيادة  الوطنية،  االأول��وي��ة  ذي  القطاع  لقيادة  اإم��ارات��ي��ة  ك���وادر  وتاأهيل 
وت�صجيع  الوطني  االقت�صاد  تنويع  االإماراتي يف  الف�صاء  م�صاهمة قطاع 
القطاع اخلا�س وا�صتقطاب ال�صركات املتخ�ص�صة عاملياً لتطوير م�صاريعها 
واأن�صطتها يف دولة االإمارات وجعلها مركزاً رئي�صياً للعمل واال�صتثمار يف 
الف�صاء، حيث �صيعمل ال�صندوق على تعزيز وبناء �صراكات بني ال�صركات 

الوطنية و�صركات التكنولوجيا املتقدمة العاملية.
وي�صم ال�صندوق �صمن خططه وم�صاريعه اإن�صاء اأكادميية لتطوير قدرات 
املهند�صني يف تطوير االأقمار اال�صطناعية، وجممع للبيانات الف�صائية، 
واإن�صاء حا�صنة اأعمال لدعم ال�صركات ال�صغرية باخلربة والعقود، ي�صمن 

عملهم يف امل�صاريع التي يتم تطويرها من قبل ال�صندوق.
والتكنولوجيا  العام  للتعليم  دول��ة  وزي��رة  االأم��ريي،  �صارة  واأك��دت معايل 
املتقدمة ورئي�س جمل�س اإدارة وكالة االإمارات للف�صاء، اأن اإطالق االإمارات 
مل�صروع "�صرب" يعك�س الروؤية اال�صراتيجية الطموحة للدولة يف قطاع 
الف�صاء وي�صّكل خطوة نوعية مهمة تعزز من مكانة االإم��ارات يف جمال 

اإطالق وتطوير االأقمار اال�صطناعية ذات التعقيد التكنولوجي املتقّدم.
واأ����ص���ارت االأم����ريي اىل اأن دول���ة االإم�����ارات ت��ويل اأه��م��ي��ة ك��ب��رية لتطوير 
احليوية  القطاعات  كاأحد  املتنامي  دوره  من  انطالقاً  الف�صاء  اقت�صاد 
ال��ت��ي مت��ّك��ن احل��ك��وم��ات م��ن تنويع اق��ت�����ص��ادات��ه��ا، وت��ع��ّزز اال���ص��ت��ف��ادة من 
املجال  املجاالت، ما يفتح  التي يقدمها يف خمتلف  التكنولوجية  احللول 

اأمام فر�س اقت�صادية وعلمية وا�صتثمارية غري م�صبوقة.
"تتوا�صل جهود االإم��ارات الهادفة اإىل تر�صيخ قطاع  واأ�صافت االأمريي: 

الف�صاء �صمن املنظومة االقت�صادية املتنوعة للدولة، وحتر�س االإمارات 
اإ�صافة  املجال،  يف  العاملة  املحلية  لل�صركات  املحفزة  البيئة  توفري  على 
والبحثية  العلمية  العديد من اجلهات  العاملية مع  ال�صراكات  تعزيز  اإىل 
خمتلف  خ��الل  من  نحر�س  حيث  املتخ�ص�صة،  االقت�صادية  واملوؤ�ص�صات 
الربامج يف القطاع على تقدمي املحفزات لل�صركات وامل�صتثمرين لدخول 

هذا املجال واال�صتفادة من الفر�س التي يوفرها".
لال�صت�صعار  ال��ّراداري��ة  اال�صطناعية  لالأقمار  الوطني  الربنامج  وميثل 
عن بعد اأحد الربنامج النوعية واالأوىل عربياً يف القطاع الف�صائي، حيث 
اأهدافه يف ر�صد املتغريات التي تطراأ على كوكب االأر�س  �صي�صهم �صمن 
لال�صتدامة  مبتكرة  حلول  اإيجاد  على  والعمل  املناخية  التغريات  ب�صبب 
االأقمار  منظومة  ت�صاهم  فيما  االأر������س،  �صطح  ع��ل��ى  وامل�����وارد  البيئية 
مبا  والبيئية  االقت�صادية  االحتياجات  خمتلف  تلبية  يف  اال�صطناعية 
يدعم تناف�صية دولة االإمارات واقت�صادها الوطني عن طريق تبني تقنيات 

ف�صائية متقدمة تخدم القطاعات احليوية يف الدولة.
اأول قمر ا�صطناعي عربي لال�صت�صعار الراداري. وي�صم امل�صروع الوطني 
عربي  ا�صطناعي  قمر  اأول  ال���ّراداري���ة  اال�صطناعية  ل��الأق��م��ار  ال��ن��وع��ي 
لال�صت�صعار الراداري، و�صيوفر الربنامج والذي ميتد اإىل 6 �صنوات �صمن 
منظومته لدولة االإمارات والأول مرة بيانات متوا�صلة من الف�صاء على 

تكنولوجيا  ا�صتخدام  فيه  يتم  ال�صاعة ويف جميع احلاالت اجلوية،  مدار 
متطورة ت�صل فيها دقة الت�صوير /اإىل اأقل من 1 مر/، كما �صيتم من 
القطاعات  لدعم  التجارية  ال��ّراداري��ة  االأق��م��ار  من  �صرب  تطوير  خالله 

االقت�صادية وعدد من القطاعات احليوية يف الدولة.
كما �صيت�صمن الربنامج اإبرام عقود لل�صركات الوطنية يف تطوير اأنظمة 
املتبع يف  النهج  بنف�س  بياناتها  ومعاجلة  الّرادارية  اال�صطناعية  االأقمار 
مهمة االإمارات ال�صتك�صاف حزام الكويكبات، حيث �صيتم فتح باب التقدمي 
لل�صركات الوطنية النا�صئة يف جمال الف�صاء للم�صاركة يف تطوير �صرب 
الهند�صية  الوظائف  العاملني يف  اإ���ص��راك  اإىل جانب  ال��ّراداري��ة،  االأق��م��ار 
ودعمهم  الف�صاء  جم��ال  يف  خرباتهم  لتطوير  لهم  التوظيف  ب��اب  وفتح 
املجال،  نف�س  �صركات يف  تاأ�صي�س  القطاع اخلا�س عن طريق  للدخول يف 
وبح�صب اخلطة الزمنية للم�صروع �صيتم اإطالق القمر االأول �صمن �صرب 

االأقمار خالل ثالث �صنوات.
يذكر اأن قيمة االإنفاق التجاري يف قطاع الف�صاء االإماراتي خالل ال�صنوات 
القطاع اخلا�س  ن�صبة م�صاهمة  تبلغ  فيما  مليار،   9 بلغ  املا�صية  القليلة 
%50 من اإجمايل االإنفاق على قطاع الف�صاء االإماراتي يف عام 2019، 
ما يعك�س م�صاركة القطاع احلكومي واخلا�س يف امل�صاهمة يف اال�صتثمار 

والتطوير لهذا القطاع.

والتكنولوجيا  اال�شطناعية...  لالأقمار  �شربًا  تطور  عربية  دولة  اأول  • االإمارات 
امل�شتخدمة يف الت�شوير �شتكون االأحدث على م�شتوى املنطقة.

امل�شاريع  لتطوير  درهم  مليار   3 مال  براأ�س  الوطني  الف�شاء  �شندوق  تاأ�شي�س  عن  تعلن  االإمارات  • دولة 
اال�شرتاتيجية والبحثية يف قطاع الف�شاء ودعم تاأ�شي�س �شركات وطنية يف تكنولوجيا الف�شاء.

بلدية مدينة اأبوظبي تعزز الوعي املجتمعي ب�شاأن متطلبات ال�شالمة على ال�شواطئ  
•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ن���ف���ذت 
والنقل  البلديات  ل��دائ��رة  التابعة 
وال�صحة  البيئة  اإدارة  خ��الل  م��ن 
ال�صركاء  وبالتعاون مع  وال�صالمة 
فعالية  بال�صالمة،  املتخ�ص�صني 
ال�صالمة  متطلبات  ب�صاأن  توعوية 
اإطار  وذلك �صمن  ال�صواطئ،  على 
م�صتوى  رفع  على  البلدية  حر�س 
ال�صواطئ  م���رت���ادي  ل���دى  ال��وع��ي 
الواجب  االإج��������راءات  ب��خ�����ص��و���س 
اتخاذها حلماية اأنف�صهم وغريهم 
ال�صباحة  ري��ا���ص��ة  مم��ار���ص��ة  ل���دى 
�صواطئ  مب����راف����ق  واال����ص���ت���م���ت���اع 
وحر�صت  اجل���م���ي���ل���ة.  اأب����وظ����ب����ي 
املجتمع  اأف���راد  حث  على  الفعالية 
الطبيعية  البيئة  على  للمحافظة 
بالتخل�س  واالل���ت���زام  ل��ل�����ص��واط��ئ، 
ال�صحيحة  بالطرق  النفايات  من 
الفعالية  وا�صتهدفت  وال�صليمة.  
تثقيف املجتمع ملنع وقوع احلوادث 
وتوفري بيئ��ة اآمنة و�صحية للجميع 

وم���ن���ه���ا:االإج���ه���اد  ال�������ص���واط���ئ  يف 
احل����راري ،اجل��ف��اف، ال��وق��اي��ة من 

من خالل �صرح العديد من املحاور 
اآمنة  بيئة  توفري  �صاأنها  من  التي 

االآمنة،  ال�صباحة  ال�صم�س،  اأ�صعة 
لل�صباحة  ال��الزم��ة  واالح��ت��ي��اط��ات 

االأولية،  االإ�صعافات  االأط��ف��ال،  مع 
اال�صتجابة للطوارئ.

خالل الن�صف االأول من العام اجلاري 

االحتادية للموارد الب�شرية  تنقل 
املعرفة ل� 27 جهة حملية ودولية 

خالل الن�شف االأول 
•• دبي-الفجر:

للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأو�صحت 
نقلت  اأن����ه����ا  احل���ك���وم���ي���ة  ال��ب�����ص��ري��ة 
خال�صة جتاربها الناجحة، ومعارفها 
وخرباتها يف جمال تنمية واإدارة راأ�س 
27 ج��ه��ة حملية  ل����  ال��ب�����ص��ري  امل����ال 
االأول من  ال��ن�����ص��ف  ودول���ي���ة، خ���الل 

العام اجلاري.
ويف ه��ذا االإط��ار اأ���ص��ارت ميثاء كلثوم 
اإدارة اال�صراتيجية وامل�صتقبل  مدير 

اجلاري  ال��ع��ام  خ���الل  تلقت  الهيئة  اأن  اإىل  الهيئة  يف 
واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  الطلبات  ع�صرات 
الراغبة يف عقد مقارنات  الدولة وخارجها،  داخ��ل  من 
جمال  يف  جتربتها  على  للتعرف  الهيئة؛  مع  معيارية 
مت��ك��ني امل������وارد ال��ب�����ص��ري��ة، وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة العمل 

املوؤ�ص�صي على م�صتوى احلكومة االحتادية.
وذكرت اأن الهيئة عقدت منذ بداية العام اجلاري، وحتى 
ما  معيارية،  مقارنة  جل�صة   27 املن�صرم  يونيو  نهاية 
موؤ�ص�صات حكومية من  وافرا�صية، مع  بني ح�صورية 
داخل دولة االإمارات العربية املتحدة وخارجها، م�صريًة 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  من  دولية  وف��ود   3 اأن  اإىل 
وجمهورية العراق، وجمهورية اأوزبك�صتان، تعرفت على 
اإدارة ومتكني املوارد الب�صرية،  جتربة الدولة يف جمال 
اإعجابها باملكانة  الكفاءات واملواهب، واأبدت  وا�صتقطاب 
العاملية الرائدة  التي تبواأتها دولة االإمارات على �صعيد 
الكفاءة احلكومية، واخلدمات الرقمية، واأنظمة املوارد 

الب�صرية االإلكرونية املتطورة.
االحتادية  احلكومة  موؤ�ص�صات  م��ن  العديد  اأن  وبينت 
واحل���ك���وم���ات امل��ح��ل��ي��ة اط��ل��ع��ت ع��ل��ى م����ب����ادرات الهيئة 

وم�����ص��اري��ع��ه��ا اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة على 
ومن  االحت��ادي��ة،  احلكومة  م�صتوى 
اأبرز هذه اجلهات: "وزارة الداخلية، 
اأم  وح���ك���وم���ة ع���ج���م���ان، وح���ك���وم���ة 
ال��ق��ي��وي��ن ال���ذك���ي���ة، ودائ�������رة امل�����وارد 
ووزارة  دب������ي،  حل���ك���وم���ة  ال��ب�����ص��ري��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، ووكالة  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة 
االأعلى  واملجل�س  للف�صاء،  االإم���ارات 
االأوراق  وهيئة  والطفولة،  لالأمومة 
ال�صحة  ووزارة  وال�������ص���ل���ع،  امل���ال���ي���ة 
الثقافة  ووزارة  امل��ج��ت��م��ع،  وت��ن��م��ي��ة 

وال�صباب".
واأك�����دت ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��ب��ادل اأف�����ص��ل اخل���ربات 
واملمار�صات والتجارب العاملية الناجحة يف جمال املوارد 
ال��ب�����ص��ري��ة، م��ع امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة �صواء 
اأكانت من داخل الدولة اأو خارجها، مبا ي�صهم يف تطوير 
العمل يف احلكومة االحتادية، ورفع  اأدوات ومنظومات 
م�صتويات اإنتاجية الوزارات واجلهات االحتادية، وتعزيز 
جاذبية بيئة العمل فيها، وهو االأمر الذي لطاملا اأكدت 

عليه القيادة الر�صيدة للدولة.
ودعت ميثاء كلثوم مدير اإدارة اال�صراتيجية وامل�صتقبل 
على  باالطالع  الراغبة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  الهيئة  يف 
الب�صرية  للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  ممار�صات  اأف�صل 
احلكومية وخرباتها، اإىل اال�صتفادة من خدمة املقارنة 
ال��ه��ي��ئ��ة جم���ان���اً، وذل���ك عرب  ت��ق��دم��ه��ا  املعيارية" ال��ت��ي 
تقدمي طلب اخلدمة من خالل نظام اإ�صعاد املتعاملني، 

املتاح على موقع الهيئة االإلكروين 
بوابة  ي�����ص��ك��ل  وال�����ذي   ،www.fahr.gov.ae
تقدمها  التي  كافة اخلدمات  ت�صم  تفاعلية  اإلكرونية 

الهيئة جلمهور املتعاملني.
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اأخبـار الإمـارات
ر�شالة خطية من رئي�س الدولة لرئي�س تركمان�شتان 

•• ع�شق اأباد-وام:

تلقى فخامة �صردار بردي حممدوف رئي�س تركمان�صتان 
ر�صالة خطية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" تت�صمن دعوة فخامته 
لزيارة الدولة يف اإطار احلر�س على تعزيز وتعميق اأوا�صر 
العالقات مع تركمان�صتان ال�صديقة يف خمتلف املجاالت.

�صلم الر�صالة معايل �صهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 
فخامة  ا�صتقبال  خ��الل  التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر 
�صردار بردي حممدوف له بالق�صر الرئا�صي يف العا�صمة 

بها  يقوم  التي  الر�صمية  ال��زي��ارة  وذل��ك �صمن  اآب��اد  ع�صق 
وفد الدولة برئا�صته لركمان�صتان.

و نقل معايل �صهيل املزروعي، خالل اللقاء حتيات �صاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
"حفظه اهلل" و �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
الركمان�صتاين  الرئي�س  فخامة  اإىل  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
التقدم  من  مبزيد  ول�صعبه  لفخامته  �صموهما  ومتنيات 

والرقي.
من جانبه حمل فخامة �صردار بردي حممدوف .. معايل 

ال�صمو  ل�صاحب  حتياته  التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر 
" حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�صيخ حممد بن 
اآل مكتوم  اهلل" و �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
 " دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
التقدم  مزيدا من  االإم���ارات  لدولة  رع��اه اهلل" ومتنياته 

والرقي.
و على هام�س الزيارة التقى معايل �صهيل املزروعي .. معايل 
نائب رئي�س جمل�س وزراء تركمان�صتان  ر�صيد مرييدوف 
العالقات  بتطوير  الكفيلة  ال�صبل  وبحثا  وزير اخلارجية 

الثنائية بني البلدين يف املجاالت كافة.

مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري بيئة حا�شنة لتنمية وا�شتثمار طاقات الكوادر الوطنية

برئا�صة الدكتور علي را�صد النعيمي 

فريق عمل االحتاد الربملاين الدويل املعني باحلل ال�شلمي لالأزمة يف اأوكرانيا يختتم زيارته اإىل كييف ومو�شكو

•• اأبوظبي-وام:

يجمع برنامج "ال�صباب الباين" الذي اأطلقه مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري 
حتت مظلته املبادرات واالأن�صطة التي اأطلقها املركز على مر ال�صنوات؛ وُتعنى 
و�صابات  �صباب  ليقدم من خالله  الوطن  اأبناء  واالأجيال من  ال�صباب  بفئة 
احل�صاري  والوجه  النبيلة  االإم���ارات  مبادئ  تعك�س  م�صيئة  من��اذج  الوطن 
للدولة وذلك تعزيزا ال�صراتيجية مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري الهادفة 
واالنفتاح  التعاي�س  قيم  وتعزيز  ال�صمحة  االإ�صالمية  الثقافة  تر�صيخ  اإىل 
واالإخاء والتوا�صل احل�صاري بني ال�صعوب يف اإمارات ال�صالم جت�صيدا الإرث 

االإمارات االإن�صاين االأ�صيل.
وقالت اأمل بامطرف مدير اإدارة التوا�صل احل�صاري يف املركز: "جنح مركز 
ا�صتثمار طاقات  ا�صتثنائية يف  تقدمي جتربة  الكبري يف  زاي��د  ال�صيخ  جامع 
اأطلقها  التي  الرائدة  وامل��ب��ادرات  الربامج  خالل  من  وذل��ك  الوطن،  �صباب 
منذ تاأ�صي�صه عام 2012، والتي ُتعنى بفئة ال�صباب واإعداد جيل قادر على 
موا�صلة م�صرية التنمية امل�صتدامة التي ت�صهدها الدولة يف خمتلف املجاالت 
واإبراز الوجه احل�صاري واالإن�صاين لدولة االإمارات العربية املتحدة حمليا 
ودوليا؛ من خالل العمل بوطنية نابعة من اإرث االإمارات االأ�صيل الذي يعد 
الربامج  جميع  يف  غر�صها  على  املركز  يحر�س  التي  االأ�صا�صية  القيم  اأح��د 

التي تعنى بال�صباب".
واأ�صافت، اأن املركز يحظى باهتمام واإ�صادة عاملية بف�صل �صباب الوطن الذين 
والتوا�صل مع  التعاي�س  القائمة على  االإماراتية  القيم  يج�صدون منظومة 
"تريب  موقع  يف  ال���زوار  تعليقات  اأك��رث  اأن  اإىل  م�صرية  الثقافات،  خمتلف 
والت�صامح، حيث  والوئام  ال�صالم  ر�صائل  بتقدميه  اأدفايزر" ت�صف اجلامع 

هذا  بجمال  كثرًيا  تاأثرنا  للجامع  زيارتنا  "خالل  التعليقات  اأح��د  يف  ج��اء 
دخولنا  حلظة  منذ  ح��ار  برحيب  وحظينا  الت�صامح  يف  وبر�صالته  املبنى 
املكان واالهتمام بتفا�صيله كما كانت  حتى وقت مغادرتنا. �صعرنا بقد�صية 
وما  الوا�صعة  زيارتنا مبعرفتها  واأثرت  رائعة،  الثقافية  اأخ�صائية اجلوالت 
تتمتع به من مهارات عالية يف التعامل بطريقة ودية مع اجلميع على تعدد 
اإحدى  من  الباين"؛  "ال�صباب  الربنامج  ا�صم  املركز  وا�صتلهم  ثقافاتهم". 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  للمغفور  اخلالدة  ال�صعرية  ال��روائ��ع 
-طيب اهلل ثراه- والتي ا�صتمدت قيمتها يف قلوب اأبناء دولة االإمارات العربية 
املتحدة ملا تنطوي عليه من معان تعك�س اإميان الوالد املوؤ�ص�س بال�صباب ثروة 
للوطن وبناة لنه�صته وتقدمه، كما ا�صتلهم �صعار الربنامج من �صكل النبته 
يف مرحلة النمو والتي ترمز اإىل فئة النا�صئة وال�صباب والقيم التي يحر�س 

املركز على غر�صها لتوؤتي ثمارها وينعم بعطائها الوطن.
بفئة  املعنية  ال��ربام��ج  م��ن  جم��م��وع��ة  ليختزل  الباين"  "ال�صباب  وي��اأت��ي 
التدريبية  والربامج  "التطوع،  الربامج:  هذه  اأهم  ومن  وال�صباب،  الن�سء 
مثل ابن الدار، والدليل الثقايف ال�صغري، وتطوير و�صقل مهارات الطالب 
املدار�س  لطلبة  العملي  التدريب  وبرنامج  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  مع 
واجلامعات، وبرامج خم�ص�صة لفئة اأ�صحاب الهمم وغريهم من الفئات ".

اإدارة خدمات امل�صلني والزوار يف املركز:"اإن  وقال جمال الدهماين، مدير 
املركز ومن �صمن ا�صراتيجيته يعمل على تر�صيخ ثقافة التطوع مبا يج�صد 
اأحد قيمه االأ�صا�صية وهي "نتطوع �صكرا لعطاء الوطن"؛ من خالل اإتاحة 
جماالت  يف  للتطوع  وخ��ارج��ه  امل��رك��ز  م��ن  ال�صباب،  للمتطوعني  الفر�صة 
متنوعة تنمي وت�صتثمر فيهم حب الوطن وقيمة التطوع، وينمي �صخ�صية 
امتدادا  ال��ت��ط��وع  يعد  حيث  جمتمعه  يف  اإيجابية  اأك���رث  ويجعله  االإن�����ص��ان 

عدد  ويبلغ  هذا  املهارات.  ي�صقل  كونه  حياة  واأ�صلوب  احلقيقية  للمواطنة 
من  اأك��رث  رم�صان  �صهر  خالل  �صنويا  التطوع  لهم  يتاح  الذين  املتطوعني 
180 متطوعا، يقومون بدور فاعل يف خدمة جمتمعهم ووطنهم وتقدمي 

ال�صورة امل�صرقة الأبناء زايد، يف خمتلف ميادين العمل التطوعي".
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت اأم��ي��ن��ة احل���م���ادي، رئ��ي�����س ق�صم اجل����والت ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
املركز: "اأن اأحد اأبرز الربامج التي يعمل على تنظيمها املركز ب�صكل دوري 
الكوادر الوطنية من الطلبة اجلامعيني  املعني بتاأهيل  الدار؛  برنامج ابن 
انبثقت  وقد  الدولة.  الثقافية يف  اجل��والت  تقدمي  واخلريجني، يف جمال 
امل�صرقة  ال�صورة  لتقدمي  الهادفة  املركز  ا�صراتيجية  من  الربنامج  فكرة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  جمتمع  وث��ق��اف��ة  ال�صمحة،  االإ���ص��الم��ي��ة  للثقافة 
املتحدة، املتمثلة يف الت�صامح والتوا�صل والتعاي�س؛ من خالل ما يقدم من 
الربنامج  خريجي  بلغ  حيث  ال��ع��ام،  م��دار  على  وم��ب��ادرات  واأن�صطة  برامج 
وتاأهيلهم  190 خريجا، مت تدريبهم  اأكرث من   2012 اإطالقه عام  منذ 
وتعزيز مهاراتهم للو�صول اإىل اأعلى م�صتويات االأداء يف اجلوالت الثقافية 
على اأيدي اأبناء الوطن من اأخ�صائي اجلوالت الثقافية يف املركز، هذا ويتيح 
الربنامج خلريجيه فر�س العمل بنظام الدوام اجلزئي يف املركز، اإذ يعمل 
خريجي الربنامج يف الوقت احلايل على تقدمي جوالت ثقافية بكل كفاءة 

وحرفية ملختلف ثقافات العامل".
واأ�صافت: "اأن املركز يعمل على تبني مواهب فئة النا�صئة ويعدهم مل�صتقبل 
تدريبي  برنامج  وه��و  ال�صغري؛  الثقايف  الدليل  برنامج  خ��الل  م��ن  واع��د 
يرتكز على منهجية تعليمية مبكرة وم�صتمرة تعمل على ت�صجيعهم و�صقل 
الوعي  وب��ث  اجل���والت  اأخ�����ص��ائ��ي  مبهنة  وتعريفهم  وط��اق��ات��ه��م  مواهبهم 
لهم  ويفتح  امل�صرفة،  بال�صورة  وطنهم  ميثلون  ك�صفراء  ب��دوره��م  لديهم 

اأخ�صائي اجلوالت الثقافية. حيث بلغ عدد  اآفاقا م�صتقبلية ملمار�صة مهنة 
دور  ينتهي  389 خريجا، وال  اأك��رث من  انطالقه  الربنامج منذ  خريجي 
املركز بتخريجهم وح�صب اإمنا ميتد دوره لو�صع منهجية ت�صمن ت�صجيع 
على  التدرب  يف  م�صاركاتهم  تكثيف  خالل  من  اال�صتمرار  على  اخلريجني 
متنوعة  جمموعات  يف  واإدم��اج��ه��م  وتدريبهم  الثقافية  اجل���والت  ت��ق��دمي 
من ور�س عمل متنوعة و�صوال اإىل مراحل تدريبية متقدمة مثل برنامج 
"ابن الدار". وجاء برنامج "رحاب الهمم" ليوؤكد التزام املركز بامل�صوؤولية 
يف  اأ�صا�صي  كجزء  واملوؤثر  الفاعل  الهمم  اأ�صحاب  بدور  واإميانه  املجتمعية، 
املجتمع حيث نظم املركز يف اإطار الربنامج عددا من املبادرات املعنية بهم 
واإتاحة  واالإجنليزية،  العربية  االإ���ص��ارة  بلغتي  ثقافية  ج��والت  كتخ�صي�س 
بالتقاط  الت�صوير،  لتوظيف مهاراتهم ومواهبهم يف جمال  لهم  الفر�صة 
�صور يف اجلامع وم�صاركتهم يف جائزة "ف�صاءات من نور للت�صوير ال�صوئي" 
التي ينظمها املركز ب�صكل دوري. وج�صد تعاون املركز مع موؤ�ص�صات التعليم 
جماالت  يف  وتوجيهها  مواهبهم  و�صقل  الطالب  مهارات  لتطوير  العايل 
مع  بالتعاون  الت�صميم  جم��ال  يف  الطالبات  اإمكانات  تبني  مثل  خمتلفة، 
تلك  ع��دد من  اعتماد  اأث��اث مكتبة اجلامع حيث مت  لتطوير  زاي��د  جامعة 
زايد  جامعة  يف  اجلميلة  الفنون  كلية  مع  والتعاون  وتطبيقها،  الت�صاميم 
وطالبات كلية التقنية العليا يف املعار�س التي ينظمها املركز كمعر�س "قائد 
الذين  ملهمة"،  ومعامل  اأنيقة  خطوط   - فنية  "مالمح  ومعر�س  ملهم"، 
�صاركوا فيه مبجموعة من ال�صور تربز الفن االإ�صالمي املتجلي يف جامع 
تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  العربي،  باخلط  فنية  ولوحات  الكبري،  زاي��د  ال�صيخ 
اجلامعات  طالبات  وطاقات  مواهب  ا�صتثمار  بهدف  خمتلفة؛  عمل  ور���س 

والكليات.

•• كييف-مو�شكو-الفجر:

اختتم فريق عمل االحتاد الربملاين الدويل املعني باحلل ال�صلمي لالأزمة 
يف اأوكرانيا زيارته اإىل كييف ومو�صكو، برئا�صة معايل الدكتور علي را�صد 
النعيمي، رئي�س الفريق ممثل املجموعة اجليو�صيا�صية العربية يف اللجنة 
التنفيذية لالحتاد، حيث �صم فريق العمل يف ع�صويته روؤ�صاء  برملانات 
كل من ناميبيا وجنوب اأفريقيا واأوروغواي ونواب بارزين من اإندوني�صيا 

واإ�صرائيل وكازاخ�صتان.
واأجرى فريق عمل االحتاد الربملاين الدويل خالل زياراته، مناق�صات مع 
القادة ال�صيا�صيني يف كال البلدين، بهدف التقدم نحو حل �صلمي لالأزمة 

يف اأوكرانيا.
ف��ه��الل زي����ارة كييف االأوك���ران���ي���ة، ال��ت��ق��ى ف��ري��ق ال��ع��م��ل مب��ع��ايل ر�صالن 
�صتيفانت�صوك، رئي�س الربملان االأوك��راين، واأع�صاء من خمتلف االأحزاب 
ال�صيا�صية يف الربملان، واأع�صاء الربملان  االأوك��راين يف االحتاد الربملاين 

الدويل، وممثلني من االأمم املتحدة واملدعي العام الأوكرانيا.
واإيربني  وبوت�صا  دميريفكا  م��دن  اإىل  ميدانية  بزيارة  الفريق  ق��ام  كما 

لالطالع على اأثر االأزمة على العا�صمة كييف والبلدات املجاورة لها.

ويف مو�صكو الرو�صية عقد فريق العمل اجتماعات يف جمل�س الدوما مع 
نائب  م��ع  الرو�صي  االحت���اد  جمل�س  ويف  تول�صتوي،  بير  الرئي�س  نائب 

الرئي�س كون�صتانتني كو�صات�صيف.
ال�صامي  واملفو�س  رودينكو  اأن��دري��ه  اخلارجية  وزي��ر  نائب  م��ع  واجتمع 
ال��رو���ص��ي، ف�صاًل ع��ن ممثلني ع��ن الغرفة  حل��ق��وق االإن�����ص��ان يف االحت���اد 
املدنية الرو�صية، ومت اال�صتماع لوجهات النظر التي اأعرب عنها االحتاد 

الرو�صي.
" اإن هذه الزيارات هي بداية ملهمة  وقال معايل الدكتور علي النعيمي: 
ونعمل  واالأوك����راين،  الرو�صي  الربملانني  ن��واب  مع  التوا�صل  اإىل  تهدف 
بني  الثقة  وب��ن��اء  االأزم����ة،  الإن��ه��اء  البلدين  ب��ني  اجل�صور  م��ّد  على  معهم 

الطرفني وتعزيز العالقات القائمة على مبداأ ح�صن اجلوار".
ويف كلتا العا�صمتني، �صدد فريق العمل على �صرورة وقف الت�صعيد فورا 
والعودة اإىل احلوار من اأجل التو�صل اإىل حل �صلمي لالأزمة، مع التقيد 
اإىل  تهدف  ال��زي��ارات  ه��ذه  اأن  على  والتاأكيد  ال���دويل،  بالقانون  ال�صارم 
اأف�صل، وبناء  اإىل كال الطرفني وفهم منظور كل منهما فهماً  اال�صتماع 
اإنهاء هذه االأزمة وما خلفته من دمار  اجل�صور بينهما مل�صاعدتهما على 

وعواقب خطرية على كال البلدين والعامل اأجمع.

ال�شحة جتري 258،194 فح�شا ك�شفت عن 1،409 اإ�شابات جديدة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد و1،434حالة �شفاء 

•• اأبوظبي- وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر 
ال��وزارة عن  اأعلنت  19" واملخالطني لهم وعزلهم   - "كوفيد  امل�صتجد  امل�صابة بفريو�س كورونا  وح�صر احل��االت 
اإجراء 258،194 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل 
واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.   و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع نطاق الفحو�صات 
على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،409 حاالت اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، 
وجميعها حاالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 973،416 
املا�صية،  �صاعة  والع�صرين  االأرب��ع  وفاة يف  اأي حالة  ت�صجيل  املجتمع عدم  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  حالة.   كما 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،325 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1،434 حالة جديدة مل�صابني 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة 

منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�صفاء 953،694 حالة.
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اأخبـار الإمـارات

•• االمارات-ل�شارقة-الفجر:

اأنهى الربملان العربي للطفل اأحد املوؤ�ص�صات التابعة جلامعة الدول 
العربية والذي يتخذ من دولة االإمارات العربية املتحدة مقرا له 
ا�صتعداداته التي مت�صي بوترية مت�صارعة ال�صتقبال اأطفال العرب 

خالل االأيام املقبلة بجملة من الفعاليات املتنوعة.
وك�صف الربملان عن اكتمال حت�صرياته ال�صتقبال اأع�صاء وع�صوات 
العربي لعقد  الوطن  اأقطار  العربي للطفل من خمتلف  الربملان 
ال�صارقة  للربملان يف مدينة  الثانية  ال��دورة  الرابعة من  جل�صتهم 
ب��دول��ة االإم�����ارات وال��ت��ي م��ن امل��ف��ر���س ب���دء ت��واف��ده��م يف الثاين 

والع�صرين والثالث من الع�صرين من �صهر يوليو اجلاري.
خلربات  هامة  اإ���ص��اف��ة  �صت�صكل  فعاليات  �صت  ال��ربمل��ان  و�صينظم 

اأر�س  على  تواجدهم  خالل  الربملان  اأع�صاء  من  العرب  االأطفال 
مبقر  واخلتامية  ال��راب��ع��ة  جل�صتهم  عقد  حل��ني  وذل���ك  االم����ارات 

املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة يف الثالثني من �صهر يوليو .
وت�صمل الفعاليات عقد جل�صة تنويرية مع اكتمال و�صول االأطفال 
العرب اإىل مقر اإقامتهم مبدنية ال�صارقة ثم م�صاركتهم يف ور�صة 
واملبتكرين  وال��ق��ادة  ل�صناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ص�صة  تنظيم  من  عمل 
ال�صرقية  اإىل املنطقة  ال�صارقة ثم زيارة  اإحدى موؤ�ص�صات حكومة 

باإمارة ال�صارقة بتنظيم من هيئة االإمناء التجاري وال�صياحي .
لدائرة  ور�صة  يف  االأط��ف��ال  م�صاركة  لت�صمل  الفعاليات  وتتوا�صل 
وزيارة  القا�صمية  اجلامعة  مقر  �صتعقد يف  االجتماعية  اخلدمات 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ة يف  م��ت��ح��ف امل�صتقبل يف دب���ي ك��م��ا و����ص���ي���زورون 

ال�صارقة .

و�صيت�صمن الربنامج اأي�صا تخريج االأع�صاء وامل�صرفني امل�صاركني 
يف دبلوم التطوير الربملاين والذي جرى اإطالقه من قبل الربملان 
عثمان  اأمي���ن  ���ص��ع��ادة  واأك���د  ال�صارقة  جامعة  م��ع  للطفل  ال��ع��رب��ي 
االإمارات  دول��ة  اأن  للطفل  العربي  للربملان  العام  االأم��ني  الباروت 
العربية املتحدة ت�صعد با�صتقبال اأطفال العرب من اأع�صاء الربملان 
الثانية  دورتهم  واالأخ��رية يف  الرابعة  للم�صاركة يف عقد جل�صتهم 
باإمارة  املتخلفة  الفعاليات  م��ن  ع��دد  وعقد  اجل���اري  ال�صهر  خ��ال 

ال�صارقة .
واأكد اأن اجلل�صة �صتقام برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 
العام للجامعة  االأمني  الغيط  اأبو  اأحمد  ال�صارقة ومتابعة معايل 
العربية بعد اأن جرى االنتهاء من و�صع اللم�صات االأخرية ال�صتقبال 

االأطفال واإ�صراكهم يف برامج متنوعة تعمل على تاأهيلهم بجانب 
تنظيم زيارات تعرفهم مبواقع اإمارة ال�صارقة .

الرابعة  اجلل�صة  لعقد  مل�صاحب  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال���ب���اروت  واأ����ص���ار 
واالأخرية من الدورة الثانية الأع�صاء وع�صوات الربملان يختلف عن 
الربامج االأخرى من حيث نوعية الور�س والزيارات والتي تراعي 
اأهداف الربامج وتطلعاته لتن�صاأت اأجيال قادرة على فهم امل�صتقبل 
وتو�صيع مداركهم نحو التعامل مع الواقع واال�صتزادة من العلوم 
وذلك  الأوطانهم  م�صتقبال  يكونوا  اأن  اأجل  من  وبنائهم  واملعارف 
بعد اأن جرى التن�صيق والتعاون مع عدد من اجلهات املتخ�ص�صة 
منحهم  على  ع���الوة  االأط��ف��ال  تاأهيل  يف  ب���اأدواره���ا  �صت�صهم  ال��ت��ي 
فر�صة لزيارة متحف امل�صتقبل يف دبي واالطالع على امل�صتقبل من 

خالل اأرجاءه.

•• عوا�شم-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  اختتم 
العاملية  امل��ك��ت��ب��ات  اأ���ص��ه��ر  يف  ج��ول��ة 
و�صنغافورا  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
وذلك  العربية،  م�صر  وجمهورية 
بهدف حماكاتها يف مكتبة االإمارات 
التخطيط  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
الإن�����ص��ائ��ه��ا واإث�����راء م��زاي��اه��ا لتكون 
ثقافياً  وم����رك����زاً  وط��ن��ي��اً  م��رج��ع��اً 
ي��ح��ف��ظ ت����راث دولة  وم��ع��ل��وم��ات��ي��اً 
ويربز  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
على  واحل�����ص��اري  العلمي  تطورها 

غرار كربى املكتبات العاملية.

كانت  برمنغهام..  مكتبة  م��ن 
البداية

واملكتبة  االأر�صيف  من  وف��د  ا�صتهل 
اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  برئا�صة  الوطنية 
اآل علي املدير العام باالإنابة  ماجد 
امل��ك��ت��ب��ات يف  ك���ربي���ات  اإىل  رح��ل��ت��ه 
ب���زي���ارة مبكتبة  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة 
مكتبة  اأك��رب  تعترب  التي  برمنغهام 
ولها  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  يف  ع���ام���ة 
م��ن م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ع��ل��ى خارطة 
امل��ك��ت��ب��ات امل��م��ي��زة يف ال���ع���امل، وهي 
وت�صتقطب  ط��اب��ق   41 م��ن  تتاألف 
ث���الث م��الي��ني زائ����ر ���ص��ن��وي��اً، وقد 
اأف�صل  ع���ل���ى  ف��ي��ه��ا  ال����وف����د  اط���ل���ع 
املمار�صات املكتبية، وعلى ال�صيا�صات 
التحتية  والبنية  واال�صراتيجيات، 
التجارب  م��ن  وا���ص��ت��ف��اد  ال��رق��م��ي��ة، 
املتقدمة واالآليات املتطورة واملميزة 

املتبعة فيها.
برمنغهام  مكتبة  يف  ال��وف��د  وتفقد 
املو�صيقى،  ومكتبة  ال��ط��ف��ل  م��رك��ز 
التعّلم،  وم��رك��ز  االأع���م���ال  وم��رك��ز 
املراجع،  ومكتبة  االإع����ارة  ومكتبة 
الداخلي  واملقهى  �صك�صبري  وغرفة 

واخلارجي.
مببناها  برمنغهام  مكتبة  ومت��ت��از 
للبيئة، وب�صكله اخلارجي  ال�صديق 
امل�صتديرة  وب����ق����اع����ات����ه  امل����م����ي����ز، 
امل��راب��ط��ة وامل��ت��داخ��ل��ة ال��ت��ي توفر 
ال���������ص����وء ال���ط���ب���ي���ع���ي وال���ت���ه���وي���ة، 
مدينة  طابع  مع  املبنى  وبان�صجام 

برمنغهام ال�صناعي.
واملكتبة  االأر�صيف  وف��د  التقى  وق��د 
الر�صمية  زي���ارت���ه  اأث���ن���اء  ال��وط��ن��ي��ة 
بيومونت  داون  ب��رم��ن��غ��ه��ام  ملكتبة 
ل�صوؤون  برمنغهام  مكتبة  رئي�صة 
مدينة  جمل�س  وع�صو  اخل��دم��ات، 
ب��رم��ن��غ��ه��ام، ح��ي��ث دار ال��ل��ق��اء حول 
املثايل  الهند�صي  الت�صميم  م��زاي��ا 
ل���ل���م���ك���ت���ب���ات ال������ك������ربى، واأف���������ص����ل 
و�صبل  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات،  امل���م���ار����ص���ات 
ت��ع��زي��ز احل��ل��ول امل��ك��ت��ب��ي��ة، واأح����دث 
املكتبات  يف  ال��رق��م��ي��ة  اخل����دم����ات 

الكربى.
جامعة  مكتبة  اأي�����ص��اً  ال��وف��د  وزار 
ب���رم���ن���غ���ه���ام وب����ح����ث م�����ع ك�����ل من 
رئي�س  نائب  تيكل  اآدم  الربوفي�صور 
ج���ام���ع���ة ب���رم���ن���غ���ه���ام، وال���دك���ت���ور 
ط���ارق ع��ل��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجلامعة 

لل�صوؤون اال�صراتيجية- دور مكتبة 
جامعة برمنغهام يف توفري م�صادر 
الباحثني،  ت��ف��ي��د  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
وت��دع��م امل��ن��اه��ج ال��درا���ص��ي��ة، واأه���م 
املزايا واخلدمات املتطورة يف املكتبة 
والت�صهيالت التي تقدمها لروادها، 
زي��ارت��ه مركز  اأث��ن��اء  ال��وف��د  وتفقد 
برمنغهام  جامعة  يف  املخطوطات 
يف  املمار�صات  اأف�صل  على  للتعرف 
ترميم وحفظ املخطوطات، واطلع 
القراآن  م��ن  خمطوطة  اأق���دم  على 

الكرمي وخمطوطات اأخرى نادرة.
توّجه  ب��رم��ن��غ��ه��ام  ج���ام���ع���ة  وم�����ن 
يف  الربيطانية  املكتبة  اإىل  ال��وف��د 
املكتبة الوطنية  لندن، -والتي تعد 
للمملكة املتحدة- وذلك لال�صتفادة 
م����ن جت��رب��ت��ه��ا ف��ي��م��ا ت���ق���دم���ه من 
خدمات للقراء واملثقفني ولروادها 
وانتماءاتهم؛  �صرائحهم  مبختلف 
اأع�صاء  ا�صتقبالهم  يف  ك���ان  ح��ي��ث 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ك��ت��ب��ة، وقد 
القراءة،  ق��اع��ات  يف  ال��وف��د  جت���ول 
وبني املعار�س التخ�ص�صية والفنية 
املخطوطات  رك����ن  ويف  ال���دائ���م���ة؛ 
العربية واالإ�صالمية؛ حيث اطلعوا 
املقتنيات  ح���ف���ظ  اأ����ص���ال���ي���ب  ع���ل���ى 
ب����اأن����واع����ه����ا وع���ر����ص���ه���ا، وق����واع����د 
عام  �صرح  اإىل  وا�صتمعوا  اإتاحتها، 
الرقمية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة  ع����ن 

ل��ل��م��ك��ت��ب��ة ال����ك����ربى، وع�����ن اآل���ي���ات 
الوفد  واطلع  فيها،  املتاحة  البحث 
واالإجراءات  ال�صيا�صات  على  اأي�صاً 
وعلى  واالإع���ارة،  باالإتاحة  اخلا�صة 
املجموعات  الإدارة  الفنية  العمليات 
الكتب  م��ن  امل��ك��ت��ب��ة  متتلكها  ال��ت��ي 

املطبوعة والرقمية وغريها.
الربيطانية  املكتبة  اأه��م��ي��ة  وت��اأت��ي 
باأ�صلوبها املميز يف اإدارة حمتوياتها 
التي يزيد عددها على 150 مليون 
عن�صر من املطبوعات واملخطوطات، 
الفنية،  واالأعمال  الرقمية،  وامل��واد 
باأنواعها،  امل���ت���ع���ددة  وال���و����ص���ائ���ط 
والدوريات والت�صجيالت ال�صوتية، 
اأنحاء  املقتنيات من خمتلف  وه��ذه 
األفي  اإىل  بع�صها  وي��ع��ود  ال���ع���امل، 
ع�����ام ق���ب���ل امل����ي����الد، وجت������ذب هذه 
املكتبة اأكرث من مليون زائر �صنوياً، 
ال��ب��اه��رة جعلتها مع  امل��زاي��ا  وه���ذه 
اأكرب  مكتبة الكوجنر�س االأمريكية 

مكتبتني يف العامل.
الوفد  اأ�����ص����اد  اجل���ول���ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
املكتبة  ت������وؤدي������ه  ال��������ذي  ب������ال������دور 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة حم��ل��ي��اً وع���امل���ي���اً؛ اإذ 
مق�صد  حم����ت����واه����ا  ب��������رثاء  ت����ع����ّد 
ك���ب���ار ال���ب���اح���ث���ني وامل��ك��ت��ب��ي��ني من 
اأبدى  ال��ع��امل، وق��د  اأن��ح��اء  خمتلف 
املكتبة  ت�صتفيد  ب��اأن  تفاوؤله  الوفد 
الوطنية االإماراتية املزمع اإن�صاوؤها 

للمكتبة  امل���م���ي���زة  ال���ت���ج���ارب  م����ن 
الربيطانية، وذلك من اأجل توفري 
لالأجيال  واآلياته  البحث  متطلبات 
واملنطقة  االإم���������ارات  يف  ال���ق���ادم���ة 

العربية.
ريفرز"  "بيت  متحف  ال��وف��د  وزار 
اتفاقية  ت��رب��ط��ه  وال����ذي  ل��ن��دن،  يف 
واملكتبة  ب����االأر�����ص����ي����ف  ح�������ص���ري���ة 
الوطنية، ي�صتطيع مبوجبها اإتاحة 
جمموعة ويلفرد ثي�صيجر "مبارك 
بن لندن" للباحثني الذين يرغبون 

با�صتخدامها يف بحوثهم.

املنارة  االإ�صكندرية..  مكتبة 
احل�صارية والثقافية يف م�صر 

م�صر،  اإىل  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  وم���ن 
ب����زي����ارة مكتبة  ال���وف���د  ق����ام  ح��ي��ث 
ا�صتقبالهم  يف  وك���ان  االإ���ص��ك��ن��دري��ة، 
الدكتور �صريف ريا�س رئي�س قطاع 
العالقات اخلارجية واالإعالم، وقد 
االإداري  الهيكل  على  ال��وف��د  اطلع 
بني  وجت��ول  للمكتبة،  والتنظيمي 
مقتنياتها،  ع��ل��ى  واط��ل��ع  اأروق��ت��ه��ا، 
وتفقد متحف املخطوطات والكتب 
كمنارة  ب���دوره���ا  واأ�����ص����اد  ال����ن����ادرة، 

ثقافية وح�صارية.
ومما متيزت به مكتبة االإ�صكندرية 
مكتبة الطفل، ومتحف االآثار الذي 
القدمي،  املكتبة  مل��وق��ع  اآث����اراً  ي�صم 

للح�صارات  ت��ع��ود  اأث���ري���ة  وق��ط��ع��اً 
ومتحف  والفرعونية،  البيزنطية 
وثائق  ي�����ص��م  ال�����ذي  امل��خ��ط��وط��ات 
الكتب،  م����ن  ن�������ادرة  وجم���م���وع���ات 
الرئي�س  م��ت��ح��ف  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 

الراحل اأنور ال�صادات.
االإ�صكندرية  مكتبة  اهتمام  واأ�صفر 
مكتبة  اإن�صاء  عن  الهمم  باأ�صحاب 
ط�����ه ح�������ص���ني ال����ت����ي ت���ه���ت���م ب�����ذوي 
االإع���اق���ات ال��ب�����ص��ري��ة؛ ف��ت��وف��ر لهم 

الربامج املكتوبة اإىل م�صموعة.
على  االإ���ص��ك��ن��دري��ة  مكتبة  وت�����ص��ه��د 
وعلى  امل�����ص��ري��ة،  احل�����ص��ارة  عظمة 
عراقة تاريخ م�صر وثرائها الثقايف، 
اأهم  م��ن  االإ���ص��ك��ن��دري��ة  مكتبة  واأن 

مراكز البحث عرب التاريخ.
االإ�صكندرية  مبكتبة  ال��وف��د  واأ���ص��اد 
-التي تاأتي يف ع�صر ثورة املعلومات 
واإ�صعاع  كمنارة  االت�صال-  وتقنيات 
االإن�صانية  للح�صارة  حتفظ  ثقايف، 
ت��األ��ق��ه��ا، وب��اأن��ه��ا م�����ص��روع ح�صاري 
املكتبة  دور  لالأذهان  يعيد  م�صري 
الثقافة  ع��ل��ى  ال��ق��دمي يف احل��ف��اظ 
يف  امل��م��ي��زة  وبتجربتها  االإن�����ص��ان��ي��ة، 

االإثراء الثقايف.  

ف���ري���ق اآخ�����ر م���ن االأر���ص��ي��ف 
اإىل  ال��وط��ن��ي��ة..  وامل��ك��ت��ب��ة 

�صنغافورا   

اآخر  وف���د  ق���ام  م����واٍز  وع��ل��ى �صعيد 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر����ص���ي���ف  م���ن 
الوطنية  واملكتبة  االأر�صيف  بزيارة 
مبدير  التقى  حيث  ال�صنغافورية؛ 
جوليا  ال�صيدة  الوطني  االأر���ص��ي��ف 
ت�صي، ونائب مدير املكتبة الوطنية 
واطلع  ك���وان���غ،  ج��ي��ن��ي��ف��ر  ال�����ص��ي��دة 
املكتبة  ا�صراتيجيات  على  ال��وف��د 
واخلدمات  وامل���راف���ق  واالأر����ص���ي���ف، 
واأبرز املمار�صات املتطورة، واأ�صاليب 
احل��ف��ظ واالإت���اح���ة واالإع������ارة التي 
املكتبة  م��ن��ه��ا يف  اال���ص��ت��ف��ادة  مي��ك��ن 

الوطنية االإماراتية.
املكتبة  اأن  اإىل  االإ������ص�����ارة  وجت�����در 
ال�صنغافورية التي مت افتتاحها عام 
داعماً  لتكون  اأن�صئت  قد  1845م 
و�صنداً حلقل التعليم، وت�صم ثروة 
وثقافات  بلدان  من  فريدة  ثقافية 
ال���ع���امل، وتت�صمن  اأن���ح���اء  ك��ل  م��ن 
هذه الرثوة التي مت رقمنتها �صوراً 
وك���ت���ب���اً، وخم���ط���وط���ات وخ���رائ���ط، 
وجمموعة  ���ص��م��ع��ي��ة  وت�����ص��ج��ي��الت 
اأفالم.. وغريها، وتعمل املكتبة بال 
تلبية  على  تاأ�صي�صها  منذ  انقطاع 
متطلبات م�صتخدميها، ومما مييز 
امل��ك��ت��ب��ة ه���و ذل���ك ال��ن��ظ��ام اخلا�س 
اإذ ال  امل�����ص��ت��ع��ارة؛  ال��ك��ت��ب  ب����اإع����ادة 
اإىل  امل�صتعار  الكتاب  اإع��ادة  ي�صرط 
ا�صتعارته  مت��ت  ال��ت��ي  املكتبة  نف�س 

منها، ولكن ميكن اإعادته اإىل اأقرب 
عرب  اآيل  ب�صكل  اإع��ادت��ه  اأو  مكتبة، 
اإل��ك��رون��ي��ة و���ص��ع��ت لهذا  اأج���ه���زة 

الغر�س يف عدة مناطق. 
�صعادة  ق����ال  ه����ذه اجل���ول���ة  وح�����ول 
مدير  ع���ل���ي  اآل  م���اج���د  اهلل  ع���ب���د 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر����ص���ي���ف  ع���ام 
باالإنابة: اإن الدور احليوي املعا�صر 
الذي توؤديه املكتبة الوطنية -وهي 
للوطن،  الفكري  ال���راث  ت��وؤر���ص��ف 
لي�صت  ج��ع��ل��ه��ا  ع���ل���ي���ه-  وحت����اف����ظ 
ولي�صت  ل��ل��ك��ت��اب  ح���ا����ص���ن  جم�����رد 
فح�صب،  والباحثني  للقراء  موئاًل 
املكتبات  مل�صناه يف كربيات  وهذا ما 
لكي  اإليها  توجهنا  حني  العامل،  يف 
واأرقى  املعايري  اأح��دث  على  نتعرف 
االأر�صيف  اإن  اإذ  ف��ي��ه��ا؛  امل��م��ار���ص��ات 
مبا  يفخر  -وه��و  الوطنية  واملكتبة 
لديه من �صجالت ووثائق تاريخية 
م���ت���ن���وع���ة ت���وث���ق ذاك��������رة ال���وط���ن، 
ومب���ا ف��ي��ه م���ن جم��م��وع��ات الكتب 
واالإلكرونية،  ال��ورق��ي��ة  ب��اأن��واع��ه��ا 
خا�صة  م��ك��ت��ب��ات  م��ن  يقتنيه  ومب���ا 
ب��ق��ي��م��ة حم���ت���واه���ا- يتطلع  مت��ت��از 
اإىل مكتبة وطنية خ�صراء �صديقة 
للبيئة، يف واحد من املباين الذكية 
على  يعتمد  امل��ت��ط��ورة؛  ال��ع�����ص��ري��ة 
البنية التحتية الذكية التي تراعي 
ت�صهيل  يف  امل�صتخدمني  احتياجات 

توفري  يف  رغباتهم  وتلبي  االإع���ارة، 
م�صاحات للقراءة املريحة.

واأ�����ص����اف ���ص��ع��ادت��ه: اإن���ن���ا يف دول���ة 
-ونحن  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ندرك اأهمية القراءة يف ن�صر املعرفة، 
وتطور املجتمعات وبناء احل�صارة- 
حتاكي  وطنية  مكتبة  اإن�صاء  نعتزم 
ك����ربي����ات امل���ك���ت���ب���ات يف ال����ع����امل يف 
ت�صميمها  ويف  للمعلومة،  توفريها 
املريحة  احل���ي���وي���ة  وف�������ص���اءات���ه���ا 
املخ�ص�صة للقراءة، والكفيلة بتلبية 
على  رواده����ا  متطلبات  اح��ت��ي��اج��ات 

اختالف م�صاربهم.
بجولة  ق���م���ن���ا  ذل������ك  ع���ل���ى  وب����ن����اء 
ب��ني ث���الث دول���ة -امل��م��ل��ك��ة املتحدة 
ن�صتقطب  وم�صر و�صنغافورا- لكي 
املعايري يف  املمار�صات واأرقى  اأحدث 
الدور  على  تاأكيداً  املكتبي؛  العمل 
املكتبة  توؤديه  الذي  واملتنوع  الكبري 

الوطنية.
الربيطانية  املكتبة  ففي  واأ���ص��اف: 
امل�صادر  ت��وف��ري  و���ص��ائ��ل  يف  رك���زن���ا 
واملراجع النادرة، واخلدمات املميزة 
وبتجربتها  لروادها،  تقدمها  التي 
يف  �صتكون  فاإنها  ول��ذل��ك  ال��رائ��دة، 
ال��ك��ث��ري م���ن اجل���وان���ب وامل���ج���االت 
موئاًل للمكتبة الوطنية االإماراتية؛ 
اإذ اإننا نعمل من اأجل مكتبة وطنية 
ب��اال���ص��ت��دام��ة يف  تت�صم  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الوطنية  وال��ث��ق��اف��ة  امل���ع���ارف  ن�����ص��ر 
وال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، وجت��م��ع بني 
االأ���ص��ال��ة واحل���داث���ة، االأ���ص��ال��ة يف 
يف  واحل��داث��ة  االإم���ارات���ي،  انتمائها 
واالأنظمة  وال���و����ص���ائ���ل  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
فيها  ي�صل  حتى  ت�صتخدمها  التي 
املعرفة  م�����ص��ادر  اإىل  امل�����ص��ت��ف��ي��دون 
الفائدة  ويحققوا  و�صهولة،  بي�صر 
تبعث  اأج���واء  يف  واملعرفية  العلمية 
يف ال��ن��ف�����س امل��ت��ع��ة وال�����راح�����ة، مع 
احلفاظ على �صمات املكتبة الوطنية 
والريادية  ال��ق��ي��ادي��ة  ووظ��ائ��ف��ه��ا 
الدولة،  يف  امل��ك��ت��ب��ات  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
التخطيط  جم��ال  يف  دوره���ا  واأداء 
و�صبط االإنتاج الفكري، واالإ�صراف 
والرقابة، واأداء مهامها على �صعيد 

الببليوغرافيا الوطنية.
�صنغافورا  اإن مكتبة  �صعادته:  وقال 
وجتاربها  العريق،  بتاريخها  متثل 
امل����ج����االت  ال���ن���اج���ح���ة يف خم���ت���ل���ف 
االعتماد  وميكننا  الكثري،  املكتبية 
االإع������������ارة ويف  ع���ل���ى جت����ارب����ه����ا يف 
الرقمية،  بنيتها  م���ن  اال���ص��ت��ف��ادة 
املكتبة  الأمتتة  احلثيثة  وم�صاعيها 

كاملة.
االأر�صيف  وخل�س �صعادة مدير عام 
اأن  اإىل  ب��االإن��اب��ة  الوطنية  واملكتبة 
التجارب الناجحة هي التي ال تبداأ 
من  ت�صتفيد  واإمن�����ا  ال�����ص��ف��ر،  م���ن 
جتارب االآخرين، وتنطلق من حيث 
يحمله  مب��ا  امل�صتقبل  نحو  و�صلوا 
مت�صارعني،  وت����ق����دم  ت���ط���ور  م����ن 
وه����ذا م��ا ت��ع��ت��م��ده دول����ة االإم�����ارات 
وهي ت�صع اخلطط اال�صراتيجية 

خلم�صني عاماً مقبلة.

من اململكة املتحدة وم�صر و�صنغافورا

االأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�شتقي اأف�شل املعايري واأرقى املمار�شات للمكتبة الوطنية االإماراتية 

الربملان العربي للطفل ي�شتعد ب�شت فعاليات ال�شتقبال اأطفال العرب يف ال�شارقة خالل عقد جل�شتهم الرابعة 
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حملة �شيف ال�شارقة حتمل مفاجاآت لل�شياح وتقدم عرو�شا متكاملة
•• ال�شارقة-وام: 

ال�صارقة  "�صيف  حملة  تت�صمن 
"هيئة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي   "2022
وال�صياحي  ال����ت����ج����اري  االإمن���������اء 
من  مم���ي���زة  ح���زم���ة  بال�صارقة" 
احل�صرية  وال���ع���رو����س  ال���ب���اق���ات 
املقومات  على  ال�صوء  ت�صلط  التي 
ال�صياحية  وامل��راف��ق  واالإم��ك��ان��ي��ات 
واملن�صاآت  امل�صاريع  بها  تتمتع  التي 
الفندقية يف خمتلف اأنحاء االإمارة، 
ل���ت���ق���دم م����ن خ�����الل ذل�����ك جت����ارب 
العائلة من  ا�صتثنائية لكافة افراد 

خمتلف االأعمار واالهتمامات.
حملتها  خ��الل  م��ن  الهيئة  وتتيح 
امل���و����ص���م���ي���ة ف���ر����ص���ة مم���ي���زة اأم�����ام 
اأ�صعار  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  اجل��م��ي��ع 
تناف�صية وباقات ح�صرية م�صممة 
واحلجوزات  ل��ل��ع��ائ��الت  خ�صي�صاً 
الفندقية، كما تقدم لهم خ�صومات 
على اأ�صعار تذاكر الدخول ملجموعة 
مميزة من الوجهات ومعامل اجلذب 
اأوق��ات ممتعة ال  لق�صاء  ال�صياحي 
البا�صمة،  االإم���ارة  اأن��ح��اء  يف  تن�صى 
وتندرج هذه احلملة يف اإطار اإلتزام 
ب���اإط���الق م���ب���ادرات نوعية  ال��ه��ي��ئ��ة 
ت���رثي جت��رب��ة ال�����زوار وت��ع��زز ثقة 
ب���اإم���ارة ال�����ص��ارق��ة كوجهة  ال�����ص��ي��اح 

عاملية ترقى مل�صتوى التطلعات.
التي  احل��م��ل��ة،  ع��رو���س  وتت�صمن 
القادم،  �صبتمرب   30 حتى  ت�صتمر 
باقات م�صممة خ�صي�صاً للعائالت، 
مت��ك��ن ال������زوار م���ن ال��ت��ع��رف على 
ج��م��ال��ي��ات اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة، وتنوع 
خو�س  نف�صه  ال��وق��ت  ويف  بيئتها، 
جت������ارب ت��رف��ي��ه��ي��ة م���ت���ن���وع���ة من 
األ��ع��اب ري��ا���ص��ّي��ة، واأن�����ص��ط��ة عائلية 
وم��اأك��والت، وج��والت على االأماكن 
والراثية  التاريخية  وال��وج��ه��ات 
خيارات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  والبيئية، 
اإذ  الت�صوق املميزة وغريها الكثري، 
حركة  تن�صيط  اإىل  احلملة  تتطلع 

والتاريخ  والبيئة  املغامرات  ملحبي 
والثقافة والراث واالآثار والفنون 
البحرية  االأن�������ص���ط���ة  ج���ان���ب  اإىل 
واأجندة  وال��رف��ي��ه��ي��ة  واجل��ب��ل��ي��ة 
ال�صنوية  وامل���ع���ار����س  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري، وب��ال��ت��ع��اون مع 
احلكومي  القطاعني  من  �صركائنا 
واخل���ا����س ف��اإن��ن��ا ن��ع��م��ل وف���ق روؤى 
تعزيز  ون���ح���و  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
الوجهات  �صمن  ال�صارقة  ح�صور 
مقومات  مت��ت��ل��ك  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة 
مم������ي������زة وخ���������ي���������ارات م���ت���ك���ام���ل���ة 
خمتلفة  وم�����راف�����ق  وت�������ص���ه���ي���الت 
جلميع �صياح وزوار اإمارة ال�صارقة. 

ال�����ص��ي��اح��ة، وت��ر���ص��ي��خ ه��وي��ة اإم����ارة 
اآمنة  ���ص��ي��اح��ي��ة  ك��وج��ه��ة  ال�����ص��ارق��ة 

ومف�صلة لدى العائالت.
املدفع،  جا�صم  خ��ال��د  �صعادة  وق���ال 
التجاري  االإمن�������اء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
وال�صياحي بال�صارقة: نرحب بزوار 
االإمارة من داخل الدولة وخارجها، 
حتت  متجددة  بحملة  ون�صتقبلهم 
�صعار "�صيف ال�صارقة"، حيث نقدم 
جتارب  وجمموعة  �صياحية  باقات 
ال�صائح  زي�����ارة  ت���رثي  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
وكافة اأفراد العائلة �صغاراً وكباراً، 
ال�صياحي  مبنتجها  االإم��ارة  لتميز 
متنوعة  جت��������ارب  ي����ق����دم  ال��������ذي 

االإمناء  "هيئة  ان  امل��دف��ع  واأ���ص��اف 
بال�صارقة"  وال�����ص��ي��اح��ي  ال��ت��ج��اري 
تعمل خالل احلملة مع 16 من�صاأة 
ب��اق��ات وعرو�س  ���ص��ت��وف��ر  ف��ن��دق��ي��ة 
ل�صياح  ح�����ص��ري��اً  م��ت��اح��ة  خ��ا���ص��ة 
داخل  م��ن  ال�����ص��ارق��ة  اإم�����ارة  وزوار 
قائمة  وت�صمل  وخ��ارج��ه��ا،  ال��دول��ة 
لالطالع  و  احلملة.  يف  امل�صاركني 
�صيف  "حملة  ع������رو�������س  ع����ل����ى 
م�صتجداتها،  ومتابعة   " ال�صارقة 
ميكن زيارة ح�صاب االن�صتغرام @

visit_shj واملوقع االإلكروين 
http:// ل��ل��ح��م��ل��ة:  ال��ر���ص��م��ي 

shjsummer.ae

�شرطة اأبوظبي ت�شتعر�س اأهداف حملة »�شيف باأمان« يف برنامج »بالدنا اأمانة« 
•• اأبوظبي- وام:

حملة  لتنفيذ  ج��ه��وده��ا  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  ا�صتعر�صت 
على  اجلمهور  حث  ت�صتهدف  والتي  باأمان"  "�صّيف 
ب��ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة وا���ص��راط��ات ال�صالمة  االل���ت���زام 
ال�صرورية لق�صاء �صيف اآمن دون متاعب عرب برنامج 
بالدنا اأمانة و الذي يبث يف اإذاعة اأف اأم اأبوظبي . واأكد 
املقدم مهند�س ح�صن علي الكثريي من مديرية املرور 
وتنمية  تعزيز  على  اأبوظبي  �صرطة  حر�س  والدوريات 
املوؤثرة  التوعوية  الربامج  خالل  من  املرورية  الثقافة 
ل��ل��ج��م��ه��ور ل��رف��ع م�����ص��ت��وي��ات ال�����ص��الم��ة يف ال��ط��ري��ق .. 

اإىل خماطر انفجار االإط��ارات و ترك خملفاته  م�صرياً 
املركبات وح��ذر من ترك  على الطريق و وق��وع حرائق 
يف  التعقيم  وم��واد  العطور  وعبوات  املتنقلة  البطاريات 

املركبة مع ارتفاع احلرارة املرتفعة.
وق����ال امل���ق���دم م��ه��ن��د���س ���ص��امل ه��ا���ص��م احل��ب�����ص��ي مدير 
املدين  للدفاع  اأب��وظ��ب��ي  بهيئة  العامة  ال�صالمة  اإدارة 
ومن  م�صبباتها  لتكرار  ال�صيف  يف  ت���زداد  احل��رائ��ق  اإن 
املطابخ واحلمامات  ال�صفط يف  م��راوح  ح��وادث  اأنواعها 
التكيي�����ف  اأج��ه��زة  احل����رارة وح����وادث  درج���ات  الرت��ف��اع 
وزيادة  �ص�����يفا  عليها  ال�صغ������ط  بحك�����م  ال������داخل�����ية 
اأوق������ات ت�ص������غيلها و التحم�����يل ال������زائد ع������لى امل������وزعات 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وح�����وادث ���ص��واح��ن ال��ب��ط��اري��ات مبختلف 
اأحجامها واأنواعها.

و اأ�صار الرائد اأحمد م�صبح العزيزي من اإدارة ال�صرطة 
اأهداف حملة �صيف باأمان والتي تتمثل  املجتمعية اإىل 
والوقائية  االحرازية  باالإجراءات  اجلمهور  توعية  يف 
من خالل حماية االأبناء واملمتلكات وحذر من خماطر 
مرتفعة  اأم��اك��ن  م��ن  وال�صقوط  الده�س  ح���االت  وق���وع 
االعتماد  وع��دم  االأ�صرية  الرقابة  تعزيز  اأهمية  موؤكداً 
على العمالة امل�صاعدة و حث اأولياء االأمور على تقدمي 
ال��ن�����ص��ائ��ح ل��الأط��ف��ال ع��ن��د ال�����ص��ب��اح��ة ب���ارت���داء �صرات 

النجاة.

جامعة دبي تنظم فعالية اليوم املفتوح خلريجي الثانوية العامة

املتميزين  ال��ط��ل��ب��ة  ال���ص��ت��ق��ط��اب 
م���ن م���واط���ن���ني وم��ق��ي��م��ني ومن 
جميع اجلن�صيات ويف هذا االإطار 
للطلبة  درا���ص��ي��ة  منحا  خ�ص�صت 

•• دبي-الفجر:

"اليوم  فعالية  دبي  تنظم جامعة 
املفتوح" للطلبة خريجي الثانوية 
 20 املقبل  االأرب��ع��اء  ي��وم  العامة، 
اأهم  يوليو احل��ايل، للتعرف على 
واخلدمات  وامل��خ��ت��ربات  امل���راف���ق 
التكنولوجية  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

التي توفرها اجلامعة للطلبة.
ودعت اجلامعة خريجي الثانوية 
وقررت  الفعالية  حل�صور  العامة 
ي�صجلون  ال��ذي��ن  الطلبة  اإع��ف��اء 
لاللتحاق بها خالل الفعالية من 

ر�صوم الت�صجيل.
الدكتور  االأ����ص���ت���اذ  ���ص��ع��ادة  وه���ن���اأ 

امل��ت��اح��ة، وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، من 
درا�صية  وقاعات  وخدمات  مرافق 
لالأن�صطة،  وم��راك��ز  وخم��ت��ربات 
واخلدمات التي حتر�س اجلامعة 

على توفريها للطلبة.
تنظيم هذه  ي��ت��م  اأن���ه  واأو���ص��ح��ت 
الفر�صة  اإت��اح��ة  بهدف  ال��زي��ارات 
والن�صح  ال����ت����وج����ي����ه  ل����ت����ق����دمي 
واالإر������ص�����اد يف ات���خ���اذ ال����ق����رارات 
امل��ن��ا���ص��ب��ة الخ��ت��ي��ار ال��ك��ل��ي��ات التي 
حت��ق��ق رغ���ب���ات ال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اء 
االأم������ور  اأول�����ي�����اء  واأن  االأم����������ور، 
ال��ط��ل��ب��ة يف جوالت  ���ص��ي�����ص��ارك��ون 
م��ي��دان��ي��ة ت�����ص��م��ل م���راف���ق احلرم 
لفر�صة  اإ���ص��اف��ة  ك��اف��ة،  اجلامعي 

جامعة  رئ��ي�����س  الب�صتكي  عي�صى 
النجاح  على  الطلبة  اأبنائه  دب��ي، 
وال��ت��ف��وق، ورح����ب ب��ه��م يف رحاب 
لال�صتفادة  ودعاهم  دب��ي،  جامعة 
م��ن ه��ذه ال��ربام��ج ال��ه��ادف��ة، كما 
التخ�ص�صات  الإخ���ت���ي���ار  دع���اه���م 
اجلامعة  تطرحها  التي  احلديثة 
م���ن اجل���ام���ع���ات بدقة  وغ���ريه���ا 
املهني،  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��م  اأج������ل  م����ن 
امل�صتقبل  وظ���ائ���ف  ي���واك���ب  ومب���ا 
واال�صتدامة،  التنمية  ومتطلبات 
�صوق  ل���الإن���خ���راط يف  ا���ص��ت��ع��دادا 
العمل مبهارات وكفاءات اأكادميية 

عالية اجلودة.
دائما  ت�صعى  اجل��ام��ع��ة  ب���اأن  ون���وه 

االأعمال  اإدارة  لدرا�صة  املتفوقني 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  وال��ه��ن��د���ص��ة 
وال����ق����ان����ون، وت���ع���م���ل ع���ل���ى دعم 
للتعليم  ك���م���رك���ز  دب�����ي  حت���وي���ل 
امل��ن��ط��ق��ة مب��ا ي�صيف  ال����دويل يف 
يف  التعليم  جل���ودة  ج��دي��دة  قيمة 

دولة االإمارات.
اأهمية  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  واأك������دت 
ت�صتهدف  ال��ت��ي  الفعاليات،  ه��ذه 
الثانوية  خ��ري��ج��ي  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
والتب  اأم��وره��م،  واأول��ي��اء  العامة 
تنظم لهم زيارات خاللها للحرم 
بالربامج  لتعريفهم  اجل��ام��ع��ي 
واطالعهم  اجل��ام��ع��ي��ة،  وامل��راف��ق 
االأكادميية  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  ع��ل��ى 

ع�����ن ت���������ص����اوؤالت����ه����م، واالط��������الع 
الداخلية  وال��ن��ظ��م  ال��ل��وائ��ح  ع��ل��ى 

املخت�صني  امل����وظ����ف����ني  ال����ت����ق����اء 
واأع�صاء هيئة التدري�س، لالإجابة 

والكليات  االن���ت�������ص���اب  و�����ص����روط 
والتخ�ص�صات املتاحة. 

فعاليات متنوعة مبلتقى احلمرية ال�شيفيجامعة العني توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دري�شدن للعلوم التطبيقية يف اأملانيا
•• العني-الفجر:

مذكرة  ال���ع���ني  ج���ام���ع���ة  اأب����رم����ت 
تفاهم مع جامعة دري�صدن للعلوم 
تعزيز  بهدف  اأملانيا  يف  التطبيقية 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
االأكادميية  امل��ج��االت  يف  اجلانبني 

امل�صركة.
امل�������ذك�������رة ك������ل من   وق��������د وق��������ع 
�صولف  ك��ري�����ص��ت��وف  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
للعلوم  دري�����ص��دن  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
الدكتور  واالأ����ص���ت���اذ  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
رئ��ي�����س جامعة  ال���رف���اع���ي،  غ��ال��ب 

العني. 
جوانب  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  تهدف 
ال����ت����ب����ادل االأك������ادمي������ي وال���ث���ق���ايف 
التطوير  يف  واالإ���ص��ه��ام  وال��ب��ح��ث��ي 
يف  والتعاون  لالأكادمييني،  املهني 
التدري�س والبحث العلمي وتطوير 
م�������ص���اري���ع ب���ح���ث���ي���ة م�������ص���رك���ة يف 
املجاالت التي تهم كال اجلامعتني 
الكليات  كافة  م�صتوى  على  وذل��ك 
وال�����ربام�����ج. ك���م���ا ت��ن�����س امل���ذك���رة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل اأع�����ص��اء هيئة 
التدري�س، وتبادل الطلبة، وتنظيم 
واالأن�صطه  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات 

•• ال�شارقة-وام:

امل��ن��ظ��م��ة مللتقى  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
احلمرية ال�صيفي "عطلتنا غري" 
يتبناه  ال���ذي  و  ال�28  بن�صخته 
ال��ري��ا���ص��ي عن  ال�����ص��ارق��ة  جمل�س 
للحدث  االأول  االأ���ص��ب��وع  برنامج 
الذي انطلق ر�صميا ام�س وي�صتمر 

حتى 11 اأغ�صط�س املقبل.
و �صهد برنامج اليوم االأول لفئتي 
ال�صغار و الكبار يف فرته االأوىل 
ح��ف��ل االف��ت��ت��اح وم���ن ث��م فعالية 
االأمن وال�صالمة .. على يتوا�صل 
وال�صهم  ال��ق��و���س  ب���دورت���ي  غ����دا 
وال�صطرجن لل�صغار، ثم ال�صباحة 
بالن�صبة  وال��ري��ا���ص��ي��ة  واالأل���ع���اب 

للكبار.
ال�����ص��غ��ار ع��ل��ى موعد  و���ص��ي��ك��ون 
ال�صباحة  ال��ث��الث��اء م��ع  ي���وم غ��د 
الربواز" من  " ت��زي��ني  وور����ص���ة 
اأن  على  احلم�����رية  بلدية  تنظيم 
بحري  ن����صاط  تخ�ص�����ي�س  ي������تم 

للكبار.
من  االأول  االأ�����ص����ب����وع  وي��خ��ت��ت��م 
"هنا  الربنامج الذي يحمل ا�صم 
املقبل  االأرب���ع���اء  ي���وم  ال�صارقة" 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح�����ول معامل  ب���رح���ل���ة 
ال�صغار  ال�صارقة خم�ص�صة لفئة 

القو�س  يف  دورة  ج����ان����ب  اإىل 
وال�صهم و ال�صباحة للكبار.

الطالبية. كما اتفق الطرفان على 
تبادل امل�صاريع التعليمية والبحثية 
ومناق�صة  العلمية  البحوث  ون�صر 
اإ�صافة  م�صركة،  درا���ص��ي��ة  ب��رام��ج 
دورات  التعاون يف جمال عقد  اإىل 
تعلم مدى احلياة وتبادل التدريب 

املهني للطلبة يف البلدين.
ال���دك���ت���ور غالب  االأ����ص���ت���اذ  وع���ل���ق 
قائاًل  اجل��ام��ع��ة،  رئي�س  ال��رف��اع��ي 
يعك�س  امل����ذك����رة  ه�����ذه  اإب��������رام  اإن 
توطيد  يف  اجلامعة  ا�صراتيجية 
املوؤ�ص�صات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
وتعزيز  امل���ت���م���ي���زة  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
يف  ي�صهم  مما  واملعلومات  امل�صادر 
واخلربات  املعريف،  التبادل  تعزيز 

خمتلف دول العامل. 
للعلوم  دري�صدن  جامعة  اأن  يذكر 
ج��ام��ع��ة خا�صة  ه���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
م���ع���رف ب���ه���ا م����ن ق���ب���ل ال���دول���ة 
االأمل����ان����ي����ة وحت����ر�����س ع���ل���ى اإب������راز 
التدري�س  يف  التطبيقي  اجل��ان��ب 
اجلامعة  وت�صم  العلمي.  والبحث 
والت�صميم  االأع��م��ال  اإدارة  كليات 

والعلوم االجتماعية التطبيقية. 

وال����ت����ج����ارب امل�������ص���رك���ة. م����وؤك����داً 
ح��ر���س ج��ام��ع��ة ال��ع��ني ع��ل��ى دعم 
البحث العلمي وامل�صاركة يف خدمة 
امل��ج��ت��م��ع، ب���ه���دف حت�����ص��ني ج���ودة 
التعليم يف دولة االإم��ارات العربية 

املتحدة.
عميد  الغزو  عماد  الدكتور  واأ�صار 
االإن�صانية  وال��ع��ل��وم  الربية  كلية 
واالجتماعية اإىل اأن توقيع مذكرة 

تفاهم مع جامعة دري�صدن للعلوم 
�صعي  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي  التطبيقية 
ل��ت��ط��وي��ر معارف  ال���ع���ني  ج��ام��ع��ة 
خالل  م��ن  والطلبة  االأك��ادمي��ي��ني 
ال��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات��ي وامل��ع��ريف بني 
اجلامعتني، الفتاً اإىل عمق روابط 
التي  والعلمي  االأك��ادمي��ي  التعاون 
جت���م���ع اجل����ام����ع����ة م�����ع ع������دد من 
يف  والبحثية  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف دبا احل�شن ينظم 
امللتقى ال�شيفي االأول حتت �شعار »�شيفنا معنا جنة«

•• دبا احل�شن-الفجر:

التابع  احل�صن  دب��ا  مبدينة  والطالبات  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�س  نظم 
بعنوان امللتقى ال�صيفي االأول حتت  ملجل�س ال�صارقة للتعليم يرماً مفتوحاً 

�صعار �صيفنا معنا ُجّنة .
دبا  مبدينة  املجل�س  مقر  يف  تنظيمه  ج��رى  ال���ذي  امللتقى  خ��الل  وج���رى 
املقبلة  الفرة  خالل  املجل�س  واأن�صطة  برامج  خمتلف  ا�صتعرا�س  احل�صن 

من العطلة ال�صيفية احلالية لطلبة املدار�س .
ح�صر اللقاء �صعادة اأحمد عبداهلل بن يعروف النقبي رئي�س املجل�س البلدي 
ملدينة دبا احل�صن وحممد را�صد ر�صود احلمودي رئي�س جمل�س اأولياء اأمور 
الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�صن واأع�صاء املجل�س وجمع من اأولياء 

االأمور.
افتتح اللقاء حممد را�صد ر�صود احلمودي رئي�س جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 
وال��ذي يعقد يف  اللقاء  اأهمية  اإىل  واأ�صار  دبا احل�صن  والطالبات يف مدينة 
اأمور االأم��ور وفتح االأمور  اأولياء  املعنيني من  التوا�صل املجتمعي مع  اإطار 

لطرح اأهم املو�صوعات والربامج التي تفيد االأبناء والبنات خالل عطلتهم 
هو  مبا  ال�صيف  اإج���ازة  ا�صتثمار  فر�س  احل�صور  ناق�س  بعدها   . ال�صيفية 
جلنة  رئي�س  النقبي  الغ�صيب  عبداهلل  اأحمد  اأداره  ح��وار  يف  لالأبناء  مفيد 

التميز والتخطيط اال�صراتيجي باملجل�س.
مهارات  تخدم  التي  املفيدة  الربامج  يف  التنوع  ب�صرورة  احل�صور  وتطرق   
التفكري االإبداعي لدى االأبناء يف الربامج التي تطرح من خالل املع�صكرات 
ال�صيفية �صواء على م�صتوى اإمارة ال�صارقة اأو م�صتوى الدولة وحث اأولياء 
الربامج  املع�صكرات لال�صتفادة من  اأبنائهم يف  ا�صراك  االأم��ور على �صرورة 

التي تقدم لهم وا�صتغاللها اال�صتغالل االأمثل لتوظيفها يف تنمية الفكر 
االجازة  يف  الفراغ  وق��ت  لق�صاء  املع�صكرات  تلك  باأهمية  احل�صور  واأو���ص��ى 
مهارات  تنمي  التي  ال��ربام��ج  يف  التنوع  و���ص��رورة  اأف�صل  هو  مبا  ال�صيفية 
والريا�صية  والعلمية  والراثية  والثقافية  الدينية  ال��ربام��ج  يف  االأط��ف��ال 
والرفيهية. وتخلل اللقاء اأ�صئلة وم�صابقات و�صحوبات على جوائز برعاية 
وتناول اجلميع  وال�صرور  والفرح  املرح  نوع من  اللقاء  على  اأ�صفت  املجل�س 

ماأدبة ع�صاء على �صرف احل�صور.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ال���والي���ات  اأن  اأم���ن���ي  اأك�����د خ��ب��ري 
ما�صة  بحاجة  االأمريكية  املتحدة 
اإىل ح��ل��ف��اء وج��ي��و���س ف��ع��ال��ة يف 
متتلك  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
لتطوير  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ط��اً 
واملوؤ�ص�صاتية،  الع�صكرية  قدراتها 
اال�صتعداد  ع��ل��ى  ق����درات  ول��دي��ه��ا 
والهجومية،  ال��دف��اع��ي��ة  للحرب 
االأمني  ال��ت��ع��اون  م�صتقبل  واأن 
يتطلب  ال����ع����رب����ي  االأم�����ري�����ك�����ي 
تكاملية  وب��رام��ج  �صيا�صية  اإرادة 
لتعزيز  حت���ف���ي���زي���ة  وخ����ط����ط����اً 
جليو�س  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال����ق����درات 
الهجمات  ردع  ب��ه��دف  امل��ن��ط��ق��ة، 
االإيرانية،  والتهديدات  احلوثية 
مو�صحاً اأن اأجندة زيارة الرئي�س 
ال�صرق  ملنطقة  بايدن  االأمريكي 
بالق�صايا  م���زدح���م���ة  االأو�����ص����ط 
التي  االأمنية  وامللفات  ال�صيا�صية 
ت�����ص��ك��ل حت���دي���اً ك���ب���رياً ل������الإدارة 
الختالف  ن����ظ����راً  االأم����ري����ك����ي����ة، 
دولة  لكل  والتوجهات  ال�صيا�صات 
العمل  ي��ت��ط��ل��ب  م���ا  امل��ن��ط��ق��ة؛  يف 
املتعدد  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  اجل����اد 
الإعداد  قدماً  وامل�صي  االأط���راف، 
لتحقيق  ���ص��ام��ل��ة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
العربي   - االأم����ري����ك����ي  االأم��������ن 

امل�صرك.
واأ�صار الدكتور بالل �صعب، زميل 
اأول ومدير برنامج الدفاع واالأمن 
يف م��ع��ه��د ال�������ص���رق االأو������ص�����ط يف 
وا�صنطن، اإىل اأن تر�صيد الواليات 

التزاماتها  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
اإىل  الع�صكرية اخلارجية �صيوؤدي 
واملعدات  ال��ق��وات  وج���ود  تقلي�س 
ال�صرق  يف  االأمريكية  الع�صكرية 
االهتمام  م��ن  وي��ق��ل��ل  االأو����ص���ط، 
من  املزيد  بتخ�صي�س  االأمريكي 
املوارد الدبلوما�صية واملالية حلل 
النزاعات االإقليمية؛ ما يزيد من 
بعدم  العربية  اخلليج  دول  �صعور 
االأمنية  ال�صمانات  جت��اه  الثقة 
املتحدة  ال���والي���ات  م���ن  م��ة  امل��ق��دَّ
ل�صركائها االإقليميني، حيث بداأت 
ت�صّك يف اإرادة وا�صنطن ال�صيا�صية 
توازن  على  احلفاظ  يف  ورغبتها 
القوى احل��ايل، كما ب��داأت تبحث 
عن حلول دفاعية حملية و�صركاء 
ب��دالء مل��لء ال��ف��راغ االأم��ن��ي الذي 
خلفها  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  تركته 

بعد حتولها اإىل اآ�صيا.
حوارية  جل�صة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  نظمها 
واال����ص���ت�������ص���ارات، م�����وؤخ�����راً، حتت 
العربي  التعاون  "تقييم  عنوان: 
م����ع جولة  ت���زام���ن���اً  االأم����ري����ك����ي 
الرئي�س بايدن ال�صرق اأو�صطية"، 
������ص�����ارك ف���ي���ه���ا ال����دك����ت����ور ب���الل 
بناء  "اإعادة  ك��ت��اب  م��وؤل��ف  �صعب 
االأمني  التعاون  العربي..  الدفاع 
االأو�صط"،  ال�صرق  يف  االأم��ري��ك��ي 
ليوناردو  ف��ي��ه��ا  احل�������وار  واأدار 
مازكو، الباحث يف مركز تريندز.

فر�س وحتديات وتوازن قوى
وا�صتهل اأعمال اجلل�صة احلوارية 

رئ��ي�����س قطاع  ال���ربي���ك���ي  ع���و����س 
مركز  يف  جلوبال"  "تريندز 
واال�صت�صارات،  للبحوث  تريندز 
بالنيابة  األقاها  ترحيبية  بكلمة 
عبداهلل  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  ع����ن 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال����ع����ل����ي، 
اأهمية  ف��ي��ه��ا  اأو�����ص����ح  ل���ل���م���رك���ز، 
اجل��ل�����ص��ة ال��ت��ي ت����دور ح���ول عدة 
امل�صتقاة  ال�����روؤى  ت�صمل  ق�����ص��اي��ا 
من الكتاب اجلديد الذي اأ�صدره 
ال��دك��ت��ور ب���الل ���ص��ع��ب، واأح����دث 
املرتبطة  ال�صيا�صية  الديناميات 
للعالقات  احل��������ايل  ب���ال���و����ص���ع 
وكذلك  االأم���ري���ك���ي���ة-ال���ع���رب���ي���ة، 
�صوء  يف  وال���ت���ح���دي���ات  ال���ف���ر����س 
زي�����ارة ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي جو 

بايدن اإىل ال�صرق االأو�صط.
الواليات  رغبة  اأن  الربيكي  واأكد 
املتحدة يف االن�صحاب من ال�صرق 
��ل ج���زءاً م��ن اإعادة  االأو���ص��ط مت��ثِّ
اال�صراتيجية  االأول��وي��ات  �صبط 
ال��ع��امل��ي��ة االأم���ري���ك���ي���ة م���ن اأج���ل 
تهديداً  ت��ت�����ص��وره  مل���ا  ال��ت�����ص��دي 
منطقتي  يف  م��ت�����ص��اع��داً  ���ص��ي��ن��ي��اً 
امل��ح��ي��ط��ني ال���ه���ن���دي وال����ه����ادي، 
مبيناً اأن تر�صيد الواليات املتحدة 
التزاماتها الع�صكرية اخلارجية ال 
القوات  تقلي�س وجود  اإىل  ي��وؤدي 
االأمريكية  الع�صكرية  وامل���ع���دات 
فح�صب،  االأو������ص�����ط  ال�������ص���رق  يف 
االهتمام  م���ن  اأي�������ص���اً  ي��ق��ل��ل  ب���ل 
من  املزيد  بتخ�صي�س  االأمريكي 
املوارد الدبلوما�صية واملالية حلل 

النزاعات االإقليمية.

"تريندز  ق���ط���اع  رئ��ي�����س  واأ�����ص����ار 
اخلليج  دول  اأن  اإىل  جلوبال" 
���ص��ع��ور متزايد  ان��ت��اب��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صمانات  جت����اه  ال��ث��ق��ة  ب���ع���دم 
الواليات  م��ن  م��ة  امل��ق��دَّ االأم��ن��ي��ة 
االإقليميني،  ل�صركائها  امل��ت��ح��دة 
وا�صنطن  اإرادة  يف  ت�صّك  وب����داأت 
احلفاظ  يف  ورغبتها  ال�صيا�صية 
على ت���وازن ال��ق��وى احل���ايل، كما 
ب�صاأن  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����ص��ك��وك  اأن 
يف  االأم��ري��ك��ي  ال��ت��دخ��ل  م�صتقبل 
ال�صوؤون االإقليمية قد دفعت دول 
عن  البحث  اإىل  العربية  اخلليج 
و�صركاء  دف��اع��ي��ة حم��ل��ي��ة  ح��ل��ول 
بدالء اآخرين مللء الفراغ االأمني 
الذي قد تركه الواليات املتحدة 

خلفها بعد حتولها اإىل اآ�صيا.

ا�صتعادة الثقة
اجلل�صة  م���دي���ر  اأو����ص���ح  ب������دوره، 
ليوناردو مازكو، الباحث يف مركز 
بالل  الدكتور  كتاب  اأن  تريندز، 
�صعب "اإعادة بناء الدفاع العربي: 
ال���ت���ع���اون االأم���ن���ي االأم���ري���ك���ي يف 
ال�صرق االأو�صط"، يتميز باملنهجية 
والدّقة التي جتعله مرجعاً اأمثل 
االأو�صط  ال�صرق  مراقبي  جلميع 
وامل��ه��ت��م��ني ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى فهم 
�صمواًل،  اأك�����رث  و�����ص����ورة  اأف�������ص���ل 
الواليات  به  قامت  ملا  لي�س فقط 
جمال  يف  االأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
العقود  االأم���ن���ي خ���الل  ال��ت��ع��اون 
عمل  لكيفية  اأي�����ص��اً  ب��ل  املا�صية، 
التي  واملدنية  الع�صكرية  الهياكل 

االأمريكية  الع�صكرية  االآلة  ُتدير 
ال�����ص��خ��م��ة، وك��ي��ف ت��ط��ورت هذه 
وذكر  ال�صنني.  مر  على  الهياكل 
ياأتي  ب��اي��دن  الرئي�س  اأن  م��ازك��و 
جعبته  ويف  االأو���ص��ط  ال�صرق  اإىل 
اأجندة مزدحمة، ويف وقت ح�صا�س 
الدبلوما�صية  للعالقات  بالن�صبة 
االأمريكية - العربية، يف حماولة 
اأ�صعار  ارتفاع  حدة  لتخفيف  منه 
االأمريكي،  ال���داخ���ل  يف  ال���وق���ود 
�صركاء  ثقة  ا�صتعادة  اإىل  اإ�صافة 
بالتزام  العرب  املتحدة  ال��والي��ات 
وا�صنطن بحماية االأمن االإقليمي 

يف اخلارج.

زخم و�صبابية
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال��دك��ت��ور بالل 
�صعب اأن اجلل�صة احلوارية تاأتي 
م��ه��م وظ�����روف حرجة،  وق���ت  يف 
حيث يلتقي الرئي�س بايدن بعدد 
من قادة منطقة ال�صرق االأو�صط، 
ال�صيا�صات  ل��ت��ف��ه��م  حم���اول���ة  يف 
الوقت  يف  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  املختلفة 
الذي تخيم فيه حالة من التوتر 
ع���ل���ى امل���ن���ط���ق���ة، خ�����ص��و���ص��اً بعد 
الهجمات احلوثية على ال�صعودية 
واالإم����������������ارات، وامل�����ل�����ف ال����ن����ووي 
االإي��راين، ما يجعل الزيارة تاأتي 

يف وقت ع�صيب للغاية.
بالزخم  حتظى  الزيارة  اأن  وراأى 
وال�������ص���ب���اب���ي���ة وع������دم ال���و����ص���وح، 
بايدن  ك�����ان  م����ا  اإذا  م���ت�������ص���ائ���اًل 
التحديات  م��واج��ه��ة  يف  �صينجح 
التي  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  وال��ع��ق��ب��ات 
من  وخ�����ص��و���ص��اً  ال،  اأم  ت��ن��ت��ظ��ره 

اأن هذه  القادة ال�صعوديني، مبيناً 
الت�صاوؤم،  ب���روح  مفعمة  ال���زي���ارة 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  اأن  رغم 
وحتظى  ع���امل���ي���ة،  اأول�����وي�����ة  ذات 
مب���ن���اف�������ص���ة ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة؛ ما 
زي��ارة بايدن حمملة بعدد  يجعل 
ال�صاخنة  وامل��ل��ف��ات  الق�صايا  م��ن 
املطروحة للنقا�س، ومنها التعاون 
االأمني والع�صكري ملواجهة النفوذ 
ال�����ص��ي��ن��ي، وال���ت���و����ص���ع االإي������راين 
اإطار  يتطلب  وه���ذا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ع��م��ل م��ت��ع��دد االأط������راف، يعتمد 
على التعاون والدمج وال�صراكات 
القوية ملواجهة التحديات وتذليل 
ال��ع��ق��ب��ات. وذك���ر ال��دك��ت��ور �صعب 
احلالية  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
اأو تدخل  ب�صن ح���روب  ت��ق��وم  ل��ن 
وبالوكالة  ب��االإن��اب��ة  ���ص��راع��ات  يف 
اأنحاء  خمتلف  يف  �صركائها  ع��ن 
�صركاء  م��ن  يتطلب  م��ا  ال��ع��امل؛ 
وا����ص���ن���ط���ن ت���ط���وي���ر ق���درات���ه���م 
الع�صكرية واالأمنية، مثلما فعلت 
م�صر وطورت قدراتها الع�صكرية 
ي�صتهان  ال  ق���وة  اأ���ص��ب��ح��ت  ح��ت��ى 
ب��ه��ا يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط، وذلك 
املنطقة  دول  ب��اق��ي  ع��ل��ى  ي��ح��ت��م 
دفاعاتها  لتطوير  خطط  و���ص��ع 

وموؤ�ص�صاتها الع�صكرية.

ودفاع  وع�صكري  اأمني  تعاون 
ا�صرتاتيجي

ونوه باأن واقع اجليو�س يف جميع 
اأنحاء العامل انعكا�س للمجتمعات، 
وعادات  ثقافات  هناك  وب��ال��ت��ايل 
بنية  يف  ت��وؤث��ر  خمتلفة  وتقاليد 

قدراتها  تطوير  ومدى  اجليو�س 
القتالية؛  ب��اأع��م��ال��ه��ا  وال���ق���ي���ام 
م���ا ي��ج��ع��ل ك���ل دول����ة م���ن ال���دول 
ت�صليح  يف  ف��ري��دة  ح��ال��ة  العربية 
الع�صكرية  ق���درات���ه���ا  وت���ط���وي���ر 
ب�������ص���ب���ب اخ������ت������الف ال����ث����ق����اف����ات 
مهمة  ي�صّعب  وذل��ك  املجتمعية، 
وا�صنطن يف املنطقة، فاالأمريكان 
ل��ي�����س ل��دي��ه��م ف��ه��م ك�����اٍف لتنوع 
ال���ث���ق���اف���ات ال��ع��رب��ي��ة وال����ق����درات 
ولكنهم  املنطقة،  لدول  املوؤ�ص�صية 
باملبادئ  اال�صر�صاد  اإىل  يلجوؤون 
ال��ع��ام��ة ل��ت��ط��وي��ر اجل��ي��و���س على 
متكني  ومنها:  ال��ع��امل؛  م�صتوى 
����ص���غ���ار ال���������ص����ب����اط، وامل�����رون�����ة، 
وت��و���ص��ي��ع ���ص��ب��ك��ة ال���ع���الق���ات بني 
مبيناً  وال��ع�����ص��ك��ري��ني،  امل��دن��ي��ني 
املتحدة  ال��والي��ات  اأن��ه يجب على 
طبيعة  وت���ف���ه���م  االآخ��������ر  ���ل  ت���ق���بُّ
اجلوانب  اإىل  وال��ت��ع��رف  االآخ����ر، 
لالأطراف  واالإي��ج��اب��ي��ة  ال�صلبية 
�صعوبات  اأي  ل��ت��ف��ادي  املختلفة، 
وعقبات يف تعزيز التعاون االأمني 
عوامل  وت���ع���زي���ز  وال���ع�������ص���ك���ري، 
الثقة  عن�صر  غ��ي��اب  الأن  ال��ث��ق��ة؛ 
يجعل التعاون االأمني والع�صكري 

غري فعال.
اأن  ب���الل �صعب  ال��دك��ت��ور  وي���رى 
التعاون العربي االأمريكي يحتاج 
ا�صراتيجي  دف�����اع  اإط������ار  ت��ب��ن��ي 
امل����ن����ط����ق����ة،  دول  م�������ع  ج������دي������د 
لالرتقاء  موثوقة  اآل��ي��ة  وتفعيل 
ب��ال�����ص��راك��ة االأم��ن��ي��ة ع��رب تعزيز 
وحتديد  االأ����ص���ا����ص���ي���ة،  امل�����ب�����ادئ 
للتحقيق  وقابلة  وا�صحة  اأهداف 

الدفاعية  ب��ال��ع��الق��ات  ل��الرت��ق��اء 
الثنائية واملتعددة االأطراف، وهي 
الثقة  تتطلب  م�صوؤولية جماعية 
اأجل  واالأمريكان من  العرب  بني 
بناء منظومة اإنذار مبكر والتزام 
مب�صاعدة  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
متابعة  ع��ل��ى  ال���ع���رب  ���ص��رك��ائ��ه��ا 
االإ�صالحات الدفاعية ال�صرورية 

لتطوير قدرات ع�صكرية فعالة.
وب���رام���ج  خ���ط���ط  اأن  اإىل  ون������وه 
والع�صكري  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
لتحقيق  طويل  وق��ت  اإىل  حتتاج 
ال����وق����ت  م���ل���م���و����ص���ة، يف  ن����ت����ائ����ج 
ال�������ذي مت���ت���ل���ك ف���ي���ه ال�����والي�����ات 
الكافية  واملعرفة  القدرة  املتحدة 
لتطوير  امل�������ص���اع���دات  ل���ت���ق���دمي 
الدفاعية  واالأن��ظ��م��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
تقدمي  ج��ان��ب  اإىل  وال��ع�����ص��ك��ري��ة، 
االإر����ص���اد وال��ن�����ص��ح، ول��ك��ن االأمر 
ال ي��ت��ع��ل��ق ف��ق��ط ب��االأ���ص��ل��ح��ة، بل 
على  ال���ق���درات  وا���ص��ن��ط��ن  متتلك 
الفني  وال��دع��م  ال��ت��دري��ب  تقدمي 
اأنظمة  و���ص��ي��ان��ة  ا����ص���ت���خ���دام  يف 

الت�صليح.

اإعادة بناء الثقة
و����ص���دد م���دي���ر ب���رن���ام���ج ال���دف���اع 
واالأمن يف معهد ال�صرق االأو�صط 
ب��وا���ص��ن��ط��ن ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اإع�����ادة 
ال����دول العربية  ال��ث��ق��ة ب��ني  ب��ن��اء 
للخروج  امل���ت���ح���دة  وال������والي������ات 
ال�صيا�صي  ال���ت���وت���ر  ح����ال����ة  م����ن 
تغري  ظ����ل  يف  وال���دب���ل���وم���ا����ص���ي، 
للطرفني،  وامل�صالح  االأول���وي���ات 
والتعاون  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ع���رب  وذل����ك 
البناء والعمل امل�صرك وال�صراكة 
ال��ف��اع��ل��ة وال���ع���م���ل ع��ل��ى حتقيق 
ب�����ني دول  ال���ت���ك���ام���ل���ي  ال���������ص����الم 
التعاون  ه����ذا  اأن  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 
ع�����اٍل من  م�����ص��ت��وى  اإىل  ي��ح��ت��اج 
لتطبيق  واالن����ف����ت����اح  ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
التطويرية  وال��ربام��ج  امل���ب���ادرات 
ال�صيا�صية  االإرادة  ت���واف���ر  م���ع 
��اء بني  ل��الن��خ��راط يف ت��ع��اون ب��نَّ
االأمريكية  امل���رك���زي���ة  ال���ق���ي���ادة 

وجيو�س الدول العربية.

اعتربت اأجندة الزيارة مزدحمة بق�صايا متنوعة

جل�شة حوارية ل� )تريندز( حتلل اآفاق التعاون العربي – االأمريكي تزامنًا مع جولة الرئي�س بايدن ال�شرق اأو�شطية
 د. بالل �صعب: 

• زيارة بايدن للمنطقة حتظى بالزخم وال�صبابية وعدم الو�صوح.. ومفعمة بروح الت�صاوؤم
• الزيارة تناق�س التعاون امل�صرتك ملواجهة النفوذ ال�صيني والتو�صع االإيراين يف املنطقة
• وا�صنطن لن ت�صن حروبًا وتدخل يف �صراعات بالوكالة عن �صركائها يف العامل
• التعاون العربي االأمريكي يحتاج تبني اإطار دفاع ا�صرتاتيجي وتفعيل اآليات لالرتقاء بال�صراكة
• اإعادة بناء الثقة بني العرب واالأمريكان �صرورة للخروج من حالة التوتر ال�صيا�صي والدبلوما�صي

•• اأبوظبي-وام:

اإحدى وجهات الرفية الرائدة على م�صتوى  تقدم جزيرة يا�س، 
التي تتيح  ال�صيف و  املتميزة هذا  االأن�صطة  العامل جمموعٍة من 
والفعاليات  االإقامة  بعرو�س  اال�صتمتاع  العمرية  الفئات  جلميع 
وال��ل��ع��ب وامل�����ص��ارك��ة ب�����ص��ب��اق��ات ال��ك��ارت��ي��ن��ج و���ص��ط اأج�����واء مفعمة 
باهتمام  افتتاحها  منذ  الرفيهية  يا�س  مدن  وحتظى  بالبهجة. 
خمتلف  م��ن  ال��ق��ادم��ني  وال�صياح  االإم����ارات  �صكان  قبل  م��ن  كبري 
الرفيهية  والتجارب  االألعاب  باختبار  والراغبني  العامل  اأنحاء 
املميزة التي توفرها املدن املختلفة و التي �صجلت اأرقاماً قيا�صية. 
و ُتعد جزيرة يا�س وجهة مثالية للعائالت التي تبحث عن اأن�صطة 

اأبوظبي،  ف���رياري  "عامل  ال��ث��الث  مدنها  يف  ا�صتثنائية  ترفيهية 
ويا�س ووتروورلد اأبوظبي، وعامل وارنر براذرز اأبوظبي". 

وال��ع��ائ��الت جمموعة  اأب��وظ��ب��ي لل�صيوف  ف����رياري  ع���امل  وت��ق��دم 
فيها  مب��ا  الرفيهية  وامل��راف��ق  احلما�صية  االأل��ع��اب  م��ن  متنوعة 
ع��رو���س ال�����درون، واالأوب������را، وال��ف��ق��رات ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة، والعرو�س 
االأن�صطة  م��ن  وغ��ريه��ا  االإي��ط��ال��ي��ة  االإي��ق��اع��ات  ع��ل��ى  املو�صيقية 

احل�صرية لتجربة �صيفية متميزة .
اأبوظبي جتارب فريدة م�صتوحاة  يا�س ووتروورلد  يف حني تقدم 
من الثقافة االإماراتية العريقة للغو�س بحثاً عن اللوؤلوؤ، وتوفر 
الوجهة املائية جمموعًة متنوعة من العرو�س املمتعة التي تلبي 
جميع االأذواق، مبا فيها يوم ال�صيدات الذي يتيح لهّن اال�صتمتاع 

داخ���ل امل��دي��ن��ة امل��ائ��ي��ة و���ص��ط اأج����واء م��ن ال��راح��ة واخل�صو�صية، 
وفعالية ليايل االأ�صواء، التي تقدم فيها عرو�س وفقرات بهلوانية 
�صوئية مذهلة. و يحت�صن عامل وارنر براذرز اأبوظبي 6 مناطق 
ترفيهية مع اأكرث من 35 من �صخ�صيات " االأنيمي�صن " وال�"دي 
�صي �صوبر هريوز"، ليقدم ل�صيوفه جتربة فريدة ومميزة. وُيعّد 
الداخلية  وامل��غ��ام��رات  الريا�صي  الرفيه  مرفق  اأبوظبي  ك��المي 
اختبار جت��ارب ترفيهية مفعمة  ل��ل��زوار  ويتيح  ال��دول��ة  االأب���رز يف 
باحلما�س يف اأكرب نفق هوائي للقفز احلر الداخلي، واأعلى جدار 
فر�صة  ل���زواره  اأبوظبي  ك��المي  ويقدم  املنطقة.  يف  داخلي  ت�صلق 
�صقل مهاراتهم من خالل االأن�صطة املتنوعة والتجارب الريا�صية 

امل�صوقة التي تنا�صب جميع امل�صتويات والفئات العمرية.

مدن يا�س .. جتارب ترفيهية ا�شتثنائية خالل ال�شيف

Date 18/ 7/ 2022  Issue No : 13596
Summon by Publication To defendant

Case Management Office
Sharjah Federal Court of First Instance

Case No. SHCFICIREA2022/0004514/Civil
To defendant : Syed Waqas Bin Sabir Syed Sabir Hussain Gilani
By application from plaintiff Anjum Tanveer Muhammad Tanveer 
Please note the plaintiff has filed this case against your claiming : 1- To transfer the 
title of the car in the name of the defendant and to pay AED 13,255 fines.
2- To oblige the defendant to pay litigation expenses and attorney fees.
3- To summon the defendant with hearing date and the statement of claim.
You are hereby summoned to appear in person or through attorney before case 
management office No. 5, Sharjah court of first instance at 08:30 am of 25/07/2022 
in person or through attorney to submit your statement of defense and documents 
within ten days maximum from the date of publication you your capacity as 
defendant. To be published in both Arabic and English languages.
Director - Judicial Services
(Seal + signature)
Dated, 12/07/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 18/ 7/ 2022  Issue No : 13596
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First instance

In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0004517/ civil (Partial)
To Defendant : ROMAN VOLOSNKY - Residence unknown 
We inform you that the plaintiff AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) has filed the 
above mentioned lawsuit demanding the following: The plaintiff asks the court to accept the 
registration of the case and determining the nearest possible session and notifying the plaintiff 
of it and then judging of obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 8300 dirhams 
(eight thousand dirhams) and the legal interest at the rate of 5% annually from the date of 
lawsuit until full payment and obligating the defendant to pay charges, expenses, and attorney 
fees. You are required to attend the hearing on 25/07/2022 before the Case Management Office 
of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case Manager Office) 
personally or through a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied 
with all documents within a period not exceeding ten days from the date of the publication and 
this is for consideration of the above-mentioned case as a defendant.

Judicial Services Office 
Humid Abdullah Al-Saidi

// There is a seal reading / United Arab Emirates / Ministry of Justice //
Issued on 14/07/2022 AD

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 18/ 7/ 2022  Issue No : 13596
Transaction Number : MOJAU_2022_0068372

LEGAL NOTICE
Notified : PREMANANDAN KUNIYIL Nationality India ID card No (784196942130640) Represented by the 
signature by Mrs. SUMATHI KRISHNA GIRI BALAKRISHNAN KUNCHI KOROTH. Nationality India, ID 
card No.:(784197331368270) - under a power of attorney certihed by the Notary Public, No.:(199760/1/2020), 
dated: 26/11/2020 Address Sharjah Al Majaz 2jamal Abdel Nasser Street - Khan Sahib Building. Phone 
No.:0505880916
Notified to : Mr. MURALEEDHARAN PILLAI NEELAKANTA PILLAI India. ID No. (784195915174387). 
Address Sharjah Al Majaz 2 Jamal Abdel Nasser Street - Khan Sahib Building-apartment No(601) phone : 
0554819484/0504819485

SUBJECT OF THE NOTIFICATION : A CLAIM FOR AN AMOUNT OF (7000A.E.D)..
the facts

Whereas, the Notifying has received an amount of (7000 dirhams) in exchange for a personal transaction, and the 
Notifying has issued Cheque, and when the Cheque were presented to the bank, they were returned (because the 
account is closed). And he was late in paying the amount. The details of the Cheque are as follows:
1- Cheque No. (674046) worth (3500 dirhams). due date is 03/30/2020, drawn from Bank of Baroda.
2- Cheque No. (674045) worth (3500 dirhams), due date 02/28/2020, drawn from Bank of Baroda. 
The Notifying Party asked the notified to pay the amount in a friendly manner, but to no avail.
Since the notified person has refrained from paying the amount owed by him without justification, despite the 
repeated amicable demand, which has harmed the Notifying Party. So: The notified party - notify the Notifying he 
have to pay the amount within 5 days from the date of this notification. Otherwise, the notified person will harm me 
by taking the legal measures that guarantee obtaining his rights with all Reservation And Respect.
The Seal of Ministry of Justice 
Department of Notary Public and Legalization Appear.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 18/ 7/ 2022  Issue No : 13596
NOTIFICATION BY PUBLICATION OF SELLING A REAL ESTATE

Execution No.: 207/2019/7387, Commercial- Execution 
Considered by : Eighth Execution Circuit No.229
Execution Subject : To execute the issued judgment in case No 955/2019, Repayment Order, supported by Appeal 
No. 1565/2019 Commercial Appeal, to pay the executed amount of (AED 3147340) including fees and expenses.
Notifier : Exelos Commercial Enterprises (FZE) - Address : UAE, Dubai, Garhoud, Deira, Dubai, Al Garhoud St., 
Liberty Building, Flat 305, Next to Bank of Sharjah
Represented by : Fatima Muhammad Ali Hussein Al Mazmi
Party to be notified : Connect World Travel & Tourism LLC - Address : UAE, Dubai, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, 
Salah Al Din St., Warba Center Building, Apartment 2/F2, next to Al Muraqqabat Police Station, Makani No. 
3177995893/0559112244, operations@connectworldtours.com
notification Subject : Enforcee : JUSTIN JACOB MANAVALAN ATIVA JACOB
On Wednesday, corresponding to 27/07/2022, at 05:00:00 pm, and in the following three days of this date, if 
necessary, the real estate which described below will be sold to the entity entrusted with the sale (Emirates Auction 
Company and on its website : http://www.emiratesauction.ae) and everyone who desires to buy the same real estate 
shall deposit, before entering the auction, a security deposit, not less than 20% of basic price. In addition, everyone 
who has any objection to the sale shall submit its objection supported by justified documents, before the session 
specific for the sale and on the dates set forth in Article No. 301 of the Civil Procedures Law. The person whose bid 
is approved shall deposit the full amount and expenses within the ten days following the sale session. Each person, 
who is not prohibited from the auction, may exceed the price during the next ten days of the session, provided that 
this increase shall not less than one-tenth (1/10) of the price, and he shall deposit the total price and expenses to 
the court's treasury. Below is a description of the Real Estate : Real Estate type : Residence Flat - District: Business 
Bay - Plot No.: 70- Municipility No.: 346-562- Building No: 1- Building Name: ATRIA RA Unit No.:404- Area: 
144.69 sq.m - Valuation: 1.662.218.12 AED.
Notes : 1- To pay the amount immediately
Prepared by : Saeed Abdullah Al Zaabi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 18/ 7/ 2022  Issue No : 13596
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 12322/2022 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
RIMA AL JARSHI , UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras Al Khaimah Notary 
Public under No 2020/7696, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Shree Dharshan Gopalsamy Rajkumar - Indian National, with an address at Emirate of 
Dubai, Diera, Eisa Saeed Building, Flat No.202, Tel: 0522966262.

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 52163
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
52163, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

90971 Duabi R Mazda 6 Blue 2015

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to Law, in addition to charging you for 
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

Date 18/ 7/ 2022  Issue No : 13596
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 12332/2022 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
RIMA AL JARSHI , UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras Al Khaimah Notary 
Public under No 2020/7696, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Vibena Construction Company
With an address at Emirates of Dubai, Deira, AL Zarooni Building, Flat No.907, Tel : 0506573603.

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 43816
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
43816, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

33257 Duabi O Toyota Corolla Black 2015

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to Law, in addition to charging you for 
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392

جينيفر   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ���ص��ان��ت��و���س  م���ات���ا 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)P1997256B(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0561046730

فقدان جواز �شفر
ف�������ق�������د امل����������دع����������و /م������و�������ص������ى 

�����ص����وري   ، احل���������ص����ني  حم����م����د 

اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 

من   )N014941601(

يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0521233233.

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل���������دع���������و /خ���������ص����ر 

ف������������رح ال����������ف����������رح، �������ص������وري 

اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 

من   )N014930419(

يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0521233233.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

منذ اإن�صائها يف يوليو عام 2019 
للطفولة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  داأب������ت 
ا�صراتيجية  و���ص��ع  ع��ل��ى  امل��ب��ك��رة 
الطفولة  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر  ���ص��ام��ل��ة 
املبكرة يف اإمارة اأبوظبي، ومراجعة 
املتعلقة  وال����ربام����ج  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
وتقييمها  امل���ب���ك���رة  ب���ال���ط���ف���ول���ة 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة 
وال�صيا�صات  الت�صريعات  واق���راح 
بالطفولة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالأن����ظ����م����ة 
املبكرة واإعداد البحوث والدرا�صات 
تطوير  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
ال����ط����ف����ول����ة امل����ب����ك����رة واالط���������الع 
املحلية  امل���م���ار����ص���ات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 
واالإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة واق�����راح 
والتو�صيات ف�صاًل  اأف�صل احللول 
املتعلقة  امل�صائل  وتنفيذ  اإدارة  عن 
والتن�صيق  امل���ب���ك���رة  ب���ال���ط���ف���ول���ة 
والتعاون مع اجلهات املعنية لو�صع 
برامج  لتطوير  ال��الزم��ة  اخلطط 

الطفولة املبكرة.
الثالثة  ال�����ص��ن��وي��ة  ال���ذك���رى  وم���ع 
ال�صوء  ن�صلط  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ت��اأ���ص��ي�����س 
اأبرز االإجن��ازات التي حققتها  على 
و�صواًل  التاأ�صي�س  مرحلة  الهيئة 
اإىل مرحلة التمكني التي تخطوها 
الطفولة  ق���ط���اع  ل���دع���م  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل��ب��ك��رة وت��ع��زي��ز ت��ن��م��ي��ة وازده�����ار 
اأبوظبي،  اإم��ارة  االأطفال يف  جميع 
م��رت��ك��زة ع��ل��ى اأ���ص�����س را���ص��خ��ة من 
والروؤية  ال��ر���ص��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  دع���م 
ال���واع���دة، وال�����ص��راك��ات امل��ث��م��رة مع 
وموؤ�ص�صات  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
واأفراد املجتمع، ومركزة على اأربعة 
جميعها  تتمحور  رئي�صة  جم��االت 
حول �صالمة الطفل ومنوه ورفاهه 
وال�صحة  الطفل  حماية  يف  تتمثل 
وال���ت���غ���ذي���ة، وال�����دع�����م االأ������ص�����ري، 
املبكرين  وال���ت���ع���ل���ي���م  وال����راع����ي����ة 
على  �صركائها  م��ع  الهيئة  وتعكف 
الرتباطها  وت��ط��وي��ره��ا  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
للطفل  ال�صاملة  بالتنمية  الوثيق 
�صمان  يف  ال���رئ���ي�������ص���ي  ودوره����������ا 
التن�صئة  ال�صاعدة  االأجيال  تن�صئة 
ال�صليمة، ودعمهم لي�صبحوا اأفراداً 
وقادرين  جم��ت��م��ع��ه��م،  يف  ف��اع��ل��ني 
يف  االإيجابي  التغيري  اإح��داث  على 

امل�صتقبل.
�صناء  �صعادة  قالت  املنا�صبة  وبهذه 
حم��م��د ���ص��ه��ي��ل م���دي���ر ع����ام هيئة 
اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ط��ف��ول��ة امل���ب���ك���رة يف 
 " االإم����ارات  ان��ب��اء  لوكالة  ت�صريح 
حماية  جم��ال  يف  الهيئة  " اإن  وام 
ال���ط���ف���ل اأج���������رت ب����ال����ت����ع����اون مع 
�صركائها تدقيقاً وحتلياًل تف�صيلياً 
الأهم التحديات املوجودة يف جميع 
الطفل  ح��م��اي��ة  منظومة  ج��وان��ب 
ا�صراتيجية  وط��ورت  اأبوظبي،  يف 
اإم���ارة  يف  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة  �صاملة 
اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع 12 جهة 
حكومية حملية واحتادية، وحددت 
كذلك اأربعة برامج وقائية رئي�صية 
االآمنة،  امل��دار���س  برنامج  تت�صمن 
والتوعية  االإي��ج��اب��ي��ة،  وال��وال��دي��ة 
املجتمعية، ودعم ال�صحة النف�صية 
منظومة  تاأثري  لتعزيز  للوالدين 
حماية الطفل على الفرد واملجتمع، 
وتطوير  ع��ل��ى  الهيئة  عملت  ك��م��ا 
منظومة  ل��ت��ع��زي��ز  ع��م��ل��ي��ة  اأدوات 
يف  مبا  اأبوظبي،  يف  الطفل  حماية 
الأ�صكال  م�����ص��ف��وف��ة  ت��ط��وي��ر  ذل���ك 
وت�صميم  ل����الأط����ف����ال،  االإ�������ص������اءة 
املكونات اخلم�صة لنظام اال�صتجابة 
االإ���ص��اءة لالأطفال، ودليل  حل��االت 
مرجعي �صريع للعاملني يف القطاع 

ال�صحي.
الهيئة  اأ��������ص�������درت  واأ�������ص������اف������ت: 
اجلهات  م���ن  ع���دد  م���ع  بالتن�صيق 
امل���خ���ت�������ص���ة ع�����������دداً م������ن االأدل���������ة 

ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن بينها  واالإر������ص�����ادات 
�صبكة  على  االأط��ف��ال  حماية  دليل 
االإن���رن���ت /ل���الأط���ف���ال م���ن 8-0 
حلماية  و�صيا�صة  ودليل  �صنوات/، 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  ال��ط��الب 
مع  بالتن�صيق  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
دائرة التعليم واملعرفة، اإىل جانب 
موا�صلة الهيئة العمل على درا�صة 
مرحلة  يف  ال�����ص��ل��ب��ي��ة  ال����ت����ج����ارب 
بالتعاون  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال��ط��ف��ول��ة 
والدولية،  املحلية  اجل��ام��ع��ات  م��ع 
حتليل  اأداة  تطوير  ذل��ك  وي�صمل 
للتعرف  نوعها  االأوىل من  تنبوؤية 
املحتمل  االأط�����ف�����ال  ح������االت  ع���ل���ى 
مبكر،  ب�صكل  ل��الإ���ص��اءة  تعر�صهم 
وت���و����ص���ي���ع ن���ط���اق ال��ت��ن�����ص��ي��ق بني 
امل�صتويني  اجلهات احلكومية على 
املحلي واالحتادي يف جمال حماية 
الطفل، وي�صمل ذلك الدعم الفني 
الإن�����ص��اء وح����دات حل��م��اي��ة الطفل 
ومواءمة  ح��ك��وم��ي��ة،  ج��ه��ات   8 يف 
�صيا�صات وممار�صات حماية الطفل 
ب���ني اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة، ف�صاًل 
القطاع  دع����م  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  ع���ن 
يف  ب��اأب��وظ��ب��ي  واملجتمعي  ال�صحي 
حتديد نطاق ا�صراتيجية ال�صحة 
وا�صراتيجية  ال�صاملة  النف�صية 
الوقاية من االإدمان وا�صراتيجية 
ال��ه��م��م وال��ت��دخ��ل املبكر  اأ���ص��ح��اب 

لالإمارة.
�صهيل  حممد  �صناء  �صعادة  واأك��دت 
بدعم  ك��ذل��ك  �صاهمت  الهيئة  اأن 
ت�����ص��ك��ي��ل جل���ن���ة ح���م���اي���ة االأ�����ص����رة 
وال��ط��ف��ل م��ت��ع��ددة ال��ق��ط��اع��ات يف 
اأب���وظ���ب���ي، واإج�������راء درا�����ص����ات ذات 
�صلة بنظام العدالة واإمكانية رفع 
�صن امل�صوؤولية اجلنائية لالأحداث 
الداخلية،  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
مراجعة  يف  ك���ذل���ك  وامل�������ص���اه���م���ة 
احلقوقية  امل����ب����ادرات  م���ن  ب��ع�����س 
بالتن�صيق  الطفل  بحماية  املتعلقة 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ع 
الدعم  اأم����ا يف جم���ال  ال�������دويل... 
بالتعاون  الهيئة  فاأجرت  االأ�صري، 
�صاماًل الأكرث  مع �صركائها تقييماً 
من 60 خدمة ومورد �صمن قطاع 
اأبوظبي  اإم��ارة  املبكرة يف  الطفولة 
والفجوات  ال��ق��وة  ن��ق��اط  لتحديد 
وتطوير  ال��ت��ح�����ص��ني،  وجم�������االت 

للرعاية  ���ص��ام��ل��ة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
والتعليم املبكرين لالإمارة، اإ�صافة 
اإىل دعم اإن�صاء اأول مركز لتطعيم 
ون�صر  االإم������������ارات،  يف  االأط�����ف�����ال 
لتكون  للوالدين  اأدوات  جمموعة 
للمعلومات  �صاملة  م�صادر  مبثابة 
�صد  االأطفال  بتطعيم  ال�صلة  ذات 
جانب  اإىل  كوفيد19-،  ف��ريو���س 
اإ�صدار دليل �صامل ل�صحة وتغذية 
االأط��ف��ال منذ ال��والدة وحتى عمر 

ال�صنتني.
يف  ب����ادرت  الهيئة  ان  اىل  وا����ص���ارت 
اال�صتفادة من برنامج عقود االأثر 
االج��ت��م��اع��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع هيئة 
لتنفيذ  امل�صاهمات املجتمعية- معاً 
احتياجات  مل��ع��رف��ة  ه��ادف��ة  ت��داب��ري 
ال�صغار  االأط����ف����ال  اأم�����ور  اأول����ي����اء 
اأو  الطالق  بتجربة  الذين ميرون 
اال�صتجابة  عن  ف�صاًل  االنف�صال، 
بيئة  اف�صل  لتوفري  الحتياجاتهم 
كذلك  وعملت  اأطفالهم،  مل�صتقبل 
الوالدية  ب���رن���ام���ج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
االإي���ج���اب���ي���ة ال��ت��ج��ري��ب��ي يف اإم�����ارة 
تنفيذه،  على  واالإ���ص��راف  اأبوظبي 
املن�صقني  ت���دري���ب  ذل����ك  وي�����ص��م��ل 
ذات  امل����وارد  وتخ�صي�س  املحليني 
ال�����ص��ل��ة الأول����ي����اء االأم�������ور، عملت 
كذلك على تطوير واإطالق مبادرة 
داعمة  عمل  لبيئة  اجل��ودة  عالمة 
ل��ل��وال��دي��ن، وه���ي م��ب��ادرة مبتكرة 
العمل  اأم��اك��ن  ت��ك��رمي  اإىل  ت��ه��دف 
اأبوظبي،  يف  ل��ل��وال��دي��ن  ال��داع��م��ة 
وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل يف االإم����ارة 
لتكون اأكرث دعماً للوالدين، والتي 
املا�صي  يونيو  �صهر  خ��الل  توجت 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��ت��ك��رمي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للموؤ�ص�صات  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
الدورة  يف  العالمة  على  احلا�صلة 
وجه  وال��ت��ي  امل���ب���ادرة،  م��ن  االأوىل 
م�صتوى  ع��ل��ى  ل��ت��ع��م��ي��م��ه��ا  ���ص��م��وه 
امل�صاركة  ن��ط��اق  وت��و���ص��ي��ع  ال���دول���ة 
اأم��ام خمتلف  الفر�صة  الإتاحة  بها 

املوؤ�ص�صات للم�صاركة بها.
�صهيل  �صناء حممد  �صعادة  وتابعت 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ول��ه��ا ان 
م�صودة  اإع�������داد  اأن���ه���ت  ���ص��رك��ائ��ه��ا 
ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة دع������م ال����وال����دي����ن 
امل���ب���ك���رة  ال����ط����ف����ول����ة  م����رح����ل����ة  يف 

املعارف  لتحديد  ا�صتبيان  واإج��راء 
ذات  وامل���م���ار����ص���ات  وال�������ص���ل���وك���ي���ات 
ال�صلة بربية االأطفال يف اأبوظبي، 
االإج���راءات  م��ن  جمموعة  وتنفيذ 
اأ�صحاب  االأط�����ف�����ال  اأ�����ص����ر  ل���دع���م 
الهمم، مبا يف ذلك اإجراء ا�صتبيان 
الأول����ي����اء اأم�����ور ه�����وؤالء االأط���ف���ال، 
وت�صميم اإطار للمنظومة املتكاملة 
وتطوير  ل��الإم��ارة،  املبكر  للتدخل 
ودليل  خم�ص�س  جتريبي  برنامج 
اجلدد  ال��وال��دي��ن  لتمكني  م����وارد 
اأ�صحاب  م��ن  اأط��ف��ال  لديهم  مم��ن 
برنامج  وتنفيذ  وت��ط��وي��ر  ال��ه��م��م، 
اأبوظبي  يف  احل�����ص��ان��ة  دور  ل��دع��م 
زيادة  اإىل  اإ�صافة  خالل اجلائحة. 
احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  التن�صيق 
واالحتادي  املحلي  امل�صتويني  على 
وت�صمن  املبكر،  التعليم  جم��ال  يف 
ذلك امل�صاهمة يف تطوير ومراجعة 
وطنية  و�صيا�صات  ق��وان��ني  م�صودة 

وبرامج عمل.
وع������ل������ى �����ص����ع����ي����د ال���������ص����ي����ا�����ص����ات 
بقطاع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال���ت�������ص���ري���ع���ات 
�صعادة  اأو�صحت  املبكرة  الطفولة 
الهيئة  اأن  ���ص��ه��ي��ل  حم��م��د  ���ص��ن��اء 
ل�صياغة  ال�صامل  الدليل  ا�صدرت 
�صيا�صات الطفولة املبكرة بالتعاون 
املعنية،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
من  ع���دد  م���ع  بالتن�صيق  وط�����ورت 
�صيا�صة  م�صودة  احلكومية  اجلهات 
ال���ط���ف���ل توحد  ���ص��ام��ل��ة حل���م���اي���ة 
املعنيني  ال��ع��الق��ة  اأ���ص��ح��اب  جميع 
، وتعزز من  ا�صراتيجية  بطريقة 
وت�صمن  اجل���ه���ات  ب���ني  ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
ح��م��اي��ة االأط���ف���ال يف االإم�����ارة، كما 
اإجازة  ا�صتبياناً حول  الهيئة  نفذت 
االأم����وم����ة واالأب�������وة ل��ل��ت��ع��رف على 
اآراء الوالدين العاملني يف القطاع 
اأب���وظ���ب���ي،  اإم���������ارة  احل���ك���وم���ي يف 
ك��م��ا اأج�����رت ال��ه��ي��ئ��ة درا����ص���ة حول 
الداعمة  العمل  اأم��اك��ن  ممار�صات 
للوالدين بالتن�صيق مع هيئة املوارد 
واأثمرت  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال��ب�����ص��ري��ة 
القائمة على  التو�صيات  ع��دداً من 
االأدلة لتحديث عدد من القوانني 
واللوائح اخلا�صة باملوارد الب�صرية 

وتنظيم عالقات العمل.
نفذت  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
الوقت  ل��ق�����ص��اء  م��ب��ت��ك��رة  جت���رب���ة 

رقمية  اأج����ه����زة  ا���ص��ت��خ��دام  ب�����دون 
اأبوظبي،  يف  وامل��ط��اع��م  امل��ق��اه��ي  يف 
دليل  واإ���ص��دار  تطوير  ع��ن  ف�صاًل 
لالأجهزة  ال�����ص��ح��ي  اال����ص���ت���خ���دام 
ال��رق��م��ي��ة /ل���الأط���ف���ال ب���ني 8-0 
���ص��ن��وات/، وال��ت��ع��اون م��ع احلكومة 
االحت������ادي������ة مل����راج����ع����ة ال���ق���وان���ني 
ال�صلة  ذات  االحت��ادي��ة  واالأن��ظ��م��ة 
امل��ب��ك��رة، مب��ا يف  ال��ط��ف��ول��ة  بتنمية 
املتعلقة  احل��ال��ي��ة  ال��ق��وان��ني  ذل���ك 
االأطفال  ورعاية  االأ�صري  بالعنف 
جم���ه���ويل ال���ن�������ص���ب، اإ����ص���اف���ة اإىل 
ل��ت��ح��دي��د وحتليل  اإج�����راء درا����ص���ة 
�صيا�صات  م��ن  امل�����ص��ت��ف��ادة  ال���درو����س 
البلدان ذات االأداء املرتفع يف جمال 
بالتعاون  املبكرة  الطفولة  تنمية 
القطاعات  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
والتعليم  واالجتماعية  ال�صحية 

واالأمن ال�صيرباين يف االإمارة.
خالل  لعبت  الهيئة  اأن  اأك��دت  كما 
يف  ك���ب���رياً  دوراً  امل��ا���ص��ي��ة  ال���ف���رة 
الب�صري  املايل  راأ�س  اإعداد وتاأهيل 
وعملت  امل��ب��ك��رة،  الطفولة  لقطاع 
�صاملة  ا�صراتيجية  تطوير  على 
لتعزيز ق��درات راأ���س امل��ال الب�صري 
املبكرة  الطفولة  قطاع  يف  العامل 
8 ج��ه��ات حكومية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حملية واحتادية، واإطالق العديد 
نتائج  وتعزيز  لقيا�س  االأدوات  من 
راأ�������س امل�����ال ال��ب�����ص��ري ال���ع���ام���ل يف 
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  ت��ن��م��ي��ة  ق���ط���اع 
املقدمة،  وحت�صني جودة اخلدمات 
اإط��ار الكفاءات املوحد  مبا يف ذلك 
الطفولة  ق����ط����اع  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني 
املبكرة، وو�صع منوذج مرن للعر�س 
46 وظيفة يف  اأب��رز  والطلب على 
القطاع يف الع�صر �صنوات القادمة، 
وقاعدة بيانات ت�صم 102 وظائف 
املبكرة،  الطفولة  تنمية  قطاع  يف 
اال�صتبيان  اإط�������الق  ع����ن  ف�������ص���اًل 

ال�صنوي للعاملني يف القطاع.
ال����ت����دري����ب  ب������رام������ج  جم�������ال  ويف 
�صناء  ����ص���ع���ادة  ق���ال���ت  وال���ت���اأه���ي���ل 
ال��ه��ي��ئ��ة طورت  اإن  ���ص��ه��ي��ل  حم��م��د 
برناجمني للتدريب على اأ�صا�صيات 
بالتن�صيق  املبكرة  الطفولة  تنمية 
اأبوظبي،  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  م���ع 
على  يزيد  ما  التدريب  يف  و�صارك 
املجال  هذا  يف  العاملني  من   50

اإىل  اإ�صافة  املحلي،  ال�صعيد  على 
�صّناع ال�صيا�صات،  من  متدرِبا   50
ب��رن��ام��ج تدريبي  ت��ط��وي��ر  وك��ذل��ك 
واالإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 
يف  الطفل  حماية  الخت�صا�صيني 
م���ع جامعة  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  اأب���وظ���ب���ي 
ج������ورج������ت������اون االأم�����ري�����ك�����ي�����ة و3 
جامعات حملية، ومت تدريب اأكرث 
من 100 اخت�صا�صي حماية طفل 
يف ع��ام 2020، واأك��رث من 180 
اإىل   ،2021 ع��ام  يف  اخت�صا�صيا 
برامج  واإط�������الق  ت��ط��وي��ر  ج���ان���ب 
م�صغلي  ك��ف��اءات  ل��رف��ع  خم�ص�صة 
وت��ع��زي��ز مهارات  ال�����ص��اخ��ن  اخل���ط 
مديري دور االإيواء ومرافق الدعم 
االج��ت��م��اع��ي االأخ����رى يف االإم����ارة، 
واإجراء درا�صة بهدف حتديد طرق 
العمالة  وق����درات  م��ه��ارات  ت��ع��زي��ز 
بدورهم  وعيهم  وت��ع��زي��ز  املنزلية 

املهم يف تنمية االأطفال.
ك��م��ا اأو����ص���ح���ت م���دي���ر ع����ام هيئة 
اأبوظبي للطفولة املبكرة اأن الهيئة 
اأج������رت درا����ص���ة ���ص��م��ل��ت اأك�����رث من 
يف  عمل  عن  الباحثات  من   330
املبكرين،  والتعليم  الرعاية  قطاع 
وجم����م����وع����ة ك����ب����رية م�����ن اأرب�������اب 
ت�صميم  ل��دع��م  املحتملني  ال��ع��م��ل 
برامج ت�صاهم يف تعزيز مهاراتهم، 
املقابالت  ع��ل��ى  ت���دري���ب  وت���ق���دمي 
اجلنائية م��ع االأط��ف��ال الأك��رث من 
يف القطاعات  العاملني  من   100
االجتماعية والتعليمية وال�صحية، 
وذلك بال�صراكة مع املركز الوطني 
 /NCAC/ للدفاع عن االأطفال
يف الواليات املتحدة، وكذلك تقدمي 
الطفل  تنمية  على  عملي  ت��دري��ب 
وحت�صني جودة التعليم باأربع لغات 
اأكرث  5800 معلم يف  الأك��رث من 
من 580 ح�صانة يف جميع اأنحاء 
االإمارة، ودعم ممار�صي وموؤ�ص�صات 
ال���رع���اي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م امل��ب��ك��ري��ن يف 
جائحة  ل���ت���ح���دي���ات  اال����ص���ت���ج���اب���ة 
خالل  م���ن  وذل�����ك  كوفيد19-، 
امل����واد االإر����ص���ادي���ة الالزمة  اإع����داد 
وت������ق������دمي ت������دري������ب الأك����������رث من 
22000 من موظفي احل�صانات 
يف دولة االإمارات حول بروتوكوالت 
امل��دار���س لعام  اإىل  ال��ع��ودة االآم��ن��ة 
�صعيد  وع��ل��ى   2021  2020-

االإنتاج املعريف والتوا�صل ذكرت اأن 
الهيئة د�صنت برناجمها املجتمعي 
وال�صنوي "تكوين" والذي يت�صمن 
التمكينية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  ح��زم��ة 
املختلفة  والرفيهية  والتعليمية 
اإطالق  االأول  مو�صمه  يف  وت�صمن 
من�صة  اأول  وهي  الوالدين  من�صة 
حم���ل���ي���ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة مب���ج���االت 
حمتوى  وت��ق��دم  امل��ب��ك��رة  الطفولة 
مو�صوعات  ح��ول  متكاماًل  علمياً 
ك���م���ا عملت  امل����ب����ك����رة،  ال���ط���ف���ول���ة 
باأ�صا�صيات  ال��ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  الهيئة 
وتوفري  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  تنمية 
اخل���دم���ات اخل��ا���ص��ة ب��االأط��ف��ال يف 
تنظيم  وذل��ك من خالل  اأبوظبي، 
اجلوانب  مل��ن��اق�����ص��ة  ور���ص��ة   210
الطفل،  من����و  ل��ع��م��ل��ي��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
األفا   30 م���ن  اأك����رث  ف��ي��ه��ا  ����ص���ارك 
اأولياء االأمور، وكذلك اإطالق  من 
فعالية "متاهة املعرفة" التفاعلية 
ف�صاًل   ، االإم������ارات  اأم  ح��دي��ق��ة  يف 
االأدلة  من  ملجموعة  اإع��داده��ا  عن 
ال���وال���دي���ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ت���رك���ز على 
م���راح���ل من���و ال��ط��ف��ل م��ن��ذ فرة 
احلمل وحتى عمر 8 �صنوات، وذلك 
بالتعاون مع املوؤ�ص�صات االأكادميية 

الدولية واخلرباء املحليني.
الهيئة  اأن  ���ص��ع��ادت��ه��ا  واأ�����ص����اف����ت 
عملت على تطوير واإط��الق خطة 
لتغيري  االت�����ص��ال  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
وال�صلوكيات  االجتماعية  املفاهيم 
الطفل  ب���ح���م���اي���ة  ال�������ص���ل���ة  ذات 
اليوني�صف،  منظمة  مع  بالتعاون 
متنوعة  ا�صت�صارية  جهات  واإن�صاء 
لدعم اأن�صطة الهيئة، وي�صمل ذلك 
جلنة الطفل التي ت�صم جمموعة 
اأول����ي����اء االأم������ور م���ن مناطق  م���ن 
�صبكة  وف��ري��ق  خمتلفة،  وخلفيات 
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  ت��ن��م��ي��ة  خ�����رباء 
الذي يتكون من 12 خبرياً حملياً 
املتخ�ص�صني يف جمال  من  ودولياً 
وتطوير  املبكرة،  الطفولة  تنمية 
ودعم وتنفيذ جمموعة كبرية من 
خمتلف  يف  ال��ت��وع��وي��ة  احل���م���الت 
ال��ت��ع��ل��م من  بينها  م��ن  امل��وا���ص��ي��ع، 
واأه��م��ي��ة احلفاظ  ال��ل��ع��ب،  خ���الل 
خارج  اللعب  اأث��ن��اء  ال�صالمة  على 
و�صحة  االأ���ص��ن��ان،  و�صحة  امل��ن��زل، 
الزواج،  قبل  م��ا  وا�صت�صارات  االأم، 

الطفل،  منو  على  الطالق  وتاأثري 
وت��ط��ع��ي��م االأط����ف����ال، اإ����ص���اف���ة اإىل 
لتنمية  العاملية  ِود  مبادرة  اإط��الق 
الطفولة املبكرة، والتي جتمع اأبرز 
اخل��رباء واملبتكرين وال��رواد حول 
العامل بهدف ن�صر املعرفة، وت�صهيل 
التعاون بني املعنيني، وتعزيز قطاع 
تنمية الطفولة املبكرة يف اأبوظبي 
االأول  امل��ن��ت��دى  وتنظيم  وال���ع���امل، 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ل��ل��م��ب��ادرة 
خبرياً   250 م��ن  اأك���رث  مب�صاركة 
ومفكراً ومتخ�ص�صاً �صاركوا يف 40 
وحلقات  تفاعلية  ح��واري��ة  جل�صة 
ت�صمنها  م�صتديرة  وموائد  نقا�س 
اأكرث  ان�صمام  جانب  اإىل  املنتدى، 
م��ن 500 ط��ف��ٍل م��ع اأ���ص��ره��م اإىل 
الهيئة  ال��ذي نظمته  امل��رح  حت��دي 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة 

الريا�صي احتفاًء بنجاح املنتدى.
واالبتكار  ال��ب��ح��ث  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  اأ���ص��ارت 
الهيئة  اأن  اإىل  امل��ب��ك��رة  للطفولة 
ل��ت��م��وي��ل املنح  ���ص��م��م��ت ب��رن��اجم��اً 
 2021/2022 ل��ع��ام  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
م��ن خ���الل اإط����الق دع���وة لتقدمي 
مقرحات بحثية تتناول فجوتني 
رئي�صيتني �صمن قطاع  معرفيتني 
امل���ب���ك���رة، وهما  ال��ط��ف��ول��ة  ت��ن��م��ي��ة 
لالأطفال  امل��ب��ك��ر  ال��ت��دخ��ل  ت���اأخ���ر 
ال��ه��م��م وال��ت��غ��ي��ب املتكرر  اأ���ص��ح��اب 
ع��ن امل���دار����س، ومت ت��ق��دمي 5 منح 
جمموعة  واإط��������الق  االآن،  ح���ت���ى 
ت�صم  ال����ت����ي  ال���ب���ح���ث���ي���ة  ال����ع����م����ل 
اجلامعات  م���ن  ال��ب��اح��ث��ني  اأب������رز 
وامل�صوؤولني  االأكادميية  واملوؤ�ص�صات 
عن البحوث يف اجلهات احلكومية 

واخلا�صة ذات ال�صلة.
ال��ه��ي��ئ��ة عكفت  اأن  اىل  ل��ف��ت��ت  ك��م��ا 
برنامج  واإط��������الق  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
ال�صركات  ا�صتقطاب  بهدف  اأجن��ال 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة ال��ع��امل��ي��ة ال���واع���دة التي 
الطفولة  تنمية  جم���ال  يف  ت��ع��م��ل 
امل����ب����ك����رة ل���ت���وط���ني خ���دم���ات���ه���ا يف 
م����ع مكتب  ب���ال�������ص���راك���ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأب���وظ���ب���ي ل��ال���ص��ت��ث��م��ار م���ن خالل 
دعوتها للم�صاركة يف برنامج مدته 
8 اأ�صابيع وتوفري الدعم والفر�س 
من  لتمكينها  ل��ه��ا  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
توفري خدماتها يف االإمارة، و�صهد 
 12 م�صاركة  االآن  حتى  الربنامج 
الهيئة  اأن  نا�صئة...موؤكدة  �صركة 
منظومة  اإن�صاء  على  ال��ي��وم  تعمل 
اأبوظبي  ب��ي��ان��ات االأط��ف��ال الإم����ارة 
دوليني،  متعهدين  م��ع  بال�صراكة 
لتحليل  م��ن�����ص��ة  ت���وف���ري  ب���ه���دف 
يتم  القطاعات  م��ت��ع��ددة  البيانات 
م���ن خ��الل��ه��ا ج��م��ع ب��ي��ان��ات اأك���رث 
وخا�صة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   15 م��ن 
التعرف  بهدف  وذل��ك  اأبوظبي،  يف 
التي  املواقف  على  ا�صتباقي  ب�صكل 
االأطفال  فيها  يتعر�س  اأن  يحتمل 
للخطر، وتوفري التدخالت املبكرة 
واالأ�صر،  لالأطفال  ال��الزم  والدعم 
القائمة  القرار  ودعم عملية �صنع 
اأبوظبي،  اإم������ارة  يف  االأدل������ة  ع��ل��ى 
االإم����ارات  ج��ائ��زة  الهيئة  لتح�صد 
اأف�صل  فئة  �صمن   2022 تبتكر 
االجتماعية،  اخل��دم��ات  يف  اب��ت��ك��ار 
بيانات  مل��ن��ظ��وم��ة  اب���ت���ك���اره���ا  ع����ن 

االأطفال.

هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة... م�شرية رائدة من التاأ�شي�س اإىل التمكني
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اأخبـار الإمـارات

اأح��م��د امل��ن�����ص��وري: االإع����الم يف 
دولة االإمارات يلعب دورًا مهمًا يف 
اأحدثتها  التي  املتغريات  مواجهة 

ثورة التوا�صل االجتماعي 
اأح����م����د ���ص��ع��ي��د امل����ن���������ص����وري، امل���دي���ر 
والتلفزيون  االإذاعة  التنفيذي لقطاع 
يف م��وؤ���ص�����ص��ة دب���ي ل���الإع���الم. يف �صوء 
ال�����زي�����ادة ال���ت���ي ي�����ص��ه��ده��ا ع�����دد من 
و�صفحات  م���ن�������ص���ات  م�����ص��ت��خ��دم��ي 
دول  االجتماعي يف خمتلف  التوا�صل 
الر�صمي  االإع����الم  دور  ي��ظ��ل  ال��ع��امل، 
املجتمع،  يف  الوعي  زي��ادة  يف  �صرورياً 
معرفة  يف  ع���ن���ه  غ���ن���ى  ال  دور  وه�����و 
احلقائق وت�صحيح املعلومات املغلوطة 
وتكذيب  االأم�����������ور،  خم���ت���ل���ف  ح������ول 
على  املن�صورة  وامل��ع��ل��وم��ات  ال�صائعات 
من�صات التوا�صل االجتماعي، وي�صهم 
ال���راأي  ت�صكيل  يف  ال��ر���ص��م��ي  االإع�����الم 
واخلطط  املجتمع  ق�صايا  حول  العام 
امل�صتقبلية والطموحات التي ي�صرك 
حتقيقها،  يف  امل��ج��ت��م��ع  اأع�������ص���اء  ك���ل 
واخل���ط���وات املُ��ت��ب��ع��ة ل��ل��و���ص��ول لتلك 
االأهداف، وكذلك اال�صتفادة التي تعود 
على اجلميع منها. ويجب على و�صائل 
االإع�������الم ال��ر���ص��م��ي��ة اال����ص���ت���ف���ادة من 
كذلك،  االجتماعي  التوا�صل  من�صات 
ق��وي ومميز يف  تواجد  لها  يكون  واأن 
التي  والتطبيقات  املن�صات  خمتلف 
ي�صتخدمها العديد من اأفراد املجتمع، 
من خالل ن�صر خمتلف اأنواع املحتوى، 
اأو مقاطع مرئية  �صواء من معلومات 
نف�صه  ال���وق���ت  ويف  االن���ت���ب���اه،  جت����ذب 
وحقائق  ���ص��ل��ي��م��ة  م��ع��ل��وم��ات  ت���ق���دمي 
للم�صتخدمني، للو�صول ملختلف فئات 
وخا�صة  االأمثل،  النحو  على  املجتمع 
الذين  الثانية  االألفية  وجيل  ال�صباب 
يق�صون الكثري من الوقت يف ا�صتخدام 

املن�صات ويتاأثرون بها كثرياً. 

املحرك واملوؤثر 
وم���ع ال��ت��زاي��د ال��ك��ب��ري ال���ذي ت�صهده 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف عدد 
من�صات  وم���ت���اب���ع���ي  م�������ص���ت���خ���دم���ي 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، وال�����ذي بلغ 
مليون   32.73 ن���ح���و  م����ن  اأك������رث 
�صادر  لتقرير  وف��ق��اً  وذل���ك  ح�����ص��اب، 
 Global Media« م��وق��ع  ع���ن 
يونيو  يف  املتخ�ص�س   »Insight
م�صتخدمي  ع���دد  وي�����ص��ل   ،2020
م����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل االج���ت���م���اع���ي يف 
االإمارات اإىل 9.83 مليون م�صتخدم 
ال�صكان،  من   98.98% بن�صبة  اأي 
يف   GMI مل���وق���ع  ل���درا����ص���ة  ط���ب���ق���اً 
بالطبع  زاد   ،2021 اأغ�������ص���ط�������س 
االجتماعي  التوا�صل  من�صات  تاأثري 
يظل  ول��ك��ن  ع���ام،  ب�صكل  امل��ج��ت��م��ع  يف 
هناك تاأثري كبري وملحوظ لالإعالم 
امل�صادر  اأه����م  ُي��ع��د  ال����ذي  ال��ر���ص��م��ي، 
املعلومات  على  للح�صول  الثقة  ذات 

ال�صليمة واالأخبار احلقيقية. 
ال���ت���وا����ص���ل  و�����ص����ائ����ل  اأن  وال������واق������ع 
كبرية  ب�صعبية  حت��ظ��ى  االج��ت��م��اع��ي 
يف دول��ة االإم���ارات، وحتر�س حكومة 
االإم������ارات ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل م��ع اأف���راد 
املجتمع من خالل من�صات التوا�صل 
االجتماعي وو�صائل االت�صال احلديثة 
عرب العديد من احل�صابات الر�صمية، 
وحتر�س على ت�صليط ال�صوء على دور 
االإعالم اجلديد واأهميته، وذلك من 
ال�صنوية  امللتقيات  تخ�صي�س  خ��الل 
اخلربات  لتبادل  من�صات  تعد  ال��ت��ي 
االجتماعي،  االإع�����الم  جت��رب��ة  ون��ق��ل 
واملحرفني  ال���ه���واة  ت�����ص��م��ل  وال���ت���ي 
كقمة رواد التوا�صل االجتماعي. هذا 
اإ�صافة اإىل اجلائزة العربية لالإعالم 
اأط��ل��ق��ه��ا �صاحب  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي، 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رعاه 
برواد  تعنى  وال��ت��ي   ،2014 يف  اهلل، 
التوا�صل االجتماعي العرب، وت�صلط 
التوا�صل  مبادرات  اأب��رز  على  ال�صوء 
االج��ت��م��اع��ي يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي من 
قطاعات  يف  وم���وؤ����ص�������ص���ات  اأف����������راد، 
اأف�صل  تبني  على  وت�صجع  خمتلفة، 
ويلعب  الر�صمي.  اال�صتخدام  معايري 
االإع��الم يف دولة االإم��ارات دوراً مهماً 
اأحدثتها  التي  املتغريات  مواجهة  يف 
ثورة التوا�صل االجتماعي، وذلك عن 
والهيئات حول  االأف��راد  اإر�صاد  طريق 
ملن�صات  ال�صحيح  اال�صتخدام  كيفية 
الوعي،  وزيادة  االجتماعي،  التوا�صل 
و�صائل  ب��ق��وان��ني  اجل��م��ي��ع  وت���ذك���ري 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، مب��ا يف ذلك 
 )34( رق��م  احت��ادي  بقانون  املر�صوم 
مكافحة  �����ص����اأن  يف   2021 ل�����ص��ن��ة 
االإلكرونية،  واجل���رائ���م  ال�����ص��ائ��ع��ات 
والكراهية،  التمييز  مكافحة  وقانون 

ال�����ذي اأ�����ص����دره ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
عام  اهلل، يف  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
اإثراء  اإىل  القانون  ويهدف   ،2015
ومواجهة  ال��ع��امل��ي،  الت�صامح  ث��ق��اف��ة 
م��ظ��اه��ر ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ع��ن�����ص��ري��ة، اأي���اً 
دينية،  اأو  ع��رق��ي��ة،  طبيعتها،  ك��ان��ت 
اال�صراتيجية  وت��ع��م��ل  ث��ق��اف��ي��ة،  اأو 
االإع��الم��ي��ة يف دول����ة االإم������ارات على 
حتقيق ع��دد م��ن ال����روؤى واالأه����داف 
الفعال  ال����ت����واج����د  ت��ت�����ص��م��ن  ال���ت���ي 
وال�صوت احلكومي املوؤثر يف خمتلف 
للثقافة  ال���روي���ج  االإع�����الم  و���ص��ائ��ل 
والهوية الوطنية عرب خمتلف قنوات 
ا�صتخدام  ب��ج��ان��ب  ه����ذا  االت�������ص���ال، 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة واالإع������الم 
ال��رق��م��ي يف االت�����ص��ال وال��ت��ف��اع��ل مع 
وت�صعى  اجل���م���ه���ور،  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
االإمارات  الر�صمي يف  االإعالم  و�صائل 
احلكومي  االت�������ص���ال  اأدوار  ل��ت��ع��زي��ز 
يف اجل��ه��ات االحت���ادي���ة، اإ���ص��اف��ة اإىل 
والتعاون  ال�����ص��راك��ة  م��ف��ه��وم  تر�صيخ 
وتكامل اجلهود بني خمتلف اجلهات 
والعمل على  ال��دول��ة،  االإع��الم��ي��ة يف 
املوؤ�ص�صات  م���ع  ال�����ص��راك��ات  ت��اأ���ص��ي�����س 
على  العمل  م��ع  العاملية،  االإع��الم��ي��ة 
اإع��الم��ي��ة رقمية  بيئة  وخ��ل��ق  ت��وف��ري 
ال�صريعة، وتتفاعل  تواكب التطورات 

مع العامل.

االإعالم  و�صائل   : عمر  عماد  د. 
�صتنجح  واجل��دي��دة  التقليدية 
املجتمعي  ال��ت��اأث��ري  اإح����داث  يف 

بر�صائلها التوعوية
الدكتور :عماد عمر

اأ�صتاذ االإعالم امل�صارك - رئي�س ق�صم 
االإعالم

كلية االإعالم - جامعة عجمان
عميد الكلية باالإنابة

ال���ت���غ���ريات امل��ت�����ص��ارع��ة ال���ت���ي جنمت 
املمار�صة  يف  االإن��رن��ت  ا�صتخدام  عن 
الأوراق  خ��ل��ط��اً  اأح���دث���ت  االإع���الم���ي���ة 
ال����ذي ظ��ل��ت و�صائل  امل��ه��ن��ي  ال�����راث 
يف  ب���ه  تتم�صك  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  االإع�����الم 
حتديها من اأجل التكامل مع و�صائط 
ومن�صات االإعالم اجلديد، ولي�س من 
االإعالمي  امل�صهد  عن  اإق�صائها  اأج��ل 
الو�صائط  ت��ل��ك  ف��ي��ه  ف��ر���ص��ت  ال����ذي 
واقعاً  واأ���ص��ح��ب��ت  نف�صها،  وامل��ن�����ص��ات 
موؤثراً.  وتتفق جميع النظريات التي 
تهتم بكيفية اإحداث التاأثري بالر�صالة 
املتلقي  فهم  �صرورة  على  االإعالمية 
والنف�صية  العقلية  امل��داخ��ل  ومعرفة 
الو�صائل  ق��درة  يدعم  ذلك  الأن  اإليه، 
االإقناع لدى  االإعالمية على حتقيق 

اجلمهور الذي ت�صتهدفه.
املمار�صة  يف  ذلك  تطبيق  فاإن  وعليه، 
و�صائل  ع���ل���ى  ي���ح���ت���م  االإع�����الم�����ي�����ة 
االإع��������الم، ق��دمي��ه��ا وج���دي���ده���ا، اأن 
املتغري  ال���واق���ع  ملتطلبات  ت�صتجيب 
ب�����ص��رع��ة ه��ائ��ل��ة ت��راع��ي م��ن خاللها 
توؤ�ص�س  ه���ادف���ة  م�����ص��ام��ني  ���ص��ن��اع��ة 
على  احل��ر���س  م��ع  ل��وع��ي جمتمعي، 
قوالب  يف  امل�����ص��ام��ني  ت��ل��ك  ت���ق���دمي 
فنية ولوحات براجمية تر�صي اأذواق 
كافة �صرائح اجلمهور امل�صتهدف. وال 
يوجد اأي تعار�س بني اأن تقدم و�صائل 
ر�صائل  واجلديدة  التقليدية  االإعالم 
للمجتمع يف جميع جماالت  توعوية 
اأم  ك��ان��ت  االإن�����ص��ان��ي��ة �صحية  احل��ي��اة 
فنية  اأمنية،  اأم  كانت  قانونية  بيئية، 
اأم  كانت  اقت�صادية  ثقافية،  اأم  كانت 
ت�صويقية، وبني الطريقة اأو ال�صكل اأو 
الر�صائل  تلك  به  تقدم  الذي  القالب 

اإعالنياً، خربياً  اأم  درام��ي��اً  ك��ان  �صواء 
كان اأم حوارياً، درد�صة كانت اأم مقطعاً 
فيديوهات  اأم  ك��ان��ت  ل��ع��ب��ة  ���ص��وت��ي��اً، 
و�صائل  اأن  ف���اخل���ال����ص���ة  م����رئ����ي����ة، 
االإعالم التقليدية واجلديدة �صتنجح 
يف اإحداث التاأثري املجتمعي بر�صائلها 
اإذا  امل�����ج�����االت  ���ص��ت��ى  يف  ال���ت���وع���وي���ة 
هادفاً،  حمتوى  ت�صنع  اأن  ا�صتطاعت 
وتختار يف الوقت ذاته الطريقة التي 
يحبها اجلمهور الذي تعرف الو�صيلة 
يف االأ����ص���ا����س م�����اذا ي���ري���د، ون���ح���ن يف 
نك�صب  االإع��الم جامعة عجمان  كلية 
االأجيال من خريجي االإعالم املعارف 
الالزمة  العملية  وامل��ه��ارات  النظرية 

للقيام بهذا الدور يف �صوق العمل.

بحاجة  نحن  احل��م��ادي:  حمد 
باجلراأة،  ميتازون  منتجني  اإىل 
ت��وازن  عميقة  و�صيناريوهات 
والر�صالة  والت�صويق  الق�صة  بني 

الفكرية
هل الدراما املحلية ت�صهم يف �صناعة 

الوعي املجتمعي؟
الكاتب الدكتور: حمد احلمادي 

وا�صع  حميط  لديها  املحلية  الدراما 
والوطنية  االجتماعية  الق�صايا  من 
قالب  يف  ت��ط��رح��ه��ا  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
العميق  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ي��ت��ن��اول  م��ت��ك��ام��ل 
واملعاجلة ال�صليمة. وعلى الرغم من 
ذلك ال نرى الدراما املحلية تخو�س 
يف هذا املحيط حالياً. وعندما نذكر 
الدرامية  واملعاجلة  التحليل  اأهمية 
والوطنية،  االج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ق�����ص��اي��ا 
الدراما  دف��ع  نريد  اأن��ا  يعني  فهذا ال 
من وهج الق�صة والت�صويق اإىل جمود 
كبري  ف��رق  فهناك  الوثائقي،  االإط��ار 

بني الدراما والربامج الوثائقية.
الدراما  اأك�����رث،  امل�����ص��األ��ة  ول��ت��و���ص��ي��ح 
بهيكلها املب�صط ميكن اأن متزج الق�صة 
والر�صالة  ج���ان���ب،  م���ن  وال��ت�����ص��وي��ق 
ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي ن��ري��د اإي�����ص��ال��ه��ا من 
اأحيان كثرية، يح�صر  اآخر. يف  جانب 
�صناع الدراما املحلية تركيزهم نحو 
ويبتعدون  والت�صويق،  الق�صة  جانب 
عن الر�صائل الفكرية على الرغم من 
تكون  قد  الفكرية  الر�صائل  ه��ذه  اأن 
دافعاً لزيادة الت�صويق وخلق الده�صة 
يف  نق�صاً  لي�س  وه���ذا  امل�صاهد،  ل��دى 
ال���درام���ا امل��ح��ل��ي��ة، ل��ك��ن��ه ت��وج��ه نحو 
ال���درام���ا ال��رف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ق��د تبدو 

اأ�صهل يف الت�صويق رمبا.
االأخ������رية الحظنا  االآون������ة  يف  ول���ك���ن 
وجود دراما حملية ال تكتفي بالبعد 
ب���ل ابتعدت  ال��ف��ك��ري��ة  ال��ر���ص��ال��ة  ع���ن 
اأي�صاً عن الق�صة والت�صويق، وجعلت 
اجلانب الت�صويقي و�صناعة )الرند( 
مب�صاهري  فا�صتعانت  االأ���ص��ا���س،  ه��و 
على  كممثلني  االجتماعي  التوا�صل 
اأن الكثري منهم ال يجيد  الرغم من 
بع�س  ت�صطيح  ومت  اأ���ص��اًل،  التمثيل 
اجتماعية  ف��ك��رة  لتتناول  الق�ص�س 
وفق طرحها يف التوا�صل االجتماعي 
ب��ط��ري��ق��ة ق���د ت��ك��ون م��ب��ت��ذل��ة، وك���اأن 
عن  مرئية  ���ص��ورة  اأ�صبحت  ال��درام��ا 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  يف  ي��ط��رح  م���ا  ك���ل 
الطرح  ذل��ك  ك��ان  االج��ت��م��اع��ي مهما 
�صطحياً، اأو مهما كان مبتذاًل وبعيداً 

عن الذوق العام والثقافة املحلية.
وق���د ت��ك��ون االإ���ص��ك��ال��ي��ة ال��ت��ي تعاين 
منها الدراما املحلية هي عدم و�صوح 
ال�صاخر،  النقد  ب��ني  الفا�صل  اخل��ط 
وبحاجة  وع��م��ي��ق  ���ص��ع��ب  ف���ن  وه����و 
ال���ذي  اإىل م����ه����ارة، وب����ني االب����ت����ذال 

تخالف  عك�صية  نتائج  اإىل  ي��وؤدي  قد 
تكون  حتى  ال��درام��ا.  �صناع  توقعات 
ق��وي��ة تتناول  ل��دي��ن��ا درام�����ا حم��ل��ي��ة 
بر�صالتنا  وت�صل  املجتمعية،  الق�صايا 
اخلارجي،  اأو  املحلي  للجمهور  �صواء 
ميتازون  منتجني  اإىل  بحاجة  نحن 
باجلراأة، و�صيناريوهات عميقة توازن 
والر�صالة  وال��ت�����ص��وي��ق  ال��ق�����ص��ة  ب���ني 
الفكرية وخلق الده�صة. وعلى جانب 
�صجاعة  اإىل  ك���ذل���ك  ن��ح��ت��اج  اآخ������ر، 
املحلية  ال��ق��ن��وات  على  القائمني  م��ن 
لكونهم الطرف الثالث، ورمبا االأكرث 
تاأثرياً يف �صناعة الدراما املحلية التي 
تعتمد يف معظم االأحيان على متويل 

القنوات التلفزيونية.
 

تكون  اأن  يجب  النيادي:  �صلطان 
ه��ن��اك ���ص��راك��ات داع���م���ة بني 
و�صناع  احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
يف  واملخت�صني  والكتاب  الدراما 

املجال الفني
ال��ف��ن��ان وامل���وؤل���ف وامل��ن��ت��ج االإم���ارات���ي 

�صلطان النيادي
توعية  يف  مهماً  دوراً  ال��دارم��ا  تلعب   
حلياة  العاك�صة  امل���راآة  وه��ي  املجتمع، 
ال�����ص��ع��وب، مب��ا حت��ت��وي��ه م��ن مفاهيم 
�صائدة،  واأع������راف  وت��ق��ال��ي��د  وع�����ادات 
وت�������ص���ه���م ب�������ص���ك���ل ج��������ذري يف ط���رح 
املجتمعية  وال����ظ����واه����ر  ال���ق�������ص���اي���ا 
ومعاجلتها وتوفري احللول والبدائل 
يف حال تفاقمها، وما نعي�صه اليوم من 
تفر�س  مت�صارعة  ع�صرية  متغريات 
املتغريات  ه��ذه  مواكبة  ال��درام��ا  على 
مهما كانت مت�صاعدة، وهو دورموؤثر 
وعميق وي�صب يف �صناعة الوعي، الأن 
االأ�صرع  الو�صيلة  هي  الفنية  الدراما 
اختالف  على  املتلقي  وع��ي  لت�صكيل 
م�������ص���ت���واه ال���ف���ك���ري واالج���ت���م���اع���ي، 
ويلتف  ال��ب��ي��وت،  ي��دخ��ل  فالتلفزيون 
حوله جميع الفئات العمرية، وكل ما 
يقدم على ال�صا�صة هو مو�صوع نقا�س 
وج�����دال، وي��ن��ت��ق��ل ه���ذا ال��ت��ف��اع��ل اإىل 
مواقع التوا�صل االجتماعي، ويحقق 
مزيداً من التاأثري، لكن يجب التنويه 
التوا�صل ال  مواقع  متابعي  اأن جذب 
يكون اأبداً عرب اإنتاج حمتوى �صطحي 

ملجرد ك�صب املتابعة واإثارة اجلدل. 
منوذجاً  ال����درام����ا  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 
املواطن  ق�صايا  مناق�صة  على  ق���ادراً 
االإماراتي والعربي مبنتهى ال�صفافية 
بعيداً عن االإ�صفاف واالبتذال، حتى لو 
الكوميديا،  با�صتخدام  املعاجلة  كانت 
الكوميديا  مب���ب���داأ  ال��ع��م��ل  ف��ي��ج��ب 
املنظمة والهادفة، دون تهريج مطلق 
اأو معاجلة �صطحية، واالأمثلة كثرية 
م�صبقاً  عر�صها  مت  م�صل�صالت  على 
لهذه  امل��ث��ايل  للتوظيف  م��ث��ااًل  ك��ان��ت 
االأهداف، وحتى تنجح هذه االأهداف 
من�صقة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت���ك���ون  اأن  ي���ج���ب 
ومتكاملة من خالل ت�صافر اجلهود 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  ال���وزارات  بني 
واملخت�صني  والكّتاب  الدراما  و�صّناع 
يف امل���ج���ال ال��ف��ن��ي. وي���ت���م ذل����ك عرب 
للموا�صيع  ال�������ص���ح���ي���ح  االخ����ت����ي����ار 
واإع���داد  امل�صتمرة،  وامل��واك��ب��ة  امل��ف��ي��دة 
بواقعية،  يعرب  ال���ذي  اجل��ي��د  الن�س 
ال�صرائح  كل  مع  املتنا�صب  واالأ�صلوب 
املجتمعية، ويجب االعراف اإن كانت 
الدراما  دور  يف  فعلية  اأزم����ة  ه��ن��اك 
للموؤثرات  امل��ت��زاي��د  التدفق  ملواجهة 
ال�صلبية من بع�س �صّناع املحتوى يف 
الذين  االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 
ال ي��خ�����ص��ع��ون ل�����ص��واب��ط حم����ددة يف 

ف�����ص��اء رق��م��ي ال ح���دود ل��ه��ا، وتزايد 
عدد املتابعني بغ�س النظر عن نوعية 
وهو  اخل��ط��ورة،  تكمن  وهنا  املحتوى 
م��ا اأف���رز حت��دي��اً ك��ب��رياً ملواجهته من 
خ�����الل خ���ط���ة م����درو�����ص����ة، وه������ذا ما 
املحلية  ال���درام���ا  اأزم����ة  حل��ل  يدفعنا 
التلفزيونية،  ال���ق���ن���وات  خ����الل  م���ن 
االأعمال  لتبني  ا���ص��ت��ع��داده��ا  وم���دى 
واإن���ت���اج���ه���ا، يف ظ���ل توفري  ودع��م��ه��ا 
م��ي��زان��ي��ة ق��وي��ة، واإم��ك��ان��ي��ات متاحة، 
والهوائية  امل��زاج��ي��ة  ع���ن  واالب���ت���ع���اد 
وال���ت���ح���ي���ز م����ن ب��ع�����س امل�������ص���وؤول���ني، 
ال�����ص��راك��ة احلقيقية  دع��ائ��م  واإر����ص���اء 
بني املوؤ�ص�صات احلكومية واالإعالمية 
و����ص���ّن���اع ال����درام����ا وم��ن��ت��ج��ي��ه��ا، وهي 
االنتقاء  على  قائمة  تكاملية  عملية 
عر�س  يف  واال�صتمرارية  االختيار  يف 
و�صمان  ال�������ص���ن���ة،  ط������وال  االأع�����م�����ال 
واملن�صات  ال��ق��ن��وات  ع��ل��ى  ت��واج��ده��ا 

الرقمية. 

االإع��الم  لي�س  العرميي:  �صعاد 
ال�����ذي ي��ق��و���س االأخ���الق���ي���ات 
التقليدية، واإمنا التغري يكون يف 

منظومة القيم
الدكتورة: �صعاد زايد العرميي

اأ�صتاذ م�صارك ورئي�س ق�صم احلكومة 
واملجتمع، جامعة االإمارات

تطورت  الثانية  االأل��ف��ي��ة  ب��داي��ة  منذ 
نقلة  واأحدثت  املعلومات  تكنولوجيا 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  يف  ن��وع��ي��ة  ع��امل��ي��ة 
االج���ت���م���اع���ي وح���ق���ق���ت م����زي����داً من 
التقارب والتوا�صل العامليني. واأ�صبح 
ل���ه���ذه ال��و���ص��ائ��ل اأث�����ر اإي���ج���اب���ي على 
عد؛ حيث حقق التوا�صل  خمتلف ال�صُ
ال�صعوب.  ب��ني  التفاهم  االج��ت��م��اع��ي 
نتجت  احل�صارية  النقلة  ه��ذه  ولكن 
يف  واأخالقية  �صلوكية  تداعيات  عنها 
اأزمة  اإىل  واملجتمع، وحتولت  االأ�صرة 
التفكك هذه، وجدها  خطرية. حالة 
�صانحة،  ف��ر���ص��ة  االأج��ن��ب��ي  االإع�����الم 
وا�صتطاع اأن يلعب دور املوؤثر ال�صلبي 
ال�صبابية.  االجت����اه����ات  ت�����ص��ك��ي��ل  يف 
ف��ه��ن��اك ع����دة ع���وام���ل ل��ه��ا ت���اأث���ري يف 
ت��ف��اق��م اخل���ط���ر االإع�����الم�����ي، وه���ي: 
االإعالمي  واالنفتاح  املحلية  الثقافة 
والتعليم،  االأ����ص���ري،  وال��ف��راغ  احل���ر، 
جمتمع  ومير  االقت�صادي.  والو�صع 
االإمارات بتغري اجتماعي واقت�صادي 
���ص��ري��ع وع��م��ي��ق يف اجل��ان��ب��ني امل���ادي 
ال�صريعة  ال��ن��ق��ل��ة  ه���ذه  وال���الم���ادي. 
اال�صتقرار  االأك���رب يف  االأث���ر  لها  ك��ان 
والقيمي  وال����ث����ق����ايف  االج���ت���م���اع���ي 
اجلانب  اأن  املعروف  ومن  واملعياري. 
املادي يتغري ب�صكل اأ�صرع من اجلانب 
الفجوة  حت�����دث  وه���ن���ا  ال�����الم�����ادي، 
يف  التفكك  فيها  يقع  التي  الثقافية 
وت�صبح  االجتماعية،  واملعايري  القيم 
والذي  ال�صلبية.  ل��ل��ت��غ��ريات  ع��ر���ص��ة 
ي���ح���دث يف جم��ت��م��ع االإم����������ارات من 
ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة، لي�س  خ��ل��ل يف 
االإعالمية،  ال��ت��اأث��ريات  ب�صبب  فقط 
ب���ل ه���و خ��ل��ل م��ع��ي��اري ق��ي��م��ي مي�س 
ي�صتعيد  ول��ك��ي  ال���الم���ادي.  اجل��ان��ب 
املجتمع توازنه، يحتاج اإىل النظر يف 
املقومات املحلية ومعاجلة اخللل من 
احلل  اإذن،  �صامل.  اجتماعي  منظور 
واإع����ادة  ال�صاملة  ال��ت��وع��ي��ة  يف  يكمن 
واحرام  االأخ��الق  و�صياغة  الربية 
ح��ق��وق االإن�����ص��ان وع���دم ال��ت��ع��دي على 
اخل�صو�صية.         وكما هو معروف، 
االإعالم �صالح ذو حدين اإذا ما اأح�صن 
االإم����ارات،  جمتمع  ويف  ا���ص��ت��خ��دام��ه، 

وا�صعة  م�صاحة  احل���ر  االإع����الم  خ��ل��ق 
الفرد  يعد  ومل  اخل��ارج��ي،  للتوا�صل 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى االأج���ه���زة ال��ر���ص��م��ي��ة يف 
واإمنا  املعلومات،  م�صادر  عن  البحث 
اخلارج،  من  املعلومة  ي�صتقي  اأ�صبح 
عن  ال�صادرة  باملعلومات  يثق  ال  فهو 
و���ص��ائ��ل االإع����الم امل��ح��ل��ي��ة. احل���د من 
االفرا�صي  التوا�صل  و�صائل  تاأثري 
مفتوح  الف�صاء  ال�صهل،  باالأمر  لي�س 
على م�صراعيه. اإذن، التح�صني ياأتي 
التثقيف  خ����الل  م���ن  ال����داخ����ل،  م���ن 
ال�صلوكي  وال���ت���ق���ن���ني  وال���ت���ه���ذي���ب 
واالأخ�����الق�����ي. ل��ي�����س االإع������الم ال���ذي 
بل  التقليدية،  االأخ��الق��ي��ات  يقو�س 
القيم،  منظومة  يف  يكون  التغري  اإن 
واحلل يكمن يف بناء منظومة اأخالقية 
يف  ملحوظ  ف��راغ  ويوجد  متما�صكة. 
جمتمع  يف  الوظيفي  االأ�صري  البناء 
االجتماعي  ف��ال��ت��م��ا���ص��ك  االإم�������ارات، 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ق���د ت��ف��ك��ك ودخ���ل���ت قيم 
التاأثري  م��ن  الكثري  اأف����رزت  ج��دي��دة 
اأجنبية  ع��ن��ا���ص��ر  وه���ن���اك  ال�����ص��ل��ب��ي. 
اأحياناً  تقوم  االإم��ارات��ي  البيت  دخلت 
بالتن�صئة االجتماعية؛ وال�صوؤال الذي 
ومن  االأب؟  هو  من  يكون:  اأن  يجب 
اأدواره��م��ا؟ عندما  هي االأم؟ وما هي 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكة  دخ��ل��ت 
االأبواب  اأو�صع  االإماراتية من  االأ�صرة 
احل�صارية  ال�صدمة  ي�صبه  ما  �صببت 
ومل جت��د م��ق��اوم��ة، ف��االأج��ي��ال غري 
حم�����ص��ن��ة. ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، حت���ّول 
من  التقليدي  االجتماعي  التفاعل 
اأر�س الواقع اإىل ال�صبكة االإلكرونية، 
احل�صارية  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ن��ق��ل��ة  ه����ذه 
التقليدية  ال��ق��ي��م  م���ع  ت��ت��م��ا���ص��ى  ال 
االإم��ارات��ي��ة ال��الم��ادي��ة. ِل���ذا، ظهرت 
االأ�صوات التي تنادي بو�صع احللول، 
و�صائل  ���ص��ب��ب��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��م�����ص��ك��الت 
التوا�صل االجتماعي، حيث اإن هناك 
خلاًل يف املعايري االأ�صرية التقليدية. 
الربية،  و���ص��ائ��ل  ق�����ص��ور يف  وه��ن��اك 
االأخالق  واالأب يف تهذيب  االأم  فدور 
والتاأديب قد تقل�س، واأ�صبحت هناك 
و�صائل  منحت  وا�صعة  ف��راغ  م�صاحة 
التوا�صل االجتماعي التمدد احلر يف 
الزمان واملكان. ويف غياب دور االأ�صرة، 
الفراغ،  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��دائ��ل  ت�صد 
اأي عائق يحد من ن�صاط  فال يوجد 
العوامل  ه��ذه  جميع  الو�صائل.  ه��ذه 
ال�صلبي،  ��ز  املُ��ح��فِّ دور  لعبت  وغ��ريه��ا 
الوظيفي  ال��ب��ن��اء  ع  ت�����ص��دُّ اإىل  واأدت 
االأ�صرة  يف  اال�صتقرار  حالة  �صت  وقوَّ
ي��وج��د يف داخل  وامل��ج��ت��م��ع. واحل����ل 
اخلالقة  فالربية  نف�صها،  االأ���ص��رة 

ال�صحيحة، رمبا تكون هي احلل. 

نادية عبدالرزاق : للطفل احلق 
اأن  ب�صرط  واالبتكار  املعرفة  يف 
يتوافق ذلك مع �صنه لئال يتعر�س 

ملواقف ال تتنا�صب مع وعيه
الطفل والتوا�صل االجتماعي

 املحامية : نادية عبدالرزاق
تعد ظاهرة ا�صتخدام و�صائل التوا�صل 
االج��ت��م��اع��ي م��ظ��ه��راً ح��دي��ث��اً وبدياًل 
لو�صائل التوا�صل التقليدية، وخا�صة 
وتزايد  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ط��ور  م���ع 
املعا�صرة،  التوا�صل  و�صائل  ا�صتخدام 
اإال اأن ا�صتخدام هذه الو�صائل ترتب 
عليه بع�س االآثار االإيجابية وال�صلبية، 
اأن  امل�صتخدم  االأم��ر الذي يحتم على 
ميتلك وعياً كافياً واإدراك��اً قادراً على 
التمييز بني ما هو مفيد وما هو غري 
مفيد، ومعرفة تبعاتها من اجلوانب 

وال�صحية،  والنف�صية  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ل���ذا ك���ان م���ن ال�������ص���روري و���ص��ع حد 
الو�صائل،  لتلك  امل�صتخدم  ل�صن  اأدنى 
وهو 13 عاماً، ويرجع ذلك ل�صببني 
اأن��ه ال�صن ال��ذي ح��دده موؤمتر  االأول 
االإنرنت  على  االأط��ف��ال  خ�صو�صية 
�صروط  وال����ث����اين   ،)COPPA(
املواقع  من  لكثري  الر�صمية  اخلدمة 
ال�����ص��ه��رية ال��ت��ي ت�����ص��رط ه���ذا ال�صن 
واحل�صول  امل����واق����ع  ع��ل��ى  ل���ل���دخ���ول 
بوك  كفي�س  خ��ا���ص��ة،  �صفحات  ع��ل��ى 

وتوير.
كما ن�س ال��ق��ان��ون االحت���ادي رق��م 3 
2016 يف �صاأن حقوق الطفل  ل�صنة 
اأن:  25 على  " يف املادة رقم  "ودمية 
املعرفة  ام��ت��الك  احل���ق يف  )ل��ل��ط��ف��ل 
وو���ص��ائ��ل االب��ت��ك��ار واالإب������داع، ول���ه يف 
�صبيل ذلك امل�صاركة يف تنفيذ الربامج 
والفنية  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���رف���ي���ه���ي���ة 
ومع  �صنه  م��ع  تتفق  ال��ت��ي  والعلمية 
وت�صع  العامة،  واالآداب  العام  النظام 
املعنية  واجلهات  املخت�صة  ال�صلطات 
ل����ذل����ك(، فلقد  ال����الزم����ة  ال����ربام����ج 
املعرفة  يف  احل��ق  للطفل  امل�صرع  كفل 
ا���ص��رط ذل��ك مبا  واالب��ت��ك��ار، ولكنه 
االأطفال  فا�صتخدام  �صنه  مع  يتوافق 
ل��و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
ي��ع��ر���ص��ه��م ملحتوى  ���ص��غ��رية  اأع���م���ار 
مع  تتنا�صب  ال  وم��واق��ف  واأ���ص��خ��ا���س 

درجة ن�صجهم.
عر�صت  كمحامية  عملي  موقع  ومن 
ع��ل��ي اإح����دى ال��ق�����ص��اي��ا مل��راه��ق حّول 
خمزن  اإىل  به  اخلا�س  "الوات�صاب" 
مب�صاهد  املدر�صة  يف  زميالته  ل�صور 
ي�صتدرج  ف���ك���ان  ل���ل���ح���ي���اء،  خ���اد����ص���ة 
ب��ن��ات ج��ي��ل��ه الإر�����ص����ال ����ص���وره���ن، ثم 
ال�صور،  املزيد من  يهددهن، ويطلب 
االأمر،  االأ���ص��ر  اإح���دى  اكت�صفت  حتى 
و�صجلت بالغاً �صده الرتكابه اإحدى 
اأنه  االإلكرونية، وهنا نرى  اجلرائم 
يف  اأك��رب  دور  لالأ�صرة  يكون  اأن  يجب 
بخطورة  وتب�صريهم  االأب���ن���اء  ح��ي��اة 
ال��ت�����ص��رف��ات م��ن الناحية  ت��ل��ك  م��ث��ل 
ال�صماح  ع��دم  ع��ن  ف�صاًل  القانونية، 
ل��ه��م ب��اإن�����ص��اء ح�����ص��اب��ات ع��ل��ى مواقع 
مبكرة،  �صن  يف  االجتماعي  التوا�صل 
على  ق��ادري��ن  ي��ك��ون��وا  اأن  يجب  حيث 
واخلطاأ،  ال�����ص��واب  ب��ني  م��ا  التمييز 
وحت��دي��د م��وع��د ال���ص��ت��خ��دام الهاتف 
�صحتهم  على  للحفاظ  واالإن��رن��ت، 
النف�صية واجل�صدية، ولالإعالم اأي�صاً 
والقيم  امل��ب��ادئ  تر�صيخ  يف  كبري  دور 
مبكرة،  �صن  يف  لالأطفال  االأخالقية 
يف  اإيجابياً  حم��ت��واه  ي��وؤث��ر  اأن  فيجب 
والقيم  االأخ��الق  على  الطفل  تن�صئة 
اأ�صكال  احل��م��ي��دة، وال��ب��ع��د ع��ن ك��اف��ة 
و�صبط  والكراهية،  والتمييز  العنف 
باأ�صكالها  االإع���الم  فو�صائل  �صلوكه، 
امل��ت��ع��ددة اأ���ص��ب��ح ل��ه��ا ت��اأث��ري ك��ب��ري يف 
وعاطفته  و�صلوكه  ومعتقداته  الفرد 
ومواقفه ووجهات نظره، ف�صاًل عن 
ال��ع��ن��ف، ومقاطع  ع���دم ب��ث م�����ص��اه��د 
ال���ف���ي���دي���و اخل����ط����رية، واحل������ث على 
وال��ك��ت��اب��ة واالإب�����داع لتن�صئة  ال��ق��راءة 
جيل واٍع ومن�صبط وقادر على حتمل 

امل�صوؤولية.

د. ح�صن م�صطفى: واقع االإعالم 
التقليدي واجلديد لي�س تناف�صيًا 
بل تكامليًا باعتبار اأن لكل و�صيلة 

اإعالمية جمهورها
الدكتور : ح�صن م�صطفى

اأ�صتاذ االإعالم الرقمي 

جامعة الفالح 
ي����وؤم����ن بوجود  م����ن اجل���م���ه���ور  ك���ث���ري 
�صراع اأو تناف�س بني االإعالم التقليدي 
واالإع��������الم ال���رق���م���ي اجل����دي����د، وه���ذا 
فكالهما  مت����ام����اً،  خ���اط���ئ  االع���ت���ق���اد 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ولكن  ال���ر����ص���ائ���ل  ي������وؤدي 
واأدوات  خمتلفة  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
اإغفال  مي��ك��ن  ال  ح��دي��ث��ة،  ت��وا���ص��ل��ي��ة 
التوعية  ال��ر���ص��م��ي يف  االإع����الم  ج��ان��ب 
بثقة  ي��ح��ظ��ى  زال  م���ا  اإذ  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��م��ه��ور، اإىل ج��ان��ب اأن 
ال����ق����رارات ال��ر���ص��م��ي��ة مت���ر ع���رب هذه 
بالقيم  مت�صكه  يف  خ�صو�صاً  القنوات، 
ال�صرف  مبواثيق  وااللتزام  االإعالمية 
ال�صحفية، وميكن القول اإن الدور هنا 
اأن  باعتبار  تكاملياً  بل  تناف�صياً  لي�س 
الذي  جمهورها  اإعالمية  و�صيلة  لكل 
للو�صائل  ب��د  وال  بها،  وي��وؤم��ن  يتعامل 
التطورات  م��واك��ب��ة  م���ن  االإع���الم���ي���ة 
االت�صالية املت�صارعة يف املجال، وعليها 
اإي�صال  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه���ذه  ت��وظ��ف  اأن 
تتنا�صب  ال���ت���ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ال��ر���ص��ال��ة 
اجلديدة،  الو�صائط  ه��ذه  جمهور  م��ع 
ذاتها  ال��ط��رق  ا�صتخدام  لها  ميكن  ب��ل 
املتبعة عرب املن�صات املختلفة، فطريقة 
كما  لي�س  االإع��الم��ي��ة  الر�صالة  عر�س 
ولكن  متكلفاً،  اأو  جافاً  ال�صابق  يف  كان 
من  اجلديدة  الطرق  ا�صتخدام  ميكن 
موؤثرة  ون���ق���اط  ���ص��ري��ع��ة  ف��ي��دي��وه��ات 
منا�صبة، وقد حتركت بع�س املوؤ�ص�صات 
ب��ا���ص��ت��خ��دام توير  ه����ذا االجت������اه،  يف 
واإن�����ص��ت��غ��رام وف��ي�����ص��ب��وك م��ث��اًل، وعلى 
الرغم من حتفظ كثري من املوؤ�ص�صات 
الر�صمية على ا�صتخدام بع�س املن�صات 
الرفيهية،  ل��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  االأخ����������رى 
بال�صكل  توظيفها  م��ن  مانع  ال  ب��راأي��ي 
�صريحة  اأي�صاً  جمهورها  الأن  الالئق، 
ك��ب��رية يف امل��ج��ت��م��ع، وي��ج��ب ع���دم ترك 
ه����ذه ال�����ص��ري��ح��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات اأخ����رى 
ق��د ت��ك��ون ه���ّدام���ة، ف��ال ب��د م��ن اإيجاد 
التوازن، وب�صورة عامة اأ�صبح االت�صال 
يتبادل فيه  ت��ب��اديل  ع��ن موقف  ع��ب��ارة 
االت�صال  واأ���ص��ب��ح  اأك���رث،  اأو  �صخ�صان 
اأف��راد عديدين  ي�صري وفق من��وذج من 
 from many اإىل اأفراد عديدين
ال�صلطة  ان��ت��ه��ت  ك��م��ا   ،to many
)املر�صل(  ب��االت�����ص��ال  للقائم  املطلقة 
للم�صتقبل  واأ���ص��ب��ح  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ع��ل��ى 
���ص��الح��ي��ات وح��ري��ة ال��و���ص��ول اإىل ما 
ي��ري��ده ع��ل��ى ال�����ص��ب��ك��ة، وظ��ه��ر مفهوم 
الذين  م��ي��دي��ا(،  ال�صو�صيال  )م���وؤث���رو 
ل��دي��ه��م م��ت��اب��ع��ون ق���د ي��ت��ج��اوز اأع����داد 
االإعالمية،  املوؤ�ص�صات  بع�س  متابعي 
ب��االت�����ص��ال احل����ايل عرب  ال��ق��ائ��م  الأن 
الو�صائط اجلديدة لي�س لديه االلتزام 
الر�صمية،  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ل����دى  امل��ت��وف��ر 
املنتجة  االإع��الم��ي��ة  الر�صالة  اأن  جن��د 
التجاوزات  م��ن  ك��ث��ري  ب��ه��ا  ق��ب��ل��ه،  م��ن 
وعدم  م�صداقية  وع���دم  ���ص��ائ��ع��ات  م��ن 
اللغوية  االأخ���ط���اء  ب���ل وح��ت��ى  حت��ق��ق، 
وال�صياغة واملعلوماتية، وهو ما يوؤدي 
ول��ذا كان  ب��ال �صك،  الثقة  ف��ق��دان  اإىل 
الرقمي  االإع��الم  بالكلية يف  االنغما�س 
االأ�صا�صي  امل�����ص��در  باعتبارها  واأدوات����ه 
املعلومة واخلرب  الن�سء يف تلقي  لدى 
والرفيه والثقافة واملرجعية الدينية، 
ملحة  ال�����������ص�����رورة  اأ�����ص����ح����ت  ك����ذل����ك 
ل��ت��دارك ه��ذا االأث���ر يف حت�صني الفكر 
فالتقنيات  املختلفة،  االن��ح��راف��ات  من 
احلديثة هي و�صائط الإي�صال الر�صالة، 
وظهر ما يعرف باالندماج االإعالمي، 
الو�صائل  ب����ني  ال�����ف�����وارق  اإذاب���������ة  اأي 
ال�صحيفة جمرد  تعد  فلم  االت�صالية، 
جمرد  الراديو  يعد  ومل  و�صورة،  ن�س 
�صوت، ولكن الو�صائط احلديثة جمعت 
كل االأ�صكال واالأمن��اط، لذا يجب على 
الر�صمية  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  جميع 
انتهاج ا�صراتيجيات ات�صالية خمتلفة، 
وع��و���ص��اً ع��ن ر���ص��ائ��ل اإع��الم��ي��ة طويلة 
احلياة  اإي��ق��اع  طبيعة  م��ع  تتنا�صب  ال 
املت�صارعة، يجب اخت�صارها با�صتخدام 
ك��ج��رع��ات مركزة،  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ال��ق��وال��ب 

تدخل فيها كل العنا�صر املطلوبة.

املحامية نادية عبدالرزاقالدكتور حمد احلماديالفنان االإماراتي �صلطان النياديالدكتورة �صعاد العرمييالدكتور عماد عمرالدكتور ح�صن م�صطفىاأحمد �صعيد املن�صوري

»االإعالم وت�شكيل الوعي املجتمعي« حتقيق ل� »جملة االأمن« التابعة ل�شرطة دبي  
•• دبي-الفجر

 609  ن�صرت جملة االأمن التابعة ل�صرطة دبي يف عددها 
ل�صهر يوليو 2022 حتقيقا �صحفيا حتت عنوان:  "االإعالم 
وت�صكيل الوعي املجتمعي" بني احلني واالآخر ويف مواقف 
تثري  موا�صيع  التوا�صل  مواقع  تت�صدر  معينة،  ومنا�صبات 
اجلدل، منها ما يتعلق مبحتوى ي�صنعه اأفراد اأو بت�صرفات 
والفهم  الوعي  مب�صتوى  يتعلق  ما  اأو  احل�صابات،  اأ�صحاب 

يف  يحدث  ما  مع  التعاطي  وطريقة  املجتمعي،  واالإدراك 
الو�صط املجتمعي اأو العامل. وتتباين وجهات النظر يف مثل 
هذه املواقف بني من يلقي اللوم على غياب االإعالم التقليدي 
من  وبني  اجلديد،  االإع��الم  مع  متا�صيه  و�صعف  امل�صهد  عن 
يجعل الوعي املجتمعي �صببا لكل ما يحدث، لكون الو�صائل 
ومتنوعة،  متعددة  املحتوى  ب�صناعة  املتعلقة  واالأدوات 
ومن هذا  املجتمع.  الوعي يف  م�صتوى  امل�صوؤولية على  فتقع 

املنطلق ن�صرت جملة االأمن التابعة ل�صرطة دبي يف عددها 
عنوان:   حتت  �صحفيا  حتقيقا   2022 يوليو  ل�صهر   609
االإجابة  لتحاول  املجتمعي"  الوعي  وت�صكيل  "االإعالم 
االخت�صا�س  واأ�صحاب  امل�صوؤولني  من  الت�صاوؤالت  بع�س  عن 
و�صناع الدراما، وهي ت�صاوؤالت يطرحها املجتمع ويعرب عنها 
التوا�صل،  مواقع  يف  ن�صهدها  التي  االأح��داث  من  الكثري  يف 
ظل  يف  التقليدي  االإع��الم  جدوى  حول  الت�صاوؤالت  ومنها 

منو االإعالم اجلديد، فما االإعالم التقليدي؟ وما االإعالم 
وما  وامل��وؤث��ر؟  املحرك  ومن  �صماتهما؟  اأه��م  وما  اجلديد؟ 
التقليدي؟  االإعالم  اإليهما  ي�صتند  التي  والر�صالة  الروؤية 
اأدوات الوعي مثل الدراما يف طرح الق�صايا  وكيف توظف 
نواجه  الرقمي؟ وكيف  االإعالم  املجتمعية من خالل عرب 
التوا�صل  مواقع  يف  اخلاطئة  للمفاهيم  ال�صلبي  التدفق 

االجتماعي وتاأثريها يف اجليل اجلديد؟

م�صامني التوعية وجّدّيتها ال متنعان تقدميها يف قوالب معا�صرة حتبها االأجيال اجلديدة  فاعلية  • اإن 

• االإعالم االأجنبي وجد فر�صة �صانحة وا�صتطاع اأن يلعب دور املوؤثر ال�صلبي يف ت�صكيل االجتاهات ال�صبابية 

من خالل الدراما يتطلب �صراكة حقيقية بني املوؤ�ص�صات احلكومية الداعمة و�صّناع الدراما  املجتمعي  • الوعي 
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الوزراء  رئي�س  طالب  اإن��ه  االإيطالية  جنوم  خم�س  حركة  زعيم  قال 
يتاأرجح فيه  ال��ذي  الوقت  بتلبية خم��اوف احل��زب يف  دراغ��ي  ماريو 

االئتالف احلكومي على حافة االنهيار.
وتابع زعيم حركة خم�س جنوم جوزيبي كونتي يف فيديو مت بثه عرب 
واأعربوا  اأولوياتنا،  لتلبية  ال��وزراء دراغي  “دعونا رئي�س  في�س بوك 
عن عدم راحتهم ال�صيا�صية التي ن�صعر بها داخل حكومة االأغلبية”، 
والتي  ال�صعبوي  الطلبات حلزبه  اإىل قائمة من  ي�صري  وكان كونتي 
�صلمها لدراغي قبل اأ�صبوع ون�صف م�صى، اأحدها هو و�صع حد اأدنى 

قانوين لالأجور.
منذ  االأح���زاب  م��ن  عري�صة  �صريحة  ي�صم  ائتالفاً  دراج���ي  وي��راأ���س 
فرباير)�صباط( 2021، وهي اأحزاب غالباً ما ال تتعاون معاً، لكنها 
جتمعت الإظهار الوحدة و�صط جائحة كورونا، ومع ذلك تعر�س هذا 
رف�س حزب حركة خم�س  عندما  املا�صي  اخلمي�س  ل�صربة  التعاون 
لل�صركات  م�صاعدات  ب�صاأن  اإج���راء  على  الت�صويت  ال�صعبوي  جن��وم 

واالأ�صر التي تت�صررت جراء احلرب يف اأوكرانيا.
اإ�صراراً  ويعني  الثقة  على  ت�صويتاً  باعتباره  القرار  اإىل  ُينظر  وكان 
ب��االئ��ت��الف ال���ذي ت���رددت ح��زب ح��رك��ة خم�س جن��وم فيه يف توجيه 

انتقاد �صديد لرو�صيا و�صط غزوها الأوكرانيا.
نياتها يف وقت   املختلفة عن  االإيطالية  ال�صيا�صية  االأح��زاب  وك�صفت 
ت�صتعد جميع االأحزاب ليوم االأربعاء املقبل، الذي �صيك�صف فيه رئي�س 
الوزراء ماريو دراغي ما اإذا كان يعتزم البقاء يف املن�صب وكيفية ذلك 

بعد تقلقل �صديد يف االئتالف احلكومي.

مر�س  ح��ول  التكهنات  الربيطانية  امل�صلحة  ال��ق��وات  قائد  ا�صتبعد 
لالغتيال،  تعر�صه  اإم��ك��ان  اأو  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ص��ي  الرئي�س 

معتربا اأن ذلك جمرد “تفكري رغبوي«.
الوزراء  لرئي�س  خلف  باختيار  املحافظني  ح��زب  ينهمك  ح��ني  ويف 
بوري�س جون�صون، قال االأدمريال توين راداكني اأي�صا اإن على زعيم 
بريطانيا املقبل اإدراك اأن رو�صيا ت�صكل “التهديد االأكرب” للمملكة 
�صي�صتمر  الذي متثله مو�صكو  التحدي  اأن هذا  املتحدة، م�صريا اىل 
لعقود.واأ�صاف يف مقابلة تلفزيونية بثتها هيئة االإذاعة الربيطانية 
)بي بي �صي( حول ال�صائعات التي حتيط ب�صحة بوتني “اأعتقد اأن 
بع�س التعليقات التي تفيد باأنه لي�س يف �صحة جيدة اأو اأنه من املوؤكد 

اأن �صخ�صا ما �صيغتاله اأو يطيح به، اأعتقد اأن هذا تفكري رغبوي«.
وتابع “نرى كع�صكريني حمرفني نظاما م�صتقرا ن�صبيا يف رو�صيا. 
هرمية  ون���رى  م��ع��ار���ص��ة.  اأي  قمع  م��ن  ب��وت��ني  الرئي�س  متكن  لقد 
�صخ�س يف  اأي  لدى  يكن  وبالتايل مل  بوتني،  الرئي�س  يف  ا�صتثمرت 

املراكز العليا الدافع لتحدي الرئي�س بوتني«.
واعترب القائد الع�صكري الربيطاين اأن القوات الربية الرو�صية قد 

ت�صكل تهديدا اأقل االآن بعد تعر�صها لنك�صات يف حرب اأوكرانيا.
األف   50 اإ�صابة  اأو  اأ�صفر عن مقتل  اأوكرانيا  اأن غزو  وق��ّدر راداك��ني 
اإىل  باالإ�صافة  رو�صية،  دبابة   1،700 قرابة  وتدمري  رو�صي  جندي 

نحو 4 اآالف مركبة مدرعة.

من  ال�صيا�صية  وامل��ج��م��وع��ات  الت�صاديني  امل��ت��م��ّردي��ن  م��ن  ق�صم  ان�صحب 
املحادثات مع املجل�س الع�صكري الت�صادي التي ت�صت�صيفها قطر، مّتهمني 

احلكومة بال�صعي لزعزعة جهود ال�صالم.
يف  امل�صاركة  املجموعات  ن�صف  ح��وايل  بها  قامت  التي  اخلطوة  وج��اءت 
الرئي�س حممد  اإع��الن حكومة  �صاعة على   24 اأقل من  املحادثات بعد 
اإدري�س ديبي اإتنو باأن حوارا وطنيا لل�صالم هدفه التمهيد لالنتخابات 
متمّردة  جمموعات  اّتهمت  ب��ي��ان،  اآب/اغ�����ص��ط�����س.ويف   20 يف  �صينطلق 
ت�����ص��ارك يف امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي جت���ري يف ال���دوح���ة ب��رع��اي��ة ق��ط��ر الوفد 
احلكومي ب�”امل�صايقات والرهيب والتهديد ون�صر املعلومات امل�صللة«.
وذك��رت اأنه مت حتديد موعد احل��وار من دون اأي م�صاورات، منددة مبا 
اعتربتها حماولة ل�”اإق�صاء” العديد من املجموعات امل�صلحة وحلفائها 
يف  الع�صكري  للمجل�س  رئي�صا  دي��ب��ي  ��ب  احل��وار.وُن�����صّ م��ن  ال�صيا�صيني 
ني�صان/اأبريل 2021 بعيد اإعالن مقتل والده على اجلبهة يف مواجهات 

مع املتمردين، بعد اأن حكم ت�صاد بقب�صة حديدية الأكرث من 30 عاما.

عوا�شم

روم�

لندن

الدوحة

بايدن: وا�صنطن »لن تتخلى« عن ال�صرق االأو�صط 

قمة جدة ... حتديات ج�شام رمبا لن تفلح معها الوعود

ماكرون يحيي الذكرى الثمانني حلملة »فال ديف« 
•• باري�س-اأ ف ب

لذكرى  موقعا  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  يد�صن 
للتزلج  �صتاد  ا���ص��م  حتمل  ال��ت��ي  ديف”  “فيل  حملة  �صحايا 
حمطة  يف   ،1942 يف  ع��ام��ا  ثمانني  قبل  وح��دث��ت  ال�صتوي 
اإىل  ق��واف��ل  ث��م��اين  انتقلت منها  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة  ال��ق��ط��ارات 
اأن  االإليزيه  ق�صر  يف  م�صت�صار  النازية.واأعلن  املع�صكرات  اأحد 
الرئي�س الفرن�صي �صيلقي يف هذه املنا�صبة “خطابا هجوميا” 
�صد معاداة ال�صامية التي “ما زالت حتوم ويف بع�س االأحيان 
ماكرون  اأن  “مقلق جدا«.واأ�صاف  اأم��ر  وه��ذا  ب�صكل خبيث”، 
دور  ح��ول  وخ�صو�صا  التاريخية”  “الرجعية  اأي�صا  �صيدين 

املاري�صال فيليب بيتان، رئي�س حكومة نظام في�صي من 1940 
اإىل 1944، خالل احلرب العاملية الثانية.وي�صل ماكرون  اإىل 
حمطة بيتيفييه ال�صغرية التي تبعد حوايل مئة كيلومر اإىل 
اجلنوب من باري�س ومل ت�صتقبل م�صافرين منذ �صتينات القرن 
املا�صي وحولتها موؤ�ص�صة “ن�صب حمرقة اليهود” اإىل متحف 
موؤخرا.ويرافق الرئي�س الفرن�صي عدد من ال�صخ�صيات بينهم 
املوؤرخ �صريج كالر�صفيلد، والناجية من اأحد املع�صكرات النازية 
جينيت كولينكا ورئي�س �صركة ال�صكك احلديد الفرن�صية )ا�س 
بيتيفييه، مّرت  ف��اران��دو،وم��ن حمطة  بيار  ج��ان  اف(  �صي  ان 
جمموعة من 13 األف يهودي بينهم 4115 طفال، اعتقلهم 
بطلب من االأمل��ان نحو ت�صعة اآالف موظف فرن�صي يف باري�س 

و�صواحيها يف 16 متوز/يوليو 1942 واالأيام التالية.ونقل 
ال�صتوي  التزلج  �صتاد  اإىل  وم�صنون  مر�صى  بينهم   8160
اإجالوؤهم  قبل  باري�س  يف   15 الدائرة  يف  ديفري(  )فيلودروم 
اإىل مع�صكرات دران�صي )�صاحية باري�س( وبيتيفييه وبون-ال-
روالند )غرب(.ومن حمطة بيتيفييه وحدها، توجهت ثماين 
قوافل بعد ذلك اإىل مع�صكرات االعتقال لنقل اأكرث من ثمانية 
اآالف منهم. ومل ينج منهم �صوى ب�صع ع�صرات من البالغني.

ويوؤكد جاك فريدج مدير “ن�صب حمرقة اليهود” اإن “هذه 
اإبادة  الفرن�صي  احل��دث  فيه  اأ�صبح  ال��ذي  امل��ك��ان  ه��ي  املحطة 
“مكان فريد للذاكرة يف  اأنه  م�صددا على  اأوروبية”،  جماعية 

فرن�صا«.

قتلى بتحطم طائرة   8
�شحن يف اليونان

•• اأثينا -وام:

بالقرب من مدينة كافاال  اأ�صخا�س جراء حتطم طائرة �صحن   8 قتل 
�صمايل اليونان .

اأفراد  اأن جميع  اأم�س،  اليونانية  احلكومية  اأر تي”  “اإيه  وذكرت �صبكة 
طاقم الطائرة “اأنتونوف اإيه اإن-12” الثمانية قتلوا يف احلادث.

اأبلغ  و  �صربيا  يف  ني�س  مدينة  من  الطائرة  اأقلعت  التقارير  بح�صب  و 
يف  اال���ص��ط��راري  الهبوط  وطلب  املحرك  يف  م�صكلة  وج��ود  عن  قائدها 
مطار كافاال اليوناين، لكن الطائرة مل ت�صل اإىل هناك وحتطمت على 

بعد حوايل 40 كيلومرا من املطار.

•• جدة-وكاالت

اأيام  اأرب��ع��ة  ا�صتمرت  جولة  ختام  يف 
بو�صت  وا�صنطن  �صحيفة  و�صفتها 
الرئي�س  ����ص���ارك  ل��ل��ج��دل،  ب��امل��ث��رية 
بايدن يف قمة عربية  االأمريكي جو 
ال�صعودية  ج���دة  مب��دي��ن��ة  اأم��ري��ك��ي��ة 
ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول  ج���م���ع���ت 
واالأردن  والعراق  اخلليجي، وم�صر، 

حتت �صعار االأمن والتنمية.
و���ص��ه��د ال���ي���وم االأخ�����ري م���ن اجلولة 
االأوىل لبايدن يف املنطقة منذ توليه 
ال�صلطة عدة لقاءات ثنائية للرئي�س 

االأمريكي .
اأم��ام قمة ج��دة مل يخف  ويف كلمته 
الرئي�س االأمريكي الهدف الرئي�صي 
من جولته، التي ا�صتهلها باإ�صرائيل 
وهو  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة،  واالأرا�������ص������ي 
حماولة احلفاظ على دور الواليات 
امل��ت��ح��دة يف ال�����ص��رق االأو���ص��ط وقطع 
اأي حم��اول��ة م��ن قبل  اأم���ام  الطريق 
ال���ق���وى االإق��ل��ي��م��ي��ة امل��ت��ن��اف�����ص��ة على 
اال����ص���ت���ح���واذ ع���ل���ى ه�����ذا ال��������دور، ال 
ت�صنها  ال��ت��ي  احل����رب  ظ��ل  يف  �صيما 
رو����ص���ي���ا ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا م��ن��ذ �صهر 
فرباير)�صباط( املا�صي والتي تتخذ 

بعداً اإقليمياً بامتياز.
�صتظل  ب�������الده  اأن  ب����اي����دن  واأك��������د 
ال�صرق  ك��ام��ل يف  ب�����ص��ك��ل  م��ن��خ��رط��ة 

لقوى  ال�صاحة  ترك  ولن  االأو�صط 
اأخ����رى ك��ي مت��ار���س نفوذها،  ع��امل��ي��ة 
و�صمى تلك القوى قائاًل يف خطابه 
ونرك  ن���غ���ادر  “لن  ال��ق��م��ة:  اأم�����ام 
ف��راغ��ا مت��ل��وؤه ال�����ص��ني اأو رو���ص��ي��ا اأو 

اإيران«.
ورغ�����م ح���دي���ث ب���اي���دن ع���ن ال���ت���زام 
ال���������والي���������ات امل������ت������ح������دة ب���ح���م���اي���ة 
ممرات  حماية  يف  ودوره���ا  �صركائها 

ال���ت���ج���ارة ال���ب���ح���ري���ة وال�����دف�����اع عن 
على  وال��ت��ع��ري��ج  “احللفاء”  اأم�����ن 
اإي������ران  ل�”تهديدات”  ال���ت�������ص���دي 
ف�صاًل  ال��ن��ووي��ة،  طموحاتها  وك��ب��ح 
ع��ن ت��ق��دمي وا���ص��ن��ط��ن م��ل��ي��ار دوالر 
الغذائي  االأمن  تعزيز  للم�صاعدة يف 
للدول امل�صارة من تداعيات احلرب 
يف اأوكرانيا تركز حديث بايدن، اأكد 
املقابل  يف  يح�صل  مل  اأن��ه  مراقبون 

على ما جاء من اأجله اأال وهو تعهد 
ب��زي��ادة اإن��ت��اج ال��ن��ف��ط م��ن ق��ب��ل دول 
النفط  اأ�صعار  بهدف خف�س  اخلليج 
اخلارجية  وزي��ر  نفي  املرتفعة.ومع 
ال�صعودي االأمري في�صل بن فرحان 
جدة،  قمة  عقب  �صحفي  موؤمتر  يف 
“ناتو  لت�صكيل  م��ق��رح  اأي  وج����ود 
اإي�����ران  ن���ف���وذ  م��واج��ه��ة  يف  عربي” 
اأي  اإق��ام��ة  القمة  ملناق�صة  وتفنيده 

يرى  اإ�صرائيل،  م��ع  ع�صكري  ت��ع��اون 
حتقق  مل  بايدن  جولة  اأن  حمللون 
املبتغى منها والذي حددته �صحيفة 
االأزمات  مبعاجلة  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
وا�صتقطاب  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
اإطار  يف  مهم  خليجي  عربي  حم��ور 
���ص��راع غ��ري م��ب��ا���ص��ر يف ظ��اه��ره مع 
رو�صيا، لكن تداعياته وا�صحة لي�س 
امل��ت��ح��دة فح�صب بل  ال���والي���ات  ع��ل��ى 

والعامل  االأوروب���������ي  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
ب�صكل عام.

ومن جهتها، راأت �صحيفة الغارديان 
اأولوية  ل��ي�����س  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  اأن 
بالن�صبة الإدارة بايدن، واأن “اأوكرانيا 
التجديد  وان����ت����خ����اب����ات  وال�������ص���ني 
كلها  املتحدة  ال��والي��ات  يف  الن�صفي 
بالن�صبة  اإحل�����اح�����اً  اأك������رث  ق�����ص��اي��ا 
“بوليتيكو”  �صحيفة  وك��ان��ت  له”، 
االأم���ري���ك���ي���ة ق����د ق��ل��ل��ت م����ن �صقف 
الزيارة،  بنتائج  اخلا�صة  التوقعات 
“لن ت���وؤدي اإىل خف�س  اإن��ه��ا  وق��ال��ت 
املتحدة،  الواليات  البنزين يف  اأ�صعار 
املرتفعة  ال���ط���اق���ة  اأ�����ص����ع����ار  ل��ت��ظ��ل 
البيت  �صاكن  م�صاجع  تق�س  اأزم���ة 
االأبي�س ورفاقه«.ويرى حمللون اأن 
النتائج التي اآلت اإليها جولة بايدن 
م��ن جانب  تقدير  اإ���ص��اءة  على  دليل 
اأن��ه��ا فر�صت  وا���ص��ن��ط��ن، م��ع��ت��ربي��ن 
اإليها،  ودفعتها  مو�صكو  على  احلرب 
لكنها كانت مبثابة �صندوق ال�صرور 
اأث��رت على  ال��ذي جاء بنتائج �صلبية 
الذين  وحلفائها  املتحدة  ال��والي��ات 
ي���ع���ان���ون اق���ت�������ص���ادي���اً ك��م��ع��ظ��م دول 
ال��ع��امل م��ع ب��ل��وغ ال��رك��ود ومعدالت 
واأزمة  قيا�صية،  م�صتويات  الت�صخم 
جتنباً  تداركها  العامل  يحاول  غ��ذاء 
لو�صع كارثي، بح�صب حتذيرات من 

موؤ�ص�صات دولية.

•• بريوت-وكاالت

دخ��ل االإ����ص���راب امل��ف��ت��وح ملوظفي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام يف لبنان 
�صهره الثاين، لي�صتمر ال�صلل التام يف املوؤ�ص�صات واالإدارات 
العامة وتتوقف م�صالح النا�س ب�صكل كامل، بينما يرغب 

املوظفون يف زيادة رواتبهم.
وزادت امل�����ص��ك��ل��ة ت��ع��ق��ي��دا ق��ب��ل ع��ط��ل��ة ع��ي��د االأ����ص���ح���ى، يف 
اأعقاب ان�صحاب وزير العمل يف حكومة ت�صريف االأعمال 
واملوظفني،  احلكومة  بني  الو�صاطة  من  ب��ريم  م�صطفى 
تعهداته  على  ب�”االنقالب  له  املوظفني  رابطة  اتهام  اإثر 

و�صرب حقوقهم«.
واملديرية  عموما  العام  القطاع  موظفي  اإ�صراب  وت�صبب 
اأ�صعار  ج��دول  �صدور  بتعطيل  خ�صو�صا،  للنفط  العامة 

املحروقات، االأ�صبوع املا�صي.
موظفي  اإ���ص��راب  تداعيات  من  املحروقات  موزعو  وح��ذر 
على  اخلام�س  لالأ�صبوع  البلد  ي�صل  ال��ذي  العام،  القطاع 

التوايل.
ملوقع  �صقرا  اأب��و  ف��ادي  املحروقات  موزعي  م�صوؤول  وق��ال 
�صيتوقف  االإ���ص��راب  ا�صتمر  “اإذا  عربية”:  نيوز  “�صكاي 
ا���ص��ت��رياد ب��واخ��ر امل��ح��روق��ات م��ن اخل����ارج، ك��م��ا �صتتوقف 

اإجازات اال�صترياد«.
وطالب اأبو �صقرا رئي�س حكومة ت�صريف االأعمال جنيب 

ميقاتي، بالدعوة اإىل عقد جل�صة ا�صتثنائية ملجل�س الوزراء 
وتنفيذ مطالب موظفي القطاع العام، اإذ “مل يعد باإمكان 
اأ�صعار  غ���الء  ب�صبب  عمله  م��ك��ان  اإىل  ال��و���ص��ول  امل��وظ��ف 
العملة  انهيار  ب�صبب  لقيمتها  الرواتب  وفقدان  البنزين 
الوطنية«.ويرف�س عمال القطاع العام و�صعهم يف مواجهة 
مع املجتمع، ويعتربون اأنهم “كما ال�صعب اللبناين �صحية 
واالنهيار«. االإفال�س  اإىل  البلد  اأو�صلت  التي  ال�صيا�صات 

نيوز  “�صكاي  ملوقع  املوظفني  رابطة  اأع�صاء  اأحد  واأو�صح 
“منذ  قائال:  العمل،  وزير  اأ�صباب اخلالف مع  عربية”، 
رئي�س  يقنع  اأن  على  ال��وزي��ر  مع  اتفقنا  التفاو�س  بداية 
احلكومة ووزير املالية بتحويل الراتب احلايل للموظف 
من اللرية اإىل الدوالر، على اأن يحت�صب الدوالر ب�8 اآالف 
مما يعني  لرية بدال من 1500 لرية كما يحدث االآن”، 

زيادة رواتبهم بنحو 6 اأ�صعاف.
واأ�صار اإىل اأن “الراتب احلايل للموظف ال يتعدى مليونا 
و500 األف لرية، وكان يعادل حوايل األف دوالر على �صعر 
انهيار  بعد  لكن  ال��واح��د،  ل��ل��دوالر  ل��رية   1500 ���ص��رف 
العملة اإىل 30 األف لرية للدوالر يف ال�صوق ال�صوداء، �صار 

الراتب يعادل 50 دوالرا فقط«.
وي�����ص��م��ل االإ����ص���راب ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ة ك��اف��ة، مب��ا فيها 

الوزرات اخلدمية واالأ�صا�صية يف البالد.
االإعالم،  قطاع  اإىل  املوظفني  اإ���ص��راب  و�صل  واخلمي�س 

اأخبارها  بث  الوطنية لالإعالم عن  الوكالة  توقفت  حيث 
اليوم  يف  العمل  اإىل  ع��ادت  الر�صمي.لكنها  موقعها  على 
اأكد  ذات��ه بعد اجتماع عقده وزي��ر االإع���الم زي��اد امل��ك��اري، 
فيه اأحقية املطالب، مثمنا جهود العاملني يف ال��وزارة يف 

با�صتئناف  ال�صحفيني  وط��ال��ب  ال�صعبة،  ال��ظ��روف  ه��ذه 
مهامهم.وي�صهد لبنان منذ نهاية عام 2019 اأزمة مالية 
واقت�صادية هي االأ�صواأ من نوعها، طالت القطاعات العامة 

واخلا�صة  دون ا�صتثناء.

اإ�شراب موظفي القطاع العام ي�شل لبنان.. وال حلول يف االأفق

•• القد�س-وكاالت

�صحيفة  يف  ف���ران���ت���زم���ان  ج.  ���ص��ي��ث  ت���ن���اول 
اأثري  ما  االإ�صرائيلية  بو�صت”  “جريوزاليم 
لرو�صيا،  اإي���ران م�صريات  بيع  ع��ن  اأن��ب��اء  م��ن 
فقال اإن طهران تريد التقليل من �صاأن هذه 

التقارير الأنها ال تريد اإغ�صاب اأوكرانيا.
اإن ���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن اخل���ط���وات م���ن قبل  وق����ال 
التخفيف من  اأنها حت��اول  اإىل  اإي��ران، ت�صري 
االإتهامات االمريكية يف �صاأن بيعها م�صريات 

م�صلحة لرو�صيا.
واأت����ت االإت���ه���ام���ات االأم��ري��ك��ي��ة خ���الل جولة 

ال�صرق  ب���اي���دن يف  االأم���ري���ك���ي ج���و  ال��رئ��ي�����س 
االأو�صط، علماً اأن امل�صريات االإيرانية ت�صتخدم 
واإ�صرائيل  االأمريكية  ال��ق��وات  لتهديد  ع��ادة 

واململكة العربية ال�صعودية ودول اأخرى.
“فار�س”  اأنباء  وكالة  اأوردت��ه  لتقرير  ووفقاً 
اإىل  اإي�����ران ت�صعى  ف���اإن  االإي��ران��ي��ة اجل��م��ع��ة، 
تبد  ومل  االأم��ري��ك��ي��ة.  التقارير  م��ن  التقليل 
م�صت�صار  ك��الم  على  م�صهباً  فعل  رد  ط��ه��ران 
االأمن القومي االأمريكي جيك �صوليفان عن 
احتمال اإقدام اإيران على تزويد رو�صيا مبئات 

امل�صريات.
وقال الكرملني اإن امل�صريات لن تناق�س خالل 

زي����ارة ال��رئ��ي�����س ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري بوتني 
لطهران االأ�صبوع املقبل. و�صرح الناطق با�صم 
الرئا�صة  اأن  بي�صكوف  دمي��ي��ري  الكرملني 

الرو�صية “لن تعلق على هذا االأمر«.
“فار�س”  وا�صتندت املقالة املن�صورة يف وكالة 
على التقارير االأمريكية لنفي هذا االإتهام، يف 
تطبيق منوذجي الإ�صراتيجية ت�صت�صخدمها 
تريد  ما  لتوجيه  االإي��ران��ي��ة  االإع���الم  و�صائل 
طهران للعامل اأن يعرفه. واإذا نقلت امل�صريات 
هي  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  م��ع��رف��ة  يبقى  رو���ص��ي��ا  اإىل 
احلر�س  ي�صتخدمها  التي  ذاتها  النوعية  من 
اأخرى  اأن��واع  اأي  اأو من  اأبابيل،  الثوري، مثل 

خمزنة يف امل�صتودعات.
وت�صنع اإيران اليوم م�صريات يف طاجيك�صتان 
وب���اع���ت م�������ص���ريات م���ن ط�����راز م��ه��اج��ر اإىل 
اأثيوبيا وفنزويال، كما اأنها نقلت تكنولوجيا 
امل�صريات اإىل اليمن والعراق و�صوريا ولبنان. 
عن البنتاغون قوله  “فار�س”  ونقلت وكالة 
اإنه “ال توجد دالئل على اأن رو�صيا ت�صتخدم 
“م�صوؤواًل  اأن  واأ���ص��اف��ت  اإيرانية”.  اأ�صلحة 
ق���ال ال  ا���ص��م��ه،  ي��ذك��ر  اأم��ري��ك��ي��اً، مل  ع�صكرياً 
اأ�صلحة  دل��ي��ل ع��ل��ى ظ��ه��ور  ي��وج��د ح��ت��ى االآن 
التي  ال��رو���ص��ي��ة  ال��ق��وات  اإي��ران��ي��ة يف �صفوف 

تقاتل يف اأوكرانيا«.
عن  اإيرانية  تقارير  نقلت  نف�صه،  الوقت  ويف 
وزير اخلارجية ح�صني اأمري عبداللهيان قوله 

اإن اإيران تدعم جهود ال�صالم يف اأوكرانيا، لكنه 
امل�صريات.  م�صاألة  مناق�صة  على  منفتحاً  كان 
وقال: “لدينا اأنواع خمتلفة من التعاون مع 
الع�صكري...ولن  املجال  ذلك  يف  مبا  رو�صيا، 
ندعم اأي طرف متورط يف هذه احلرب، الأننا 

نوؤمن باأن هذه احلرب يجب اأن تتوقف«.
والحظت وكالة “فار�س” اأن وزارة اخلارجية 
االإيرانية قد تعاونت يف ال�صنوات املا�صية مع 
رو�صيا. ونقلت عن الناطق با�صم “البنتاغون” 
اأن االإيرانيني لديهم  “اإن من الوا�صح  قوله 
القدرة على االإنتاج املحلي. وال ادري ما هي 
عنا�صر االتفاق مع ال�صيد فالدميري بوتني. 
حول  خا�س  نحو  على  احلديث  ميكنني  وال 

كيف ميكن اأن تلبي اإيران حاجات رو�صيا«.
“وول  �صحيفة  اأوردت  ن��ف�����ص��ه،  ال��وق��ت  ويف 
ال�صفن  اأن  اجل���م���ع���ة  جورنال”  ����ص���ري���ت 
ح��م��ل م�صريات  ال���ي���وم  االإي����ران����ي����ة مي��ك��ن��ه��ا 
اإيرانية، وهذا ما ميثل ت�صعيداً بالن�صبة ملثل 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن االأ���ص��ل��ح��ة. و�صبق الإي���ران اأن 
ركزت م�صريات على منت ال��زوارق والقوارب 
اأنها قد زادت من مدى  ال�صريعة. لكن يبدو 
اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت  وقدرتها.  م�صرّياتها 
للخليج،  ب��اي��دن  ب��زي��ارة  “رحبت”  اإي���ران  اأن 
ب��ال��ك�����ص��ف ع���ن اأن������واع ج���دي���دة م��ت��ط��ورة من 
للواليات  ت���ه���دي���داً  ت�����ص��ك��ل  ال���ت���ي  امل�������ص���ريات 

املتحدة وحلفائها.

م�شريات اإيرانية لرو�شيا... طهران حتاول التمّل�س

اإ�شابات كورونا يف الهند عند 
اأعلى م�شتوياتها يف 4 اأ�شهر 

•• نيودلهي-رويرتز

الهندية  احلكومة  قدمتها  التي  التطعيمات  اأن  ر�صمية  بيانات  اأظ��ه��رت 
للوقاية من مر�س كوفيد-19 بلغت حاجز املليارين اأم�س االأحد ويجري 

حاليا تقدمي اجلرعة الثالثة من اللقاح جلميع البالغني.
امل�صتوى حمتفيا  اإىل هذا  بالو�صول  ناريندرا مودي  ال��وزراء  واأ�صاد رئي�س 

باأكرب واأطول حملة تطعيم يف العامل والتي بداأت العام املا�صي.
وواجه  وكتب مودي على توير يقول “الهند ت�صنع التاريخ مرة اأخرى”. 
التي  التعامل مع اجلائحة  اإدارة  �صوء  ب�صاأن  املعار�صة  انتقادات من  مودي 

يقول خرباء اإنها اأودت بحياة املاليني. وتنفي احلكومة هذه املزاعم.
49 وفاة جراء كوفيد-19 الليلة  واأظهرت بيانات وزارة ال�صحة ت�صجيل 

املا�صية لريتفع جممل الوفيات اإىل 525709.
وارتفعت االإ�صابات اجلديدة 20528 حالة يف ال�صاعات االأربع والع�صرين 
20 فرباير �صباط وفقا لبيانات جمعتها  اأعلى م�صتوى منذ  املا�صية وهو 

رويرز.
القيود  اأغلب  ن�صمة  مليار   1.35 �صكانها  ع��دد  يبلغ  التي  الدولة  ورفعت 

املفرو�صة الحتواء اجلائحة.

توقيف م�شاركني بتجّمع 
احتجاجي يف اإيران 

••طهران-اأ ف ب

املخّلني  م��ن  ع��ددا  ال�صرطة  اأوق��ف��ت 
احتجاجي  جتمع  خالل  “باالأمن” 
انح�صار من�صوب بحرية  على خلفية 
اإي������ران ك���ان���ت تعد  يف ���ص��م��ال غ����رب 
االأك��رب يف ال�صرق االأو���ص��ط، وف��ق ما 

اأفاد االإعالم الر�صمي.
الر�صمية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
قائد  ع���ن  االأح������د  اأم�������س  “اإرنا”  
اآذربيجان  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�����ص��رط��ة 
الغربية رحيم جهانبخ�س قوله “مت 
حت��دي��د وت��وق��ي��ف ع���دد م��ن االأف����راد 
امل�صاغبني واملنافقني الذين مل يكن 
ل��دي��ه��م غ��ر���س اآخ���ر ���ص��وى تخريب 
باأمن  واالخ����الل  ال��ع��ام��ة  املمتلكات 
التحرك  على هام�س هذا  ال�صكان” 
بعدما  ذل�����ك  االح����ت����ج����اج����ي.واأت����ى 
اأن  ال�صبت  “فار�س”  وك��ال��ة  اأوردت 
يف  ال�����ص��وارع  اىل  ن��زل��وا  “الع�صرات 
احتجاجا  واأروم���ي���ه  ن��ق��ده  مدينتي 
ع��ل��ى ن��ق�����س االه��ت��م��ام ال����ذي توليه 
ال�صلطات يف مواجهة جفاف بحرية 

اأروميه«.
اأن هوؤالء هتفوا ب�صعارات  واأو�صحت 
حتت�صر،  اأروم����ي����ه  “بحرية  م��ن��ه��ا 
بقتلها”،  ياأمر  )ال��ربمل��ان(  واملجل�س 

و”بحرية اأروميه عط�صى«.
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عربي ودويل
رهانات خا�شرة ل� »اإخوان تون�س« تعجل ب�شقوط الغنو�شي

•• تون�س-وكاالت

يحاول رئي�س حركة النه�صة القيادي االإخواين 
ال�صتعطاف  ط��رق  عن  البحث  الغنو�صي  را�صد 
اأماًل يف الو�صول  ال��راأي العام ون�صر الفو�صى، 
�صباك  م��ن  وجماعته  ينقذه  اآم���ن  خم��رج  اإىل 
ل�صالح  وال���ع���م���ل  االإره���������اب  وت���ه���م  ال���ق�������ص���اء 
اأط���راف خ��ارج��ي��ة، يف وق��ت ي��واج��ه فيه تنظيم 
االإخ���وان االإره��اب��ي ان��ه��ي��اراً ك��ام��اًل.ويف حديث 
الباحث يف  ال�صعودية، قال  مع �صحيفة عكاظ 
االإخواين  القيادي  االإ�صالمية  التيارات  �صوؤون 
عاد  االإره���اب  “ملف  الكتاتني:  اإ�صالم  ال�صابق 

�صد  الغ�صب  ت�صاعد  م��ع  تون�س  يف  للواجهة 
للتنظيمات  ���ص��م��ح��ت  ال��ت��ي  ال��ن��ه�����ص��ة،  ح��رك��ة 
فرة  خالل  خ�صو�صاً  العلني  بالعمل  امل�صلحة 
حكمها، و�صجعت و�صهلت �صفر ال�صباب اإىل بوؤر 
مو�صحاً اأن ت�صريحات  ال�صراع خارج البالد”، 
ال���ذي ق�صى ح��ي��ات��ه يف دعم  ال��غ��ن��و���ص��ي  را���ص��د 
اأنه ال يريد لتون�س اال�صتقرار  االإره��اب، توؤكد 
ال�صعب  ت�صويت  م��ن  خ�صيته  م���دى  ت��ب��ني  ب��ل 
ع��ل��ى اال���ص��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ال��د���ص��ت��ور امل��رت��ق��ب يوم 
م��ا جعله يتحدث  ي��ول��ي��و-مت��وز اجل����اري،   25
جديدة،  ���ص��ري��الن��ك��ا  اإىل  ت��ون�����س  حت��وي��ل  ع���ن 
وهو يهدف من وراء ذلك اإىل جعل اال�صتفتاء 

ال�صعب  اأن  ك��ون  م�صتبعد،  اأم���ر  وه���ذا  ف��زاع��ة، 
ي�صعى اإىل اال�صتقرار ويريد طي �صفحة حركة 
“الغنو�صي  اأن  االأب���د.واأ����ص���اف  اإىل  النه�صة 
الراأي  الإيهام  يائ�صة  حماولة  يقودون  واأعوانه 
ب��ع��م��ل مظاهرات  ب��ج��ان��ب��ه��م  ب��ال��وق��وف  ال���ع���ام 
ت�صيف  اأعمال  وهي  عنف،  واأعمال  احتجاجية 
اإىل االأدلة ال�صابقة على دور النه�صة التي تعد 
تون�س  يف  االإخ���وان  لتنظيم  ال�صيا�صية  ال���ذراع 
يف دعم االإره��اب داخل وخ��ارج تون�س، وارتكاب 
واالعتداء  االأم���وال  غ�صل  منها  اأخ��رى  ق�صايا 
على اأمن الدولة واالغتياالت ال�صيا�صية، وكلها 
ق�صايا توؤدي اإىل غياهب ال�صجون، ف�صاًل عن 

دورها يف الدفاع عن االإرهابيني واإخراجهم من 
ال�صجون، والدفع بهم يف بوؤر االإرهاب يف �صورية 
والعراق وليبيا«.واأ�صار الباحث اإىل اأن م�صاعي 
ح��رك��ة ال��ن��ه�����ص��ة االإخ���وان���ي���ة ل��الن��ق��الب على 
لكون  خا�صراً  رهاناً  تعد  �صعيد  قي�س  الرئي�س 
البالد،  ا�صتقرار  اإىل  ي�صعى  التون�صي  ال�صعب 
بتجميد  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��ق�����ص��اء  ق����رار  اأن  م��ب��ي��ن��اً 
وع��دد من  واأع��وان��ه  الغنو�صي  زعيمها  اأر���ص��دة 
اأفراد عائلته قرار ينهي ع�صر متكني النه�صة 
زمام  ع��ل��ى  ال�صيطرة  يف  االإره���اب���ي  وت��اري��خ��ه��ا 
تون�س، موؤكداً اأن القرار يف جممله موؤ�صر على 

تعايف الق�صاء التون�صي.

قتلى بتحطم مروحية   4
يف ال�س فيغا�س

•• وا�شنطن-وام:

الإدارة  تابعة  مروحية  ط��ائ��رة  �صقوط  اإث���ر  اأ�صخا�س   4 قتل 
و نقل عن مكتب  االأمريكية.  نيو مك�صيكو  ال�صرطة يف والية 
اأن ثالثة موظفني يف مكتب عمدة  برناليلو،  عمدة مقاطعة 
يف  حتفهم  لقوا  باملقاطعة  االإط��ف��اء  اإدارة  يف  وعامل  املقاطعة 
نيو  بوالية  فيغا�س  بالقرب من ال�س  املروحية  ح��ادث حتطم 
مراحلها  يف  ت���زال  ال  احل���ادث  يف  التحقيقات  واأن  مك�صيكو، 

االأولية.

يخاطر  ال��ي��وم  متخ�ص�س  ي��وج��د  ال     
ويف  التحالف.  مكّونات  مبوقف  بالتنبوؤ 
املكاملات  �صتت�صاعف  االأرب���ع���اء،  ان��ت��ظ��ار 
ال���ه���ات���ف���ي���ة وامل����ف����او�����ص����ات وامل������ن������اورات 
اإىل ذلك.  ال�����ص��ري��ة وم���ا  واالج��ت��م��اع��ات 
دراجي  م��اري��و  اأن  اىل  االإ����ص���ارة  وجت���در 
2021، جمل�س  يراأ�س، منذ بداية عام 
متجان�صة  غري  اأغلبية  على  يقوم  وزراء 
مت��ت��د م���ن و���ص��ط ال��ي�����ص��ار، م���ع احلزب 
مع  اليمني،  اأق�صى  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي، 
رابطة ماتيو �صالفيني، مرورا، من بني 
للنظام،  باملناه�صني  اأخ���رى،  ت�صكيالت 
كحركة 5 جنوم، والو�صط فيفا اإيطاليا 

بقيادة ماتيو رينزي.

التمرد الذي اأفا�س الكاأ�س
اأ�صهر داخل     »االأم��ور ترنح منذ عدة 
اأ�صتاذ  الزار،  م���ارك  ي��و���ص��ح  االأغ��ل��ب��ي��ة، 
يف  ال�صيا�صي  االج��ت��م��اع  وع��ل��م  ال��ت��اري��خ 
معهد العلوم ال�صيا�صية بباري�س ورئي�س 
م���در����ص���ة ل��وي�����س احل��ك��وم��ي��ة يف روم����ا، 
واأ�صبح و�صع ماريو دراجي اأكرث تعقيًدا، 
واأ���ص��ب��ح��ت ال�����ص��ه��ام ال��ت��ي ي��ت��ل��ق��اه��ا من 
الرابطة وحركة 5 جنوم اأكرب. ت�صاعدت 
التوترات يف االأيام االأخرية ب�صبب موقف 
ال�صابق  ال��وزراء  رئي�س  كونتي،  جوزيبي 
وعلى راأ�س حركة 5 جنوم”، اىل ان األقى 
ماريو دراجي املنديل يوم اخلمي�س. لقد 
امل�صاعدة  خ��ط��ة  ع��ل��ى  امل�����ص��ادق��ة  مت���ت 
البالغة 23 مليار يورو لدعم العائالت 
وال�صركات يف مواجهة الت�صخم وارتفاع 
اإىل  دراج��ي  قدمها  التي  الطاقة  اأ�صعار 
ال��ربمل��ان يف ذل��ك ال��ي��وم. ول��ك��ن، اعتقاًدا 

كافية،  تكن  امل�صاعدة مل  ب��اأن هذه  منها 
وحت���ت ذري��ع��ة ب��ن��اء حم��رق��ة ن��ف��اي��ات يف 
روما، وهو ما تعار�صه، قاطعت حركة 5 

جنوم الت�صويت.
   بالن�صبة ملاريو دراجي، كان مترد حركة 
اأفا�صت  ال���ت���ي  ال��ق��ط��رة  ه����ذا  جن����وم   5
الكاأ�س. يف�صل الوحدة وبخيل بالكلمات، 
املركزي  للبنك  ال�صابق  الرئي�س  واف���ق 
االأوروب����ي، 74 ع��اًم��ا، على اخل��روج من 
يف  العالقة  اإيطاليا”  “الإنقاذ  التقاعد 
االقت�صادية،  وع��واق��ب��ه��ا  ك��وف��ي��د  اأزم����ة 
و�صعه  الوطني”  “احتاد  رئا�صة  بتوليه 
للوزراء.  كرئي�س  لبقائه  اأ�صا�صًيا  �صرًطا 
الطاولة  ع��ل��ى  بقب�صته  ���ص��رب  “لقد 
ُت�صاء معاملته”،  باأن  الأنه مل يعد يقبل 
احل�صارة  اأ�صتاذ  مودوجنو،  باولو  يوؤكد 
ال�صيا�صية  العلوم  معهد  يف  االإي��ط��ال��ي��ة 

ب��ب��اري�����س، م��اري��و دراج���ي زع��ي��م �صيا�صي 
كبري لكنه لي�س �صيا�صياً«.

احلرب ت�صّو�س امل�صهد ال�صيا�صي
   وم��ع ذل��ك، يتعلق االم��ر بالكثري من 
الرهانات ال�صيا�صية يف االأ�صابيع االأخرية 
اإىل  االأح����زاب  اأن��ظ��ار  تتجه  اإيطاليا.  يف 
اأربع  منذ   .2023 ع��ام  ربيع  انتخابات 
مر�صحني  ترتيب  على  ع��اج��زة  �صنوات، 
م�صوؤولني على ا�صتعداد الإدارة االأعمال، 
من  ل�صل�صلة  جن���وم   5 ح��رك��ة  تعر�صت 
الهزائم االنتخابية. فاحلركة التي فازت 
 2018 ع���ام  الت�صريعية  ب��االن��ت��خ��اب��ات 
لن  االأ����ص���وات،  م��ن  ب��امل��ائ��ة   32 بن�صبة 
2023 بح�صب  11 باملائة عام  تتجاوز 
ا���ص��ت��ط��الع��ات ال�����راأي. اإن اع����ادة ارت���داء 
�صي�صمح  للنظام  املناه�س  اخل�صم  بدلة 

لها با�صتعادة جمهورها االنتخابي.
اأ���ص��ب��اب ه���ذه االأزم����ة ال�صيا�صية  ل��ك��ن     
��ا يف  ال��داخ��ل��ي��ة اجل��دي��دة م��وج��ودة اأي�����صً
الغزو  اأدى  ال��ب��الد.  ارث  ويف  اأوك��ران��ي��ا 
تفاقم  اإىل  ف���رباي���ر   24 يف  ال���رو����ص���ي 
ال�صيا�صية  الت�صكيالت  بني  التناق�صات 
امل���ك���ّون���ة ل��الأغ��ل��ب��ي��ة وداخ������ل االأح������زاب 
الأزمة  جنوم   5 حركة  تعر�صت  نف�صها. 
لويجي  اأغلق  يونيو،  نهاية  يف  داخلية. 
دميايو، وزير اخلارجية احلايل والزعيم 
ال�صيا�صي ال�صابق للحركة، الباب بحوايل 
�صتني برملانًيا واأ�ص�س حزبه. ملاذا؟ ب�صبب 
كونتي  ال�صابق جوزيبي  اإحجام �صديقه 
عن اإر�صال اأ�صلحة اإىل اأوكرانيا وتف�صيله 

حلّل تفاو�صي مع بوتني.
   »م��ع�����ص��ك��ر ال�������ص���الم م��ه��م ل��ل��غ��اي��ة يف 
ُيذّكر املوؤرخ مارك الزار، منذ  اإيطاليا”، 

البالد  املا�صي،  القرن  من  اخلم�صينات 
م�صاملني  عن�صرين  ق��ب��ل  م��ن  خم��رق��ة 
رئي�صيني، الثقافة الي�صارية، النابعة من 
احلزب ال�صيوعي الذي اختفى، والثقافة 
الكاثوليكية، حتى لو كان الدين علمانًيا 
ال���ي���وم. ه���ذه امل��ك��ون��ات ت��ع��رب االأح�����زاب، 

وتزيد من ت�صوي�س امل�صهد ال�صيا�صي.
   وتاأتي ا�صتقالة ماريو دراجي املرفو�صة، 
يف كل االحوال، يف اأ�صواأ االأوقات بالن�صبة 
للطاقة  ال��ب��الد  “ارتهان  لالإيطاليني. 
واحتمال  الزار،  م��ارك  ي�صيف  كبري”، 
الغاز  اأ����ص���ع���ار  اأخ�����رى يف  زي�����ادة  ح����دوث 
احلرب  ب�صبب  وال�صتاء  اخلريف  خ��الل 
ناهيك  اأمر مثري للقلق ب�صكل خا�س”. 
باملائة   8 عند  القيا�صي  الت�صخم  ع��ن 
والتباطوؤ يف االقت�صاد بعد  “يف يونيو”، 
بولونيا،  ... من  بعد كوفيد  ما  انتعا�س 

مودوجنو  باولو  ي�صعر  حالًيا،  هو  حيث 
جًدا  ق��ل��ق��ون  “النا�س  ال��ق��ل��ق:  ب��ت��زاي��د 
ففي  ب�صبب هذه امل�صاكل االقت�صادية”. 
الثانية  ال�صناعية  القوة  البالد،  �صمال 
ال�صغرية  ال�صركات  اأ�صعفت  اأوروب���ا،  يف 
وامل��ت��و���ص��ط��ة ال���ت���ي ت��ت��اج��ر م���ع اأوروب������ا 
ال�����ص��رق��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك رو���ص��ي��ا، ب�صبب 
كيفية  ح��ول  اأ�صئلة  وت�صاورها  ال�صراع، 

تعامل اإيطاليا مع االأزمة.

خ�صارة ملاكرون
    ان “الو�صع ال�صيا�صي اآخذ يف التغرّي، 
لكن  مودوجنو،  باولو  يحدد  وح�ّصا�س، 
للغاية.  م�صّي�صة  دول���ة  لي�صت  اإي��ط��ال��ي��ا 
اأي  اأزم��ة زعامة وقيادة، وال تربز  هناك 
�صخ�صية موؤثرة با�صتثناء ماريو دراجي. 
ماكرون،  واإمي��ان��وي��ل  لفرن�صا  بالن�صبة 

فاإن رحيل رئي�س الوزراء �صيكون خ�صارة 
“التفاهم  الزار،  م���ارك  ي��ق��ول  ف��ادح��ة. 
ال�����ص��خ�����ص��ي ب���ني ال��رج��ل��ني مم���ت���از، اإىل 
اإي��ط��ال��ي��ا احلليف  اأمل���ان���ي���ا، ت��ع��ّد  ج��ان��ب 
الرئي�صي لفرن�صا يف اأوروبا، ولن اأتفاجاأ 
باأخرى  اأو  بطريقة  فرن�صا  تدخلت  اإذا 

هذه االأيام للحفاظ على دراجي«.
   ه��ن��اك ث��الث��ة ���ص��ي��ن��اري��وه��ات متوقعة 
ل��ل��خ��روج م��ن ه���ذه االأزم������ة، م��ع رئي�س 
اجلمهورية، �صريجيو ماتاريال، كرّبان. 
ماريو  ع��ل��ى  االإب����ق����اء  ���ص��ي�����ص��ه��د  االأول، 
ا�صتقالته  ���ص��ي�����ص��ح��ب  ال������ذي  دراج��������ي، 
بدعم  ج��دي��دة،  حكومة  ت�صكيل  وميكنه 
والثاين،  ب��دون��ه��ا.  اأو  جن���وم   5 ح��رك��ة 
ت�صكيل  ث��م  ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه  تثبيت  �صي�صهد 
االإدارة  مل��وا���ص��ل��ة  ت��ك��ن��وق��راط  ح��ك��وم��ة 
واال�صتفادة املثلى من 200 مليار يورو 
من خطة التعايف االأوروبية التي ح�صلت 

عليها اإيطاليا.
الربملان  ح���ل  ال��ث��ال��ث��ة،  وال��ف��ر���ص��ي��ة     
 2 اأو  �صبتمرب   25 وال��دع��وة النتخابات 
خمت�صرة،  انتخابية  حملة  بعد  اأكتوبر 
مع خطر روؤية ت�صكيل اليمني املتطرف 
�صيح�صل  ال�����ذي  دي���ت���ال���ي���ا،  ف��رات��ي��ل��ل��ي 
الت�صويت،  ن��واي��ا  م��ن  ب��امل��ائ��ة   23 ع��ل��ى 
م�صتفيدا م��ن ه��ذه االأزم����ة. وم��ع حزب 
الرابطة وحزب فورزا اإيطاليا اليميني، 
عندها  اأغلبية...  كتلة  ي�صكل  اأن  ميكن 
بال�صلطة،  امل��ت�����ص��دد  ال��ي��م��ني  ���ص��ي��ن��ف��رد 
�صيلفيو  �صقوط  م��ن  �صنوات  ع�صر  بعد 

برل�صكوين.
---------------------------

عن لو جورنال دي دميان�س

•• وا�شنطن-وكاالت

اأعرب الكاتب ال�صيا�صي يف موقع “وا�صنطن فري بيكون” 
الرئي�س  ك���الم  بت�صديق  رغ��ب��ت��ه  ع��ن  كونتينيتي  م��اث��ي��و 
االأمريكي جو بايدن حني قال للقناة 12 االإ�صرائيلية اإنه 
�صي�صتخدم القوة “كخيار اأخري” ملنع اإيران من احل�صول 

على �صالح نووي.
�صتفر�صها  التي  اخلطورة  بايدن  يفهم  اأن  الكاتب  ياأمل 
اإيران نووية على ال�صرق االأو�صط االأعظم واأوروبا والعامل. 
�صتطلق اإيران نووية حلقة من انت�صار الت�صلح والت�صعيد 

يف املنطقة.
وا�صنطنوح�صب  النووية حلفاء  اإي��ران  لن تطال �صواريخ 
ن�صاطاتها  اإي���ران  و�صتكثف  الناتو.  يف  حلفاءها  اأي�صاً  بل 
اخلبيثة بدءاً باالإرهاب مروراً بحروب الوكالة و�صواًل اإىل 
الغطاء. تعني  لها  �صتوؤمن  القنبلة  اأن  االختطاف مدركة 
وقابلية لال�صتعال  اأكرث خطورة وعنفاً  اإيران نووية عاملاً 

من عامل اليوم.
اأن  يقرح  اأمريكي  رئي�س  اآخ��ر  بايدن  ك��ان  ال�صبب،  لهذا 

جوية  حملة  اإن  م��ط��روح��اً.  خ��ي��اراً  يبقى  ال��ق��وة  ا�صتخدام 
املعروفة لال�صتخبارات  النووية  املن�صاآت  وبحرية لتدمري 
االنتقام  على  االإي��راين  النظام  ق��درة  ولتقوي�س  الغربية 
احتمال  من  التخل�س  ورمب��ا  لتاأجيل  و�صيلة  اأف�صل  هي 
احل�صول على قنبلة نووية. اإن هدف هكذا حملة لن يكون 

تغيري النظام.
القيا�صي  ال���رق���م  ع���ن  ب���اي���دن  ���ص��ئ��ل   ،2021 رب���ي���ع  يف 
ب������داأوا يجتازون  ال���ذي���ن  ال�����ص��رع��ي��ني  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن غ���ري 
احلدود اجلنوبية بعدما تخلى عن �صيا�صات اللجوء التي 
اتبعها �صلفه. قال بايدن اإّن هذا االرتفاع كان “مو�صمياً” 
ال�صكل،  بهذا  لي�س  لكن  ح��دة.  على  �صنة  ك��ل  يف  وي��ح��دث 
يوؤكد كونتينيتي. انتهى املو�صم منذ فرة طويلة والهجرة 
توا�صلت ل�صنة ون�صف. لقد �صهد ال�صهر املا�صي اأكرب عدد 
كانت  االإط���الق.  على  للحدود  ال�صرعي  غ��ري  العبور  م��ن 
اإجابة بايدن الفا�صدة خطاأ ب�صكل فادح، على اأقل تقدير. 

وال يبدو اأنه يهتم ح�صب الكاتب.
يف �صيف 2021، األقى بايدن خطاباً عن الت�صخم الذي 
“يعتقد  ال��ب��ي��ان��ات االق��ت�����ص��ادي��ة.  ب���داأ يظهر يف  ق��د  ك���ان 

خرباوؤنا وتبني البيانات اأن غالبية الزيادات على االأ�صعار 
التي �صهدناها – كانت وهي متوقع لها اأن تكون موؤقتة”. 
كما الهجرة “املو�صمية” على احلدود اجلنوبية، يتوا�صل 
املا�صي  ال�صهر  الت�صخم  رق��م  ك��ان  “املوؤقت”.  الت�صخم 
 .4% اأعلى من التوقعات. انخف�صت املداخيل احلقيقية 
ن��ظ��رة اجلمهور  امل�����ص��األ��ة  ي��ق��ول��ه ع��ن  ���ص��يء  اأي  ي��غ��ري  مل 

ال�صلبية اإىل اأدائه الوظيفي.
منذ �صنة فقط، تابع الكاتب، نفى بايدن اأن تكون طالبان 
ب�����ص��دد اج��ت��ي��اح ح��ت��م��ي الأف��غ��ان�����ص��ت��ان. ب��ع��د ���ص��ه��ر واح���د، 
اإىل  اأم��ريك��ا  وا�صطرت  ك��اب��ول  يف  احل��رك��ة  مقاتلو  انت�صر 
مقتل  اأ�صفرت عن  ومذعورة  اإنقاذ خطرية  عملية  اإج��راء 
اأم��ري��ك��ي��اً وال��ت��خ��ل��ي ع���ن اأف��غ��ان�����ص��ت��ان. على  13 ج��ن��دي��اً 
ام��ت��داد ال��ك��ارث��ة، حت��دث ب��اي��دن وت�����ص��رف كما ل��و اأن كل 
كان  �صيء  كل  اأن  لو  وكما  للخطة  وفقاً  كان يجري  �صيء 
قطع   ،2021 �صنة  العمال  عيد  بحلول  ال�صيطرة.  حتت 
اجلمهور عالقته مع رئي�س انتخبه فقط الأنه كان متعباً 

من جتاوزات �صلفه.
عن �صوؤال ما اإذا كان بايدن �صي�صتخدم القوة لوقف اإيران، 

12. مع ذلك،  يجيب الكاتب برمبا. هذا ما قاله للقناة 
حني  فقط  ع�صكرية  غ��ارة  �صن  باإمكانية  ب��اي��دن  اع��رف 
مقاله  ويف  ذل��ك.  فعل  على  االإ�صرائيلي  االإع���الم  اأج���ربه 
�صتوا�صل  “اإدارتي  اأن  ب��اي��دن  ك��ت��ب  ب��و���ص��ت،  ب��وا���ص��ن��ط��ن 
ت�صبح  حتى  واالقت�صادي  الديبلوما�صي  ال�صغط  زي���ادة 
النووي”.  لالتفاق  االم��ت��ث��ال  اإىل  للعودة  ج��اه��زة  اإي���ران 
اإيران  ت�صبح  ك��ي  �صينتظرها  التي  امل��دة  ع��ن  يتحدث  مل 
“جاهزة للعودة” اإىل االتفاق. ومل يذكر ما الذي �صيفعله 

لو رف�صت اإيران االمتثال. واإيران غري ممتثلة.
اأك��رث من  ال��والي��ات املتحدة واإي���ران دام��ت  املحادثات بني 
اأ���ص��واأ من ع��دم الو�صول  اأي مكان، بل  اإىل  ع��ام. مل ت�صل 
اإىل اأي م��ك��ان. ف��رة االخ���راق ال��ن��ووي ل��دى اإي���ران هي 
الكامريات  امل��ا���ص��ي  ال�����ص��ه��ر  اإي�����ران  اأط���ف���اأت  االآن.  ���ص��ف��ر 
كي  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ت�صتخدمها  ال��ت��ي 
اأزمة  تراقب من�صاآتها النووية. تبقى الكامريات مظلمة. 
تاأت.  وكاأنها مل  يت�صرف  بايدن  الرئي�س  لكن  اإي��ران هنا، 
ذاتها.  بحد  غاية  اأ�صبحت  فيينا  يف  الزومبي  مفاو�صات 
وما من �صبب لتوقع قيام االإدارة باإنهائها طاملا ال تت�صبب 

بايدن  يحب  حني  خ�صو�صاً  املتاعب،  من  بالكثري  اإي���ران 
عودة النفط االإيراين اإىل االأ�صواق.

وفقاً لكونتينيتي، يبدو الكثري من كالم بايدن ا�صتعرا�صياً. 
هو يعيد تدوير اخلطوط املعيارية كي ال يعلن عن �صيا�صة 
اأج���ل االن��ت��ق��ال اإىل  اأو يح�صد ال����راأي ال��ع��ام ب��ل فقط م��ن 
بن�صر  ت��ردده  يف  اأكرث �صدقاً  بايدن  يكون  التايل.  ال�صوؤال 
القوات االأمريكية خارجاً. هو كتب يف الوا�صنطن بو�صت: 
 11 م��ن��ذ  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  ي����زور  رئ��ي�����س  اأول  “�صاأكون 
منخرطة  االأمريكية  ال��ق��وات  تكون  اأن  دون  من  �صبتمرب 
االأم��ور على  اإبقاء  هو  و”هديف  قتالية هناك”.  يف مهمة 
ك��ان حمقاً يف كل ق�صية  اأن��ه  بايدن  يعتقد  النحو”.  ه��ذا 
االأخري  الن�صف  خ��الل  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة  ق�صايا  م��ن 
من القرن بينما كان خمطئاً تقريباً يف جميعها. هذا هو 

بايدن احلقيقي، بايدن الذي تدمرت �صدقيته.
هل يجب على اإ�صرائيل و�صركاء اأمريكا ال�صرق اأو�صطيني 
كونتينيتي  ين�صح  اجل��د؟  حممل  على  بايدن  ي��اأخ��ذوا  اأن 
بالنظر اإىل اأفعاله ال اأقواله. واإذا ف�صل يف التحرك، فعلى 

اآخرين فعل ذلك.

بايدن يلمح خليار ع�شكري �شد اإيران... راقبوا اأفعاله ال اأقواله

تاأتي ا�صتقالته يف اأ�صواأ االأوقات بالن�صبة لالإيطاليني

�شوبر ماريو، »املنقذ« الذي حا�شرته ال�شيا�شة...!
•••• الفجر -خرية ال�شيباين

   يف اإيطاليا، تاأتي ا�صتقالة ماريو دراجي، املرفو�صة، يف 
اأ�صواأ وقت للبالد، يف مواجهة ت�صخم مرتفع. يجب على 

تقرر  اأن  ال��وزراء  رئي�س  اأغلبية  ت�صكل  التي  االأح��زاب 
بحلول يوم االأربعاء ما اإذا كانت �صتغادرها اأم ال.

   اذن، اأيام معدودة اأمامهم لرتميم القطع التي تفككت، 
حلظة  ويف  االأوق��ات،  اأ�صواأ  يف  البالد  اإ�صعاف  وتفادي 

اأبواب  فيها مواجهة عواقب احلرب على  يتعنّي عليهم 
دراجي،  ماريو  ال��وزراء،  رئي�س  ا�صتقالة  منذ  اأوروب��ا. 
يوم  ماتاريال  �صريجيو  اجلمهورية،  رئي�س  رف�صها  التي 
تقلق  اأخرى  اأزمة  يف  اإيطاليا  غرقت  املا�صي،  اخلمي�س 

ماريو  �صيمثل  االأربعاء،  هذا  وبروك�صل.  باري�س  حتى 
قراره،  فيه  ي�صرح  بيان  لعر�س  الربملان  اأم��ام  دراج��ي 
وبعد ذلك �صتقرر االأحزاب علًنا اإنهاء حكومة الوحدة 

الوطنية هذه اأو احلفاظ عليها.

- هناك ثالثة �صيناريوهات متوقعة 
للخروج من هذه االأزمة

- اأ�صباب هذه االأزمة ال�صيا�صية الداخلية اجلديدة 
ا يف اأوكرانيا ويف اإرث البالد موجودة اأي�صً

دراجي �صحية حركة 5 جنومرئي�س اجلمهورية، �صريجيو ماتاريال و�صيناريوهات اخلروج من االأزمة

- النا�س يف غاية القلق ب�صبب امل�صاكل االقت�صادية
- ماريو دراجي زعيم �صيا�صي كبري لكنه لي�س �صيا�صيًا
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عربي ودويل

•• عوا�شم-وكاالت

ا�صتثنائية  فرة  العامل  فيه  يعي�س  وقت  يف 
ت��ن��ذر ب��ت��ط��ورات غ��ري ع��ادي��ة يف ظ��ل احلرب 
اال�صتقطاب  وت�صاعد  االأوكرانية،  الرو�صية 
بني الغرب ورو�صيا، تتجه اأنظار العامل اإىل 
منطقة ال�صرق االأو�صط اال�صراتيجية، ويف 
هذا االإطرار تاأتي جولة الرئي�س االأمريكي 
نيتها،  االإم���ارات  اأعلنت  املنطقة، يف وقت  يف 

تعيني �صفري لها يف طهران.
ال�صبت،  اأم�س  ���ص��ادرة  عربية  �صحف  ووف��ق 
بات ال�صرق االأو�صط رقماً مهماً و�صط حالة 
االأن،  العامل  ي�صهده  الذي  ال�صيا�صي  الزخم 
جديدة  اأج�����واء  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  لتعي�س 
�صتزيد من املكانة العاملية والقيمة الن�صبية 
بعد  ب��اي��دن  اأدرك  حيث  العربية،  للمنطقة 
عام ون�صف العام من دخوله البيت االأبي�س 
ياأتي  فيما  العربية،  املنطقة  ورق���ة  اأه��م��ي��ة 
ديبلوما�صية  �صفحة  فتح  االإم����ارات  اإع���الن 
امتداداً  ذل���ك  ل��ي��ك��ون  اإي������ران،  م���ع  ج���دي���دة 
امل�صاكل،  ت�صفري  يف  اأبوظبي  ال�صراتيجية 
امل�صالح  قاعدة  على  اإقليمية  وبناء عالقات 

امل�صركة، بعيداً عن �صيا�صية املحاور.

حراك اإقليمي
“العامل يعي�س  اإن  العربية  ال�صحف  وقالت 
فرة ا�صتثنائية تنذر بتطورات غري عادية، 
وا�صع يف منطقة  دويل  ح��راك  حيث يجري 
ال�صرق االأو�صط، اأبرزه الزيارة التي قام بها 
الرئي�س االأمريكي جو بايدن، وعلى ال�صفة 
بني  الثالثي  القمة  اجتماع  ي��اأت��ي  االأخ���رى 

قادة رو�صيا وتركيا واإيران يف طهران«.
“تغيريات جوهرية ح�صلت يف  اأن  واأ�صافت 
الدولية  القوى  لدى  ال�صيا�صية  احل�صابات 
اأوكرانيا،  يف  احل���رب  ان����دالع  ب��ع��د  ال��ك��ربى 
املتحدة ورو�صيا، وقد  الواليات  ال�صيما عند 
مبجموعة  النظر  الكبريان  القطبان  اأع���اد 

مقارباتهما  حكمت  ال��ت��ي  االع��ت��ب��ارات  م��ن 
منطية  تغيري  خ�صو�صاً  وم��ن��ه��ا  ال�����ص��اب��ق��ة، 
التعاطي مع الدول العربية الرئي�صية، ومع 
الفل�صطينية. وبالفعل فقد حملت  الق�صية 
زيارة وزير خارجية رو�صيا �صريغي الفروف 
وزراء  اجتماع  يف  وم�صاركته  يونيو  مطلع  
يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  خارجية 
الريا�س دالالت وا�صعة، كما اأن زيارة الرئي�س 
جو بايدن اإىل املنطقة جاءت يف ذات ال�صياق، 
جديدة”،  اأمريكية  مقاربة  اعتماد  وت��وؤك��د 
الفتاً اإىل اأن “التجاهل اال�صراتيجي الذي 
ي��زي��د على  ب��اي��دن م��ن��ذ م��ا  اإدارة  اع��ت��م��دت��ه 
الفو�صى  م��ن  حالة  بت�صلل  �صمح  العامني، 

اإىل بع�س دول املنطقة«.
“حماولة  اأن  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ص��ح��ف  وت�����رى 
�صاغطة  كورقة  العربية  املنطقة  ا�صتخدام 
يف احلرب االأوكرانية لن يكتب لها النجاح، 
– ال�صيما  العربية  ال��دول  اأن مواقف  ذل��ك 
– ك��ان��ت وا���ص��ح��ة لناحية  ال��ن��ف��ط��ي��ة م��ن��ه��ا 
الدولية  امل����ح����اور  يف  االن�����خ�����راط  رف�������س 
اأن تقفل  املتناف�صة يف هذا ال�صياق، من دون 
ال�����دول الغربية  ال��ت��ع��اون م���ع  ال���ب���اب ع��ل��ى 
يف جم���ال ال��ن��ف��ط وال���غ���از، وه���ي بقيت على 
“حتميل  اأن  م�صيفاً  رو�صيا”،  م��ع  توا�صل 
اأكرث  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  ب��اي��دن  ال��رئ��ي�����س  زي����ارة 
م��ن ق��درت��ه��ا؛ مقاربة غ��ري واق��ع��ي��ة، لكن ال 
يجوز التقليل من �صاأن تاأثريها على ملفات 
ظل  “يف  واأن�����ه  الوقت”،  ذات  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اقت�صادية دولية  اأزمة ت�صُخم  احلديث عن 
الذي �صبق احلرب  الكبري”  “الك�صاد  ت�صبه 
العاملية الثانية، يحتاج احلراك الدويل اإىل 

ر«. �صبط نف�س اإيجابي بعيداً عن التهوُّ

زيارة بايدن
“زيارة  اأن  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ص��ح��ف  واأو����ص���ح���ت 
بادين تاأتي يف وقت حرج من تاريخ منطقة 
ت�صري  حيث  اأجمع،  والعامل  العربي  اخلليج 

امل��ف��او���ص��ات ب��ني دول ال��غ��رب واإي�����ران حول 
مغلقة”،  �صبل  اإىل  ال��ن��ووي  االأخ����رية  ملف 
م�صيف اأن “اإيران اأ�صبحت قريبة جداً من 
النووية وتتفاقم  القدرة على �صنع قنبلتها 
باخلطر  م��ن��ذرة  م�����ص��ت��وي��ات  اإىل  االأح�����داث 
اأوكرانيا ووقت  بالن�صبة للحرب يف  ال�صديد 
الراجع  اإىل  النفط  اإع����دادات  فيه  و�صلت 
منذ  م�صبوقة  غري  ارتفاعات  اإىل  واأ���ص��ع��اره 
اأمد طويل ويثري فيه العامل اإىل م�صتويات 
خطرية من الت�صخم ونق�س الغذاء واتخاذ 
ع���دد م��ن ال����دول امل�����ص��درة ل��ل��غ��ذاء تدابري 
لت�صدير  املوؤقت  باالإيقاف  تتعلق  احرازية 
كالقمح  االأغ��ذي��ة، خا�صة احلبوب  عدد من 
اأح���داث  م��ن  ذل���ك  اإىل غ��ري  وال����ذرة  واالأرز 

خطرية يف هذا اجلزء من العامل اأو ذاك«.
ال���زي���ارة مهمة،  “ذلك ف���اإن ه���ذه  وق���ال���ت:  
م�صالح  تخ�س  ملفات  مناق�صة  و�صتت�صمن 
كال الدولتني مثلما تخ�س م�صالح العديد 
جمل�س  دول  خ��ا���ص��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  م���ن 
ذاته،  الوقت  ويف  ال�صت،  اخلليجي  التعاون 
املجل�س  دول  ب���ق���ادة  ي��ل��ت��ق��ي  ال��رئ��ي�����س  ف����اإن 
زيارته  اأث���ن���اء  وم�����ص��ر  وال����ع����راق  واالأردن 
للمملكة على نف�س النهج الذي اتبعه �صلفه 
دونالد ترامب«.وطرحت يف مقاله منظومة 
امل��ع��ي��اري��ة كمقدمة  االأ���ص��ئ��ل��ة  م���ن  وا���ص��ع��ة 
العالقات  لتقومي  طرحه  ميكن  ملا  واأ�صا�س 
بني اأمريكا وال�صعودية، تتكون تلك االأ�صئلة 
املجموعة  اأبرزها  4 جمموعات كربى،  من 
تاأ�ص�صت  قد  العالقات  كانت  ما  اإذا  االأوىل: 
ل��ه��ذا االأ�صا�س  ال��ن��ف��ط، ف��ك��ي��ف مي��ك��ن  ع��ل��ى 
امل��ج��م��وع��ة ت�صم يف  ي��ك��ون ���ص��ل��ب��اً؟ ه���ذه  اأن 
خطر  هل  االأول،  فرعيني:  �صوؤالني  داخلها 
ارتفاع االأ�صعار �صيكون خطرياً بحيث يهدد 
هل  وال��ث��اين،  للطرفني؟  احليوية  امل�صالح 
الفريد  ال�����دور  ل��ع��ب  يف  امل��م��ل��ك��ة  �صت�صتمر 
االأ�صعار  ارتفاع  على  لل�صيطرة  كموازن  لها 
وموازن اأخري على هذا ال�صعيد، واملجموعة 

مُع الدول  الثانية: كيف هو ثابت وموؤثر جتجَ
ودول  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  املكون 
التعاون ودول اجلوار اجلغرايف يف مواجهة 
الثالثة  وامل��ج��م��وع��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة؟  االأخ���ط���ار 
عالقات  و�صع  هو  التايل:ما  ال�صوؤال  ت�صم 
اململكة امل�صتقبلية مع اأطراف اأخرى �صريكة 
املجموعة  امل��ن��ط��ق��ة؟  يف  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 
الرابعة: هل يتوجب على الواليات املتحدة 
لدول  الداخلية  ال�صوؤون  وقف احلديث عن 

جمل�س االأخرى؟.

اأجواء جديدة
وترى ال�صحف العربية اأن “بايدن اأدرك بعد 
عام ون�صف العام من دخوله البيت االأبي�س 
م�صرياً  العربية”،  امل��ن��ط��ق��ة  ورق����ة  اأه��م��ي��ة 
قبيل  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  كتبه  م��ق��ال  اإىل 
بو�صت”  “وا�صنطن  يف  للمنطقة   زي��ارت��ه 
اململكة  اإىل  ذاه���ب  اأن���ا  عنوان:”ملاذا  حت��ت 
خالله  م��ن  ط���اف  ال�صعودية؟”،  ال��ع��رب��ي��ة 
حول الق�صايا التي حتمل مناورات الم�صت 
املنطقة  وم�صالح  االأبي�س،  البيت  م�صالح 
لوا�صنطن  الوجه الربيء  العربية، وقدمت 

منذ دخول بايدن البيت االأبي�س.
“تاأتي القمة يف توقيت ا�صتطاعت  وقالت : 
كاإقليم  اأهميتها،  تر�صيخ  العربية  املنطقة 
ف���اع���ل وح����ي����وي، يف ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة االأم����ن 
القومي االأمريكي، فعلى �صبيل املثال جند اأن 
وا�صنطن باتت تدرك االآن اأن حلول الطاقة 
م�صيفاً  العربي”،  العامل  من  وتنتهي  تبداأ 
اأن “العامل بات يعرف جيداً اأهمية املنطقة 
وح��ي��وي��ة يف  و���ص��ل مهمة  ال��ع��رب��ي��ة، كحلقة 
وال��غ��رب، وهذه  اآ�صيا  االإم���داد، بني  �صال�صل 
اأهم التحديات التي ي�صعى العامل لتجاوزها 
م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ت��اأم��ني ال��ط��اق��ة واالأم����ن 

الغذائي، و�صهولة وي�صر �صال�صل االإمداد«.
اإن  ت��ق��ول  م��ب��ا���ص��رة  ق����راءة  “ثمة   : وق��ال��ت 
تدفع  ج���دي���د  ع���امل���ي  ن���ظ���ام  والدة  اأج��������واء 

وا�صنطن للت�صريع يف مد ج�صور ت�صمن لها 
االأو�صط،  ال�صرق  عدم اخلروج من ح�صابات 
النظام  م��ع��ادل��ة  يف  مناف�صة  ق���وى  ل�����ص��ال��ح 
قيل عن  م��ا  �صيما يف ظ��ل  اجل��دي��د،  العاملي 

اخلروج االأمريكي من ال�صرق االأو�صط.
اإذاً و�صط حالة الزخم ال�صيا�صي العاملي التي 
بات ال�صرق االأو�صط رقماً مهماً يف ح�صاباته 
الأقول  اأتوقف  اأج��دين  ومالحمه اجلديدة، 
جديدة  اأج���واء  تعي�س  العربية  املنطقة  اإن 
والقيمة  العاملية  املكانة  م��ن  �صتزيد  قطعاً 

الن�صبية للمنطقة العربية.

�صراكة
ت�صريحات  اإىل  العربية  ال�صحافة  واأ�صارت 
جان  كارين  االأبي�س  البيت  با�صم  املتحدثة 
حيث  ال�صعودية،  العربية  اململكة  عن  بيري 
على  ا�صراتيجي  “�صريك  باأنها  و�صفتها 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  واأن  ع���ق���ود،   8 م���دى 
يف  مهماً  �صريكاً  الريا�س  يعترب  بايدن  جو 

م�صيفاً  وعاملية”،  اإقليمية  ا�صراتيجيات 
بني  ملا  والعقالين  املو�صوعي  “التحليل  اأن 
الواليات املتحدة واململكة العربية ال�صعودية 
اأبعاداً  هناك  اأن  كيف  يك�صف  ع��الق��ات،  م��ن 
من  جتعل  النفطية،  ال��ع��الق��ة  غ��ري  اأخ���رى 
ال��ري��ا���س ق���وة ح�����ص��ور اأدب�����ي واأخ���الق���ي يف 
حميطها اجلغرايف االإقليمي والعاملي، ومن 
هنا ميكن للمرء اأن يتفهم ت�صريحات البيت 
اأمريكا  ب�صاأن حر�س قادة  االأبي�س االأخرية 
ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل ال��ع��ق��الين وال���وج���داين مع 
ينعك�س  ذل��ك  اأن  وكيف  ال�صعوديني،  ال��ق��ادة 
ب���االإي���ج���اب ع��ل��ى ���ص��ال��ح وم�����ص��ال��ح ال�صعب 
االأمريكي يف احلال واال�صتقبال«.واأو�صحت 
اأنه “يف توقيت مواكب لت�صريحات املتحدثة 
با�صم البيت االأبي�س، خرج الرئي�س االأمريكي 
على  بتاأكيدات  العامل  على  بايدن  جوزيف 
اال�صتقرار  اإر�صاء  يف  ال�صعودي  الدور  اأهمية 
يف امل��ن��ط��ق��ة، وذل����ك ح���ني اأ����ص���اد مب���ا قامت 
جناحات  م��ن  ال�����ص��ع��ودي��ة  الدبلوما�صية  ب��ه 

يف ب��ل��ورة ه��دن��ة يف ال��ي��م��ن، وم�����ص��ي��داً بدور 
اإىل حلول  ال��ت��و���ص��ل  ال��ري��ا���س يف حم��اول��ة 
دبلوما�صية تقي املنطقة �صر ال�صراع امل�صتقر 
“وا�صنطن  اإن  ق��ائ��ل��ة:  وامل�صتمر«.وختمت 
ت��درك من جديد، ورمب��ا بعد اجنالء  باتت 
العام  ون�صف  ع��ام  على  م��رت  �صحابة �صيف 
قادرة  ال�صعودية  اأن  كيف  ب��اي��دن،  اإدارة  من 
املنطقة  يف  ال�صيا�صية  التوازنات  اإدارة  على 
حكماً  م���ردوده���ا  ت���وازن���ات  وح��ن��ك��ة،  بحكمة 
�صيما يف  ال  وال��ع��امل،  املنطقة  على  اإي��ج��اب��ي 
واملت�صابكة،  املراكمة  االأممية  االأزم��ات  ظل 
وب�������ص���ورة ت�����ص��ت��دع��ي ال��ق��ل��ق ال���ك���وين ق���واًل 
بايدن  الرئي�س  “زيارة  اأن  موؤكداً  وفعاًل”، 
مرحلة  ع��ل��ى  ج��دي��د  وم���ن  ت��وؤك��د  للمملكة 
للعالقات  ج���دي���دة  ا���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  ت��اري��خ��ي��ة 
من  تعزز  مرحلة  ووا�صنطن،  الريا�س  بني 
ول�صالح  واالإق��ل��ي��م��ي،  ال��ع��امل��ي  اال���ص��ت��ق��رار 
تنموية  م�صرية  اأج��ل  ومن  البلدين،  �صعوب 

للحياة والنماء حول العامل برمته«.

•• عوا�شم-وكاالت

واال�صطراب  ال��ت��اأزم  من  ملزيد  مراقبني  وف��ق  تقود  قد  خطوة  يف 
وا���ص��ن��ط��ن وبكني،  ب��ني  وال��ه��ن��دي  ال���ه���ادي  امل��ح��ي��ط��ني  يف منطقة 
قالت البحرية االأمريكية اإن اإحدى مدمراتها اأبحرت قرب جزر 
�صرباتلي املتنازع عليها اأم�س االأول ال�صبت يف ثاين اإجراء م�صابه 

يف غ�صون اأ�صبوع ببحر ال�صني اجلنوبي.
ال�صفينة  “اأبعد”  اأن��ه  االأرب��ع��اء  اأعلن  قد  ال�صيني  اجلي�س  وك��ان 
ذاتها، وهي املدمرة “بينفولد” عندما اأبحرت قرب جزر بارا�صيل 

املتنازع عليها اأي�صا.
نف�صها جم��ددا يف  االأمريكية  امل��دم��رة  اإب��ح��ار  اأن  وي��رى مراقبون 
يعك�س  لها،  اإب��ع��اده��ا  ال�صني  اإع���الن  م��ن  قليلة  اأي���ام  بعد  املنطقة 
حتديا اأمريكيا ل�صعي ال�صني لفر�س �صيطرتها على بحر ال�صني 
والتناف�س بني  التوتر  وت��رية  لرفع  يف�صي  قد  ما  اجلنوبي، وهو 
ال���ذي لطاملا �صكل ميدانا  ال��ع��امل،  اجل��ان��ب��ني يف ه��ذا اجل���زء م��ن 
تقليديا لت�صادم االأجندات وامل�صالح بني القوى الدولية الكربى.

اأ�صهر،   6 نحو  م��دى  على  االأوك��ران��ي��ة  احل��رب  ا�صتمرار  ظ��ل  ويف 
التنني  بني  اآ�صيا  �صرق  جنوب  يف  املبا�صرة  املواجهة  نذر  وت�صاعد 
حتمل  اإمكانية  عن  الت�صاوؤالت  ثارت  االأمريكي،  والن�صر  ال�صيني 
ال��ع��امل ال��ذي يئن حت��ت وط���اأة االأزم���ة االأوك��ران��ي��ة، وق��وع حربني 

كبريتني يف وقت واحد.
“احلروب  اإن  ال�صمري  اإح�����ص��ان  ال�صيا�صية  ال��ع��ل��وم  اأ���ص��ت��اذ  ي��ق��ول 
الذروة،  وبلوغه  وت�صارعها  امل�صالح  ت�صارب  نتاج  احلال  بطبيعة 
اأن تقود  مثلما هو احلال يف اأوكرانيا مثال، التي من املمكن جدا 
العامل وال  اأخرى متفرعة عنها حول  الندالع حروب ومواجهات 
تقل حجما، ال �صيما يف مناطق التما�س التقليدية امل�صتعلة، وكما 

هي حال مناطق جنوب و�صرق اآ�صيا، حيث تتعدد امللفات اخلالفية 
جزر  اإىل  وتايوان  الكورية  اجلزيرة  �صبه  من  املوقوتة،  والقنابل 

الكوريل«.
عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي  م��وق��ع  م��ع  ح��دي��ث  يف  ال�صمري  واأ���ص��اف 
اأمر  اأمريكي قد يتطور حلرب، هو  “ن�صوب نزاع ع�صكري �صيني 
امل��ن��اورات والتحركات  ت��وايل  غري م�صتبعد متاما ال �صيما يف ظل 
احل�صا�صية  بالغة  مناطق  يف  الطرفني  ب��ني  املت�صادة  الع�صكرية 
حدث  كما  الحتكاكات  وت��ط��وره��ا  م��ث��ال،  اجلنوبي  ال�صني  كبحر 
قبل اأيام على وقع اإعالن ال�صينيني اإبعادهم ملدمرة اأمريكية من 
اأقل  ذلك البحر، وهي حال وقوعها لن تكون حربا حم��دودة وال 
وطاأة وكارثية يف تداعياتها على العامل اقت�صاديا واأمنيا ويف �صتى 
املجاالت، من احلرب الرو�صية االأوكرانية، التي يعاين العامل باأ�صره 
االأمرين ب�صببها«.ويف املقابل، يقول اخلبري اال�صراتيجي الزميل 
غري املقيم مبعهد �صتيم�صون االأمريكي لالأبحاث عامر ال�صبايلة: 
“العامل بال �صك ال يحتمل حربا جديدة كربى، واإن كنا بالفعل 
اأ�صكال مواجهة  اأمام �صراعات دولية يف عدة جبهات لكنها تتخذ 
جديدة وغري تقليدية، عرب حماولة بناء حتالفات جديدة وفر�س 
الع�صكرية  املواجهة  فكرة  لكن  ودبلوما�صية،  اقت�صادية  عقوبات 

تبقى غري حا�صرة متاما«.
“يبقى  وي�صيف ال�صبايلة يف لقاء مع موقع “�صكاي نيوز عربية”: 
التوتر قائما،  اإبقاء  �صياق حم��اوالت  الت�صعيد ج��زءا من  كل هذا 
واإ�صغاله  االآخر  الطرف  اإ�صعاف  على حماوالت  ال�صرعية  واإ�صباغ 
وا�صتنزافه وت�صكيل حتالفات �صده، وبالتايل ففي كل مرحلة يحتد 
فيها الت�صعيد ويبلغ مديات خطرة، �صيربز خيار التهدئة والكبح 
الدبلوما�صي عرب املفاو�صات، وعليه فهذا النمط من املواجهة بني 
الالعبني الدوليني الكبار �صيكون طويل االأمد، وياأخذ عدة اأ�صكال 

وتكتيكات«.ويف ال�صياق ذاته، يقول اخلبري الع�صكري مدير مركز 
املتنازع  اإن اجلزر  العزاوي،  للدرا�صات اال�صراتيجية مهند  �صقر 
مبوجبه  ال�صني  حت�صل  ومل  ال���دويل،  للتحكيم  خ�صعت  عليها 
العديد  ك��ون  االإقليمية،  وملياهها  اإليها  بعائديتها  موافقة  على 
والفلبني  فيتنام  ه��ذه اجل��زر مثل  ال��دول مت�صاطئة معها يف  من 
اأو  وا�صنطن  قريبة من  غالبها  دول يف  وه��ي  وب��رون��اي،  وماليزيا 
املتحدة عرب حتركاتها هذه، كما  حتى متحالفة معها.والواليات 
ُت�صعر  اأن  حت��اول  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  ال��ع��زاوي  يو�صح 
ولي�صت  بكني،  ل�صيادة  تخ�صع  وال  دولية  املياه  “هذه  ب��اأن  ال�صني 
تاليا �صمن حدود مياهها االإقليمية، ذلك اأن بحر ال�صني اجلنوبي 
الهادئ  املحيطني  ب��ني  م��ا  اأي  االإندوبا�صيفيك،  منطقة  وع��م��وم 
والهندي، �صاحة ت�صارع وتناف�س ا�صراتيجي حمموم بني القوى 

العاملية الكربى، ال �صيما بكني ووا�صنطن«.
�صيطرتها  لب�صط  ال�صني  “ت�صعى  الع�صكري:  اخلبري  وي�صر�صل 
ونفوذها كقوة اأوىل فيها، فيما ترى الواليات املتحدة اأن ال�صيطرة 
ال�صينية على هذه املنطقة احليوية، وهي معرب رئي�صي خلطوط 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة، اأم���ر غ��ري م��ق��ب��ول، وب��ال��ت��ايل فوا�صنطن عرب 
الإبالغ  تهدف  املناطق  ه��ذه  يف  الع�صكرية  وحتركاتها  مناوراتها 
ال�صني باأنها لن تتخلى اأبدا عن هذه املناطق، واأنها حتظى باأهمية 

حمورية يف احل�صابات اال�صراتيجية االأمريكية«.
ويجعلها  اجل���زر  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  م��ن  بالطبع  ي��زي��د  “ما  وي�صيف: 
ع���الوة على  واالإقليمية،  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى  اأن��ظ��ار خمتلف  حم��ط 
اأنها  هو  عاملي،  وك�صريان جتاري  احل�صا�س  اجليو�صيا�صي  موقعها 
غنية برثوات طبيعية ومائية هائلة، حيث ت�صم احتياطيات مهمة 
ولهذه  ال�صمكية،  ثرواتها  على  عالوة  واملعادن  والغاز  النفط  من 
ال��ع��وام��ل والع��ت��ب��ارات جمتمعة ف���اإن خ��ط��ر حت���ول ه���ذه املناطق 
ثانية بعد احلرب  اإ�صعال حرب كربى  لبوؤرة �صراع حاد ول�صرارة 
�صترتب على  ال��ت��ي  االأه����وال  رغ��م  االأوك��ران��ي��ة ج��دي وحقيقي، 
�صيلحقه ذلك من دمار  واح��د، وما  اآن  ن�صوب حربني كربيني يف 

باأمن العامل وا�صتقراره، خ�صو�صا يف جماالت الغذاء والطاقة«.
وتنفذ الواليات املتحدة بانتظام ما ت�صميه عمليات “�صمان حرية 
املالحة” يف بحر ال�صني اجلنوبي، متحدية ما تقول اإنه قيود على 

املرور تفر�صها ال�صني واآخرون.
وقالت البحرية االأمريكية اإنه “يوم ال�صبت اأكدت املدمرة بينفولد 
قرب  اجلنوبي  ال�صني  بحر  املالحية يف  واحل��ري��ات  احلقوق  على 

جزر �صرباتلي مبا يتفق مع القانون الدويل«.
اأو  املالحة  حرية  تعرقل  ال  اإنها  جانبها  من  ال�صني  تقول  فيما 

الطريان، وتتهم الواليات املتحدة بتعمد اإثارة التوتر.
واالإث���ن���ني ح��ل��ت ال��ذك��رى ال�����ص��اد���ص��ة حل��ك��م حمكمة دول��ي��ة اأبطل 
مطالبات ال�صني يف بحر ال�صني اجلنوبي، الذي متر عربه جتارة 
3 تريليونات دوالر �صنويا، ومل تقبل ال�صني  تقدر قيمتها بنحو 
باأكمله  اجلنوبي  ال�صني  بحر  على  بال�صيادة  تطالب  بل  احلكم، 

تقريبا.

احتكاكات �شينية اأمريكية.. هل يتحمل العامل »حربني« يف اآن واحد؟

•• لندن-اأ ف ب

دع���ي امل��ر���ص��ح��ون خل��الف��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء الربيطاين 
االأحد  اأم�����س  م�صاء  يلتقون  ال��ذي��ن  جون�صون  ب��وري�����س 
ب�صاأن  موقف  اتخاذ  اإىل  ثانية،  تلفزيونية  مناظرة  يف 
اأهميتها يف احلملة  تراجعت  التي  الق�صية  املناخ،  اأزم��ة 

االنتخابية.
يف  ال�صلطة  على  يتناف�صون  مر�صحني  خم�صة  زال  وم��ا 
ال�صباق الذي انطلق بعد االإعالن يف ال�صابع من متوز-

يوليو عن ا�صتقالة بوري�س جون�صون على اأثر ان�صحاب 
الف�صائح  من  �صل�صلة  ب�صبب  حكومته  اأع�صاء  من  عدد 

واالأكاذيب.
موردونت  بيني  الدولية  للتجارة  الدولة  وزي��ر  ويلتقي 
ووزير املال ال�صابق ري�صي �صوناك ووزيرة اخلارجية ليز 
كيمي  امل�صاواة  ل�صوؤون  ال�صابقة  الدولة  ووزي��رة  ترا�س 
 18،00 ال�صاعة  عند  توغنهات  توم  والنائب  بادينوك 
“اآي  التي تبث على قناة  املناظرة  بتوقيت غرينت�س يف 

تي يف«.
40 درجة  اإىل  ومع التوقعات بارتفاع درج��ات احل��رارة 
ووزير  رئي�س  دعا  االأ�صبوع،  بداية  يف  اإنكلرا  يف  مئوية 
�صارما مر�صحي حزب  األ��وك  “كوب26”  املناخ  موؤمتر 
املناخ،  ب�����ص��اأن  ال��ب��الد  بتعهدات  ال��وف��اء  اإىل  املحافظني 
املو�صوع الذي طغت عليه حتى االآن اأزمة كلفة املعي�صة 

وق�صايا تتعلق بالنزاهة.
اأي  “على  االأح���د  “اأوبزرفر”  ل�صحيفة  �صارما  وق���ال 
�صياأخذ  اأن��ه  يظهر  اأن  بلدنا  ق��ي��ادة  اإىل  يطمح  �صخ�س 
ترك  �صارما  ي�صتبعد  ومل  اجلد”.  حممل  على  امل�صكلة 

من�صبه اإذا مل يكن االأمر كذلك.
اأنهم  ب���ادي���ن���وك  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء ك��ي��م��ي  وي����وؤك����د اجل���م���ي���ع 
�صيحافظون على هدف الدولة املتمثل يف حتقيق حياد 
�صوناك  ري�صي  وح���ده  لكن   .2050 بحلول  ال��ك��رب��ون 
جون�صون  قررها  التي  الرافعات  يف  الت�صكيك  ينوي  ال 

لتحقيق هذا الهدف.
وقال النائب ايان دنكان املوؤيد لليز ترا�س ل�صبكة �صكاي 
نيوز االأحد “علينا اأن ن�صع هذا “هدف حياد الكربون” 
كلفة  اأزم���ة  يعاين”  اأح��د  ال  اأن  م��ن  نتاأكد  حتى  جانبا 
بيني  ق��ال��ت  ���ص��ي،  ب��ي  للبي  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  وردا  املعي�صة. 
اأن  ينبغي  الهدف لكن ال  �صتحافظ على  اإنها  موردانت 

“يثقل” ماليا كاهل الربيطانيني.
ك��ت��ب وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ربي��ط��اين زاك غ��ول��د���ص��م��ي��ث يف 

تغريدة على توير “ال تزال هناك �صخ�صيات �صيا�صية 
بينما  مربحا”  �صيئا  لي�صت  الكوكب  حماية  اأن  تعتقد 
ت��ت��زاي��د احل���رائ���ق وي�����ص��ج��ل ارت���ف���اع ق��ي��ا���ص��ي يف درج���ات 

احلرارة يف اأوروبا.
ا�صراتيجيتهم  ملناق�صة  للمر�صحني  الفر�صة  و�صتتاح 
البيئية االثنني خالل جل�صة حول هذا املو�صوع تنظمها 

جمموعة من النواب املحافظني.
الربيطانيني  تخنق  التي  املعي�صة  كلفة  اأزم��ة  وهيمنت 
على املناق�صات بينما وعدت ليز ترا�س اأو بيني موردونت 

بتخفي�صات �صريبية مل�صاعدة االأ�صر.
ت�صبه  ال��ت�����ص��ري��ح��ات  ه����ذه  اأن  اجل��م��ع��ة  ����ص���ون���اك  ورد 
“الق�ص�س اخلرافية” غري الواقعية الأن اإجراءات من 
هذا النوع ال توؤدي �صوى اإىل زيادة الت�صخم الذي بلغ 

م�صتوى قيا�صيا يف اأيار-مايو “9،1 باملئة«.
بوري�س  عهد  يف  واالأك��اذي��ب  الف�صائح  من  اأ�صهر  وبعد 
والثقة  النزاهة  ق�صايا  مناق�صة  ا  اأي�صً متت  جون�صون، 

على نطاق وا�صع.
�صئل اجلمعة  عندما  “ال”  ق��ال  توغنهات  ت��وم  ووح��ده 
اأم��ا كيمي  نزيها.  امل�صتقيل  ال���وزراء  رئي�س  ك��ان  اإذا  عما 
“اأحيانا”.  ت�صحك  وهي  ب�القول  اكتفت  فقد  بادينوك 
غري  ردودا  فقدموا  االآخ����رون  الثالثة  املر�صحون  اأم���ا 

وا�صحة.
و���ص��ي��ت��واج��ه امل��ر���ص��ح��ون اخل��م�����ص��ة جم����ددا ع��ل��ى �صا�صة 
التلفزيون م�صاء االأحد. وما زال املراهنون يتوقعون اأن 
تكون وزيرة الدفاع ال�صابقة بيني موردونت يف الطليعة 

مع ري�صي �صوناك متقدمني على ليز ترا�س.
املحافظني  م���وق���ع  اأج�������راه  ل����ل����راأي  ا���ص��ت��ط��الع��ا  ل��ك��ن 
اأن  اأك��د  ال�صبت  نتائجه  ون�صرت  هوم”  “كون�صرفاتيف 
كيمي بادينوك بني املتقدمني بعدما ا�صتخدمت خالل 
معظم  م��ن  ج��م��ودا  اأق���ل  لغة  تلفزيونية  م��ن��اظ��رة  اأول 

مناف�صيها.
نواب حزب  �صي�صوت  ال��وزراء اجلديد،  رئي�س  والختيار 
املحافظني مرة اأخرى اأيام االإثنني والثالثاء واالأربعاء 
لت�صفية املر�صحني قبل مناظرة ثالثة على قناة �صكاي 

نيوز االأربعاء.
وما اإن يتحدد املر�صحان االأخريان للمناف�صة النهائية، 
اأحدهما  اختيار  املحافظني  ح��زب  اأع�����ص��اء  اإىل  �صيعود 

بت�صويت عرب الربيد خالل ال�صيف.
اأي��ل��ول- م��ن  اخل��ام�����س  يف  الت�صويت  نتيجة  و�صتعرف 

�صبتمرب.

املر�شحون لرئا�شة احلكومة الربيطانية 
مدعوون اإىل اإعالن مواقفهم ب�شاأن البيئة 

يف وقت يعي�س العامل فرتة ا�صتثنائية تنذر بتطورات غري عادية 

االأبعاد اال�شرتاتيجية للحراك االإقليمي املت�شارع بال�شرق االأو�شط

 متديد االإغالق يف ماكاو ب�شبب كوفيد- 19 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب

ت�����ص��ت��ع��د م���اك���او ل���دخ���ول اأ���ص��ب��وع��ه��ا ال���ث���اين من 
االإغ�������الق، م���ع مت���دي���د ال�����ص��ل��ط��ات ال���ق���ي���ود ملدة 
خم�صة اأيام يف ظل ا�صتمرار ارتفاع عدد االإ�صابات 
جنوب  يف  ال���واق���ع���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  بكوفيد-19 

ال�صني.
ال�صكان  مت��وز-ي��ول��ي��و   11 يف  ال�����ص��ل��ط��ات  اأم����رت 
ب��ال��ب��ق��اء يف م��ن��ازل��ه��م مل���دة اأ���ص��ب��وع، وُي�����ص��م��ح لهم 
ال�صرورية  احل��اج��ي��ات  ل�����ص��راء  فقط  مب��غ��ادرت��ه��ا 
والجراء فحو�س، بعد ت�صجيل اأكرث من 1500 

اإ���ص��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا خ���الل ث��الث��ة اأ�صابيع 
وا�صعة  اإلزامية  فح�س  حمالت  من  الرغم  على 

النطاق.
مت متديد االإجراء الذي ي�صمى “االإدارة الثابتة”، 
حتى اجلمعة �صمناً، بعدما كان مقرراً اأن ينتهي 
االإ�صابات  ع��دد  ارت��ف��اع  ا�صتمرار  ب�صبب  االث��ن��ني، 
اإىل اأكرث من 1700 اإ�صابة. ويواجه املخالفون 

ال�صجن ملدة ت�صل اإىل عامني.
ال�صابقة  الربتغالية  امل�صتعمرة  �صلطات  ان�صمت 
اإىل �صيا�صة “�صفر كوفيد” القا�صية التي تطبقها 
ال�صكان واجراء  ال�صني القارية، وتتمثل يف عزل 

اخ��ت��ب��ارات لهم على ن��ط��اق وا���ص��ع مب��ج��رد ظهور 
اإ�صابات قليلة، على اأمل الق�صاء على الوباء.

واملوؤ�ص�صات  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات  لبع�س  ومي��ك��ن 
ال�صوبرماركت  حم����ال  غ�����رار  ع��ل��ى  ال���ت���ج���اري���ة 
وال�صيدليات اأن ت�صتمر بالعمل، لكن يتعنّي على 
املئة  يف   80 نحو  ع��ادة  توفر  التي  الكازينوهات 
الناجت  العائدات احلكومية يف ماكاو ون�صف  من 
واح��ًدا من كل خم�صة  االإجمايل وتوظف  املحلي 

مقيمني، اأن تبقى مغلقة.
واأعلنت ال�صلطات اأن اأ�صحاب العمل غري ملزمني 

بدفع اأجور موظفيهم طوال فرة االإغالق.

مقتل 4 يف �شقوط هليكوبرت 
بنيو مك�شيكو االأمريكية 

•• وا�شنطن-رويرتز

طائرة  �صقطت  عندما  حتفهم  لقوا  اأ�صخا�س  اأربعة  اإن  م�صوؤولون  قال 
اأثناء  هليكوبر تابعة الإدارة ال�صرطة يف والية نيو مك�صيكو االأمريكية 

عودتهم من م�صاعدة رجال االإطفاء يف مواجهة حريق غابات.
اإدارة  اأف��راد من مكتب  اإن ثالثة  وقال مكتب �صرطة مقاطعة برناليلو 
منت  على  كانوا  باملقاطعة  االإطفاء  اإدارة  من  واح��دا  وموظفا  ال�صرطة 
بالقرب  االأول  اأم�س  متاأخر  وقت  �صقطت يف  التي  الهليكوبر  الطائرة 

من مدينة ال�س فيجا�س بوالية نيو مك�صيكو.
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•• اخلرطوم-وكاالت

“�صكاي نيوز  اأفاد �صكان يف النيل االأزرق 
من  االآالف  بفرار  االأح��د  عربية” اأم�س 
���ص��ك��ان ال���والي���ة ال��واق��ع��ة ج��ن��وب �صرقي 
التي  القبلية  اال�صتباكات  اإث��ر  ال�صودان، 
االأخ�����رية يف  االأي�����ام  م����دار  ع��ل��ى  ت�صببت 

�صقوط ع�صرات القتلى واجلرحى.
اإ�صعاف  خ��دم��ات  اإن  ع��ي��ان  ���ص��ه��ود  وق���ال 
بالغة  �صعوبات  تواجه  اجلرحى  وع��الج 
بالنظر لنق�س الكوادر الطبية واالأدوية.

وي�صود حاليا ن�صبي يف مدن والية النيل 
 1000 ت��ب��ع��د  ال��ت��ي  وب��ل��دات��ه��ا،  االأزرق 

كيلومر عن العا�صمة اخلرطوم.
النيل االأزرق  اأعلنت جامعة  ال�صياق،  ويف 
جلميع  واالم��ت��ح��ان��ات  ال��درا���ص��ة  تعليق 
اأرواح  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  اجل���ام���ع���ة  ك���ل���ي���ات 
الدرا�صة  ت�����ص��ت��اأن��ف  اأن  ع��ل��ى  ال���ط���الب، 
ي��ول��ي��و اجل����اري،   31 واالم��ت��ح��ان��ات يف 
بح�صب وكالة االأنباء ال�صودانية “�صونا«.

اأيام  عدة  منذ  اندلعت  ا�صتباكات  وكانت 
مناطق  يف  والربتي  الهو�صا  قبيلتي  بني 

ال��رو���ص��ري���س وق��ي�����ص��ان وود امل���اح���ي يف 
الوالية، وبداأت االأحداث مبقتل مزارع يف 
منطقة قي�صان قبل اأن تت�صع رقعة العنف 

وتدمري املمتلكات يف الوالية.
حول  خ��الف  بعد  القبلي  النزاع  واندلع 

اإن�صاء اإدارة حملية الهو�صا.
وقال قيادي من قبائل الهو�صا: “طالبنا 
ورف�صت  اأه���ل���ي���ة  اإدارة  ل��ن��ا  ت���ك���ون  ب�����اأن 

)قبائل( الربتي ذلك وحتر�صوا بنا«.
اأن  ال���ربت���ي  ق���ي���ادي م���ن  امل���ق���اب���ل، رد  يف 
“االإدارة االأهلية تعطى ل�صاحب االأر�س 

االدارة  نعطي  اإذن  كيف  اأر���ص��ن��ا..  وه��ذه 
وفق “فران�س بر�س«. للهو�صا”، 

وتدخلت قوات االأمن لف�س اال�صتباكات 
التي اأوقعت اأكرث من 30 قتيال واإ�صابة 
اآخرين، كما قال حاكم   100 اأك��رث من 
اأن  ب�����ادي، م�����ص��ريا اإىل  اأح���م���د  ال���والي���ة، 
االإج��������راءات احل��ك��وم��ي��ة ت�����ص��م��ن فر�س 
ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول وم��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات غري 

ال�صرورية.
وتف�صيال، ذكرت وزارة ال�صحة ال�صودانية 
يف بيان اأن اال�صتباكات اأوقعت 33 قتيال 

5 منهم اإىل  و108 جرحى، جرى نقل 
خارج الوالية.

خط  ع����ل����ى  امل����ت����ح����دة  االأمم  ودخ�����ل�����ت 
البعثة  اال�صتباكات الدامية، ودعا رئي�س 
ال�صودان  يف  االن��ت��ق��ال  ل��دع��م  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
�صكان  ب��ريت�����س،  فولكر  “يونيتام�س”، 
النف�س  �صبط  اإىل  االأزرق  النيل  والي���ة 

واالمتناع عن االنتقام.
االأحداث  اإزاء  وح��زن��ه  قلقه  ع��ن  واأع���رب 
اأوردت  م��ا  وف��ق  ال��والي��ة،  ت�صهدها  ال��ت��ي 

وكالة االأنباء ال�صودانية “�صونا«.

ال�شودان.. فرار االآالف يف النيل االأزرق بعد مقتل الع�شرات

   الح����ق����ا، اأك��������دت م���وؤ����ص�������ص���ة االإذاع��������ة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��م��وم��ي ال��ي��اب��اين، التي 
ال�صرطة  ق���وات  م��ن  معلوماتها  ا�صتقت 
املحلية، انه لئن اعرف ياماغامي بنيته 
ق��ت��ل رئ��ي�����س ال������وزراء ال�����ص��اب��ق، ف���اإن���ه مل 

يتحرك الأ�صباب �صيا�صية.
   عالوة على ذلك، هذا االغتيال، الذي 
مّت ع�صّية االنتخابات، خّلف �صدمة غري 
م�صبوقة يف يابان تعتمد �صيا�صة �صارمة 
ب�صكل خا�س فيما يتعلق مبراقبة حيازة 
االأ�صلحة: معدل الوفيات ال�صنوي ب�صالح 
ن����اري ه���و واح����د م���ن اأدن�����ى امل���ع���دالت يف 
5 ماليني  ل��ك��ل  ال����ع����امل، وف�����اة واح������دة 
ميو  جوليا  اأج��رت��ه  بحث  ووف���ق  ن�صمة. 
اإي���ن���وم���ا، م��را���ص��ل��ة وا���ص��ن��ط��ن ب��و���ص��ت يف 
طوكيو، مل تعلن الدولة اال على �صحية 

واحدة فقط ب�صالح ناري عام 2021.
   االغتياالت ال�صيا�صية يف اليابان نادرة، 
للمقارنة،  ي�����ص��ل��ح  ق���د  ال����ذي  واأح���دث���ه���ا 
ه����و ط���ع���ن زع���ي���م احل������زب اال����ص���راك���ي 
قبل  من   1960 عام  اأ�صانوما  اإينجريو 
رئي�س  طعن  اأو  متطرف،  مييني  نا�صط 
ُقتل  ال��ذي  اإينوكاي،  ت�صويو�صي  ال���وزراء 
ع�صكرية  انقالب  بالر�صا�س يف حماولة 
عام 1990، جنا رئي�س  عام 1932.   
ن��اغ��ازاك��ي م��ن حم��اول��ة، بينما يف  بلدية 
عام 2007 مات خليفته بنريان ياكوزا. 
ل��ك��ن م��ق��ت��ل اآب����ي مي��ث��ل ن��ق��ط��ة حت���ول يف 
الرغم  فعلى  اليابانية.  ال�صيا�صة  تاريخ 
اإث������ارة  ا����ص���ت���ط���اع  اأن ه�����ذا االأخ�������ري  م����ن 
�صد  الغا�صبني  املتظاهرين  م��ن  ح�صود 
العنف  اأن  اإال  الع�صكري،  لالأمن  قوانينه 
اليابان.  يف  ماألوف  غري  يظل  ال�صيا�صي 
ت���اري���خ���ًي���ا، ارت��ب��ط��ت ه����ذه االأح�������داث يف 
الكوريون  �صيما  وال  ب��االأق��ل��ي��ات،  الغالب 

الزاي�صيني.

غ�صب وخوف وحزن
   قاد �صينزو اآبي البالد من عام 2006 
اإىل عام 2007، ثم من عام 2012 اإىل 
الليربايل  احل���زب  مم��ث��ل   .2020 ع���ام 
ال��دمي��ق��راط��ي )مي��ني ال��و���ص��ط(، القوي 
عدد،  اأك��رب  قبل  من  له  املمنوحة  بالثقة 
فر�س نف�صه على راأ�س بلد هّزته �صنوات 
و�صل�صلة  الفو�صوي،  ال�صيا�صي  املناخ  من 
من الكوارث الطبيعية )الزالزل واأمواج 

ت�صونامي عام 2011(.
   لقد اأيقظ اقت�صاد اليابان الراكد من 
خالل كتابه اأبينوميك�س، وهو رمز حلقبة 
متيزت مبنحنى منو متوا�صع -مثل اأرباح 
زيادة  خالل  من  ا  اأي�صً -ولكن  ال�صركات 
ا �صغط  التفاوت يف االأجور. و�صُيذكر اأي�صً
اآب���ي م��ن اأج���ل االإ���ص��الح ال��د���ص��ت��وري، يف 
حماولة الإعادة ت�صليح اليابان يف مواجهة 

التهديد ال�صيني املتزايد.
   اأك�صبته هذه اخلطوة االأخرية احراًما 
ا بني القوميني اليابانيني واليمني  خا�صً
اجلريان  حفيظة  اأث��ارت  بينما  املتطرف، 
باأعداد  اليابانيون  جتّمع  االآ���ص��ي��وي��ني.   
غفرية لتكرميه يف نارا، موقع االغتيال، 
حيث تكد�صت الزهور وزجاجات ال�صاكي. 
توّزعت  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�����ص��ب��ك��ات  ع��ل��ى 
وال��غ�����ص��ب، مبا  احل���زن  ب��ني  الفعل  ردود 
به  امل�صتبه  يكون  ب��ان  االتهامات  ذل��ك  يف 
“بال�صرورة من اأ�صل ك��وري«...   »نحن 

بال�صعور  ل��ل��غ��اي��ة  خم�����ّدرون  ال��ي��اب��ان��ي��ني 
نتمكن من  اأن��ن��ا مل  درج���ة  ب���االأم���ان اىل 
تغريدة  ح��ل��ل��ت  اآبي”،  ال�����ص��ي��د  ح��م��اي��ة 
انت�صرت على نطاق وا�صع من اأحد اأن�صار 
ال��ي��م��ني غ�صبا،  ي��رجت��ف  وب��ي��ن��م��ا  اآب�����ي. 
يحاول الي�صار التعاطي مع اآالمه وخوفه. 
بعيدة  التداعيات  ت��وؤث��ر  اأن  املحتمل  م��ن 
املدى التي �صوهدت يف نتائج االنتخابات 
االخرية على كل جوانب م�صتقبل االأمة.

خالفة كي�صيدا

 2020    بعد التنحي عن من�صبه ع��ام 
الأ�صباب �صحية، وا�صل اآبي حملته لزيادة 
الدفاع. خليفته،  العام وميزانية  االإنفاق 
ف��وم��ي��و ك��ي�����ص��ي��دا، امل����ع����روف يف احل���زب 
الدميقراطي الليربايل باأفكاره املعتدلة، 
اأبينوميك�س،  عن  بنف�صه  يناأى  اأن  ف�صل 
الذي فقد ثقة اليابانيني، للركيز على 
احل���د م���ن ال��ت��ف��اوت االج��ت��م��اع��ي ودعم 
من  موقفه  لكن  ال��و���ص��ط��ى.    الطبقات 
امل�صامل، من  الياباين،  الد�صتور  مراجعة 
ملوقف  م�صابه  اجلي�س،  ثقل  تعزيز  اأج��ل 

جمل�س  اأع�صاء  انتخابات  ونتيجة  اآب���ي. 
ال�صيوخ، التي تعزز موقف فوميو كي�صيدا 
واحل��������زب ال����ل����ي����ربايل ال���دمي���ق���راط���ي، 
ه����ذه اجل���ه���ود. خالل  ت���دع���م  اأن  مي��ك��ن 
�صينزو  وا�صل  املا�صية،  القليلة  االأ�صهر 
ل�صيا�صات  دعمه  ع��ن  بقوة  االإع���راب  اآب��ي 
كي�صيدا.   وخ��الل ف��رة والي��ت��ه، فر�س 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال�����ص��اب��ق ���ص��ي��ط��رة قوية 
وع��دوان��ي��ة ع��ل��ى و���ص��ائ��ل االإع�����الم، وكان 
االمتثال  ل��ع��دم  حتقيقات  ع��دة  مو�صوع 

للقانون -لكنه اأفلت من اأي اإدانة.

�صباب غا�صبون
ُي��ع��رف ���ص��وى ال��ق��ل��ي��ل ع��ن املهاجم     ال 
بيان  وق��ال  ون��واي��اه.  ياماغامي  تيت�صويا 
اآبي  اإنه قرر قتل  اأ�صو�صيتد بر�س  لوكالة 
رئي�س  ت��رب��ط  ���ص��ائ��ع��ات  “ت�صديقه  ب��ع��د 
ال�صابق مبنظمة ما مل حتددها  ال��وزراء 

من  ال��رغ��م  على  االغ��ت��ي��ال،  ال�صرطة”. 
ذات  ح��وادث  �صياق  يف  ياأتي  توقعه،  ع��دم 
من  ح��ال��ة  ك��ل  يف  مماثلة:  �صيناريوهات 
هذه احل��االت، يكون رجل ي��راوح عمره 
وعاطاًل  م��ن��ع��زاًل  ع���اًم���ا،  و40   20 ب��ني 
ع����ن ال���ع���م���ل، ه����و ����ص���اح���ب ف���ع���ل عنيف 
اأث��اره ا�صتياء عميق.   كان هذا هو  ن��ادر، 
الطعن  اأثناء هجوم   ،2021 احلال عام 
اإىل  اأدى  وال��ذي  اأنفاق طوكيو،  يف م��رو 
حدث  كما  ا،  �صخ�صً ع�صر  �صبعة  اإ���ص��اب��ة 
كيوتو  ا����ص���ت���ودي���و  ب���ح���رق   2019 ع����ام 
مقتل  يف  ت�صبب  مم��ا  املتحركة  للر�صوم 
نف�صه  ال��ع��ام  يف  ا  �صخ�صً وث��الث��ني  ���ص��ت��ة 
احلادث  على  نف�صه  ال�صيء  وينطبق     .
اأك���ي���ه���اب���ارا بطوكيو  وق���ع يف ح���ي  ال����ذي 
�صاحنة  رج���ل  ق���اد  ع��ن��دم��ا   ،2008 ع���ام 
و���ص��ط ح�����ص��د ق��ب��ل ط��ع��ن امل�����ارة. اأح����داث 
ت�����ص��رك يف اأوج�����ه ت�����ص��اب��ه م��زع��ج��ة مع 
امل�صّجلة  القاتلة  ال��ن��ار  اإط���الق  عمليات 
غالًبا  والتي  املتحدة،  الواليات  اأخ��ريا يف 
اليابان  ما يرتكبها �صبان غا�صبون.   يف 
يعترب  �صيا�صياً،  وامل�����ص��امل��ة  امل�صلحة  غ��ري 
و�صح  يف  بالر�صا�س  اآب���ي  �صينزو  مقتل 
يوم  قبل  م�صبوقة.  غري  ف�صيحة  النهار 
اجلمعة املا�صي، كان من امل�صتحيل تخّيل 
ذلك. اإن نتائج االنتخابات حتمل التاأثري 
امل��ب��ا���ص��ر ل��ه��ذا احل�����دث، ل��ك��ن��ه��ا ال ت�صري 
�صتتخذه  ال����ذي  االجت�����اه  اإىل  ���ص��راح��ة 
جًدا  املحتمل  وم��ن  امل�صتقبل.  يف  ال��ب��الد 
الأ�صابيع  االن��ت��ظ��ار  اإىل  �صن�صطر  اأن���ن���ا 
البعد  ملعرفة  �صنوات،  حتى  اأو  �صهور  اأو 
لهذه  التاريخية  االأهمية  وفهم  الكامل 

اجلرمية.
------------------------------

كاتب، مرتجم من اليابانية، مركزه 
نيويورك.

اغتياله يف و�صح النهار ف�صيحة غري م�صبوقة

لهذا �شيطارد مقتل �شينزو اآبي اليابان لفرتة طويلة
••الفجر -اإريك مارجولي�س

 -ترجمة خرية ال�شيباين

ولكن  اليابان،  يف  نارية  طلقات  �صماع  جًدا  النادر  من    

 8 اجلمعة  ي��وم  �صباح  م��ن   11:30 ال�صاعة  ح��وايل 
من  الو�صطى  املنطقة  يف  نارا  مدينة  يف  طلقتان  يوليو، 
�صينزو  ال�صابق  ال��وزراء  رئي�س  هو  الهدف  كان  البالد. 
اليابان،  تاريخ  اأطول فرتة يف  املن�صب  �صغل  الذي  اآبي، 

نفوذًا  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  اأكرث  اأحد  ُيعترب  وكان 
يف  الفور  على  الطلقات  ت�صببت  احلديثة.    اليابان  يف 
حالة من الذعر بني اجلماهري احلا�صرة. مت نقل اآبي، 
الذي اأ�صيب يف �صدره ورقبته، جوا لتلقي عالج حاالت 

م�صاًء   5 ال�صاعة  حوايل  وفاته  تاأكيد  ومت  الطوارئ. 
من اليوم نف�صه. مطلق النار، تيت�صويا ياماغامي، رجل 
يبلغ من العمر 41 عاًما، خدم يف البحرية اليابانية... 

و�صنع ال�صالح بنف�صه.

- خ�صع 
لعدة 

حتقيقات 
ب�صبب عدم 

التزامه 
بالقانون، 
لكنه اأفلت 
من اأي اإدانة

- نتائج االنتخابات حتمل التاأثري املبا�شر لهذا احلدث، لكنها ال 
ت�شري �شراحة اإىل االجتاه الذي �شتتخذه البالد يف امل�شتقبل

�صينزو ابي حلظات قبل اغتيالهالقاء القب�س على القاتل

فوميو كي�صيدا واخلالفة ال�صعبة�صدمة يف املجتمع الياباين

•• مدريد-اأ ف ب

الغربية  اأوروب�������ا  دول  م���ن  ال��ع��دي��د  وا���ص��ل��ت 
رة  اأم�س االأحد،  مكافحة حرائق الغابات املدمِّ
نتيجة موجة حّر من املتوقع اأن ت�صتمر اإىل ما 
بعد عطلة نهاية االأ�صبوع، وقد حتّطم العديد 
من االأرقام القيا�صية لدرجات احلرارة يف وقت 

مبكر من االأ�صبوع املقبل، وفق التوّقعات.
يف جنوب غرب فرن�صا، مل ت�صعف تعبئة رجال 
االإط���ف���اء ل��ل��ت�����ص��دي ل��ل��ح��رائ��ق، خ�����ص��و���ص��اً يف 
جريوند حيث غّطى الدخان حوايل 10500 
هكتار من الغابات منذ الثالثاء يف �صياق موجة 
حر ميكن اأن ت�صل اإىل 40 درجة حملياً، وفقاً 
 37 التي و�صعت  الفرن�صية  لالأر�صاد اجلوية 

ق�صماً يف درجة عالية من التاأّهب االأحد.
وحّذرت املوؤ�ص�صة العامة لالأر�صاد اجلوية من 
اأّن “احلرارة تتزايد بينما تنت�صر موجة احلر 

يف خمتلف اأنحاء البالد«.
اأن  الفرن�صية  اجل��وي��ة  االأر����ص���اد  ت��وّق��ع��ت  ك��م��ا 
البالد”،  “االأكرث حّراً يف غرب  يكون االثنني 
اإىل  اأن درج��ات احل��رارة قد ت�صل  اإىل  م�صرية 
اأرب��ع��ني درج���ة يف ب��ري��ت��اين ون��ورم��ان��دي با�س 

واأكيتان وغرب اأوك�صيتاين.
اإبطاء  اإىل  املبذولة  اجلهود  اأّدت  االآن،  وحتى 
ال�صياحي  اأرك��ا���ص��ون  ت��ق��ّدم احل��ري��ق يف حو�س 
ع��ل��ى ���ص��ف��ة امل��ح��ي��ط االأط��ل�����ص��ي، ب��ال��رغ��م من 
لبع�س  “جتددا  �صهد  االأح���د  ال�صبت  ليل  اأّن 
ال��ت��ي ه����ّددت م��واق��ع التخييم يف ال  احل��رائ��ق 
اإخالئها من  دون دو بيال التي كان ال بد من 
جريوند  حمافظة  ت��غ��ري��دة  وف��ق  حّرا�صها”، 

على موقع “توير«.
وقال املقّدم اأرنو ماندو�س لوكالة فران�س بر�س 
اإن “الليلة كانت �صيئة” يف مقاطعة تيت�صت دو 
كما  الليل.  خ��الل  احلريق  تو�صع  حيث  بو�س، 

حول  مت��ح��ورت  “اال�صراتيجية  اأن  اأو����ص���ح 
حماية مواقع التخييم، االأمر الذي متكّنا من 

القيام به«.
واإىل الداخل باجتاه النديرا�س، تقّدم احلريق 
بف�صل  وذل��ك  ال�صابقة،  الليلة  من  اأق��ل  ب�صكل 
“اإ�صعال  على  اعتمدت  فّعالة”  “ا�صراتيجية 
احلماية”،  ج��دران  واإن�صاء  التكتيكي  النريان 

وفق املتحدث با�صم ق�صم االأطفاء.
من  األ��ف��اً   14 م��ن  اأك��رث  ا�صُطّر  املجموع،  ويف 
املقيمني وامل�صطافني اإىل حزم حقائبهم ب�صكل 
عاجل منذ الثالثاء. كما اأقيمت �صبعة مراكز 
اإي����واء ط��ارئ��ة ووح���دة ط���وارئ طبية ونف�صية 

لدعم املت�صّررين.
�صهد الربتغال هدوءاً �صباح االأحد على جبهة 
ب��وؤرة واح��دة ن�صطة  ال��ن��ريان. وظلت  مواجهة 
�صمال  اأق�صى  يف  ت�صافي�س  ب��ل��دة  م��ن  بالقرب 
على  عملياً”  “ال�صيطرة  مّت��ت  فيما  ال��ب��الد، 

امل��ئ��ة م���ن حم��ي��ط��ه��ا، وفقاً  90 يف  اأك����رث م���ن 
للحماية املدنية الربتغالية.

وم��ع ذل��ك، ع��ّدت جميع االأرا���ص��ي الربتغالية 
على  ب��ن��اء  االأح����د،  للحرائق  معّر�صة  تقريباً 
اأو  جداً”  “عالية  اأو  “ق�صوى”  خم���اط���ر 
“عالية”، وال �صيما املناطق الداخلية الو�صطى 

وال�صمالية.
الربتغايل  االأر�صاد اجلوية  ومل ي�صدر معهد 
اأّي حتذير من ارتفاع درجات احلرارة االأحد. 
وهي املرة االأوىل منذ الثامن من متوز/يوليو 
الربتغال  احل���رارة يف  درج��ات  فيها  تتجاوز  ال 

40 درجة مئوية.
املدنية  احلماية  عن  �صادر  تقرير  اآخ��ر  واأ�صار 
املا�صي  االأ���ص��ب��وع  ح��رائ��ق  اأن  اإىل  الربتغالية 
ووفقاً  ج��ري��ح��اً.  �صتني  ون��ح��و  قتيلجَني  خّلفت 
اأت��ت احل��رائ��ق على م��ا بني  التقديرات،  الآخ��ر 

12000 و15000 هكتار من الغابات.

ا�شتمرار احلرائق يف اأوروبا الغربية حتت تاأثري موجة احلر 



االثنني   18  يوليو    2022  م   -    العـدد   13596  
Monday    18    July    2022   -  Issue No   13596

13

عربي ودويل

•• جوهان�شربج-رويرتز

مقتل  بعد  بهم  م�صتبها  تالحق  اإنها  االأح��د  اأم�س  اأفريقيا  �صرطة جنوب  قالت 
ت�صعة اأ�صخا�س بالر�صا�س يف وقائع منف�صلة يف اإقليمني يف جنوب اأفريقيا م�صاء 
اأم�س االأول.وتاأتي اأحدث موجة من عمليات القتل يف اأعقاب ارتفاع يف الوفيات 

ب�صبب العنف يف بلد ي�صهد واحدا من اأعلى معدالت جرائم القتل يف العامل.
منطقة  يف  اث��ن��ان  واأ�صيب  قتلوا  اأ�صخا�س  اأرب��ع��ة  اإن  بيان  يف  ال�صلطات  وق��ال��ت 
اأن جمموعة من  اإىل  االأولية  التحقيقات  وت�صري  اإقليم جوتينج.  يف  ثيمبليهل 
الرجال كانت تلعب الرند يف زاوية �صارع يف نحو ال�صاعة ال�صابعة والن�صف م�صاء 
ال�صبت بالتوقيت املحلي )1730 بتوقيت جرينت�س( عندما هاجمهم م�صلحون 
جمهولون واأطلقوا النار عليهم.وقالت ال�صرطة “اأربعة اأ�صخا�س تاأكدت وفاتهم 

يف املوقع يوم ال�صبت واثنان نقال اإىل اأقرب مركز طبي اإثر اإ�صابتهما بطلقات 
نارية«.ويف واقعة اأخرى يف املنطقة نف�صها الواقعة يف جنوب جوهان�صربج قالت 
ال�صرطة اإن رجال )36 عاما( عرث عليه مقتوال بالر�صا�س بعد �صرقة ممتلكاته 
اإط��الق النار ال ميكن  اإن داف��ع  ومنها دراج��ة وهاتف حممول. وقالت ال�صرطة 
يف  حتقيقا  كيب  و�صرن  اإقليم  �صرطة  ب��داأت  اأخ��رى  ناحية  حاليا.ومن  تاأكيده 
مالب�صات جرمية قتل ثالثة الليلة املا�صية يف بلدة خايليت�صا. وقال الكولونيل 
اإن  رابعا قتل يف واقعة منف�صلة.وقال م�صوؤولون يوم اجلمعة  اإن  اأندريه تروت 
م�صلح  و�صطو  ن��ار  اإط��الق  بعمليات  ب�صلتهم  م�صتبه  ثمانية  اعتقلت  ال�صلطات 
يف  األك�صندرا  بلدة  يف  اخلمي�س  ي��وم  م�صاء  وقعت  اأ�صخا�س  ل�صتة  “ع�صوائية” 
جوهان�صربج.ويقتل نحو 20 األف �صخ�س �صنويا يف جنوب اأفريقيا التي يقطنها 

نحو 60 مليون ن�صمة.

م�شلحو زابوروجيه يطالبون 
زيلين�شكي ب�شحب قواته

•• كييف-وكاالت
دعا ع�صو جمل�س اإدارة مقاطعة زابوروجيه فالدميري روغوف، �صلطات كييف 
اإىل وقف ما و�صفه ب��”احتاللها لعا�صمة املقاطعة و�صحب قواتها من املنطقة«.
�صيطرة  تقع حالياً حت��ت  املنطقة،  اأرا���ص��ي  م��ن   70% ح��وايل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
 - االإقليمي  املركز  يحتل  ي��زال  ال  االأوك���راين  اجلي�س  لكن  املتحالفة،  ال��ق��وات 

مدينة زابوروجيه، بح�صب ما نقل موقع “رو�صيا اليوم” االإخباري.
خطة  و�صع  حالياً  يجري  زابوروجيه.  مدينة  حترير  حتماً  “�صيتم  واأ���ص��اف: 
لكي يتم حترير املدينة باأقل ما ميكن من الدمار وخا�صة فيما يتعلق مبن�صاآت 
البنية التحتية، وذلك على الرغم من اأن م�صلحي زيلين�صكي يتعمدون تدمري 

اجل�صور واملن�صاآت احليوية.

مقتل 9 يف عمليات اإطالق نار بجنوب اأفريقيا

•• كييف-رويرتز

قال م�صوؤول ع�صكري اأوكراين اإن رو�صيا ت�صتعد للمرحلة 
التالية من هجومها يف اأوكرانيا، بعد اأن قالت مو�صكو اإن 
مناطق  “جميع  يف  الع�صكرية  عملياتها  �صتكثف  قواتها 

العمليات«.
وانهمرت �صواريخ وقذائف رو�صية على عدد من املدن يف 
�صربات تقول كييف اإنها اأدت اإىل مقتل الع�صرات يف االأيام 

االأخرية.
املخابرات  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  �صكيبيت�صكي،  ف����ادمي  وق����ال 
�صربات  “لي�صت  ال�����ص��ب��ت  ي���وم  االأوك���ران���ي���ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
�صاروخية من اجلو والبحر فح�صب.. بل ميكننا اأن نرى 
باأكمله، على طول خط  التما�س  الق�صف على طول خط 
املواجهة باأكمله. هناك ا�صتخدام ن�صط للطريان التكتيكي 

وطائرات الهليكوبر الهجومية«.
وتابع “هناك بالفعل ن�صاط معني للعدو على طول خط 
جارية  اال�صتعدادات  اأن  الوا�صح  من   ... باأكمله  املواجهة 

االآن للمرحلة التالية من الهجوم«.
يبدو  م��ا  على  تعيد  رو���ص��ي��ا  اإن  االأوك����راين  اجلي�س  وق���ال 
جتميع وحداتها ل�صن هجوم على مدينة �صالفيان�صك ذات 
االأهمية الرمزية التي ت�صيطر عليها اأوكرانيا يف منطقة 

دونيت�صك ال�صرقية.
رو�صيا  اإن  االأح��د  اأم�س  الربيطانية   الدفاع  وزارة  وقالت 
تعزز مواقعها الدفاعية يف املناطق التي حتتلها يف جنوب 

اأوكرانيا.
وتقول اأوكرانيا اإن 40 �صخ�صا على االأقل قتلوا يف ق�صف 
امل��ا���ص��ي��ة، مع  ال��ث��الث��ة  االأي����ام  ملناطق ح�صرية يف  رو���ص��ي 
فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  �صنها  التي  احل��رب  ا�صتداد 

بوتني يف 24 فرباير �صباط.

قال اأوليه �صينهوبوف حاكم منطقة خاركيف اإن �صواريخ 
ليل  خ��ارك��ي��ف  ���ص��رق  �صمال  ت�صوهيف  ب��ل��دة  على  �صقطت 
بينهم  من  اأ�صخا�س  ثالثة  مقتل  اإىل  اأدى  مما  اجلمعة، 

امراأة تبلغ من العمر 70 عاما واإ�صابة ثالثة اآخرين.
واإىل اجلنوب، تعر�صت مدينة نيكوبول على نهر دنيربو 
لهجوم باأكرث من 50 �صاروخا رو�صيا من طراز جراد، مما 
ت�صبب يف مقتل �صخ�صني مت العثور عليهما حتت االأنقا�س، 

وفقا ملا ذكره حاكم املنطقة فالنتني ريزني�صنكو.
ع�صكرية  “عملية  باأنه  الغزو  ت�صف  التي  وتقول مو�صكو، 
يف  النازية”  ع��ل��ى  و”الق�صاء  ال�����ص��الح  ل��ن��زع  خا�صة” 
لتقوي�س  ال��دق��ة  عالية  اأ�صلحة  ت�صتخدم  اإن��ه��ا  ج��ارت��ه��ا، 
البنية التحتية الع�صكرية الأوكرانيا وحماية اأمنها. ونفت 

مرارا ا�صتهداف املدنيني.
وتقول كييف والغرب اإن ال�صراع هو حماولة غري مربرة 
الإع��ادة احتالل دولة حتررت من حكم مو�صكو مع انهيار 

االحتاد ال�صوفيتي يف عام 1991.
الوحدات  �صويجو  �صريجي  الرو�صي  ال��دف��اع  وزي��ر  واأم���ر 
االأوكرانية  ال�صربات  ملنع  العمليات  بتكثيف  الع�صكرية 
اأوكرانيا واملناطق االأخرى التي ت�صيطر عليها  على �صرق 
التحتية  البنية  ت�صرب  ق��د  كييف  اإن  ق��ال  حيث  رو���ص��ي��ا، 

املدنية اأو ال�صكان، وفقا لبيان �صادر عن الوزارة.
وبدت ت�صريحاته مبثابة رد مبا�صر على ما و�صفته كييف 
ب�صل�صلة من ال�صربات الناجحة التي نفذت على 30 من 
با�صتخدام  الرو�صية  الذخرية  ومراكز  اللوج�صتية  املراكز 
العديد من اأنظمة اإطالق ال�صواريخ املتعددة التي قدمها 

الغرب موؤخرا.
وقال املتحدث با�صم وزارة الدفاع االأوكرانية يوم اجلمعة 
اإن ال�صربات ت�صببت يف فو�صى يف خطوط االإمداد الرو�صية 

وقللت ب�صكل كبري من القدرة الهجومية لرو�صيا.

زغرب ترف�س ال�شماح 
للرئي�س ال�شربي بزيارة 

مع�شكر جا�شينوفاك  
•• بلغراد-اأ ف ب

اأم�س  الكرواتية   ال�صلطات  رف�صت 
ال�صربي  للرئي�س  ال�����ص��م��اح  االأح����د 
بزيارة  بالقيام  فوت�صيت�س  األك�صندر 
مما  ج��ا���ص��ي��ن��وف��اك،  ملع�صكر  خ��ا���ص��ة 
التوتر  م��ن  ج��دي��دة  مب��وج��ة  ت�صبب 
بني البلدين، العدوين ال�صابقني يف 

ت�صعينات القرن الفائت.
الكرواتي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
غ����������������وردان غ����رل����ي����ت���������س رادم������������ان 
اإب��الغ كرواتيا  يتم  “مل  لل�صحفيني 
)بهذه الزيارة(، اإنه اأمر غري مقبول 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ك���روات���ي���ا ون��ع��ت��رب ذلك 

كيديا«.
اأنه  ال�صربي  الرئي�س  مكتب  واأعلن 
���ص��ي��ع��ل��ق ع��ل��ى ه���ذا امل���وق���ف االثنني 

خالل موؤمتر �صحفي.
مع�صكر  يف  ال�صحايا  ع���دد  ي���زال  ال 
ال�صرب  جا�صينوفاك، معظمهم من 
وال����ي����ه����ود وال���غ���ج���ر وال���ك���روات���ي���ني 
اجلدل.  يثري  للفا�صية،  املناه�صني 
وي��راوح بني ع�صرات االآالف و700 

األف قتيل.
رئي�صة احلكومة  اعتربت  بلغراد،  يف 
قرار  اأن  ب��رن��اب��ي��ت�����س  اآن����ا  ال�����ص��رب��ي��ة 

زغرب “فا�صح ومعاد الأوروبا«.
التلفزيونية  “بينك”  لقناة  وقالت 
حلرية  موؤمل  انتهاك  “اإنه  اخلا�صة 
اح�������رام  وع���������دم   )...( احل�����رك�����ة 

لل�صحايا ال�صرب«.
من جهته، قال وزير خارجية �صربيا 
بلغراد  اإن  ���ص��ي��الك��وف��ي��ت�����س  ن��ي��ك��وال 

تدر�س اتخاذ اإجراءات انتقامية.

•• باجنول-اأ ف ب

من  خ��م�����ص��ة  ال���غ���ام���ب���ي  ال���ق�������ص���اء  دان  ع���ن���دم���ا 
بتهمة  اال���ص��ت��خ��ب��ارات  ال�����ص��اب��ق��ني يف  امل�����ص��وؤول��ني 
انتاب  جامع،  يحيى  عهد  يف  املعار�س  وال��ده  قتل 
“ال�صك  بني  م�صبوق  غري  �صعور  �صاندينغ  حممد 

واالرتياح«.
رم���وز احلزب  اأح���د  �صاندينغ  ���ص��ول��و  اإب��رمي��ا  ك���ان 
امل���وح���د وت�����ويف يف ع��ه��د احلكم  ال���دمي���وق���راط���ي 
يف  ج��ام��ع،  يحيى  ال�����ص��اب��ق  للرئي�س  ال��دك��ت��ات��وري 
وكالة  مقر  يف   2016 ني�صان-ابريل  يف  احلجز 

اال�صتخبارات الوطنية.
من  يومني  بعد  النا�صط  ه��ذا  وقتل  تعذيب  اأدى 
اعتقاله خالل تظاهرة اإىل حتفيز املعار�صة التي 
و�صمح  الوقت  ذلك  ومنق�صمة حتى  �صعيفة  كانت 
م��ن��ازع منذ  ب��ال  ���ص��ق��وط ح��اك��م غ��ام��ب��ي��ا  بت�صريع 

.1994
اأ�صدرت  ���ص��ن��وات  خم�س  ا�صتمرت  حماكمة  وب��ع��د 
حمكمة باجنول العليا اخلمي�س اأحكاما باالإعدام 
ال�صابق  الوطنية  اال�صتخبارات  وكالة  رئي�س  على 
ال�صيخ  ال�صابق  العمليات  ورئي�س  بادجي  يانكوبا 
يف  اآخ��ري��ن  �صابقني  موظفني  وث��الث��ة  جينغ  عمر 
داربوي  والم��ني  �صالح  بابكر  اال�صتخبارات  جهاز 

وتامبا مان�صاري.
احلياة  م��دى  ال�صجن  اإىل  خففت  عقوباتهم  لكن 
اأحكام  تنفيذ  بتعليق  ق����رارا  ت��ب��ن��ت  غ��ام��ب��ي��ا  الأن 

االإعدام.
و�صرح ال�صاب �صاندينغ الذي يبلغ من العمر 25 
حا�صرين  “كنا  بر�س  فران�س  لوكالة  اليوم،  عاما 
طوال اجلل�صات التمهيدية ومل يكن اال�صتماع اىل 
كل ذلك �صهال - كان موؤملا، جعلنا ن�صرجع معظم 

لكنه اأ�صاف اأن “املثابرة اأثمرت«. ال�صدمات”. 
روى ���ص��ه��ود ك��ي��ف ت���ن���اوب رج����ال ع��ل��ى ���ص��رب��ه يف 
“حتى نزف ج�صده  مكان احتجازه لدى ال�صرطة 

بالكامل و�صالت الدماء من راأ�صه«.
وق���ال امل��ح��ام��ي ال��غ��ام��ب��ي ع��ب��دويل ف��ات��ي اإن هذه 
امل�صتبد  الرئي�س  نهاية”  “بداية  �صكلت  الق�صية 
املتهم بتدبري �صل�صلة من اجلرائم خالل 22 عاما 
اإىل  الق�صري  االخ��ت��ف��اء  ح���وادث  م��ن  ال�صلطة،  يف 
على  ال�صغط  اأو  االغت�صاب  وج��رائ��م  االغتياالت 

ال�صحافة.
املعار�صة  �صاندينغ  �صولو  اإب��رمي��ا  مقتل  و�صجع 
الذي  ب���ارو  اأدام����ا  خ��ل��ف  االحت����اد  ع��ل��ى  ال�صيا�صية 

ه���زم ي��ح��ي��ى ج��ام��ع يف ان��ت��خ��اب��ات ك��ان��ون االأول/
الذين  اخلم�صة  امل�صوؤولون  2016.اأما  دي�صمرب 
�صدرت عليهم اأحكام هذا االأ�صبوع، فريى املحامي 
جامع..  دك��ت��ات��وري��ة  اإىل  “يرمزون  اأن��ه��م  ف��ات��ي 
احلكم  اإىل  ت��رم��ز  الوطنية  اال���ص��ت��خ��ب��ارات  وك��ال��ة 
وكالة  رئي�س  اأن  واأ���ص��اف  جلامع”.  الدكتاتوري 
بادجي  يانكوبا  ال�صابق  الوطنية  اال���ص��ت��خ��ب��ارات 

“كان على االأرجح ثاين اأقوى �صخ�س يف البالد«.
متثل هذه االإدانات خطوة مهمة على طريق ك�صف 
احلقائق، كما يرى عدد من �صحايا ع�صر جامع 
بفارغ  للجميع  العدالة  حتقيق  ينتظرون  الذين 

ال�صرب.
وقالت اإي�صاتو جامع التي ُقتل والدها، �صقيق يحيى 
ال�صابق  الرئي�س  حت��دي  على  جت���راأ  الأن���ه  ج��ام��ع، 

“بالن�صبة يل، ك�صحية، هذا يعني الكثري«.
عليهم  ت�صدر  اأح��ك��ام  روؤي���ة  “جمرد  اأن  واأ���ص��اف��ت 
يعني اأن هناك دولة قانون واأن ذلك ي�صكل منوذجا 

يحتذى به لكل من ارتكب جرائم فظيعة«.
فهي  ا�صتثناء.  ت�صكل  �صاندينغ  �صولو  ق�صية  لكن 
حتى االآن واحدة من حماكمتني فريدتني اأجريتا 

للفظائع املرتكبة يف عهد نظام جامع.
نتائج  ان��ت��ظ��ار  ال��ع��دل  وزارة  اخ��ت��ارت  بدئها  وب��ع��د 
قبل  والتعوي�صات”  وامل�صاحلة  احلقيقة  “جلنة 

اإجراء حتقيقات اأخرى.
وقالت نانا جو نداو النا�صطة التي اختفى والدها 
لي�صت  وامل�صاحلة  “جلنة احلقيقة  اإن   2013 يف 
م�صرية اإىل اأن “م�صوؤولية اإجراء  هيئة ق�صائية”، 
حتقيقات فورية ونزيهة من جانبها تقع على عاتق 

الدولة«.

يف اأيار/مايو وبعد ن�صر التقرير النهائي “للجنة 
وعدت احلكومة مبحاكمة  احلقيقة وامل�صاحلة”، 
الرئي�س ال�صابق يحيى جامع الذي يعي�س يف املنفى 
يف غينيا اال�صتوائية، واأكرث من مئتي متهم اآخرين 

بارتكاب انتهاكات حلقوق االإن�صان.
وهذه الوعود تبقى غري وا�صحة يف نظر عدد من 
ال�صحايا امل�صككني. وقالت نانا جو نداو “يف هذه 
يف  ال�صلطة  منا�صب  جامع  حلفاء  ي�صغل  االأث��ن��اء، 
و�صكل الرئي�س بارو الذي اأعيد انتخابه  غامبيا”. 
يف كانون االأول/دي�صمرب حتالفا �صيا�صيا مع احلزب 
ال�صابق جلامع العام املا�صي وعني منذ ذلك احلني 

اثنني من املوالني رئي�صا ونائبا لرئي�س الربملان.
اال�صتوائية،  غينيا  اأيار/مايو  نهاية  يف  ب��ارو  وزار 
لكن مل يطرح م�صاألة جامع خالل حمادثاته مع 
نغوميا، ح�صب متحدث  اأوبيانغ  تيودورو  الرئي�س 
با�صم احلكومة. وتقول الدولة اإنها كلفت حمامني 
اأجانب وغامبيني العمل من اأجل حماكمة الرئي�س 
منت�صف  يف  ال��ع��دل  وزارة  اأع��ل��ن��ت  بينما  ال�����ص��اب��ق، 
امل�صوؤولني  كل  يد  كف  �صيتم  اأن��ه  حزيران/يونيو 
تقرير جلنة  اأ�صماوؤهم يف  وردت  الذين  املذكورين 

احلقيقة وامل�صاحلة.
العام  النائب  اأبلغ  حزيران/يونيو،  نهاية  يف  لكن 
املوارد  اأن احلكومة ال متلك حاليا  برملانية  جلنة 

املالية لتنفيذ تو�صيات اللجنة.
“ما زال هناك عمل  وقال حممد �صاندينغ بحزن 
ب��ه يف االإ����ص���الح���ات االأمنية  ال��ق��ي��ام  ك��ب��ري ي��ج��ب 
�صيدفع  جامع  اأن  من  متاأكد  لكنه  واملوؤ�ص�صية”. 
ثمن اأفعاله يف نهاية املطاف. وقال اإنه “�صيقع يف 

اأيدي الق�صاء عاجاًل اأم اآجاًل. �صننال منه«.

بعد �صدور اأحكام على م�صوؤولني �صابقني يف غامبيا   

�شحايا عهد يحيى جامع بني االرتياح والت�شكيك 
اأوكرانيا: رو�شيا ت�شتعد للمرحلة التالية من الهجوم 

•• اأو�شوغبو-اأ ف ب

نيجرييا   يف  لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  اأعلنت 
اأم�س االأحد، فوز مر�صح حزب املعار�صة الرئي�صي مبن�صب 
ح��اك��م والي���ة اأو���ص��ون يف ج��ن��وب غ��رب ال��ب��الد، يف انتكا�صة 
حلزب الرئي�س حممد بخاري قبل �صبعة اأ�صهر من موعد 

االنتخابات الرئا�صية.
ت�����ص��ك��ل ن��ت��ي��ج��ة االن���ت���خ���اب���ات م���وؤ����ص���راً اخ������رياً ل���الأح���زاب 
املقررة  الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  قبل  املهيمنة،  ال�صيا�صية 
من  اإف��ري��ق��ي��ا  دول  اأك����رب  يف   2023 ���ص��ب��اط/ف��رباي��ر  يف 
اأدي��ل��ي��ك من  اأدمي����وال  ال�صناتور  ال�����ص��ك��ان.وف��از  ع��دد  حيث 
 403،371 ب���  املعار�س  ال�صعبي  ال��دمي��وق��راط��ي  احل��زب 
املنتهية  للحاكم  �صوتا   375،027 مقابل  االأ�صوات  من 
واليته غبويغا اأويتوال من حزب “موؤمتر كل التقدميني” 

احلاكم، بح�صب املفو�صية العليا امل�صتقلة لالنتخابات.
امل�صتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ص��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات يف  م��دي��ر  وق����ال 
عا�صمة  او�صوغبو  من  اوغونديبي  تيميتايو  اولواتويني 
الدين  ن���ور  ج��اك�����ص��ون  اأدمي�����وال  ان��ت��خ��اب  “اأعلن  ال���والي���ة 
اأديليك من احلزب الدميوقراطي ال�صعبي بعد اأن ا�صتوفى 

متطلبات القانون«.
 62( اأديليك  ف��از  امل�صتقلة،  العليا  املفو�صية  بيانات  وف��ق 
عاًما( ب� 17 منطقة من مناطق احلكم املحلي الثالثني يف 
الوالية، بينما فاز اأويتوال ب�13 يف االنتخابات التي جرت 
اأديليك بفوزه. وقال  الرئي�س حممد بخاري  ال�صبت.وهناأ 

اإرادت��ه��م.. ويجب  اأع��رب��وا عن  اأو���ص��ون  “�صكان  اإن  بيان  يف 
دائما احرام اإرادة ال�صعب يف النظام الدميقراطي«.

�صوارع  يف  عفوية  باحتفاالت  املعار�صة  ف��وز  اإع��الن  وقوبل 
ال�صعبي  الدميقراطي  احل��زب  اأن�صار  ورق�س  اأو�صوغبو. 

وغنوا و�ُصمع دوي االأبواق يف الطرقات.
اقبااًل  �صهد  الذي  االق��راع  اأن  االنتخابات  واأعلن مراقبو 
االأ�صوات  ���ص��راء  اأن  اأ���ص��اف��وا  ال��ه��دوء، لكنهم  ���ص��اده  ك��ب��رياً 
ال�صعبي  الدميقراطي  احل��زب  انت�صار  �صائعا.وي�صكل  كان 
املعار�س انتكا�صة حلزب “موؤمتر كل التقدميني” احلاكم، 
الغربي، معقل  اأو�صون تقع يف اجلنوب  اأن والية  خ�صو�صاً 
بوال اأحمد تينوبو، مر�صح حزب “موؤمتر كل التقدميني” 
لنفوذه  الروحي”  “االأب  ي��ل��ق��ب  وح���ي���ث  ل���ل���رئ���ا����ص���ة، 

وعالقاته.
الرئا�صي،  ال�صعبي ومر�صحه  ووّجه احلزب الدميوقراطي 
�صفعة  عاًما(،   75( بكر  اأب��و  اأتيكو  ال�صابق  الرئي�س  نائب 
واأعيد   2015 ع��ام  انُتخب  ال��ذي  بخاري  الرئي�س  حل��زب 
اأخرى  م��رة  ير�صح  ل��ن  اأن���ه  واأع��ل��ن   ،2019 يف  انتخابه 

النتخابات العام 2023، وفق ما ين�س عليه الد�صتور.
التي  اأو���ص��ون واح���دة م��ن ثماين والي���ات يف نيجرييا  تعد 
ت�صم 36 والية، مل جتر فيها انتخابات حلكامها بالتزامن 
مع �صائر اأنحاء البالد ب�صبب الطعون القانونية يف النتائج 

ال�صابقة.
ووقع املر�صحون االأربعاء اتفاقا تعهدوا فيه بقبول نتيجة 

االنتخابات.

املعار�شة تفوز يف اقرتاع حملي يف نيجرييا 

•• كييف-اأ ف ب

يبحث وزراء خارجية االحتاد االأوروب��ي اليوم 
االثنني ت�صديد العقوبات على رو�صيا، يف وقت 
زابوريجيا  حمطة  با�صتخدام  مو�صكو  ُتتهم 
ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة ل��ن�����ص��ر ق����اذف����ات واإط�����الق 
���ص��واري��خ ع��ل��ى امل��ن��اط��ق املحيطة ب��امل��ن�����ص��اأة يف 

جنوب اأوكرانيا.
فالنتني  دن�����ي�����ربو  م���ن���ط���ق���ة  ح����اك����م  ون��������دد 
ب�”طوفان  ال�صبت  االأول  اأم�س  ريزنيت�صنكو  
من النار” من جراء ق�صف رو�صي “ب�صواريخ 
غراد” �صقطت يف “اأحياء �صكنية” يف مدينة 
على  االن��ق��اذ  عنا�صر  “عرث  وق���ال  نيكوبول. 

�صخ�صني ميتني حتت االنقا�س«.
و�صيتعني على وزراء االحتاد االأوروب��ي النظر 
للمفو�صية  اق������راح  ب��ي��ن��ه��ا  ع�����دة،  اأم������ور  يف 
الذهب  م�صريات  بحظر  يق�صي  االأوروب��ي��ة 
من رو�صيا، ملواءمة عقوبات االحتاد االأوروبي 
مع تلك التابعة ل�صركائه يف جمموعة ال�صبع.

�صخ�صيات  و���ص��ع  اإىل  اآخ����ر  اق����راح  وي��ه��دف 
رو�صية اإ�صافية على الالئحة ال�صوداء لالحتاد 

االأوروبي.
اأور�صوال  االأوروب��ي��ة  املفو�صية  رئي�صة  وقالت 
ت�صتمر يف  اأن  “على مو�صكو  دي��ر الي��ني  ف��ون 
وبح�صب م�صوؤول  دفع ثمن باهظ لعدوانها”. 
اأوروب��ي كبري، ال ُيتوقع اتخاذ اأي قرار خالل 
مناق�صة اأولية يف بروك�صل ب�صاأن هذه العقوبات 

اجلديدة.
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ه���ي اأك����رب م�����ص��ر للذهب 
مببلغ   2020 ع����ام  ط��ًن��ا   290( ال���رو����ص���ي 
اجلمارك  الأرق����ام  وف��ًق��ا  دوالر  م��ل��ي��ار   16،9

الرو�صية(.
من جهتها قالت الدول االأع�صاء يف جمموعة 
الع�صرين خالل اجتماع يف بايل انتهى ال�صبت 
غياب  ب�صبب  م�صرك  ب��ي��ان  ���ص��دور  دون  م��ن 
اأوكرانيا ي�صعر  اإن كلفة احلرب على  التوافق، 

بها اأي�صا باقي العامل.

كري�صتيا  ال��ك��ن��دي��ة  امل�����ال  وزي������رة  واع����ت����ربت 
بايل  اجتماع  يف  رو�صيا  م�صاركة  اأن  فريالند 
اإىل  حريق  ُمفتجَِعل  دع��وة  و”ُت�صبه  “عبثية” 

اجتماع لعنا�صر االإطفاء«.
احلكومية  ال�صركة  رئي�س  اّتهم  اأوكرانيا،  ويف 
النووية  الطاقة  ملحطات  امل�صغلة  االأوكرانية 
���ص��واري��خ يف  ق��اذف��ات  بن�صر  ال��رو���ص��ي  اجلي�س 
زابوريجيا  يف  النووية  الطاقة  حمطة  موقع 
منطقة  لق�صف  املن�صاأة  وا�صتخدام  )ج��ن��وب( 

دنيربو.
بيرو  “اإنرغو-اأتوم”  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 
حمطة  )يف  “الو�صع  ت��ل��غ��رام  ع��ل��ى  ك���وت���ني 
الطاقة( متوتر جداً والتوتر يتزايد يوما بعد 
اإىل  اأجهزتهم  “املحتلني بجلب  متهما  يوم”، 
اأن  �صبق  �صواريخ  اأنظمة  ذل��ك  يف  مبا  هناك، 
االآخر  اجل��ان��ب  م��ن  الق�صف  يف  ا�صتخدموها 
اأرا����ص���ي نيكوبول”  دن���ي���ربو وع��ل��ى  ن��ه��ر  م���ن 
ال��ت��ي ت��ب��ع��د ث��م��ان��ني ك��ي��ل��وم��را ج��ن��وب غرب 

زابوريجيا.
500 من  اإىل  اأن ع��ددا ق��د ي�صل  اإىل  واأ���ص��ار 
املحطة  م��وق��ع  يف  ينت�صرون  ال��رو���س  اجل��ن��ود 

االأكرب يف اأوروبا و”ي�صيطرون” عليه.
و�صقطت اأكرب حمطة نووية يف اأوكرانيا باأيدي 
اآذار/مار�س بعيد بدء الغزو يف  الرو�س مطلع 

24 �صباط/فرباير املا�صي.
وك����ان ���ص��الح اجل����و االأوك�������راين اأع���ل���ن م�صاء 
ات�س-101”  “كي  ����ص���واري���خ  اأن  اجل��م��ع��ة 
من   22،00 ال�صاعة  ح��وايل  اأطلقت  رو�صية 
اأربعة  ت��دم��ري  دن��ي��ربو ومت  ق��زوي��ن على  بحر 

منها.
ال�����ص��ب��ت، ق����ال م���رك���ز ق���ي���ادة املنطقة  وف���ج���ر 
حتت  ل��ك��ن��ه  “متوتر  ال��و���ص��ع  اإن  اجل��ن��وب��ي��ة 

ال�صيطرة«.
�صن  يوا�صل  “العدو  اأن  في�صبوك  على  وكتب 
ه��ج��م��ات��ه ع��ل��ى اأرا������س ك��ان��ت حم��ت��ل��ة ل��ك��ن يف 
ال�صربات  يكثف  االأر���س  اأي جناح على  غياب 

ال�صاروخية واجلوية«.
�صمال  يف  ال���واق���ع���ة  خ���ارك���ي���ف  حم���ي���ط  ويف 
اأك��رب مدينة يف  تعد ثاين  والتي  البالد  �صرق 
اإن  �صينيغوبوف  اأوليغ  احلاكم  ق��ال  اأوكرانيا، 
اجلمعة  ليل  رو�صيا  �صّنته  �صاروخيا  هجوما 

اأوقع ثالثة قتلى يف بلدة ت�صوغيف.
وم�صاء اجلمعة تعّر�صت مدينة كراماتور�صك 
حو�س  يف  الرئي�صية  املدينة  وه��ي  ال�صرق  يف 
اوكرانيا،  الذي ما زال حتت �صيطرة  دونبا�س 

لعمليات ق�صف.
حتت  الغربيون  وحلفاوؤها  اأوكرانيا  زالت  وما 
�صدمة ال�صربات ب�صواريخ كروز التي دمرت 

بعد  على  فينيت�صيا،  مدينة  و���ص��ط  اخلمي�س 
مئات الكيلومرات غرب اجلبهة.

اإن ح�صيلة القتلى  وقال م�صوؤولون يف املدينة 
اإىل  ال�صبت  ارتفعت  الرو�صية  ال�صربات  جراء 

.24
واأع���ل���ن ح���اك���م م��ن��ط��ق��ة ف��ي��ن��ي��ت�����ص��ي��ا �صريغي 
امل�صت�صفى،  يف  لالأ�صف  ام���راأة  “وفاة  ب���ورزوف 
واأو�صح  85 يف املئة”.  كانت حمروقة بن�صبة 
العالج،  يتلقون  �صخ�صا   68 ي���زال  “ال  اأّن����ه 

بينهم اأربعة اأطفال«.
يف م��واج��ه��ة االإدان������ات ال��دول��ي��ة، ق��ال��ت وزارة 
فينيت�صيا  يف  ا�صتهدفت  اإنها  الرو�صية  الدفاع 
االأوكرانية  اجلوية  القوات  “لقيادة  اجتماعا 

مع ممثلي موردي اأ�صلحة اأجانب«.
لكن م�صوؤوال دفاعيا اأمريكيا كبريا قال طالبا 
اأي  “لي�س هناك  اإن��ه  الك�صف عن هويته  عدم 
م��وؤ���ص��ر ع��ل��ى وج���ود ه���دف ع�����ص��ك��ري يف مكان 

قريب«.
جرائم  اأو  باأخطاء  يوما  رو�صيا  تعرف  ومل 
وتوؤكد  اأوك��ران��ي��ا  يف  امل�صلحة  قواتها  ارتكبتها 
اأهداف  �صوى  ت�صرب  ال  اأن��ه��ا  منهجي  ب�صكل 

ع�صكرية.
والقوات  ال��رو���ص��ي  اجلي�س  اأك���د  دون��ب��ا���س،  يف 
االنف�صالية موا�صلة التقدم، الفتني اإىل اأنهم 
ب�صدد ال�صيطرة الكاملة على �صيفري�صك التي 
على  ال�صيطرة  بعد  للهجوم  تتعر�س  ب���داأت 

لي�صيت�صان�صك �صرقا مطلع ال�صهر احلايل.
واأعلنت وزارة الدفاع الرو�صية ال�صبت اأن وزير 
الدفاع الرو�صي �صريغي �صويغو تفّقد القوات 
اأوكرانيا،  على  الهجوم  يف  امل�صاركة  الرو�صية 
من دون حتديد موعد الزيارة وال ما اإذا جرت 
يف اأوكرانيا اأو رو�صيا، وهي الثانية من نوعها 
اأجراها يف حزيران/ اأوىل  زي��ارة تفقدية  بعد 

يونيو.
“اأعطى  ���ص��وي��غ��و  اأن  ال���������وزارة  واأو�����ص����ح����ت 
“ال�صغط  ل����زي����ادة  ال����الزم����ة  ال���ت���وج���ي���ه���ات 

الع�صكري«.

اتهام مو�صكو باإطالق �صواريخ من حمطة نووية يف اأوكرانيا  

االحتاد االأوروبي نحو ت�شديد العقوبات على رو�شيا 
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املال والأعمال
العراق اأمام حتّدي احلفاظ على النخيل.. تراثه وثروته االقت�شادية 

•• العراق-اأ ف ب:

اآالف  العراق، ت�صطف  ال�صحراء و�صط  اأط��راف  على 
ذي  ب��ات  لهدف  النظر،  م��ّد  على  ال�صغرية  النخالت 
تعّد  التي  ال�صجرة  اأهمّية كربى: احلفاظ على هذه 
قرون  اإىل  تعود  التي  زراعتها  وتطوير  وطنياً  رم��زاً 

م�صت وكانت يف وقت من االأوقات، مهّددة.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ���ص��خ��ام��ة امل�����ص��روع ال����ذي تديره 
البارزة  الدينية  املوؤ�ص�صة  احل�صينية،  العتبة  ومتّوله 
يف كربالء، اإاّل اأن التحّدي ال يزال كبرياً اأمام العراق 
الذي كان ي�صّم يف املا�صي “30 مليون نخلة” وينتج 

اأكرث من 600 نوع من التمر.
�صيما  ال  بالبالد  اأمّل��ت  التي  املتكررة  النزاعات  �صّكلت 
 )1988  -  1980( وال���ع���راق  اإي�����ران  ب��ني  احل����رب 
البيئية  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ك��ن  للنخيل،  االأب����رز  ال��ت��ه��دي��د 
تفر�س  بالقطاع  نوعية  نقلة  اإح���داث  اإىل  واحل��اج��ة 

نف�صها اليوم.
على  م��زروع��ة  ال�صغرية  النخيل  اأ�صجار  روؤي��ة  ميكن 
اأطراف  عند  البع�س  بع�صها  قرب  منتظمة  م�صافات 
اأر�س منف�صلة ترويها برك مياه  كربالء، على قطع 
متالألئة حتت �صوء ال�صم�س. ورغم اأنها ال تزال فتّية، 
خ�صراء.يقول  متٍر  بثمار  مليئة  اأغ�صان  منها  تدّلت 

حممد عالء اأبو املعايل مدير ت�صويق مزرعة “فدك” 
العراق”،  و�صموخ  رمز  التمر هي  “نخلة  اإن  للنخيل 
 2016 العام  يف  انطلق  ال��ذي  امل�صروع  ج��اء  ولذلك 
والهادف اإىل “اإعادة زراعة النخيل اإىل ما كانت عليه 

يف ال�صابق«.
وي�صيف اأن مزرعة النخيل هذه التي يديرها “حتتوي 
على اأكرث من 90 �صنفاً من اأجود اأ�صناف النخيل اأو 
التمور العراقية والعربية” من دول اخلليج واملغرب 
“االأ�صناف العراقية التي مت  اأن  اإىل  العربي، م�صرياً 

جمعها هي من االأ�صناف النادرة و اجليدة«.
زراعتها،  متت  �صجرة  األ��ف   30 بني  من  اأن��ه  وي�صرح 

“يبلغ  اأن  اإعطاء ثمر، متوقعاً  اآالف   6 ب��داأت بالفعل 
االإنتاج هذا املو�صم اأكرث من 60 طّناً«.

املياه من  وت��زّود  بالتنقيط  االأ�صجار  رّي هذه  يجري 
للطريقة  اآب��ار، خالفاً  الفرات و10  نهر  ف��روع  اأح��د 
باملياه،  ال��رب��ة  بغمر  تق�صي  التي  ل��ل��رّي  التقليدية 
الت�صحر  م���ن  م���وج���ًة  ي���واج���ه  ال����ع����راق  الأن  وذل�����ك 
احلدودية  الب�صرة  م��ع  ���ص��ارخ  واجلفاف.التناق�س 
العراق. هناك،  اأق�صى جنوب  والواقعة يف  اإي��ران  مع 
متتّد على ع�صرات الكيلومرات اجلذوع املقطوعة ملا 
كان يف املا�صي �صجرات نخيل، فيما �صقطت الغ�صون 

اجلاّفة اأر�صا.

دبي االأوىل عامليا يف جذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر وامل�شاريع يف جمال ال�شياحة
•• دبي-وام:

بن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  اأك���د 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د 
املجل�س التنفيذي اأن م�صرية دبي الناجحة 
يف كافة املجاالت والقطاعات تعك�س الروؤية 
ال�صديدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
حموري  عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  بتعزيز 
رئي�صي  وحمرك  اال�صتثمارات  ال�صتقطاب 
ل��الق��ت�����ص��اد ال���ع���امل���ي، م���ن خ����الل توفري 
اأف�صل بيئة اأعمال ا�صتثمارية جاذبة تتمتع 
بتناف�صية عالية وت�صهيل مزاولة االأن�صطة 
االقت�صادية يف دبي مبا ي�صهم ب�صكل مبا�صر 
يف التدفق امل�صتمر لال�صتثمارات االأجنبية 
ا�صتثمارية  ك��وج��ه��ة  دب���ي  م���زاي���ا  وت��ع��زي��ز 
مكانتها  وت���ر����ص���ي���خ  احل������داث������ة،  ف���ائ���ق���ة 
والعمل  للحياة  العامل  يف  مدينة  كاأف�صل 
دبي  ح��ف��اظ  اأن  �صمّوه  واأ���ص��اف  وال���زي���ارة. 
على ت�صنيفها االأعلى يف جمال ا�صتقطاب 
قطاع  يف  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات 
املرتبة  وت��ب��ووؤه��ا   2021 ل��ع��ام  ال�صياحة 
االأجنبي  اال�صتثمار  جذب  يف  عامليا  االأوىل 
ال�صياحة،  جم���ال  يف  وامل�����ص��اري��ع  امل��ب��ا���ص��ر 
بتح�صني  املتوا�صل  دبي  التزام  ليكلل  ياأتي 
يف  واال�صتثمارات  لالأعمال  املحفزة  البيئة 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، ك��م��ا ي��اأت��ي ذل���ك مبثابة 
���ص��ه��ادة دول��ي��ة ل��ن��ج��اح ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة دبي 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف م��وا���ص��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
كفاءة املنظومة الت�صريعية والتنظيمية يف 
القطاعات  دبي مبا يتما�صى مع متطلبات 
�صدارة  يف  مكانتها  وتر�صيخ  اال�صتثمارية 
لال�صتثمارات،  امل�صتقطبة  العاملية  امل���دن 
التميز و�صمان توفري  ا�صتدامة  مبا يكفل 
اأف�����ص��ل اخل���دم���ات ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن. وقال 
االأجنبية  اال�صتثمارات  تدفقات  اإن  �صمّوه 
امل��ب��ا���ص��رة ���ص��م��ن ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة يف دبي 
تعك�س نظرتها امل�صتقبلية وثقة امل�صتثمرين 

كعا�صمة  مكانتها  وتر�صيخ  فيها،  املتنامية 
ل��ل��ت��ج��ارة واال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ع��امل��ي��ة ومركز 
متعددة  ال�صركات  ال�صتقطاب  ا�صراتيجي 

اجلن�صيات من كافة اأنحاء العامل.
دب��ي جمدداً  ال�صياحة يف  ق��ط��اع  اأك���د  وق��د 
رئي�صي  اق���ت�������ص���ادي  ك���م���ح���رك  اإ����ص���ه���ام���ه 
وفر�صة مثالية للم�صتثمرين الدوليني مع 
حفاظ دبي على ت�صنيفها االأعلى يف جمال 
املبا�صر  االأج��ن��ب��ي  اال���ص��ت��ث��م��ار  ا���ص��ت��ق��ط��اب 
 .2021 ال��ع��ام  خ��الل  ال�صياحة  ق��ط��اع  يف 
ووفقاً لت�صنيف اأ�صواق اال�صتثمار االأجنبي 
املبا�صرFDiMarkets التابعة ل�صركة 
“فاينن�صال تاميز املحدودة” والتي تعتمد 
التي  اال�صتثمارية  الوجهات  ت�صنيف  على 
اأجنبي  ا�صتثمار  م�صاريع   10 ت�صتقطب 
اأو اأك���رث يف ال��ع��ام ال���واح���د، ج���اءت دب���ي يف 
املرتبة االأوىل عاملياً خالل العام الفائت يف 
ا�صتقطاب اال�صتثمار االجنبي �صمن قطاع 
ال�صياحة يف دبي  ال�صياحة. وا�صتاأثر قطاع 
1.7 مليار دوالر  دره��م  6.4 مليار  بنحو 
املبا�صر،  االأجنبي  اال�صتثمار  من  اأمريكي 
اال�صتثمار  م�صاريع  من  م�صروعاً   30 مع 
االأجنبي املبا�صر، خالل عام 2021، وذلك 
لال�صتثمار  دب���ي  م��ر���ص��د  ب��ي��ان��ات  بح�صب 

موؤ�ص�صة  ن�صرتها  وال��ت��ي  املبا�صر  االأجنبي 
موؤ�ص�صات  اإح��دى  اال�صتثمار،  لتنمية  دب��ي 

دائرة االقت�صاد وال�صياحة يف دبي.
وياأتي هذا االأداء املميز لال�صتثمار االأجنبي 
عام  خ���الل  ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ب��ا���ص��ر 
2021 ليكلل عاماً بالغ االأهمية بالن�صبة 
ل��دب��ي ال��ت��ي ق���ادت خ��الل��ه م��وج��ة انتعا�س 
عقب  العامليني  وال�صفر  ال�صياحة  قطاعّي 
باليوبيل  فيه  واحتفلت  العاملية،  اجلائحة 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  لدولة  الذهبي 
ورّحبت بالعامل يف “اإك�صبو 2020 دبي”، 
وجهات  ب��ني  اأي�����ص��اً  مكانتها  ر�ّصخت  فيما 

ال�صفر االأكرث اأماناً يف العامل.

- خم�س �صنوات يف ال�صدارة.
ناجحة  م�����ص��رية   2021 ع����ام  ت�����ّوج  ك��م��ا 
متتالية  �صنوات  خم�س  م��دار  على  امتدت 
دبي  خاللها  حافظت   2017 ال��ع��ام  منذ 
لندن  مثل  عاملية  م��دن  على  تقدمها  على 
ا�صتقطاب  �صعيد  على  و�صنغهاي  وباري�س 
القطاع  اإىل  املبا�صر  االأج��ن��ب��ي  اال�صتثمار 
درهم  مليار   83.5 ب��اإج��م��ايل  ال�صياحي، 
 205 ع��رب  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليار   22.8

م�صروع على مر ال�صنوات اخلم�س.

دويل  زائ��ر  مليون   7.28 دب��ي  وا�صتقبلت 
قدرها  من��و  بن�صبة   ،2021 ال��ع��ام  خ��الل 
32 باملئة مقارنة مع نتائج العام 2020. 
العاملية  دب����ي  ���ص��م��ع��ة  ت��ع��زي��ز  يف  و����ص���اه���م 
الذي  دبي”   2020 “اإك�صبو  ا�صت�صافة 
�صملت  وا���ص��ع��ة  دول��ي��ة  م�صاركة  ا�صتقطب 
اأك����رث م��ن 190 دول����ة و���ص��ج��ل اأك����رث من 
24 مليون زيارة من املواطنني واملقيمني 
والزوار من �صتى اأنحاء العامل، اإىل جانب 
ب��ه دب���ي على  ال����ذي ح��ظ��ي��ت  امل��رك��ز االأول 
للم�صافرين  العامل  وجهات  اأف�صل  قائمة 

للعام 2022 وفقاً ملوقع “تريب اأفايزر«.

- وجهة مف�صلة .
وتعليقاً على ذلك، قال �صعادة هالل �صعيد 
املري، مدير عام دائرة االقت�صاد وال�صياحة 
بدبي: “اأ�ص�صت دبي م�صهداً �صياحياً فريداً 
من نوعه يتما�صى مع روؤية �صيدي �صاحب 
اآل مكتوم،  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
دبي  رعاه اهلل، لر�صيخ مكانة  دبي،  حاكم 
واملدينة  الدوليني  للزوار  مف�صلة  كوجهة 
االأمثل للحياة والعمل والزيارة يف العامل. 
فائقة  كوجهة  مزاياها  تعزيز  جانب  واإىل 

ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ومعامل  ت��ت��م��ت��ع  احل����داث����ة 
امل�صتوى،  ع��امل��ي��ة  ح��ي��اة  واأمن����اط  �صياحية 
اأي�صاً جهوداً كبريًة يف الرويج  تبذل دبي 
الإمكانياتها يف جمال منو االأعمال وكوجهة 

�صياحية عاملية مميزة«.
واأ�صاف املري: “�صاهمت التدابري ال�صريعة 
والفعالة املتخذة ملواجهة اجلائحة اإىل حد 
كبري يف تر�صيخ مكانة دبي كوجهة مف�صلة 
تدفق  وي��ع��ت��رب  ال��ع��امل��ي��ني.  للم�صتثمرين 
ال�صياحة  قطاعي  اإىل  االأجنبي  اال�صتثمار 
اأماكن  وال�صيافة يف دبي وت�صجيع تطوير 
دليل على  �صياحية جديدة، خري  ووجهات 
ا�صتدامة وجاذبية اقت�صاد دبي والثقة التي 
توا�صل بثها بني �صكانها وزوارها وجمتمع 
امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��امل��ي��ني. وم���ن امل���وؤك���د اأن 
ال�صيا�صات والت�صريعات اجلديدة التي يتم 
االإماراتي  االقت�صاد  ملواءمة  حالياً  تبنيها 
ال��ع��امل��ي��ة وفر�س  امل�����ص��ت��ج��دات  اآخ�����ر  م���ع 
توفريها  يتم  التي  االأج��ل  طويلة  االإقامة 
يف  �صت�صهم  االأع��م��ال،  ورواد  للم�صتثمرين 
االأجنبي  اال�صتثمار  زخ��م  على  املحافظة 

املبا�صر ». 

- تنامي عوامل اجلذب.

و �صهد عام 2021 اإطالق اأ�صخم تعديالت 
ت�صريعية يف تاريخ دولة االإمارات، حيث مت 
يف  قانوناً   40 اأك��رث من  وتطوير  حتديث 
�صهولة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  امل���ج���االت،  خمتلف 
دون  امل�صتثمرين  دخ��ول  و�صمان  االأع��م��ال 
اأي تعقيدات اأو حتديات. ومت طرح تاأ�صرية 
�صنوات   5 الدخول مدتها  متعددة  �صياحة 
متنح ملوظفي ال�صركات متعددة اجلن�صيات 
املبادرات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ،2021 ع��ام  يف 
الذهبية  التاأ�صرية  م��ب��ادرة  مثل  ال�صابقة 
االأعمال  امل�صتثمرين ورواد  ت�صتهدف  التي 
العمل  وبرناجمي  املتخ�ص�صة،  وامل��واه��ب 

االفرا�صي والتقاعد يف دبي.
بقطاع  القوي  امل�صتثمرين  اهتمام  اأن  كما 
املكا�صب  تعزيز  يف  �صاهم  دب��ي  يف  ال�صياحة 
يف  ا�صتثمارية  كوجهة  دب��ي  حققتها  ال��ت��ي 
اإجمايل  قيمة  وقد جت��اوزت   .2021 عام 
اإىل  امل���ال االأج��ن��ب��ي املبا�صر  ت��دف��ق��ات راأ����س 
جميع قطاعات دبي 26 مليار درهم، عرب 
عنها خالل  االإع����الن  مت  م�����ص��روع��اً   618
 5.5% ق��دره  2021، مبعدل منو  العام 

مقارنة بالعام 2020.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ف��ه��د ال���ق���رق���اوي، املدير 
ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية اال�صتثمار:  التنفيذي 

لال�صتثمارات  امل�����ص��ت��م��ر  ال��ت��دف��ق  “يعزز 
االجنبية اإىل قطاع ال�صياحة الثقة يف مكانة 
ل��ل��م��واه��ب ومف�صلة  دب���ي ك��وج��ه��ة ج��اذب��ة 
متنوعة  بيئة  يف  منوها  ت�صمن  لالأعمال 
وم��ت��ج��ددة و���ص��ط اأ���ص��ال��ي��ب ح��ي��اة ع�صرية 
االبتكار  ع��ل��ى  م��ت��ط��ورة حت��ّف��ز  وخ���دم���ات 
املتميز  والتطوير. كما يثبت ت�صنيف دبي 
االأجنبي  اال���ص��ت��ث��م��ار  ت��اأث��ري  �صعيد  ع��ل��ى 
امل��ب��ا���ص��ر يف ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة ع��ل��ى فر�س 
العمل، اأن بيئة اال�صتثمار النموذجية التي 
راأ�س  ا�صتقطاب  �صتوا�صل  املدينة  خلقتها 

املال الب�صري واملادي واملحافظة عليه«.
و�صت�صاهم خطة دبي احل�صرية 2040 يف 
تر�صيخ مكانة دبي كوجهة عاملية لالأعمال 
واال�صتثمار وال�صياحة، حيث تهدف اخلطة 
اإىل تعزيز املميزات التي تت�صم بها االإمارة 
ف��ي��ه��ا �صواء  ب��ن��وع��ي��ة احل���ي���اة  واالرت�����ق�����اء 
للمواطنني اأو املقيمني وكذلك الزوار، فيما 
توفر اخلطة خارطة طريق �صاملة ملواءمة 
اال�صراتيجية  االق��ت�����ص��ادي��ة  االأول����وي����ات 
ل����الإم����ارة واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة مع 
م�صرية التنمية امل�صتدامة، حيث �صت�صاهم 
يف  مدينة  كاأف�صل  دب��ي  مكانة  تر�صيخ  يف 

العامل للحياة والعمل والزيارة. 

من�شة )اإ�شعار( قناة توا�شل جتمع 
بني غرفة عجمان وجمتمع االأعمال

•• عجمان- الفجر: 

التنفيذي  املدير  الظفري،  نا�صر  دعا 
ل���ق���ط���اع دع�����م االأع���������ص����اء واالب���ت���ك���ار 
عجمان،  و���ص��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  يف 
اأ�����ص����ح����اب االأع�����م�����ال وال����ت����ج����ار اإىل 
عرب  ومقرحاتهم  باآرائهم  امل�صاركة 
املوقع  عرب  املتاحة  “اإ�صعار”  من�صة 
www.eshaar. االإل����ك����روين 

ت��وف��ره��ا غ��رف��ة عجمان  ، وال��ت��ي   ae
التجارة  اإحت����اد غ���رف  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
وال�صناعة يف االإمارات، وذلك حتقيقاً 
التي  واال�صتباقية  الت�صاركية  لقيم 
ل�صمان  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
اأع�صائها  اأع����م����ال  وا����ص���ت���دام���ة  من���و 
اأن غرفة عجمان  امل��ن�����ص��اآت.واأك��د  م��ن 
ت�صتهدف  االإدارة  جمل�س  بتوجيهات 
جمتمع  م��ع  توا�صلها  ق��ن��وات  ت��ن��وي��ع 
اأفكارهم  االع��م��ال يف االإم����ارة ور���ص��د 
وتطلعاتهم حول بيئة االأعمال وزيادة 
بهدف  عجمان،  يف  االإ�صتثمار  فر�س 
تعزيز ا�صتدامة ومنو جمتمع االعمال 
وا�صت�صراف و�صناعة م�صتقبل االعمال 

وتعزيز ممكنات التناف�صية والريادة.
مُتثل  “اإ�صعار”  من�صة  اأن  واأو����ص���ح 
غرفة  بني  التوا�صل  اأدوات  اأه��م  اأح��د 
املن�صاآت  م����ن  واأع�������ص���ائ���ه���ا  ع���ج���م���ان 
االقت�صادية  التحديات  على  للوقوف 
وو�صع  ودرا�صتها  واملحتملة  القائمة 
احللول املنا�صبة بالتعاون مع اجلهات 

املعنية االحتادية واملحلية.
“املن�صة  ال��ظ��ف��ري،  ن��ا���ص��ر  واأ����ص���اف 
توجهات  الإ���ص��ت�����ص��راف  رئ��ي�����ص��ي��ة  اآداة 
وت��ط��ل��ع��ات ال�����ص��رك��ات وامل�����ص��ان��ع حول 
امل�صتهدفة  اخل����ارج����ي����ة  االأ�������ص������واق 
وامل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة ال��داع��م��ة لتنمية 
ت�����ص��اه��م مدخالت  ك��م��ا  ال�������ص���ادرات، 
خ���دم���ات غرفة  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ن�����ص��ة 
ع���ج���م���ان وحت�����ص��ي��ن��ه��ا وا����ص���ت���ح���داث 
تطلعات  من  تتوائم  جديدة  خدمات 
ال��ذي يعزز  االأم���ر  اأ�صحاب االع��م��ال، 
عجمان  اإم���ارة  اإقت�صاد  تناف�صية  م��ن 
كوجهة  وال��دول��ي��ة  املحلية  ومكانتها 
ال�صتدامة  وداعمة  لال�صتثمار  جاذبة 

او�صح  جانبه  اخلا�صة«.من  املن�صاآت 
مدير  النعيمي  عبداملح�صن  ع��ب��داهلل 
اأن  االع�������ص���اء،  ودع����م  ع���الق���ات  اإدارة 
من�صة اإ�صعار ا�صتقبلت من بداية العام 
اإ���ص��ع��ار عرب   25 اأك���رث م���ن    2022
املن�صة، بحيث مت متابعة ودرا�صة كافة 

اال���ص��ع��ارات ال���واردة واأخ��ذ االإج���راءات 
امل��الئ��م��ة ب��ح�����ص��ب ن��وع��ي��ة امل���ق���رح او 
اجلهة  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  التحدي 
االحتادية  اجل��ه��ات  م��ن  ���ص��واء  املعنية 
اإ�صعار  من�صة  اأن  مو�صحاً  املحلية،  او 
بتمثيل  املعنية  الغرفة  ر�صالة  تعك�س 

وحماية م�صالح جمتمع اعمال امارة 
امل�صتقبلي  ال��ن��م��و  وحت��ق��ي��ق  ع��ج��م��ان 

امل�صتدام.
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  امل��ن�����ص��ة  ان  وب����نّي 
ل��ل��ق��ط��اع اخلا�س  ال��ف��ع��ال��ة  امل�����ص��ارك��ة 
مبا  االقت�صادية  ال�صيا�صات  ر���ص��م  يف 
التجارة  ح���رك���ة  ت��ي�����ص��ي��ري  ي�����ص��م��ن 
وتنمية االعمال، وتطوير بيئة اعمال 
جاذبة للمحافظة على منو وا�صتدامة 
اال�صتثمارات،  وا���ص��ت��ق��ط��اب  االع��م��ال 
اآخر  متابعة  يف  اال�صتباقية  وحتقيق 
التطورات وامل�صتجدات يف الت�صريعات 
على  توؤثر  التي  التنظيمية  واللوائح 
خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات االع���م���ال، واإب����داء 
وفق  الت�صريعات  يف  بفعالية  ال����راأي 
احتياجات ومتطلبات القطاع اخلا�س 
امل�����ص��ت��وي��ات يف رعاية  اأع��ل��ى  وت��ع��ظ��ي��م 

م�صالح االع�صاء.

موؤ�شرات بور�شة الكويت 
تغلق على ارتفاع 

•• الكويت-رويرتز: 

الكويت  ب��ور���ص��ة  اأغ��ل��ق��ت م��وؤ���ص��رات 
اإذ �صعد  ارت��ف��اع،  االأح���د على  اأم�����س 
باملئة   0.77 االأول  ال�����ص��وق  م��وؤ���ص��ر 
وال�صوق الرئي�صي 50 بواقع 0.63 
باملئة   0.5 الرئي�صي  وال�صوق  باملئة 

وال�صوق العام 0.71 باملئة.
ال�صخ�س  ميثم  امل���ايل  املحلل  وق���ال 
ال���ي���وم هي  ارت���ف���اع���ات  اإن  ل���روي���رز 
االأوىل”  ب��ال��درج��ة  فنية  “ارتدادة 
العاملية،  االأ�����ص����واق  ارت���ف���اع  ب�����ص��ب��ب 
ال�صيما اأن ال�صوق الكويتي تراجع يف 

جل�صة اخلمي�س املا�صي.
العامة  “االأو�صاع  ال�صخ�س  وق���ال 
زي���ادة  م���ع  اإيجابية”  ك��ان��ت  ال���ي���وم 
وزراء  رئ���ي�������س  ب��ت��ع��ي��ني  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
هذا  اأن  معتربا  ال��ك��وي��ت،  يف  ج��دي��د 
التفاوؤل يف  �صي�صيع حالة من  االأم��ر 

ال�صوق.
�صباح  ال�صيخ  ال����وزراء  رئي�س  وك���ان 
ا�صتقالته  ق�����دم  ال�������ص���ب���اح  اخل����ال����د 
وا�صتقالة احلكومة يف اخلام�س من 
ال�صيخ  ال��ع��ه��د  ل���ويل  ني�صان  اأب��ري��ل 
يتم  ومل  ال�����ص��ب��اح،  االأح���م���د  م�صعل 
حتى  ال��ت��ايل  ال���وزراء  رئي�س  ت�صمية 
االآن رغم قبول اال�صتقالة يف العا�صر 
اإن  ال�صخ�س  اأي����ار.وق����ال  م��اي��و  م��ن 
اأي�����ص��ا االع����الن عن  ال�����ص��وق ينتظر 
نتائج ال�صركات يف الربع الثاين من 
ال�صركات  بع�س  اأن  ال�صيما  ال��ع��ام، 
اأرب��اح ف�صلية  والبنوك تعتزم توزيع 
ه����ذا ال���ع���ام.وارت���ف���ع���ت اأ����ص���ه���م بيت 
التمويل الكويتي 1.2 باملئة والبنك 
االأهلي املتحد البحريني 0.7 باملئة 
وبنك بوبيان 2.7 باملئة وجمموعة 
ال�صناعات الوطنية 2.8 باملئة وزين 

لالت�صاالت املتنقلة 0.7 باملئة.
بنك  اأ����ص���ه���م  ه��ب��ط��ت  امل���ق���اب���ل،  ويف 
0.2 باملئة وميزان  الكويت الوطني 
واحدا  البور�صة  و�صركة  باملئة   1.2
الكويت  م�صاريع  وجم��م��وع��ة  باملئة 
ال��ق��اب�����ص��ة وط����ريان اجل���زي���رة 0.7 

باملئة.

•• لندن-اأ ف ب:

اأدى هبوط اليورو اأمام الدوالر على خلفية حرب اأوكرانيا 
االأوروبي  االحت��اد  اقت�صاد  تواجه  لتي  املتزايدة  واملخاطر 

اإىل تكافوؤ العملتني الأول مرة منذ عقدين.
وتراجعت العملة االأوروبية املوحدة اإىل 0،9952 دوالرا 
العام  اأواخ����ر  منذ  م�صبوق  غ��ري  م�صتوى  وه��و  اخلمي�س، 

2002 عندما طرح اليورو للتداول ر�صميا.
لكن يتوقع امل�صتثمرون اأنه باإمكان اليورو التعايف اإذا زالت 

عدة عقبات تقف يف طريقه خالل االأ�صهر املقبلة.
وتتمثل العقبة االأوىل بخطر توقف اإمدادات الغاز الرو�صية 
اإىل اأوروب��ا، وهو اأمر من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل ارتفاع اأ�صعار 
فواتري الكهرباء ويجرب دول منطقة اليورو على احلد من 

بع�س االأن�صطة ال�صناعية.
وقالت املحللة لدى “كومريزبنك” اإ�صر ريخليت لوكالة 
و�صعه  اإىل  رو�صيا  الغاز من  تدفق  عاد  “اإذا  بر�س  فران�س 
انتهاء  بعد  االأق���ل  على  ال��راج��ع  ع��ن  توقف  اأو  الطبيعي 
ن��ورد �صرمي  ال�صيانة يف  اأعمال  اإليه  اأدت  ال��ذي  االإغ��الق 
بع�س  االأ�صواق  ذلك خم��اوف  �صيخفف  املقبل،  االأ�صبوع   1

ال�صيء من اأزمة غاز و�صيكة يف اأوروبا«.
العمالقة  الرو�صية  “غازبروم”  جمموعة  ح��ّذرت  وبينما 
االأنابيب  خط  عمل  �صري  �صمان  ميكنها  ال  اأن��ه  من  للغاز 
ب�صكل عادي، تخ�صى الدول االأوروبية من اإمكانية اأن ت�صعى 
مو�صكو اإىل ا�صتخدام مربرات تقنية من اأجل وقف �صحنات 

الغاز ب�صكل دائم وال�صغط عليها.
اإن  اخلمي�س  م��اك��رون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  وق��ال 

رو�صيا ت�صتخدم الطاقة “�صالحا يف احلرب«.
االأ�صول”  الإدارة  اآي  ب��ي  “اإ�س  ل��دى  املحلل  ح��ّذر  ب���دوره، 
ت�صغيل )نورد  اإع��ادة  “عدم  اأن��ه يف حال  اإني�س من  �صتيفن 
باأ�صره  ال��ع��امل  و�صي�صعر  ال��ي��ورو  �صيراجع   ،) �صرمي1 

بارتدادات الهزة االقت�صادية فيما ميكن باأن تت�صبب اأزمة 
الطاقة االأوروبية بركود«.

جني  “رابوبنك”  ل��دى  االأج��ن��ب��ي  ال�����ص��رف  خ��ب��رية  لفتت 
فويل اإىل اأن “الركود �صيعني بالتاأكيد اأن االأ�صواق �صت�صبح 

اأكرث قلقا حيال خماطر التجزئة يف منطقة اليورو«.
وعلى غرار م�صارف مركزية اأخرى، ي�صعى البنك املركزي 
االأوروبي لتجّنب خنق االقت�صاد عرب رفع معدالت الفائدة 

ب�صكل كبري جدا.
لكن عليه التفكري اأي�صا يف جتزئة حمتملة ل�صوق الديون 
اأنحاء  االق��را���س يف  م��ع��دالت  ك��ب��رية يف  تباينات  يف ظ��ل 

منطقة اليورو.
�صيا�صة  على  االآن  حتى  االأوروب���ي  املركزي  البنك  وحافظ 
وقت  يف  االقت�صاد،  لدعم  بعيد  حد  اإىل  ف�صفا�صة  نقدية 
اختار االحتياطي الفدرايل االأمريكي رفع معدالت الفائدة 

ويتعّهد مبوا�صلة ذلك ملواجهة الت�صخم.
النقدية  �صيا�صته  ب�صاأن  ق���راره  ع��ن  يعلن  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الأول  الفائدة  م��ع��دالت  �صريفع  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار  اخلمي�س، 
مرة منذ 11 عاما.وقال حمللو “�صتاندارد اند بورز” يف 
مذكرة “اإذا كان البنك املركزي االأوروبي يهدف اإىل اإعطاء 
الفائدة(  )م��ع��دل  رف��ع  عليه  ف�صيتعنّي  ال��ي��ورو،  اإىل  دفعة 
مبقدار 50 نقطة اأ�صا�س يف متوز/يوليو و/اأو االإ�صارة اإىل 
ل�صهر  مطروحة  اأ�صا�س  نقطة   75 )لرفعه(  حتّركات  اأن 

اأيلول/�صبتمرب«.
)النقدية(  ال�صيا�صة  يف  اأ���ص��رع  “تعديالت  اأن  واأ���ص��اف��وا 
�صت�صاعد االآن يف تثبيت توقعات الت�صخم وخف�س احلاجة 
اإىل موقف يقوم على �صيا�صة تقييدية يف وقت الحق«.يرى 
اليورو  تراجع  اأن  “برينربغ”  اقت�صاد يف م�صرف  خ��رباء 
يعود ب�صكل اأكرب اإىل حت�صن الدوالر الذي “ارتفعت قيمته 
العام  العمالت منذ منت�صف  �صلة وا�صعة من  بقوة مقابل 

.»2021

هل يتجاوز اليورو اأزمته؟ 

حمدان بن حممد: 
- تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة �صمن قطاع ال�صياحة يف دبي تعك�س نظرتها امل�صتقبلية وثقة 

امل�صتثمرين املتنامية فيها، وتر�صيخ مكانتها كعا�صمة للتجارة واال�صتثمارات العاملية 
- تبووؤ دبي املرتبة االأوىل عامليا يف جذب اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف قطاع ال�صياحة يكلل التزام دبي 

املتوا�صل بتح�صني البيئة املحفزة لالأعمال واال�صتثمارات يف كافة القطاعات
- دبي م�صتمرة يف تر�صيخ مكانتها يف �صدارة املدن العاملية امل�صتقطبة لال�صتثمارات، مبا يكفل ا�صتدامة التميز 

و�صمان توفري اأف�صل اخلدمات للم�صتثمرين
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املال والأعمال

»موطن ريادة االأعمال« يطلق برناجما لتعزيز التحول الرقمي للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة بال�شراكة مع »هواوي«

بوينغ تتوقع منو ا�شطول الطائرات 
التجارية يف العامل ب�82 % بحلول 2041 

•• نيويورك-اأ ف ب:

ب�صكل  ي��غ��رّي  مل  كوفيد  ب���اأن  “بوينغ”  جمموعة  ن�صرتها  ب��ي��ان��ات  ك�صفت 
اإذ  التجاري  ال��ط��ريان  لقطاع  البعيد  االأم��د  على  النمو  توقعات  جوهري 

يتوقع باأن يزداد عدد الطائرات بن�صبة 82 يف املئة بحلول العام 2041.
اأن  »بوينغ«  عن  ال�صادرة  التجارية  لالأ�صواق  ال�صنوية  التوقعات  يف  وج��اء 
47080 طائرة على مدى العقدين  اأ�صطوال عامليا ي�صم  ال�صركة تتوقع 
الطلبيات  ن�صف  �صتكون  اإذ   ،2019 ع��ام   25900 مع  مقارنة  املقبلني، 

ال�صتبدال طائرات خرجت عن اخلدمة.
ت��وق��ع��ات م�صابهة ع��ن مناف�صتها  اأي����ام م��ن ���ص��دور  ب��ع��د  ال��ب��ي��ان��ات  وت��اأت��ي 

“اإيربا�س” قبيل معر�س “فارنبورو” للطريان.
ويعد الرقم اأقل بقليل من توقعات “بوينغ” ال�صابقة بعيدة االأمد والتي 
كانت تبلغ 49405 طائرات، نظرا خلف�س ال�صركة توقعات منو اإجمايل 

الناجت الداخلي لالقت�صاد العاملي اإىل 2،6 يف املئة على اأ�صا�س �صنوي.
لكن االأ�ص�س بعيدة االأمد “تبقى على حالها” مع جتاوز الطلب على نقل 
اأكدت  اإجمايل الناجت الداخلي املحلي العاملي، بح�صب ما  الركاب وال�صحن 
هال�صت  دارن  ال��ت��ج��اري  للت�صويق  املجموعة  رئي�س  نائب  “بوينغ«.وقال 
“عام 2022، مل يعد الطلب ميّثل العائق الرئي�صي اإذ بات باإمكان النا�س 

ال�صفر«.
واأ�صار اإىل اأن “كمية هائلة من الطلب املراكم” تهيمن على ال�صوق اليوم، 

م�صيفا اأن “العائق الرئي�صي هو االإمداد«.
امل�صتخدمة يف  ال��واح��د  امل��م��ر  ال��ط��ائ��رات ذات  العاملي م��ن  االأ���ص��ط��ول  وع���اد 
98 يف املئة من امل�صتويات التي كانت ت�صّجل قبل  الرحالت الداخلية اإىل 
الوباء، بينما بلغ الرقم 78 يف املئة بالن�صبة للطائرات التي ت�صم اأكرث من 

ممر وامل�صتخدمة يف الرحالت الدولية.
اأ�صرع بعد كوفيد، اإال اأن “بوينغ”  وبينما كان انتعا�س الرحالت الداخلية 
اأ�صارت اإىل تغرّي يف هذا االجتاه.وتراجع عدد الرحالت الداخلية يف ال�صني 
اأوروبا  يف  النمو  تاأثر  بينما  ع��دة،  م��ّرات  فر�صت  التي  كوفيد  قيود  ج��ّراء 
والواليات املتحدة بالقيود املرتبطة بالقدرة اال�صتيعابية.يف االأثناء، يتعافى 
الطريان الدويل “ب�صكل يفوق التوقعات حاليا مدفوعا )بالرحالت( عرب 

بح�صب “بوينغ«. االأطل�صي”، 

•• اأبوظبي-وام:

امل�صروع الوطني التابع  اأطلق “موطن ريادة االأعمال”، 
منظومة  يف  نقلة  الإح���داث  وامل�صمم  االقت�صاد  ل���وزارة 
ومناف�س  جديد  م�صتوى  اإىل  بالدولة  االأع��م��ال  ري��ادة 
عامليا برنامج ScaleUp Digitize بال�صراكة مع 
العاملية، بهدف تعزيز االبتكار والتحول  �صركة هواوي 
ال�صغرية  وال�����ص��رك��ات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ل��ل��م�����ص��اري��ع  ال��رق��م��ي 
واملتو�صطة يف دولة االإم��ارات، وتطوير بنيتها التحتية 
الرقمية من خالل اإتاحة منتجات وخدمات احلو�صبة 

ال�صحابية والتكنولوجيا، مبا ي�صاهم يف ت�صريع منوها 
وحت��وي��ل��ه��ا اإىل ���ص��رك��ات ك��ب��رية وم��ل��ي��اري��ة ق����ادرة على 

املناف�صة يف االأ�صواق املحلية والعاملية. 
�صمن   »ScaleUp Digitize« ب��رن��ام��ج  ي��ن��درج 
م���ب���ادرات م��ن�����ص��ة دع���م ال�����ص��رك��ات ال�����ص��ري��ع��ة ال��ن��م��و /

الرئي�صية  امل�������ص���ارات  اأح����د  ت��ع��د  ScaleUp/التي 
الثالثة مل�صروع “موطن ريادة االأعمال«.

حكومة  توليه  ال��ذي  االهتمام  اإط��ار  يف  ال�صراكة  تاأتي 
باعتباره حمركا  االأعمال  ري��ادة  االإم��ارات لقطاع  دولة 
نحو  اجلديد  االقت�صادي  النموذج  يف  للتحول  رئي�صيا 

امل�صتقبلية  واالجتاهات  واملرونة  اال�صتدامة  من  مزيد 
القائمة على املعرفة واالبتكار والتكنولوجيا والرقمنة، 
ومبا يتما�صى مع مبادئ اخلم�صني وي�صاهم يف تر�صيخ 
واملواهب  االأع��م��ال  لريادة  عاملية  وجهة  الدولة  مكانة 

واال�صتثمار يف امل�صاريع الريادية.
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب  االق��ت�����ص��اد   ودع���ت وزارة 
 Scale« ب���رن���ام���ج  يف  ال���ت���ق���دمي  اإىل  وامل���ت���و����ص���ط���ة 
“موطن  م���وق���ع  خ�����الل  م����ن   »Up Digitize
https:// ال������راب������ط  ع����ل����ى  االأعمال”  ري����������ادة 
t h e e n t r e p r e n e u r i a l n a t i o n .

com/module-1/scaleup-with-
معايري  اأن  واأو���ص��ح��ت   huawei/?lan g=en
اأ�صحاب  م���ن  امل��ت��ق��دم��ون  ي��ك��ون  اأن  ت�����ص��م��ل  ال��ت��ق��دمي 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة القائمة بالفعل، ويعمل 
اأو ح�صلت  اإي��رادات  اأك��رث، وحتقق  اأو  اأ�صخا�س   10 بها 
على متويل مرة واح��دة على االأق��ل، وامتالك الفريق 
املتقدمة  ال�صحابية  بالتكنولوجيا  ال�صغف  امل��وؤ���ص�����س 
التقدمي  اإغ��الق  و�صيتم  اال�صطناعي،  الذكاء  وتقنيات 

للربنامج يف 20 اأغ�صط�س املقبل.
واأعلنت ال��وزارة اأنه �صيتم اختيار 15 �صركة �صغرية و 

متو�صطة من اإجمايل ال�صركات املتقدمة خالل الدورة 
االأوىل للربنامج و�صوف حت�صل كل �صركة مت اختيارها 
على ق�صائم تدريب �صحابية من ه��واوي ت�صل قيمتها 

اإىل 60 األف درهم، 
ا�صتخدامها  ميكن  ال��ت��ي  ال�صحابية  ه���واوي  وق�صيمة 
يف ����ص���راء خ���دم���ات احل��و���ص��ب��ة ال�����ص��ح��اب��ي��ة م���ن ه���واوي 
ال�����ص��ح��اب��ي��ة وقاعدة  ال�����ص��ح��اب��ي وال�����ص��ب��ك��ة  وال��ت��خ��زي��ن 
على  عملي  ت��دري��ب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صحابية،  ال��ب��ي��ان��ات 
ت��ق��ن��ي��ات ه�����واوي ك����الود ال�����ص��ح��اب��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات الذكاء 

اال�صطناعي والبيانات الذكية ال�صخمة.

م�شاريع هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام املنتج امل�شتقل 
تعزز تدفق اال�شتثمارات اإىل اإمارة دبي و دولة االإمارات 

•• دبي-الفجر:

 ك�صف معايل �صعيد حممد الطاير، 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي اأن امل�صاريع 
التي تنفذها الهيئة حالياً مع القطاع 
 »IPP اخلا�س بنظام املنتج امل�صتقل
 4000 االإنتاجية  قدرتها  تتجاوز 
اأكرث  تبلغ  ب��ا���ص��ت��ث��م��ارات  م��ي��ج��اوات، 
من 40 مليار درهم، مبيناً اأن الهيئة 
النموذج  ه��ذا  خ��الل  م��ن  ا�صتطاعت 
تتفادى  اأن  امل�صتقل”  املنتج  “نظام 
مليار   26 يقارب  اإ�صافياً  ا�صتثماراً 
اال�صتثمار  للهيئة  يتيح  مم��ا  دره���م، 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  م�������ص���روع���ات  يف 
م�صاريع  اأن  اإىل  الف���ت���اً  االأخ��������رى، 
ال�صراكة  ت�صجع  امل�صتقل”  “املنتج 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  بني 
وق������د ح���ق���ق���ت ال���ه���ي���ئ���ة م�����ن خ���الل 
امل�صتوى  عاملية  نتائج  النموذج  ه��ذا 
وو���ص��ع��ت م��ع��ي��اراً ع��امل��ي��اً ج��دي��داً من 
القيا�صية  االأرق�������ام  حت��ق��ي��ق  خ����الل 
ال�صم�صية  الطاقة  اأ�صعار  يف  العاملية 
لكل كيلووات �صاعة، حيث باتت دبي 
معياراً الأ�صعار الطاقة ال�صم�صية على 
الهيئة  واج��ت��ذب��ت  ال��ع��امل.  م�صتوى 
ا�صتثمارات واعدة اإىل دولة االإمارات 
العربية املتحدة من القطاع اخلا�س 
وامل�����ص��ارف االأج��ن��ب��ي��ة، مم��ا اأدى اإىل 
زيادة التدفقات النقدية اإىل اقت�صاد 
دب��ي ودول���ة االإم���ارات.واأ����ص���ار معايل 
التنظيمية  االأط����ر  اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر 
ت�صمح  وال��ت��ي  دب���ي  يف  والت�صريعية 
مب�صاركة القطاع اخلا�س يف م�صاريع 
دب��ي، �صجعت  اإم��ارة  اإنتاج الطاقة يف 

العامليني  وامل���ط���وري���ن  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف م�����ص��اري��ع جممع 
للطاقة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
ال�صم�صية الذي تنفذه الهيئة بنظام 

املنتج امل�صتقل للطاقة.
م�صاريع  “ت�صاهم  معاليه:  واأ���ص��اف 
حتقيق  يف  امل�صتقل”  املنتج  “نظام 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صيدي  روؤي��ة 
اآل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
دبي  رع�����اه اهلل، جل��ع��ل  دب����ي  ح���اك���م 
االأخ�صر،  لالقت�صاد  عاملية  عا�صمة 
ا�صراتيجية  اأه�������داف  ت���دع���م  ك��م��ا 
 2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل���ل���ط���اق���ة  دب�����ي 
الكربوين  احل���ي���اد  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
2050 الإمارة دبي لتوفري 100% 
ال��ق��درة االإن��ت��اج��ي��ة للطاقة من  م��ن 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة بحلول  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر 
الهيئة  واع���ت���م���دت   .2050 ال���ع���ام 
وامل�صريات  الهند�صة  من��وذج  �صابقاً 
اإنتاج  مل�����ص��اري��ع   )EPC( وال���ب���ن���اء 
باتت   2014 ع���ام  وم��ن��ذ  ال��ط��اق��ة. 
هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي رائ����دة يف 
املنتج  من����وذج  وف���ق  امل�����ص��اري��ع  اإدارة 

امل�صتقل للطاقة.«
ال��ت��ي تنفذها  امل�����ص��اري��ع  اأب�����رز  وم���ن 
املنتج  “نظام  من����وذج  وف���ق  ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�صتقل«:
جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم 

للطاقة ال�صم�صية
ُي���ع���د جم��م��ع حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م��ك��ت��وم ل��ل��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة، الذي 
تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، اأكرب 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  الإن���ت���اج  م�����ص��روع 
وفق  ال����ع����امل،  يف  واح������د  م���وق���ع  يف 

قدرته  و�صتبلغ  امل�صتقل،  املنتج  نظام 
االإنتاجية 5،000 ميجاوات بحلول 
اإجمالية  با�صتثمارات   ،2030 ع��ام 
وعند  دره����م.  م��ل��ي��ار   50 اإىل  ت�صل 
اكتماله، �صي�صهم املجمع يف تخفي�س 
6.5 م���الي���ني ط���ن من  اأك�����رث م���ن 
وتبلغ  �صنوياً.  الكربونية  االنبعاثات 
ال�صم�صية  الطاقة  م�صروعات  ق��درة 
 1627 التي مت ت�صغيلها يف املجمع 
ال�صم�صية  االأل���واح  بتقنية  ميجاوات 
الهيئة  ول�������دى  ال���ك���ه���رو����ص���وئ���ي���ة، 
ميجاوات   1233 ب��ق��درة  م�����ص��اري��ع 
ق���ي���د ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ت��ق��ن��ي��ت��ي االأل��������واح 
ال�صم�صية  وال��ط��اق��ة  الكهرو�صوئية 
امل������رك������زة. وت���ب���ل���غ ن�������ص���ب���ة ال����ق����درة 
االإنتاجية للطاقة النظيفة اإىل نحو 
%11.5 من اإجمايل مزيج الطاقة 
يف دبي ومن املتوقع اأن ت�صل اإىل نحو 

%14 بنهاية العام اجلاري.
وت�����ع�����د امل�����رح�����ل�����ة ال�����راب�����ع�����ة اأك������رب 
واحد  م��وق��ع  يف  ا�صتثماري  م�����ص��روع 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل ي��ج��م��ع بني 
املركزة  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  تقنيتي 
الكهرو�صوئية.  ال�صم�صية  والطاقة 
و���ص��ت�����ص��ت��خ��دم ه����ذه امل���رح���ل���ة ثالث 
تقنيات م�صركة: منظومة عاك�صات 
اإجمالية  ب����ق����درة  امل���ك���اف���ئ  ال���ق���ط���ع 
بقدرة  وح��دات   3( ميجاوات   600
واأعلى  منها(،  لكل  ميجاوات   200
بارتفاع  ال����ع����امل  يف  ���ص��م�����ص��ي  ب�����رج 
 100 ب����ق����درة  م�������راً   262.44
املن�صهر(،  امل��ل��ح  )بتقنية  م��ي��ج��اوات 
بقدرة  كهرو�صوئية  �صم�صية  واأل��واح 
اكتمالها،  وع��ن��د  م��ي��ج��اوات.   250
�صتكون املرحلة الرابعة اأكرب م�صاريع 

ت��خ��زي��ن ال���ط���اق���ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة على 
ما  �صاعة   15 مل��دة  ال��ع��امل  م�صتوى 
ي�صمح بتوافر الطاقة على مدار 24 
�صاعة. و�صتوفر هذه املرحلة الطاقة 
320،000 م�صكن،  النظيفة لنحو 
و�صت�صهم يف خف�س 1.6 مليون طن 

من االنبعاثات الكربونية �صنوياً.
الطاقة  الإن����ت����اج  ح�����ص��ي��ان  جم���م���ع 
ب����ال����غ����از ال���ط���ب���ي���ع���ي���ت���ب���ل���غ ال�����ق�����درة 
ح�صيان  ملجمع  احل��ال��ي��ة  االإن��ت��اج��ي��ة 
بالغاز  يعمل  وال��ذي  الطاقة،  الإنتاج 
بنظام  1،800 ميجاوات  الطبيعي، 
 600 اإ�صافة  امل�صتقل، و�صتتم  املنتج 
املقبل،  العام  اأخرى خالل  ميجاوات 
االإنتاجية  ال����ق����درة  ب���ذل���ك  ل��ت�����ص��ل 

للمجمع اإىل 2400 ميجاوات.
حمطة حتلية املياه يف ح�صيان 

اإنتاج  اإىل  اإطار جهودها للو�صول  يف 
%100 من املياه املحالة با�صتخدام 
يجمع  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م��ن  م��زي��ج 
ب�����ني م���������ص����ادر ال����ط����اق����ة امل���ت���ج���ددة 
واحل����������رارة امل�����ه�����دورة ب���ح���ل���ول عام 
م�صروع  على  الهيئة  تعكف   ،2030
حم��ط��ة حت��ل��ي��ة امل���ي���اه ب��ن��ظ��ام املنتج 
بقدرة  ح�صيان  جم��م��ع  يف  امل�صتقل 
جالون  مليون   120 تبلغ  اإنتاجية 
التنا�صح  تقنية  با�صتخدام  ي��وم��ي��اً، 
ال��ع��ك�����ص��ي. وح��ق��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة اإجن�����ازاً 
اأدنى  على  بح�صولها  ج��دي��داً  عاملياً 
���ص��ع��ر ت��ن��اف�����ص��ي ع��امل��ي ب��ل��غ 0.277 
امل��ك��ع��ب من  ل��ل��م��ر  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
من  ال��ذي  امل�صروع،  يف  املحالة  املياه 
عام  يف  منه  االنتهاء  يتم  اأن  املتوقع 
املحطة  ه����ذه  و���ص��ت��ع��ت��م��د   .2024
على اأحدث التقنيات واأكرثها كفاءة 
و�صتعمل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  وموثوقية 
على تعزيز �صبكة املياه التابعة لهيئة 
لها  ي�صمن  مبا  دب��ي،  ومياه  كهرباء 

توفري اإمدادات م�صتدامة.

دولفني للطاقة.. 15 عاما يف �شمان اأمن 
الطاقة اخلليجي وتعزيز اال�شتدامة 

•• اأبوظبي-وام: 

بذكرى  امل��ح��دودة  للطاقة  دولفني  �صركة  حتتفل 
قامت  والتي  عملياتها  ب��دء  على  عاماً   15 م��رور 
مكعب  ق��دم  مليار   2 يعادل  ما  با�صترياد  خاللها 
اإىل دولة  ال��ط��ب��ي��ع��ي ي��وم��ي��اً  ال���غ���از  م��ع��ي��اري م���ن 

االإمارات و�صلطنة ُعمان.
يف  الطبيعي  للغاز  دول��ف��ني  م�����ص��روع  اإط���الق  ومت 
الطاقة،  ق��ط��اع  ف��ري��دة يف  ك��م��ب��ادرة   1999 ع���ام 
�صمن روؤية ا�صراتيجية تهدف اإىل تنمية التعاون 
التعاون  جم��ل�����س  دول  ع���رب  ال���ط���اق���ة  جم����ال  يف 

اخلليجي.
التخطيط  م����ن  اأع��������وام  ت�����ص��ع��ة  ان���ق�������ص���اء  وب���ع���د 
وال��ت��ط��وي��ر واإق���ام���ة امل��ن�����ص��اآت، مت يف ال��ع��ا���ص��ر من 
الغاز  م��ن  دف��ع��ة  اأول  و���ص��ول   2007 ع��ام  يوليو 
من دولة قطر اإىل دولة االإمارات، ويف فرباير من 
االإنتاجية  طاقته  اإىل  امل�صروع  و�صل   2008 عام 
الكاملة واأعقب ذلك �صخ اإمدادات الغاز الأول مرة 

اإىل �صلطنة عمان يف اأكتوبر من العام ذاته.
وق����د جن���ح امل�������ص���روع ع��ل��ى م����دى 15 ع���ام���اً من 
“نقل  ال��ت��ال��ي��ة:  االإجن������ازات  حتقيق  يف  الت�صغيل 
10.7 تريليون قدم مكعب معياري من  وت�صليم 
من  برميل  مليون   485 وب��ي��ع  الطبيعي؛  ال��غ��از 
واإنتاج  العاملية؛  االأ���ص��واق  يف  البرولية  املكثفات 
ال��ربوب��ان، و6.9  11.9 مليون ط��ن م��ري م��ن 
مليون طن مري من البيوتان، و3.8 مليون طن 
مري  طن  مليون  و18.4  الكربيت،  من  مري 
ال�صراكة  من غاز االإي��ث��ان. تظهر هذه االإجن���ازات 
والتعاون القوي مع �صركة قطر للطاقة والتي كان 
لها دور حموري يف جناح هذا امل�صروع منذ بدايته 

وعلى دعمهم امل�صتمر اإىل يومنا هذا.
التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  عبداهلل  عبيد  وقال 
“نوا�صل  امل����ح����دودة:  ل��ل��ط��اق��ة  دول���ف���ني  ل�����ص��رك��ة 
ا�صتمرار  �صمان  يف  دورن���ا  على  للحفاظ  جهودنا 
اأمن الطاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي من 
خالل اال�صتمرار يف االإنتاج باأف�صل ال�صبل االآمنة 
واملحافظة على �صروط اال�صتدامة وتبّني مفاهيم 

وتطبيقات التحول الرقمي الفعال«.
اجلوانب  اإىل  “باالإ�صافة  ال��ظ��اه��ري:  واأ����ص���اف 
ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة ل���ل���م�������ص���روع، ت���رك���ز ال�������ص���رك���ة على 
ا�صراتيجية التوطني من خالل توظيف وتطوير 
كل  باأن  اليوم  ونفخر  املحلية.  والكفاءات  املواهب 
املنا�صب العليا يف ال�صركة يف كل من دولة االمارات 
اأن  كما  ال��ب��ل��دي��ن،  م��ن  م��واط��ن��ون  ي�صغلها  وق��ط��ر 
ن�صبة التوطني يف دولة االإمارات %71 ويف دولة 

قطر30%«.
 ويف اإطار التزاماتها بربامج امل�صوؤولية االجتماعية، 
قامت �صركة دولفني للطاقة برعاية ودعم العديد 

املهمة يف كل  وامل��ب��ادرات االجتماعية  الربامج  من 
15 عاماً  من دول��ة االإم���ارات وقطر. فعلى م��دار 
ركزت ال�صركة على �صوؤون حماية البيئة والتنمية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واأق����ام����ت حت��ال��ف��ات م��ه��م��ة م���ع هيئة 
للتوا�صل  لفان  راأ���س  وبرنامج  اأبوظبي  يف  البيئة 
تعاونت  كما  القطرية.  البيئة  ووزارة  االجتماعي 
وجامعة  قطر  جامعة  مثل  اأخ��رى  موؤ�ص�صات  مع 
تك�صا�س اإيه اأند اأم وموؤ�ص�صة االإمارات والعديد من 

املوؤ�ص�صات االأخرى.
ومن جانبه قال علي الرحبي، مدير عام ال�صركة 
البيئة  بحماية  ال��ق��وي  ال��ت��زام��ن��ا  “اإن   : قطر  يف 
واملجتمعات التي نتواجد فيها ي�صري ب�صكل متواز 
مع التزاماتنا الت�صغيلية، وقد جنحت ال�صركة يف 
احلفاظ على �صجل باهر ب�صبب تركيز اأعمالها على 
حماية البيئة، واتباع ال�صلوك االأخالقي واحلريف 
االجتماعية،  بامل�صوؤولية  واهتمامها  ال�صحيح، 

والنمو والتنمية«.
خلف�س  ب���رن���اجم���ن���ا  “اإن  ال����رح����ب����ي:  واأو������ص�����ح 
عام  يف  اط��الق��ه  مت  ال��ذي  الكربونية،  االنبعاثات 
وتنفيذ  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ال��ب�����ص��م��ة  خل��ف�����س   2012
اأي  من  اأهمية  اأك��رث  يعد  الطاقة،  كفاءة  مبادرات 
طويلة  الطريق  خ��ارط��ة  و�صت�صاعد  م�صى.  وق��ت 

املدى لل�صعي وراء حيادية الكربون.

باأداء  امل��ح��دودة  للطاقة  دول��ف��ني  �صركة  وت�صتمر 
دوره���ا ال��ري��ادي يف تطوير اأج��ن��دة اال���ص��ت��دام��ة يف 
كل من دولة االإمارات العربية املتحدة وقطر، كما 
تتوافق ا�صراتيجية اال�صتدامة لدى ال�صركة مع 
الروؤية الوطنية لكال الدولتني، حيث ت�صعى دائماً 
اجلهات  مع  والتعاون  التوا�صل  خطوط  فتح  اإىل 
االرتقاء  ت�����ص��اه��م يف  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات  يف  امل��ع��ن��ي��ة 

بالتنمية املجتمعية والبيئية واالقت�صادية.
كما حتر�س �صركة دولفني للطاقة املحدودة على 
جمال  يف  اأدائ��ه��ا  ح��ول  ال�صنوي  تقريرها  اإ���ص��دار 
2010، وهي  اال�صتدامة ب�صكل م�صتمر منذ عام 
اأح��دث النتائج يف تقرير  على و�صك االإع��الن عن 
ن�����ص��ره يف  �صيتم  ال���ذي  ال��ث��ال��ث ع�صر  اال���ص��ت��دام��ة 
اأغ�صط�س القادم. وقد نالت �صركة دولفني للطاقة 
للمرة الرابعة على جائزة اأف�صل تقرير لال�صتدامة 
من جمموعة اأبوظبي لال�صتدامة. ويوؤكد التقرير 
اجلديد مرة اأخرى على توافق اأهداف ال�صركة مع 
لالأمم  ع�صر  ال�صبعة  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف 
املتحدة، ومعايري املبادرة العاملية الإعداد التقارير 
وال���غ���از،  ال��ن��ف��ط  ق���ط���اع  واإف�������ص���اح���ات   »GRI«
واإر�صادات الرابطة الدولية ل�صناعة النفط والغاز 
 »IPIECA« واالج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية  ل��ل�����ص��وؤون 

حول اإ�صدار تقارير اال�صتدامة.

اللجنة العليا حلماية امل�شتهلك تدر�س �شيا�شات جديدة لتعزيز دورها الرقابي على االأ�شواق
•• اأبوظبي-وام:

امل�صتهلك”  حلماية  العليا  “اللجنة  ناق�صت 
يف اجتماعها برئا�صة معايل عبد اهلل بن طوق 
املري وزير االقت�صاد ا�صراتيجيتها ال�صاملة 
للمرحلة املقبلة ب�صاأن تعزيز منظومة حماية 
امل�صتهلك، ورفع م�صتوى الوعي اال�صتهالكي 
وزيادة كفاءة االآليات الرقابية على االأ�صواق 
يف الدولة. �صهد االجتماع مناق�صة عدد من 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات واالإج�������راءات اجل���دي���دة يف هذا 
ال�صلع  ت�صعري  �صيا�صة  اأب��رزه��ا  م��ن  ال�����ص��دد، 
التعاقدية  العالقة  وتنظيم  اال�صتهالكية، 
اآلية  وتطوير  البيع،  ومنافذ  امل��وزع��ني  ب��ني 

ا�صتدعاء ال�صلع.
���ص��م��ت ال��ل��ج��ن��ة يف ع�����ص��وي��ت��ه��ا ���ص��ع��ادة عبد 
نائب  االقت�صاد  وزارة  وكيل  �صالح،  اآل  اهلل 
رئي�س اللجنة و�صعادة عبد اهلل �صلطان الفن 
الرقابة  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  ال�صام�صي، 
ب�����وزارة االق��ت�����ص��اد م��ق��رر اللجنة  وامل��ت��اب��ع��ة 
املناف�صة  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ص��ب��و���ص��ي  وم�����روان 
وحماية امل�صتهلك بالوزارة اإىل جانب ممثلني 
اأبوظبي  يف  االقت�صادية  التنمية  دوائ��ر  عن 
ودبي وال�صارقة وعجمان واأم القيوين وراأ�س 
اخليمة و بلدية الفجرية وجمعية االإمارات 
حلماية امل�صتهلك وجمعية االإمارات للتغذية 
ومركز االإم��ارات العاملي لالعتماد. و �صمت 
اخل����رباء  م���ن  ع������دداً  م����رة  والأول  ال��ل��ج��ن��ة 
من  امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  مب��ج��ال  واملخت�صني 
اإ�صافة  ���ص��ك��ل��وا  وال���ذي���ن  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، 
روؤية  دع��م  م�صاهمتهم يف  خ��الل  نوعية من 
من  ال��الزم��ة  اال�صت�صارات  وت��ق��دمي  اللجنة 
اأج���ل اإع����داد ب��رام��ج وم���ب���ادرات وف���ق اأف�صل 

املمار�صات.
و ق����ال م���ع���ايل ع��ب��د اهلل ب���ن ط����وق امل����ري، 
تعزيز  “اإن  اللجنة:  رئي�س  االقت�صاد،  وزي��ر 
منظومة حماية امل�صتهلك ومتكني املمار�صات 
اأ�صواق الدولة وتعزيز  التجارية ال�صليمة يف 
وطنية  اأول��وي��ات  تعد  وا�صتقرارها،  توازنها 
الفرة  تنفيذها خالل  اللجنة على  �صتعمل 
املقبلة وفق �صيا�صات جديدة تقوم على ت�صافر 
وبالتعاون  اأع�صائها  ب��ني  اجل��ه��ود  وت��ك��ام��ل 
واملحلية  اجل���ه���ات االحت���ادي���ة  م���ع خم��ت��ل��ف 
ال��ت��ع��اوين واخل��ا���س يف  املعنية وال��ق��ط��اع��ني 
رئي�صية  ومب�صاهمة  ال��دول��ة،  اإم���ارات  جميع 
القطاع  م��ن  االخ��ت�����ص��ا���س  وذوي  ل��ل��خ��رباء 
اخلا�س، وذلك يف خطوة جديدة من نوعها 
اللجنة لالرتقاء بنوعية مبادراتها  تتخذها 
امل�صتهلك  حل��م��اي��ة  امل���وج���ه���ة  و���ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا 
املعايري  اأف�����ص��ل  ووف���ق  ج��دي��د  م�صتوى  اإىل 

واالجتاهات املتبعة عاملياً«.
اليوم  تتبنى  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأو����ص���ح  و 
مع  تتما�صى  امل��دى  وطويلة  ا�صتباقية  نظرة 
امل�صتقبل  القت�صاد  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
و�صنكثف  اخلم�صني،  وم�صتهدفات  وم��ب��ادئ 
ج��ه��ودن��ا امل�����ص��رك��ة مل��ت��اب��ع��ة ا���ص��ت��ق��راء واقع 
ال�صوق املحلي واالأ�صواق االإقليمية والدولية 
ومتابعة  امل�صتقبلية  اجتاهاتها  وا�صت�صراف 
ي�صمن  مب��ا  ال�صلة  ذات  العاملية  امل��وؤ���ص��رات 
تلبي  بكميات  االأ�صا�صية  ال�صلع  وتنوع  توافر 
الدولة  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  احتياجات 
وتعزيز املخزون اال�صراتيجي منها وي�صب 
ب��ال��ت��ايل يف ت��ر���ص��ي��خ ع���الق���ة م���ت���وازن���ة بني 
من  م��زي��د  وحتقيق  وامل�صتهلكني،  امل��زودي��ن 
ا�صتهالكي  مناخ  وتوفري  لل�صوق  اال�صتقرار 

اآم������ن.. ك��م��ا ���ص��ت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى تعزيز 
ال��وع��ي اال���ص��ت��ه��الك��ي ال�����ص��ل��ي��م خ��ا���ص��ة على 
والت�صوق  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  من�صات  �صعيد 
االإل������ك������روين، ف�������ص���اًل ع����ن ت���وف���ري اآل���ي���ات 
الظروف  يف  امل�صتهلك  حل��م��اي��ة  خم�ص�صة 

اال�صتثنائية والطارئة.
وتف�صياًل، ا�صتعر�صت اللجنة �صيا�صة ت�صعري 
الدولة،  يف  االأ�صا�صية  اال�صتهالكية  ال�صلع 
والتي طورتها وزارة االقت�صاد بالتعاون مع 
واملحلية  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  م��ن  �صركائها 
اإقرار  على  وتقوم  اخلا�س،  والقطاع  املعنية 
حرية االأ�صعار وفق مبادئ العر�س والطلب، 
عرب  االأ�صعار  وا�صتقرار  ت��وازن  ي�صمن  ومبا 
ا�صتثناء  مع  ال�صوق،  واآل��ي��ات  املناف�صة  مبداأ 
املرتبطة  اال�صتهالكية  ال�صلع  جمموعة من 
للمواطنني  االأ����ص���ا����ص���ي���ة  ب���االح���ت���ي���اج���ات 
باحل�صول  التجار  يلتزم  وال��ت��ي  واملقيمني، 
االقت�صاد  وزارة  م��ن  م�صبقة  م��واف��ق��ة  على 

اأية زي��ادات �صعرية عليها، ومن  قبل تطبيق 
البي�س،  ال��ط��ب��خ،  /زي���وت  ال�صلع  تلك  اأب���رز 
الدجاج  ال�����ص��ك��ر،  االأرز،  ال���ط���ازج،  احل��ل��ي��ب 
الطحني،  اخل���ب���ز،  ال���ب���ق���ول���ي���ات،  ال����ط����ازج، 
الربح  هام�س  حتديد  مع  التنظيف/،  م��واد 
اأو  للموردين  بالن�صبة  �صلعة  لكل  االأق�����ص��ى 
ال��ل��ج��ن��ة يف ه���ذا ال�صدد  اأو����ص���ت  ال��ت��ج��ار. و 
للنظر  االأع�صاء  فريق من اجلهات  بت�صكيل 
ورفع  ال�صلع  اأ�صعار  زي��ادة  طلبات  يف  البت  و 

التقارير الدورية ب�صاأنها اإىل اللجنة.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد اأك����د م��ع��ايل ع��ب��د اهلل بن 
ت�صتهدف من خالل  اللجنة  اأن  امل��ري  ط��وق 
اآل��ي��ة ع��ادل��ة ومتوازنة  اإي��ج��اد  ه���ذا ال��ت��وج��ه 
توافر  ي�صمن  مبا  املمار�صات،  االأف�صل  وفق 
ال�����ص��ل��ع يف اأ�����ص����واق ال���دول���ة وو���ص��ول��ه��ا اإىل 
امل�صتهلكني باأ�صعار منا�صبة ويف الوقت نف�صه 
ي�صمن حقوق موردي ال�صلع، وذلك يف �صوء 
االأ�صواق  ت�صهدها  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف 
االإم���داد  �صال�صل  على  وتداعياتها  العاملية 
وارت���ف���اع اأ���ص��ع��ار ال�����ص��ل��ع وم����دى ت��وف��ره��ا يف 

الدول امل�صدرة.
م�صاألة  اللجنة  ت��ن��اول��ت  مت�صل،  �صياق  ويف 
املزودين  ب��ني  ال��ت��ع��اق��دي��ة  ال��ع��الق��ة  تنظيم 
النماذج  اأف�صل  وا�صتعر�صت  البيع،  ومنافذ 
ال�����ص��دد، ووجهت  امل��ت��ب��ع��ة يف ه���ذا  ال��ع��امل��ي��ة 
ب��اإع��داد وت��ط��وي��ر من���وذج ا���ص��ر���ص��ادي ي�صع 
هذه  لتنظيم  فعالة  واإج���راءات  عادلة  اآليات 
وطنية  مرجعية  ميثل  و  احليوية  العالقة 
ي�صمن  ومب��ا  احليوية  العالقة  ه��ذه  تنظم 
تدفق ال�صلع ب�صال�صة وتوفريها للم�صتهلكني 
اللجنة  ناق�صت  الدولة.و  اأ�صواق  خمتلف  يف 
واجلهات  االقت�صاد  وزارة  بني  التعاون  �صبل 

املعنية يف الدولة لتطوير وحتديث اإجراءات 
ا�صتدعاء ال�صلع، وخا�صة املركبات املعيبة، يف 
�صوء تو�صيات االجتماع الثاين ملجل�س املرور 
ال�����ص��دد اعتماد  االحت�����ادي، واأق�����رت يف ه���ذا 
ت�صكيل جلنة معنية بقطاع ال�صيارات برئا�صة 
اجلهات  م��ن  ك��ل  وع�صوية  االقت�صاد  وزارة 
املحلية واالحتادية والقطاع اخلا�س املعنيني 
بهذا ال�صاأن، ل�صمان و�صول طلبات واإ�صعارات 
اال�صتدعاء جلميع امل�صتهلكني يف كافة اأ�صواق 
ال���دول���ة ب��ط��رق ذات ف��اع��ل��ي��ة وك���ف���اءة، ومبا 
واأف�صل  ال�صالمة  م�صتويات  اأع��ل��ى  ي�صمن 
وي�صب  للم�صتهلكني،  واخل��دم��ات  املنتجات 
ب�����ص��اأن حماية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  يف تطبيق 
ال��ل��ج��ن��ة بتطوير  اأو����ص���ت  ك��م��ا  امل�����ص��ت��ه��ل��ك. 
الكتيب التكميلي امل�صاعد مل�صتهلكي ال�صيارات 
يف الدولة، مبا يتوافق مع القوانني النافذة 

واأف�صل املمار�صات املطبقة يف هذا ال�صدد.
امل�صتهلك  العليا حلماية  “ اللجنة  اأن  يذكر 
اال�صراتيجية  امل��ه��ام  م��ن  بعدد  ت�صطلع   “
امل�صتهلك  ح���م���اي���ة  م���ن���ظ���وم���ة  ل���ت���ط���وي���ر 
والتجارية  اال�صتهالكية  املمار�صات  ومتكني 
ذل���ك �صمان  ال���دول���ة، مب���ا يف  ال�����ص��ل��ي��م��ة يف 
اأ�صواق  يف  ال�صلة  ذات  الت�صريعات  تطبيق 
ال�صيا�صات  وو���ص��ع  املثلى،  بال�صورة  ال��دول��ة 
ودرا�صة  امل�صتهلك،  بحماية  املتعلقة  العامة 
االقراحات والتو�صيات واللوائح والتقارير 
امل�صتهلك  بحماية  واملت�صلة  اإليها  ت��رد  التي 
وو�صع  ب�صاأنها،  ال��الزم��ة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ 
ال��ت��و���ص��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��رك��ة االأ����ص���ع���ار يف 
خطط  و�صع  اإىل  اإ�صافة  املحلية،  االأ���ص��واق 
وبرامج لتثقيف امل�صتهلك وتوعيته بحقوقه 

والتزاماته.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

الها�صمي  عبداملنعم  ���ص��ع��ادة  اأ���ص��اد 
رئ���ي�������س االإحت������ادي������ن االإم������ارات������ي 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  واالآ���ص��ي��وي 
االحتاد الدويل للجوجيت�صو باإجناز 
االأل���ع���اب  دورة  يف  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ع��ث��ة 
 "  2022 "برمنجهام  ال��ع��امل��ي��ة 
االأمريكية.  امل��ت��ح��دة  ب���ال���والي���ات 
الر�صيدة هو  القيادة  اأن دعم  واأك��د 
حجر الزاوية يف حتقيق اأي اإجناز، 
اأبناء االإمارات يبدعون حينما  واأن 
والدعم،  الفر�صة  على  يح�صلون 
ميداليات   "  5" اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
العاملي  احل������دث  ه�����ذا  يف  م���ل���ون���ة 
ت����اأت م���ن ف�����راغ، لكنها  ال��ك��ب��ري مل 
من  وت�صحيات  وع��م��ل  ج��ه��د  ن��ت��اج 
ومنظومة  وامل����درب����ني  ال���الع���ب���ني 

ب�صكل  ب��االحت��اد  االح���رايف  العمل 
امل�����ص��ارك��ة يف تلك  اأن  ع���ام، خ��ا���ص��ة 
التاأهيل  ن���ق���اط  ب���ن���ظ���ام  ال��������دورة 
4 �صنوات يف  الراكمية على مدار 

اأوزان حمددة.
هذه  يف  ك��ب��رية  "مكا�صبنا  وق����ال: 
ال�����دورة واأب���رزه���ا ذه��ب��ي��ت��ي في�صل 
ال��وزن املفتوح،  الكتبي يف وزنه ويف 
الريا�صة  اأ����ص���ط���ورة  اأن�����ه  ل���ي���وؤك���د 
االإم����ارات����ي����ة ع���ل���ى م������دار ال������ 15 
الريا�صي  ومن���وذج  االأخ���رية،  عاما 
�صاحب  دائ��م��ا،  وامل��ل��ت��زم  املن�صبط 
بالوقت  ح�����دود  ب���ال  ال��ت�����ص��ح��ي��ات 
التدريبات  يف  وال��رك��ي��ز  واجل��ه��د 
املتوا�صلة  وامل�صاركات  واملع�صكرات 
باأف�صل  ال��وط��ن  متثيل  اأج���ل  م��ن 
�صورة، والتي قادته لتحقيق اأرقاما 
م�صبوقة.  غ��ري  تاريخية  قيا�صية 

اأي�صا  م���ك���ا����ص���ب���ن���ا  م�����ن  وقال:" 
الكلباين  �صما  ال�صاعدة  الالعبة 
هذا  يف  م����رة  الأول  ���ص��ارك��ت  ال���ت���ي 
ال��ك��ب��ري، وواجهت  ال��ع��امل��ي  امل��ح��ف��ل 
الع���ب���ات اأك����رب م��ن��ه��ا ���ص��ن��ا وخ���ربة، 
ح�صابهن،  على  اإجن����ازات  وحققت 
بنت  يف  ث��ق��ت��ن��ا  اأن  ���ص��م��ا  واأث���ب���ت���ت 

واأنها م�صروع  االإم��ارات يف حملها، 
الفريد.  ال��ط��راز  م��ن  عاملية  بطلة 
ال�����ص��اع��د حممد  ال��الع��ب  اأن  ك��م��ا 
�صاحب  عاما"   21 ال�صويدي" 
 69 وزن  يف  ال��ف�����ص��ي��ة  امل���ي���دال���ي���ة 
كجم، قدم نزاالت قمة يف التحدي 
قريبا  وك��ان  والعزمية،  واالإ���ص��رار 
جدا من الذهبية التي �صاعت منه 
اأمام  االأخ����رية  الع�صر  ال��ث��واين  يف 
بطل عاملي من الطراز الرفيع اأكرب 
منه �صنا واأكرث خربة، و�صتكون تلك 
اأجل  م��ن  ل��ه  داف��ع��ا كبريا  الف�صية 
ال��دورة املقبلة،  حتقيق الذهبية يف 
خ�صو�صا اأنه بطل اآ�صيا عن جدارة 
البحرين  ن�����ص��خ��ة  يف  وا���ص��ت��ح��ق��اق 

االأخرية مار�س املا�صي".
وبلقي�س  العمري  حممد  وتابع:" 
عبدالكرمي بذال جهودا كبرية ومل 

اكت�صبا  وقد  النزاالت،  يف  يق�صران 
خربة دولية كبرية يف تلك الدورة، 
واأ���ص��ب��ح احل��اف��ز ل��دي��ه��م��ا ك��ب��ري يف 
حتقيق املزيد يف امل�صتقبل القريب، 
خا�صة اأنهما اأبطال اآ�صيا ". واو�صح 
رئي�س االحتاد اأن البطوالت القارية 
العاملية يف  االألعاب  ودورة  والعاملية 
القلب منها تعترب موؤ�صرات لقيا�س 
الالعبني  تطور  م�صتوى  يف  االأداء 
والالعبات، ومدى جناعة اخلطط 
االحتاد،  اعتمدها  التي  وال��ربام��ج 
ال��ن��ت��ائ��ج يف  اأن  وم���ن ح�صن احل���ظ 
االإحتاد  اأن  تثبت  املحافل  ه��ذه  كل 
ال�صحيح.  االإجت�����������اه  يف  ي�������ص���ري 
متتابعة  اأج���ي���اال  ل��دي��ن��ا  وقال:" 
م��ن االأب���ط���ال وال��ب��ط��الت ميكنهم 
وم�صاعفتها  االإجن����ازات  موا�صلة 
منتخبات  ون��ت��ائ��ج  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  يف 

للتفاوؤل  تدعو  وال�صباب  النا�صئني 
با�صتدامة التميز واالإجناز، خا�صة 
لالحتاد  امل�صتقبل  ا�صراتيجية  اأن 
اخلم�صني  م��ب��ادئ  م��ن  م�صتلهمة 
ل��دول��ة االإم�������ارات، وت�����ص��ت��ه��دف اأن 
يعزز   ، منها  يتجزاأ  ال  ج��زءا  تكون 
املحافل،  ك����ل  يف  ال����دول����ة  م���ك���ان���ة 
ال��وط��ن، وميتح  اأب��ن��اء  وي�صتثمر يف 
الفر�س للمواهب، وميكن ال�صباب 
من ا�صتخراج طاقاتهم االإبداعية". 
وثمن الها�صمي دور االأ�صرة واأولياء 
الذين  والالعبات  الالعبني  اأم��ور 
الأبنائهم  كبريا  ودعما  �صندا  كانوا 
وبناتهم، وحتملوا الكثري يف املرحلة 
االأندية  دور  ع��ن  ف�صال  االأخ����رية، 
واالأكادمييات والرعاة وال�صركاء يف 
اإىل  االأبطال جنبا  و�صناعة  تاأهيل 

جنب مع دور االحتاد.

•• برمنجهام-اأالباما-وام:

اأ���������ص��������اف م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ال����وط����ن����ي 
للجوجيت�صو ميداليتني جديدتني 
ل���ر����ص���ي���ده يف ال��ن�����ص��خ��ة احل���ادي���ة 
ع�صرة من دورة االألعاب العاملية .. 
برمنجهام 2022، لي�صل ر�صيده 
اإىل  ال���دورة  يف  م�صاركته  م��ع ختام 
العاملي  بطلنا  وجنح  ميداليات.   5
ذهبية  ح�����ص��د  ال��ك��ت��ب��ي يف  ف��ي�����ص��ل 
البطلة  املفتوح، كما جنحت  الوزن 
الكلباين يف حتقيق  �صما  ال�صاعدة 
امل���ي���دال���ي���ة ال����ربون����زي����ة يف ال�����وزن 
النتيجة  وبهذه  لل�صيدات،  املفتوح 
اجلوجيت�صو  ر�صيد  اإجمايل  يكون 
وبرونزيتني،  وف�����ص��ي��ة،  ذه��ب��ي��ت��ني، 
وي�صبح في�صل الكتبي اأهم ريا�صي 
اإم����ارات����ي ع���رب ال��ت��اري��خ ����ص���ارك يف 
العا�صرة  بالن�صختني  ال���دورة  تلك 
واحلادية ع�صرة، حيث ح�صد ذهبية 
ال����وزن  وف�����ص��ي��ة  ك���ج���م،   94 وزن 
 ،2017 بولندا  ن�صخة  يف  املفتوح 
وذهبية  ك��ج��م   85 وزن  وذه��ب��ي��ة 
علما   ،2022 ن�صخة  يف  امل��ف��ت��وح 
باأن جوجيت�صو االإمارات مل ي�صارك 
يح�صب  كما  الت�صختي،  تلك  يف  اإال 
�صما  االماراتية  ال�صاعدة  للبطلة 
الكلباين اإبنة ال 19 عاما اأنها اأول 
االجناز  ه��ذا  اإم��ارات��ي��ة حتقق  فتاة 
الفريد يف ريا�صة قتالية على هذا 
امل�صتوى العاملي. و�صارك يف مرا�صم 
الكتبي و�صما  التتويج وهناأ في�صل 
ال�صام�صي  ع���ل���ي  ف���ه���د  ال���ك���ل���ب���اين 
اأم����ني ع���ام االإحت���ادي���ن االإم���ارات���ي 
واالآ�صيوي، وح�صر مناف�صات اليوم 
االإم���ارات طارق  اخلتامي من وفد 
البحري مدير عام رابطة اأبوظبي 

ومبارك  اجل��وج��ي��ت�����ص��و،  مل���ح���ريف 
يف  الفنية  االإدارة  م��دي��ر  امل��ن��ه��ايل 
للجوجيت�صو،  االإم���ارات���ي  االحت���اد 
ثومفارت  خواكيم  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
م�����دي�����ر ع��������ام االحت������������اد ال��������دويل 
ب�صكل  و������ص�����ارك  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و. 
البطولة  ن���زاالت  اإدارة  يف  م�صرف 
الكعبي.  ع��ب��ي��د  ال�������دويل  ح��ك��م��ن��ا 
وع��ا���ص��ت ب��ع��ث��ة االإم�������ارات حلظات 
الثاين  ل���ل���ي���وم  اأم���������س  ت���اري���خ���ي���ة 
املغطاة  ال�����ص��ال��ة  ال���ت���وايل يف  ع��ل��ى 
برمنجهام  ����ص���اوت���رين  ب��ج��ام��ع��ة 
الوطني  ال�����ص��الم  ع��زف  مت  عندما 
االإم��ارات��ي ورف��ع علم ال��دول��ة عند 
تتويج في�صل الكتبي بذهب الوزن 
اليوم  مناف�صات  وانطلقت  املفتوح. 
للجوجيت�صو  واخل���ت���ام���ي  ال���ث���اين 
والية  بتوقيت  �صباحا  التا�صعة  يف 
م�صاء  ال�صاد�صة  االأمريكية،  االباما 
بتوقيت االإم��ارات، وظلت م�صتمرة 
حتى ال�صابعة م�صاء بتوقيت االباما 

الرابعة �صباح ام�س االأحد بتوقيت 
اأبوظبي، وتعر�س الالعبان حممد 
ال�����ص��وي��دي وحم��م��د ال��ع��م��ري اإىل 
ا�صتكمالهما  دون  ح��ال��ت  اإ���ص��اب��ات 
للمناف�صات، ليتوىل كل من في�صل 
ال��ك��ل��ب��اين متثيل  ال��ك��ت��ب��ي و���ص��م��ا 
وموا�صلة  �صورة،  باأف�صل  املنتخب 
قائمة  وت�صم  االإجن����ازات.  حتقيق 
هذه  يف  احلوجيت�صو  بعثة  ���ص��رف 
ال��ك��ت��ب��ي �صاحب  ف��ي�����ص��ل  ال�������دورة 
وال����وزن  ك��ج��م،   85 وزن  ذه��ب��ي��ت��ي 
املفتوح، وحممد ال�صويدي �صاخب 
وبرونزيتي  كجم،   69 وزن  ف�صية 
كجم   69 وزن  يف  ال��ك��ل��ب��اين  ���ص��م��ا 
الن�صخة  وحظيت  املفتوح.  وال��وزن 
االألعاب  دورة  م��ن  ع�صرة  احل��ادي��ة 
اأق��ي��م��ت يف مدينة  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
برمنجهام بوالية اأالباما االأمريكية 
والعبة  الع��ب��ا   3600 مب�����ص��ارك��ة 
م��ن 100 دول���ة ح���ول ال��ع��امل، يف 
36 ريا�صة خمتلفة. وتلقت البعثة 

ات�صاال هاتفيا من �صعادة عبداملنعم 
ال���ه���ا����ص���م���ي رئ����ي���������س االحت�����ادي�����ن 
النائب  واالآ�����ص����ي����وي  االإم������ارات������ي 
االأول لرئي�س االحت��اد ال��دويل هناأ 
وثمن  وال��الع��ب��ات،  الالعبني  فيه 
ال���دور الكبري ال���ذي ق��ام��وا ب��ه مع 
ومنظومة  واالإداري���������ني  امل���درب���ني 
العمل االح��رايف ب��االحت��اد. وعقد 
العام  االأم��ني  ال�صام�صي  علي  فهد 
واالآ�صيوي  االآم��ارات��ي  ل��الإحت��ادي��ن 
اجتماعا بكل الالعبني والالعبات 
واملدربني واالإداريني يف البعثة بعد 
ال��ت��ت��وي��ج، ح��ي��ث وج���ه ل��ه��م ال�صكر 
الكبرية  جهودهم  على  والتقدير 
التي  االأخ���رية  اخلم�س  ال�صهور  يف 
واملع�صكرات  التدريبات  يف  ق�صوها 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة م���ن اأجل 
هذه البطولة، واأكد لهم اأن القادم 
اأه����م واأف�����ص��ل ل��ري��ا���ص��ة االإم�����ارات 
ب�صكل عام واجلوجيت�صو على وجه 
التحديد، واأن ا�صراتيجية االحتاد 

التميز  ا����ص���ت���دام���ة  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي��ة 
االأول يف كل  امل��رك��ز  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
حمفل، يف ظل الدعم الكبري الذي 
ال��ري��ا���ص��ة م��ن القيادة  ب��ه  حت��ظ��ى 
مبارك  اأك��د  ناحيته  من  الر�صيدة. 
الفنية  االإدارة  م���دي���ر  امل���ن���ه���ايل 
االإحتاد  اإدارة  جمل�س  اأن  لالحتاد 
برئا�صة �صعادة عبداملنعم الها�صمي 
توفري  يف  ج���ه���د  اأي  ي����دخ����ر  مل 
للمنتخب،  اإع�����داد  ب��رام��ج  اأف�����ص��ل 
تقدمي  على  اأ�صروا  الالعبني  واأن 
وحتقيق  الن�صخة  ه��ذه  يف  اجلديد 
رق������م ق���ي���ا����ص���ي ل��ب��ع��ث��ة االإم���������ارات 
وبالتايل  ال������دورة،  يف  ع���ام  ب�����ص��ك��ل 
زاد ر���ص��ي��ده��م م��ن م��ي��دال��ي��ت��ني يف 
 5 اإىل  ببولندا،  ال�صابقة  الن�صخة 
منها  الن�صخة،  ه��ذه  يف  ميداليات 
لفي�صل  ت���اري���خ���ي���ت���ني  ذه���ب���ي���ت���ني 
تاريخيتني  وب��رون��زي��ت��ني  الكتبي، 

اأي�صا ل�صما الكلباين.
ف����ورا  ���ص��ن��ع��ود  املنهايل:"  وق������ال 

الأر�س الوطن، ونتابع ا�صتعداداتنا 
واأبرزها  امل��ق��ب��ل��ة،  ل��ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات 
اأكتوبر  ن��ه��اي��ة  يف  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
امل��ق��ب��ل ال���ت���ي ���ص��ت��ق��ام حت���ت مظلة 
االإحتاد الدويل، و�صنكون يف انتظار 
االآ�صياد  وم���ك���ان  م���وع���د  حت���دي���د 
املقبلة، ومن جهتي كمرافق للبعثة 
والبطولة  االع��������داد  م��ع�����ص��ك��ر  يف 
بال�صكر  ج���م���ي���ع���ا  ل���ه���م  اأت������وج������ه 
ول��ل��م��درب��ني ك��ذل��ك الأن��ه��م �صحوا 
اأكرث  منذ  اأهلهم  ي��روا  ومل  كثريا 
التدريبات  يف  ق�����ص��وه  ���ص��ه��ر،  م���ن 
املكثفة على فرتني وثالث فرات 
لربنامج  يخ�صعون  يومي،  ب�صكل 
غ��ذائ��ي دق��ي��ق، وك��ان��وا جميعا قمة 
يف االن�صباط، وامل�صوؤولية وال�صرب 

والتحمل".
من ناحيته عرب في�صل الكتبي عن 
�صعادته باإجنازه الثاين يف البطولة 
الوزن  يف  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  وه��و 
املفتوح، م�صريا اإىل اأنه كان يتمنى 

طبيعي  ب�صكل  ال��ن��زاالت  ت�صري  اأن 
العمري،  حممد  زميله  بها  ويفوز 
ال�صويدي  حم���م���د  ال�������ص���اع���د  اأو 
الك�����ت�����������ص�����اب اخل�����������ربة ال������الزم������ة 
اإ�صيبا  اأن���ه���م���ا  اإال  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، 
والثاين  النهائي،  رب��ع  يف  اأحدهما 
عليه  و�صع  مبا  النهائي،  ن�صف  يف 
ا�صراره  م��ن  و���ص��اع��ف  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
اجناز  وحتقيق  ب��امل��ي��دال��ي��ة،  للفوز 
�صقف  يرفع  م�صبوق  غري  تاريخي 
االأجيال  م���ن  زم���الئ���ه  ط��م��وح��ات 
ال�����ص��اع��دة ل��ت��ح��ق��ي��ق االأف�������ص���ل يف 

امل�صتقبل.
ال�����وزن  ن�������زاالت  في�صل:"  وق������ال 
املفتوح كلها كانت �صعبة، واأ�صعبها 
بعدم  مطالب  كنت  الأنني  النهائي 
ال�����ص��ق��وط ع��ل��ى االأر�������س ول����و ملرة 
واح��دة طوال النزال، وكذلك عدم 
ب�����اأن يجرين  ل��ل��م��ن��اف�����س  ال�����ص��م��اح 
ن���ح���وه ل��ت��ث��ب��ي��ت��ي، م���ع ان���ت���ه���از اأي 
اأو  النقاط  على  للح�صول  فر�صة 

هذا  در�صت  وق��د  منه،  االأف�صليات 
ال�صيناريو متاما مع املدرب رامون 
ليمو�س قبل النزال، وحافظت على 
ت��رك��ي��زي ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة، واأه����دي 
الر�صيدة  للقيادة  الذهبي  اإجن��ازي 
و���ص��ع��ب دول���ة االإم������ارات، وجمل�س 
�صعادة  ب���رئ���ا����ص���ة  االإحت��������اد  اإدارة 
ع��ب��دامل��ن��ع��م ال��ه��ا���ص��م��ي ال�����ذي كان 
ي�صجعنا  معنا  دائ���م  ت��وا���ص��ل  ع��ل��ى 
الوطن  مت���ث���ي���ل  ع���ل���ى  وي���ح���ف���زن���ا 
املدربة  واأو�صحت  باأف�صل �صورة". 
فوز  اأن  الج��و  بوليانا  ال��ربازي��ل��ي��ة 
االألعاب  بربونزيتي  الكلباين  �صما 
ال��ع��امل��ي��ة ي��ث��ب��ت اأن ب��ن��ت االإم�����ارات 
اأنها  �صيما  وال  التحدي،  ق��در  على 
هذه  يف  ل�����ص��م��ا  االأوىل  امل�������ص���ارك���ة 
�صاعدة  الع��ب��ة  باعتبارها  ال����دورة 
ال يزيد عمرها عن 19 عاما، وكل 
اأكرب  املناف�صات  من  واجهتهن  من 
منها �صنا واأك���رث خ���ربة، واأرف���ع يف 
احلزام حيث اأن هذه ال��دورة تلعب 
واأ�صافت  امل��ف��ت��وح.  احل����زام  ب��ن��ظ��ام 
�صاعدة  ب��ط��ل��ة  ���ص��م��ا  بوليانا:" 
�صن�صتثمر فيها للم�صتقبل، الأن ما 
وكذلك  اآ���ص��ي��ا،  ب��ط��ول��ة  يف  حققته 
اإىل  العاملية يدعو  االألعاب  يف دورة 
اأنها خامة طيبة  ويوؤكد  االإعجاب، 
ميكن ت�صكيلها حتى حتقق الذهب 

يف الدورات املقبلة".
وب�������دوره ع���رب احل���ك���م االإم����ارات����ي 
ر�صاه  ع��ن  الكعبي  عبيد  ال����دويل 
ال��ك��ام��ل ع���ن اأدائ�����ه ال��ت��ح��ك��ي��م��ي يف 
ا�صتفاد  اأن����ه  اإىل  م�����ص��ريا  ال������دورة، 
من  الكثري  واكت�صب  منها،  ك��ث��ريا 
ب�����ص��ع��ادة بالغة  اخل�����ربات، وي�����ص��ع��ر 
الختياره �صمن نخبة حكام العامل 

يف هذا احلدث الكبري.

اأكد ان دعم القيادة الر�صيدة وراء االإجناز التاريخي لريا�صة اجلوجيت�صو بدورة االألعاب العاملية

عبداملنعم الها�شمي: لدينا اأجيال جديدة من االأبطال القادرين على موا�شلة االإجنازات يف كل املحافل

بعثة اجلوجيت�صو ترفع ر�صيدها اإىل »5« ميداليات تاريخية يف دورة االألعاب العاملية

في�شل الكتبي يحرز ذهبية الوزن املفتوح و�شما الكلباين حت�شد برونزية ال�شيدات

اأولد بويز ي�شتعيد �شدارة 
الدوري االأرجنتيني

نقطة  بف�صل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  ال����دوري  ���ص��دارة  ب��وي��ز،  اأول���د  نيويلز  ا�صتعاد 
ح�صدها من التعادل ال�صلبي اأمام �صيفه را�صينغ، يف اإطار اجلولة الثامنة 
من البطولة، والتي �صهدت عودة بوكا جونيورز لالنت�صارات، بعدما مني 

بثالث هزائم متتالية.
بعد تعادله �صلبياً اأمام را�صينغ، عاد نيويلز اأولد بويز اإىل �صدارة البطولة، 
توكومان،  اأتلتيكو  على  االأه���داف  ب��ف��ارق  متفوقاً  نقطة،   16 جعبته  ويف 
وعلى  األدو�صيفي،  على  اجلمعة  تغلبه  بعد  موؤقتاً،  ال�صدارة  اعتلى  ال��ذي 
املرتبة  را�صينغ فيحل يف  اأما  الثالث،  املركز  اأرخنتينو�س جونيورز �صاحب 

اخلام�صة ب�14 نقطة.
م�صيفه  على   1-3 تغلبه  بف�صل  الثالث،  املركز  اإىل  اأرخنتينو�س  و�صعد 

باركا�س �صنرال، الذي جتمد ر�صيده عند ت�صع نقاط يف املركز ال�17.
اأرخنتينو�س عرب فاو�صتو ماريانو فريا )ق16 من �صربة  وجاءت ثالثية 
جزاء و82(، وخو�صيه هرييرا )ق90(، فيما اأحرز هدف باركا�س الوحيد 

نريي بانديريا )ق22(.
ومن ناحيته، عاد بوكا جونيورز لالنت�صارات، بعد هزميته ثالث جوالت 
متتالية يف ال��دوري، وتوديعه كاأ�س ليربتادوري�س من ثمن النهائي، حيث 
تغلب على �صيفه تايريي�س 1-0، من توقيع ماركو�س روخو )ق78( من 

�صربة جزاء.
ر�صيد  جتمد  بينما  نقطة،  ب�12  العا�صر  امل��رك��ز  اإىل  ب��وك��ا  قفز  وب��ف��وزه 

تايريي�س عند خم�س نقاط يف املرتبة ال�27.

غابرييل  اجلديد  املهاجم  ق��درة  اإن  اأرتيتا،  ميكل  اآر���ص��ن��ال،  م��درب  ق��ال 
جي�صو�س على خلق "الفو�صى"، هو ما يحتاجه الفريق بال�صبط، بعد 
االإع��داد للمو�صم،  املبهر يف فرة  اأن وا�صل الالعب الربازيلي م�صتواه 

بالتيمور. يف  اإيفرتون  على  خالل الفوز 0-2 
هدف  �صناعة  يف  �صاهم  ثم  افتتح جي�صو�س الت�صجيل يف الدقيقة 33، 

بوكايو �صاكا، بعد 6 دقائق.
واأحرز جي�صو�س "25 عاماً" هدفني، يف لقاء ودي �صابق اأمام نورمربف 
مليون   45 مقابل  �صيتي،  مان�ص�صر  من  ان�صمامه  بعد  ال�صهر،  ه��ذا 

جنيه ا�صرليني.
الفو�صى،  ي�صنع  "جي�صو�س  االنت�صار:  عقب  لل�صحفيني  اأرتيتا  وق��ال 
وي�صبب االرتباك للمناف�س وي�صاعدنا دائماً، اإنه �صالح حقيقي وهذا ما 
نريده". واأ�صاف املدرب االإ�صباين: "العب متنوع لكن بالطبع نريد منه 

اأن يتطور يف املركز 9".
بالواليات  �صيتي  اأورالن�����دو  يف  ودي����اً  ت�صيل�صي  م��ع  اآر���ص��ن��ال  و�صيلتقي 
 30 ل��ن��دن،  يف  اإ�صبيلية  مبواجهة  ا�صتعداداته  يكمل  اأن  قبل  املتحدة، 

يوليو "متوز".

�صقط كورينثيانز يف فخ الهزمية على يد �صيارا 1-3، يف اجلولة ال�17 من 
الدوري الربازيلي، ليف�صح املجال اأمام باملريا�س لالنفراد ب�صدارة اجلدول، 

ال�صيما واأن االأخري �صيواجه اليوم االإثنني كويابا املتوا�صع.
ب��ريي��را، يف فر�صة ت�صييق  ال��ربت��غ��ايل فيتور  ي��درب��ه  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  ف��رط 
بوكا جونيورز يف ثمن  اإق�صاء  م��ن  اأن��ه متكن  رغ��م  ب��امل��ريا���س،  اخل��ن��اق على 
وافتتح  الربازيل.  كاأ�س  نهائي  ربع  اإىل  والتاأهل  ليربتادوري�س،  كوبا  نهائي 
توقيع  حمل  بهدف  الت�صجيل،  ال�صبت  االأول  اأم�س  لقاء  خ��الل  كورينثيانز 
اأهداف،  بثالثة  وردوا  تاأخرهم  قلبوا  فورتاليزا  اأبناء  لكن  غيدي�س،  روج��ر 

وبالتايل يح�صل  وكليرب.  �صوزا،  وفيني�صيو�س  بات�صيكو،  برونو  كل من  عرب 
�صيارا على ثالث نقاط ترفع ر�صيده اإىل 21 نقطة يف املركز ال�13، بينما 
بو�صافة  يحتفظ  ي��زال  ال  لكنه  نقطة،   29 عند  كورينثيانز  ر�صيد  جتمد 
اأوىل  باملريا�س. ويف  املت�صدر  االآن عن  واح��دة حتى  الرتيب، وبفارق نقطة 
مباريات هذه اجلولة، تعادل باراناين�صي بقيادة املدرب لويز فيليبي �صكوالري 
واإنرنا�صيونال، حتت اإمرة مانو مينزي�س دون اأهداف، ليتح�صل كل منهما 
على نقطة، بحيث ي�صبح لدى باراناين�صي 28 نقطة يف املرتبة الرابعة، ويف 

جعبة اإنرنا�صيونال 29 نقطة باملركز الثالث.

مدرب اآر�شنال ي�شيد بقدرة جي�شو�س 
على خلق »الفو�شى«

كورينثيانز ي�شقط يف فخ �شيارا 
بدوري الربازيل 
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•• برمنجهام-وام:

وحممد  �صمري،  الدين  ون��ور  حبيب،  اإليا�س  تاي  للمواي  الوطني  منتخبنا  ثالثي  يناف�س 
مر�صي على امليداليات الربونزية عقب خ�صارتهم يف الدور ن�صف النهائي يف مناف�صات اليوم 

الثاين للعبة بالدورة العاملية املقامة يف مدينة برمنجهام بوالية اأالباما االأمريكية.
ثاراخاجاد مب�صابقة وزن  التايالندي ويرا�صاك  اأمام  الدين �صمري  نور  االأول  اأم�س  وخ�صر 
حتت 63.5 كجم، واإليا�س حبيب من الالعب االأمريكي اآرون اأورتيز بوزن حتت 81 كجم، 

كما خ�صر حممد مر�صي بوزن حتت 67 كجم، من الالعب املغربي حمزة ر�صيد.
و�صهدت جميع النزاالت م�صتويات متقاربة مل يحالف احلظ فيها العبي منتخبنا الوطني 
برغم تقدمي م�صتويات مميزة، وهو االأمر الذي يعطي موؤ�صرا بتحقيق اإجناز برونزي يف 

االأوزان الثالث اأو اأيا منها.
والرابع حيث  الثالث  املركزين  مناف�صات حتديد  اليوم  الوطني  ويخو�س ثالثي منتخبنا 
يالقي نور الدين �صمري الالعب االأمريكي جو مولر، فيما يواجه حممد مر�صي الالعب 
املجري نوربرت �صبيث، كما يالقي اإليا�س حبيب نظريه املك�صيكي ميجيل باديال. من ناحية 
اأخرى اأنهى منتخبنا الوطني للدواثلون مناف�صاته بالدورة حيث �صعود الزعابي الذي حل 
ب�صبب  امل�صابقة  الزعابي  فار�س  يكمل  مل  فيما  �صاعة،   1:57:33 بزمن  ال�21  املركز  يف 

تعطل دراجته يف اجلولة الرابعة من �صباق الدراجات.
بزمن  البحرين  يف  االآ�صيوية  بالبطولة  االأخ��ري  رقمه  حتطيم  الزعابي  �صعود  وا�صتطاع 
العاملي وي�صاعف عدد نقاط الالعب  الت�صنيف  املنتخب يف  1:58:36، مبا يعزز ترتيب 

وت�صنيفه ال�صخ�صي.

•• اأبها-الفجر

�صاحة"،  "حكم  �صالح  حممد  �صلطان  الدوليني  احلكمني  الكرة  احت��اد  يف  احلكام  جلنة  كلفت 
وم�صعود ح�صن "حكم م�صاعد"، �صمن طاقم التحكيم الذي �صُيدير مباريات بطولة كاأ�س العرب 
ال�صعودية، يف  العربية  باململكة  اأبها  ت�صت�صيفها مدينة  التي  عاًما،   20 ال�صباب حتت  ملنتخبات 

الفرة من 20 يوليو اإىل 6 اأغ�صط�س 2022.
القدم، بر�صيح حكمني دوليني  العربي لكرة  بناًء على طلب من االحت��اد  التكليف  ق��رار  وج��اء 
من دولة االإمارات للم�صاركة يف اإدارة مباريات البطولة، و�صبق حلكمنا الدويل �صلطان حممد 

اأقيمت العام املا�صي يف  اإدارة مباريات الن�صخة ال�صابقة للبطولة ذاتها، التي  �صالح امل�صاركة يف 
جمهورية م�صر العربية، كما مت اعتماده موؤخًرا �صمن حكام النخبة يف قارة اآ�صيا لعام 2022، 

بعد تخرجه �صمن الدفعة االأوىل الأكادميية احلكام باالحتاد القاري يف �صهر فرباير املا�صي.
و�صارك احلكم امل�صاعد النخبة الدويل م�صعود ح�صن موؤخًرا �صمن طاقم حتكيم بطولة فيتنام 
بالعا�صمة   2022 م��اي��و  �صهر  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي   "Sea 31 Games" ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة 
الفيتنامية هانوي، وبطولة اليابان الدولية يف يونيو 2021، باالإ�صافة مل�صاركته �صمن اأطقم 
يف  االإماراتية  املحرفني  رابطة  وم�صابقات  الدولة  رئي�س  كاأ�س  بطولة  اأدارات  التي  التحكيم 

املو�صم الريا�صي 2022-2021.

•• برمنغهام-الفجر:

�صمن  كيلوغراما   77 وزن  مناف�صات  يف  ف�صية  ميدالية  منفردي  علي  البحريني  اأح��رز 
م�صابقة اجلوجيت�صو يف دورة االألعاب العاملية املقامة يف مدينة برمنغهام االأمريكية. 

وفاز منفردي على الكندي مي�صال �صيهان ثم خ�صر اأمام االإماراتي حممد العامري يف الدور 
التمهيدي، ثم تخطى االمريكي كي اإيدموند يف ن�صف النهائي قبل اأن يخ�صر يف النهائي 

اأمام اال�صرائيلي منرود رايدر. 
وقال البطل البحريني: اإن احل�صول على امليدالية االأوىل للبحرين يف هذا املحفل العاملي 

يعد اإجنازا بحد ذاته. اأنا اأ�صعى للذهب فقط، ولكن يف الريا�صة حت�صل اأحيانا بع�س االأمور 
اأف�صل ما لدي يف املباراة النهائية ولكن مل  اأخ��رى، واأنا حاولت تقدمي  التي توؤدي لنتائج 
احل�صول  اأن  اإالإ  الذهبية،  وامليدالية  االأول  املركز  على  واحل�صول  الفوز  حتقيق  يف  اأوف��ق 
على امليدالية الف�صية يعد اأمرا رائعا اأي�صا، بالذات كون علم البحرين تواجد على من�صة 

التتويج. 
واأ�صاف: اإن ح�صويل على امليدالية الف�صية يعطيني دافعا لكي اأبذل املزيد من اجلهود يف 
التدريبات واالإع��داد خالل الفرة املقبلة لكي اأكون جاهزا ب�صكل اأكرب واأقوى خلو�س كل 

املناف�صات حتى اأحقق نتائج اأف�صل.

•• اأبوظبي -وام:

ت�صارك �صرطة اأبوظبي الأول مرة يف بطولة االألعاب العاملية لل�صرطة واالإطفاء 
التي تقام من 22 ولغاية 31 يوليو اجلاري يف هولندا ،و غادرت بعثة �صرطة 

اأبوظبي الريا�صية اإىل مدينة روتردام.
وكان اللواء �صامل �صاهني النعيمي مدير قطاع املوارد الب�صرية ب�صرطة اأبوظبي 
ا�صتعدادات وجاهزية املنتخب ووقف على ت�صهيل جميع املتطلبات  ،اطلع على 
تفريغ  تدريبي مت من خالله  اإقامة مع�صكر  اإىل  ، الفتاً  البطولة  ت�صبق  التي 
الالعبني امل�صاركني من املنت�صبني وجتهيزهم وتاأهيلهم يف الفرتني ال�صباحية 
وامل�صائية. واأو�صح اأن البطولة ي�صارك فيها 14 العباً يتناف�صون عاملياً يف 10 
�صباقات ريا�صية ت�صمل ال�صباحة، والدراجات الهوائية ، والرايثلون ، والعاب 
ال��ق��وى وامل��الك��م��ة وال��ت��ج��دي��ف ال��ث��اب��ت ورف���ع االث��ق��ال وال��ك��رو���س ف��ت ون�صف 

ماراثون "21 كيلو " وال�صباحة يف البحر.
امل�صاركة  ان  اإىل  والريا�صيني م�صرياً  للريا�صة  ال�صرطية  القيادة  بدعم  واأ�صاد 
يف البطولة تهدف اإىل نقل �صورة متميزة ل�صرطة اأبوظبي عاملياً يف اهتمامها 
احلر�س  م��وؤك��داً   ، الريا�صيني  ابطالها  ودع��م  منت�صبيها  وحتفيز  بالريا�صة 
امل�صتمر على االرتقاء مبنظومة الريا�صة لتحقيق املزيد من االأرقام الريا�صية 

حملياً وعربيا وعاملياً .
ومن جانبه ذكر العقيد ع�صام عبداهلل اآل علي مدير مركز الربية الريا�صية 
ال�صرطية اأن هذا احلدث الريا�صي ميثل فر�صة ملزيد من تقييم االأداء وقيا�س 
ارقام ريا�صية متميزة عاملياً حيث  امل�صهود لهم ت�صجيل  اجلاهزية للم�صاركني 
تعترب من اأهم البطوالت الريا�صية على م�صتوى العامل ، معربا عن اأمله يف اأن 
حتقق �صرطة اأبوظبي نتائج متقدمة حتافظ على االإجنازات ال�صابقة، ال�صيما 

اأنها متتلك نخبة من الالعبني املتميزين ريا�صياً.

•• برمنغهام–الفجر: 

اأحرز منتخب قطر لكرة اليد ال�صاطئية امليدالية الف�صية يف دورة االألعاب 
العاملية املقامة مبدينة برمنغهام االأمريكية. 

الكرواتي  نظريه  �صد  للم�صابقة  النهائية  امل��ب��اراة  قطر  منتخب  خا�س 
ثم   ،14-17 االول  ال�صوط  يف  ت��ق��دم  حيث   ،2-1 ب�صعوبة  وخ�صرها 
16-20، ليتم اللجوء اإىل الرميات الرجيحية التي  تخلف يف الثاين 

ح�صمها الفريق الكرواتي 6-9. 

وكان املنتخب القطري تاأهل اإىل املباراة النهائية بعد فوزه على نظريه 
الربازيلي و�صيف بطولة العامل 2-1 يف الدور ن�صف النهائي، فيما تاأهل 

املنتخب الكرواتي بفوزه على نظريه االأمريكي بنف�س النتيجة. 
يف  اخلام�س  امل��رك��ز  اأح���رز  اأن  ال�صاطئية  اليد  لكرة  قطر  ملنتخب  و�صبق 
ال�صهر  باليونان  كريت  جزيرة  يف  اأقيمت  التي  العا�صرة  العامل  بطولة 
ال�صاطئية  العاملية  االأل��ع��اب  دورة  اإىل  التاأهل  له  �صمن  وال��ذي  املا�صي، 
الثانية الحتاد اللجان االأوملبية الوطنية "اأنوك" املقررة يف جزيرة بايل 

باإندوني�صيا العام املقبل. 

»مواي تاي االإمارات« يناف�س اليوم على 
ح�شد »3« برونزيات بدورة االألعاب العاملية 

الدوليان �شلطان حممد وم�شعود ح�شن �شمن 
طاقم حتكيم  كاأ�س العرب لل�شباب

ف�شية للبحريني منفردي باجليوجيت�شو
 يف االألعاب العاملية 

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف بطولة 
االألعاب العاملية لل�شرطة واالإطفاء

منتخب قطر لكرة اليد ال�شاطئية 
يحرز ف�شية دورة االألعاب العاملية 
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بر�صم  م���ع���ت���ز  ال����ق����ط����ري  ����ص���ي���ك���ون 
موعد  على  البقايل  �صفيان  واملغربي 
اليوم  يخو�صان  عندما  التتويج  م��ع 
االثنني الدور النهائي مل�صابقة الوثب 
العايل و�صباق 3 االف م موانع تواليا 
يف الن�صخة الثامنة ع�صرة من بطولة 
ال���ع���امل الأل����ع����اب ال���ق���وى امل���ق���ام���ة يف 

مدينة يوجني االأمريكية.
والبقايل  ب��ر���ص��م  ال��ن��ج��م��ان  ي��ع��ت��رب 
اإىل من�صة  ال�����ص��ع��ود  ال��ع��رب يف  اآم���ل 
االأ�صفر  باملعدن  والظفر  بل  التتويج 
على  منهما  ك��ل  �صيطرة  اإىل  بالنظر 
اخت�صا�صه وتاأهلها ال�صهل اإىل الدور 
النهائي ف�صال عن اأن كل منهما توج 
ال�صيف  طوكيو  يف  االأومل��ب��ي  باللقب 
امل��ا���ص��ي. وي��ب��دو ب��ر���ص��م اأق����رب كثريا 
للمرة  العاملي  باللقب  االحتفاظ  اإىل 
الثالثة تواليا الأنه �صاحب ثاين اأف�صل 
يف  حققه  م(  رقم يف التاريخ )2.43 
اخلام�س من اأيلول-�صبتمرب 2014 
خلف  �صنتيمرين  ب��ف��ارق  بلجيكا  يف 
�صاحب  �صوتومايور  خافيري  الكوبي 
"2.45 م  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ي��ا���ص��ي  ال��رق��م 
 ."1993 مت���وز-ي���ول���ي���و   27 م��ن��ذ 
ب��ن��ج��م��ني عربيني  ب��ر���ص��م  و���ص��ي��ل��ح��ق 
بلقبهما  االح��ت��ف��اظ  يف  �صابقا  جنحا 
االأمر  ويتعلق  متتالية  م���رات  ث��الث 
اجلزائري  م   1500 �صباق  ب��ع��دائ��ي 
ن���ور ال��دي��ن م��ر���ص��ل��ي اأع�����وام 1991 
�صتوتغارت  يف  و1993  ط��وك��ي��و  يف 
و1995 يف غوتبورغ، واملغربي ه�صام 
الكروج الذي حقق االإجناز اأربع مرات 
وا�صبيلية   1997 اثينا  يف  متتالية 
2001 وباري�س  1999 واإدمونتون 

.2003
اإن������ذارا  ع���ام���ا(  ب��ر���ص��م )31  ووج�����ه 
اجلمعة  مناف�صيه  اإىل  اللهجة  �صديد 
مع  منا�صفة  الت�صفيات  ب�����ص��دارت��ه 
الثالثي الكوري اجلنوبي �صانغهيوك 
لوفيت  دج�����ان�����غ�����و  وال�����ك�����ن�����دي  وو 
علما  بروت�صنكو،  اأن��دري  واالأوك���راين 
حتى  الف���ت  ب�صكل  ت��األ��ق  ال���ك���وري  اأن 

االآن هذا املو�صم.
التي طفت على  وبدد بر�صم املخاوف 
العاملي  ال��ع��ر���س  ب��داي��ة  ق��ب��ل  ال�صطح 
املناف�صات  ع���ن  غ����اب  اأن����ه  خ�����ص��و���ص��ا 
يف  الذهبية  بامليدالية  تتويجه  منذ 
اأوملبياد طوكيو منا�صفة مع االيطايل 
اأن يظهر  قبل  ت��ام��ب��ريي،  ج��امن��ارك��و 
االأوىل  امل���رح���ل���ة  ال����دوح����ة،  ل���ق���اء  يف 
ثانياً  املا�صي عندما ح��ّل  ال��دوري  من 
اجلنوبي  ال��ك��وري  خلف  م(   2.30(

املا�صي،  اأيار-مايو  يف  م(   2.33( وو 
االإ�صابات  ع��ن  االب��ت��ع��اد  على  حر�صا 
بكامل  العامل  بطولة  اإىل  والو�صول 
ال���و����ص���ع يف  اإىل ج���ان���ب  اجل���اه���زي���ة، 
االألعاب  دورة  يف  امل�����ص��ارك��ة  االع��ت��ب��ار 
اعتبارا  تركيا  يف  امل��ق��ررة  االإ�صالمية 

من الثامن من اآب-اأغ�صط�س املقبل.
وقال بر�صم يف ت�صريح لوكالة فران�س 
علينا  م����ا  اأدي����ن����ا  "احلمدهلل  ب���ر����س 
التاأهل  وه��و  املن�صود  الهدف  وحققنا 
اإىل الدور النهائي خ�صو�صا واأنني مل 
الدولية يف  اللقاءات  اأ�صارك كثريا يف 

املو�صم ال�صيفي".
قبل  ب�صغوطات  "�صعر  اأن���ه  واأو���ص��ح 
ال��ت�����ص��ف��ي��ات وه����و اأم����ر ع����ادي بحكم 
وكذلك  واالأوملبياد  العامل  بطل  اأنني 
االأخ����رية،  االآون����ة  يف  املناف�صة  نق�س 
اليوم  ك��ان لها دور مهم  لكن اخل��ربة 

و�صتكون كذلك يف الدور النهائي".
ياأمل البقايل يف تاأكيد اإجنازه ال�صيف 
االأوملبي  اللقب  اأح��رز  عندما  املا�صي 
اأول  واأ�صبح  موانع  م  االف   3 ل�صباق 
ال��ل��ق��ب منذ  ع���داء غ��ري كيني ي��ح��رز 
اأن  ال��ب��ق��ايل  ي��ط��م��ح  ك��م��ا   .1980
ثابتة  الثالثة  العاملية  م�صاركته  تكون 
حقق  بعدما  بالذهب  عنقه  وير�صع 
الف�صية عام 2017 يف لندن واكتفى 

بالربونزية يف الدوحة 2019.
وح����ذا ال��ب��ق��ايل ح���ذو ب��ر���ص��م وحجز 
اإىل الدور  ب�"اخلربة" بطاقته  بدوره 
ال��ن��ه��ائ��ي حم��ق��ق��ا اأ�����ص����رع ت��وق��ي��ت يف 

الت�صفيات وهو 8.16:65 دقائق.
وق����ال ال��ب��ق��ايل، ال�����ص��اع��ي اإىل اإع����ادة 
منذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ل���ب���الده  ال���ذه���ب 
ت���ت���وي���ج ج������واد غ���ري���ب يف م����اراث����ون 
عقب  ه��ل�����ص��ن��ك��ي،  يف   2005 ن�����ص��خ��ة 
تاأهله "االآن يجب التفكري يف ال�صباق 

النهائي الذي �صيقام االإثنني يف وقت 
م��ت��اأخ��ر ن�����ص��ب��ي��ا م��ق��ارن��ة م���ع توقيت 

�صباق اليوم".
التتويج  اأج���ل  م��ن  هنا  "اأنا  واأ���ص��اف 
التي  ذات��ه��ا  اخلطة  و�صنتبع  باللقب، 
يف  االأومل��ب��ي  باللقب  التتويج  خولتنا 

طوكيو" ال�صيف املا�صي.
قد تكون روخا�س حا�صلة على خم�س 
ميداليات ذهبية يف بطولة العامل يف 
الثالثية )مونديايل  الوثبة  م�صابقة 
2017 يف لندن و2019 يف الدوحة 
ال���ط���ل���ق وم����ون����دي����االت  ال�����ه�����واء  يف 
 2016 االم�����ريك�����ي�����ة  ب�����ورت�����الن�����د 
 2018 االن���ك���ل���ي���زي���ة  وب���رم���ن���غ���ه���ام 
وبلغراد 2022 داخل قاعة( وواحدة 
وحتمل   2020 ط��وك��ي��و  يف  اأومل��ب��ي��ة 
ال��ع��امل��ي )15.74  ال��ق��ي��ا���ص��ي  ال��رق��م 
اأهداف جديدة  م(، ولكن هناك دائًما 

ت�صعى اىل حتقيقها.
يف يوجني، تطمح النجمة الفنزويلية 
يف  ل��ل��ع��امل  بطلة  اأول  ت�صبح  اأن  اىل 
متتالية  م���رات  ث��الث  الطلق  ال��ه��واء 
رقمها  حت�صني  وتر�صد  امل�صابقة،  يف 
 15.67 �صجلت  اأن��ه��ا  ع��ل��م��اً  ال��ع��امل��ي 
م يف ط��وك��ي��و. ���ص��ارك��ت روخ��ا���س الأول 
بطولة  يف  ه��اي��وارد  ملعب  على  م��رة 
ع����ام  يف  ع�����اًم�����ا   20 حت�����ت  ال�����ع�����امل 
اأ�صبحت  احلني  ذلك  ومنذ   ،2014
الوثبة  م�صابقة  الريا�صيات يف  اأعظم 

الثالثية لل�صيدات على االإطالق.
العمر  من  البالغة  ال�صابة  تخ�صر  مل 
الكبرية منذ  البطوالت  عاًما يف   26
عندما   2016 ع��ام  ري��و يف  اأومل��ب��ي��اد 
ح��ل��ت و���ص��ي��ف��ة، وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى لقب 
يف  بلغراد  يف  قاعة  داخ��ل  ثالث  عاملي 
القيا�صي  برقمها  املا�صي  اآذار-م��ار���س 

م(. العاملي )15.74 

اإن�����ر ميالن،  ت���اأك���د رح���ي���ل م��ه��اج��م 
بعد  ���ص��ان�����ص��ي��ز،  األيك�صي�س  الت�صيلي 
خروجه من ح�صابات املدرب �صيموين 

اإنزاغي.
اأول�����ي�����ه، ب��ح�����ص��ب موقع  ق�����ال م���وق���ع 
"اإنزاغي  االأح�����د:  اأم�������س  ن��ي��وز  اإن����ر 
���ص��ان�����ص��ي��ز م���ن قائمة  ا���ص��ت��ب��ع��اد  ق����رر 
الودية اأمام  املباراة  "النريازوري" يف 
احل�صول  ورف�س  الفرن�صي،  موناكو 
ع��ل��ى 4 م��الي��ني ي���ورو الإن���ه���اء عقده 

مبكراً.
وك����ان ال�����دويل ال��ت�����ص��ي��ل��ي ق��ري��ب من 
ال��رح��ي��ل امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي، وان��ت��ه��ى به 
االأم������ر ب��ت��ق��دمي م�����ص��اه��م��ة ق���وي���ة يف 

التتويج بكاأ�س اإيطاليا وال�صوبر.
ال��ت��خ��ل�����س منه  ال����ن����ادي يف  وي���رغ���ب 
يورو  ماليني   7 البالغ  راتبه  ب�صبب 

لكل مو�صم.
اأكرب  الالعب احل�صول على  ويحاول 
ال��ن��ادي، ويرف�س  م��ادي من  تعوي�س 
دف���ع 4 م��الي��ني ي����ورو الإن���ه���اء عقده 

قبل عام.
جزءاً  على  احل�صول  �صان�صيز  ويريد 
اأكرب من االأجور، وال يزال يتعني على 
االأموال  من  املزيد  دف��ع  ميالن  اإن��ر 

اأي�صاً  يعني  ه��ذا  اللعب.  ع��دم  مقابل 
باولو  م��ع  التعاقد  ميكنه  ال  اإن��ر  اأن 

ديباال، حتى التخل�س من �صان�صيز.

7 ماليني  ال��ب��ال��غ  ال��رات��ب  اأن  ي��ذك��ر 
يورو يف املو�صم، هو اأي�صاً �صبب متكن 
املهاجم  التعاقد مع  اإن��ر ميالن من 

مان�ص�صر  م����ن  جم����ان����اً  ال��ت�����ص��ي��ل��ي 
يونايتد يف 2020، بعد فرة االإعارة 

االأولية.

مهاجم  مبوقف  الغمو�س  يحيط 
موراتا،  األ���ف���ارو  م��دري��د،  اأتلتيكو 
من العودة اإىل �صفوف يوفنتو�س، 
ال�صيفية  االنتقاالت  ف��رة  خ��الل 

احلالية.
بح�صب موقع  اأول���ي���ه،  م��وق��ع  ق���ال 
الرغم  "على   : كالت�صيو مريكاتو، 
من اأن التقارير يف اإيطاليا، تزعم 
املفاو�صات  اأع��اد فتح  اأن يوفنتو�س 
هناك  اإ�صبانيا  يف  لكن  موراتا،  مع 
تاأكيد بن�صبة %99 على ا�صتمراره 

مع اأتلتيكو مدريد".
"اأنهى  االإي��ط��ايل:  املوقع  واأ���ص��اف 
امل����ه����اج����م ال��������دويل ف������رة اإع�������ارة 
تورينو،  يف  م��و���ص��م��ني  ا���ص��ت��م��رت 
وه��ي ث��اين جتربة ل��ه م��ع قمي�س 

"البيانكونريي".
بالفعل  ق�����ام  "موراتا  وت�����اب�����ع: 
مدر�صة  يف  اأط����ف����ال����ه  ب��ت�����ص��ج��ي��ل 
منزله  اإىل  وان���ت���ق���ل  م����دري����د،  يف 
وزوجته  ه���و  وي��ن��ت��ظ��ر  اجل����دي����د، 
الرابع،  ط��ف��ل��ه��م��ا  و����ص���ول  األ��ي�����س 
وجن���ح يف ان���ت���زاع اإع���ج���اب امل���درب 
فرة  يف  ب��اأدائ��ه  �صيميوين  دييغو 
التح�صري ما قبل املو�صم اجلديد، 

وه����ذا دل��ي��ل ع��ل��ى ع���دم رغ��ب��ت��ه يف 
العودة ليوفنتو�س".

و���ص��ج��ل امل���ه���اج���م االإ����ص���ب���اين 29 
عاماًً، 12 هدفاً، وقدم 9 متريرات 

ر�صمية  م���ب���اراة   48 يف  ح��ا���ص��م��ة 
ليوفنتو�س، املو�صم املا�صي.

موراتا ال يرغب يف اال�شتمرار مع »ال�شيدة العجوز«اإنرت ميالن يف ورطة ب�شبب �شان�شيز

ريفالدو ين�شح »الدون« باالبتعاد عن بر�شلونة

بر�شم والبقايل على موعد مع 
التتويج مبونديال يوجني  

البولندي  املهاجم  يخو�س  االأمل���اين،  ميونيخ  بايرن  مع  املمكنة  االأل��ق��اب  بجميع  ف��وزه  بعد 
يف  بالفوز  يتمثل  عمره  من  والثالثني  الثالثة  بعمر  جديدا  حتديا  ليفاندوف�صكي  روب��رت 
�صفوف بر�صلونة االإ�صباين، يف دوري اآخر غري الدوري االأملاين، واإثبات، كما قال هو نف�صه، 

اأنه قادر على تطوير م�صتواه على الرغم من تقدمه يف ال�صن.
 2020 اأف�صل العب يف العامل مرتني عامي  ٌيعترب الهداف البولندي احلا�صل على لقب 

و2021 من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( من دون ان يتوج بجائزة 
الكرة الذهبية املرموقة، اأحد اأعظم الهدافني يف العقد املا�صي، ومل يتفوق 

والربتغايل  مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني  اخلارقني  النجمني  �صوى  عليه 
كري�صتيانو رونالدو.

ميلك �صجال الفتا، فقد توج بطل اأملانيا ع�صر مرات )مرتان مع بورو�صيا 
دورمت��ون��د وث��م��اين م���رات م��ع ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ(، كما ف��از م��ع الفريق 
البافاري بدوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س العامل لالأندية، وهو اي�صا ثالث 
مع  )بالت�صاوي  هدفا   86 م��ع  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  ه��داف  اأف�صل 
الفرن�صي كرمي بنزمية(، وثاين اأف�صل هداف يف تاريخ الدوري االأملاين 

بر�صيد 312 هدفا بعد االأ�صطورة غريد مولر )365 هدفا(.
لكن ما بدا ل�صنوات وكاأنه عالقة حب ال نهاية لها مع بايرن 

انتهى ب�صكل مفاجئ. وطريقته يف االإعالن من جانب 
اأن  واحد من بولندا يف حزيران-يونيو املا�صي، 

عالقته مع بايرن "انتهت" �صدمت اأملانيا، 
ام��ت��دح��ه الأك���رث م��ن ع�صر  ال���ذي  البلد 

�صنوات.
ان  "كيكر" االأمل��ان��ي��ة  اع��ت��ربت جملة 

هذه "كلمات ال تليق بهذا الالعب 
الذي ي�صوه �صورته النقية".

املا�صي،  االول-دي�صمرب  كانون  يف 
ك���ان ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي ي���وؤك���د اأم���ام 

ع��ن��دم��ا ح�صل  اأج����م����ع،  ال���ع���امل 
يف  العب  الأف�صل  جائزته  على 

للذهاب  بحاجة  "ل�صت  فيفا 
بطولة  يف  ن��ف�����ص��ي  واإث���ب���ات 
اأخرى. مع دوري االأبطال، 
نف�صي  اأق��ي�����س  اأن  ميكنني 
اأن���ا اأركز  اأم����ام االأف�����ص��ل. 
على بايرن بن�صبة مئة يف 
املئة وال اأ�صتطيع التفكري 

يف اأي �صيء اآخر".
�صتة  ب���ع���د  وب����ع����د  ل���ك���ن 
فريقه  ت�����رك  اأ�����ص����ه����ر، 
ال���ب���اف���اري وان��ت��ق��ل اىل 

بر�صلونة قبل عام من 
نهاية عقده.

ل���ك���ن م�������اذا ح������دث يف 
هذه االأثناء؟ فبح�صب 

اأع��م��ال��ه بيني  وك��ي��ل 
ي�صعر  "مل  زه����ايف 
ب�����اح�����رام ال����ق����ادة 
اأ�صهر.  ع����دة  م��ن��ذ 

يخ�صر  مل  ب�����اي�����رن 

الالعب ليفاندوف�صكي ، فقد خ�صر الرجل روبرت".
وذكرت تقارير �صحافية اأن ليفاندوف�صكي تعامل مع االأمر ب�صكل �صيئ عندما علم اأن بايرن 
حاول التعاقد مع املهاجم الرنوجي ارلينغ هاالند الذي رحل يف نهاية املطاف اىل مان�ص�صر 

�صيتي االنكليزي، من دون ان يبادر اىل فتح باب التفاو�س معه لتجديد عقده.
مل يكن امرا م�صتحبا ان يرى ليفاندوف�صكي مناف�صا مبا�صرا له ين�صم اىل بايرن ميونيخ 
الذي اثبت على الرغم من بلوغه الثالثة والثالثني باأنه ال يزال يف القمة. ولطاملا ردد 

ليفاندوف�صكي "العمر جمرد رقم، اأ�صعر اأنني بحالة جيدة جدا.
اللعب  باإمكاين  املحافظة على ج�صدي، ال يزال  اأنه من خالل  "اأعلم  وا�صاف 

ل�صنوات على اأعلى م�صتوى".
البولندية  الكاراتيه  العبة  اأن���ا،  زوج��ت��ه  ليفاندوف�صكي  ت��دري��ب  على  ي�صرف 
الدولية ال�صابقة ال �صيما من ناحية نظامه الغذائي ما �صاعده احلفاظ على 

لياقة بدنية رائعة من خالل اأ�صلوب حياة �صارم للغاية.
اأطلق عليه زمالوؤه لقب "اجل�صد" نظرا جل�صده املنحوت عن طريق تدريبات 

رفع االأثقال، يف حني تعترب زوجته ان "زوجي اآلة".
بداأت ق�صته مع الكرة االأملانية عندما اكت�صفه دورمتوند عام 2010 يف �صفوف 

لي�س بوزنان البولندي.
مل يكن ا�صتعرا�صيا مثل نيمار اأو مي�صي، لكنه كان يتواجد يف املكان 

املنا�صب ويف الوقت املنا�صب الإنهاء الهجمات.
ان�صم  االنت�صارات وهو  ليفاندوف�صكي من  ي�صبع  ال 
املزيد من االلقاب  اح��راز  اىل بر�صلونة من اجل 
اإ���ص��اف��ة ب��ع�����س االأل���ق���اب ال��ف��ردي��ة اىل  وملجَ ال 
الكاتالوين  الفريق  اإع��ادة  اإذا جنح يف  �صجله 

اإىل قمة الكرة االأوروبية؟

بر�شلونة يعول على ليفاندوف�شكي.. 
»ماكينة االأهداف« 

مهاجم  ريفالدو،  ال�صابق،  بر�صلونة  وجنم  الربازيل،  اأ�صطورة  ن�صح 
�صفوف  ع��ن  ب��االب��ت��ع��اد  رون���ال���دو،  كري�صتيانو  ي��ون��اي��ت��د،  مان�ص�صر 
تلقيه  ح��ال  يف  االإجنليزي،  ت�صيل�صي  ل�صفوف  واالنتقال  بر�صلونة، 

عر�س ر�صمي.
قال موقع اليوم ال�صابع، بح�صب ت�صريحات اأدىل بها ريفالدو ملوقع 
املثالية  الوجهة  يكون  اأن  ميكن  "ت�صيل�صي   :betting.betfair
للربتغايل، الذي ال يريد التوقف عن اللعب على اأعلى م�صتوى حتى 

االآن".
ملوا�صلة م�صريته  له،  بالن�صبة  جيداً  ت�صيل�صي خياراً  "اأرى  واأ�صاف: 
على اأعلى م�صتوى من خالل التناف�س يف كل من الدوري االإجنليزي، 

اأم��ر يعتربه حقاً  اأوروب���ا، القتال على االأل��ق��اب، وه��و  اأب��ط��ال  ودوري 
االأكرث اأهمية يف هذه املرحلة املتاأخرة من م�صريته".

"هناك �صائعات منت�صرة باأن النجم الربتغايل، كان مو�صوع  وتابع: 
الالعب،  ووكيل  البورتا،  خ��وان  بر�صلونة  رئي�س  بني  �صاخن  حديث 
رغم اأنني �صخ�صيا اأ�صك يف وجود اأي اهتمام جاد من النادي، اأو حتى 

من الالعب التخاذ مثل هذه اخلطوة".
وعلق على ذلك قائاًل: "ال اأتوقع اأن ي�صتقبل م�صجعو "البلوغرانا" 
العب ريال مدريد ال�صابق ب�صكل جيد للغاية، وال اأ�صتطيع اأي�صاً اأن 
رونالدو، الإف�صاد ق�صة حبه اجلميلة  اختيار كري�صتيانو  �صبب  اأفهم 
يف ريال مدريد باالنتقال اإىل اأكرب مناف�صيهم، ال نن�صح مبثل هذه 

اخلطوة باأي �صكل اأو �صكل اأو �صكل".
النادي  ج��م��اه��ري  اأن��ظ��ار  ���ص��وك��ة يف  ي��ون��اي��ت��د  وك���ان جن��م مان�ص�صر 
"�صانتياغو  يف  ق�صاها  ال��ت��ي  الت�صعة  امل��وا���ص��م  خ���الل  ال��ك��ات��ال��وين، 
اأن  ي�صتحق  ال  اأن���ه  ال��ربازي��ل��ي��ة  االأ���ص��ط��ورة  يعتقد  حيث  برنابيو"، 

يتعر�س للهجوم من جماهري "اللو�س بالنكو�س".
وعاد رونالدو اإىل مان�ص�صر يونايتد من يوفنتو�س ال�صيف املا�صي، 
 ،2023 يونيو -حزيران  ينتهي يف  بعقد  ي��ورو،  مليون   15 مقابل 
واملو�صم املا�صي �صارك رونالدو يف 38 مباراة مع مان�ص�صر يونايتد، 
اأه���داف   3 و���ص��ن��ع  ه��دف��اً،   24 فيها  �صجل  دق��ي��ق��ة،   3131 ب��واق��ع 

اآخرين.
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عر�س ال يفوت من ديزين على اجلليد يف جزيرة يا�س باأبوظبي
 ت�صت�صيف اأبوظبي العر�س العاملي ميكي واالأ�صدقاء من ديزين على اجلليد يف الفرة بني 12 و16 
اال�صتمتاع  اإىل  العر�س اجلمهور  باأبوظبي، ويدعو جنوم  يا�س  اأرينا يف جزيرة  اأكتوبر �صمن االحت��اد 

باأ�صهر اأغاين ديزين التي �صتزيد من حما�صة االأجواء وروعتها. 
توؤديها  والتي  ال�صهرية،  اإت جو  ليت  اأغنية  رائعة مع  اأوق��اٍت  ال�صغار ق�صاء  العر�س لالأحبة  وي�صمن 

اأمريات فروزن يف اأكتوبر و�صط ديكوراٍت جذابة باإلهام من الطق�س البارد للفيلم املعروف. 
وي�صتطيع ع�صاق الفيلم اأن يكونوا جزءاً من العر�س، من خالل فر�صٍة فريدة لغناء اأغنيتهم املف�صلة 

دو يو وونت تو بيلد اإي �صنومان واختبار جتربٍة ال ُتن�صى.
املرح  العائلة جرعًة م�صاعفًة من  اأف��راد  ايفر جلميع  اإن فور  ذا فري�صت تامي  اأغنية فور  كما ت�صمن 

والت�صلية، على وقع اأنغام هذه االأغنية املحببة. 
ومُيكن لل�صغار املفعمني باحليوية مرافقة موانا ال�صجاعة التي تخو�س مغامرة يف اأعايل البحار، مع 
اأغنية اأي اآم موانا من فيلهما ال�صهري الذي يتناول قدرة احلب الكبرية على التغيري، ومُيكنهم الرق�س 

على اأحلان وير اآر يو املذهلة التي �صتلهب حلبة التزلج. 

في�شت و�شركاوؤه لال�شت�شارات القانونية تنتقل اإىل مقرها اجلديد يف قلب دبي عرو�س وجتارب ا�شتثنائية يف وجهات دبي هذا ال�شيف

يف  الرائدة  املحاماة  �صركة  القانونية،  لال�صت�صارات  و�صركاوؤه  في�صت  اأعلنت 
بت�صميمات  يتميز  ال��ذي  اجلديد  مقرها  اإىل  االنتقال  عن  االإم���ارات،  دول��ة 
على  ال�صركة  اإط��ار حر�س  يف  وذل��ك  ات�صاًعا،  اأك��رث  ومكاتب  فريدة  اإبداعية 

التو�صع وتوفري بيئة تلبي االحتياجات امل�صتقبلية للعمالء.
وانتقلت ال�صركة من مكتبها يف برج ذا بري�صم يف منطقة اخلليج التجاري، 
ال�صيخ  �صارع  دب��ي على  رولك�س يف قلب مدينة  ب��رج  اإىل مقرها اجلديد يف  
زايد. وياأتي قرار االنتقال اإىل املقر اجلديد ا�صتجابة لتطلعات ال�صركة نحو 

التو�صع والعمل من موقع اأكرث حيوية ي�صاعدها على القيام بدورها يف �صرعة 
اإجناز االأعمال. وقد مت ت�صميم املكتب اجلديد بطريقة مبتكرة وذكية ليوفر 
في�صت  ل�صركة   اال�صراتيجية  التطلعات  توافق  وجمهزة  مرنة  عمل  بيئة 
و�صركاوؤه املتمثلة يف التطور امل�صتمر وتعزيز االبتكار. وترى اإدارة ال�صركة اأن 
هذه اخلطة �صتمكن فريق العمل من تطوير مهاراتهم ب�صكل كبري، و�صيوفر 
املكتب مب�صاحاته الوا�صعة، الديناميكية الالزمة لتعزيز التعاون بني اأع�صاء 

الفريق ومتكني املوظفني من خدمة العمالء على اأف�صل وجه.

ال�صيف  دب�����ي  يف  ال���ت�������ص���وق  وج����ه����ات  ت�����ص��ت��ق��ب��ل 
التجارب  م����ن  وم���ت���ن���وع���ة  وا����ص���ع���ة  مب��ج��م��وع��ة 
من  والكثري  احل�صرية  والعرو�س  اال�صتثنائية 

املفاجاآت املخ�ص�صة ملو�صم ال�صيف. 
وتت�صدر وجهة بلوواترز االأماكن املف�صلة للزيارة 
خ��الل ه��ذا امل��و���ص��م، حيث ت��ق��دم ب��اق��ة رائ��ع��ة من 
لل�صغار  املنا�صبة  والتجارب  االأن�صطة  الفعاليات 
اأذواق  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  امل��ط��اع��م  اإىل ج��ان��ب ع��رو���س 

جميع اأفراد العائلة.

وبدورها ت�صتقبل ذا اأوتلت فيليدج زوارها بتوليفة 
من عرو�س الت�صوق احل�صرية وجتارب الرفيه، 
اأمتع  لق�صاء  غنية  اأج��ن��دة  للجميع  ي�صمن  مب��ا 

االأوقات يف االإمارة. 
وتعود عرو�س  فاميلي في�صت بران�س لدى منتجع  
لالأطفال  املبهجة  باملفاجاآت  دب��ي  باال�س  �صيزرز 
والكبار، ومكافاآت  غداء العائلة االأ�صبوعية التي 

جتلب الرفيه باأ�صكال عديدة مع اأجواء رائعة.
من  ب�صاعات  اال�صتمتاع  ��ا  اأي�����صً ل��الأط��ف��ال  ميكن 

اأو اختبار  امل���رح م��ع االأ���ص��ط��وري م��اج��ي��ك ف��ي��ل، 
ميكن  كما  اخل��ا���ص��ة.  بنكهاتهم  الطهي  جت���ارب 
لالأطفال لقاء ال�صخ�صيات الكرتونية من ديزين 

مثل مريابل مادريغال 
األعاب  حم��ب��ي   ROAM club وي�����ص��ت��ق��ب��ل 
الفيديو مع الكثري من االألعاب التفاعلية واألعاب 
تذوق  اأي�����ص��ا  ل���ل���زوار  ومي��ك��ن  �صتي�صن.  ال��ب��الي 
اأو  العاملية  وامل��اأك��والت  امل�صروبات  م��ن  جمموعة 
ح�����ص��ور ال��ع��رو���س احل��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��رح الرق�س 

لال�صتمتاع باالجواء الكال�صيكية واملبهجة.
الرفيه  مل��ح��ط��ات  ت��و���ص��و  م���دام  متحف  وين�صم 
الفريدِة التي تذخر بها اإمارة دبي، ويعد املتحف 
ي�صم  حيث  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف  نوعِه  من  االأوُل 
جم�صمات �صمعية لنجوم من هوليوود وبوليوود 

واأ�صهر ال�صخ�صيات حول العامل. 
وي��ع��د م��ت��ح��ُف  م���دام ت��و���ص��و دب���ي وج��ه��ة مثالية 
للعائلة للتعرف عن كثب على 60 من م�صاهري 
العامل يف جولة واحدة، والتقاط ال�صور التذكارية 
ركلة  اإىل  اإجنلرا  ملكة  ال�صاي مع  احت�صاء  مثل 
رون���ال���دو، وغ��ريه��م من  م��ع كري�صتيانو  اجل���زاء 
والريا�صة  وال�صيا�صة  واالأف��الم  املو�صة  م�صاهري 
 12 ح��وايل  واح��د منها  ك��ل  ا�صتغرق نحت  التي 

اأ�صبوع.

�شروق تك�شف عن م�شروع مغامرات جديد مبحاذاة جبل ال�شويفة بخورفكان
التنفيذي  امل��دي��ر  الق�صري،  عبيد  اأح��م��د  ك�صف 
والتطوير  لال�صتثمار  ال�صارقة  لهيئة  باالإنابة 
للهيئة يف مدينة  م�����ص��روع  اأح����دث  ع��ن  ���ص��روق 
ال��ل��وؤل��وؤي��ة على  �صاطئ  ام��ت��داد  خ��ورف��ك��ان على 
ال�����ص��اح��ل ال�����ص��رق��ي ل����الإم����ارة، ح��ي��ث اأع���ل���ن يف 
املبا�صر   اخل���ط  ب��رن��ام��ج  ع��رب  هاتفية  ُم��داخ��ل��ة 
م�صروع  ع���ن  ي���ول���ي���و،   13 امل���ا����ص���ي  االأرب�����ع�����اء 
ال�صويفة  جبل  مب��ح��اذاة  للمغامرات  متكامل 
اجلبلية  امل��غ��ام��رات  م��ن  جمموعة  ويت�صمن   ،
اأن  ال��ق�����ص��ري  امل��ن��ا���ص��ب��ة جلميع االأع���م���ار. واأك����د 
 ، باحلبل  ان��زالق��ي��اً  م�����ص��اراً  �صيت�صمن  امل�����ص��روع 
اأعلى  من  للتزحلق  معدنياً  وم�صاراً  زيبالين، 
اجلبل، واأرجوحة كبرية، وم�صاراً جبلياً للم�صي 
اإىل  اجلبلية،  الهوائية  ال��دراج��ات  لهواة  واآخ��ر 

اأع��ل��ى اجلبل  وم��ط��ع��م  م��راق��ب��ة  ج��ان��ب من�صة 
مع  الطبيعية،  املناظر  مب�صاهدة  لال�صتمتاع 
ت��وف��ري ط���رق اخل��دم��ات وحم��ط��ات اال�صتقبال 
وغريها من املرافق اخلدمية. واأو�صح الق�صري 

امل�صروع يف  االنتهاء من  يتم  اأن  املُ��ق��رر  اأن��ه من 
اإىل  2023، م�صرياً  ال��ع��ام  ال��رب��ع االأخ���ري م��ن 
توجيهات �صاحب  مع  ياأتي متا�صياً  امل�صروع  اأن 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 

القا�صمي، ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة، 
لتوفري خيارات ترفيهية الأهايل وزوار املنطقة 
ال���دول���ة، وتعزيز  ان��ح��اء  ال�����ص��رق��ي��ة و خم��ت��ل��ف 
املدن  اأك��رث  ال�صارقة على خارطة  اإم��ارة  مكانة  
جذباً لل�صياحة يف املنطقة.  واعترب الق�صري اأن 
�صروق  لوجهات  نوعية  اإ�صافة  ي�صكل  امل�صروع 
ال�صياحية والرفيهية، ويحقق اإحدى  اأهدافها 
وجهاتها،  ل����زوار  متكاملة  خ���ي���ارات  ت��وف��ري  يف 
تن�صى  ال  حلظات  لعي�س  املجال  اأمامهم  لتتيح 
ما بني خيارات االإقامة، والتجّول، واالكت�صاف، 
والت�صوق، والرفيه، الفتاً اإىل اأن موقع امل�صروع 
�صاطئ  امتداد  على  الطبيعية  باإطاللته  مميز 
اللوؤلوؤية يف خورفكان، اإذ اأنه يجمع بني الريا�صة 

واال�صتجمام والرفيه يف الوقت نف�صه.

ال يخفى على اأحد الدور احليوي 
ال���������ذي ي�����ق�����وم ب�����ه حم�����ظ�����وظ يف 
اإىل  وتغيريها  النا�س  حياة  اإث���راء 
على  ي��ق��ت�����ص��ر  ال  دور  االأف�������ص���ل. 
اجل���وائ���ز ال��ن��ق��دي��ة ال��ق��ي��م��ة التي 
اإن االأم����ر  ب���ل  ي��ق��دم��ه��ا ف��ح�����ص��ب، 
ال�صركة  اإىل ج��ه��ود  ذل��ك  ي��ت��ج��اوز 
فعال  ب�صكل  للم�صاهمة  ال��دوؤوب��ة 
برناجمها  خ��الل  م��ن  املجتمع  يف 
امل�صوؤولية  مب�����ب�����ادرات  احل����اف����ل 
باالإ�صافة  لل�صركات.  املجتمعية 
التي  امل����ي����اه  ع����ب����وات  ت����وزي����ع  اإىل 
امل�صاركني  قبل  م��ن  ���ص��راوؤه��ا  يتم 
ل���ل���م���ح���ت���اج���ني ع������رب ال���������ص����رك����اء 
فقد  )حم��ظ��وظ(،  ل���  املجتمعيني 
جمال  يف  حمظوظ  جهود  امتدت 
لل�صركات  االجتماعية  امل�صوؤولية 

اأك��رث من  لتلم�س حياة  االآن  حتى 
خالل  وذل���ك  �صخ�س،   8،000

منذ  قلياًل  العامني  تتجاوز  فرة 
اإطالقه الأول مرة.

ال��ت��ج��زئ��ة يف دولة  ي��وا���ص��ل ق��ط��اع 
حتقيق  املتحدة  العربية  االإم����ارت 
النمو يف مرحلة ما بعد اجلائحة، 
جمموعة  ق���ام���ت  اأن  ب��ع��د  وذل�����ك 
التجزئة  متجر  ب��اف��ت��ت��اح  اإي���رو����س 
بطوطة  اب����ن  يف  ع�����ص��ر  اخل���ام�������س 
مول يف مدينة دبي. ويوفر املتجر 
اجل���دي���د جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
االأجهزة االإلكرونية واملنزلية من 

اأبرز العالمات التجارية العاملية.
و����ص���ي���ق���دم امل���ت���ج���ر اجل����دي����د من 
اإح�����دى اأكرب  اإي����رو�����س،  جم��م��وع��ة 
املوزعني وتاجر التجزئة يف جمال 
التنقل  واأج����ه����زة  االإل���ك���رون���ي���ات 
وتقنية املعلومات واالأجهزة املنزلية، 
للمقيمني يف دولة االإمارات جتربة 
ت�صوق �صل�صة ومميزة، تاأتي مبفهوم 
جديد ومبتكر، وذلك ل�صل�صلة من 

االأجهزة االإلكرونية واملنزلية.
ع�صر  اخلام�س  املتجر  �صي�صم  كما 
جم��م��وع��ة وا����ص���ع���ة م���ن االأج���ه���زة 
االإلكرونية واالأجهزة املنزلية من 
العاملية  التجارية  ال��ع��الم��ات  اأه���م 

�صام�صوجن،  �صمنها،  م��ن  ال��رائ��دة 
اأب�����ل، ل��ي��ن��وف��و، ه��ي��ت��ا���ص��ي، ت���ي �صي 
ه�����واوي،  اأي����ر�����ص����ون،  م���ي���دي���ا،  اآل، 

واأمازفيت.
وقام بافتتاح املتجر كل من األيك�س 
ال�صرق  ���ص��ام�����ص��وجن  رئ��ي�����س  ل���ي���م، 
و�صيونغ  اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط 
�صام�صوجن  رئ���ي�������س  يل،  ه����ي����ون 
حممد  اإىل  ب���اال����ص���اف���ة  اخل���ل���ي���ج، 
ب�����دري، واأح���م���د ب�����دري، م�����دراء يف 
على  وتعليقاً  اإي���رو����س.  جم��م��وع��ة 
احل��دث، ق��ال حممد ب��دري، مدير 
يف �صركة اإيرو�س: نتطلع دائماً اإىل 

املتجددة،  عمالئنا  تطلعات  تلبية 
املتجر  نوفر من خ��الل  وم��ن هنا، 
العالمات  م��ن  جمموعة  اجل��دي��د 
واملتخ�ص�صة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
واالأجهزة  امل���ع���دات  اأح����دث  ب��اإن��ت��اج 
االأجهزة  اإىل  باال�صافة  الرقمية، 
الذكية  ال���ه���وات���ف  م��ث��ل  امل��ن��زل��ي��ة 
املحمولة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  واأج�����ه�����زة 
وتتما�صى  وغ���ريه���ا.  وال��غ�����ص��االت 
هذه اخلطوة مع روؤيتنا وم�صاعينا 
عدد  اك��رب  اإىل  للو�صول  ال��دائ��م��ة 
مم��ك��ن م���ن ع���م���الء امل��ج��م��وع��ة يف 

خمتلف اأنحاء دولة االإمارات.

حياة كل طالٍب كتاب، وبجهد الطلبة اأنف�صهم يتحول 
فر�صت  وفيما  متميزة.  جن��اح  لق�صة  فيه  �صطٍر  ك��ل 
الطلبة  جميع  على  م�صبوقة  غ��ري  حت��دي��اٍت  اجلائحة 
حول العامل، وا�صل طلبة مدر�صة ال�صراكات التعليمية 
طالباً   72 جن��اح  م��ع  اإجن��ازه��م،  م�صرية  االفرا�صية 
العامة  الثانوية  امتحانات  يف   12 ال�صف  يف  وطالبة 
ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وال��ت��ي حققوا  وف���ق م��ن��ه��اج وزارة 
فيها نتائج م�صّرفة، حيث ح�صل 38 طالباً منهم على 
معدالٍت جتاوزت %90، فيما اأحرز 19 طالباً منهم 
معدل %95 وما فوق، و�صّجل الطلبة الثالثة االأوائل 

معدالٍت جتاوزت %98 من اإجمايل املجموع العام.

وبعد رحلٍة مليئة بالتحديات، ح�صد طلبة ال�صف 12 
ثمرة  االف��را���ص��ي��ة  التعليمية  ال�����ص��راك��ات  م��در���ص��ة  يف 
حفل  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  نّظمت  حيث  جهودهم، 
بح�صور  امل��در���ص��ة  طلبة  م��ن  االأوىل  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج 
معايل �صارة م�صّلم، رئي�س دائرة التعليم واملعرفة، التي 
�صاركت اخلريجني فرحتهم و�صّلمتهم �صهادات التخّرج، 
ليحظوا بذلك على الثناء والتقدير الذي ي�صتحقونه 
احل���ادي ع�صر  ال�صف  م��ن  وزم��الئ��ه��م  اأم���ام عائالتهم 
الذين متت دعوتهم حل�صور احلفل بهدف حتفيزهم 
النجاح  لتحقيق  واالجتهاد  باخلريجني  االقتداء  على 

املتميز يف العام االأكادميي القادم.

اأنهى جمل�س �صاحية اخلرو�س التابع لدائرة �صوؤون ال�صواحي 
اأيام عيد االأ�صحى  والقرى ا�صتقبال االأهايل مبنا�صبة حلول 
توزيع  وبجانب  للح�صور  العيد  فوالة  املجل�س  وق��دم  االأ�صر 

العيديات على االأطفال.
املواطنني  ا�صتقبال  على  اخل��رو���س  �صاحية  جمل�س  وحر�س 
ال�صاحية  املنتقلني لل�صكن يف  اأه��ايل مدينة دبا احل�صن  من 
طوال اأيام عيد االأ�صحى خالل الفرتني ال�صباحية وامل�صائية 
واملبادرات  الفعاليات  من  عدد  وتنظيم  العيد  فوالة  وتقدمي 

والتي تعمل على تعزيز تقاربهم.
جمعة  اخل��رو���س  �صاحية  جمل�س  م��ن  ال��ع��ي��د  ف��وال��ة  ح�صر 
عبداهلل املغني رئي�س املجل�س ونائبه عبداهلل حممد �صبيعان 
والزائرين  االأه����ايل  م��ن  ع���دد  ح�����ص��ور  يف  املجل�س  واأع�����ص��اء 

واملهنئني بالعيد.
اخلرو�س  �صاحية  جمل�س  رئي�س  املغني  عبداهلل  جمعة  وق��ام 
واأع�����ص��اء جم��ل�����س ال�����ص��اح��ي��ة ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال امل��واط��ن��ني وتبادل 
فوالة  مبادرة  اإحياء  على  ال�صواحي  التهاين  يف ظل حر�س 
جمال�س  حر�صت  التي  والتقاليد  ال��ع��ادات  اإح��دى  من  العيد 

يف  االجتماعية  اأدواره��ا  منطلق  من  اإحيائها  على  ال�صواحي 
تعزيز التقارب بني االأ�صر ال�صيما خالل االأعياد والعمل على 
االأ�صر  واإك�صاب  العيد  اأيام  الرابط االجتماعي خالل  تعزيز 

واأطفالها العادات االإماراتية يف ا�صتقبال عيد االأ�صحى ف�صال 
عن تنمية �صبل التوا�صل والتالقي بني اجلميع لن�صر مظاهر 

العيد ال�صعيد واأجوائه االجتماعية.

موؤ�ش�شة اجلليلة تتعاون مع »حمظوظ« مل�شاعدة طفل يعاين من اأمرا�س الكلى املزمنة

جمموعة اإيرو�س تفتتح متجرها اخلام�س ع�شر  يف ابن بطوطة مول بدبي اأكرث من ن�شف خريجي الدفعة االأوىل ملدر�شة ال�شراكات 
التعليمية االفرتا�شية يتفوقون يف الثانوية العامة

جمل�س �شاحية اخلرو�س ينهي فعاليات العيد بعد ا�شتقبال االأهايل

العربية اأبوظبي حتتفل 
بعامني من النجاح والنمو

التكلفة  اقت�صادي منخف�س  �صركة طريان  اأول  اأبوظبي،  العربية  احتفلت 
عملياتها  النطالق  الثاين  بالعام   2022 يوليو   14 يف  اأبوظبي،  مقرها 
األف م�صافر على منت   800 اأكرث من  اأن نقلت  الت�صغيلية الناجحة، بعد 
حوايل 7600 رحلة حلقت اإىل 24 وجهة. و�صجل اأ�صطول ال�صركة خالل 
بطائرتني  ال�صركة عملياتها  بداأت  حيث  ملحوظاً  املا�صيني منواً  العامني 
8 طائرات  اإىل  االأ�صطول لي�صل   A320 ومنا  اإيربا�س  فقط من طراز 
جديدة اليوم مع توقع ان�صمام طائرات اإ�صافية اإىل االأ�صطول قبل نهاية 

العام.
ومل ي�صهم جناح ال�صركة، التي تزامن اإطالقها مع ذروة انت�صار كوفيد – 
19، يف تعزيز الثقة بقطاع الطريان فح�صب، بل �صاهم اي�صا يف منو قطاعي 
الطريان وال�صياحة يف اأبوظبي عرب توفري خدمات �صفر جوي عالية القيمة 

وتناف�صية اال�صعار اإىل خمتلف الوجهات مبا�صرة من العا�صمة.
وقال عادل العلي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة العربية للطريان: بالرغم 
ميثل  ال��ط��ريان،  قطاع  على  ال��وب��اء  فر�صها  التي  ال�صعبة  التحديات  من 
اأبوظبي خالل عامني فقط داللة  العربية  الذي حققته  امللحوظ  النجاح 
التزمت  ولطاملا  الت�صغيلية.  وعملياتها  ال�صركة  اأعمال  من��وذج  كفاءة  على 
ال�صركة بامل�صاهمة يف اقت�صاد اأبوظبي من خالل دعم القطاعات ذات ال�صلة 
وال�صياح  املقيمني  تزويد  مع  التجزئة،  وجت��ارة  وال�صياحة  ال�صيافة  مثل 

ال ومتميز مبعايري اخلدمة عالية امل�صتوى. بخيار �صفر فعجَ



يواجه ال�شجن لتورطه يف �شغب قبل 20 عامًا
اأفاد تقرير اإخباري باأن رجال ُحكم عليه غيابياً لتورطه يف اأعمال 
االإيطالية  جنوة  مدينة  يف  الثمانية  جمموعة  قمة  خ��الل  �صغب 
بعدما  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رة  بال�صجن  حكما   ،2001 ع���ام 
مهدت اأعلى حمكمة باالحتاد االأوروبي الطريق اخلمي�س املا�صي 
الدميقراطيات  ملجموعة  جنوة  قمة  وكانت  فرن�صا.  من  لت�صليمه 
اأن  قبل  املا�صي،  يف  رو�صيا  ت�صم  كانت  والتي  الثمانية،  ال�صناعية 
يتم تقلي�صها اإىل جمموعة ال�صبع ب�صبب عمليات توغل رو�صية يف 

االأرا�صي االأوكرانية، قد عكر �صفوها اأعمال �صغب خطرية.
عاماً   12 مل��دة  بال�صجن  املتظاهرين  اأح��د  على  اإيطاليا  وحكمت 

ون�صف جراء اأعمال تدمري ونهب.
رف�صت  التي  فرن�صا  اإىل  انتقل  منذ  ت�صليمه  اإىل  اإيطاليا  و�صعت 
الطلب، وقالت اإن الق�صية ال ت�صتويف �صرط ازدواج االإجرام الذي 
ورف�صت  البلدين.  الفعل جنائيا يف  يعد  اأن  اأن��ه يجب  ين�س على 
حمكمة العدل االأوروبية هذه احلجة  اخلمي�س املا�صي ، وخل�صت 
اإيطاليا  كل من  بالفعل يف  تعد جنائية  امل��ذك��ورة  االأف��ع��ال  اأن  اإىل 
حكم  الإ�صدار  الفرن�صية  للمحاكم  االآن  الق�صية  وتعود  وفرن�صا. 

نهائي، يتعني اأن ياأخذ يف االعتبار قرار حمكمة العدل االأوروبية.

فازت مرتني باليان�شيب بالرقم نف�شه 
متكنت �صيدة اأمريكية من والية مرييالند من الفوز يف جائزتي 

يان�صيب بالرقم نف�صه ، وبفارق مل يتعدَّ ال�صهرين.
والية  �صكان  م��ن  �صيدة  اأن  اآي" االإخ���ب���اري  ب��ي  "يو  م��وق��ع  وذك���ر 
األف   31 ق��دره��ا نحو  يان�صيب  ب��ج��ائ��زة  اأخ���ريا  ف���ازت  م��ريي��الن��د 
فازت  ق��د  عاما"   51" العمر  م��ن  البالغة  ال�صيدة  وك��ان��ت  دوالر. 

بجائزة مماثلة، وبالقدر نف�صه "31 األف دوالر" يف مايو املا�صي.
ب�صباق  ال�صيدة،  بهما  ف��ازت  اللتان  اليان�صيب،  جائزتا  وترتبط 
خيول يف الوالية، حيث و�صعت ال�صيدة الرقم نف�صه على الرهان 
اخلا�س باخليول مرتني، ويف كلتا احلالتني فازت. وقالت ال�صيدة 
حان  باأنه  االأخ���رية  االأي���ام  يف  �صعرت  اإنها  �صحفية  ت�صريحات  يف 
الوقت خلو�س رهان اآخر يف امل�صابقة، فو�صعت الرقم نف�صه الذي 
من  ت��ذك��رة  وا���ص��رك��ت  اليان�صيب،  ت��ذك��رة  على  �صابق  فيه  ف���ازت 
حمطة وق��ود يف ال��والي��ة وكتب ال��رق��م. وك��ان ال��رق��م على النحو 
التايل: 111012. ومل تكن املراأة قد �صاهدت ال�صباق، الذي �صهد 
ال�صحب على اأرقام الرهان، وعندما علمت من موظف اليان�صيب 
اأنها فازت كان لذلك وقع كبري على نف�صها. واأ�صافت اأنها �صعرت 

بفرحة غامرة عندما علمت باأنها فازت بنحو 31 األف دوالر.

امراأة تنقذ حياة عائلة من املوت
من  كبرية  عائلة  اأنقذت  اأمريكية،  ام��راأة  �صجلته  بطويل  موقف 

احتمالية الوفاة يف حريق، بت�صرف �صريع ودقة مالحظة عالية.
واأنقذت هايلي مو�س عائلة مكونة من 11 فردا، 9 منهم اأطفال، 
يف والية اأوهايو االأمريكية، عندما الحظت نار م�صتعرة من منزل 

العائلة يف و�صط الليل، بينما كانت العائلة نيام.
باب  ت��دق  وه��ي  البيت، مو�س  ك��ام��ريا مركبة يف جر�س  واأظ��ه��رت 
احل��ري��ق يف مراآب  اأن الح��ظ��ت  بعد  الإي��ق��اظ��ه��م،  ب��اإحل��اح  جريانها 

ال�صيارات، والذي كان �صريتفع جلميع اأرجاء البيت اخل�صبي.
وظهرت مو�س وهي ت�صرخ خارج املنزل: "احلريق تلتهم مراآبكم"، 

بينما ا�صتمرت بدق جر�س املنزل.
بينما  �صاملني،  جميعا  خ��رج��وا  العائلة،  باإيقاظ  جنحت  اأن  وبعد 

تالحقت فرق الدفاع املدين احلريق املرعب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�شماء متطر اأ�شماكًا على قرية هندية
�صهدت منطقة تيالنغانا الهندية هطول اأمطار غزيرة يف االأ�صابيع االأخرية، مما اأدى اإىل اإ�صدار اإنذار اأحمر ل� 12 

مقاطعة ملدة خم�صة اأيام حيث �صربت الفي�صانات ال�صديدة ماليني االأ�صخا�س.
وغمرت املياه الطرق ال�صريعة الوطنية، ما ت�صبب يف م�صاكل خلدمات الطوارئ التي حتاول الو�صول اإىل القرى 

والبلدات املغمورة.
دم ال�صكان يف نهاية االأ�صبوع املا�صي عندما �صاهدوا االأ�صماك وهي تنهمر من ال�صماء. وعندما ذهبوا للتحقق  و�صُ

وجدوا اأن الكثري من االأ�صماك ال تزال على قيد احلياة وتكافح للتنف�س.
وقال اأحد �صهود العيان يف مقطع فيديو ن�صره على توير، اإن هطول االأمطار الغزيرة يف تيالنغانا، اأدى اإىل �صيء 

فريد يف بلدة غاغتيال، حيث ا�صتيقظ �صكان البلدة على االأ�صماك وهي تنزل من ال�صماء.
"اأمطار احليوانات" والتي  اإن االأ�صماك التي تنزل من ال�صماء ظاهرة مناخية نادرة ت�صمى  ويقول �صاهد العيان، 
حتدث عندما تنجرف احليوانات املائية ال�صغرية مثل ال�صفادع واالأ�صماك من املياه اإىل ال�صماء بفعل الرياح العاتية 

وتت�صاقط يف اأماكن اأخرى.
مت االإبالغ �صابقاً عن �صقوط االأ�صماك الغريب يف مالطا عندما �صربتها عا�صفة �صخمة، وت�صببت العوا�صف العاتية 

واالأمطار الغزيرة اإىل جانب هيجان البحر بهذه الظاهرة الغريبة، وفق ما اأوردت �صحيفة مريور الربيطانية. 
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رجل يخاف من تناول امل�شروبات امللونة
يعاين رجل اأمريكي من والية كاليفورنيا من حالة نف�صية جتعله يخ�صى 

تناول امل�صروبات امللونة ويقت�صر على املاء واحلليب فقط.
ن�صر ديفي جرييل "27 عاماً"، مقطع فيديو على تيك توك، وقال فيه اإنه 
يعاين من رهاب من امل�صروبات امللونة، واأنه مل ي�صرب �صوى املاء واحلليب 
امل�صروبات  تناول  جرييل  ح��اول  الفيديو  مقطع  وخ��الل  طويلة.  ل�صنوات 

الغازية الأول مرة، ولكنه مل يحب مذاقها على االإطالق.
وبح�صب جرييل، فاإنه كان ي�صرب ع�صري التفاح من علب الع�صري املغلفة 
ومل يكن يرى الع�صري عندما كان �صغرياً، ويف اأحد االأيام، اأعطته املعلمة 
ع�صري التفاح يف كوب بال�صتيكي �صفاف، وكانت تلك املرة االأوىل التي يرى 

فيها �صكل ع�صري الفاكهة، وعندها �صعر باالإحباط ال�صديد.
واحلليب،  امل��اء  �صوى  �صيء  اأي  تناول  امتناعه عن  من  عاماً  وبعد ثالثني 
قرر جتربة �صيء اآخر غري املاء، يف فيديو حقق رواجاً كبرياً على موقع تيك 
توك، وح�صل على اأكرث من 20 مليون م�صاهدة. حاول جرييل تناول بع�س 

امل�صروبات الغازية االأكرث �صيوعاً يف اأمريكا، وكانت ردة فعله غري متوقعة.
اأب��داً. ويف  ي�صت�صغ مذاقها  التي مل  امل�صروبات،  العديد من  وج��رب جربيل 
ما  م��ذاق  لن�صيان  م��اء  زج��اج��ة  ي�صرب  وه��و  ال�صاب  يظهر  الفيديو،  نهاية 

تناوله اأثناء التجربة، وفق ما اأوردت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

تعوي�س باملاليني.. ق�شة م�شيفة طريان ُف�شلت ب�شبب كلمة
يف عام 2017، كتبت م�صيفة الطريان االأمريكية، �صارلني كارتر، من�صورات 
اإزاء ق�صية االإجها�س، التي  على �صبكات التوا�صل عربت فيه عن موقفها 
"�صاوث  ال��ط��ريان  ال��والي��ات املتحدة. وم��ا ك��ان م��ن �صركة  تثري اجل��دل يف 

وي�صت"، ذات االأ�صعار املخف�صة، اإال اأن ف�صلت امل�صيفة من عملها.
لكن �صارلني مل تقف مكتوفة االأيدي اإزاء قطع رزقها، كما تقول، ورفعت 
ق�صية تعوي�س على ال�صركة. واأفادت �صبكة "فوك�س نيوز" االأمريكية باأن 
هيئة حملفني يف والية تك�صا�س ق�صت مبنح �صارلني تعوي�صا ماليا قدره 5 
ماليني دوالر. ومل تكن م�صيفة الطريان على خالف مع ال�صركة فح�صب، 
اإذ اإن جذر اخلالف يعود اإىل موقفها اإزاء رئي�س نقابتها اأي�صا، لذلك �صمل 

التعوي�س ال�صركة والنقابة.
وقالت �صارلني ل�"فوك�س نيوز" تعليقا على احلكم: "اإنه يوم انت�صار ل�حرية 
وال  للم�صيفات  �صوت  هناك  يكون  اأن  يجب  الدينية.  واملعتقدات  التعبري 

ينبغي على اأحد اأن ينتقم منهن ب�صبب انخراطهن يف جدل مع نقابتهن".
رئي�صها  وخا�صة  النقابة  من  اأع�صاء  ح�صور  ال�صابقة  امل�صيفة  وانتقدت 

مل�صرية موؤيدة لالإجها�س يف وا�صنطن عام 2017.
والحقا، ا�صتدعت ال�صركة املوظفة ب�صاأن من�صوراتها على "في�صبوك"، حيث 
عر�صت اأمامها لقطات من املن�صورات التي كتبتها ب�صاأن رف�صها لالإجها�س، 

ناعومي كامبل حتتفل 
بح�شولها على الدكتوراة

ح�����������ص�����دت ع������ار�������ص������ة االأزي��������������اء 
الربيطانية   ناعومي كامبل   درجة 
ال��دك��ت��وراة ال��ف��خ��ري��ة م��ن جامعة 
الفنون االإبداعية بلندن يف اململكة 
امل���ت���ح���دة مل�����ص��اه��م��ت��ه��ا ال��ف��ع��ال��ة يف 
االأزي��اء، وتكرمت بح�صور  �صناعة 
عدد من الفنانني وم�صاهري عامل 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ن�صرت  االأزي������اء. وب��ه��ذه 
كامبل جمموعة �صور عرب ح�صابها 
التوا�صل  م���وق���ع  ع���ل���ى  اخل����ا�����س 
خا�صا  �صكرا  ووجهت  االجتماعي، 
مل�صمم االأزياء الذي نّظم احلفل،  

ريكاردو تي�صي ، وهو �صديق مقرب 
بروؤية  �صعادتها  اأب���دت  كما  منها، 
اأفراد اأ�صرتها واأ�صدقائها فخورين 
التخرج،  "يوم  واأ����ص���اف���ت:  ب���ه���ا. 
جتاوزت كلمات االمتنان والعاطفة 
الأجل تلقي مثل هذا التكرمي من 
بلندن،  االإبداعية  الفنون  جامعة 
�صكًرا لكم على االحت�صان الدافئ، 
ميكن  وال  امل�صتقبل  مبدعو  اأن��ت��م 
االنتظار لروؤية م�صاهمتكم للعامل، 
لوقوفهم  وع��ائ��ل��ت��ي  الأم����ي  ���ص��ك��راً 
على  اهلل  واأ�صكر  ودع��م��ي،  بجانبي 
يوم..  كل  وتوجيهي  القوة  منحي 

وكذلك اأكرب نعمة ابنتي".

بكاء حممد منري على امل�شرح 
وفاء لذكرى �شديقه

مدينة  عن  �صنوات   10 غياب  بعد 
االإ�صكندرية، اأحيا املطرب امل�صري 
حممد منري حفال غنائيا �صخما، 
ن��ف�����ص��ه خالل  ي��ت��م��ال��ك  ل��ك��ن��ه مل 
بكاء، ك�صف  نوبة  احلفل ودخ��ل يف 

�صببها الحقا.
وتاأثر حممد منري خالل احلفلة، 
امللحن  عندما تذكر �صديق عمره 
ال���ذي تويف  االأمل����اين روم���ان بونكا 

ال�صهر املا�صي.
ح�صروا  ع���ي���ان  ����ص���ه���ود  وح�������ص���ب 
�صكاي  مل���وق���ع  وحت����دث����وا  احل���ف���ل 
نيوز عربية، فاإن منري الذي اأحيا 
معظم احلفل جال�صا نظرا حلالته 
الراحل  �صديقه  تذكر  ال�صحية، 
التقاليد  وف���ق  ج��ن��ازت��ه  اأن  معلنا 
االأملانية كانت باالأم�س واأدى اإحدى 
رومان،  يحبها  كان  التي  االأغنيات 
ولكن يف اأغنية اأخرى انهمر منري 

يف البكاء.
اأغنية  ق����دم  ع��ن��دم��ا  م��ن��ري  وق�����ال 
"رومان  اأ���ص��ام��ي��ن��ا:  نل�صم  ت��ع��اىل 
االأغ���ن���ي���ة ب�صدة،  ه����ذه  ي��ح��ب  ك����ان 
واإ�صكندرية،  م�صر  بيحب  وك���ان 
وفقا  ع�صانه"،  ونغني  نحييه  الزم 
لوليد لطيف، اأحد �صكان العجمي 

باالإ�صكندرية وح�صر احلفل.
اأن هذا هو احلفل  واأ�صاف لطيف 
دون  مل���ن���ري  ����ص���ن���وات  م���ن���ذ  االأول 
ب��ون��ك��ا ل��ه ع��ل��ى امل�صرح  م�����ص��اح��ب��ة 
مما جعله يتاأثر ب�صدة، لدرجة اأنه 
حينما قدم اأغنية اأنا بع�صق البحر 
يتحدث  ال��ذي  املقطع  اإىل  وو�صل 
نوبة  يف  دخ��ل  ال�صديق  �صياع  ع��ن 

بكاء وتوقف عن الغناء لدقائق.

اآفاق يحتفل مبرور 15 عاما على تاأ�شي�شه
من  ع��دد  اأح��ي��اه  لبنان  يف  �صخم  مو�صيقي  بحفل 
العربي  ال�صندوق  احتفل  ال�صابة  الفنية  الوجوه 
على  ع��ام��ا   15 "اآفاق" مب���رور  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
ملئات  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  خ��الل��ه��ا  ���ص��اه��م  تاأ�صي�صه 
للعاملني  والتدريب  والثقافية  الفنية  امل�صروعات 
املئات  وت��واف��د  العربية.  املنطقة  ام��ت��داد  على  بها 
احلفل  على  ال�صبت  م�صاء  ال�صبان  من  معظمهم 
الذي اأقيم حتت عنوان )ميدان( يف ميدان �صباق 
اخل��ي��ل ب��ب��ريوت ال����ذي ك���ان م��ك��ان��ا ورم����زا يجمع 
اللبنانيني خالل احلرب االأهلية التي دارت رحاها 
املباين  بع�س  ت��زال  ال  حيث  و1990   1975 ب��ني 
على  وال�صظايا  ال��ر���ص��ا���س  اآث���ار  حتمل  املحيطة 
ال�صيد  ال��راب مازن  اأحيا احلفل مغني  واجهاتها. 
ودافن  تون�س  م��ن  وك��ات��ي��ب  لبنان  م��ن  )ال���را����س( 
���ص��ي م��ن ال�����ص��ودان ووي��ج��ز وال��ث��ن��ائ��ي دن��ي��ا وائل 
)الرا�س(  ال�صيد  مازن  وقال  والوايلي من م�صر. 
لرويرز اإنه يرى هذا احلدث "من زاوية الثقافة 
واملنطقة  البلد  وتاأخذ مكانها يف  لها  ننتمي  التي 
كاإحدى االأمور القليلة االإيجابية واملتبقية يف ظل 

االأزمات الكبرية التي نعي�صها".

انتحار طالبة ب�شبب امتحان الفيزياء
اأقدمت طالبة بال�صف الثاين الثانوي على التخل�س من 
حياتها باإلقاء نف�صها من الطابق الرابع باأحد املباين يف 
عن  االإج��اب��ة  يف  ف�صلها  نتيجة  ال��ق��اه��رة،  جنوب  اأ�صيوط 
له  تو�صلت  م��ا  بح�صب  ال��ث��اين  ال���دور  اخ��ت��ب��ارات  اأ�صئلة 

حتريات ال�صرطة.
وقال حممد اأبو بكري، �صاحب حمل ع�صائر، يف منطقة 
املجذوب غرب مدينة اأ�صيوط، ملوقع �صكاي نيوز عربية: 
"فوجئنا ب�صقوط فتاة من الطابق الرابع باأحد العقارات 
يف ال�صارع، وكانت ترتدي الزي املدر�صي لطلبة الثانوية 
الفتاة  وفاة  تبني  االأم��ر  "با�صتطالع  اأنه  وتابع  العامة". 
التخاذ  ح�صرت  التي  ال�صرطة  اإب��الغ  فتم  �صقوطها  ف��ور 
الالزم". فيما ك�صف م�صدر اأمني ملوقع �صكاي نيوز عربية 
ال��دور الثاين  اأن الفتاة كانت لتوها خارجة من امتحان 
اأهلها  وبا�صتدعاء  الثانوي،  الثاين  لل�صف  الفيزياء  ملادة 
وزمالئها اأكدوا اأنها كانت تبكي عقب اخلروج من جلنة 
اأ�صئلة  ع��ن  االإج��اب��ة  على  قدرتها  ع��دم  ب�صبب  االمتحان 
االختبار، مما يرجح اأن انتحارها جاء لهذا لهذا ال�صبب.

التي  العامة  النيابة  اإخطار  اأنه مت  امل�صدر االأمني  وتابع 
قررت نقل جثة الطالبة اإىل امل�صرحة وتولت التحقيق يف 
مالب�صات وفاتها. جتدر االإ�صارة اإىل اأن حمافظة اأ�صيوط 
�صهدت �صباح ال�صبت حماولة فتاة االنتحار باإلقاء نف�صها 
يف م��ي��اه ت��رع��ة االإب��راه��ي��م��ي��ة، ل��ك��ن االأه�����ايل جن��ح��وا يف 
واأخطرت  العالج،  لتلقي  للم�صت�صفى  نقلها  ومت  اإنقاذها 

النيابة للتحقيق يف الواقعة.

خامت اأملا�س يدخل مو�شوعة غيني�س
حققت �صركة جموهرات هندية رقما جديدا جعلها تدخل 
مو�صوعة غيني�س لالأرقام القيا�صية، عندما و�صعت اأكرث 

من 24 األف ما�صة يف خامت واحد.
اأن مو�صوعة غيني�س  اآي" االإخباري  "يو بي  وذكر موقع 
اإيه"  دب��ل��وي  "اأ�س  �صركة  اأن  اأعلنت  القيا�صية  ل��الأرق��ام 
ال��ذي يحمل  االأك���رب،  اخل��امت  لقب  على  للما�س ح�صلت 

ا�صم "اإميي"، ويعني اخللود يف اللغة ال�صن�صكريتية.
وا�صتند ت�صميم اخلامت على �صكل فطر املحار الوردي.

اإن هذا  اأن��ادي��ان،  الغفور  ال�صركة، عبد  امل�صوؤول يف  وق��ال 
اخلامت يرمز اإىل اخللود وطول العمر. ويزن اخلامت 12 

اأون�صة، ويقدر باأن ثمنه يبلغ 95 األف دوالر اأمريكي.

بعو�شة تقب�س على ال�شارق!
لل�صطو يف  تعر�صت  �صقة  �صحقها يف  بعو�صة مت  �صاعدت 
على  القب�س  يف  املحققني  ال�صينية  ف��وج��ي��ان  مقاطعة 

املجرم الغام�س.
ب�صرق  فوجيان  مبقاطعة  فوت�صو  يف  ال�صلطات  ومتكنت 
حتليل  خ��الل  من  العدالة  اإىل  ل�س  تقدمي  من  ال�صني 

بقعة الدم التي خلفتها البعو�صة املهرو�صة على اجلدار.
لل�صطو  تعر�صت  �صقة   - اجلرمية  م�صرح  فح�س  واأثناء 
ال�صارق،  اأن  ال�صرطة  الحظت   - �صاهق  �صكني  جممع  يف 
الذي بدا اأنه اخرق املنزل بعد �صعوده اإىل ال�صرفة، رمبا 
ق�صى الليل هناك، وبعد العثور على بقعة دم لبعو�صة مت 
�صحقها على اجلدار، قرر املحققون فح�س الدم بحًثا عن 

احلم�س النووي.

درا�شة: جراحة الدماغ على الطريقة الفرعونية اأجنح من االأدوية
طريقة  اأن  اإىل  حديثة  علمية  درا���ص��ة  خل�صت 
يف  جراحية  عملية  اإج���راء  يف  قدمية  فرعونية 
ب�صورة  �صنويا،  املر�صى  اآالف  تنقذ  قد  ال��دم��اغ 

اأف�صل من االأدوية احلديثة.
وبح�صب التفا�صيل التي ن�صرتها �صحيفة "ديلي 
ميل" الربيطانية، فاإن الطريقة الفرعونية يف 
اإجراء العملية اجلراحية تقوم على اإحداث ثقب 
املوجودة  االأورام  حجم  لتقلي�س  اجلمجمة  يف 

فيه وال�صغط على الدماغ.
يخ�صعون  ال��ذي��ن  املر�صى  اإن  ال��درا���ص��ة  وق��ال��ت 
"قطع  ت�صمى  ال��ت��ي  اجل��راح��ي��ة  العملية  ل��ه��ذه 
يف  الفر�صة  لديهم  لل�صغط"،  املخفف  القحف 
احل��ي��اة مب��ق��دار اخلم�س  قيد  على  اأك��رث  البقاء 
اع��ت��م��دوا على االأدوي���ة  ال��ذي��ن  ب��اأول��ئ��ك  مقارنة 

فقط.
وذكر ا�صت�صاري جراحة االأع�صاب، يف م�صت�صفى 
اأدي���ن���ربوك يف ك��ام��ربي��دج، ال��ربوف��ي�����ص��ور بير 
هات�صين�صون، وهو الذي قاد الدرا�صة: "بال اأدنى 

�صك، العملية قادرة على اإنقاذ االأرواح".

ويدخل امل�صت�صفيات يف بريطانيا نحو 160 األف 
�صخ�س �صنويا، نتيجة اإ�صابات يف الدماغ، غالبا 

ب�صبب اال�صطدام وال�صقوط.
داخل  ال�صوائل  تتجمع  الدماغ،  ي�صاب  وعندما 
اجلمجمة، مما ي��وؤدي اإىل ح��دوث �صغط ميكن 
اأن يحد من تدفق الدم، وهذا مما يوؤدي بدوره 
اإىل انت�صار املوت بني خاليا الدماغ، وعليه يفقد 
يفقد  ورمب��ا  ال�صلل  وي�صيبه  ال��ذاك��رة  االإن�����ص��ان 

حياته.
امل�صكلة عرب  ي��ج��ري م��ع��اجل��ة ه���ذه  وغ��ال��ب��ا م��ا 
االأدوية، لكن اإذا مل تفلح يف حلها، يلجاأ االأطباء 
لت�صريف  اجلمجمة  يف  ثقب  فتح  ج��راح��ة  اإىل 

ال�صوائل الزائدة.
لكن هذه املمار�صة الطبية مل تكن �صائعة، نظرا 
اإىل وج����ود خماطر  خ��ل�����ص��ت  درا�����ص����ات  ل���وج���ود 

�صحية تنطوي عليها.
اأج���ري���ت على  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة اجل���دي���دة  اأن  اإال 
 JAMA" دوري�����ة  يف  ون�����ص��رت  م��ر���ص��ى،   408

اأخرى. نتيجة  اإىل  Neurology" و�صلت 

املمثلة مادي�صون بينز خالل ح�صورها العر�س االأول لفيلم 1UP يف هوليوود ، كاليفورنيا. ا ف ب

�شارابوفا تعلن اإجناب طفلها االأول
اأعلنت امل�صنفة اأوىل عامليا يف التن�س �صابقا الرو�صية ماريا �صارابوفا اأنها رزقت بطفلها االأول 

ثيودور، اأول اأول اأم�س اجلمعة على و�صائل التوا�صل االجتماعي.
وهو الطفل االأول حلاملة لقب خم�س بطوالت كربى البالغة 35 عاماً من رجل االأعمال 

الربيطاين األك�صندر جيلك�س "42 عاماً".
وكتبت �صارابوفا اجلمعة على موقع اإن�صتغرام: "هي اأجمل هدية ميكن الأ�صرتنا ال�صغرية 
والدة  تاريخ  اأن  اإىل  الرومانية  ب��االأرق��ام  م�صرية  ومكافاأة"،  حتدياً  واأك��رثه��ا  تطلبها  اأن 

ثيودور يف االأول من يوليو 2022.
اأحرزن  املا�صي، هي بني ع�صر العبات فقط  اأبريل  اأعلنت عن حملها يف  التي  و�صارابوفا 
غارو�س،  روالن  "اأ�صراليا،  امل�صرب  كرة  يف  الكربى  االأربعة  االألقاب  مرة  االأق��ل  على 

وميبلدون، فال�صينغ ميدوز".
ال�صابعة  بعمر  وميبلدون  يف  الكبري  االأول  لقبها  اأح��رزت   ،2004 عام 
ع�صرة، اتبعته بفال�صينغ ميدوز 2006، اأ�صراليا 2008 ثم روالن 

غارو�س 2012 و2014.


