�أبعدها الرئي�س عن جلنة �إعداد الد�ستور:

�ص 04

ّ
اال�ست�شارية
تون�س� :أحزاب ترف�ض مر�سوم الهيئة

معر�ض �أبوظبي الدويل

•• الفجر – تون�س

للكتاب  2022ينطلق اليوم

�أعلن �أخريا الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد عن مر�سوم رئا�سي لإحداث جلنة وطنية
ا�ست�شارية ل�صياغة د�ستور جلمهورية جديدة ،و�آخر لدعوة الناخبني للم�شاركة يف
اال�ستفتاء على هذا الد�ستور املرتقب تنظيمه يوم  25يوليو املقبل.
وككل خطوة يقدم عليها الرئي�س قي�س �سعيد ،تباينت املواقف والآراء مع اغلبية
معار�ضة ،اما اجلديد ،فان بع�ض الأحزاب الداعمة حلركة الرئي�س التون�سي� ،أبدت
اي�ضا حتفظها ومالحظات نقدية على ما جاء يف املبادرة الرئا�سية.
فقد دعا �أمني عام حركة تون�س �إىل الأمام عبيد الربيكي ،الرئي�س قي�س �سع ّيد �إىل
�إعادة النظر وتنقيح املر�سوم املتع ّلق ب�إحداث الهيئة الوطنية اال�ست�شارية من �أجل
جمهورية جديدة ،وذلك بهدف تعبيد الطريق �أمام امل�سار الت�شاركي لبناء تون�س
اجلديدة يف �ضوء جبهة حت�صن م�سار  25يوليو من حيث املنطلقات والأهداف،
(التفا�صيل �ص)11
وفق تعبريه.
مواقــيت ال�صالة

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

04:09
12:22
03:43
07:06
08:29
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معركة دونبا�س عند خواتيمها ..ج�سور وجبهات ترتنح

رو�سيا ت�ضرب مراكز قيادة
وجنود وذخرية يف �أوكرانيا

•• عوا�صم-وكاالت

فيما تكثف القوات الرو�سية �ضرباتها على مناطق يف �إقليم دونبا�س ،ال تزال
يف قب�ضة القوات الأوكرانية� ،أكد العديد من �سكان لوغان�سك �أن �آخر ج�سر
يربط البالد بال�شرق الأوكراين يف تلك املنطقة دمر.
ف �ق��د �أو�� �ض ��ح � �س�يره��ي ج ��اي ��داي ،ح��اك��م م�ن�ط�ق��ة ل��وغ��ان �� �س��ك� ،أن القوات
الرو�سية دمرت ج�سراً على نهر �سيفري�سكي دونت�س بني �سيفريودونيت�سك
ولي�سيت�شان�سك ،اللتني ت�شكالن عرب النهر اجلزء ال�شرقي من جيب ي�سيطر
عليه الأوكرانيون ،فيما حتاول القوات الرو�سية اقتحامه منذ منت�صف �أبريل
املا�ضي بعد ف�شلها يف ال�سيطرة على كييف ،بح�سب ما �أفادت رويرتز.
فقد حتولت الطريق الوعرة التي تعرب حقوال مليئة بزهور عباد ال�شم�س
وقرى �صغرية يف هاتني املدينتني� ،إىل واحدة من �أبرز جبهات القتال.
فيما جتهد القوات الأوكرانية التي يفوقها اجلي�ش الرو�سي قوة ملنع الرو�س
من حما�صرة لي�سيت�شان�سك و�سيفريودونيت�سك اللتني كانتا يف يوم من الأيام
تعجان باحلركة عند الطرف ال�شمايل ال�شرقي من الطريق.
هذا وذكرت وزارة الدفاع الرو�سية ،الأحد� ،أن رو�سيا ق�صفت القوات الأوكرانية
ج��وا وب��امل��دف�ع�ي��ة يف ال���ش��رق واجل �ن��وب م�ستهدفة م��راك��ز ال�ق�ي��ادة واجلنود
وم�ستودعات الذخرية.
وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع امليجر جرنال �إيغور كونا�شينكوف �إن �صواريخ
�أُطلقت من اجل��و �أ�صابت  3نقاط قيادة و 13منطقة حتت�شد فيها قوات
ومعدات ع�سكرية �أوكرانية �إ�ضافة �إىل  4م�ستودعات للذخرية يف دونبا�س.
و�أ�ضاف كونا�شينكوف �أن ال�صواريخ الرو�سية �أ�صابت نظاما متنقال م�ضادا
للطائرات املُ�سرية قرب هانيفكا على بعد حوايل  100كيلومرت �شمال �شرقي
مدينة ميكواليف بجنوب �أوكرانيا .وتابع :ال�صواريخ واملدفعية �أ�صابت 583
منطقة جتمع للقوات وامل�ع��دات الع�سكرية الأوكرانية و 41نقطة مراقبة
و 76وحدة مدفعية وهاون (مورتر) يف مواقع �إطالق النار بينها  3بطاريات
غراد �إ�ضافة �إىل حمطة بوكوفيل للحرب الإلكرتونية الأوكرانية .

�ص 09

كوريا ال�شمالية عر�ضه احلوار

�ص 17

•• دبي -وام:

�أك� � ��دت وزارة ال �� �ص �ح��ة ووقاية
امل�ج�ت�م��ع ع��ن ج��اه��زي��ة القطاع
ال �� �ص �ح��ي ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ج ��دري
ال� �ق ��ردة م ��ن خ �ل�ال اال�ستعداد
اال��س�ت�ب��اق��ي ل�ل��ر��ص��د والتق�صي
املبكر حل��االت ج��دري ال�ق��ردة يف
الدولة.
(التفا�صيل �ص)4

الفجر الريا�ضي

مان�ش�سرت �سيتي يتوج بطال ً

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

للدوري الإجنليزي للمرة الثامنة
 28صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أكد ا�ستمراره يف دعم با�شاغا لتويل ال�سلطة

برملان ليبيا ينفي امل�شاركة بت�شكيل حكومة جديدة

•• طرابل�س-وكاالت:

•• �أبوظبي-وام:

وزارة ال�صحة ت�ؤكد جاهزية
القطاع للتعامل مع جدري القردة

عربي ودويل

بايدن ي�صل �إىل اليابان و�سط جتاهل

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان
رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي
يف اليمن ب��ال��ي��وم الوطني

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل الدكتور
ر�شاد حممد العليمي رئي�س جمل�س
القيادة الرئا�سي يف اليمن مبنا�سبة
اليوم الوطني لبالده.
ك �م��ا ب �ع��ث � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل ب��رق�ي��ة تهنئة
مماثله �إىل ال��دك�ت��ور ر��ش��اد حممد
ال�ع�ل�ي�م��ي رئ �ي ����س جم�ل����س القيادة
الرئا�سي يف اليمن.

�أخبار الإمارات

مبباركة رئي�س الدولة  ..حممد بن را�شد يعلن
عن تغيري هيكلي رئي�سي يف املنظومة التعليمية
•• دبي-وام:

مبباركة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وبعد الت�شاور معه ..
�أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي
رعاه اهلل عن هيكلة رئي�سية جديدة ملنظومة التعليم
يف دول ��ة الإم � � ��ارات ،ووج ��ه مب��راج �ع��ة ��ش��ام�ل��ة لنظم

وت�شريعات و�سيا�سات القطاع التعليمي و�إن�شاء عدد
امل�ؤ�س�سات الداعمة لتطوير القطاع وم�ستقبل التعليم
يف الدولة.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
 :الأخ��وة والأخ� ��وات ..مبباركة �أخ��ي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة وبعد
الت�شاور معه نعلن اليوم عن تغيري هيكلي يف قطاع
التعليم يف الدولة كالتايل( :التفا�صيل �ص)2

�أعلن الربملان الليبي �أ ّن��ه ال ينوي امل�شاركة �أو املوافقة على ت�شكيل
حكومة م�صغ ّرة ثالثة تنهي عمل احلكومتني احلاليتني املتنازعتني،
م�شددا على ا�ستمراره يف دعم حكومة فتحي با�شاغا لتويل ال�سلطة
عامة.
يف البالد ،حلني �إجراء انتخابات ّ
وكان رئي�س املجل�س الأعلى للدولة ،خالد امل�شري� ،أول من طرح فكرة
ت�شكيل حكومة م�صغ ّرة تتوىل التح�ضري لإجراء االنتخابات املقبلة،
وكانت مبثابة دعوة �إىل الربملان للتوافق على حكومة حمايدة �إىل
جانب قاعدة د�ستورية من �أجل �إجراء انتخابات يف �أقرب وقت.
كما دعا امل�شري ،رئي�سي احلكومتني املتناف�ستني فتحي با�شاغا وعبد
احلميد الدبيبة �إىل اال�ستقالة والقبول بالتغيري ،وق��ال �إنهما ال
يريدان الذهاب �إىل االنتخابات يف �أجل قريب.
تعليقاً على هذا الطرح� ،أكد املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة الربملان
فتحي املرميي يف ت�صريح لـ (العربية.نت واحلدث.نت)� ،أنه ال �صحة
ملا يتم تداوله حول احتمال ت�شكيل حكومة م�صغ ّرة يف ليبيا ،م�ضيفا
�أن العمل جا ٍر على دعم وم�ساندة حكومة با�شاغا من كل الأطراف
الليبية باعتبارها احلكومة ال�شرعية التي جاءت بقرار ليبي.

مو�سكو :القطب ال�شمايل يتحول �إىل �ساحة حرب دولية

•• مو�سكو-وكاالت:

يف ت�أكيد جديد لرف�ضها ان�ضمام فنلندا وال�سويد �إىل حلف �شمال
الأطل�سي ،على خلفية العملية الع�سكرية يف �أوكرانيا ،اعتربت رو�سيا �أن
تلك اخلطوة �ستدفع باملناطق ال�شمالية يف �أوروبا �إىل �أتون احلرب.
و�أعرب نيكوالي كور�شونوف ،ال�سفري بوزارة اخلارجية الرو�سية ،رئي�س
جلنة كبار امل�س�ؤولني يف جمل�س القطب ال�شمايل ،عن قلق بالده من
حتول منطقة القطب ال�شمايل �إىل ما و�صفه ب�ساحة حرب دولية.
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ال�صحة جتري  232,385فح�صا ك�شفت عن � 364إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا و 356حالة �شفاء
•• �أبوظبي -وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف
املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم.
� .أعلنت الوزارة عن �إجراء  232,385فح�صا جديدا
خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف

املجتمع با�ستخدام �أف���ض��ل و�أح ��دث تقنيات الفح�ص
الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع ن�ط��اق الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف
ال�ك���ش��ف ع��ن  364ح��ال��ة �إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س
كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك
ي�ب�ل��غ جم �م��وع احل� ��االت امل�سجلة  904,830حالة.

و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي
حالة وفاة يف الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك
يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,302حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  356حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها
التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية
الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  888,584حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  9,301جرعة من لقاح
كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  9,301جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ24
املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  24,854,107جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 251.30جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن
التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

مبباركة رئي�س الدولة  ..حممد بن را�شد يعلن عن تغيري هيكلي رئي�سي يف املنظومة التعليمية  ..ويوجه مبراجعة �شاملة وحتديث لل�سيا�سات والت�شريعات للقطاع التعليمي
• حممد بن را�شد :قطاع التعليم اليوم لي�س كالأم�س  ..وطموحاتنا اليوم لي�ست كالأم�س  ..ومهارات امل�ستقبل �ستكون
خمتلفة ومتجددة  ..وهدفنا �إعداد جيل يحمل الراية  ..ويكمل امل�سرية  ..ويتم�سك بالهوية  ..وينطلق للعاملية بكل ثقة
• �إعادة ت�شكيل جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية برئا�سة ال�شيخ عبداهلل بن زايد لي�شرف على م�ستقبل املنظومة واجلهات التعليمية يف الدولة
• تعيني معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي وزير ًا للرتبية والتعليم
• تعيني معايل �سارة الأمريي وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا املتقدمة ورئي�سة ملجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي
• تعيني معايل �سارة امل�س ّلم وزيرة دولة للتعليم املبكر و�إن�شاء هيئة احتادية جديدة للتعليم املبكر تخت�ص بو�ضع وتنفيذ
ا�سرتاتيجية �شاملة للطفولة املبكرة لتطوير مهارات و�شخ�صية وحماية ومتكني الطفل
• �إن�شاء هيئة احتادية جديدة (الهيئة االحتادية جلودة التعليم) تتبع جمل�س الوزراء ملتابعة �أداء التعليم وقيا�س جودة املخرجات التعليمية

•• دبي-وام:

مب �ب��ارك��ة � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" وبعد الت�شاور
معه � ..أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،نائب
رئ �ي ����س ال � ��دول � ��ة ،رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء ،ح��اك��م دب��ي " رع ��اه اهلل "
عن هيكلة رئي�سية جديدة ملنظومة
التعليم يف دول ��ة الإم � ��ارات ،ووجه
مبراجعة �شاملة لنظم وت�شريعات
و�سيا�سات القطاع التعليمي و�إن�شاء
ع��دد امل��ؤ��س���س��ات ال��داع�م��ة لتطوير
ال� �ق� �ط ��اع وم �� �س �ت �ق �ب��ل ال �ت �ع �ل �ي��م يف
الدولة.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن را� � �ش ��د �آل م �ك �ت��وم  :الأخ� � ��وة
والأخ� ��وات ..مبباركة �أخ��ي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة وبعد الت�شاور
معه نعلن ال�ي��وم ع��ن تغيري هيكلي
يف ق � �ط� ��اع ال �ت �ع �ل �ي ��م يف ال� ��دول� ��ة
كالتايل :نعلن تعيني �أحمد بالهول
الفال�سي وزي��راً للرتبية والتعليم،
ووجهناه مبراجعة كافة ال�سيا�سات
وال �ت �� �ش��ري �ع��ات مل �ن �ظ��وم��ة التعليم
بالدولة.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه  :ك�م��ا نعلن اليوم
ع��ن ت�ع�ي�ين � �س��ارة الأم �ي��ري وزي ��رة
دول��ة للتعليم ال�ع��ام والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ورئ �ي �� �س��ة مل�ج�ل����س �إدارة
م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي،
ووج�ه�ن��اه��ا ب��و��ض��ع خ�ط��ة متكاملة
و�� �ش ��ام� �ل ��ة ل�ل��ارت � �ق� ��اء ب ��امل ��دار� ��س
احلكومية يف ال��دول��ة  ..ن�شكر الأخ
ح���س�ين احل �م��ادي والأخ � ��ت جميلة
امل � �ه �ي�ري ع �ل��ى ج �ه��وده �م��ا خ�ل�ال
الفرتة املا�ضية.
وق � ��ال � �س �م��وه  :ك �م��ا ن �ع �ل��ن تعيني
� �س��ارة امل���س� ّل��م وزي ��رة دول ��ة للتعليم
املبكر ونعلن �إن���ش��اء هيئة احتادية
للتعليم املبكر ت�شرف عليها الأخت
�سارة لو�ضع وتنفيذ خطط �شمولية
ل�لاه �ت �م��ام ب��ال �ط �ف��ل م �ن��ذ والدت� ��ه
وحتى ال�صف الرابع تعليماً ،و�صح ًة،
وم�ه��ارات ،وبناء �شخ�صيته وهويته
ال��وط �ن �ي��ة  ..ال�ت��أ��س�ي����س ال�صحيح
لأطفالنا �ضمانة لنجاح تعليمنا.
و�أ�ضاف �سموه  :كما نعلن عن �إن�شاء
هيئة احتادية جل��ودة التعليم تتبع
ملجل�س الوزراء ،ووظيفتها الرئي�سية
مراقبة جودة التعليم بكل حيادية،
وتطوير منظومة امل�ؤهالت ،و�إجراء
التقييمات امل�ستمرة لواقع التعليم،
وو� � �ض � ��ع م� �ع ��اي�ي�ر وم�ستهدفات
وا�ضحة ملخرجات التعليم ،وقيا�س
م��دى جن��اح املنظومة التعليمية يف
حتقيقها.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم  :كما نعلن عن
�إعادة ت�شكيل جمل�س التعليم واملوارد
ال �ب �� �ش��ري��ة ب��رئ��ا� �س��ة � �س �م��و ال�شيخ
ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل لي�شرف
امل �ج �ل ����س ع �ل��ى م �� �ش��روع م�ستقبل
ال �ت �ع �ل �ي��م يف ال� ��دول� ��ة مب ��ا يواكب
الطموحات وير�سخ هويتنا الوطنية
وي�ضمن خم��رج��ات تعليمية تلبي
احتياجاتنا التنموية واالقت�صادية
واالجتماعية امل�ستقبلية.
و�أك��د �سموه  :قطاع التعليم اليوم
لي�س كالأم�س  ..وطموحاتنا اليوم
لي�ست كالأم�س  ..ومهارات امل�ستقبل
�ستكون خمتلفة ومتجددة  ..وهدفنا
�إع��داد جيل يحمل الراية  ..ويكمل
امل �� �س�يرة  ..وي�ت�م���س��ك ب��ال �ه��وي��ة ..
وينطلق للعاملية بكل ثقة  ..ونطلب

من اجلميع التعاون اجلاد لتحقيق
ذلك  ..واهلل املوفق �أو ًال واخريا.
ال �ه �ي �ك �ل �ي��ة اجل� � ��دي� � ��دة ملنظومة
التعليم ت�ستهدف الهيكلة اجلديدة
ت �ط��وي��ر امل �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف
دول ��ة الإم� � ��ارات ،وا� �س �ت �ح��داث عدد
م��ن الهيئات احلكومية االحتادية
لدعمها مبا يواكب خطط الإمارات
التنموية وتطلعاتها مل�ستقبل يكون
ف �ي��ه ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م �أك �ث�ر تقدماً،
وال �� �س �ع��ي ل �ت �ع��زي��ز ج� ��ودة العملية
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،وب� � � ��أن ي� �ك ��ون طالب
دول��ة الإم��ارات من بني الأف�ضل يف
العامل.
وت�ضم الهيكلة اجل��دي��دة يف قطاع
ال�ت�ع�ل�ي��م جم�ل����س ال�ت�ع�ل�ي��م وامل� ��وارد
الب�شرية ،والهيئة االحتادية جلودة
التعليم ،ووزارة الرتبية والتعليم،
والهيئة االحت��ادي��ة للتعليم املبكر،
وم�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي،
�إ� �ض ��اف ��ة �إىل اجل� �ه ��ات التعليمية
املحلية يف كل �إمارة.
و�ستعمل هذه اجلهات وفق منظومة
واح � � ��دة وجم� �م ��وع ��ة حم� � ��ددة من
االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات ال �ت��ي ت �ت �ك��ام��ل يف
جم �م��وع �ه��ا ب �غ��ر���ض ت �ع��زي��ز �أداء
القطاع يف ك��اف��ة مراحله وحت�سني
امل� �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وتطوير
املهارات والإ�سهام الإيجابي يف بناء
�شخ�صية الطالب.
�إع� � � ��ادة ت �� �ش �ك �ي��ل جم �ل ����س التعليم
وامل� ��وارد الب�شرية و�سيتم مبوجب
ال�ه�ي�ك�ل��ة اجل ��دي ��دة �إع � ��ادة ت�شكيل

جمل�س التعليم وامل� ��وارد الب�شرية
ب��رئ��ا��س��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان وزي� ��ر اخلارجية
وال�ت�ع��اون ال��دويل بهدف الإ�شراف
ع�ل��ى م���ش��روع م�ستقبل التعليم يف
ال��دول��ة مب��ا ي��واك��ب طموحات دولة
الإم��ارات وير�سخ امل�سرية التنموية
خالل الأعوام الع�شر املقبلة.
و�سي�ضم املجل�س �ضمن اخت�صا�صاته
وم�ه��ام��ه وف ��ق امل�ن�ظ��وم��ة اجلديدة
و��ض��ع ر�ؤي ��ة التعليم ع�ل��ى م�ستوى
الدولة ،و�إقرار �أهداف وم�ستهدفات
خم��رج��ات التعليم جلميع املراحل
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،و�إق � ��رار الإط � ��ار العام
وال �� �س �ي��ا� �س��ات واال�سرتاتيجيات
والت�شريعات والأن�ظ�م��ة التعليمية
جلميع املراحل التعليمية ،ومتابعة
�أداء قطاع التعليم وم��دى حتقيقه
ل �ل �م �خ��رج��ات امل �ط �ل��وب��ة وتوافقها
مع متطلبات �سوق العمل احلالية
وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب اق�ت�راح
برامج لإعداد جيل م�ؤهل قادر على
مواكبة التوجهات امل�ستقبلية ل�سوق
العمل ،والعمل على تعزيز التن�سيق
ب�ي�ن اجل� �ه ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وجهات
العمل االحتادية واملحلية والقطاع
اخلا�ص يف الدولة.
�إن�شاء الهيئة االحتادية جلودة
التعليم
ا�ستحدثت الهيكلية اجلديدة هيئة
خمت�صة جلودة التعليم بحيث تتبع
جمل�س ال��وزراء ،و�ستكون م�س�ؤولة

ب���ش�ك��ل رئ �ي �� �س��ي ع ��ن ق �ي��ا���س ج ��ودة
املخرجات التعليمية و�أداء الطلبة
وكفاءة العملية التعليمية يف كافة
امل��راح��ل املتعلقة بالطفولة املبكرة
وري��ا���ض الأط �ف��ال وال�ت�ع�ل�ي��م العام
احلكومي واخلا�ص ل�ضمان املواءمة
مع �أه��داف وم�ستهدفات خمرجات
التعليم املعتمدة.
و�ستخت�ص الهيئة �ضمن مهامها يف
قيا�س ج��ودة امل�خ��رج��ات التعليمية
و�أداء ال �ط �ل �ب��ة وك � �ف ��اءة العملية
التعليمية يف كافة املراحل املتعلقة
بالطفولة املبكرة وريا�ض الأطفال
والتعليم ال�ع��ام وال�ع��ايل احلكومي
واخل� ��ا�� ��ص ل �� �ض �م��ان امل� ��واءم� ��ة مع
�أه � � ��داف وم �� �س �ت �ه��دف��ات خمرجات
ال�ت�ع�ل�ي��م امل �ع �ت �م��دة ،وال �ع �م��ل على
ال �ت �ط ��وي ��ر وال� �ت� �ح ��دي ��ث امل�ستمر
ل � �ل � ��أدوات وامل� ��� �س ��وح ��ات املنا�سبة
لقيا�س ج��ودة املخرجات التعليمية
يف ج�م�ي��ع امل��راح��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة من
الطفولة املبكرة �إىل التعليم العايل،
ورف��ع تقارير بالنتائج واملقرتحات
لتطوير ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
والت�شريعات واملناهج.
ك�م��ا ��س�ت���ش��رف ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى تنفيذ
االختبارات الدولية وو�ضع وتنفيذ
االخ �ت �ب��ارات وامل �� �س��وح��ات املركزية
وال��وط �ن �ي��ة يف م ��ؤ� �س �� �س��ات التعليم
ال�ع��ام احلكومية واخلا�صة لقيا�س
جودة املخرجات التعليمية ،وتطوير
امل �ن �ظ��وم��ة ال��وط �ن �ي��ة للم�ؤهالت
وتوحيد معايري امل�ؤهالت واملهارات
املطلوبة جلميع امل�ه��ن والوظائف
يف ال��دول��ة واال� �ش�تراط��ات الالزمة
ل�ل��اع�ت��راف ب��ال �ت �ع �ل��م واخل �ب ��رات
ال�سابقة ،بالتن�سيق مع كافة اجلهات
املعنية.
تطوير وزارة الرتبية والتعليم
وبح�سب الهيكلية اجل��دي��دة �سيتم
ت �ط��وي��ر وزارة ال�ترب �ي��ة والتعليم
وتعديل بع�ض االخت�صا�صات واملهام
املدرجة لها ،حيث �ستخت�ص الوزارة
ب�شكل رئي�سي يف تطوير ال�سيا�سات
واال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ات والت�شريعات
والأن� �ظ� �م ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة باملتطلبات
التعليمية ال�لازم��ة للتعليم العام
احلكومي واخل��ا���ص ملا بعد مرحلة
الطفولة امل�ب�ك��رة والتعليم العايل
احلكومي واخلا�ص يف الدولة ،مبا
فيها التعليم املهني والفني والتقني
واخلا�ص والتعليم امل�ستمر.
ك �م��ا ��س�ت���ض��م م �ه��ام ال � � ��وزارة �إدارة
وت� �ط ��وي ��ر �إط� � � ��ار ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ام
واملناهج والأدوات مل��دار���س التعليم
ال� � �ع � ��ام احل � �ك� ��وم� ��ي يف ال � ��دول � ��ة،
وتطوير املناهج للمواد التعليمية
الإلزامية ملدار�س القطاع اخلا�ص،
وو�ضع املعايري والأنظمة و�إ�صدار
الرتاخي�ص والرقابة على املدار�س
اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع اجلهات
املحلية املخت�صة.
و��س�ت�ع�م��ل ال� � ��وزارة ��ض�م��ن مهامها
على تطوير املعايري املهنية للكوادر
وال �ق �ي��ادات التعليمية ال�ع��ام�ل��ة يف

جم ��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام /احلكومي
واخلا�ص /مبا فيها التعليم املهني
والفني والتقني واخلا�ص يف الدولة
و�إ�صدار الرتاخي�ص لهم ،وترخي�ص
هيئات وم�ؤ�س�سات التدريب املهني
والفني والتقني العاملة يف الدولة
والت�صديق على ال�شهادات وامل�ؤهالت
ال �� �ص��ادرة ع�ن�ه��ا ،واالع �ت��راف بتلك
ال �ع��ام �ل��ة خ � ��ارج ال ��دول ��ة ومعادلة
ال�شهادات وامل�ؤهالت التي متنحها.
ك �م��ا ت���ض��م اخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات ال � ��وزارة
ت��رخ �ي ����ص اجل ��ام� �ع ��ات احلكومية
واخل��ا��ص��ة داخ��ل ال��دول��ة والرقابة
ع � �ل � �ي � �ه ��ا واع � � �ت � � �م� � ��اد ب� ��راجم � �ه� ��م
الأك � ��ادمي� � �ي � ��ة ،وال� �ت� ��� �ص ��دي ��ق على
ال�شهادات وامل�ؤهالت ال�صادرة عنها،
واالعرتاف باجلامعات خارج الدولة
ومعادلة ال�شهادات وامل�ؤهالت التي
متنحها� ،إىل ج��ان��ب �إدارة البعثات
وامل �ن��ح ال��درا� �س �ي��ة مل��رح�ل��ة التعليم
العايل داخل وخارج الدولة.
�إن�شاء الهيئة االحتادية للتعليم
املبكر
ا� �س �ت �ح��دث��ت ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة اجل��دي��دة
ل �ق �ط��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ه �ي �ئ��ة خمت�صة
بالتعليم املبكر ،تتمتع بال�شخ�صية
االع� �ت� �ب ��اري ��ة واال�� �س� �ت� �ق�ل�ال امل ��ايل
والإداري ،وتتبع جمل�س ال ��وزراء،
و�ستكون م�س�ؤولة ب�شكل رئي�سي عن
تطوير ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
والت�شريعات والأن�ظ�م��ة والربامج
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��امل �ت �ط �ل �ب��ات التعليمية
ملرحلة الطفولة املبكرة من الوالدة
�إىل ال�صف الرابع �شام ً
ال احل�ضانات
وري��ا���ض الأط �ف��ال – الأع �م��ار من
الوالدة �إىل ثمان �سنوات� ،إىل جانب
تطوير الأط��ر واملتطلبات الالزمة
لتطوير مهارات و�شخ�صية وخيال
و�صحة وحماية الطفل ،والإ�شراف
على تطوير بيئة التعليم يف هذه
املراحل لتمكني الطفل من تطوير
مهاراته و�شخ�صيته.
ك �م��ا ت �� �ض��م اخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات الهيئة
و��ض��ع امل�ع��اي�ير والأن �ظ �م��ة و�إ�صدار
ال�ت��راخ � �ي � ��� ��ص وال� � ��رق� � ��اب� � ��ة على
احل �� �ض��ان��ات احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
يف ال��دول��ة بالتن�سيق م��ع اجلهات
املحلية املخت�صة ،والعمل مع �أولياء
الأم��ور واملجتمع لتعزيز دوره��م يف
مرحلة الطفولة املبكرة.
م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي
وت�ضم املنظومة اجل��دي��دة للتعليم
ك��ذل��ك م�ؤ�س�سة الإم� ��ارات للتعليم
امل��در��س��ي ،وال�ت��ي ت��أت��ي حت��ت مظلة
جم�ل����س ال� � ��وزراء ،وت�خ�ت����ص ب�شكل
رئي�سي يف �إدارة وت�شغيل املدار�س
وري � ��ا� � ��ض الأط� � �ف � ��ال احلكومية،
وال��رق��اب��ة على امل��دار���س احلكومية
يف ال��دول��ة وتنفيذ ب��رام��ج وخطط
ل �ل �ت �ط��وي��ر وال �ت �ح �� �س�ي�ن ،وكذلك
الإ� � � �ش � ��راف ع �ل��ى �إع � � � ��داد وتنفيذ
االخ� �ت� �ب ��ارات امل���س�ت�م��رة واملركزية
و�إدارة ع�م�ل�ي��ة ت���ص�ح�ي��ح النتائج
و�إ� � �ص� ��دار ال �� �ش �ه��ادات يف امل ��دار� ��س
احلكومية لكافة احللقات واملراحل
الدرا�سية �شام ً
ال اختبارات الثانوية
العامة.
كما �ست�ضم اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
ت�ط��وي��ر ب��رام��ج و�أن���ش�ط��ة الرعاية
الطالبية وال�ف�ع��ال�ي��ات يف املدار�س
احل � �ك� ��وم � �ي� ��ة ،والإ� � � � �ش � � � ��راف على
تنفيذها ،واق �ت�راح من ��اذج مبتكرة
وج � � ��دي � � ��دة ل �ت �� �ش �غ �ي ��ل امل� � ��دار�� � ��س
احلكومية لرفع كفاءتها التعهيد،
ال�شراكات وغريها ،وتعزيز مراقبة
تطبيق نظم �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة يف املدار�س احلكومية.

تعيني وزراء �ضمن التغيري الهيكلي الرئي�سي يف املنظومة التعليمية
•• �أبوظبي-وام:

مت تعيني معايل الدكتور �أح�م��د ب��ن ع�ب��داهلل حميد
بالهول الفال�سي وزي��راً للرتبية والتعليم يف مايو
 ،2022وق��د �شغل معاليه من�صب وزي��ر الدولة
ل��ري��ادة الأع�م��ال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف
�أعقاب الت�شكيل الوزاري حلكومة الإمارات يف يوليو
 ،2020وهو ع�ضو جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية
م�ن��ذ ت�شكيله يف ال �ع��ام  2016وق��د �شغل من�صب
الأم �ي�ن ال �ع��ام ف�ي��ه مل ��دة � � 4س �ن��وات ،وت ��وىل تطوير
احللول وامل�شاريع ومناق�شة الت�شريعات والقوانني
املنظمة لقطاع التعليم يف الدولة ومواءمتها مع �سوق
العمل .وتطوير اخلطط اال�سرتاتيجية والتوجهات
امل�ستقبلية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل والعام يف الدولة.
كما �شغل الفال�سي �سابقاً من�صب وزير دولة ل�ش�ؤون
التعليم ال�ع��ايل ،حيث �أ��ش��رف على تطوير التعليم
العايل والبحث العلمي يف دولة الإم��ارات ،بالإ�ضافة
�إىل و�ضع ال�سيا�سات اخلا�صة بالقطاع وتنظيم عمل
م�ؤ�س�ساته و�ضمان ج��ودة خمرجاته ومواءمتها مع
متطلبات ��س��وق ال�ع�م��ل ،ك�م��ا �شغل معاليه من�صب
الأم�ي�ن ال �ع��ام مب��وج��ب ال�ت�ع��دي��ل ال� ��وزاري حلكومة
دولة الإم��ارات يف �أكتوبر  ،2017متت �إ�ضافة ملف
امل �ه��ارات امل�ت�ق��دم��ة �إىل حقيبته ال ��وزاري ��ة ،ليتوىل
م�س�ؤولية جتهيز الكوادر املحلية مبهارات امل�ستقبل.
وه��و ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري جلامعة حممد بن
زايد للذكاء اال�صطناعي منذ �أكتوبر .2019
كما �شغل الفال�سي من�صب رئي�س الهيئة االحتادية
ل �ل �م��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة ،ورئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة وكالة
الإمارات للف�ضاء ،كما مثل معاليه قطاع الف�ضاء يف
اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
عمل الفال�سي خالل م�سريته املهنية كرئي�س تنفيذي
ل�شركة م�صدر ،وامل��دي��ر التنفيذي لال�سرتاتيجية
وتطوير قطاع ال�سياحة يف دائرة ال�سياحة والت�سويق
التجاري بدبي ،بالإ�ضافة �إىل من�صب نائب الرئي�س
يف وح ��دة م �ب��ادل��ة ل�ل���ص�ن��اع��ة .ك�م��ا ع�م��ل م�ست�شاراً
ل��دى ��ش��رك��ة اال��س�ت���ش��ارات الإداري � ��ة "ماكينزي �أند
كومباين".
معاليه حا�صل على �شهادة ال��دك�ت��وراه م��ن جامعة
مونا�ش واملاج�ستري من جامعة ملبورن يف �أ�سرتاليا،
و��ش�ه��ادة ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف هند�سة االت �� �ص��االت من
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات
العربية املتحدة.
 م�ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت ي��و��س��ف الأم�ي��ري وزي ��رة دولةللتعليم العام والتكنولوجيا املتقدمة ،ورئي�سة جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي..
ت�شغل م�ع��ايل ��س��ارة بنت يو�سف الأم �ي�ري ،من�صب
وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة ،ورئي�س جمل�س
�إدارة وكالة الإم��ارات للف�ضاء .معاليها ع�ضو و�أمني
ع��ام يف جمل�س التعليم وامل� ��وارد الب�شرية ،وت�شغل
من�صب الأم�ين العام للمجل�س منذ العام ،2020
وت�شارك معاليها من خالله يف م�س�ؤولية مواءمة
��س�ي��ا��س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م وامل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ،مب��ا ي�ضمن
توافق خمرجات التعليم مع متطلبات �سوق العمل
املتغري ب�شكل م�ستمر ،و�ضمان �إع��داد �أجيال م�ؤهلة
وت �ن��اف �� �س �ي��ة ،يف ق��درت �ه��ا ع �ل��ى م��واك �ب��ة التوجهات
امل�ستقبلية ل�سوق العمل.
كما عملت الأم�ي�ري يف من�صبها يف وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة يف تعزيز تبني تقنيات الثورة

ال�صناعية الرابعة واالعتماد على البحث والتطوير
يف جمايل العلوم والتكنولوجيا املتقدمة ،كما ت�شغل
معاليها من�صب رئ�ي����س جمل�س ع�ل�م��اء الإم � ��ارات،
ورئي�س جمل�س ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة ،ورئي�س
جمل�س �أم�ن��اء �أك��ادمي�ي��ة دب��ي للم�ستقبل ،كما قادت
معاليها الفريق العلمي مل�شروع الإمارات ال�ستك�شاف
امل��ري��خ "م�سبار الأمل" يف م��رك��ز حم�م��د ب��ن را�شد
للف�ضاء.
قبل ت��ويل معاليها من�صبها ال ��وزاري ،ق��ادت جهود
الأب� �ح ��اث وال �ت �ط��وي��ر يف "مركز حم�م��د ب��ن را�شد
للف�ضاء" ح�ي��ث �أ��س���س��ت �إدارة امل �ع��رف��ة والأب �ح��اث
اال�سرتاتيجية اخلا�صة باملركز وو�ضع �آليات �ضمان
كفاءة وظائف املنتجات .كما كانت مهند�سة برجميات
يف م�شروعي دب��ي ��س��ات  1 -ودب��ي �سات ،-2وكانت
�ضمن الفريق الذي عمل على برنامج تطوير م�شروع
"خليفة �سات".
مت اخ�ت�ي��ار م�ع��ايل ��س��ارة الأم�ي�ري ع��ام  2015من
بني  50من العلماء الرواد ال�شباب من قبل املنتدى
االقت�صادي العاملي ،وذلك تقدي ًرا مل�ساهمتها يف جهود
التنمية يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة.
وك�م��ا مت تكرميها يف  2022يف التجمع ال�سنوي
ل�ق��ائ�م��ة "تامي" لأه ��م � 100شخ�صية م ��ؤث��رة يف
العامل.
حتمل معاليها درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف
هند�سة احلا�سوب من اجلامعة الأمريكية بال�شارقة.
 معايل �سارة بنت عو�ض عي�سى م�سلم وزي��رة دولةللتعليم املبكر..
مت تعيني معايل �سارة عو�ض عي�سى م�سلم وزيرة دولة
للتعليم املبكر يف مايو  ،2022وقد �شغلت من�صب
رئي�س دائرة التعليم واملعرفة يف �إم��ارة �أبوظبي منذ
ع��ام  ،2019وه��ي رئي�س جمل�س �أم �ن��اء �أكادميية
�أب��وظ�ب��ي احل�ك��وم��ي ،وه��ي ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي م�ن��ذ ع��ام  ،2019ورئ�ي����س جلنة
الكوادر الب�شرية والإدارة التنفيذية التابعة للمجل�س
التنفيذي وع�ضو اللجنة التنفيذية للمجل�س.
ك�م��ا تتقلد م�ع��ال�ي�ه��ا من�صب ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
جامعة حممد ب��ن زاي��د للعلوم الإن�سانية منذ عام
 ،2020ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الإمارات
لالت�صاالت املتكاملة "دو" ممثلة عن جهاز الإمارات
لال�ستثمار من .2021
لدى معاليها خربة ممتدة يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،فهي ع�ضو يف جمل�س �إدارة كل من ال�شركة
الوطنية لل�ضمان ال�صحي "�ضمان" و�شركة خزنة
دات ��ا ��س�ن�تر " خزنة"  ،ك�م��ا �شغلت معاليها خالل
م���س�يرت�ه��ا ال�ع�م�ل�ي��ة ع���ض��وي��ة جم�ل����س �إدارة الياه
لالت�صاالت الف�ضائية "الياه �سات" ،وتولت من�صب
املديرة التنفيذية لقطاع املدار�س اخلا�صة و�ضمان
اجلودة واملدير التنفيذي لقطاع الرتاخي�ص بالإنابة
يف دائرة التعليم واملعرفة ب�أبوظبي.
كما تقلدت من�صب نائب الرئي�س لقطاعات �صناعة
ال �ط�ي�ران وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ون �ظ��ام �شبكة تقنية
املعلومات واالت�صاالت يف �شركة مبادلة لال�ستثمار.
فيما عملت لعدة �سنوات كمحلل �أعمال يف �شركة BP
انرتنا�شيونال.
حت�م��ل م�ع��ال�ي�ه��ا امل��اج���س�ت�ير يف �إدارة الأع� �م ��ال من
اجل��ام�ع��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف ال���ش��ارق��ة ،وب�ك��ال��وري��و���س يف
العلوم التطبيقية تخ�ص�ص �إدارة الأعمال من كليات
التقنية العليا ب�أبوظبي.
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اللجنة العليا خلدمات �أ�صحاب الهمم تو�صي بو�ضع ا�سرتاتيجية و«م�ؤ�شر وطني» ل�ضمان تنفيذ املبادرات
•• دبي  -وام:

�أو�صى االجتماع اخلام�س للجنة العليا خلدمات �أ�صحاب
الهمم الذي عقد عرب تقنية االت�صال املرئي وتر�أ�سته
معايل ح�صة بنت عي�سى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع
ب�ضرورة وجود ا�سرتاتيجية متكاملة لتمكني �أ�صحاب
ال�ه�م��م يف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت وو� �ض��ع "م�ؤ�شر وطني"
ل���ض�م��ان تنفيذ امل� �ب ��ادرات ال � ��واردة يف اال�سرتاتيجية
وتعميمه على اجل�ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة �إىل ج��ان��ب �إطار
حوكمة ملتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية مبا ي�ضمن االلتزام
بتو�صيات املجل�س اال�ست�شاري لأ�صحاب الهمم.
وا��س�ت�ع��ر���ض االج �ت �م��اع م�ت��اب�ع��ة �إجن� ��از ��س�ي��ا��س��ة النفاذ

الإلكرتوين لأ�صحاب الهمم بالتعاون بني وزارة تنمية
املجتمع وهيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية
�إ�ضافة �إىل متابعة �إعداد �سيا�سة للتعليم الدامج �شاملة
التعليم العام واخلا�ص والعايل بالتعاون مع وزارة تنمية
املجتمع .وناق�شت معايل ح�صة بنت عي�سى بوحميد مع
�أع�ضاء اللجنة العليا لأ�صحاب الهمم وممثلي الوزارات
والإدارات والهيئات املعنية بتقدمي خدمات لأ�صحاب
الهمم ..مقرتح �إدراج لغة الإ�شارة �ضمن مناهج التعليم
العام.
وا��س�ت�ع��ر���ض االج �ت�م��اع م��ا مت �إجن� ��ازه ب���ش��أن ترخي�ص
مزاولة مهنة مرتجمي لغة الإ�شارة مع وزارة العدل.
وتع ّرفت معاليها على مالمح �سيا�سة النفاذ الإلكرتوين

وم�ستوى الإجناز وخطة التنفيذ ومراحل �إجناز �سيا�سة
التعليم الدامج وحمتويات ال�سيا�سة الأ�سا�سية وموجّ هات
تعليم الطلبة �أ�صحاب الهمم يف التعليم العايل.
و�أو�صى االجتماع بتفعيل القرار ال��وزاري ب�ش�أن اعتماد
ك��ود الإم � ��ارات للبيئة امل��ؤه�ل��ة واجل �ه��ة املعنية ملتابعة
االلتزام به.
يذكر �أن اللجنة العليا خلدمات �أ�صحاب الهمم ت�شكلت
بقرار من جمل�س ال��وزراء ل�سنة  2019لتمثل جميع
ال��وزارات والإدارات والهيئات املعنية بتقدمي اخلدمات
لهذه الفئة يف �إطار توفري �أف�ضل اخلدمات بحيث تكون
�شاملة وتغطي جميع احتياجات �أ�صحاب الهمم حتت
مظلة وزارة تنمية املجتمع كجهة م�س�ؤولة للت�أكد من

�أداء اخلدمات على �أكمل وجه.
وتخت�ص اللجنة العليا خلدمات �أ�صحاب الهمم بتقييم
ودرا�سة الواقع احلايل والتحديات التي تواجه �أ�صحاب
ال�ه�م��م واق�ت��راح ال�ت���ش��ري�ع��ات وال���س�ي��ا��س��ات واملبادرات
ومتابعة تنفيذ خطط وم �ب��ادرات ال�سيا�سة الوطنية
لتمكني �أ�صحاب الهمم واعتماد القواعد وال�ضوابط
والأول��وي��ات املتعلقة باالحتياجات الأ�سا�سية الالزمة
لرعاية وت��أه�ي��ل �أ��ص�ح��اب الهمم ودجم�ه��م يف املجتمع
و�إق� ��رار �أط ��ر ال�ت�ع��اون والتن�سيق ب�ين اجل �ه��ات املعنية
ب �� �ش ��ؤون �أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م وم��راج �ع��ة ت �ق��ري��ر الدولة
بخ�صو�ص االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص "ذوي
الإعاقة" ومتابعة التو�صيات ال�صادرة ب�ش�أنه.

�إدراج ترجمته بلغة الإ�شارة لل�صم مع مادة �صوتية تنا�سب املكفوفني
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قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لإمارة دبي والئحته التنفيذية على تطبيق زايد العليا
•• �أبوظبي-وام:

�أدرج � ��ت م��ؤ��س���س��ة زاي ��د ال�ع�ل�ي��ا لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ت��رج�م��ة ق��ان��ون حقوق
الأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة لإم ��ارة دب��ي والئحته التنفيذية بلغة الإ�شارة
لل�صم على تطبيقها املتوفر على �أج�ه��زة ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ،و�أرف �ق��ت مع
القانون مادة �صوتية تتنا�سب مع فئة املكفوفني و�ضعاف الب�صر ،كمبادرة
من امل�ؤ�س�سة لن�شر القانون على كل الفئات و�إي�صال م��واده جلميع فئات
�أ�صحاب الهمم ومنهم فئتي الإعاقة ال�سمعية والب�صرية ،ول�ضمان و�صول
املعلومة ومتكينهم املعريف بحقوقهم وتوعية خمتلف �شرائح وفئات املجتمع
بالت�شريعات اخلا�صة لأ�صحاب الهمم ،وذل��ك بالتعاون مع اللجنة العليا
للت�شريعات يف �إمارة دبي وي�شمل الن�شر ن�ص القانون رقم  3ل�سنة 2022
الذي �أ�صدره �صاحب ال�سم ّو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ،رعاه اهلل" ب�صفته حاكماً لإمارة دبي ،ب�ش�أن
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة يف �إم ��ارة دب��ي ،والئحته التنفيذية التي
�أ�صدرها �سم ّو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي ،وميكن لفئة ال�صم االط�لاع على م��واد القانون
بالكامل والئ�ح�ت��ه التنفيذية وم���ش��اه��دة امل ��واد الفيلمية امل�ترج�م��ة عرب
تطبيق م�ؤ�س�سة زايد العليا الذكي ،حيث مت تق�سيم الرتجمة بح�سب مواده
والئحته التنفيذية وذلك ت�سهي ً
ال لأ�صحاب الإعاقة ال�سمعية لالطالع على
تفا�صيله.

وت�أتي تلك املبادرة املجتمعية من م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم يف
�إطار هدف امل�ؤ�س�سة الإ�سرتاتيجي بتو�سيع نطاق م�شاركة �أ�صحاب الهمم
يف الأن�شطة املجتمعية ورعاية مواهبهم مبا ي�سمح لهم بامل�شاركة يف احلياة
العامة ،كما �أن��ه يرتبط ب��أه��داف اللجنة العليا للت�شريعات يف دب��ي ب�ش�أن
توفري ت�شريعات حكومية م�ستدامة ومتوازنة وتعزيز الثقافة الت�شريعية،
وحر�صاً من م�ؤ�س�سة زايد العليا على توعية وتثقيف فئة ال�صم بكل حقوقهم
وواجباتهم ال �سيما ما يتعلق بااللتزام بالت�شريعات والإجراءات القانونية
لت�سهيل متكينهم ودجمهم يف املجتمع ،ويف �إطار ر�سالتها وجهودها للعمل
على ن�شر لغة الإ�شارة الإماراتية بني جميع �أفراد املجتمع وت�سهيل التوا�صل
ومتكني الأف��راد ال�صم ،وتبنيها عدداً من املبادرات يف هذا الإط��ار ،و�ضمن
تكاتف امل�ؤ�س�سة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية يف تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية لتمكني
�أ�صحاب الهمم وب��الأخ����ص حم��ور وه��دف "�إمكانية الو�صول ال�سهل �إىل
خمتلف املعلومات بالطرق التي تنا�سب قدرات �أ�صحاب الهمم".
و�أكد �سعادة عبداهلل عبدالعايل احلميدان الأمني العام مل�ؤ�س�سة زايد العليا
لأ�صحاب الهمم �أن امل�ؤ�س�سة حتمل ر�سالة �إن�سانية جلميع فئات �أ�صحاب
الهمم حيث تعمل على تقدمي الرعاية والت�أهيل لهم وت�سعى لتمكينهم من
خالل �إطالق املبادرات التي ت�ساهم يف حتقيق هذا الهدف ،م�شرياً �إىل �أن
مبادرة ترجمة و�إدراج قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لإمارة دبي بلغة
الإ�شارة لل�صم على تطبيقها املتوفر على �أجهزة الهواتف الذكية هدفها
تذليل ال�صعاب التي تواجه �أ�صحاب الهمم ومنهم بالطبع فئتي ال�صم

واملكفوفني للتعرف على الت�شريعات يف الدولة ،ومتثل منوذج يف التعاون
بني اجلهات املختلفة وتبادل املعلومات حول قوانني �أ�صحاب الهمم بهدف
دجمهم الكامل يف املجتمع.
وقال �إن م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم �أطلقت يف وقت �سابق �ضمن
مبادراتها الوطنية م�شروع معجم لغة الإ��ش��ارة الإم��ارات��ي امل�صور لل�صم
الذي يجمع م�صطلحات لغة الإ�شارة املحلية الإمارات ّية ويوثقها يف �إ�صدار
معتمد للعمل نحو دم��ج فئة ال�صم من �أ�صحاب الهمم يف املجتمع ون�شر
لغتهم وخا�صة املفردات الإماراتية بلغة الإ�شارة الإماراتية حتت �شعار "نحو
معجم لغة �إ�شارة �إماراتي موحد" و�أطلقت مرحلته الأوىل باعتماد ومباركة
من جمل�س ال��وزراء ،ومب�شاركة ثمان جهات خمتلفة ،كما �شارك يف �إجناز
العمل �أك�ثر من �ستني �أ�صم و�صماء ،بالإ�ضافة �إىل اثني ع�شر مرتجماً،
واثني ع�شر فرداً من العاملني مع ال�صم.
و�أ�شار الأمني العام �إىل �أن فكرة م�شروع توثيق لغة الإ�شارة الإماراتية ،ت�أتي
من حاجة ال�صم يف الدولة �إىل مرجع موحد يجمع لهم لغتهم ،مبا ي�ضمن
ا�ستمرارها ومن ّوها ،ودرا�سة التغريات التي تطر�أ عليها م�ستقب ً
ال ،وذلك
للطبيعة اخلا�صة التي متتاز بها لغة الإ�شارة ،بالإ�ضافة �إىل حاجة ال�صم
�إىل مو�سوعة �إ�شارية توثق لهم لغتهم �أ�سوة ب�أقرانهم يف ال��دول املجاورة،
ومبا يُ�سهم يف رفع م�ستواهم العلمي والثقايف.
من جانبه ثمن �سعادة �أحمد بن م�سحار الأم�ين العام لـ "اللجنة العليا
للت�شريعات يف دبي" التعاون املثمر وال�شراكة املتميزة مع م�ؤ�س�سة زايد

العليا لأ�صحاب الهمم �ضمن م�شروع ترجمة قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة لإم��ارة دبي والئحته التنفيذية بلغة الإ�شارة لل�صم و�إتاحة مادة
�صوتيه تتنا�سب مع املكفوفني و�ضعاف الب�صر ،م�ؤكداً �أن ذلك ي�أتي ان�سجاماً
مع املنهجية اجلديدة للعمل احلكومي االحتادي التي �أعلن عنها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،بهدف ت�سريع املنجزات وحتديد الأولويات
من خالل حتويل الأن�شطة والأعمال واخلطط احلكومية مل�شاريع حت ّولية
ونوعية على امل�ستوى الوطني والعمل كفريق واحد.
وق ��ال اب��ن م�سحار  :ميثل ال�ق��ان��ون رق��م  3ل�سنة  2022ب���ش��أن حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي ،دفعة مهمة للتغلب على العقبات التي
تواجه �أ�صحاب الهمم وحتقيق العي�ش الكرمي لهم وامل�ساواة مع الآخرين
م��ن خ�لال �إق ��رار �سيا�سات وخ�ط��ط وم �ب��ادرات تكفل حماية حقوقهم يف
احل�صول على الرعاية الأ�سا�سية وت�أهيلهم ودجمهم يف املجتمع وامل�شاركة
ب�شكل كامل يف جميع جوانب احلياة وفق �أف�ضل املمار�سات التي ت�سهم يف
تعزيز ذلك ،لذا كان من الأهمية التعاون على �إتاحة هذه القانون لأ�صحاب
الإعاقة ال�سمعية والب�صرية عرب التقنيات الرقمية احلديثة ،ليتعرفوا على
حقوقهم ووجباتهم يف �إطار العناية الكبرية التي توليها �إمارة دبي لأ�صحاب
الهمم واحلر�ص الكامل على �إيجاد الإطار القانوين ال�شامل الذي ي�صون
لهم حقوقهم وميتعهم بت�أدية �أدوارهم ك�أ�شخا�ص فاعلة و�شريحة مهمة يف
م�سرية التنمية.

تريندز وجامعة الإمارات ي�ستعر�ضان �سبل تفعيل ال�شراكة والتعاون بينهما يف جماالت البحث والتدريب
•• ابوظبي-الفجر:

ا�ستعر�ض م��رك��ز تريندز للبحوث واال��س�ت���ش��ارات م��ع جامعة الإم ��ارات
�سبل تفعيل اتفاقية التعاون امل�شرتك بني اجلانبني يف املجاالت البحثية
والتدريبية ،مبا يحقق الأهداف اال�سرتاتيجية للجانبني ،ويعزز تكامل
الأدوار البحثية والأكادميية ،ويرفد املجتمع املعريف بكفاءات بحثية �شابة
قادرة على مواكبة التطورات وامل�ستجدات.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده الدكتور حممد عبداهلل العلي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز تريندز ،مع الأ�ستاذ الدكتور �أحمد علي م��راد النائب
امل�شارك للبحث العلمي يف جامعة الإم��ارات لدى زيارته على ر�أ���س وفد
من اجلامعة ملقر املركز يف �أبوظبي.
ورحب الدكتور العلي ،بوفد جامعة الإم��ارات ،بح�ضور ر�ؤ�ساء قطاعات

وم ��دراء �إدارات "تريندز" ال��ذي��ن ق��دم��وا ��ش��رح�اً ح��ول جم��االت عمل"
تريندز " البحثية والعلمية والتدريبية و�إ�صداراته و�إدارة الباروميرت
ال�ع��امل��ي ،وم��ا و�صلت �إل�ي��ه م��ن ج��ودة عاملية م��ن حيث ال ��ر�ؤى والتوجه
وامل�ضمون والأهداف.
بدوره قدم الدكتور �أحمد مراد نبذة حول جامعة الإم��ارات وما و�صلت
�إليه من تطور علمي وبحثي ،وا�ستعر�ض املجاالت التي ترغب اجلامعة يف
التعاون مع "تريندز" ب�ش�أنها ،مثمناً جهوده البحثية والعلمية واملحتوى
العلمي الر�صني الذي ينتجه املركز ،وما و�صل اليه خالل فرتة وجيزة،
حيث متكن من حتقيق ريادة عاملية يف عدد من املوا�ضيع اال�سرتاتيجية.
وقال �إن جامعة الإمارات تتطلع �إىل تفعيل اتفاقية ال�شراكة مع "تريندز"
لتحقيق توجهات املركز واجلامعة يف �إيجاد جيل من الباحثني ال�شباب،
م�ؤكداً �أن التقدير الذي يحظى به "تريندز" و�سمعته البحثية العاملية

الفريق املري يرت�أ�س اجتماع تقييم �أداء التحريات واملباحث اجلنائية
•• دبي -وام:

ت ��ر�أ� ��س م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ع �ب��د اهلل
خليفة املري القائد العام ل�شرطة
دب��ي اج�ت�م��اع تقييم �أداء الإدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح��ري��ات وامل� �ب ��اح ��ث
اجلنائية خ�لال ال��رب��ع الأول من
العام احلايل.
ح���ض��ر االج �ت �م��اع � �س �ع��ادة اللواء
خ�ب�ير خليل �إب��راه �ي��م املن�صوري
م �� �س��اع��د ال �ق��ائ��د ال� �ع ��ام ل�ش�ؤون
البحث اجل�ن��ائ��ي والعميد جمال
�� �س ��امل اجل �ل ��اف م ��دي ��ر الإدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح��ري��ات وامل� �ب ��اح ��ث
اجلنائية والعميد ال�شيخ حممد
ع �ب��د اهلل امل� �ع�ل�ا م ��دي ��ر الإدارة
العامة للتميز وال��ري��ادة والعميد
حم�م��د ع�ق�ي��ل �أه �ل��ي ن��ائ��ب مدير
الإدارة العامة للتحريات واملباحث
اجلنائية ل�ش�ؤون البحث والتحري
والعميد �سعيد العيايل نائب مدير
الإدارة العامة للتحريات واملباحث
اجلنائية ل�ش�ؤون الإدارة والرقابة
والعميد خالد بن �سليمان مدير
�إدارة الرقابة والتفتي�ش ومديري
الإدارات الفرعية يف الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية.
ونوه معايل الفريق املري باجلهود
ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب �ه��ا ف� ��رق ال �ع �م��ل يف
الإدارة العامة للتحريات واملباحث
اجلنائية ل�ضبط مرتكبي اجلرائم
خالل وقت قيا�سي وبحرفية عالية

وقوة خمرجاته جعلته �ضمن �أولويات اهتمام اجلامعة ،حيث �إنه يعد من
�أهم املراكز املرموقة والفعالة يف املنطقة.
و�أعرب الدكتور مراد عن رغبة اجلامعة يف التعاون مع مركز تريندز يف
العديد من املبادرات البحثية والتدريبية لطلبة اجلامعة واملوظفني يف
تريندز بهدف التكامل خلدمة الأه��داف العليا واملجتمع ،وت�أهيل جيل
قادر على العمل والبحث مبهارات عالية ،مبدياً حر�ص جامعة الإمارات
على امل�شاركة يف فعاليات املركز الداخلية واخلارجية.
كما عر�ض ع��دداً من امل�شاريع البحثية والتدريبية وامل�ب��ادرات للتعاون،
ومنها "برنامج تريندز وجامعة الإمارات لأبحاث الطلبة" بهدف ت�أهيل
الباحثني ال�شباب.
وقد رحب الدكتور حممد عبداهلل العلي بالتعاون بني "تريندز" وجامعة
الإمارات بو�صفها �إحدى اجلامعات امل�صنفة حملياً وعاملياً ،م�ؤكداً �أن هذا

التعاون من �ش�أنه �إنتاج خمرجات ج��ادة ونوعية ،وق��ال �إن ه��ذا التعاون
ي�شكل حمطة متميزة ،حيث تتكاتف اجلهود البحثية والأكادميية لإيجاد
باحثني �شباب ق��ادري��ن على مواكبة ال�ت�ط��ورات وامل�ستجدات الراهنة،
وا�ست�شراف م�سارات امل�ستقبل ،بل وامل�شاركة يف �صنعه.
كما �أبدى الدكتور حممد العلي ا�ستعداد "تريندز" للعمل والتعاون مع
اجلامعة يف جماالت البحث والتدريب ،وكل ما من �ش�أنه حتقيق تطور
ونقلة نوعية معرفية ،مثمناً يف هذا ال�صدد جهود جامعة الإمارات يف رفد
املجتمع بكوادر علمية م�ؤهلة تخدم الوطن واملجتمع والإن�سانية جمعاء،
وم�ؤكداً �أن التعاون بني مركز "تريندز" واجلامعة وغريها من امل�ؤ�س�سات
يندرج يف �إط��ار ال�سعي لبناء �شراكات بحثية وعلمية فاعلة .وق��د اتفق
اجلانبان على موا�صلة االجتماعات بينهما لو�ضع الأطر وتفعيل العمل
مبا يحقق الأهداف املرجوة.

�أحكام بال�سجن بني � 3سنوات و� 15سنة وغرامات ت�صل �إىل  10ماليني درهم

�إدانة  79متهما بارتكاب جرائم االحتيال وغ�سل الأموال
با�ستخدام عناوين وهمية ملوقع �إلكرتوين للتداول بالأ�سهم

•• �أبوظبي-وام:

وجهودهم يف حفظ الأمن والأمان
يف الإم ��ارة م��ا �ساهم يف انخفا�ض
م�ؤ�شر �إجمايل البالغات اجلنائية
يف جميع م��راك��ز ال�شرطة بن�سبة
 68%يف الربع الأول من العام
اجلاري كما بلغت ن�سبة البالغات
امل �ع �ل��وم��ة  99%م ��ن �إج� �م ��ايل
البالغات يف الربع الأول من العام
احل ��ايل ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اكت�شاف
ال� �ب�ل�اغ ��ات امل �ج �ه��ول��ة للجرائم
امل�ق�ل�ق��ة م��ن ق �ب��ل ف ��رق ال �ع �م��ل يف
الإدارة العامة للتحريات واملباحث
اجل �ن��ائ �ي��ة وم ��راك ��ز ال �� �ش��رط��ة يف
ال��رب��ع الأول م��ن ال �ع��ام 2022
بن�سبة .98%

وا� �س �ت �ع��ر���ض االج �ت �م ��اع النتائج
ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا الإدارة العامة
ل �ل �ت �ح��ري��ات وامل �ب��اح��ث اجلنائية
يف ت�ن�ف�ي��ذ اخل �ط��ط التطويرية
واال�� � �س �ت��رات� � �ي� � �ج� � �ي � ��ة لتحقيق
الأه� ��داف وامل ��ؤ� �ش��رات امل�ن���ش��ودة يف
خف�ض م�ع��دالت اجل��رمي��ة املقلقة
وال�ت�ع��ام��ل ال�سريع م��ع البالغات
وخطط تقليل اجلرائم يف مناطق
االخت�صا�ص وت�شكيل فرق العمل
الف ّعالة وذلك يف الربع الأول من
ال�ع��ام اجل ��اري ومقارنتها بالربع
الأول من العام املا�ضي.
كما ا�ستعر�ض االجتماع �إح�صاءات
ال �ب�لاغ��ات اجل�ن��ائ�ي��ة والبالغات

امل �ق �ل �ق��ة ع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى م ��راك ��ز
ال�شرطة يف الربع الأول من العام
 2022ومقارنتها بنف�س الفرتة
م��ن ال�ع��ام  2021بالإ�ضافة اىل
ع ��ر� ��ض �أه � ��م ال �ق �� �ض��اي��ا ال �ت ��ي مت
التعامل معها والأ�سباب التي �أدت
�إىل خ�ف����ض اجل��رمي��ة بالتعاون
م��ع م��راك��ز ال���ش��رط��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل
دور مركز التحليل الإح�صائي يف
عملية الربط اجلنائي يف احل�صول
ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات وت��وزي �ع �ه��ا على
الفرق امليدانية والتنب�ؤ باجلرمية
م��ن خ�لال الأ��س��ال�ي��ب الإجرامية
املتوقعة وا�ستخدام تقنيات الذكاء
اال�صطناعي.

�أدان � � � ��ت امل �ح �ك �م��ة اجل ��زائ � �ي ��ة يف
�أب��وظ�ب��ي ،املخت�صة بنظر جرائم
غ�سل الأموال والتهرب ال�ضريبي،
جماعة �إجرامية منظمة مكونة
م��ن �� 79ش�خ���ص�اً م��ن جن�سيات
م �ت �ع��ددة ،ت�خ���ص���ص��ت يف ارتكاب
ج��رائ��م االح �ت �ي��ال ع�ب�ر ال�شبكة
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام عناوين
وهمية مل��وق��ع �إل �ك�تروين لتداول
�أ� �س �ه��م ب��ال �ب��ور� �ص��ة يف ال�صني،
و�إي �ه��ام املتعاملني لال�ستثمار يف
� �ش��راء ت�ل��ك الأ� �س �ه��م ع�ل��ى خالف
احل �ق �ي �ق��ة ب� �غ ��ر� ��ض اال�ستيالء
ع�ل��ى م�ب��ال��غ م��ال �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ارت� �ك ��اب ج��رمي��ة غ���س��ل الأم � ��وال
بق�صد �إخفاء م�صدر تلك املبالغ
املتح�صلة.
وق�ضت املحكمة ح�ضوريا على 66
متهماً وغيابيا على  13متهماً يف
التنظيم الإج��رام��ي ،وال��ذي �ضم
 72متهماً من جن�سيات متعددة،
وذل��ك مبعاقبتهم بال�سجن ملدد

تراوحت بني � 3سنوات و� 15سنة
مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ
العقوبة ،والغرامة التي ترتاوح
من � 200أل��ف �إىل  10ماليني
دره� ��م ل�ك��ل م�ت�ه��م ،م��ع م�صادرة
ك��اف��ة الأم ��وال امل�ضبوطة بحوزة
املتهمني ،وك��ذا م�صادرة الأموال
ال�سائلة امل��وج��ودة بح�سابات كل
م �ن �ه��م وال � �ع � �ق ��ارات وال�سيارات
واحل��وا� �س �ي��ب الآل� �ي ��ة والهواتف

النقالة وال�ساعات واملجوهرات.
وتتلخ�ص تفا�صيل ال��دع��وى ،يف
ا�شرتاك املتهمني مع �آخر جمهول
ب �ط��ري��ق االت� �ف ��اق ع �ل��ى التحايل
ع� �ل ��ى ال � �ع � �ن� ��وان ال �ب�روت� ��وك� ��ويل
لل�شبكة املعلوماتية لأح��د املواقع
الإل �ك�ت�رون �ي��ة اخل��ا� �ص��ة بتداول
الأ� �س �ه��م ب��ال�ب��ور��ص��ة يف ال�صني،
ب��ا��س�ت�خ��دام ع �ن��وان وه �م��ي عائد
ل �ل �غ�ير ب �ق �� �ص��د ارت � �ك ��اب جرمية

االحتيال على املجني عليهم من
املتعاملني عرب املوقع الإلكرتوين
لال�ستثمار يف �شراء الأ�سهم على
خالف احلقيقة ،وذلك با�ستخدام
�إح ��دى و��س��ائ��ل تقنية املعلومات،
وب��ال�ت��ايل اال�ستيالء على املبالغ
املالية� ،إىل جانب ارتكاب جرمية
غ���س��ل الأم � ��وال لإخ �ف��اء ومتويه
حقيقة وم�صدر تلك املتح�صالت
ب�أ�ساليب غري م�شروعة.
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اختتام ملتقى تخ�ص�صات امل�سالك البولية يف دبي
•• دبي-وام:

04

اختتمت يف دبي �أم�س فعاليات الدورة الثانية من ملتقى تخ�ص�صات امل�سالك
البولية الذي نظمته جمعية الإمارات جلراحة امل�سالك البولية واملدر�سة
العربية جلراحة امل�سالك البولية و�شركة "اندك�س" لتنظيم امل�ؤمترات
واملعار�ض الع�ضو يف "اندك�س القاب�ضة".
�شارك يف امللتقى  -الذي �أقيم حتت �شعار "مرحلة ما بعد العالج ،ت�شجيع
الإبداع واالبتكار يف التكنولوجيا العالجية" ..نخبة من اخلرباء والعامليني
وجمع من الأطباء املخت�صني من املنطقة وخارجها.
وتكمن �أهمية هذا احل��دث العاملي يف املوا�ضيع التي ناق�شها والتي ت�ؤكد
املكانة العاملية الرائدة لدولة الإم��ارات يف املجاالت املعنية بجودة احلياة
واخلدمات ال�صحية وتوظيف التكنولوجيا املتقدمة يف الرعاية الطبية

بكافة جماالتها حيث يوا�صل القطاع ال�صحي يف الدولة امل�ضي يف التطور
وخدمة املر�ضى من خالل توفري �أف�ضل �سبل الرعاية الطبية املتكاملة.
وت�ضمنت �أجندة امللتقى عددا من اجلل�سات الطبية والبث املبا�شر للعمليات
اجل��راح�ي��ة ت�ط��رق امل���ش��ارك��ون فيها �إىل موا�ضيع خمتلفة تغطي جميع
التخ�ص�صات الدقيقة والتخ�ص�صية يف جمال امل�سالك البولية والأمرا�ض
املرتبطة باجلهاز البويل و�أحدث التقنيات يف و�سائل الت�شخي�ص والعالج.
و�شهد امللتقى م�شاركة �أك�ثر من  450متخ�ص�صا يف الرعاية ال�صحية
من  20دول��ة حول العامل و�أك�ثر من  80متحدثا قدموا  3ور���ش عمل
و 10حما�ضرات علمية متخ�ص�صة بالإ�ضافة �إىل عر�ض  15مل�صق علمي
�إحرتايف.
وق��ال ال��دك�ت��ور عبدالقادر ال��زرع��وين رئي�س جمعية الإم ��ارات لأمرا�ض
وجراحة امل�سالك البولية �إن ملتقى تخ�ص�صات امل�سالك البولية يهدف

�إىل تثقيف امل�صابني ب�أمرا�ض امل�سالك البولية حول �أهمية وفوائد العالج
ومناق�شة �أخر �سبل العالج التي تو�صل �إليها الطب احلديث يف هذا القطاع
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�سليط ال���ض��وء على �آف ��اق ال�ت�ط��ورات امل�ستقبلية لدولة
الإم��ارات يف خمتلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية لتلبية
احلاجة املت�سارعة للرعاية ال�صحية ا�ستجابة حلركة النمو املتوا�صلة يف
الدولة .من جانبه قال الدكتور يا�سر فرحات رئي�س املدر�سة العربية لطب
امل�سالك البولية " نعمل على �سد ثغرات التوعية بتخ�ص�صات امل�سالك
البولية وا�ستك�شاف التحديات التي يجب التغلب عليها لتوفري �أف�ضل
خدمات الوقاية والت�شخي�ص والعالج وبناء ال�شراكات وج�سور التعاون
ب�ين خمتلف امل��ؤ��س���س��ات ال�صحية ح�ي��ث يتعني علينا كمتخ�ص�صني يف
الرعاية ال�صحية توعية املر�ضى ب�سبل العالج اجلديدة ورفع الوعي بني
اجلماهري وتوثيق العالقات" .و�أو�ضح الدكتور �أحمد حمادي الأمني العام

معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب  2022ينطلق اليوم

•• �أبوظبي-وام:

تنطلق �صباح اليوم فعاليات ال��دورة الـ 31من معر�ض �أبوظبي الدويل
للكتاب ،ال��ذي ينظمه مركز �أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة
وال�سياحة يف �أبوظبي ،وت�ستمر حتى  29مايو احل��ايل يف مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض ،مب�شاركة نوعية من  1130نا�شراً من �أكرث من 80
دول ��ة ،ي�تراف��ق ح�ضورهم م��ع �أك�ث�ر م��ن  450فعالية ثقافية ومعرفية
و�إبداعية ،و�أن�شطة تفاعلية ت�ستهدف خمتلف فئات املجتمع.

وحتل جمهورية �أملانيا االحتادية ك�ضيف �شرف للحدث هذا العام ،لتقدّم
جلمهور الثقافة العربية والإماراتية برناجماً متكام ً
ال �ضمن جناح خا�ص،
ي�شارك فيه نخبة من �أبرز الأدباء واملثقفني واملفكرين الأملان.
و�سي�شهد اجلمهور على امتداد �أيام املعر�ض فعاليات متنوعة يف جدول �أعمال
املعر�ض الذي ي�ضم �أركانا متعددة ت�ضم املن�صة الرئي�سة ومن�صة ال�شباب،
�إ�ضافة �إىل ردهة الأعمال وركن �أمناط احلياة ف�ض ً
ال عن ركن الفن ،الذين
يقدمون جمموعة وا�سعة من اجلل�سات احلوارية ،والندوات ،والأم�سيات
الأدبية والثقافية والفكرية التي ت�ست�ضيف نخبة من �أملع الأ�سماء �أبرزهم

ال�شاعر والناقد �أدوني�س ،وغويدو �إمبينز ،احلائز على جائزة نوبل للعام
 2021يف ال�ع�ل��وم االق�ت���ص��ادي��ة ،وال�بروف�ي���س��ور روج��ر �آالن� ،أح��د �أهم
الباحثني الغربيني يف الأدب العربي املعا�صر ،والربوف�سور حم�سن املو�سوي،
�أ�ستاذ الدرا�سات العربية واملقارنة يف جامعة كولومبيا وغريهم .كما ّ
ينظم
املعر�ض جمموعة كبرية من الفعاليات التعليمية ،و�أن�شطة متخ�ص�صة
للطفل يقدمها نخبة من الأكادمييني واملتخ�ص�صني� ،إىل جانب الربنامج
الثقايف اخلا�ص ب�ضيف ال�شرف� ،إذ �ستحتفي املانيا �ضمن جناحها اخلا�ص
ب�إبداعات نخبة من املفكرين واملبدعني مب�شاركة نحو  80نا�شراً ومثقفاً

زكي ن�سيبة :معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب ير�سخ مكانة �أبوظبي كمركز عاملي لالحتفاء بالثقافة والأدب واملعرفة
•• ابوظبي -الفجر:

�أك��د معايل زك��ي ن�سيبة،امل�ست�شار
ال �ث �ق��ايف ل���ص��اح��ب ال���س�م��و رئي�س
ال��دول��ة ،الرئي�س الأع�ل��ى جلامعة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة على
�أه�م�ي��ة م�ع��ر���ض �أب��وظ�ب��ي الدويل
ل �ل �ك �ت��اب  2022ال � ��ذي ينطلق
ال�ي��وم يف م��رك��ز اب��وظ�ب��ي الوطني
للمعار�ض وي�ستمر حتى يوم 27
من ال�شهر اجلاري .
وقال يف ت�صريح بهذه املنا�سبة ان
املعر�ض ال��ذي ي�شارك فيه نخبة
من الكتاب واملثقفني من االمارات
وع��دد م��ن دول ال�ع��امل اىل جانب
امل�ئ��ات م��ن دور الن�شر الإماراتية
والعربية والأجنبية  ,يربز مكانة
الإم��ارات كمركز لالمتياز املعريف
والثقايف.
وذك��ر معاليه ان معر�ض �أبوظبي
الدويل للكتاب ي ُع ّد القلب الناب�ض
ل�صناعة الن�شر يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ويعك�س

يف املدر�سة العربية جلراحة امل�سالك البولية �أن امللتقى ا�ستعر�ض �أهم و�آخر
امل�ستجدات والعالجات والبحوث الطبية يف تخ�ص�صات امل�سالك البولية
م��ا يعك�س حر�ص العلماء والأط �ب��اء على ح�شد اجل�ه��ود وتوحيد الر�ؤى
جتاه التحديات الطبية املعا�صرة وامل�ستجدات العاملية املرتبطة ب�أمرا�ض
امل�سالك البولية وجميع الأمرا�ض وامل�شكالت ال�صحية املت�صلة بها .ومت
خالل امل�ؤمتر بث مبا�شر لعملية جراحية من م�ست�شفى ال�شيخ خليفة العام
يف �أم القيوين لعالج �أمرا�ض امل�سالك البولية والإخ�صاب لدى الرجال.
ويحظى ملتقى تخ�ص�صات امل�سالك البولية بدعم كل من هيئة ال�صحة
بدبي وم�ست�شفى ال�شيخ خليفة ال�ع��ام يف �أم القيوين وجمعية الإمارات
لأمرا�ض وجراحة امل�سالك البولية والرابطة العربية جلراحة امل�سالك
البولية والتنا�سلية وجمعية الإم��ارات ل�ل�أورام وجمعية ال�شرق الأو�سط
لل�صحة اجلن�سية،ط واجلمعية العربية للتحكم يف ال�سل�س البويل.

ري� ��ادة ري� ��ادة الإم� � ��ارات الثقافية
التي ب��د�أت منذ  30عاماً ،بر�ؤية
حكيمة من املغفور له ال�شيخ زايد
ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان ،ط�ي��ب اهلل
ث� ��راه ،و ُي���س�ه��م يف ت��ر��س�ي��خ مكانة
�إمارة �أبوظبي كوجهة ثقافية على
م�ستوى ال�ع��امل ،وكمثال يحتذى
ب ��ه ل�ل�اب �ت �ك��ار وال� �ت� �ن ��وع الثقايف
والإب � ��داع � ��ي ال � ��ذي �أ� �ص �ب��ح �سمة
�أ�سا�سية ملجتمعنا.
و�أ�ضاف قائال " لقد �أ ّك��د م�ؤ�س�س
ال ��دول ��ة امل �غ �ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زايد
ب��ن ��س�ل�ط��ان ال ن�ه�ي��ان ط�ي��ب اهلل
ث��راه ,على �أهمية العلم والثقافة
وامل � �ع� ��رف� ��ة ،واع � �ت �ب�ره� ��ا رك� ��ائ� ��زاً
�أ�سا�سية ل�ل��دول��ة ال�ق��وي��ة لإميانه
ال��را��س��خ ب��ال��دور امل ُ�ه��م للثقافة يف
ال�ت�ن�م�ي��ة ال �� �ش��ام �ل��ة ،و�أن الهوية
الوطنية ،الثقافة وال�ت�راث ،لأي
�أم ��ة م��ن الأممُ ،ت���ش� ّك��ل �أح ��د �أهم
الأعمدة التي يقوم عليها تاريخها
وح���ض��ارت�ه��ا ،ب��اع�ت�ب��اره��ا ال�سمات
ال�ع��ام��ة ال�ت��ي مت�ي��ز ذل��ك التاريخ

وت �ل ��ك احل� ��� �ض ��ارة ،وال� �ت ��ي يُبنى
عليها امل�ستقبل الواعد القائم على
�أ�س�س وقواعد متينة ،تعطي القوة
ل�ل�أم��ة وت��دف��ع �أب �ن��اءه��ا مل��زي��د من
البناء والتطور.
ً
وم�ضي ي�ق��ول " م�ستلهما حكمة
وب�صرية م�ؤ�س�س ال��دول��ة املغفور
له ال�شيخ زاي��د "طيب اهلل ثراه"،
وم��ن ر�ؤى ق��ائ��د التمكني املغفور
له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
"رحمه اهلل" ،مع �إميان عميق ب�أن
التعليم والثقافة واملعرفة تمُ ّثل

البوابة الذهبية التي ينطلق منها
�أب �ن��اء وب �ن��ات ال��وط��ن �إىل م�سرية
واع� � ��دة م ��ن ال �ت �ط��ور واالزده � � ��ار
وال �ت �ق��دم االق �ت �� �ص��ادي والريادة،
والإب� � � � ��داع يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
ال�ت�ن�م��وي��ة� ،أخ ��ذ ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان،
رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه اهلل" على
عاتقه مه ّمة دعم العن�صر الب�شري
ال � ��ذي يمُ � � ّث ��ل ال �ث��روة احلقيقية
حم�ل�ي�اً وع��رب �ي �اً ،وحت�ف�ي��ز امل�شهد
الثقايف واملُ�شار ّكة الف ّعالة لل�شباب
يف م���س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة ،ع�بر متكني
امل��واه��ب الإب��داع�ي��ة املوهوبة التي
ُت�سهم يف رف��د ال�ق�ط��اع الإبداعي
ب �ك��وادر �شبابية ُم�ب��دع��ة وم�ؤهّ لة
تعمل على تعزيز احل��راك الثقايف
امل �ح �ل��ي ،وحت �م��ل ال �ف��ن والثقافة
الإماراتية �إىل العاملية.
و�أك � � ��د م� �ع ��ايل زك � ��ي ن �� �س �ي �ب��ة انه
بف�ضل دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ورعايته
للثقافة � ,أ�صبح معر�ض �أبوظبي

الدويل للكتاب مهرجاناً احتفالياً
�أدب �ي �اً �سنوياً �ضخماً ،ي�ستقبل يف
كل ع��ام� ،أك�ثر من � 150أل��ف من
الأدباء� ،صانعي املحتوى واملبدعني
وحم �ب ��ي ال � �ق � ��راءة ،وال�شغوفني
باقتناء الكتاب ،يف �شتى جماالت
الثقافة والآداب واملعارف والعلوم،
م��ن ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء ال �ع��امل داخل
اث �ن �ت��ي ع �� �ش��رة ق ��اع ��ة ع ��ر� ��ض ّ
مت
ت�صميمها وف �ق �اً لأح� ��دث ط ��راز،
لي�ؤكد على مكانة �أبوظبي كمركز
عاملي لالحتفاء بالثقافة والأدب
وامل �ع��رف��ة ،ون�ق�ط��ة ال�ت�ق��اء و�سوقاً
ل�صناعة الن�شر يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و�أخ �ت �ت��م ت���ص��ري�ح��ه ب��ال �ق��ول "�إن
ا��س�ت���ض��اف��ة �أب��وظ �ب��ي للفعاليات
معر�ض �أبوظبي ال��دويل للكتاب،
يف دورت� � ��ه احل ��ادي ��ة والثالثني،
ُتربز مكانة الإمارات كوجهة �أوىل
لالمتياز املعريف والثقايف ،ومنوذجاً
رائداً ملجتمع يعت ّز بهويته الوطنية
وثقافته عاملياً".

ومبدعاً يقدّمون �أك�ثر من  14جل�سة ثقافية ومهنية متن ّوعة ،يرافقها
عرو�ض نخبة خمتارة من الأفالم الأملانية امل�ستوحاة من كتب ،كما �سيتع ّرف
اجلمهور املح ّلي والعربي على �إبداعات ال�شاعر والكاتب امل�سرحي والروائي
يوهان غوته� ،إىل جانب �سرد ب�صري ومعريف و�إبداعي لتاريخ طويل من
الإبداع الفكري واللغوي والأدبي الأملاين.
ودعا مركز �أبوظبي للغة العربية جميع �أف��راد اجلمهور حل�ضور املعر�ض
وامل���ش��ارك��ة يف فعالياته املختلفة وامل�ت�ن��وع��ة ،وال�ت��ي تلبي تطلعات جميع
الفئات.

وزارة ال�صحة ت�ؤكد جاهزية القطاع للتعامل مع جدري القردة
•• دبي -وام:

�أك� ��دت وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ع��ن جاهزية
القطاع ال�صحي للتعامل مع جدري القردة من خالل
اال�ستعداد اال�ستباقي للر�صد والتق�صي املبكر حلاالت
جدري القردة يف الدولة وذلك بعد ظهور عدة تقارير
حول اكت�شاف حاالت يف عدد من دول العامل.
و�أو� �ض �ح��ت ال � ��وزارة �أن ج ��دري ال �ق��رود ي�ع�ت�بر مر�ض
ح �ي��واين امل�ن���ش��أ ي�سببه ف��اي��رو���س ينتمي �إىل ف�صيلة
ف�يرو� �س��ات اجل� ��دري ح�ي��ث ينت�شر يف امل �ق��ام الأول يف
مناطق ال�غ��اب��ات اال�ستوائية امل�ط�يرة يف و��س��ط وغرب
�أفريقيا ويتم ت�صديره �أحيانا �إىل مناطق �أخرى..كما
يحدث انتقال حم��دود من �إن�سان �إىل �آخ��ر من خالل
االت�صال املبا�شر بالتقرحات اجللدية و�سوائل اجل�سم
ورذاذ اجلهاز التنف�سي وامل��واد امللوثة  ..وحتى اندالع
هذه الفا�شية مل يكن املر�ض يحدث �إال يف جمموعات
�صغرية �أو متو�سطة احل�ج��م ،م��ا ي�شري �إىل انخفا�ض
ق��اب�ل�ي��ة االن �ت �ق��ال ب�ين ال�ب���ش��ر  ..فيما ت�ك��ون الإ�صابة
باملر�ض عادة خفيفة ولكن ميكن �أن يكون املر�ض �شديداً
يف ن�سبة حمدودة من احلاالت.
ونوهت �إىل �أن فرتة ح�ضانة املر�ض ترتاوح بني � 7إىل
 14وقد متتد �إىل  21يوما وفرتة العدوى من �شخ�ص

�إىل �آخ��ر ت�ب��د�أ م��ن بعد ظهور الطفح اجل�ل��دي والذي
يظهر عادة بعد حوايل � 3أيام من الإ�صابة باحلمى ..
وقد ي�صاحب املر�ض �أعرا�ض مثل �إرهاق� ،صداع وانتفاخ
يف الغدد اللمفاوية.
وب��ادرت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بدرا�سة وتقييم
خطر الوباء حملياً وفق حجم ال�سفر الدويل و�إ�صدار
تعميم ل�ل�ك��وادر الطبية العاملة ب��ال��دول��ة للعمل على
اك�ت���ش��اف احل� ��االت والإب �ل��اغ ع�ن�ه��ا ل�ل�ج�ه��ات ال�صحية
املعنية  ..كما قامت ال��وزارة بتطوير �آليات الت�شخي�ص
املختربي للحاالت امل�شتبه بها بال�سرعة املطلوبة .وقام
الفريق التقني اال�ست�شاري ملكافحة اجلائحات ب�إعداد
دليل الرت�صد واالكت�شاف املبكر للمر�ض و�إدارة احلاالت
امل�صابة �إكلينيكيا والإجراءات االحرتازية.
ك�م��ا ت�ق��وم وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع والهيئات
ال���ص�ح�ي��ة ب�ت�ع��زي��ز ال�تر��ص��د ال��وب��ائ��ي ل���ض�م��ان �سرعة
اكت�شاف احلاالت والعمل على عدم االنت�شار املحلي لهذا
الفريو�س حيث �أنه الطريقة املثلى للوقاية من انت�شار
املر�ض.
و�أهابت ال��وزارة باجلمهور �أخ��ذ املعلومات من امل�صادر
الر�سمية يف الدولة وعدم تداول ال�شائعات واملعلومات
امل�غ�ل��وط��ة ب ��إال� �ض��اف��ة �إىل �أه�م�ي��ة م�ت��اب�ع��ة امل�ستجدات
واالر�شادات التي �ست�صدر من اجلهات ال�صحية.

ربع قرن تنمي اخليال الإبداعي لأبناء ال�شارقة بالقراءة
•• ال�شارقة -الفجر:

حر�صاً على تنمية اخل�ي��ال الإب��داع��ي وزي ��ادة ال��وع��ي الثقايف للأطفال
واليافعني من �أبناء �إم��ارة ال�شارقة ،من خ�لال ال�ق��راءة و�شغف البحث
واالطالع؛ �شاركت م�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين ،متمثلة
يف "�أطفال ال���ش��ارق��ة ونا�شئة ال���ش��ارق��ة و�سجايا فتيات ال�شارقة "،يف
مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل يف دورته الـ  ،13والذي نظمته هيئة
ال�شارقة للكتاب ،خالل الفرتة من � 11إىل  22مايو اجلاري ،مبا يقارب
( )25ور�شة عمل وفعالية متزج بني الرتفيه والتعلم با�ستخدام و�سائل

ومهارات خمتلفة ،قدمها جمموعة من املخت�صني من ال ُكتاب والفنانني،
�إ�ضافة �إىل املوهوبني من منت�سبي م�ؤ�س�سات ربع قرن.
مت�ي��زت فعاليات ج�ن��اح رب��ع ق��رن ب��ال�ثراء وال�ت�ن��وع ،حيث ا�شتملت على
باقة من الأن�شطة الهادفة والق ّيمة التي متهد طريق الثقافة والعلم
للفئات العمرية امل�ستهدفة من � 6إىل  18عاماً ،وتتوافق مع ميولهم
وتطلعاتهم ،كان منها ور�شة الق�صة املتحركة ،ر�سائل يف زمن خمتلف
لتدريب امل�شاركني على كيفية كتابة الر�سائل ،ومكعب الق�ص�ص وتنكة
ي ��دوه� ،إ��ض��اف��ة �إىل ت�صميم غ�ل�اف ،ق�صتي و��ص�ن��دوق ال�ه��داي��ا ومكعب
الق�ص�ص.

و�أت��اح��ت رب��ع ق��رن ل ��رواد جناحها فر�صة التعرف �إىل �أهمية القراءة
وتقنيات البحث يف ور�شة رحلة البحث عن كتاب بالتعاون مع مفو�ضية
مر�شدات ال�شارقة� ،إىل جانب ور�ش من ّوعة منها ،فوا�صل كتاب بالطريقة
اليابانية ،عاملي ال�صغري ،ورحلة مع كاتب لتفعيل ثقافة احلوار وتنمية
مهارات امل�شاركني يف اال�ستماع والتحدث ،كما تعرفوا �إىل وجه �آخر من
الفنون والتجارب الإبداعية يف ور�ش لنعبرّ بالفنون امل�سرحية ،فن املانغا،
الر�سم على اخل�شب.
كما �شهد اجل�ن��اح �إط�ل�اق "حتدي  28للقراءة" بالتعاون م��ع الكاتبة
م�ي�ث��اء اخل �ي��اط ،وه��و م�غ��ام��رة ق��رائ�ي��ة �ش ّيقة ت�ستمر مل��دة ع ��ام ،بهدف

ت�شجيع امل�شاركني على ق��راءة  28ق�صة ،على �أن يبد�أ عنوان كل ق�صة
بحرف خمتلف من احل��روف الهجائية للغة العربية ،ووف��رت ربع قرن
�أجواء تناف�سية مميزة لزائري جناحها �أ�سهمت يف حتفيز خيالهم للتعبري
عن �أنف�سهم ،عرب تدوين �أحالمهم وطموحاتهم على اجلدار التفاعلي
للجناح ،الذي حمل عنوان "�أغم�ض عينيك وتخيل".
وجاءت م�شاركة ربع قرن يف املهرجان ت�أكيداً على ا�سرتاتيجيتها التنموية
يف رعاية الأطفال والنا�شئة والفتيات ،ودورها الريادي يف تطوير وا�ستثمار
طاقاتهم لغد �أف�ضل يف بيئة �إم��ارات�ي��ة حمفزة على الإب ��داع واالبتكار،
وحتقيقاً لر�ؤيتها "�شريك جمتمعي يف بناء �أجيال واعية وم�ؤثرة".
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حاكم ال�شارقة يوجه بتنظيم ملتقيات �شعرية دورية يف �إفريقيا
•• ال�شارقة-وام:

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة دائرة الثقافة بتنظيم ملتقيات �شعرية
دورية يف قارة افريقيا.
وق��ال ��س�ع��ادة ع�ب��داهلل ب��ن حممد العوي�س رئي�س دائ ��رة الثقافة �إن
م�ب��ادرة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة اجل��دي��دة يف تنظيم ملتقيات
�شعرية دورية يف افريقيا ت�أتي يف �إطار حر�ص �سموه على رعاية اللغة
العربية و�آدابها حيث ت�ستكمل هذه املبادرة الأن�شطة امللتقيات الأدبية

التي تنظمها دائرة الثقافة يف الوطن العربي فبعد ملتقى ال�شارقة
لل�شعراء ال�شباب وم �ب��ادرة �إن���ش��اء ب�ي��وت ال�شعر يف ال��وط��ن العربي
وملتقى ال�شارقة لل�سرد وجائزة ال�شارقة لالبداع العربي وملتقى
ال�شارقة للتكرمي الثقايف �ستبد�أ الدائرة بتنفيذ املرحلة الأوىل من
هذه املبادرة التي �ست�شمل تنظيم ملتقيات �شعرية يف ال�سنغال وغينيا
و�ساحل العاج ومايل ونيجرييا وت�شاد وجنوب ال�سودان وذلك بدءاً من
يونيو املقبل وفق جدول زمني للأن�شطة خالل عام  2022كما �سيتم
طباعة الدواوين ال�شعرية ل�شعراء هذه الدول ت�شجيعاً لهم وللتحفيز
�إىل مزيد من العطاء ال�شعري.

و�أ� �ض��اف �أن م �ب��ادرة �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال�شارقة ت�شكل جت�سرياً
للعـــــــالقات الثقــــــافيـــــــة م��ع املـــــبدعني يف كافة ال��دول وه��ذا نهج
اتخذته ال�شارقة منذ بداية الن�شاط الثقايف ،كما �شكل اختيار ال�شارقة
عا�صمة للثقافة العربية عام  1998وعا�صمة للثقافة الإ�سالمية
ع ��ام  2015وع��ا��ص�م��ة ع��امل�ي��ة ل�ل�ك�ت��اب ع ��ام  2019حم �ط��ات دعم
را�سخة و�أ�سا�سية يف �سياق نهج ح��وار الثقافات واحل���ض��ارات يتمثل
ذلك يف �إ�ست�ضافة مبدعني من معظم دول العامل �ساهموا بفعالية
يف الأن�شطة الكربى التي ت�شهدها ال�شارقة مبجاالت وحقول الثقافة
املتعددة.

و�أو�ضح العوي�س �أن امللتقيات ال�شعرية يف �أفريقيا ت�شكل دعماً حقيقياً
للغة العربية حيث ت�ست�ضيف جامعة ال�شارقة و اجلامعة القا�سمية
مئات الطلبة الأف��ارق��ة الذين متكنوا من �إكت�ساب امل�ه��ارات اللغوية
العربية �أثناء ح�ضورهم الفعاليات الثقافية التي تنظمها الدائرة
والتي عززت من املخزون اللغوي لديهم كما �أن بيوت ال�شعر يف البلدان
العربية التي ترعى وتدعم �أن�شطتها ال��دائ��رة بتوجيه من �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة �شكلت من�صة لل�شعراء الأفارقة خالل ال�سنوات
املا�ضية من خالل م�شاركتهم يف الأم�سيات واملهرجانات ال�شعرية التي
نظمتها تلك البيوت.
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حاكم ال�شارقة ي�شهد ملتقى الإعالميني الثالث لهيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون
•• ال�شارقة -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،على ال��دور الكبري والهام لهيئة ال�شارقة
للإذاعة والتلفزيون عرب قنواتها و�إذاعاتها املتنوعة �ضمن م�شروع ال�شارقة
الثقايف احل�ضاري الذي ي�شمل كافة عنا�صر املجتمع يف بنائه واملحافظة
على هويته وتعزيز ترابطه.
جاء ذلك يف كلمة �سموه التي �ألقاها خالل ملتقى الإعالميني الثالث لهيئة
ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون ،بح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن
�سلطان القا�سمي ،نائب حاكم ال�شارقة ،رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم،
وذلك يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي.

و�أ��ش��اد �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بجهود العاملني يف هيئة ال�شارقة
للإذاعة والتلفزيون بكافة اخت�صا�صاتهم ،والتي �أ�سهمت يف نقل ومتابعة
العديد من امل�شروعات التنموية يف ال�شارقة وعك�س �أن�شطتها وفعالياتها
للم�شاهدين ،بالإ�ضافة �إىل الربامج املعرفية والثقافية واالجتماعية.
وت�ن��اول �سموه خ�لال ال�ل�ق��اء ،ع��دداً م��ن النقاط الرئي�سة ل��دع��م م�سرية
و�أدوار هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون ،وخ�صو�صية املواد التي تقدمها
للم�ستمعني وامل�شاهدين ،وذل��ك عطفاً على اخلطط التي تعمل عليها
ال�شارقة �ضمن جهودها يف تنمية الأ�سرة واملجتمع واحلر�ص على هويته
ولغته ودينه وتراثه وتاريخه.
وا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة م�سرية الثقافة وامل�ع��رف��ة يف
الإم ��ارة ،متناو ًال جهود �سموه يف تر�سيخ العلم منذ �أك�ثر من  50عاماً

وال يزال على ذلك دون كللٍ �أو ملل ،م�ؤكداً على �ضرورة تقدمي املحتوى
الهادف وال�صحيح مبا ي�سهم يف حت�صني املجتمع من الأفكار �أو الظواهر
الدخيلة.
كما تناول �سموه تاريخ هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون منذ ت�أ�سي�سها،
ومتابعته لكل ما يتم تنفيذه من برامج وم�شروعات ،وما ظلت تعمل عليه
من مهني ٍة عالية ،وبرامج تعك�س وت�س ّلط ال�ضوء على الربامج الثقافية
واملجتمعية والأ�سرية العديدة التي تقدمها كافة امل�ؤ�س�سات يف الإمارة.
ولفت �سموه �إىل �أهمية حر�ص الإع�لام��ي على العلم والثقافة واملتابعة
والتوا�صل والبحث عن م�صادر املعرفة والكتب يف كل مكان ،وذل��ك لأن
الإعالمي هو حلقة الو�صل بني من يقدم الفكرة واملتلقي ،م�شرياً �سموه
�إىل �أهمية مراعاة ا�ستيعاب املتابعني للمادة املقدمة عرب االهتمام بالإعداد

اجليد ،والتقنيات احلديثة امل�ساعدة ،والتطوير امل�ستمر عرب التخ�ص�ص،
ت�صب يف �صالح املجتمع وم�ستقبل الأجيال.
مما ي�سهم يف تقدمي موا ٍد ّ
وقدم �سموه خالل اللقاء عدداً من الن�صائح والتوجيهات للعاملني يف الهيئة
باحلر�ص على موا�صلة جتويد الأداء واللغة العربية والقراءة امل�ستمرة عرب
البحث واملعرفة يف خمتلف املجاالت كون الإعالمي ي�شغل وظيفة هامة على
م�ستوى البناء املجتمعي ،ويخاطب كافة �أفراد الأ�سرة ،مما يجعل الأدوار
التي يقوم بها �أدوا ٌر هامة تتكامل مع م�شروع ال�شارقة الثقايف .ح�ضر اللقاء
حممد ح�سن خلف مدير عام هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون ،ورا�شد
عبداهلل العوبد مدير هيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون ،وح�سن يعقوب
املن�صوري �أمني عام جمل�س ال�شارقة للإعالم ،ومديرو القنوات والإذاعات
والإدارات وعدد من املقدمني واملعدين للربامج والأخبار.

م�ست�شفى القا�سمي يجري جراحة نادرة ومعقدة ال�ستئ�صال ورم من جمجمة �أربعيني
•• دبي-وام:

جن��ح ف��ري��ق ج��راح��ة الأن ��ف والأذن
واحل�ن�ج��رة يف م�ست�شفى القا�سمي
بال�شارقة التابع مل�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية يف �إج ��راء �أول
ع �م �ل �ي��ة ج��راح �ي��ة ن� � ��ادرة ومعقدة
ال�ستئ�صال ورم من ق��اع اجلمجمة
مل��ري ����ض �أرب �ع �ي �ن��ي ب �ع��د �أن ت�سبب
الورم يف فقدان �سمع كامل يف الأذن
الي�سرى و�شلل كامل لع�صب الوجه
ال�سابع يف اجلهة ذاتها.
ج��اء حتقيق ه��ذا الإجن��از بالتعاون
مع الدكتور ح�سن دياب رئي�س ق�سم
الأذن يف امل��رك��ز ال��وط�ن��ي للبحوث
الطبية لأم��را���ض الأذن يف مو�سكو
�ضمن ب��رن��ام��ج الأط �ب��اء الزائرين
ال� ��ذي اع �ت �م��دت��ه امل ��ؤ� �س �� �س��ة بهدف
تعزيز تبادل اخل�برات مع �أطباء يف
العديد من التخ�ص�صات.
ومتكن الفريق اجلراحي من �إزالة
ال ��ورم ب�شكل ك��ام��ل دون الت�ضحية
ب��ال�ع���ص��ب ال��وج �ه��ي �أو ال�شرايني
ال��دم��اغ �ي��ة ح �ي��ث �أظ� �ه ��ر املري�ض
م� ��ؤ�� �ش ��رات �إي �ج��اب �ي��ة وم �ب �� �ش��رة يف
مرحلة ما بعد العملية اجلراحية

وي �خ �� �ض��ع ح ��ال� �ي� �اً ل� �ع�ل�اج ت�أهيل
الع�صب الوجهي الذي ي�ستمر حتى
�إمتام مرحلة التعايف.
و�أكد الدكتور ع�صام حوير الزرعوين
مدير �إدارة امل�ست�شفيات يف م�ؤ�س�سة
الإم � � � � ��ارات ل �ل �خ ��دم ��ات ال�صحية
حر�ص امل�ؤ�س�سة على توفري �آخر ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا احلديثة
يف امل�ج��االت والتخ�ص�صات الطبية

املختلفة �إىل جانب تعزيز من�ش�آتها
ال �� �ص �ح �ي��ة يف ال ��دول ��ة باخلدمات
الطبية الذكية وب��ال�ك��وادر الطبية
والتمري�ضية التي تتمتع بقدرات
وك �ف��اءات م�ت�م�ي��زة وذل ��ك انطالقاً
م��ن �إمي��ان �ه��ا ب��أه�م�ي��ة رف��د القطاع
ال�صحي ب�أطباء وممر�ضني م�ؤهلني
ميتلكون خربات كبرية ومتميزة.
وق��ال �إن حتقيق امل�ن�ج��زات الطبية

يف امل�ؤ�س�سة ي�أتي ترجمة جلهودها
وا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ات �ه��ا ال� �ه ��ادف ��ة �إىل
ب �ن��اء ومت �ك�ين ال�ع�ن��ا��ص��ر الب�شرية
الأم��ر ال��ذي يف�سر ت��وايل املنجزات
ع�ل��ى �صعيد ال�ع�م�ل�ي��ات اجلراحية
ال�ن��ادرة التي تتم ب��أح��دث التقنيات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة والأج� �ه ��زة الطبية
التي تعتمد على الذكاء اال�صطناعي
وك�ف��اءة الأط�ب��اء ما يعزز من ريادة

وم �ك��ان��ة ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية
الإم ��ارات �ي ��ة ع�ل��ى خ��ارط��ة ال�صحة
العاملية.
من جانبها �أو�ضحت الدكتورة �إميان
احل��واي رئي�سة ق�سم الأن��ف والأذن
واحلنجرة مب�ست�شفى القا�سمي �أن
ت���ش��ري��ح ال ��ورم ج��راح �ي �اً ك�شف عن
و�صوله �إىل قاع اجلمجمة وت�سببه
يف ت�آكل عظامها املبطنة بالأغ�شية

ال �� �س �ح��ائ �ي��ة ل� �ل ��دم ��اغ �إىل جانب
و� �ص��ول��ه �إىل ال �� �ش��ري��ان ال�سباتي
الداخلي بالدماغ ومغلف الع�صب
ال ��وج� �ه ��ي ب �� �ش �ك��ل ك ��ام ��ل م�شرية
�إىل �أن دع� ��م م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � ��ارات
ل �ل �خ��دم��ات ال���ص�ح�ي��ة الالحمدود
للم�ست�شفى مي�ك�ن��ه م��ن ا�ستقبال
حاالت م�شابهة يف امل�ستقبل ،خا�صة
من خ�لال براجمها املتخ�ص�صة يف

ال�شارقة للتعليم يطلع على التجربة التعليمية الفنلندية
•• ال�شارقة  -وام:

اختتم وف��د م��ن جمل�س ال���ش��ارق��ة للتعليم
زي � ��ارة ل�ل�ع��ا��ص�م��ة ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة هيل�سينكي
ل �ل ��إط �ل��اع ع� �ل ��ى ال� �ت� �ج ��رب ��ة التعليمية
ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة ح�ي��ث مت ال�ت�ع��رف ع�ل��ى النظم
التعليمية وخ�برات الإب��داع والتعلم يف عدد
م��ن احل�ضانات وامل��دار���س وتلقي ع��دد من
ال � ��دورات املتخ�ص�صة يف جم��ال الطفولة
امل�ب�ك��رة � .ضم وف��د املجل�س ال��ذي تر�أ�سته
مرمي جابر ال�شام�سي مدير �إدارة الطفولة
امل �ب �ك��رة  ..حم �م��د ب ��ن خ� ��ادم م��دي��ر �إدارة
اخلدمات امل�ساندة وعلياء حممود خري اهلل
مدير �إدارة االت�صال احلكومي وع��ددا من
م��دي��رات احل�ضانات يف ال�شارقة والكوادر
الوظيفية املتخ�ص�صة .وجرى تنظيم هذه
الزيارة يف �إطار خطة املجل�س لن�شر املعرفة
ورف��ع خ�برات ك��وادره وكفاءته والعمل على
ب �ن��اء ق��درات �ه��م م ��ن خ�ل�ال االط �ل��اع على
التجارب الدولية املتقدمة يف جمال التعليم
بهدف حتقيق �أع�ل��ى امل�خ��رج��ات يف خمتلف
ال�سيا�سات التي ين�شدها املجل�س .
و زار وف��د املجل�س ع��ددا من احل�ضانات يف
مدينة هيل�سينكي �شملت ح�ضانات مدينة
مل�ب��اال وم��دي�ن��ة ا��س�ب��و وامل��در� �س��ة االبتدائية
ومدر�سة العلوم الفنلندية وتخلل الربنامج

�إع��داد ال�ك��وادر الطبية ذات الكفاءة
العالية وا�ستقدام اخل�برات النادرة
واالحرتافية خلدمة مر�ضاها.
وي �ع��د ب��رن��ام��ج الأط �ب ��اء الزائرين
�أح� ��د �أب � ��رز ال�ب�رام ��ج ال �ه��ادف��ة �إىل
االرتقاء باخلدمات ال�صحية ورفع
ك�ف��اءة ال �ك��وادر العاملة يف خمتلف
التخ�ص�صات الطبية واالطالع على
�أحدث املمار�سات العاملية املتبعة فيما

يتعلق بالعناية باملر�ضى بالإ�ضافة
�إىل ا� �س �ت �خ��دام �أح� ��دث االبتكارات
وال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات احل ��دي� �ث ��ة والأدل � � � ��ة
ال �ع�لاج �ي��ة ال��داع �م��ة للممار�سات
الطبية العاملية.
يذكر �أن جميع م�ست�شفيات م�ؤ�س�سة
الإم � � � � ��ارات ل �ل �خ ��دم ��ات ال�صحية
حا�صلة على االعتمادات و�شهادات
"الآيزو" الدولية بالإ�ضافة �إىل �أنها
باتت وجهة �أوىل لإج��راء العمليات
اجلراحية املعقدة نظراً للنجاحات
والإجن ��ازات املتوالية التي حتققها
يف ه ��ذا اجل��ان��ب ف���ض� ً
لا ع��ن جودة
الأج�ه��زة واخل��دم��ات ال�صحية التي
توفرها للمتعاملني.

بوي :حممد بن زايد
جائزة ال�شارقة لل ّتم ّيز الترّ ّ
داعم ال ّتعليم وناه�ض با ّلتم ّيز واملتم ّيزين

•• ال�شارقة-الفجر:

جولة يف مدينة بورفو القدمية وا�ستك�شاف
عالقتها بالأطفال وزيارة املكتبة املركزية يف
هيل�سينكي وزيارة متحف الأطفال يف ابنيزر
والإطالع على علوم الربجمة والروبوتك�س
والعلوم التطبيقية.
وتخلل برنامج الزيارة التحاق الوفد بور�شة
عن تعريف نظام التعليم الفنلندي وور�شة
عن االب��داع يف التدري�س والتعليم  ..وعقد
ال��وف��د ل�ق��اء م��ع م��دي��رة التعليم يف مدينة
المباال ال�سيدة نينا ليتنني.
ووقف وفد املجل�س على �سبل جناح املنظومة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة و�أ�� �س ��رار مت�ك�ن�ه��ا م��ن م�سايرة

ال�برام��ج املختلفة وال �ت��ي ت �ب��د�أ م��ن �إع ��داد
املعلم وط��رح الربامج والو�سائل التعليمية
املختلفة وامل� �ه ��ارات ال�ترب��وي��ة امل�ت�ب�ع��ة من
خالل بيئات التعليم يف خمتلف ح�ضاناتها
ومدار�سها.
و�أك��د �سعادة الدكتور �سعيد م�صبح الكعبي
رئ�ي����س جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة للتعليم �أهمية
ال��زي��ارة ال�ت��ي ق��ام بها املجل�س م��ن منطلق
ال���س�ع��ي ال��دائ��م ل��دى امل�ج�ل����س يف الإرتقاء
بجودة التعليم والتدريب ال�سيما يف جمال
احل�ضانات والإطالع على التجارب الدولية
ال�سيما التجارب املتميزة كما يف فنلندا التي

تعد رائدة يف جمال تعليم ريا�ض الأطفال.
وثمن الكعبي دعم ومتابعة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س الأع � �ل ��ى ح ��اك ��م ال�شارقة
وقرينته �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي رئي�سة املجل�س الأع �ل��ى ل�ش�ؤون
الأ��س��رة بال�شارقة ملختلف �أع�م��ال و�أن�شطة
جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م وال �ع �م��ل على
ت�ع��زي��ز �أدواره ومت�ك�ين �أف� ��راده م��ن القيام
مبهامه وم�س�ؤولياته .وق��ال �سعادة حممد
�أح�م��د امل�لا الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س ال�شارقة
للتعليم �إن امل�ج�ل����س وم ��ن خ�ل�ال �سل�سلة

ال� ��دورات وال�برام��ج ال�ت��ي ن�ف��ذت يف فنلندا
ح�ق��ق ا��س�ت�ج��اب��ة ن��وع�ي��ة ل��ر�ؤي��ة امل�ج�ل����س يف
�أهمية مرحلة م��ا قبل املدر�سة والطفولة
امل�ب�ك��رة ووق ��ف على ط��رق ت��دري����س جديدة
وا�ستحداث �آليات توا�صل فاعلة مع الأطفال
و�أولياء �أمورهم ال�سيما خالل الور�ش التي
ق��دم�ه��ا امل ��درب ��ون مب�خ�ت�ل��ف تخ�ص�صاتهم
يف جم��ال الطفولة املبكرة بجانب تطويع
و�سائل التكنولوجيا بطرق مبتكرة يف خدمة
التعليم ل�ضمان اكت�ساب الطلبة للمهارات
الالزمة لنموهم وتعلمهم يف هذه املرحلة
وفقًا لأف�ضل املمار�سات العاملية.

�أكدت جائزة ال�شارقة لل ّتم ّيز الترّ بويّ ال ّتابعة ملجل�س ال�شارقة لل ّتعليم �أنّ
ال�سمو ّ
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة داعم مل�سرية
�صاحب ّ
وخا�صة ال ّتعليم املحرك
ال ّتم ّيز يف الدولة على كافة ال�صعد وامل�ج��االت
ّ
الأ�سا�س للنه�ضة وال ّتقدّم  ،ف�سموه يع ّزز التم ّيز الترّ بويّ  ،وينه�ض بك ّل ّما
هو مميز يف خمتلف جماالت ال ّتع ّلم وال ّتعليم.
و�أو��ض�ح��ت اجل��ائ��زة �أنّ الإم� ��ارات �ست�شهد بقيادة �سموه توا�صل م�سرية
الإجنازات احل�ضار ّية وال ّتنمية ّ
ال�شاملة ؛ لبناء م�ستقبل م�ستدام للأجيال
ّ
ّ
 ،يرتكز على املعرفة  ،ويدعم �سبل التفوق يف كافة جماالته؛ ليبقى التعليم
يف مقدمة �أولويات الدّولة ا�ستكمالاً مل�شواره من العطاء والعمل ،م�شوار
بد�أه القادة الكبار والعظام يف ت�أ�سي�س الإمارات على العلم وال ّتفوق الترّ بويّ
يف كافة جماالته.
أنّ
إعالمي �إىل � �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
و�أ�شارت اجلائزة يف بيانها ال
ّ
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ــــ حفظه اهلل ـــــ مبا ميتلكه من �شخ�صية
قياد ّية الفتة ،وجتربة غن ّية  ،يع ّد قيادة ا�ستثنائية ملتابعة م�سرية النه�ضة
وال ّتنمية وال ّتطوير يف كافة املجاالت ال ّتعليم ّية واالجتماع ّية وال ّتقن ّية
وغ�يره��ا ،و�سم ّوه ام�ت��داد مل�سرية اخل�ير والعطاء والنهج ال ّتنمويّ الذي
� ّأ�س�سه الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ــ ط ّيب
اهلل ثراه.
�إنّ �سموه �سيوا�صل دوره من خالل حنكته وخربته املميزة والوا�سعة يف دعم
روافد ال ّتعليم واالهتمام بتخريج الأجيال التي تنتهج من املعرفة وال ّتفوق
وجه نحو م�ستقبلها
طريقها نحو خدمة حا�ضرها ،والنهو�ض بواقعها ،وال ّت ّ
يف طريق ي�ؤكد �سموه على �أنه طريق املجد والعلياء.
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ا�ستهدفت تعزيز الوعي ب�سالمة الأطفال من خالل من�صتها يف املهرجان

 7حماور توعوية خالل  14ور�شة عمل قدمتها �سالمة الطفل يف ال�شارقة القرائي
•• ال�شارقة-الفجر:

يف م�سعى لتوعية �أك�بر عدد ممكن
م��ن الأط �ف ��ال وال�ي��اف�ع�ين و�أولياء
الأم� � � ��ور ،و�إدراك � � � � �اً م �ن �ه��ا لأهمية
ت �ع��زي��ز ال ��وع ��ي مب �خ �ت �ل��ف قواعد
ال �� �س�لام��ة ال �ت��ي حت �م��ي الأط� �ف ��ال
م��ن امل�خ��اط��ر بكل �أن��واع�ه��ا ،نظمت
"�إدارة ��س�لام��ة الطفل" ،التابعة
للمجل�س الأع �ل��ى ل���ش��ؤون الأ�سرة
بال�شارقة14 ،فعالية ما بني ور�ش
عمل و�أن�شطة مبتكرة ،ا�شتملت على
 7حم��اور توعوية ،ع�بر من�صتها
يف ال� ��دورة ال �ـ  13م��ن "مهرجان
ال�شارقة ال�ق��رائ��ي للطفل" ،الذي
ا�ستمر م��ن � 11إىل  22م��اي��و يف
�إك�سبو ال�شارقة.
وغ � �ط � ��ت ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات الإدارة يف
امل � � �ه� � ��رج� � ��ان ،خ � �ل ��ال ال� �ف�ت�رت�ي�ن
ال�صباحية وامل�سائية ،حماور الأمن
الإل � �ك �ت��روين و� �س�ل�ام��ة الأط� �ف ��ال
يف امل �ن��زل ووق��اي �ت �ه��م م��ن خماطر
احل� � � � � ��وادث ،وال� �ت ��وع� �ي ��ة بكيفية

ال �ت �ع��ام��ل م��ع اال� �ض �ط��راب��ات التي
ت�صيب الأط �ف��ال ب�ع��د ال�صدمات،
�إىل جانب التوعية بكيفية اكت�ساب
م�ه��ارات مواجهة التنمر ،وحماية
الأط �ف��ال م��ن ال�ضياع يف الأماكن
العامة وتوعيتهم بعدم التحدث مع
الغرباء.
وت�ضمنت الأن�شطة ور�شة تفاعلية

موجهة للأطفال و�أول�ي��اء الأمور،
بعنوان "التعامل مع ا�ضطراب ما
بعد ال�صدمة" ،ج��رى تنظيمها يف
 3جل�سات خ�لال �أي ��ام املهرجان،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م�ست�شفى اجلليلة،
و�شارك يف تقدميها الدكتور طارق
ذي��اب ،الطبيب وامل�ست�شار النف�سي
ل�ل�أط�ف��ال وال�ي��اف�ع�ين ،و الدكتورة

��س��ارة امل��رزوق��ي اخل�ب�يرة يف العالج
لنف�سي والإكلينيكي  ،و�أخ�صائية
ال� �ع�ل�اج ب��ال �ل �ع��ب ج �ي �م��ا ه��وك �ن��ز ،
و� �ش �ي �م��اء احل � �م ��ادي ،الأخ�صائية
االج �ت �م��اع �ي��ة ، ،وزي �ن��ب اجل�سمي،
م�ساعد معالج نف�سي.
وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة دبي لرعاية
ال �ن �� �س��اء والأط � �ف� ��ال ن �ظ �م��ت �إدارة

�سالمة الطفل  3ور�ش عمل بعنوان
"�أفكر� ،أ�شعر� ،أت�صرف" ا�ستهدفت
ت��وع �ي��ة الأط� �ف ��ال م��ن ف �ئ��ة طالب
ال�صف الثالث وحتى ال�سابع �ضد
ال �ت �ن �م��ر ،ل �ت �ع��زي��ز ج��ان��ب التفكري
ل��دي�ه��م ق�ب��ل ات �خ��اذ �أي رد ف�ع��ل �أو
ت�صرف جت��اه م��واق��ف التنمر التي
ق ��د ي �ت �ع��ر� �ض��ون ل �ه ��ا ،و�إك�سابهم

م � �ه� ��ارات خم �ت �ل �ف��ة مل ��واج� �ه ��ة هذا
ال�سلوك ،وقدمت الور�ش املدربتان،
ت �ق �ي��ة ي �ح �ي��ى �أح� � �م � ��د ،و�صنعاء
الربدان.
ك �م ��ا ن �ظ �م��ت "�سالمة الطفل"
ور���ش �أخ��رى ح��ول التنمر والأمن
الإلكرتوين بالإ�ضافة �إىل ال�سالمة
يف املنزل ،قدمتها الكاتبة ومدربة

م � �ه� ��ارات ال �ت �ف �ك�ير ه �ي��ا القا�سم،
وا��س�ت�ه��دف��ت الأط �ف��ال واليافعني،
م��ن خ�ل�ال ع��ر���ض ق���ص��ة تفاعلية
ل�ت��و��ض�ي��ح م�ف�ه��وم ال�ت�ن�م��ر وتعزيز
روح ال �ث �ق ��ة ل � ��دى امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف
م��واج�ه��ة ه��ذا ال�سلوك .ويف ور�شة
االم� ��ن االل� �ك�ت�روين ورك � ��زت فيها
على �أ�سا�سيات الأم��ن الإلكرتوين

والو�سائل املمتعة ال�ستثمار الأجهزة
الذكية وكيفية ا�ستخدامها ب�صورة
م �ف �ي��دة و� �ص �ح �ي �ح��ة� .أم� � ��ا ور�شة
ال�سالمة يف املنزل فقد رك��زت على
تعريفهم بقواعد ال�سالمة يف املنزل
ب�شكل تفاعلي ممتع.
ويف حم� � � ��ور ت� ��وع � �ي� ��ة الأط � � �ف� � ��ال
ب�ت��داب�ير احل�م��اي��ة م��ن ال���ض�ي��اع يف
الأم��اك��ن ال�ع��ام��ة وال��وع��ي ب�أهمية
ع��دم التحدث م��ع ال�غ��رب��اء ،نظمت
"�سالمة الطفل" ور�شتان بعنوان
"نزهة يف ال�سوق" ،قدمت الأوىل
ثريا املرزوقي ،فيما قدمت الور�شة
الثانية مرمي العبدويل.
وح � ��ول حم� ��ور � �س�ل�ام��ة الأط� �ف ��ال
يف امل �ن��زل ووق��اي �ت �ه��م م��ن خماطر
احل ��وادث املختلفة ،قدمت املدربة
ثريا امل��رزوق��ي ور��ش��ة عمل بعنوان
"م�سعود البطل" ،ا�ستهدفت توعية
الأطفال مبخاطر اللعب يف الأدوات
احل� � ��ادة واخل� �ط ��رة يف امل� �ن ��زل وما
قد ينجم عنه من ح��وادث وكيفية
الوقاية منها.

املجل�س الإماراتي ي�ست�ضيف املجل�س املك�سيكي لكتب اليافعني �ضيف �شرف يف ال�شارقة القرائي للطفل
•• ال�شارقة-الفجر:

ح ّل املجل�س املك�سيكي لكتب اليافعني �ضيف �شرف على املجل�س الإماراتي
لكتب اليافعني ،خ�لال ال ��دورة ال �ـ  13م��ن "مهرجان ال�شارقة القرائي
للطفل" ،الذي تنظمه "هيئة ال�شارقة للكتاب" ،حتت �شعار "كون كونك".
وزار امل�ست�شار فيديريكو �شابود ،نائب رئي�س البعثة يف ال�سفارة املك�سيكية
يف ابوظبي ،جناح املجل�س الإم��ارات��ي لكتب اليافعني يف املهرجان ،وك��ان يف
ا�ستقباله مروة العقروبي ،رئي�سة املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني ،وتعرف
خالل الزيارة على جهود املجل�س وم�ساهماته يف جمال تطوير حمتوى كتب
اليافعني يف الإمارات.
وت�ك��ون وف��د املجل�س املك�سيكي لكتب اليافعني ،الكاتب �أنطونيو مالبيكا
ال��ذي يعد �أح��د �أ�شهر امل�ؤلفني املك�سيكيني و�أك�ثره��م غ��زارة يف �إن�ت��اج كتب
الأطفال واليافعني ،واحلا�صل على العديد من اجلوائز الدولية يف جماله
الإبداعي.
كما �شملت قائمة الوفد املك�سيكي الر�سام خ��وان غيدوفيو�س ال��ذي ن�شر
�أكرث من  90كتاباً وعر�ضت �أعماله يف الكثري من املحافل داخل املك�سيك
وخ��ارج�ه��ا ،واح�ت��ل امل��رك��ز الأول يف ع��دد م��ن امل�سابقات ال��دول�ي��ة يف جمال
الر�سم ،وحاز العديد من اجلوائز� ،أحدثها جائزة الغرفة الوطنية ل�صناعة

الن�شر املك�سيكية عن فئة كتب الأطفال وال�شباب ،وم�صممة امل�شاريع الثقافية
ماريانا مورالي�س.
وعقد الوفد املك�سيكي اجتماعات مع املتخ�ص�صني يف جمال �أدب الطفل يف
املهرجان ،الطالعهم على امل�ستوى الذي و�صلت �إليه �صناعة كتب الأطفال
يف الإم��ارات والعامل العربي ،وتعريفهم على احلراك الثقايف الذي ت�شهده
�إمارة ال�شارقة وعلى ثقافة الإمارات عامة.
ونظم املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني عددا من ور�ش العمل والقراءات
الق�ص�صية ،ا�ستهدف من خاللها زوار مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل،
عرب من�صته التي ي�شارك من خاللها يف املهرجان� ،إ�ضافة �إىل فعاليات
�أخرى نظمها املجل�س يف �أماكن ومن�صات متنوعة بال�شارقة.
وقالت م��روة العقروبي ،رئي�سة املجل�س الإم��ارات��ي لكتب اليافعني" :ت�أتي
هذه املبادرة لتوثيق العالقات وتبادل اخلربات بني املجل�س الإماراتي وفروع
املجل�س الدويل من حول العامل ،بهدف تعزيز خمتلف الأن�شطة واجلهود
التي تركز على ن�شر ثقافة ال�ق��راءة ودرا��س��ة التجارب العاملية ال��رائ��دة يف
متكني اليافعني من الو�صول �إىل الكتاب ،وبحث امل�ب��ادرات املبتكرة التي
تعمل على االرت�ق��اء بثقافة اليافعني وتطوير حمتوى الكتب املخ�ص�صة
لهذه الفئة ،والعمل على ن�شر املزيد من الكتب ذات اجلودة العالية لت�صبح
القراءة التي تنمي الوعي متاحة للجميع".

�شرطة ال�شارقة ت�سجل  56باملائة انخفا�ضا يف معدل وفيات احلوادث املرورية رمي احل ّمادي وفرح م�صطفى موهبتان يف املجالني الأدبي والعلمي ت�شاركان جتربتيهما يف ال�شارقة القرائي للطفل الـ13
•• ال�شارقة-وام:

�سجلت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة خالل الربع الأول
من العام احلايل انخفا�ضا يف معدل وفيات حوادث املرور
بن�سبة  56باملائة مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2021
وذل��ك يف ت��أث�ير �إي�ج��اب��ي حققته احل�م�لات امل��روري��ة التي
اطلقتها ال�ق�ي��ادة وب�ل��غ ع��دد امل�ستفيدين منها �أك�ث�ر من
�184ألف م�ستفيد.
وق ��ال امل �ق��دم حم�م��د ع�ل�اي ال�ن�ق�ب��ي م��دي��ر �إدارة امل ��رور
وال ��دوري ��ات ب���ش��رط��ة ال���ش��ارق��ة �إن التحليل الإح�صائي
للحمالت امل��روري��ة التي مت �إطالقها تباعاً خ�لال الربع
الأول م��ن ال�ع��ام احل��ايل وه��ي حملة "انتبه وق��د بحذر"
وحملة "�سالمة امل�شاه وال�سائقني يف احلوادث" وحملة
"متهل وجتاوز ب�أمان" �أظهرت نتائج �إيجابية ملمو�سة يف
انخفاظ معدالت حوادث الطرق والوفيات مقارنة بنف�س
الفرتة من العام املا�ضي .2021
و�أو�ضح �أن حملة "انتبه وقد بحذر" التي مت �إطالقها يف
فرباير � 2022أظهرت �إنخفا�ضا يف معدل وفيات الطرق
بن�سبة  56باملائة فيما �أظهرت نتائج حملة "متهل وجتاوز
ب�أمان" يف انخفا�ض ايجابي بعدد املخالفات التي تعك�س
�سلوك ال�سائقني ومنها خمالفة عدم �إلتزام املركبة بخط
�سري املركبة بن�سبة انخفا�ض وق��دره  7باملائة والتجاوز
يف مكان ممنوع فيه التجاوز بن�سبة  15باملائة وخمالفة
الإن �ح��راف املفاجئ بن�سبة  24باملائة فيما بلغت ن�سبة

انخفا�ض احلوادث نتيجة تلك املخالفات  30باملائة.
وفيما يتعلق بحملة "�سالمة امل�شاه وال�سائقني يف احلوادث"
�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي انخفا�ضاً ايجابياً بن�سبة
 40ب��امل��ائ��ة يف ع��دد احل ��وادث امل��روري��ة ال�ن��اجت��ة ب�سبب
املخالفات املتعلقة ب�سالمة امل�شاه كمخالفة ع��دم اعطاء
الأول��وي��ة للم�شاه يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة وخمالفة عبور
امل�شاه للطريق من الأماكن غري املخ�ص�صة باال�ضافة �إىل
خمالفة عدم التزام امل�شاه بالإ�شارات ال�ضوئية.
و�أ�شار املقدم النقبي �إىل �أن عدد امل�ستفيدين من احلمالت
امل ��روري ��ة ال �ث�ل�اث ب �ل��غ  184,576م �ق��اب��ل 97,689
م�ستفيدا يف عام .2021
وعزا جناح تلك احلمالت �إىل �إ�سرت�شاد الإدارة يف خططها
وب��رام��ج عملها ب�إ�سرتاتيجية وزارة الداخلية والقيادة
ال�ع��ام��ة ل�شرطة ال�شارقة وال�ترك�ي��ز امل�ك��اين وال��زم�ن��ي يف
تنفيذ احل �م�لات وف �ق �اً للتحليل الإح���ص��ائ��ي �إىل جانب
ال��ر� �س��ائ��ل ال �ت��وع��وي��ة امل ��وج ��ه ع�ب�ر م �ن �� �ص��ات التوا�صل
الإج �ت �م��اع��ي ل���ش��رط��ة ال���ش��ارق��ة وال �� �ش��رك��اء االعالميني
وتفاعل �أفراد اجلمهور مع تلك الر�سائل الأمر الذي حقق
نتائج �إيجابية فاعلة وملمو�سة خ�لال ال��رب��ع الأول من
العام اجلاري مقارنة بذات الفرتة من العام املا�ضي.
ول�ف��ت �إىل �أن ك��ل ف��رد م��ن �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع م �� �س ��ؤول عن
ال�سالمة املرورية و�أن الإلتزام بالقواعد املرورية ي�سهم يف
تعزيز �أمن الطرق والو�صول �إىل �أعلى م�ستويات ال�سالمة
املرورية.

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ست�ضاف "مقهى امل�ب��دع ال�صغري"،
��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ال � ��دورة الـ 13من
"مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل"،
الطفلتني رمي احل ّمادي من الإمارات،
وف ��رح م�صطفى م��ن م���ص��ر ،ال ّلتني
عر�ضتا موهبتهن املتف ّردة ،يف جمايل
الإب��داع الأدب��ي والعلمي ،يف جل�ستني
مم�ت�ع�ت�ين ق� ّدم�ه�م��ا الإع�ل�ام ��ي عمر
العبيديل ،عرب حوار �ش ّيق تناول فيه
رحلة الطفلتني يف تطوير موهبتيهما
ال �ت��ي و��ص�ل��ت ب�ه�م��ا �إىل امل �� �ش��ارك��ة يف
م�سابقات حمل ّية وعامل ّية واحل�صول الت�أليف للأطفال ،بحيث قمت بكتابة
ال �ع��دي��د م��ن ال�ق���ص����ص �أول �ه ��ا كانت
على جوائز تقديرية مم ّيزة.
ق�صة (الأ�صدقاء الثالثة) ،و�آخرها
ّ
ق���ص��ة ح ��وري ��ة ال �ب �ح��ر ال �ت��ي �أنهيت
�إبداع �أدبي
وحت� � ّدث ��ت ال �ط �ف �ل��ة رمي احل� �م ��ادي ،كتابتها ،والآن �أعمل على ر�سم ال�صور
� � 9س �ن��وات ،ح ��ول م��وه �ب��ة الكتابة امل�صاحبة لها".
ال�ت��ي تتم ّيز فيها ،وحت��دي��داً الكتابة و�أ�� �ض ��اف ��ت�" :أ�شارك ك �ت��اب��ات��ي مع
الق�ص�ص ّية ،وق��ال��ت" :كانت بدايتي ع��ائ �ل �ت��ي وحت� ��دي� ��داً وال� ��دت� ��ي ،التي
بالتعلق ب��ال �ق��راءة وال��ر��س��م يف عامل ت�شجعّني با�ستمرار للموا�صلة ،وقد
الق�ص�ص وامل�غ��ام��رات ،و�أخ ��ذين ذلك جنحت فع ً
ال يف امل�شاركة يف ع��دد من
�إىل ت�ط��وي��ر م��وه�ب�ت��ي ودخ� ��ول عامل امل���س��اب�ق��ات يف ال��دول��ة وح�صلت على

جوائز متنوّعة ،واليوم �أنا هنا لأح ّفز
الأط �ف��ال ال�صغار على ال��دخ��ول �إىل
ع��امل الت�أليف فهو ع��امل ممتع جداً،
ويُطلِق خليالهم وابداعاتهم العنان".
تف ّوق علمي
ب ��دوره ��ا ،ا��س�ت�ع��ر��ض��ت ال�ط�ف�ل��ة فرح
م �� �ص �ط �ف��ى ،ال �ت ��ي ت �ب �ل��غ م ��ن العمر
 13ع ��ام� �اً ،م��وه�ب�ت�ه��ا يف احل�ساب
الذهني ال�سريع ،والتي تفوّقت فيها
ع�بر ال�ع��دي��د م��ن امل���س��اب�ق��ات املحل ّية

والعامل ّية ،وح�صلت على املركز الأول
على م�ستوى جمهورية م�صر ،واملركز
الثالث على م�ستوى العامل يف م�سابقة
�أقيمت يف تايلند ،و��ش��ارك فيها 24
دولة من خمتلف �أنحاء العامل.
وقالت م�صطفى" :بداية الأم��ر كان
من خ�لال دخ��ويل �إىل دورة تعليم ّية
ح ��ول ال �ع � ّد ال �� �س��ري��ع ،وق ��د مل���س��ت يف
داخ�ل��ي تفوقاً يف ه��ذا الأم ��ر ،فعملت
على تنمية ه��ذه املوهبة واال�ستمرار
فيها بتحفيز من والدتي و�أ�ساتذتي.

و�أب � � ��ذل �أ� �س �ب��وع �ي �اً ج� �ه ��داً ك� �ب�ي�راً يف
ال �ت��دري��ب ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ه��ذه املوهبة،
من خ�لال �ساعات طويلة ،متتد �إىل
� 4ساعات يف اليوم ،وقد �ساعدين يف
ت�ط��وي��ر م��وه�ب�ت��ي ال �ت��دري��ب امل�ستمر
ع �ل��ى ال�ت�رك� �ي ��ز ال �� �ش��دي��د وجت��اه��ل
ال�ظ��روف املحيطة وت�صفية الذهن،
لأ ّن الأم��ر يحتاج �إىل اهتمام وجهد
كبريين للحفاظ على التفوّق الذي
ا�ستطعت حتقيقه على م��دار الفرتة
املا�ض ّية".
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را�شد النعيمي يقدم واجب العزاء
بوفاة هناء القا�سمي
•• عجمان-وام:

قدم ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائ��رة البلدية والتخطيط بعجمان واج��ب العزاء
بوفاة املغفور لها ال�شيخة هناء بنت حمد بن ماجد القا�سمي حرم حممد بن حمدان بن خادم
وذل��ك خالل زيارته جمل�س العزاء مبجل�س ال�شيخ حمد بن ماجد القا�سمي مبنطقة الطالع
بال�شارقة.
و�أع��رب ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي عن �صادق تعازيه لأ��س��رة وذوي الفقيدة ..داعيا اهلل
العلي القدير �أن يتغمدها بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب
وال�سلوان.
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جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون والتن�سيق مع جمارك �أوزبك�ستان
•• دبي-وام:

�أكد �سعادة �أحمد حمبوب م�صبح املدير العام جلمارك دبي الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة ال�سعي لتوثيق العالقة مع الإدارات
اجلمركية يف ال��دول ال�صديقة لدعم النمو يف التبادل التجاريني مع ال�شركاء
التجاريني ،واحل��ر���ص على تبادل التجارب واخل�ب�رات معهم الطالعهم على
ال�ت�ق��دم الكبري ال��ذي حققته دب��ي يف جم��ال اخل��دم��ات ال�ت�ج��اري��ة واجلمركية
ما مكنها من تر�سيخ مكانتها ال��رائ��دة كمركز �إقليمي ودويل للتجارة العاملي
وعا�صمة اقت�صادية توفر فر�صاً كبرية ل�شركاء التجارة لال�ستفادة من متيزها
يف الربط بني الأ�سواق يف خمتلف القارات والدول.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله  -بح�ضور حممود الب�ستكي املدير التنفيذي للعمليات
يف "دبي التجارية العاملية" � -سعادة مافلونوف اكمال خوجا يو�سوبوفيت�ش
رئي�س جلنة الدولة للجمارك بجمهورية �أوزبك�ستان و�سعادة عزيز ماحموتوف
قن�صل �أوزبك�ستان يف دبي ،يف �إطار تعزيز جمارك دبي جهودها لتطوير التعاون
والتن�سيق مع الإدارات اجلمركية يف دول ال�شركاء التجاريني لدولة االمارات من
�أجل دعم النمو يف التجارة اخلارجية للدولة .وقال حمبوب  :نتطلع �إىل حتقيق
املزيد من التعاون والتن�سيق مع جمارك �أوزبك�ستان لدعم منو التجارة املتبادلة
بني دولة الإمارات وجمهورية �أوزبك�ستان ،تنفيذاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" وتطبيقاً للخطط وامل�شاريع اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية لدولة
الإمارات والتي تتوجها م�شاريع اخلم�سني الهادفة �إىل زيادة ال�صادرات وتعزيز

ال�شراكات االقت�صادية للدولة خالل اخلم�سني �سنة املقبلة من م�سرية الدولة.
و�أو��ض��ح :توفر لنا اللقاءات امل�ستمرة مع الإدارات اجلمركية يف دول ال�شركاء
ال�ت�ج��اري�ين ل�ل��دول��ة فر�صة مهمة لال�ستماع �إىل متطلباتهم م��ن اخلدمات
ال�ت�ج��اري��ة واجل�م��رك�ي��ة ال�ل�ازم��ة ل�ت�ط��وي��ر ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري امل�ستقبلي مع
ال�شركاء ،حيث تعمل الدائرة على توفري اف�ضل م�ستوى من اخلدمات للتجار
وامل�ستثمرين ،وقد جنحت جمارك دبي يف حتقيق تقدم كبري يف هذا املجال من
خالل متكني املتعاملني من اال�ستفادة من برنامج امل�شغل االقت�صادي املعتمد
الذي يوفر ت�سهيالت متميزة للتجارة مع الدول الأع�ضاء يف الربنامج ،وي�ساهم
يف متكني التجار وال�شركات من مواجهة التحديات الراهنة يف بيئة التجارة
الدولية.
من جانبه ،قدم قطاع التفتي�ش اجلمركي عر�ضاً تو�ضيحياً للوفد الزائر حول
وحدة "�سياج" التي �أطلقتها الدائرة ملراقبة املنافذ اجلمركية يف �إمارة دبي من
خ�لال �إحكام عمليات الر�صد والتتبع والتفتي�ش با�ستخدام التقنيات الذكية
احلديثة مثل ال��ذك��اء اال�صطناعي والأج�ه��زة املتطورة لك�شف امل��واد املمنوعة،
وباالعتماد على العن�صر الب�شري يف فرق التفتي�ش املوجودة على مدار ال�ساعة
وطيلة �أي ��ام الأ��س�ب��وع م��دع��وم��ة ب�ق��اع��دة ب�ي��ان��ات م��رك��زي��ة يتم تغذيتها ب�صفة
دوري��ة ،و�أجهزة الفح�ص والتفتي�ش الذكية والكامريات عالية اجلودة" ،حيث
ُتعد وح��دة "�سياج" م�ب��ادرة جمركية مبتكرة لو�ضع حد فا�صل بني احلرم
اجلمركي ومنطقة دخول �إمارة دبي من خالل �سياج افرتا�ضي ذكي يتكون من
كامريات عالية اجلودة تغطي كافة �أرجاء احلرم اجلمركي للمنافذ ،وح�سا�سات،
ورادارات للتحكم يف عملية حركة الب�ضائع والأ�شخا�ص للقيام بعملية التحليل

واال�شتباه.
وب�ين العر�ض التو�ضيحي� ،أن جمارك دب��ي ت�سعى من خ�لال االرت�ق��اء بوحدة
"�سياج" �إىل ت�شديد الرقابة على املنافذ البحرية حلماية املجتمع واالقت�صاد
باال�ستعانة بطائرات الدرون وزوارق جمهزة ب�أنظمة متطورة قادرة على مراقبة
وتتبع ال�سفن قبل دخولها �إىل موانئ املنطقة ال�ساحلية ،وقد دعمت الدائرة
"�سياج" بع�شر �سيارات كهربائية �صديقة للبيئة تعمل كدوريات �أمنية على مدار
ال�ساعة لتغطية امل��راك��ز اجلمركية البحرية يف خ��ور دب��ي وم��رف��أ دي��رة وميناء
احلمرية وميناء را�شد والواجهة البحرية.
وك�شف العر�ض املقدم من قطاع التفتي�ش اجلمركي ،عن املزايا التي يوفرها
نظام حمرك املخاطر الذكي الذي طورته الدائرة ليقوم بدور رئي�سي يف �ضبط
العديد من ال�شحنات واملواد املمنوعة واملقيدة وتتم تغذيته من قنوات متعددة
مبعلومات عن ال�شحنات لتحديد املخاطر واع�ترا���ض ال�شحنات امل�شتبه بها،
حيث ابدى وفد جمارك �أوزبك�ستان تقديره لأهمية القدرات التي يوفرها نظام
حمرك املخاطر الذكي على �صعيد الر�صد امل�سبق للمخاطر ما يعزز القدرة على
حماية املجتمع من تلك املخاطر.
ومت عر�ض فيديو يو�ضح �آليات العمل يف جمارك �أوزبك�ستان والإجنازات التي مت
حتقيقها خلدمة التجارة وحماية املجتمع.
وزار وفد جمارك �أوزبك�ستان غرفة التحكم وال�سيطرة يف الدائرة واطلع على
النظام الذكي ملتابعة احلركة باملراكز اجلمركية بوا�سطة الكامريات ،كما قام
ب��زي��ارة مركز التدريب اجلمركي واطلع على جهود قطاع امل��وارد الب�شرية يف
تطوير قدرات املوظفني اجلمركيني من خالل دورات التدريب كما قام �أع�ضاء

ال��وف��د بتجربة ميدانية لنظام «تقنية ال��واق��ع االف�ترا��ض��ي ل�ت��دري��ب املفت�ش
اجل�م��رك��ي» ال�ت��ي ت��وف��ر للمفت�شني خ�لال ال�ت��دري��ب البيئة امليدانية لعمليات
التفتي�ش.
كان وفد جمارك �أوزبك�ستان قد قام بجولة ميدانية يف مركز جمارك جبل علي
واط�ل��ع ميدانياً على �آل�ي��ة العمل يف امل��رك��ز وعلى دور النظام املتطور لفح�ص
احلاويات بجبل علي يف حماية املجتمع وتي�سري حركة التجارة حيث ت�صل قدرته
اال�ستيعابية �إىل فح�ص  900حاوية يف ال�ساعة ،وقام الوفد كذلك بزيارة مطار
دب��ي ال��دويل واطلع الت�سهيالت التي تقدمها �إدارة عمليات امل�سافرين للزوار
وال�سياح با�ستخدام الأنظمة واالب�ت�ك��ارات الذكية التي طورتها �إدارة عمليات
امل�سافرين.
ومت خ�لال ال��زي��ارة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بني "دبي التجارية
العاملية" وج�م��ارك �أوزب�ك���س�ت��ان ،حيث ق��ام بتوقيع امل��ذك��رة ��س�ع��ادة مافلونوف
�أكمالكوجا يو�سوبوفيت�ش رئي�س اللجنة احلكومية للجمارك يف جمهورية
�أوزبك�ستان وحم�م��ود الب�ستكي امل��دي��ر التنفيذي للعمليات يف "دبي التجارية
العاملية".
�شارك يف اللقاء من فريق القيادة يف جمارك دبي كل من جمعة الغيث املدير
التنفيذي لقطاع التطوير اجلمركي ومن�صور املالك املدير التنفيذي لقطاع
ال�سيا�سات والت�شريعات وحممد الغفاري املدير التنفيذي لقطاع املوارد الب�شرية
ورا�شد ال�شارد املدير التنفيذي لقطاع املوارد املالية والإدارية ويو�سف الها�شمي
املدير التنفيذي مكلف لقطاع �إدارة املتعاملني و�إبراهيم الكمايل مدير �إدارة
عمليات امل�سافرين.

طرق دبي تنفذ م�شروع التنقل املرن يف منطقتي الرب�شاء  1و .. 2وعدد املناطق يرتفع لـ  29يف .2026

الطاير :امل�شروع يعزز ترابط مكونات املدينة وي�شجع ال�سكان على
ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي ويدعم رحالت امليل الأول والأخري
•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة ال�ط��رق واملوا�صالت
ب��دب��ي ب��دء تنفيذ عنا�صر التنقل
امل��رن يف منطقتي الرب�شاء  1و2
يف الربع الثالث من العام اجلاري
واالن �ت �ه��اء م��ن امل �� �ش��روع يف الربع
الثالث من العام املقبل.
كما �أعلنت الهيئة درا�سة وت�صميم
ال�ت�ن�ق��ل امل� ��رن يف  8م �ن��اط��ق هي
الرا�س والبطني وال�ضغايا وعيال
نا�صر وال�سوق الكبري وهور العنز
و�أب��وه�ي��ل وال�سبخة لريتفع عدد
املناطق التي يجري فيها تطبيق
التنقل امل��رن �إىل  29منطقة يف
نهاية عام .2026
وق��ال معايل مطر الطاير املدير
ال� �ع ��ام رئ �ي ����س جم �ل ����س املديرين
يف هيئة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�لات �إن
التو�سع يف م�شروع توفري عنا�صر
التنقل املرن ي�أتي تتويجاً للنتائج
امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي �أظ�ه��رت�ه��ا املرحلة
الأوىل م ��ن امل �� �ش��روع ال� ��ذي ُنفذ
يف م �ن ��اط ��ق ال �ق �� �ص �ي ����ص الأوىل
وامل �ن �خ��ول وال �ك��رام��ة ح�ي��ث ارتفع
ع��دد رح�ل�ات ال��دراج��ات الهوائية
يف منطقة الق�صي�ص الأوىل من

 1173رح �ل��ة يف ع ��ام 2020
�إىل  2346رحلة يف عام 2021
بن�سبة زي��ادة  100%فيما ارتفع
عدد الرحالت يف منطقة الكرامة
بن�سبة  23%ويف منطقة املنخول
بن�سبة  12%خالل الفرتة نف�سها
وبلغت ن�سبة ر�ضا امل�شاة يف املناطق
ال�ث�لاث ع��ن م�ستوى التطوير يف
البنية التحتية وت��وف�ير عنا�صر
ال���س�لام��ة وال�ت�ن�ق��ل امل ��رن 88%
فيما بلغت ن�سبة ر�ضا م�ستخدمي
الدراجات الهوائية .87%
و�أ� � �ش� ��ار م �ع��ال �ي��ه �إىل �أن الهيئة
ن �ف��ذت ع ��ددا م��ن ع�ن��ا��ص��ر التنقل

امل��رن لتح�سني البنية التحتية يف
امل�ن��اط��ق ال �ث�لاث �أه�م�ه��ا �أك�ث�ر من
 300مناطق عبور م�شاة مرتفعة
وقرابة  33كيلومرتاً من م�سارات
ال� ��دراج� ��ات ال �ه��وائ �ي��ة امل�شرتكة
يف بع�ض امل�ن��اط��ق وح ��ددت قرابة
 52كم من م�سارات الطرق التي
ت�شرتك فيها و�سائل التنقل املرن /
دون حمرك /مع املركبات و�أ�ضافت
 2000لوحة �إر�شادية وحتذيرية
ع�لاوة على تعديل � 77أل��ف مرت
م��رب��ع م��ن الأر��ص�ف��ة وتنفيذ 21
منطقة ا��س�تراح��ة و��س�ب��ع مناطق
وم�سارات مظللة وتوفري متطلبات

�أ�صحاب الهمم ..م�ؤكداً �أن امل�شروع
� �س ��اه ��م يف ارت � �ف � ��اع جم �م ��ل ع ��دد
رح�ل��ات ال� ��دراج� ��ات ال �ه��وائ �ي��ة يف
�إم��ارة دبي خالل عام � 2021إىل
 36مليون رح�ل��ة م�ق��ارن��ة بنحو
 20مليون رحلة يف عام .2020
و�أو�� �ض ��ح ان خ �ط��ة ال �ت �ن �ق��ل امل ��رن
ت �ه��دف �إىل ت �ط��وي��ر ب�ن�ي��ة حتتية
��ص��دي�ق��ة للجميع وم�ت�ك��ام�ل��ة من
خالل تعزيز الربط بني امل�شاريع
ال� �ت� �ط ��وي ��ري ��ة وم� �ن ��اط ��ق اجل� ��ذب
وحم � � �ط� � ��ات ال � �ن � �ق� ��ل اجل� �م ��اع ��ي
با�ستخدام و�سائل التنقل الفردية
مثل امل�شي وال��دراج��ات الهوائية

و/ال�سكوتر الكهربائي /وتطوير
متطلبات امليل الأول والأخري من
خ�ل�ال ت��وف�ير جم�م��وع��ة عنا�صر
وم �ت �ط �ل �ب��ات ت �ك��ام��ل املوا�صالت
مثل م�سارات ال��دراج��ات الهوائية
ومعابر وا�سرتاحات امل�شاة واملناطق
وامل � �� � �س� ��ارات امل �ظ �ل �ل��ة وال � ��زراع � ��ة
ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة وم� ��واق� ��ف املركبات
وم ��واق ��ع � �ص �ع��ود ون � ��زول الركاب
ومواقف الدراجات الهوائية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن هيئة الطرق
وامل��وا��ص�لات �أج��رت درا��س��ة �شاملة
ل�ب�ن��اء خ�ط��ة هيكلية للتنقل دون
مركبات يف �إم��ارة دب��ي رك��زت على

ت��وف�ير ال�ب�ن�ي��ة التحتية املنا�سبة
ل �ل��رح�لات ال �ط��وي �ل��ة واملتو�سطة
ن�سبيا ل�ضمان تنقل �آم��ن و�سهل
ل �ل �ج �م �ي��ع وو�� �ض ��ع ا�سرتاتيجية
التو�سع يف ا�ستخدام و�سائل تنقل
غري تقليدية دون حمركات non-
motorized transport
 modesوتهدف الدرا�سة �إىل
�إن�شاء بنية حتتية �صديقة لل�سكان
وت��وف�ي�ر ب�ي�ئ��ة م ��ؤه �ل��ة لأ�صحاب
الهمم �ضمن حرم الطريق وتعزيز
الرتابط بني مكونات املدينة من
خ�ل�ال ت���س�ه�ي��ل �إم �ك��ان �ي��ة التنقل
بني امل�شاريع التطويرية ومناطق

اجلذب وتطوير معايري ومتطلبات
امل�ي��ل الأول وامل�ي��ل الأخ�ي�ر وزيادة
ن�سبة ا�ستخدام و�سائل النقل غري
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة دون حم ��رك ��ات مثل
امل�شي ورك��وب ال��دراج��ات وتطوير
دل�ي��ل متطلبات وم�ع��اي�ير تكامل
املوا�صالت وتطبيقها على جميع
م�شاريع هيئة الطرق واملوا�صالت.
وي�شتمل م�شروع التنقل املرن على
تطوير عنا�صر تكامل املوا�صالت
وه ��ي م�ت�ط�ل�ب��ات �أ� �ص �ح��اب الهمم
وم �ن��اط��ق ع �ب��ور امل �� �ش��اة املرتفعة
وو�سائل تهدئة ال�سرعة وحتديد
م� ��� �س ��ارات ال � ��دراج � ��ات الهوائية

مب� �خ� �ت� �ل ��ف ان � ��واع� � �ه � ��ا وم� ��واق� ��ف
ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل
ت ��رك� �ي ��ب ال � �ل ��وح ��ات الإر� � �ش� ��ادي� ��ة
والعالمات التحذيرية وتعديالت
الأر� � �ص � �ف� ��ة وم � �� � �س� ��ارات ال� �ط ��رق
امل���ش�ترك��ة ب�ين امل��رك �ب��ات وو�سائل
ال �ن �ق��ل غ�ي�ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وتنفيذ
م�ن��اط��ق اال� �س�تراح��ة ال �ت��ي ت�شمل
على م�سطحات خ�ضراء و�أماكن
للجلو�س وك��ذل��ك تنفيذ مناطق
ومم� ��رات مظللة ت�شجع ال�سكان
على التنقل امل��رن ب��الإ��ض��اف��ة اىل
توفري مواقف للمركبات ومواقع
ل�صعود ونزول الركاب.
وي�ستند اختيار املناطق التي ينفذ
فيها م�شروع التنقل املرن �إىل عدد
من الأول��وي��ات منها توفر و�سائل
ال �ن �ق��ل اجل �م��اع��ي ووج � ��ود ن�سبة
عالية من م�ستخدميها �إىل جانب
الكثافة ال�سكانية يف تلك املناطق
ون��وع �ي��ة ا� �س �ت �ع �م��االت الأرا�� �ض ��ي:
��س�ك�ن�ي��ة جت ��اري ��ة ��س�ك�ن�ي��ة جتارية
وال��و��ض��ع ال�ق��ائ��م للبنية التحتية
للم�شاة والدراجات يف املنطقة.

ور�شة حكومة دبي حت�صل على  ISO 27001لنظام �إدارة �أمن املعلومات
بجودة خدماتها وتعزيز م�ستويات �أمن املعلومات لديها.
•• دبي-وام:
و�أكد عبد اهلل را�شد املهريي مدير مكتب اال�سرتاتيجية والتميز امل�ؤ�س�سي �أن
ح�صلت ور�شة حكومة دبي على �شهادة " "ISO 27001التي متثل املعيار ح�صول الور�شة على ال�شهادة يعك�س مدى التزامها بتوفري �أعلى م�ستويات
ال ��دويل املعتمد لتحديد و��ض��ع ن�ظ��ام �إدارة �أم��ن امل�ع�ل��وم��ات وم��دى تطبيقه اخل��دم��ة للعمالء و�ضمان ال�سرية التامة للبيانات وخ�صو�صيتها .و�أو�ضح
واحلفاظ عليه وحت�سينه با�ستمرار.
الرئي�سي �أن ور�شة حكومة دبي حتر�ص دوماً على تبني احللول املبتكرة لتطوير
وي�أتي ح�صول الور�شة على هذه ال�شهادة يف �إطار م�ساعيها الدائمة لالرتقاء عملياتها الت�شغيلية وحت�سني م�ستويات اخلدمات التي تقدمها ملتعامليها.

وق��ال " ف�خ��ورون بهذا الإجن��از ال��ذي ي�شكل داف�ع�اً للم�ضي قدماً يف حت�سني
عملياتنا الت�شغيلية واالرتقاء مب�ستويات اخلدمة املقدمة للمتعاملني كما ميثل
�إ�ضافة نوعية ل�ل�إجن��ازات التي حققتها الور�شة لرت�سيخ مكانتها باعتبارها
املزود الرائد خلدمات دعم و�إ�صالح �أ�سطول مركبات حكومة دبي عرب منظومة
متكاملة من احللول وباال�ستعانة ب�أحدث ابتكارات التكنولوجيا".
ُ
وطبقت معايري نظام �إدارة �أم��ن املعلومات ل�شهادة " "ISO 27001على

جميع الوحدات التنظيمية يف امل�ؤ�س�سة وت�ضمن هذه املعايري اختيار ال�ضوابط
الأمنية املنا�سبة والكفيلة بحماية �أ�صول البيانات وتر�سيخ ثقة جميع الأطراف
املعنية .كما ت�شكل ه��ذه املعايري �أُ ُط��ر عمل لإدارة �أم��ن املعلومات واالرتقاء
مب�ستويات �سرية و�أمن وموثوقية نظم املعلومات �إ�ضافة للتقليل من احتمالية
الو�صول �إىل البيانات احل�سا�سة وال�سرية ب�شكل غري قانوين �أو ب��دون �إذن
وا�سرتداد املعلومات وتقليل اخلروقات الأمنية.
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خالل زيارتها للمقر الرئي�سي اجلديد ملجموعة بيئة

جواهر القا�سمي :نغر�س ِقيم اال�ستدامة البيئية اليوم لرنى ثمارها يف �أجيال امل�ستقبل
••ال�شارقة-الفجر:

�أك��دت قرينة �صاحب ال�سمو حاكم
ال �� �ش��ارق��ة�� ،س�م��و ال���ش�ي�خ��ة جواهر
ب �ن��ت حم �م��د ال �ق��ا� �س �م��ي �أن ال ��دور
الذي تلعبه �إمارة ال�شارقة يف املجال
البيئي هو انعكا�س للجهود امل�ستمرة
يف تب ّني منهج تنموي يعزز ممار�سات
اال�ستدامة البيئية حملياً و�إقليمياً،
فاال�ستثمار يف تقنيات العمل البيئي
امل �ت �ق��دم��ة ت �ع �ت�بر خ ��ارط ��ة طريق
لتطبيق �أع �ل��ى م�ع��اي�ير اجل� ��ودة يف
ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،وت��وظ �ي��ف الطاقات
والتقنيات الذكية يف تعزيز مكانة
الإم� ��ارة يف م���س�يرة ا��س�ت��دام��ة مدن
امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة للت�صدي
ل�ل�ت�ح��دي��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة بجاهزية
عالية.
جاء ذلك خالل زيارة �سموها للمقر
ال��رئ�ي���س��ي اجل��دي��د مل�ج�م��وع��ة بيئة
ال��واق��ع على ط��ري��ق ال��ذي��د ،والذي
ي �ع��د �أح� ��د �أك �ث�ر امل �ب��اين ا�ستدام ًة
وذكا ًء على م�ستوى العامل .وا�ستناداً
لر�ؤيتها املتمثلة يف حتقيق الريادة
يف ا�ستدامة ج��ودة احلياة مبنطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا
وخارجها ،اتخذت جمموعة "بيئة"
من الطاقة ال�شم�سية مورداً رئي�سياً

ل�ك��اف��ة م��راف��ق امل�ب�ن��ى ع�بر تقنيات
ف��ائ �ق��ة ال �ت �ط��ور وم��وا ِك �ب��ة خلطط
التحول الرقمي التي تعترب ركيزة
رئ �ي �� �س �ي��ة � �ض �م��ن ا�سرتاتيجيات
املجموعة.
ويف هذا ال�سياق ،قالت �سموها�" :إن
اجل �ه��ود ال �ت��ي ُت �ب��ذل الآن يف خلق
بيئة نظيفة و�صحية ُتقطف ثمارها
عندما نرى �أجيال امل�ستقبل مي�شون
على تلك اخلطى التي نر�سمها اليوم،
فمن ال�ضروري غر�س الوعي بقيم
اال�ستدامة ومفاهيمها ل��دى �أفراد

املجتمع لتت�ضافر اجلهود وتتحقق
امل ��آرب يف بناء �أ�سا�س ق��وي مل�ستقبل
�صحي وم�ستدام ،فجهود الأفراد ال
تقل �أهمية ع��ن اجل�ه��ود امل�ؤ�س�سية
ب��ل تتكامل معها يف ال �ظ��روف� ،إننا
جميعاً م�س�ؤولون عن �أر�ض ال�شارقة
وبيئتها الطبيعية ،هذه الأر�ض هي
�إح��دى النعم العظيمة التي حبانا
بها اهلل �سبحانة وتعاىل ،فالبد من
احلر�ص على غر�س هذه امل�س�ؤولية
ل ��دى الأج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة بت�شجيع
االل �ت��زام بال�سلوكيات ال�سليمة يف

احلفاظ على نظافة البيئة وتقليل بها ا�ستمرار هذا النهج يف رفع جودة
ال�ت�ل��وث واالل �ت��زام ب ��إع��ادة التدوير احلياة ،وبذلك ُنثمن جهود جميع
واللجوء دائماً للخيارات ال�صديقة ال �ف��رق وال �ط��اق��ات ال�ب���ش��ري��ة التي
للبيئة ،ليعي �أب�ن��ائ�ن��ا �أه�م�ي��ة هذه تعمل با�ستمرار لتقدمي حلول ذكية
النعمة ويكونوا على قدر امل�س�ؤولية ال�ستدامة الإمارة".
و�أ� �ش��ارت �سموها �أن��ه مل يكن لهذا
يف �صون هذه الأمانة".
و�أ� �ض��اف��ت �سموها�" :إن م��ا تقدمه التحول �أن يتم دون الرعاية الكاملة
جم �م��وع��ة "بيئة" م ��ن م� �ب ��ادرات واملتابعة احلثيثة ل�صاحب ال�سمو
وم� ��� �ش ��اري ��ع ُي� �ط� �ب ��ق ب� �ه ��ا �أف �� �ض ��ل ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
امل �م��ار� �س��ات و�أك�ث�ره ��ا �أم � ًن ��ا يف هذا ال�ق��ا��س�م��ي ،ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
امل �ج��ال ُي�ب���ش��ر ب � ��إرث ث�م�ين تقدمه ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،ودع �م��ه للأفكار
ال�شارقة للأجيال القادمة ت�ضمن وامل�شاريع املبتكرة ،حيث ي�ضع مبد�أ

اال��س�ت��دام��ة �ضمن �أول��وي��ات خطط
ال�ت�ط��وي��ر يف الإم � ��ارة ،ف�ق��د قدمت
دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
ل�ل�ع��امل من��وذج �اً ب� ��ارزاً يف منهجية
ا� �س �ت �ث �م��ار امل � � ��وارد ال �ب �ي �ئ �ي��ة بكافة
�أ�شكالها ،وم�سرية �إمارة ال�شارقة يف
توظيف هذه املنهجية تربز بو�ضوح
يف م�شاريعها امل�ستمرة وامل�ستحدثة
القادرة على التعامل مع �أي حتديات
م�ستقبلية.
واطلعت �سموها على �أبرز التقنيات
التي يت�ضمنها املبنى اجلديد والتي

تعزز جتربة املوظفني وال��زوار عرب
�أحدث تقنيات الذكاء اال�صطناعي.
ك �م��ا زارت � �س �م��وه��ا م��رك��ز ال � ��زوار
ال�ت�ف��اع�ل��ي ،وامل���س��رح امل�ت�ط��ور الذي
ي�ع�ت�بر م ��ن �أب � ��رز خ���ص��ائ����ص املقر
اجلديد ،و�شملت اجلولة �أي�ضاً زيارة
غرف االجتماعات التي تقدم الكثري
م��ن اخل��دم��ات ال��ذك �ي��ة واملتميزة.
وراف� � ��ق � �س �م��وه��ا يف ال� ��زي� ��ارة عدد
م��ن م��دي��رات امل�ؤ�س�سات املجتمعية
التي تر�أ�سها �سمو ال�شيخة جواهر
القا�سمي.

وي � �ع � �ت �ب�ر م � �ق ��ر جم � �م ��وع ��ة بيئة
اجل��دي��د ه��و �أك�ث�ر امل �ب��اين الإداري ��ة
يف ال�شرق الأو��س��ط امل�ع��ززة بالذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي وي �ع �ك ����س ان�سجاماً
خا�صاً ب�ين اال�ستدامة والتقنيات،
كما �أنه بُني وفقاً ملعايري LEED
البالتينية (وهو نظام دويل لقيا�س
ت���ص�م�ي��م و�إن� ��� �ش ��اء وت���ش�غ�ي��ل مبانٍ
م��راع �ي��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة وع��ال �ي��ة الأداء)،
ومبا يحقق احلياد الكربوين .على
�صعيد �آخ��ر ،ف��إن املبنى يُعترب �أحد
�آخ��ر املباين التي �أبدعتها امل�صممة
العاملية زها حديد ،والتي ا�ستوحت
فكرة الت�صميم من الكثبان الرملية
ال �ت��ي ه��ي ج ��زء �أ��ص�ي��ل م��ن طبيعة
دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
وب ��الأخ� �� ��ص م�ن�ط�ق��ة ال���ص�ج�ع��ة يف
�إم��ارة ال�شارقة والتي يقع بها املقر
اجلديد.
وي �ع �ك ����س امل �ب �ن��ى اجل ��دي ��د التطور
الكبري الذي �شهدته جمموعة بيئة،
كما �أن��ه عالمة فارقة يف م�سريتها
منذ انطالقتها ك�شركة �إدارة نفايات
ب ��إم ��ارة ال �� �ش��ارق��ة� ،إىل �أن تطورت
ل�ت���ص�ب��ح جم�م��وع��ة دول �ي��ة قاب�ضة
متعددة الأعمال والقطاعات ت�سعى
لتحقيق ه��دف م�ستقبل م�ستدام
للجميع.

انطالق امل�ؤمتر الدويل للن�شر العربي وال�صناعات الإبداعية �ضمن فعاليات معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب 2022
•• �أبوظبي-وام:

انطلق �أم�س امل��ؤمت��ر ال��دويل للن�شر العربي وال�صناعات الإبداعية يف
دورته الأوىل التي ينظمها مركز �أبوظبي للغة العربية ،التابع لدائرة
الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي� ،ضمن فعاليات الدورة الـ 31من معر�ض
�أبوظبي الدويل للكتاب مب�شاركة نخبة من النا�شرين واخلرباء العرب
التوجهات و�أبرز التحديات التي يواجهها قطاع
والغربيني ملناق�شة �أحدث
ّ
الن�شر ،وا�ستعرا�ض �أهم احللول واملقرتحات الرامية لالرتقاء به.
وتناول امل�ؤمتر الذي �أقيم يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض� ،أحدث
من�صة
التوجهات يف جمال �صناعة الن�شر واملحتوى العربي ،حيث �شكّل ّ
ّ
و�صناع املحتوى ،وقادة
فاعلة لت�سهيل �سبل احل��وار بني جهات الن�شرّ ،
توجهاتهم الإبداعية.
الفكر ورواد الأعمال على اختالف ّ
ح�ضر امل�ؤمتر كل من ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ،رئي�سة االحتاد
الدويل للنا�شرين ،و�سعادة الدكتور علي بن متيم ،رئي�س مركز �أبوظبي
للغة العربية ،وعدد من ال�شخ�صيات املمثلة للم�ؤ�س�سات املعنية بالقطاع،
ونا�شرون ميثلون دور ن�شر عربية وغري عربية ،ومتخ�ص�صون وح�شد من
الإعالميني.
و�شدّدت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ،يف كلمتها االفتتاحية  ،على
�أهم ّية �إر�ساء �أ�س�س را�سخة ُت�سهم يف حماية حقوق الن�شر وامللكية الفكرية،
وتعزيز متانة ومرونة قطاع الن�شر العربي و�ضمان حر ّيته ،م�شري ًة �إىل
ال�ل�ق��اءات التي جمعتها م��ع �أب��رز النا�شرين ال�ع��رب يف ك� ّ�ل م��ن املغرب،
وم�صر ،وتون�س ،واململكة العربية ال�سعودية ،م�ؤكد ّة �أنها مل�ست رغبتهم
امل�شرتكة مبوا�صلة تطوير قطاع الن�شر ،على الرغم من �إعرابهم عن
قلقهم اجتاه حالة حقوق الن�شر وحرية الن�شر يف بع�ض دول املنطقة.
و�أك��دت ال�شيخة ب��دور بنت �سلطان القا�سمي ا�ستمرار ّية دعم "االحتاد
ال��دويل للنا�شرين" والتزامه الكامل بالعمل مع النا�شرين الأع�ضاء
لتطوير الأطر القانونية وتنفيذها ل�ضمان حماية النا�شرين و�أعمالهم،
م�شري ًة �إىل �أهمية �أن ين�صب تركيزهم على بناء من��اذج �أعمال جديدة
واالنتقال من الطريقة التقليدية يف التفكري �إىل التوجهات احلديثة،
التي تت�ضمن توفري الفر�ص للمواهب ال�شابة للم�شاركة يف عملية �صنع
القرار ،ما ي�سهم يف خلق بيئة مبتكرة ودعم الأفكار الإبداعية.
من جانبه قال �سعادة الدكتور علي بن متيم ،يف كلمته �إن امل�ؤمتر الدويل
للن�شر العربي وال�صناعات الإبداعية ي�شكل ف�ص ً
ال جديداً ملوا�صلة العمل
بر�ؤية و�إرث املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نه ّيان لرت�سيخ مكانة
�أبوظبي مركزاً ثقافياً عاملياً ون�ستذكر ذلك يف قوله "ال تكرب ال�شعوب
بالتمنّي ،ولكن بالعمل والإجناز".

و�أ�ضاف " ن�ؤمن ب�شكل كبري ب�أهمية الن�شر وال�صناعات الإبداعية والدور
الذي تلعبه يف تعزيز ح�ضور اللغة العربية ذات ال�سمات الغنية والأثر
العظيم يف تعريف العامل على الثقافة العربية وخ�صو�صيتها وهويتها،
وهذا يتجلى يف دعم قطاع الن�شر و�إثراء �صناعة املحتوى لنتحاور ب�إرثنا
العظيم مع خمتلف �شعوب العامل ،وم��ا ه��ذا امل�ؤمتر ال��ذي يجمع �أبرز
النا�شرين واخلرباء �إال خطوة يف �سبيل حتقيق تلك الر�ؤية ،حيث ميكننا
جميعاً �أن نكون اليوم جزءاً من حقبة ثقافية جديدة تدعم املجتمعات
ومنوها االقت�صادي ،حيث تكمن لغتنا يف ت�شارك ابداعات الكلمة املكتوبة
والفنون جميعها مع املجتمع ،وهذا ما يعك�س التزام �إمارة �أبوظبي يف بناء
قطاع ثقايف م�ستدام عرب ا�ستثمار  30مليار درهم يف �إطار ا�سرتاتيجيتها
الرامية �إىل دعم ال�صناعة الثقافية والإبداعية ومتكني �صنّاعها يف جميع
�أنحاء العامل".
و�أ��ش��ارت �آن هيات ،امل�ؤلفة الأمريكية ال�شهرية ملجموعة الكتب الأكرث
مبيعاً ،ومن ال�شخ�صيات البارزة يف وادي ال�سيلكون ،خالل كلمتها � ،إىل
وج��ود العديد من الفر�ص الطموحة لتبنّي التقنيات اجلديدة والتي
ت�ساعد يف دعم امللكية الفكرية و�سيا�سات الن�شر م�ؤكدة �أنّ الن�شر م�س�ألة
مهمة جداً للب�شرية وقد ا�ستفدنا الكثري من التجارب على م ّر ال�سنوات

واليوم يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط لدينا الكثري من ال�ق��درات والواقع
الطموح ال��ذي ّ
يب�شر بتحويل الأف�ك��ار �إىل م�ع��ارف على �أر���ض الواقع،
وه�ن��اك ح��اج��ة م��ن وراء االب�ت�ك��ار تكمن يف ت�ق��دمي امل �ع��ارف والثقافات
لل�شعوب وعلينا �أن ت�ستثمر يف جميع الفر�ص املتاحة و�أن نقوم بخلق
حمتويات متتاز بالكثري من اخلربات واملعارف ّ
لتوظف وي�ستفيد منها
ال�شعوب حول العامل.
من جهة �أخرى ناق�شت اجلل�سة احلوارية الأوىل للم�ؤمتر والتي حملت
ع�ن��وان "�سوق الن�شر يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي :الو�ضع ال��راه��ن والتوجهات
امل�ستقبلية"� ،أف���ض��ل الأ� �س��واق ال��دول�ي��ة لن�شر الكتب باللغة العربية،
وكيفية تق�سيم اال�ستهالك بني امل�ؤلفات على اختالف �أنواعها� ،إىل جانب
حجم �سوق الكتب الرقمية ،ومدى �أهمية وجود الكتب امل�ستوردة ،لتلبية
احتياجات ال�سوق العربية.
�شارك يف اجلل�سة كل من �شريف بكر ،نا�شر دار العربي للن�شر والتوزيع،
و�شريين كريدية ،مدير عام دار �أ�صالة للن�شر ،و�ستيفاين المربينيدي،
مدير تنمية املحتوى الإقليمي يف من�صة �ستوريتل ،وروديغر في�شنبارت،
كاتب متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الثقافية و�أ�سواق الكتب العاملية ،وهو م�ؤ�س�س
ورئي�س �شركة "كونتينت �آن��د كون�سيلتينج" ،فيما �أدار اجلل�سة كارلو

كارينيو ،ا�ست�شاري �صناعة الن�شر.
ويف مداخلة له قال �شريف بكر� " ..أ�سواق الن�شر العربية �صاعدة ،وتنمو
ب�شكل م�ستمر ،وهناك قرابة  450مليون متحدث باللغة العربية ،عدا
عن املتحدثني املقيمني يف اخل��ارج� ،إذ ُتعد اللغة العربية ث��اين اللغات
املحكية يف دولة ال�سويد ،يف الوقت ذاته �أ�شارت الإح�صائيات �إىل وجود
م�صر يف املركز اخلام�س عاملياً على م�ستوى �أع��داد الق ّراء" ،كما لفت
بكر �إىل وجود العديد من الإمكانات التي متتلكها �أ�سواق الن�شر العربية
والتي تخولها من التطور والنمو م�ستقب ً
ال".
وقالت �شريين كريدية " ..يوجد الكثري من العوامل امل�ؤثرة يف �صناعة
الن�شر ،وبال �شك هذا �أمر ي�سبب ارباكاً للقطاع �أو يدفعه للنمو ،ويف عاملنا
العربي الكثري من النماذج الواعدة يف جمال الن�شر ال �سيما يف ّ
ظل وجود
العدد الكبري من الكتّاب واملرتجمني ودور الن�شر ،وميكننا القول �أن �سوق
الن�شر يف منطقة اخلليج العربي يعترب من �أكرث الأ�سواق ن�شاطاً وق ّوة
املوجهة للأطفال وه��ذا �أم��ر ي�ساعد
خا�صة مبا يتع ّلق ب�صناعة الكتب ّ
الإعالم والإعالم الرقمي كثرياً يف تطوير �آليات الن�شر".
ولفتت كريدية �إىل �أن �أب��رز الأ�سواق امل�ستهدفة لبيع الكتب وترويجها
هي املعار�ض ،واجلهات احلكومية وغري احلكومية ،و�أي�ضاً املدار�س ،كلها
ت�ساعد وت�شجع القراءة.
وق��دم��ت �ستيفاين الم�بري�ن�ي��دي م��دي��ر تنمية امل�ح�ت��وى االق�ل�ي�م��ي ،يف
�ستوريتل �شرحاً عن ال�سرد الق�ص�صي� ،إذ ُتقدم �شركتها خدمة لأكرث من
 20مليون م�شرتك كتب �صوتية ،داعية لتطوير هذا النوع من الكتب
الذي ي�شهد واقعاً مزدهراً ،حيث ذكرت �أن �ستوريتل تهتم كثرياً بالكتب
امل�سموعة وطرق �سماع الق�ص�ص ،وا�ستطاعت بالتعاون مع �شركائها �أن
تن�شر �أكرث من � 8آالف كتاب �صوتي يف ال�سنة ،فهي �شركة دخلت ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا ب�أكرث من  2000كتاب �صوتي ،و�أ�صبحت كلها باللغة
ال�ع��رب�ي��ة ،ومت�ل��ك كتب ب��أك�ثر م��ن  30ل�غ��ة ،لأك�ث�ر الكتب ق ��راءة على
م�ستوى العامل.
وبينّ روديغر في�شاريت ،كاتب متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الثقافية ،م�ؤ�س�س
ورئي�س �شركة كنتنت �أند كون�سلتينج �إن الرتويج الناجح للكتاب يحتاج
�إىل درا�سة كافية لل�سوق ومعرفة احتياجاته ،م�شرياً �إىل �أن العامل العربي
يواجه م�شكلة يف الأرقام والإح�صاءات التي ت�سهم يف رفع كفاءة القطاع
وتربز القيمة ال�ضرورية لتطويره بوترية نوعية ،كما �أكد �سعيه لت�سليط
ال�ضوء ب�شكل �أكرب على قطاع الن�شر يف العامل العربي وال�سعي لإدراك
خ�صو�صيته وما يتمتع به من مكانة يف هذا القطاع .لقد �أحدث التحول
الرقمي ثورة يف عامل الن�شر حيث باتت الكتب ال�صوتية ،والرقمية تعي�ش
حالة من االزدهار غري امل�سبوقة.
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بايدن ي�صل �إىل اليابان و�سط جتاهل كوريا ال�شمالية عر�ضه احلوار
•• طوكيو�-أ ف ب

ت ّوجه الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إىل اليابان ثاين ّ
حمطات
جولته الآ�سيوية الأوىل الهادفة �إىل ت�أكيد التزام وا�شنطن
يف املنطقة والتي يخيم عليها احتمال �إجراء كوريا ال�شمالية
جتربة نووية بعد جتاهلها دعوة الواليات املتحدة للحوار.
وغادر بايدن كوريا اجلنوبية ّ
وحطت طائرته يف قاعدة يوكوتا
اجلوية خ��ارج عا�صمة اليابان حيث �سيلتقي رئي�س الوزراء
ف��وم�ي��و كي�شيدا والإم�ب�راط ��ور االث �ن�ين ،ف�ضال ع��ن �إعالن
مبادرة جتارية متعددة الأطراف بقيادة الواليات املتحدة.
ومن املنتظر �أن ي�شدد الرئي�س الأمريكي الثالثاء على الدور
القيادي لبالده يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي خالل اجتماع

حتذيرات من كارثة حقيقية تعي�شها مدينة تعز

•• عوا�صم-وكاالت

جل��أت ملي�شيات احلوثي �إىل طرق
�إج��رام�ي��ة ج��دي��دة ت��ؤك��د انتهاجها
للعنف والقتل املتعمد ،حيث �سعت
م�ؤخراً �إىل �سالح اجلوع والطائفية
لتفكيك الأ��س��ر اليمنية وال�ضغط
عليها لالن�صياع لأوامرهم وتنفيذ
�أجنداتهم الإجرامية.
ووف��ق �صحف عربية ��ص��ادرة �أم�س
الأح � � ��د ،ت �ع��ال��ت ال �ت �ح��ذي��رات من
كارثة حقيقية تعي�شها مدينة تعز
جراء ح�صارها امل�ستمر من جماعة
احلوثي منذ � 7سنوات ،واال�ستمرار
يف ال�ضغط على ال�شعب اليمني من
كافة االجتاهات.

مع زعماء �أ�سرتاليا والهند واليابان يف �إطار قمة حتالف كواد
الرباعي .ت�أتي اجلولة يف وق��ت تعاين ال�صني املناف�سة ،من
ا�ضطراب اقت�صادي كبري ب�سبب تف�شي فريو�س كوفيد ،وقد
و�صفتها وا�شنطن ب�أنها ت�أكيد لعزم ال��والي��ات املتحدة على
احلفاظ على تفوقها التجاري والع�سكري يف �أنحاء املنطقة.
لكن تخ ّيم على ك��ل حمطة يف جولة ب��اي��دن ،خ�شية م��ن �أن
ً
�صاروخا له قدرة نووية.
تخترب كوريا ال�شمالية قنبلة �أو
ومل تتحقق تكهنات ب�أن ذلك قد يحدث �أثناء وجود الرئي�س
الأمريكي يف �سيول ،لكن م�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي
جايك �سوليفان قال لل�صحفيني �إن التهديد ال يزال قائما.
وردّد امل�ست�شار ت�صريح بايدن ال�سابق ب��أن ال��والي��ات املتحدة
“م�ستعدة لأي �شيء تفعله كوريا ال�شمالية».

و�أ�ضاف �أنه “�إذا حتركت كوريا ال�شمالية ،ف�سنكون م�ستعدين
للرد� .إذا مل تتحرك كوريا ال�شمالية ف��إن لديها فر�صة كما
قلنا مرا ًرا للجلو�س �إىل الطاولة” والتفاو�ض.
ووف��ق �إدارة بايدن ،رف�ضت بيونغ يانغ حتى الآن اال�ستجابة
لنداءات الواليات املتحدة للحوار ،بل وجتاهلت �أي�ضا عرو�ض
امل�ساعدة ملكافحة تف�شي كوفيد ال�سريع على �أرا�ضيها.
و�أث�ن��اء وج��وده يف �سيول� ،أك��د الرئي�س الأم�يرك��ي ا�ستعداده
للقاء كيم جونغ �أون �إذا كان الأخري “�صادقا” ،لكن �سوليفان
قال �إن ذلك ال يزال بعيد املنال.
و�أردف �سوليفان “مل ن�صل �إىل اخلطوة الأوىل بعد” .ويف
�إ�شارة �إىل م�ساعي احل��وار الأح��ادي��ة اجلانب حتى الآن ،قال
بايدن �إن الر�سالة الوحيدة التي يحملها لكيم حاليا تت�ألف

احلوثيون يفتكون باليمنيني ..بالطائفية واجلوع

جرائم �أ�سرية
وحت��دث��ت �صحيفة “عكاظ” عن
اجل� ��رائ� ��م ال� �ت ��ي � �ش �ه��دت �ه��ا الأ�� �س ��ر
ال �ي �م �ن �ي��ة م� � ��ؤخ � ��راً ح� �ي ��ث و�صف
نا�شطون وحقوقيون مينيون �شهر
م��اي��و ب ��الأ�� �س ��و�أ جل ��رائ ��م عنا�صر
امللي�شيا ال��ذي��ن خ���ض�ع��وا ل ��دورات
طائفية و�شاركوا يف عمليات حربية
� �ض��د ذوي� �ه ��م� ،إذ اع �ت�رف الإع �ل�ام
الأم�ن��ي احل��وث��ي بـ 1321جرمية
خ�لال �شهر رم�ضان بينهم 299
جرمية جنائية متعمدة.
ومل مت ��� ِ�ض � �س��اع��ات ع �ل��ى ت�شييع
�سكان �صنعاء� ،أ��س��رة بالكامل ج��رى ت�صفيتها على
يد �أحد �أبنائها الذين خ�ضع ل��دورة طائفية حوثية
ليعود ويطالب �أ�سرته بح�صته من امل�يراث ،فيقتل
والده وزوجته و�شقيقه وزوجته حتى �أعلن جرميتني
داخل الأ�سر يف حمافظتي عمران و�إب.
و�أفادت م�صادر حملية �أن مينياً انتحر عقب �إطالق
النار على عدد من �أف��راد �أ�سرته ،ما �أدى �إىل مقتل
زوج �ت��ه واب�ن�ت��ه و�إ� �ص��اب��ة وال ��ده مبحافظة عمران،
م��و��ض�ح��ة �أن ي��و��س��ف ع ��رار م��ن منطقة ال�سكيبات
مبديرية عذر حمافظة عمران قتل بالر�صا�ص احلي
زوجته وابنته ثم �أطلق النار على نف�سه منتحراً على
الفور.
وذك��رت امل�صادر �أن مناطق �سيطرة احل��وث��ي ت�شهد
ان�ف�لات�اً �أم�ن�ي�اً ك�ب�يراً وا��ش�ت�ب��اك��ات يومية خ�صو�صاً
يف حم��اف�ظ��ات �إب وع �م��ران وح �ج��ة وذم� ��ار ،بع�ضها
ب�ين م�سلحي امللي�شيا �أن�ف���س�ه��م� ،إذ ان��دل�ع��ت �أم�س
ا�شتباكات �أم��ام �إدارة �أمن مديرية بعدان مبحافظة
�إب ت�سببت يف مقتل م�سلح و�شخ�صني �آخ��ري��ن كانا
على منت دراجة نارية وده�ستهما دورية حوثية �أثناء
حماوالتها �إ�سعاف �أحد جرحى اال�شتباكات الذي قتل
بعد انقالب الدورية.
متديد الهدنة
�أما �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” قالت �إنه يف الوقت
ال��ذي يتطلع فيه اليمنيون �إىل �أن تف�ضي امل�ساعي
الأمم �ي��ة وال��دول �ي��ة �إىل ال���ض�غ��ط ع�ل��ى امليلي�شيات
احلوثية لتنفيذ بقية بنود الهدنة الإن�سانية ،جددت
•• بريوت�-أ ف ب

ف �ق��د ج� ��اد ،ال �ل �ب �ن��اين ال� ��ذي يعمل
م��دي��راً تنفيذياً يف دب ��ي ،الأم ��ل يف
�إم �ك��ان �ي��ة ال �ع��ودة �إىل ب�ل�اده جراء
االن� �ه� �ي ��ار االق �ت �� �ص ��ادي وم � � ّ�ل من
االن �ت �ظ��ار ط��وي�ل ً�ا ل�ل�ح���ص��ول على
ت�أ�شريات لرحالت عمله ،فما كان منه �سوى �أن دفع
� 135ألف دوالر ل�شراء جواز �سفر �أجنبي.
وبعد �شهر واح��د ،تلقى ط��رداً يحتوي على جوازي
�سفر له ولزوجته �صادرين عن جزيرة �سانت كيت�س
ونيفي�س يف الكاريبي.
وبات ب�إمكان جاد وزوجته ال�سفر �إىل �أكرث من 150
دول��ة ،بينها �أوروب��ا ،من دون احلاجة �إىل ا�ست�صدار
ت�أ�شريات دخول.
وت�ع��د الوثيقة اجل��دي��دة نقلة نوعية يف ح�ي��اة جاد،
�إذ �أن م��ؤ��ش��ر هينلي جل ��وازات ال�سفر �صنف جواز
ال�سفر اللبناين ب�ين الأ� �س��و�أ يف ال �ع��امل م��ن ناحية
�سهولة احل�صول على ت��أ��ش�يرات .كما �أن��ه ب��ات من
�شبه امل�ستحيل ال �ي��وم جت��دي��د ج ��واز ال�سفر ب�سبب
نفاذ امل�خ��زون ونق�ص التمويل ،يف بلد ي�شهد �أزمة
اقت�صادية خانقة منذ خريف العام .2019
ويقول ج��اد ،ال��ذي طلب عدم ا�ستخدام ا�سم عائلته
للحفاظ على خ�صو�صيته“ ،قبل ثالث �سنوات ،مل
�أك��ن لأتخيل �أن��ه من املمكن �أن �أ�شرتي ج��واز �سفر.
لكن الآن وجراء الو�ضع يف لبنان ولأننا ميكننا حتمل
الكلفة ،قمنا �أخرياً بذلك».
و�أطلقت جزيرة �سانت كيت�س ونيفي�س ،وال يتجاوز
ع��دد �سكانها � 55أل�ف�اً ،برنامج بيع ج��وازات ال�سفر
بعد ع��ام واح��د فقط من ح�صولها على اال�ستقالل
يف  .1983ويحتل ج��واز �سفرها املرتبة  25على
م�ستوى ال �ع��امل ،وف��ق م��ؤ��ش��ر هينلي ال��ذي ي�صنف
اجل� ��وزات بح�سب �إم�ك��ان�ي��ة ال��و��ص��ول ال�ت��ي توفرها
حلامليها.
وجتذب برامج �شراء اجلن�سيات �أثرياء يتحدرون من
دول ت�شهد �أزمات �أو تفر�ض عليها عقوبات اقت�صادية
مثل العراق واليمن و�سوريا و�أخرياً لبنان.
وي�سارع لبنانيون كرث اليوم من �أ�صحاب الرثوات،
وغالبيتهم يعملون �أو ي�ستثمرون يف دول خليجية
�أو �إفريقية� ،إىل �شراء جوازات �سفر �أو احل�صول �إىل
�إقامات يف دول �أجنبية بعدما فقدوا الأمل يف خروج

احلكومة اليمنية الت�شديد على � �ض��رورة الإ�سراع
ب��رف��ع احل �� �ص��ار ع��ن ت �ع��ز وف �ت��ح امل �ع��اب��ر ،وال�ضغط
على امليلي�شيات لتحييد ع��ائ��دات م��واين احلديدة
وتخ�صي�صها ل�صرف الرواتب.وتوقعت ال�صحيفة �أن
ينجح املبعوث الأممي هان�س غروندبرغ قريباً يف عقد
اجتماعات بني ممثلي احلكومة ال�شرعية وممثلي
اجلماعة احلوثية ،للتو�صل �إىل �صيغة تنفيذية لفتح
املعابر ،خ�صو�صاً يف تعز ،يطالب النا�شطون اليمنيون
ب�سرعة �إزالة املعاناة عن �سكان املدينة ،مع ت�شكيكهم
يف نيات اجلماعة املعروفة بالتن�صل من التزاماتها.
وال ي���س�ت�ب�ع��د امل��راق �ب��ون ل �ل �� �ش ��أن ال�ي�م�ن��ي �أن تتوج
اجلهود الأممية بانتزاع موافقة احلكومة ال�شرعية
واحل��وث�ي�ين يف الأي� ��ام املقبلة ع�ل��ى مت��دي��د الهدنة،
على ال��رغ��م م��ن التقارير ال ��واردة ب�شكل يومي عن
االنتهاكات امليدانية من قبل امليلي�شيات احلوثية.
وك��ان جمل�س ال�ق�ي��ادة ال��رئ��ا��س��ي يف اليمن ق��د �أبلغ
الأم�ين العام للأمم املتحدة ،التزامه «بدعم عملية
ال�سالم التي تقودها الأمم املتحدة ،وت�ق��دمي كافة
الت�سهيالت لإجن��اح الهدنة ورف��ع املعاناة ع��ن كافة
ال�ي�م�ن�ي�ين» ،بح�سب م��ا ج��اء يف ر��س��ال��ة نقلها وزير
اخل��ارج�ي��ة �أح�م��د ع��و���ض ب��ن م �ب��ارك ،خ�لال زيارته
احلالية للواليات املتحدة.
وت���ض�م�ن��ت ر� �س��ال��ة رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال��رئ��ا� �س��ي ر�شاد
العليمي “مطالبة الأمم امل�ت�ح��دة مبمار�سة كافة
ال�ضغوط ال�ستكمال تنفيذ كافة بنود االتفاق ،وعلى
ر�أ�سها رفع احل�صار عن حمافظة تعز ،وفتح املعابر
والطرق وت�سهيل انتقال املواطنني ،وكذا تخ�صي�ص

ر��س��وم ال�شحنات النفطية ال� ��واردة مليناء احلديدة
لت�سليم مرتبات املوظفني».
حوافز اقت�صادية
فيما ذكرت ال�صحف العربية �أن الأمم املتحدة تنتظر
ردود احل �ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة واحل��وث �ي�ين ،ع�ل��ى طلبها
متديد الهدنة القائمة ،والتي �ستنتهي مطلع ال�شهر
املقبل ،ا�ستعر�ض تقرير دويل ،احلوافز االقت�صادية
التي �سترتتب على امل�ضي يف طريق ال�سالم ،و�أكد
�أن جن��اح مت��دي��د الهدنة وال��وق��ف ال��دائ��م للأعمال
العدائية الع�سكرية ،وا�ستعادة واردات ال��وق��ود عرب
ميناء احل��دي��دة ،وت�شغيل ال��رح�لات التجارية من
م�ط��ار �صنعاء ال ��دويل ،و�إل �غ��اء ال��ر��س��وم اجلمركية
الداخلية ،و�إنهاء االنق�سام النقدي من �ش�أنه �أن يولد
حوافز اقت�صادية كبرية لأطراف ال�صراع ،كي تقبل
بال�سالم .وتوقع التقرير �أن يكون لهذه الإجراءات
ت�أثري �إيجابي يف العديد من الأن�شطة االقت�صادية،
وبالتايل ،على الو�ضع الإن�ساين العام.
و�أ�� �ش ��ارت ال���ص�ح��ف �إىل �أن �إن �ت��اج وت���ص��دي��ر النفط
وال �غ��از ،ع��ان��ى م��ن نك�سات ك �ب�يرة ،ح�ي��ث �إن تفعيل
الإنتاج وزيادة ال�صادرات ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل توليد
ع��ائ��دات �إ� �ض��اف �ي��ة ،مي�ك��ن �إدارت� �ه ��ا ب�ين ال�ع��دي��د من
الأط� ��راف امل�ت�ح��ارب��ة ،و�إن ك��ان��ت حم ��دودة �أك�ث�ر من
ذي قبل .ور�أى �أن ذلك ميكن �أن ي�ساعد يف معاجلة
ميزان املدفوعات ،وتقليل فجوة التمويل الآخذة يف
االت�ساع حالياً.
ورجحت م�صادر مينية �أن تتم �أن�شطة �إعادة الإعمار

فقدوا �إمكانية العودة �إىل بالدهم جراء االنهيار االقت�صادي

دفع الثمن
وم��ن جانبه ح��ذر م�س�ؤول حكومي
ميني م��ن ك��ارث��ة حقيقية تعي�شها
م��دي�ن��ة ت�ع��ز (ج �ن��وب غ ��رب) جراء
ح �� �ص��اره��ا امل �� �س �ت �م��ر م ��ن جماعة
احل��وث��ي م�ن��ذ � � 7س �ن��وات ،معتربا
�أن الهدنة ال�سارية بالبالد “ل ّبت
م�صالح احلوثيني».
وق � ��ال رئ �ي ����س ال �ف��ري��ق احلكومي
اخل��ا���ص بالتفاو�ض لفتح طرقات
م��دي �ن��ة ت �ع��ز ع �ب��دال �ك��رمي �شيبان
ل�صحيفة العرب اللندنية �إن “تعز
تدفع ثمن رف�ضها مل�شروع جماعة
احلوثي واحلوثيون ينتقمون منها
�أ� �ش��د ان�ت�ق��ام ومي�ن�ع��ون ع�ن�ه��ا املياه
والكهرباء والإغاثة».
وا�ستغرب �شيبان فتح ميناء احلديدة ،وت�شغيل مطار
�صنعاء الدويل (خا�ضعان للحوثيني) قبل فتح منافذ
مدينة تعز ،معتربا هذه �أن اخلطوة “�ستدفع جماعة
احلوثي �إىل املزيد من التعنت حيال تعز بعد تلبية
مطالبها من الهدنة الأممية».
و�أ� �ض��اف “نتفهم احل��اج��ة الإن���س��ان�ي��ة لفتح مطار
�صنعاء لكننا ل�سنا م�س�ؤولني عن ه��ذه امل�أ�ساة التي
يتحمل م�س�ؤوليتها احلوثيون باعتبارهم الطرف
املت�سبب بال�صراع امل�ستمر».
و�أردف �شيبان “كان م��ن امل�ف�تر���ض �أن ي�ت��م تنفيذ
عنا�صر الهدنة الأممية ب�شكل متزامن كي ال يكون
ه�ن��اك جم��ال لأح ��د للتهرب م��ن تنفيذ التزاماته
لكن ما ح��دث هو العك�س متت فقط تلبية مطالب
احلوثيني يف وق��ت ي�ستمرون بفر�ض احل�صار على
تعز».
واتهم اجلماعة ب�أنها “ترف�ض حتى اللحظة ت�سمية
ممثليها للتفاو�ض من �أجل فتح طرقات يف تعز وفق
الهدنة الأممية رغم ت�شغيل مطار �صنعاء الدويل».
وك�شف �شيبان �أن قرار رفع احل�صار عن تعز مرتبط
ر�أ�سا بزعيم احلوثيني عبدامللك احلوثي .ويرى �أن
باقي امل�س�ؤولني يف اجلماعة “ال ميتلكون القرار �أو
القدرة على تنفيذ التزاماتهم».
وتت�ضمن الهدنة “اجتماع الأط��راف لالتفاق على
فتح الطرقات يف تعز وغريها من املحافظات لتي�سري
حركة املدنيني وتنقالتهم باال�ستفادة من اجلو الذي
تهيئه الهدنة».
هناك م�شكلة وال �أري��د �أن �أعر�ض
عملي يف اخلليج للخطر” .ا�شرتى
م��اري �ي �ل��ي ال � �ع ��ام امل ��ا�� �ض ��ي �أرب� �ع ��ة
ج��وازات �سفر من �سانت كيت�س له
ولزوجته وطفليهما بعدما �أغراه
عر�ض بح�سم � 50أل��ف دوالر من
الكلفة ج��راء انت�شار وب��اء كوفيد-
 19يف اجلزيرة ،التي تعتمد �أ�سا�ساً على اخلدمات
ال�سياحية.
وعادة ما يكلف جواز ال�سفر الواحد � 150ألف دوالر
ُتدفع على �شكل هبة ل�صندوق النمو امل�ستدام يف بلد
ن�صب �أوىل �إ� �ش��ارات امل��رور يف عا�صمته يف .2018
وتبيع جزر �أخ��رى يف الكاريبي �أي�ضاً جوازاتها مثل
غرينادا و�أنتيغوا وباربودا ودومينيكا.
�أما يف لبنان ،حيث بات �أكرث من ثمانني يف املئة من
ال�سكان حتت خط الفقر ،فقلة فقط ب�إمكانها �شراء
جوازات �سفر �أجنبية.
وخ�ل�ال ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين ،ازده ��ر ع�م��ل ال�شركات
املتخ�ص�صة يف تقدمي ا�ست�شارات يف جم��ال جوازات
ال���س�ف��ر ،وك �ث�رت �إع�لان��ات �ه��م �إن ك ��ان ع�ب�ر لوحات
دعائية ،حتى داخل املطار� ،أو ر�سائل هاتفية.
يف  ،2020ح � � ّول زي ��اد ك��رك�ج��ي ��ش��رك��ة العقارات
التي ميلكها �إىل �شركة “غلوبال با�س” ال�ست�شارات
ج��وازات �سفر .ويقول “ازدهر عملنا بن�سبة ال تقل
عن �أربعني يف املئة بني  2020و.»2021
وج � ��راء االن �ه �ي��ار االق �ت �� �ص��ادي ث ��م ان �ف �ج��ار مرف�أ
ب�ي�روت يف  ،2020ارت �ف��ع بخم�سة �أ� �ض �ع��اف عدد
الزبائن اللبنانيني ل�شركة اال�ست�شارات ال�سوي�سرية
“ليغا�سي” ال�ت��ي يعمل فيها خو�سيه � �ش��ارو .وبات
اللبنانيون ي�شكلون رب��ع زبائن ال�شركة ،التي يدير
�شارو فرعها يف بريوت.
و�إن ك ��ان ال��زب��ون ي��رغ��ب ب�ح��ل ي�ت�ي��ح ل��ه احل�صول
ب�سهولة على ت�أ�شرية م�ستثمر يف الواليات املتحدة،
وف��ق � �ش��ارو ،ف�م��ن الأف���ض��ل احل���ص��ول ع�ل��ى جن�سية
جزيرة غرينادا.
�أم��ا بالن�سبة للراغبني بالتقاعد �أو اال��س�ت�ق��رار يف
اخلارج ،ين�صحهم �شارو با�ستثمار حوايل ربع مليون
دوالر مقابل �إقامة دائمة يف اليونان �أو الربتغال.
ويقول “هذا القطاع �سيوا�صل ازدهاره ،ل�سوء احلظ
بالن�سبة للبلد ولكن حل�سن حظنا نحن».
وي�ضيف �أن اللبنانيني “ي�شرتون حريتهم».

لبنانيون ي�شرتون جوازات �سفر و�إقامات �أجنبية
لبنان يف �أي وق��ت ق��ري��ب م��ن االن�ه�ي��ار االقت�صادي
العا�صف .وت�سبب االن�ه�ي��ار مبوجة هجرة وا�سعة.
ولأ��ش�ه��ر ع��دة ،مل ت�ه��د�أ ال�ط��واب�ير ال�ت��ي ك��ان��ت تبد�أ
بالت�شكل عند �ساعات الفجر �أمام مراكز الأمن العام
الذي �أعلن ال�شهر املا�ضي التوقف عن �إ�صدار جوازات
�سفر لأن املخزون �شارف على االنتهاء.
وطلبات �شراء جوازات ال�سفر بازدياد خا�صة �إىل جزر
الكاريبي لأن با�ستطاعة الراغبني حت�صيلها خالل
�أ�شهر قليلة مقابل مبلغ مايل من دون �أن ي�ضطروا
حتى �إىل زيارة بلدهم اجلديد.
ويروي جاد �أنه حني �سافر �إىل باري�س للمرة الأوىل
بوثيقته اجلديدة “نظر املوظفون يف املطار �إىل جواز
�سفري وقالوا يل �إين �آتٍ من +بلد جميل.»+
وي���ض�ي��ف “لكني يف احل�ق�ي�ق��ة مل �أذه� ��ب ي��وم �اً �إىل

هناك».
ولي�س جاد وحده ،بل يت�سوق �أ�صدقا�ؤه �أي�ضاً الختيار
“جوازات �سفر م��ن اجلزر” ،ومنهم م��ن يبحث يف
�إم�ك��ان�ي��ة اال��س�ت�ث�م��ار يف دول �أوروب �ي��ة م�ث��ل اليونان
والربتغال مقابل احل�صول �إىل �إقامة دائمة.
ويقول جاد “ما يح�صل لي�س جمرد منحى عام بل
�إنه احلل».
وط��امل��ا وج��د اللبنانيون يف دول اخلليج خ�صو�صاً،
وي� �ق ��ارب ع��دده��م � 350أل� �ف� �اً ب�ي�ن�ه��م م �ئ��ة �أل� ��ف يف
الإمارات� ،أنف�سهم عالقني و�سط توترات دبلوما�سية
و�سيا�سية تثري خ�شيتهم م��ن ف�ق��دان �أ��س�ل��وب حياة
اعتادوا عليه.
وي�ق��ول رج��ل الأع �م��ال اللبناين يف دب��ي مارييلي بو
حرب ( 35عاماً) “دفعني كل ذلك �إىل التفكري �أن

بعد اتفاقية ال�سالم ،ومن �ش�أنها �أن
تعزز فر�ص العمل ،وحت�سن و�صول
النا�س �إىل �سبل العي�ش ،وتزيد من
قدرتهم على تلبية احتياجاتهم.
كما �أن ت��وف��ر م�ضخات امل�ي��اه التي
تعمل بالطاقة ال�شم�سية والوقود
يف ال�سوق ،واملزيد من التح�سينات
يف امل�م��ار��س��ات ال��زراع �ي��ة ،وحت�سني
ال��و��ص��ول �إىل الأرا� �ض��ي الزراعية،
مي �ك��ن �أن ي��زي��د �أي �� �ض �اً م��ن �إنتاج
الغذاء املحلي .كما �أن رف��ع القيود
على التنقالت والبيع للمنتجات،
م��ن �ش�أنه �أن يقلل التكاليف التي
يتحملها املزارعون.

من كلمة واحدة “مرحبا .نقطة �إىل ال�سطر».
�أجرى بايدن حمادثات ليومني مع الرئي�س الكوري اجلنوبي
اجلديد ي��ون �سوك ي��ول ر ّك��زت خ�صو�صا على تعزيز الدفاع
الع�سكري �ضد كوريا ال�شمالية.
وذكر بايدن ويون يف بيان ال�سبت �أنه “بالنظر �إىل التهديد
املت�صاعد” م��ن ك��وري��ا ال�شمالية ،مت “االتفاق على �إطالق
م�شاورات لتو�سيع نطاق وحجم التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة
والتدريب يف �شبه اجلزيرة الكورية وحولها».
وكانت التدريبات امل�شرتكة قد تقل�صت ب�سبب كوفيد ولأن
�سلفي بايدن وي��ون ،دونالد ترامب وم��ون جاي �إن� ،شرعا يف
جولة من املحادثات الدبلوما�سية رفيعة امل�ستوى مع كوريا
ال�شمالية و�صلت �إىل طريق م�سدود.
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عوا�صم
طرابل�س
متكنت جلنة امل�سار الد�ستوري الليبي ،خ�لال اجلولة الثانية من
اجتماعاتها يف العا�صمة امل�صرية القاهرة ،من حتقيق اخ�تراق يف
التفاهمات بني جمل�سي النواب والدولة حول م�سودة الد�ستور ،لكن
بقيت بع�ض البنود املف�صلية التي يجب ح�سمها.
و�أو�ضحت م�صادر نيابية ،لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن م�س�ألة “مركزية
الدولة” كانت �أب��رز النقاط اخلالفية داخ��ل اللجنة ،حيث طالب
بع�ض الأع�ضاء بنظام “ال مركزي” يكفل توزيعا ع��ادال للرثوات
وتكاف�ؤ الفر�ص بني �أقاليم ليبيا الثالثة “طرابل�س وبرقة وفزان».
وخ�لال االج�ت�م��اع��ات ،ت�ق�دَّم ع�ضو ال�برمل��ان ورئي�س جلنة خريطة
الطريق ،ن�صر الدين مهنا ،بت�صوره يف ه��ذا الإط��ار ،حيث عار�ض
يرا �إىل �أن الأمر
مت��ري��ر م��ادة خا�صة بـ”مركزية الدولة” ،م���ش� ً
�سيعيد البالد �إىل زمن “طم�س الهوية” ،وفر�ض نظام ال يُ�شارك
فيه اجلميع ل�صنع �سيا�ساته ،وقد ان�ضم �إليه �أع�ضاء اللجنة م�صباح
دومة والهادي ال�صغري وعبداهلل العبييدي و�آخرون ،ح�سب امل�صادر.
كما تباينت الآراء داخل اللجنة حول املواد اخلا�صة بانتخابات رئي�س
الدولة ،وبالتحديد فيما يتعلق ب�أهلية الرت�شح ملن�صب رئي�س الدولة،
واخت�صا�صات الرئي�س و�شروط االنتخاب ،وفق امل�صادر.
وتوقع النائب الربملان �سليمان الفقيه� ،أن تكون اجلولة القادمة
للجنة امل�سار الد�ستوري يف القاهرة هي “احلا�سمة” ،وذلك من �أجل
ريا �إىل التوافق حول عقدها يف  11يونيو املقبل،
�إمتام �أعمالها ،م�ش ً
بنف�س مدة انعقاد اجلولة ال�سابقة.

برلني
نا�شدت زوج��ة الأك��ادمي��ي الإي��راين-ال���س��وي��دي �أح�م��د ر�ضا جاليل
ال�صادر بحقه حكم الإع��دام يف �إي��ران� ،أم�س الأول ال�سبت االحتاد
الأوروب � ��ي ��ض�م��ان الإف � ��راج ع��ن زوج �ه��ا .وق��ال��ت ف �ي��دا م�ه��ران�ي��ا يف
مقتطفات من مقابلة �أجرتها معها قناة “زد دي �إف” الأملانية “�آمل
يف �أن يتمكن االحتاد الأوروبي من العمل ب�شكل حا�سم من �أجل �إعادة
�أحمد ر�ضا �إىل الوطن».
و�أ�ضافت �أن��ه يتعني على االحت��اد الأوروب ��ي “�أال ي�سمح بقتل رجل
ب��ريء بهذه الطريقة غري الإن�سانية» .واعتقل ج�لايل ال��ذي كان
مقيما يف �ستوكهومل حيث عمل يف معهد كارولين�سكا الطبي ،خالل
وح�ك��م عليه ب��الإع��دام يف
زي��ارة لإي��ران يف ني�سان�/أبريل ُ .2016
عام  2017بعد �إدانته بنقل معلومات عن عاملني نوويني �إيرانيني
�إىل وكالة اال�ستخبارات الإ�سرائيلية (املو�ساد) �أدت �إىل اغتيالهما.
وب�ح���س��ب زوج �ت��ه ف� ��إن ح�ك��م الإع � ��دام مل ي�ن�ف��ذ ب�ع��د ووزي ��ر العدل
الإي��راين يدر�س �إرج ��اءه .ودع��ت مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
حلقوق الإن�سان الثالثاء طهران �إىل تعليق تنفيذ حكم الإعدام،
مطالبة ب�إلغاء العقوبة بحق جاليل.

كابول
التقى املبعوث الأم��ري�ك��ي اخل��ا���ص لأفغان�ستان ي��وم �أم����س الأول
ال�سبت وزي��ر خارجية طالبان يف ال��دوح��ة ،و�أك��د له رف�ض املجتمع
الدويل طريقة تعامل احلركة املت�شددة مع الن�ساء والفتيات.
ومنذ عودتها �إىل ال�سلطة العام املا�ضي ،فر�ضت طالبان عدداً كبرياً
من القيود على املجتمع غالبيتها حتد من حقوق الن�ساء والفتيات.
ويف وق��ت �سابق ه��ذا ال�شهر� ،أم��ر الزعيم الأعلى لطالبان هبة اهلل
اخوندزاده الن�ساء بالت�سرت الكامل يف الأماكن العامة مبا يف ذلك
تغطية وجوههن بالربقع التقليدي.
وكتب املمثل الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون �أفغان�ستان توما�س وي�ست
على تويرت عن اجتماعه يف قطر مع وزي��ر خارجية طالبان �أمري
خان متقي“ ،يجب �أن تعود الفتيات �إىل املدر�سة ،و�أن تتمتع الن�ساء
بحرية احلركة و�أن يعملن بال قيود ،من �أجل �إحراز تقدم يف تطبيع
العالقات».
ً
و�أ�ضاف وي�ست �أن اجلانبني ناق�شا �أي�ضا اال�ستقرار االقت�صادي يف
�أفغان�ستان واملخاوف ب�ش�أن الهجمات على املدنيني.
وت�ع��اين �أفغان�ستان �أزم��ة اقت�صادية بعد �أن ج�م��دت دول خمتلفة
�أ�صولها املودعة يف اخلارج وقطعت عنها امل�ساعدات.
و�أ� �ش��ار وي�ست اىل �أن “احلوار �سي�ستمر ل��دع��م ال�شعب الأفغاين
وم�صاحلنا الوطنية».

اجلي�ش الأردين :مقتل � 4أ�شخا�ص
و�إحباط تهريب خمدرات قادمة من �سوريا

•• عمان-وكاالت

�أعلنت القوات امل�سلحة الأردنية �أم�س الأح��د ،مقتل � 4أ�شخا�ص و�إحباط
تهريب كميات كبرية من املواد املخدرة قادمة من الأرا�ضي ال�سورية .
وقال م�صدر ع�سكري م�س�ؤول يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية،
يف بيان ن�شرته عرب �صفحتها مبوقع “في�س بوك” ،ب�أن املنطقة الع�سكرية
ال�شرقية قامت بعملية نوعية على �إحدى واجهاتها �ضمن منطقة امل�س�ؤولية
فجر اليوم� ،أ�سفرت عن مقتل �أرب�ع��ة مهربني و�إ�صابة ع��دد منهم وفرار
الآخرين �إىل داخل العمق ال�سوري .و�أو�ضح امل�صدر �أن “املراقبات الأمامية
ل�ق��وات حر�س احل��دود وبالتن�سيق م��ع الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة و�إدارة مكافحة
املخدرات ،ر�صدت جمموعة من الأ�شخا�ص قادمني من الأرا�ضي ال�سورية
�إىل الأرا�ضي الأردنية ،حاولوا اجتياز احلدود بطريقة غري م�شروعة ب�إ�سناد
من جمموعات م�سلحة ،حيث قامت �آليات رد الفعل ال�سريع بالتعامل مع
هذه املجموعات من خالل تطبيق قواعد اال�شتباك» .وبني امل�صدر �أنه وبعد
تكثيف عمليات البحث والتفتي�ش للمنطقة مت العثور على � 637ألف حبة
كبتاغون و 181كف ح�شي�ش و� 39ألفا و 600حبة ت��رام��ادول و�سالح
كال�شنكوف ،ومت حتويل امل�ضبوطات �إىل اجلهات املخت�صة .و�أكد امل�صدر �أن
القوات امل�سلحة الأردنية �ست�ضرب بيد من حديد و�ستتعامل بكل قوة وحزم
مع �أي عملية ت�سلل �أو حماولة تهريب ،حلماية احلدود ومنع من ت�سول له
نف�سه العبث بالأمن الوطني الأردين.

االثنني  23مايو  2022م  -العـدد 13550
23 May 2022 - Issue No 13550

عربي ودويل

Monday

•• الفجر �-أنتوين جورو بون�سيود * ديلون مادافان
منذ �شهرين ،تواجه �سريالنكا �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية
لها منذ ا�ستقاللها عام  ،1948وردود الدولة ت�شري
�إىل �أنها غري قادرة على حماية مواطنيها ،بل على
العك�س مت��ا ًم��ا .مل يغري تن�صيب رئي�س ال��وزراء
اجلديد رانيل ويكرم�سينغه يوم اخلمي�س  12مايو �أي
�شيء .فهو يواجه من البداية �صعوبة كبرية يف �إقناع
�أع�ضاء �أحزاب املعار�ضة والأغلبية بت�شكيل حكومة
وحدة وطنية .خ�صو�صا ،يريد �سكان �سريالنكا (ما

يزيد قلي ًال عن  20مليون �شخ�ص) قبل كل �شيء،
ا�ستقالة جوتابايا راجاباك�سا ،رئي�س البالد منذ
نوفمرب .2019
دولة على �شفا الإفال�س
�إذا كان �سوء الإدارة االقت�صادية لي�س جديدً ا
على �سريالنكا -ف�شلت احلكومات املتعاقبة يف �إدارة
الت�ضخم وال��دي��ون والإن��ف��اق -ف��ان ال��ق��رارات التي
اتخذتها جماعة راجاباك�سا ق��ادت اجلزيرة �إىل
حافة الهاوية .لأول مرة منذ عام  ،1948توقفت

الدولة عن �سداد ديونها اخلارجية يف � 12أبريل
 .2022لهذه الأزمة �أ�صول متعددة .ترتبط �أو ًال
بوعد غوتابايا راجاباك�سا االنتخابي ،الذي اقرتح،
مع اق�تراب انتخابات نوفمرب  ،2019تخفي�ضات
���ض��ري��ب��ي��ة ج��ذري��ة (م���ن خ�ل�ال الإل���غ���اء املطلق
والب�سيط ل�سبع �ضرائب) وخف�ض معدل �ضريبة
القيمة امل�ضافة من � 15إىل  8باملائة .مت تبني هذه
الإجراءات ال�شعبوية بعد فوزه ،على الرغم من �أن
البالد ا�ستفادت من قر�ض �صندوق النقد الدويل
على � 4سنوات.

ظهرت خماوف من حدوث انهيار �أو�سع مع الوباء،
الذي �أدت �إجراءات احتوائه املختلفة �إىل تقوي�ض
الدخل من ال�سياحة (�أحد م�صادر العمالت الرئي�سية
للبالد ،وال��ت��ي ت��زن  13باملائة م��ن ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل) والتحويالت املالية.
خف�ضت وك���االت الت�صنيف االئتماين ت�صنيف
�سريالنكا .وللبقاء واق��ف��ة على قدميها ،طبعت
احلكومة النقود ،وزادت العر�ض بن�سبة  42باملائة
بني دي�سمرب  2019و�أغ�سط�س  ،2021مما غذى ما
�سي�صبح �أ�سرع ت�ضخم يف �آ�سيا.
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االحتجاجات اتخذت ابعادا خطرية
ك��ان��ت �إح � ��دى �أك�ث��ر ال�سيا�سات
ك��ارث �ي��ة يف ظ ��ل رئ��ا� �س��ة جوتابايا
راج��اب��اك���س��ا ،ه��ي ح�ظ��ر ،دخ��ل حيز
ال�ت�ن�ف�ي��ذ يف � 26أب ��ري ��ل ،2021
جميع الأ�سمدة الكيماوية ومبيدات
الآفات ومبيدات الأع�شاب ومبيدات
ال �ف �ط ��ري ��ات .وق � ��دم ال�سيا�سيون
احل� �ظ ��ر امل �ف ��اج ��ئ ع �ل��ى �أن � ��ه وف ��اء
بوعد انتخابي باحت�ضان الزراعة
الع�ضوية.
يف ال� ��واق� ��ع ،يف م��واج �ه��ة �أزم� ��ة
م �ي��زان امل��دف��وع��ات ون�ق����ص ح��اد يف
العملة الأج�ن�ب�ي��ة ،ر�أى الكثريون
يف ه��ذه اخل �ط��وة حم��اول��ة لتوفري
ال � � � ��دوالرات م ��ن خ �ل�ال احل� ��د من
ال ��واردات .ويف اقت�صاد ال ي��زال فيه
ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي م �ه � ًم��ا (يوظف
م��ا ب�ين رب��ع وث�ل��ث ال �ق��وى العاملة
ال��وط�ن�ي��ة وف � ًق��ا ل�ل�ت�ق��دي��رات) ،على
الرغم من م�ساهمته املنخف�ضة يف
الناجت القومي الإجمايل (�أق��ل من
 8باملائة)� ،أدت هذه الإج��راءات �إىل
انخفا�ض يف غلة املحا�صيل ،و�إغالق
املزارع (مما �أدى �إىل ن�ضوب عائدات
ت�صدير ال�شاي) ،وفقدان الوظائف
ونق�ص الغذاء.
لقد تعر�ض قطاع ب�أكمله والعديد
من فروعه للزعزعة ،مما �أدى �إىل
انهيار �سبل عي�ش امل��زارع�ين .ففي
غ�ضون �ستة �أ�شهر فقط ،انخف�ض
الإن �ت��اج ال��وط�ن��ي م��ن الأرز بن�سبة
 20ب��امل��ائ��ة ،و�إن �ت��اج ال���ش��اي بن�سبة
 40ب��امل��ائ��ة .و�أدى ارت�ف��اع معدالت
ال�ت���ض�خ��م يف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان �إىل
� �ص �ع��وب��ة ال ��و�� �ص ��ول �إىل خم ��زون
الغذاء املتاح ،مما �أثار خماوف ب�ش�أن
اح �ت �م��ال ح� ��دوث جم��اع��ات ب�سبب
نق�ص الغذاء.
ه��ذه الآل�ي��ة اجلهنمية ،بالطبع،
تغذيها ال�صدمات اخل��ارج�ي��ة مثل
وباء كوفيد 19-واحلرب الرو�سية
الأوك��ران �ي��ة :ت�ساهم ه��ذه الأخرية
يف ت�ضخم بع�ض امل ��واد الغذائية،
وو�ضعت ح �دًا لو�صول ال�سياح من
ه��ذي��ن ال �ب �ل��دي��ن يف ح��ال��ة ح ��رب،
وج�ع�ل��ت م��ن ال�صعب ع�ل��ى الدولة
� �ش��راء ال�ن�ف��ط م��ن رو� �س �ي��ا ح�ت��ى ال
تزعج ال�شركاء الغربيني .ومع ذلك،
ف ��إن الأخ�ط��اء ال�سيا�سية الداخلية
كثرية ومهيمنة.
دي� � ��ون اجل� ��زي� ��رة ه ��ائ �ل ��ة ،حيث
مت �ث��ل ق ��راب ��ة  51م �ل �ي��ار دوالر.
خ�لال رئ��ا��س��ة ماهيندا (-2005
ً
قرو�ضا
� ،)2015أب��رم��ت ال��دول��ة
ثنائية ع��دي��دة م��ع ال�صني لتمويل

يف عني الإع�صار:

تعبئة جماهريية م�ستمرة

�سريالنكا :من �أزمة اقت�صادية �إىل �أزمة �سيا�سية!...

بعد ا�ستقاللها ،بدت اجلزيرة كنموذج اقت�صادي يحتذى يف منطقة جنوب �آ�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا

م�شاريع ت�شييد بنية حتتية باهظة
التكلفة كما مل تكن جمدية :مركز
م�ؤمترات ومطار وميناء يف جنوب
اجل ��زي ��رة يف ه��ام �ب��ان �ت��وت��ا �-أف �ي��ال
بي�ضاء حقيقية! عام � ،2017أجرب
عجز �سريالنكا على ��س��داد ديونها
ع�ل��ى ال �ت �ن��ازل ع��ن امل �ي �ن��اء اجلديد
لل�صني مدة  99عامًا .وعلى الرغم
من هذه ال�سابقة ،ح�صل راجاباك�سا
ع �ل ��ى ق� ��رو�� ��ض �أخ� � � ��رى م� ��ن بكني
لتمويل م�شاريع التجديد احل�ضري
يف ك��ول��وم �ب��و جل�ع�ل�ه��ا م��دي �ن��ة ذات
ام �ت��داد ع��امل��ي ،ول �ك��ن �أي �� ً��ض��ا لدفع
الفوائد امل�ستحقة للبنوك ال�صينية.
متتلك ال�صني الآن  10باملائة من
ديون البالد.
ون �ظ � ًرا ل�غ�ي��اب اح�ت�ي��اط�ي��ات من
العمالت الأجنبية يف البالد تقري ًبا
(�أق��ل من  50مليون دوالر اعتبا ًرا
م� ��ن  4م ��اي ��و � ،)2022أ�صبح
ا�سترياد الأدوي ��ة الأ�سا�سية واملواد
ال �غ��ذائ �ي��ة وغ� ��از ال �ط �ه��ي والوقود
�أم� ًرا �صع ًبا للغاية .وبالإ�ضافة �إىل
حت ّمل ه��ذا النق�ص ،يعاين ال�سكان
من انقطاع التيار الكهربائي الذي
مي�ك��ن �أن ي���س�ت�م��ر م ��دة ت���ص��ل �إىل
ثماين �ساعات يف اليوم.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن البوذيني
ال �� �س �ن �ه��ال �ي�ين ،وه� ��م الأغ �ل �ب �ي��ة يف
اجلزيرة ،والذين او�صلوا غوتابايا
�إىل رئا�سة اجلمهورية بت�صويتهم،
وق��د �أغرتهم وع��وده ب��إع��ادة الأمن
(لل�سكان الذين �أ�صيبوا ب�صدمة
جراء هجمات عيد الف�صح )2019
واالزده � ��ار ،ك��ان��وا �أول م��ن ا�ستنكر
التدهور العنيف للظروف املعي�شية.
وقد دفع هذا الو�ضع مئات الآالف
م��ن امل��واط�ن�ين م��ن جميع الأجيال
وم��ن جميع اخللفيات االجتماعية
(ب � �خ �ل�اف االن� �ق� ��� �س ��ام ��ات املبنية

تاريخ ًيا بني ال�سنهاليني والتاميل
وامل�سلمني) �إىل النزول �إىل ال�شوارع
ل�لاح �ت �ج��اج وامل �ط��ال �ب��ة با�ستقالة
الرئي�س .و�أ�صبح �شعار “غوتا اذهب
للبيت” ،املطلب الرئي�سي منذ �أبريل
املا�ضي خالل التظاهرات ال�سلمية.
يف م� ��واج � �ه� ��ة ه � � ��ذه االن �ت �ف ��ا� �ض ��ة
ال�شعبية ان�شق ح��زب الرئي�س عن
ال �ف��ري��ق احل ��اك ��م .ا� �س �ت �ق��ال جميع
ال��وزراء واحلكومة ،تاركني الأخوة
راج��اب��اك���س��ا وح��ده��م يف منا�صبهم
ملواجهة م�س�ؤولياتهم ،وخا�صة يف
م��واج �ه��ة امل �ت �ظ��اه��ري��ن امل�صممني
على �إج�ب��اره��م على اال�ستقالة من
�أج��ل و�ضع حد جلناح العائلة التي
حكمت اجلزيرة دون منازع تقري ًبا
منذ ع��ام  .2005دعمت النقابات
ال�ع�م��ال�ي��ة امل�ت�ظ��اه��ري��ن م��ن خالل
تنظيم �إ�ضرابات عامة تابعها ب�شدة
ال�سريالنكيون.
و�أم��ام مناه�ضة �سلطتهم ،حاول
ج�م��اع��ة راج��اب��اك �� �س��ا ،ي ��وم االثنني
 9م��اي��و ،ح�شد بع�ض �أن�صارهم يف
كولومبو وحتري�ضهم على مهاجمة
امل�ت�ظ��اه��ري��ن وط��رده��م .ورداً على
ذل ��ك ،ت���ص��دى امل �ت �ظ��اه��رون بعنف
�شديد للمهاجمني واقتحموا منزل
رئي�س الوزراء.
على م�ستوى اجلزيرة ،مت حرق �أو
تدمري العديد من ممتلكات جماعة
راجاباك�سا وحلفائه .ويف مواجهة
ال �غ �� �ض��ب ال � �ع ��ام ،ف �� �ض��ل ماهيندا
ت�ق��دمي ا�ستقالته ومت تهريبه من
قبل اجلي�ش.
ُو�� �ض ��ع يف ق ��اع ��دة ع �� �س �ك��ري��ة يف
�شمال ��ش��رق ال �ب�لاد ،مثل  16من
�أق��ارب��ه ،و ُم�ن��ع م��ن م �غ��ادرة البالد.
و�أم ��ر غ��وت��اب��اي��ا ،ال��ذي بقي وحيدًا
يف ال �� �س �ل �ط��ة ،ب� ��إط�ل�اق ال �ن ��ار على
“املخالفني للقانون” .وعلى

الرغم من هذه التوجيهات ،يوا�صل
العديد م��ن املتظاهرين االجتماع
عل ًنا ،ويطالبون بت�صميم �أكرث من
�أي وقت م�ضى با�ستقالة غوتابايا.
عالوة على ذلك ،ف�إن دوامة الديون
والعنف هذه تت�سبب مرة �أخ��رى يف
موجة نزوح الذين ميكنهم مغادرة
ال�ع��ا��ص�م��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي �ح��اول �آخ ��رون
العثور على مالذ يف الهند.

�إهمال �ساللة �سيا�سية
ق �ب��ل ب���ض�ع��ة �أ� �ش �ه��ر ف �ق��ط ،كان
مثل ه��ذا الت�شكيك يف النظام غري
وارد .ع�ل��ى م��دى اث�ن��ي ع�شر عامًا
من الع�شرين عامًا املا�ضية� ،سيطر
�أف ��راد عائلة راجاباك�سا على �أعلى
م�ستويات احلكومة يف �سريالنكا.
ق ��اد غ��وت��اب��اي��ا 72 ،ع��ا ًم��ا ،وزير
الدفاع ال�سابق ،حملة نهائية مميتة
لإن �ه��اء احل ��رب ��ض��د االنف�صاليني
ال �ت��ام �ي��ل ،وال �ت��ي �أودت ب �ح �ي��اة ما
ي�صل �إىل � 100أل��ف �شخ�ص ،قبل
االنت�صار الع�سكري الأخري للجي�ش
ال�سريالنكي عام � .2009شقيقه،
م��اه �ي �ن��دا 76 ،ع ��ا ًم ��ا ،ال�سيا�سي
رئي�سا
ع�ق��ل الأ�� �س ��رة ،ك ��ان م��رت�ين ً
وم ��رت�ي�ن رئ �ي ����س وزراء� .شقيقان
�آخ��ران� ،شامال ( 79عامًا) وبا�سل
( 71عامًا) ،اقتطعا مكا ًنا لهما يف
�إدارة املوانئ والزراعة واملال .و�شغل
الع�شرات من �أفراد الأ�سرة منا�صب
عليا حتى مار�س .2022
رئي�سا عام ،2019
بعد انتخابه ً

حت��رك غوتابايا راجاباك�سا �سري ًعا
ال� �س �ت �ع��ادة ال���س�ل�ط��وي��ة ال�شعبوية
ل�ل�أ� �س��رة ،م��ز ّي �ن��ة ب��دع��وات قومية
ل �ل �ب ��وذي�ي�ن ال �� �س �ن �ه��ال �ي�ي�ن .و�أدت
التغيريات الد�ستورية الأخرية (بعد
االنتخابات الربملانية لعام )2020
�إىل زي � ��ادة ��س�ل�ط��ة ال��رئ �ي ����س (من
خ�لال اع�ت�م��اد التعديل الع�شرين،
ال ��ذي ي��رف���ض��ه ال �ي��وم املتظاهرون
وامل �ع��ار� �ض��ة) وت�ع��زي��ز التمييز �ضد
التاميل والأقليات امل�سلمة.
وم � ��ع ذل � � ��ك ،م� ��ع ه � ��ذه الأزم � � ��ة
االقت�صادية ،يبدو �أن غالبية ال�سكان،
ال �� �س �ن �ه��ال �ي�ين ال� �ب ��وذي�ي�ن ،الذين
�صوتوا لغوتابايا ،قد فهموا � ً
أي�ضا
�أن هذا النظام قد نهب البالد ح ًقا.
لذلك حتولت الأزم��ة االقت�صادية
�إىل �أزم ��ة �سيا�سية خ�ط�يرة للغاية
ح�ي��ث مت ن��زع ال�شرعية مت��ا ًم��ا عن
كل من جماعة راجاباك�سا والنظام.
وي�ط��ال��ب امل �ت �ظ��اه��رون راجاباك�سا
بالرد �أمام املحكمة على تهم الف�ساد
واخ�ت�لا���س امل��ال ال�ع��ام واالغتياالت
ال���س�ي��ا��س�ي��ة (��ص�ح�ف�ي��ون ون�شطاء
حقوقيون ون�شطاء حقوق الأقليات)
وجرائم احلرب التي ارتكبت خالل
امل��رح�ل��ة الأخ �ي�رة م��ن احل ��رب �ضد
االنف�صاليني التاميل.
ويف ظ� ��ل ه � ��ذه ال� � �ظ � ��روف ،من
غ�ي�ر امل ��رج ��ح ا� �س �ت �ق��ال��ة الرئي�س،
ال� � ��ذي ي �ت �م �ت��ع ب �� �س �ل �ط��ات هائلة،
فقط لأن ب�ق��اءه يف من�صبه ي�سمح
ل��ه ب��اال��س�ت�م��رار يف اال� �س �ت �ف��ادة من

ديون اجلزيرة هائلة ،ومتتلك ال�صني
الآن  10باملائــة من ديــون البــــالد

احل�صانة التي مينحها له الد�ستور.
ان ا�سرتاتيجيته ،هي حماولة �إطالة
�أمد املوقف لأطول فرتة ممكنة.
بعد اال�ستقالة الق�سرية لأخيه،
ل �ع��ب ج��وت��اب��اي��ا ورق� �ت ��ه الأخ �ي��رة
رئي�سا
بتعيني رانيل ويكرم�سينغه ً
للوزراء� .إنه �سيا�سي ذو خربة كبرية
و�سبق ان �شغل من�صب رئي�س الوزراء
ً
معار�ضا
خ�م����س م� ��رات .وب���ص�ف�ت��ه
�سيا�س ًيا جلماعة راجاباك�سا ،عمل
م��ع غ��وت��اب��اي��ا ع��ن ك�ث��ب ع�ل��ى مدار
ال�شهرين املا�ضيني لإ��ص�لاح وزارة
امل��ال �ي��ة وال �ب �ن��ك امل��رك��زي م��ن �أجل
�إ�صالحات مالية ونقدية �شاملة.
وعلى الرغم من �صورته اجليدة
على امل�ستوى الدويل� ،إال �أن ال�سكان
والطبقة ال�سيا�سية ال ي�ؤيدون هذا
اخليار.
ينظر املتظاهرون �إىل ويكرم�سينغه
ع�ل��ى �أن ��ه مم�ث��ل من��وذج��ي للطبقة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال���س��ري�لان�ك�ي��ة ،طبقة
يعتربها ال�سكان عاجزة على احلكم،
ومل يعودوا يريدونها.
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �م �ت �ظ��اه��ري��ن ،وق ��ف
ال �ت �ع �ب �ئ��ة غ �ي��ر م � �ط � ��روح م � ��ا دام
راج��اب��اك �� �س��ا الأخ �ي��ر يف ال�سلطة.
ويرف�ض �ساجيث برميادا�سا ،زعيم
ح��زب املعار�ضة الرئي�سي ،امل�شاركة
يف احلكومة حتى ي�ستقيل الرئي�س
�أو ًال.
م� �ع ��زوال ،ي��واج��ه ويكرم�سينغه،
النائب الوحيد حلزبه يف الربملان،
� �ص �ع��وب��ة ك� �ب�ي�رة يف ال� �ع� �ث ��ور على
متطوعني لت�شكيل حكومته ،وقد
�شوهت �صورته الآن ب�شكل ال ميحى
بني املتظاهرين ب�سبب تعاونه مع
غوتابايا.
نهاية جزيرة منوذجية؟
ع�ن��د اال��س�ت�ق�لال ،ب��دت اجلزيرة

ك� �ن� �م ��وذج اق� �ت� ��� �ص ��ادي ي �ح �ت��ذى يف
منطقة جنوب �آ�سيا وج�ن��وب �شرق
�آ� �س �ي��ا .وح �ت��ى ال���س�ب�ع�ي�ن��ات ،كانت
�وذج��ا للتنمية
�سريالنكا تعترب من� ً
العاملية .وعلى الرغم من �أن دخل
ً
منخف�ضا للغاية� ،إال �أن
الفرد كان
م ��ؤ� �ش��رات التنمية الب�شرية كانت
أ�سا�سا
ع��ال�ي��ة ج � �دًا ،وي��رج��ع ذل ��ك � ً
�إىل التعليم التقدمي وال�سيا�سات
ال�صحية.
ي� �ب ��دو �أن م� ��ا ي� �ح ��دث حال ًيا
يف �� �س ��ري�ل�ان� �ك ��ا ي �ع �ك ����س ال� ��رك� ��ود
االقت�صادي الطويل يف ال�سبعينات
ال��ذي �أدى �إىل �إ�صالحات التحرير
االق�ت���ص��ادي ال�ت��ي نفذتها حكومة
جي �آر جايواردين ،من خالل تنفيذ
�سيا�سات اال� �ص�لاح الهيكلي بدعم
من البنك ال��دويل و�صندوق النقد
الدويل.
وع �ل��ى م��دى �أرب �ع��ة ع �ق��ود ،كثفت
اجل� ��زي� ��رة م ��ن و�� �ض ��ع ال�سيا�سات
ال �ن �ي��ول �ي�برال �ي��ة ،وال� �ت ��ي �أدت �إىل
زي ��ادة ال�ت�ب�ع�ي��ة ،و��س�ق��وط ال�سلطة
يف �أي��دي نخبة �صغرية ،و�أم��ول��ة ما
هو اقت�صادي وعقاري ،وخ�صو�صا،
تزايد التفاوت االجتماعي.
�أجربت الإدارة االقت�صادية ال�سيئة
للبالد من قبل راجاباك�سا جوتابايا
على املوافقة على اال�ستنجاد بالبنك
ال � � � ��دويل ،وخ ��ا�� �ص ��ة ،ال� ��دخ� ��ول يف
مفاو�ضات مع �صندوق النقد الدويل
لال�ستفادة من قر�ض طارئ .اال ان
االنتفا�ضة ال�شعبية والت�شكيك يف
ال�سلطة التنفيذية نزعا ال�شرعية
ع��ن ال��وف��د ال���س��ري�لان�ك��ي وقدرته
على ف��ر���ض �إع�ـ�ـ�ـ�ـ��ادة هيكلة جذرية
القت�صاد اجلزيرة مقابل �أي قر�ض
طارئ.
م ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ،ب �ي �ن �م��ا يرى
بع�ض ال�سريالنكيني �أن �صندوق

لهذه الأزمة �أ�صول متعددة ترتبط � ً
أوال حتى ال�سبعينيات ،كانت �سريالنكا دوامة الديون والعنف تت�سبب يف موجة
بوعود انتخابية �شعبوية مت جت�سيدها تعتبـر منوذج ًــا للتنميــة العامليــة نزوح وحماولة العثور على مالذ يف الهند

رئي�س �سريالنكا جوتابايا راجاباك�سا

متظاهرون ي�شاركون يف احتجاج يف كولومبو

النقد الدويل هو امل�ؤ�س�سة الوحيدة
ال � �ق ��ادرة ع �ل��ى �إن� �ق ��اذ ب�ل�اده ��م من
الإف�لا���س وحت�سني و�ضعها املايل،
ي�شعر �آخرون بالقلق ال�شديد ب�ش�أن
ه��ذا االح�ت�م��ال .يف ال��واق��ع� ،ست�أتي
م���س��اع��دات ��ص�ن��دوق النقد الدويل
بالت�أكيد ب�شروط م��ن املحتمل �أن
ُتفر�ض على اجلزيرة ،مثل �سيا�سات
التق�شف ،والتخفي�ضات اجلديدة يف
احلماية االجتماعية ،وخ�صخ�صة
بع�ض ال�شركات العامة.
ما احللول؟
م��ا ه��ي ال �ب��دائ��ل ال �ت��ي مي�ك��ن �أن
تظهر؟ يبدو �أن اجل��زي��رة مطالبة
بالرتكيز ب�شكل مطلق على زراعتها
لتجنب النق�ص واملجاعة� .سيتعلق
الأم � ��ر ب� ��إع ��ادة ب �ن��اء ن �ظ��ام غذائي
وحم � ��اول � ��ة احل � ��د م� ��ن ال� �ت� �ف ��اوت.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الزيادة يف
ال�ضرائب ،وهو �أمر �ضروري خلزينة
ال��دول��ة ،يجب �أن يتح ّملها خا�صة،
م��ن ب��اب الت�ضامن� ،أك�ثر ال�شرائح
ث��را ًء يف ال�ب�لاد م��ن �أج��ل التخفيف
م ��ن ال �ف �ق��ر وت �خ �ف �ي��ف الفجوات.
و ُت �ظ �ه��ر ال�ت�ع�ب�ئ��ة ال�ن���ش�ط��ة للغاية
للمتظاهرين والنقابات العمالية،
�أن ال���س��ري�لان�ك�ي�ين ل ��ن ي�سمحوا
لل�سيا�سيني بالت�ضحية مبكا�سبهم
االج �ت �م��اع �ي��ة (ال�ت�ع�ل�ي��م وال�صحة
وال �ك �ه��رب��اء ال �ت��ي مي�ك��ن احل�صول
ع�ل�ي�ه��ا ب�ت�ك�ل�ف��ة م�ن�خ�ف���ض��ة ج � �دًا)
لتعزيز خ�ط��ة ال�ت�ع��ايف االقت�صادي
ل�صالح النخبة والطبقة ال�سيا�سية
فقط.
ريا ،متثل الأزمة ال�سريالنكية
�أخ ً
رم� � ًزا مل��ا ي�ح��دث يف �أم��اك��ن �أخ ��رى.
ت� �ع ��اين ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال� �ب� �ل ��دان يف
ج �م �ي��ع �أن � �ح� ��اء ال� �ع ��امل م ��ن نف�س
ال ��دوام ��ة اجل�ه�ن�م�ي��ة ال �ت��ي جتمع
بني الت�ضخم وارتفاع �أ�سعار الغذاء
والطاقة وال��دي��ون وخطر التخلف
ع��ن ال �� �س��داد ،م��ع ع��واق��ب وخيمة
على ال�سكان .وعلى غرار �سريالنكا،
يبقى ال �� �س ��ؤال م�ع��رف��ة م��ا �إذا كان
احل��ل الوحيد لإن�ق��اذ اقت�صاد هذه
ال �ب �ل��دان ال�ضعيفة مي�ك��ن �أن مير
ف �ق��ط م ��ن خ�ل�ال ت��دخ��ل �صندوق
النقد ال��دويل ،وه��و م��رادف لإعادة
هيكلة قا�سية للغاية لل�سكان.
ترجمة خرية ال�شيباين
*جغرايف� ،أ�ستاذ-باحث ،املعهد
الفرن�سي بوندي�شريي ،جامعة بوردو
**باحث يف اجلغرافيا ،جامعة
كيبيك يف مونرتيال

رئي�س الوزراء املعينّ رانيل ويكرم�سينغه يواجه موقفا �صعبا
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�أبعدها الرئي�س عن جلنة �إعداد الد�ستور:
•• الفجر – تون�س

تون�س� :أحزاب ترف�ض مر�سوم الهيئة اال�ست�شار ّية

�أعلن �أخريا الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد عن مر�سوم رئا�سي
لإحداث جلنة وطنية ا�ست�شارية ل�صياغة د�ستور جلمهورية
جديدة ،و�آخر لدعوة الناخبني للم�شاركة يف اال�ستفتاء على
هذا الد�ستور املرتقب تنظيمه يوم  25يوليو املقبل .وككل

خطوة يقدم عليها الرئي�س قي�س �سعيد ،تباينت املواقف
والآراء مع اغلبية معار�ضة ،اما اجلديد ،فان بع�ض الأحزاب
الداعمة حلركة الرئي�س التون�سي� ،أب��دت اي�ضا حتفظها
ومالحظات نقدية على ما جاء يف املبادرة الرئا�سية.
م�ساندو �سعيد يطالبون
فقد دعا �أمني عام حركة تون�س �إىل الأمام عبيد الربيكي،

الرئي�س قي�س �سع ّيد �إىل �إعادة النظر وتنقيح املر�سوم املتع ّلق
ب�إحداث “الهيئة الوطنية اال�ست�شارية من �أجل جمهورية
جديدة”..
وذلك بهدف “تعبيد الطريق �أمام امل�سار الت�شاركي لبناء
تون�س اجلديدة يف �ضوء جبهة حت�صن م�سار  25يوليو من
حيث املنطلقات والأهداف” ،وفق تعبريه.

وقال الربيكي� ،إنّ اخلطوة التي �أعلنها رئي�س الدولة من
خالل املر�سوم االخري �ستطرح �إ�شــكاالت كبيـــرة ،مت�ســــائال
“عن �أيّ حوار نتحدّ ث دون �أن ت�شارك فيه ّ
املنظمات الوطنية
كاحتاد ال�شغل ّ
ومنظمة الأعراف والأحزاب ال�سيا�سية...
وع��ن �أيّ ح�صيلة لهذا ح��وار بال�شكل امل��ق�ترح ...وكيف
�سيدور».
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وح� � � � ّذر ال�ب�ري� �ك ��ي ،م ��ن خطورة
اخلطوة التي �أعلنها رئي�س الدولة
من خالل املر�سومّ ،
مو�ضحا �أنّ من
�ش�أنها �أن تق ّل�ص جبهة الأ�صدقاء
وجبهة داع�م��ي م�سار  25يوليو،
وم��ن �ش�أنها �أي���ض��ا �أن ت��دع��م قوة
اجلبهة الأخرى املناه�ضة لرئي�س
الدولة وتقوي متوقعها وهو �أمر
خ �ط�ير ع �ل��ى �آل� �ي ��ات ب �ن��اء تون�س
اجلديدة ،وفق تعبريه.
و�أ ّكد الربيكي �أنّ “املر�سوم يق�ضي
ب �ت �غ �ي �ي��ب الأح� � � � ��زاب ال�سيا�سية
بقطع النظر ع��ن �إمكانية وجود
بع�ض ال�سيا�سيني ك�أ�شخا�ص”،
معتربا �أي�ضا �أنّ “امل�س�ألة م�س�ألة
مبد�أ” ،م�شدّدا على �أ ّنه “كان من
املفرو�ض �أن يتم ت�شريك الأحزاب
يف هذا احلوار».
وبينّ الربيكي �أنّ حزبه كان والزال
م ��ن داع � �م ��ي م �� �س��ار  25يوليو
و� 22سبتمرب يف ��ض��وء الأه ��داف
امل��ر��س��وم��ة م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ،م�شريا
�إىل �أنّ حزبه كان قد دعا منذ 25
يوليو �إىل �إجناح مبادرات ت�صحيح
امل �� �س��ار ع�ب�ر ح � ��وار وط �ن��ي تكون
الأح� � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة واملنظمات
الوطنية االجتماعية من مكوناته
الأ�سا�سية ،على �أن يكون الد�ستور
اجل��دي��د حم��ل ن�ق��ا���ش وت �� �ش��اور يف
حوار يختلف عن �سابقيه وال تعنى
ب��ه الأط ��راف املتم�سكة باملنظومة
ال�سابقة .من جهتها عبرّ ت حركة
ال�شعب عن بع�ض التحفظات على
امل�سار الذي اتبعه الرئي�س �سعيد،
ودع� �ت ��ه �إىل ان ي��و� �ض��ح لل�شعب
خ�ي��ارات��ه ك��ي تتفاعل م�ع��ه حركة
ل�ل���ش�ع��ب وغ�ي�ره��ا م��ن االح � ��زاب.
ن�شري اىل ان الأمني العام للحركة
زه �ي�ر امل � �غ� ��زاوي ��س�ي�ل�ت�ق��ي اليوم
االثنني الرئي�س قي�س �سعيد.
وكان عدد من الأحزاب واملنظمات
امل �� �س��ان��دة مل �� �س��ار  25ي��ول �ي��و ،قد
ط ��ال �ب ��وا ال��رئ �ي ����س ق �ي ����س �سعيد
ب ��ال� � ّت� ��� �س ��ري ��ع ب� � ��إع �ل��ان ال ّلجنة
القانون ّية ،و�إطالق احلوار الوطني
بني القوى الوطنية من �شخ�صيات
ومنظمات و�أحزاب وفعاليات.
و�أك ��دت ك��ل م��ن ح��رك��ة تون�س �إىل
الأم ��ام وال�ت�ي��ار ال�شعبي والوطد
اال� � �ش �ت��راك � ��ي وح � ��رك � ��ة ال�شعب
وائتالف �صمود واجلبهة ال�شعبية
الوحدوية وحركة البعث ،يف بيان
م �� �ش�ترك ،ع �ل��ى � �ض ��رورة � �س � ّد ك ّل
ال��� ّ�ش�غ��ورات ،يف اجل�ه��از ال ّتنفيذي
للدّولة �سواء حمل ّيا �أو جهو ّيا �أو
وطن ّيا �أو يف اخلارج ،داعية ّ
ال�شعب
ر�ص
ال ّتون�سي وق ّواه الوطن ّية �إىل ّ
ال�صفوف للدّفاع عن �سيادة البالد
ّ
وح� � ّري ��ة ق ��راره ��ا واح �ت��رام �إرادة
�شعبها ح�سب تعبري البيان.
رف�ض و�شجب
يف امل� �ق ��اب ��ل� ،أع � �ل� ��ن امل �ع ��ار� �ض ��ون
مل �� �س��ار  25ي��ول �ي��و ع��ن مواقفهم

تكليف العميد �صادق بلعيد مبهمة الرئي�س املن�سق للهيئة الوطنية اال�ست�شارية

موقف احتاد ال�شغل �سيو�ضح املعادلة

تكليف �أ�ستاذ القانون ال�صادق بلعيد
الد�ستوري احلر يدعو اىل مظاهرة يف
 18يونيو املقبل ،رف�ضا للمر�سوم الرئا�سي �صوغ م�شروع لت�أ�سي�س جمهورية جديدة
الراف�ضة .ويف هذا ال�سياق ،اعلنت
تن�سيق ّية “الأحزاب االجتماع ّية
الدميقراط ّية” ،ع ��ن رف�ضها
و�شجبها للمر�سوم املحدث للهيئة
ال��وط�ن�ي��ة اال��س�ت���ش��ار ّي��ة م��ن اجل
وجه
جمهور ّية جديدة ،و ‘’لك ّل ال ّت ّ
الذي يريد رئي�س الدولة تكري�سه
يف ظ� ّل رف�ضه لأيّ ح��وار ومتاديه
يف حماولة يائ�سة لفر�ض خياراته
اال�ستبداد ّية” ،وفق تعبري البيان.
واع � � � � �ت� � �ب� ��رت ه � � � � ��ذه االح� � � � � � ��زاب
(اجل� �م� �ه ��وري وال �ت �ك �ت��ل والتيار
الدميقراطي) يف بيان م�شرتك� ،أنّ
توجه الرئي�س قي�س �سعيد هو دفع
ّ
البالد نحو م�سار “يق ّزم املجتمع
وي�ل�غ��ي دور الأح � ��زاب ال�سيا�س ّية
ويه ّم�ش ّ
منظمات املجتمع املد ّ
ين
ويجعلها �شاهدة زور على �صياغة
د�ستور كتب يف الغرف املغلقة بناء
على ا�ست�شارة �إلكرتون ّية فا�شلة مل
تعلن حتى نتائجها للر�أي العام».
ودع� � � ��ت “تن�سيقية االح� � � ��زاب
الدميقراطية” يف ه ��ذا ال�صدد
وخا�صة
ك��ل الأط � ��راف ال��وط�ن� ّي��ة
ّ
امل �ن� ّ�ظ �م��ات ال��وط �ن � ّي��ة �إىل رف�ض
امل �� �ش��ارك��ة “فيما ي���س� ّم��ى بلجنة
احلوار” وحت � ّم��ل ك� � ّل م��ن يقبل
االن � �خ� ��راط يف م �� �س��ار االن �ق�ل�اب
م�س�ؤول ّياته القانون ّية املرت ّتبة عن
امل�شاركة يف قلب هيئات الدّولة.
ويف ال���س�ي��اق ذات ��ه� ،أدان ��ت “جبهة
اخل�ل�ا� ��ص الوطني” املعار�ضة
لإج� ��راءات  25يوليو الرئا�سية،
�إ�صرار الرئي�س قي�س �سعيد “على
االن � �ف� ��راد ب��ال���س�ل�ط��ة والقرار”،
و�أن � �ك� ��رت يف ب �ي��ان �ه��ا ع �ل��ى رئي�س
الدولة “احلق يف �سن د�ستور بديل

خارج الأطر القانونية والد�ستورية
ودون ت � �� � �ش� ��اور م� � ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ات
االجتماعية وال�سيا�سية للبالد”،
معتربة �أن �أعمال الهيئة الوطنية
اال�ست�شارية م��ن �أج ��ل جمهورية
ج ��دي ��دة ،وال� �ت ��ي � �ص��در املر�سوم
املنظم لها “باطلة وفاقدة لكل �أثر
قانوين” .وح ّملت ،يف هذا ال�ش�أن،
�أع�ضاءها“ ،كل الآثار القانونية”
امل�ت�رت �ب��ة ع ��ن م �� �ش��ارك �ت �ه��م يف ما
�أ�سمته ب”االنقالب على د�ستور
البالد وم�ؤ�س�ساتها ال�شرعية».
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،اع �ت�برت جبهة
اخل�ل�ا� ��ص ال ��وط� �ن ��ي� ،أن رئي�س
اجل�م�ه��وري��ة “�شكل ت�ل��ك الهيئة
ب �� �ص �ف��ة ان � �ف� ��رادي� ��ة ،وخ� � � ��ارج كل
� �ش��رع �ي��ة د� �س �ت��وري��ة �أو قانونية،
و�أن � ��اط ب�ع�ه��دت�ه��ا م�ه�م��ة �صياغة
م �� �ش��روع د� �س �ت��ور يف �أج� ��ل �أق�صاه
خ �م �� �س��ة وث �ل��اث � ��ون ي ��وم ��ا (20
يونيو  ،)2022و�ألزمها ب�سرية
مداوالتها ،وباتخاذ قراراتها دون
توقف».
و�أ��ض��اف البيان �أن رئي�س الدولة
“�أق�صى م��ن تركيبة ه��ذه الهيئة
ك��ل الأح � � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة وكافة
م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل� � ��دين ،كما
�أق�صى الكفاءات الوطنية امل�ستقلة،
و�أه� ��ان امل�ن�ظ�م��ات ال��وط�ن�ي��ة ،حني
�أ� �س �ن��د رئ��ا� �س��ة جل�ن�ت�ه��ا �إىل هيئة
املحامني دون �سابق ت�شاور معها».
ك� �م ��ا اع � �ت�ب��رت �أن “ما ي�سمى
ب ��اال� �س �ت �ف �ت ��اء ،ف ��اق ��د ل�شروطه
القانونية ،وم�ؤ�س�س على ا�ست�شارة
الكرتونية قاطعها �أك�ثر من 95
باملائة م��ن الناخبني التون�سيني،
وي � �ت� ��م ال �ت �ح �� �ض�ي�ر ل � ��ه يف كنف

اليوم ّ
يحدد احتاد ال�شغل
موقفـــه مــن املر�ســــوم
�إق�صاء كل مكونات املجتمع املعنية
مب�ستقبل البالد ومب�صريها ،كما
ه��و ا�ستفتاء ف��اق��د لأدن ��ى �شروط
امل� ��� �ص ��داق� �ي ��ة ،ب� �ع ��د ح� ��ل الهيئة
امل�ستقلة للإ�شراف على االنتخابات
وا�ستبدالها بهيئة �أخرى” قالت
اجل�ب�ه��ة �إن �ه��ا “خا�ضعة لل�سلطة
ال�سيا�سية».
رئي�سة احل ��زب ال��د��س�ت��وري احلر
عبري مو�سي ،عّب�ررّ ت ع��ن رف�ضها
خ� �ط ��وة ال��رئ �ي ����س ق �ي ����س �سع ّيد
با�ستبعاد الأحزاب من الإ�صالحات
ال�سيا�سية و�صياغة د�ستور جديد.
ودع � � ��ت م ��و�� �س ��ي� ،إىل مظاهرة
حا�شدة يف  18جوان املقبل ،رف�ضا
ل �ل �م��ر� �س��وم ال��رئ��ا� �س��ي امل� �ح ��دث لـ
“الهيئة الوطنية اال�ست�شار ّية من
اجل جمهور ّية جديدة».
وق ��ال ��ت م��و� �س��ي “ما ي �ح��دث هو
ا�ستهزاء بال�شعب وهو ديكتاتورية
لكننا لن نرتك تون�س رهينة بيد
�سعيد».
و�أك � � ��د ال �ن ��اط ��ق ال��ر� �س �م��ي با�سم
املنظمة ال�شغيلة �أن احت��اد ال�شغل
ال ي��زال متم�سكا بنف�س ال�شروط
ال�ت��ي ط��رح�ه��ا م�سبقا بخ�صو�ص
�إجن��از احل��وار الوطني ،الفتا اىل
��ض��رورة �أن يكون احل��وار مفتوحا
مل �� �ش��ارك��ة الأح� � � � ��زاب واملنظمات
الوطنية وغ�ير مبني على نتائج
“م�سبقة وم�شروطة” ح�سب

تقديره.
يف ح�ي�ن ،اع�ت�بر ح��زب ال�ع�م��ال �أنّ
�إع�ل�ان قي�س �سع ّيد ع��ن “الهيئة
ال��وط�ن�ي��ة اال��س�ت���ش��اري��ة م��ن �أجل
جمهورية جديدة” خطوة جديدة
م��ا ه��ي �إ ّال “موا�صلة للخطوات
ال �� �س��اب �ق��ة ال� �ت ��ي خ �ط��اه��ا رئي�س
ال��دول��ة وال �ت��ي ان �ق ��� ّ�ض مبوجبها
ع � �ل� ��ى ك � ��اف � ��ة م� �ف ��ا�� �ص ��ل احل� �ك ��م
و�أخ���ض�ع�ه��ا ل�سلطته” ،ق��ائ�لا �إنّ
“هذه اخل�ط��وة اجل��دي��دة تكت�سي
خطورة».
أنّ
وق� �دّر احل��زب � “م�شروع قي�س
�سع ّيد ال ه��و جمهورية ثالثة وال
ه��و ج�م�ه��وري��ة ج��دي��دة و�إنمّ � ��ا هو
م�شروع حكم فردي فاقم و�سيفاقم
م�شاكل الوطن وال�شعب املع ّر�ضني
اليوم �إىل �أكرب املخاطر يف ح ّريتهم
ويف معي�شتهم ويف ك��رام�ت�ه��م ويف
�أمنهم” ،وفق تعبريه.
واع � �ت �ب�رت ح ��رك ��ة ال �ن �ه �� �ض��ة هذا
الإج � � � ��راء ي� �خ ��رج ع ��ن ال�شرعية
الد�ستورية منددة “بالإ�صرار على
ف��ر���ض م �� �ش��روع ال �ب �ن��اء القاعدي
ال �ه�ل�ام��ي واع �ت �م ��اد اال�ست�شارة
ال��وط�ن�ي��ة ال�ف��ا��ش�ل��ة ال�ت��ي قاطعها
 95باملئة من ال�شعب التون�سي”.
ك�م��ا اع �ت�ب�رت احل��رك��ة م��ا ي�سمى
ب��اال� �س �ت �ف �ت��اء ف� ��اق� ��دا لل�شرعية
وللم�صداقية خا�صة مع ا�ستبدال
الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات

و�أ� � �ض � ��اف“ :ناق�شنا امل ��و� �ض ��وع مع
هيالري ،ووافقت على هذا القرار”،
ق��ائ� ً
لا �إن ��ه ك ��ان ي ��أم��ل يف �أن “يقوم
ال �� �ص �ح �ف �ي��ون ب��ال �ت �ح �ق��ق م ��ن ه��ذه
املعلومات ون�شر ما يعتربونه حقيقة».
وخالل املحاكمة يوم اخلمي�س املا�ضي،
�أع�ل��ن مكتب التحقيقات الفيدرايل
الأم��ري �ك��ي �أن� ��ه “مل ي�ع�ثر ع�ل��ى �أي
دليل على وج��ود �أي قناة ات�صال بني
منظمة ترامب وبنك �ألفا الرو�سي».
وكان الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب

رف��ع يف مار�س (�آذار) املا�ضي ،دعوى
ق�ضائية �ضد مناف�سته يف انتخابات
ال��رئ��ا� �س��ة ع ��ام � 2016إ� �ض��اف � ًة �إىل
ع��دد �آخ��ر م��ن ال��دمي�ق��راط�ي�ين ،زعم
�أ ّنهم حاولوا تزوير تلك االنتخابات
بربطهم حملته االنتخابية برو�سيا.
وق��ال ت��رام��ب يف ال��دع��وى الق�ضائية
امل��ؤل�ف��ة م��ن �� 108ص�ف�ح��ات ،والتي
رف �ع �ه��ا �أم � � ��ام حم �ك �م��ة احت� ��ادي� ��ة يف
ف�ل��وري��دا� ،إ ّن “املدعى عليهم ن�سقوا
فيما بينهم وت ��آم ��روا ب�شكل خبيث

ال �� �ش��رع �ي��ة ب �ه �ي �ئ��ة م �ع �ي �ن��ة ،وفق
البيان.
يف انتظار موقف احتاد ال�شغل
ي�ب�ق��ى اجل�م�ي��ع يف ان�ت�ظ��ار موقف
امل��رك��زي��ة النقابية ال ��ذي �سيكون
مل�ضمونه ت�أثري مبا�شر على تطور
امل�شهد ال�سيا�سي يف تون�س .وقد
�أفاد الأمني العام امل�ساعد لالحتاد
ال�ع��ام التون�سي لل�شغل والناطق
الر�سمي با�سمه �سامي الطاهري،
�أن االحتاد مل يعلن بعد عن موقفه
�إزاء املر�سوم الرئا�سي ،الفتا اىل
�أن هيئة �إداري� ��ة وط�ن�ي��ة �ستنعقد
يف الغر�ض ال�ي��وم االث�ن�ين لبلورة
امل ��وق ��ف ع �ل��ى � �ض��وء امل�ستجدات
و�إ�صدار بيان ر�سمي.
وال �ت �ق��ى� ،أم ����س الأح � ��د ،الرئي�س
قي�س �سعيد بالأمني العام لالحتاد
العام التون�سي لل�شغل نور الدين
الطبوبي ،وفق ما �أف��اد به الناطق
ال��ر� �س �م��ي ب��ا� �س��م االحت � ��اد �سامي
الطاهري.
وي ��أت��ي ال �ل �ق��اء ب��دع��وة م��ن �سعيد
لأم�ي�ن ع��ام االحت ��اد ،وت �ط � ّرق �إىل
احلوار الوطني.
وق��ال ال�ط��اه��ري� “ ،إن اللقاء قد
يكت�سي �أهمية بالغة خا�صة و�أنه
ي ��أت��ي ق�ب��ل ي��وم واح ��د م��ن انعقاد
اجتماع الهيئة الإداري ��ة لالحتاد
ال� �ع ��ام ال �ت��ون �� �س��ي ل �ل �� �ش �غ��ل ال ��ذي
� �س �ي �ن��اق ����ش م ��وق ��ف امل �ن �ظ �م��ة من
احل��وار الوطني وملف املفاو�ضات
مع احلكومة».
ويذكر �أن االحت��اد �أع�ل��ن ،ال�سبت،
رف�ضه امل�شاركة يف ح��وار ال يجمع
ال �ت��ون �� �س �ي�ين �أو م �ع �ل��وم النتائج

�شنغهاي تعيد ت�شغيل �شبكة النقل العام جزئيا وول �سرتيت جورنال :هيالري كلينتون �أ�ض ّرت ب�أمريكا �أكرث من بوتني

•• بكني�-أ ف ب

�أعادت مدينة �شنغهاي ال�صينية جزئيا ت�شغيل �شبكة النقل العام الأحد ،يف
م�ؤ�شر على رفع تدريجي لتدابري �إغالق ف�صلتها عن العامل اخلارجي على
مدى نحو �شهرين .وفر�ض �إغالق كامل تقريبا يف �أكرب مدينة �صينية منذ
ني�سان�-أبريل ،عندما حت ّولت �إىل ب��ؤرة �أ�سو�أ تف�ش لفريو�س كورونا منذ
مت�سكت بكني
بدايات الوباء .وبخالف غريها من االقت�صادات الرئي�سيةّ ،
بنهج �صفر �إ�صابات كوفيد القائم على الق�ضاء على جمموعات الإ�صابات
فور ظهورها ،وهي مه ّمة ازدادت �صعوبتها يف ظل انت�شار املتحورة �أوميكرون
�شديدة العدوى.
لكن مع تباط�ؤ وت�يرة ت�سجيل �إ�صابات ج��دي��دة ،خففت �شنغهاي القيود
بحذر ،فا�ست�أنفت بع�ض املعامل عملياتها بينما ُ�سمح ل�سكان املناطق الأقل
عر�ضة للخطر مبغادرة منازلهم.
و ُي���س�ت��أن��ف الأح ��د ت�شغيل �أرب �ع��ة م��ن خ�ط��وط ق �ط��ارات امل�ت�رو الع�شرين
يف املدينة �إىل جانب بع�ض و�سائل النقل على ال�ط��رق��ات ،وف��ق م��ا �أعلن
م�س�ؤولون الأ�سبوع اجلاري ،لتت�ش ّكل “�شبكة �أ�سا�سية تغطي كافة املناطق
احل�ضرية امل��رك��زي��ة» .و�سيتعينّ على م��رت��ادي و�سائل النقل ال�ع��ام �إبراز
فح�ص كوفيد بنتيجة �سلبية �أجري يف غ�ضون � 48ساعة وب�أن تكون درجات
حرارتهم “طبيعية” ،وفق ما ذكر م�س�ؤولون ال�سبت.
لكن رغ��م م�ساعي تخفيف القيود ب�شكل ع��ام� ،أع�ي��د ف��ر���ض �إغ�ل�اق على
منطقة جينغ�آن (و�سط) الأحد ،وفق مذكرة ر�سمية.
وج ��اء يف امل��ذك��رة ال���س�ب��ت “�سيتم تعليق “ت�صاريح اخلروج” ال �ت��ي مت
ا�ست�صدارها” ،بينما طم�أنت ال�سلطات ال�سكان ب�أن “الن�صر لي�س ببعيد».
و�سجلت املدينة التي تعد  25مليون ن�سمة �أكرث من � 600إ�صابة بكوفيد
ّ
الأحد ،فيما مل تظهر �أي �أعرا�ض على  570من امل�صابني ،بح�سب بيانات
جلنة ال�صحة الوطنية.

•• وا�شنطن-وكاالت

ك�شف املدير ال�سابق للحملة االنتخابية
لوزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سابقة
ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون روب� ��ي م ��وك �أ ّن
امل�شرفني على تلك احلملة “نظموا
ع��ام  2016ت�سريباتٍ ع��ن عالقات
مزعومة لدونالد ترامب مع م�صرف
�ألفا بنك الرو�سي».
وذك � � ��ر م� � ��وك يف م � � � � ��داوالتٍ خ�ل�ال
حم��اك �م��ة يف م �ق��اط �ع��ة كولومبيا
ال � �ك�ب��رى� ،أ ّن “كلينتون واف �ق ��ت
��ش�خ���ص�ي�اً ع �ل��ى خ �ط��ة ت�ن�ظ�ي��م هذه
ال�ت���س��ري�ب��ات ،ع�ن��دم��ا ك��ان��ت مر�شحة
لالنتخابات الرئا�سية الأمريكية عن
احلزب الدميقراطي».
و�أو�� �ض ��ح �أ ّن � ��ه “ح�ضراجتماعاً مع
�أع �� �ض��اء �آخ��ري��ن يف ح�م�ل��ة كلينتون
االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ح �ي��ث ع �ل �م��وا بوجود
ن���ش��اط �إل �ك�ت�روين م��ري��ب ي�شري �إىل
وج��ود �صلة ب�ين ��ش��رك��ة Trump
 Organizationوب �ن��ك �ألفا
الرو�سي” ،و “خالل ذلك االجتماع
ق ��رروا ت���س��ري��ب ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات �إىل
و�سائل الإعالم».

لن�سج خ�ي��وط رواي ��ة ك��اذب��ة ،مفادها
�أ ّن خ���ص�م�ه��م اجل �م �ه ��وري دون ��ال ��د
ترامب كان يتواط�أ مع دول��ة �أجنبية
معادية».
وخ�ل���ص��ت ��ص�ح�ي�ف��ة “وول �سرتيت
جورنال” �إىل �أن ح�م�ل��ة كلينتون
اخ �ت �ل �ق��ت امل ��زاع ��م ع ��ن � �ص�ل�ات بني
ت��رام��ب و�أل �ف��ا وال�صحافة ال�ساذجة
ف���ش�ل��ت يف ت ��أك �ي��د امل ��زاع ��م وعززتها
بتبنيها وال�ت�روي ��ج للق�صة ك�م��ا لو
ك��ان��ت �أخ �ب��ارًا م���ش��روع��ة .كما �سلمت
احلملة املزاعم �إىل مكتب التحقيقات
ال �ف �ي��درايل مم��ا �أع �ط��ى ال�صحفيني
ذريعة �أخرى لت�صوير االتهامات على
�أنها خطرية ورمبا �صحيحة.
ور�أت �أن ال �� �ص �ح��اف��ة �ستتجاهل
املعلومات اجلديدة ،لكن الرواية عن
� �ص�لات ب�ين رو��س�ي��ا وت��رام��ب والتي
ب��ارك�ت�ه��ا ك�ل�ي�ن�ت��ون� ،أحل �ق��ت �أ� �ض ��رارًا
ج�سيمة بالبالد و�أه��ان��ت “الأف بي
�آي” و�أذلت ال�صحافة و�أدخلت البالد
يف حت �ق �ي��ق ا� �س �ت �م��ر ث �ل�اث �سنوات،
م �� �ض �ي �ف��ة :ح �ت��ى ف�ل�ادمي�ي�ر بوتني
مل ي �ل �ح��ق ه ��ذا ال� �ق ��در م ��ن ال�ضرر
الإعالمي امل�ضلل».

واملخرجات .وق��ال الطبوبي ،وفق
موقع ال�شعب نيوز التابع لالحتاد،
خ�لال ت��ر�ؤ��س��ه ملجمع ال�ق�ط��اع� ،إن
�صحة هذا
“الواقع احل��ايل �أثبت ّ
اخليار الذي يرف�ض العودة �إىل ما
قبل  25يوليو كما يرف�ض التوجه
�إىل ح� ��وار ال ي�ج�م��ع التون�سيني
�أو م�ع�ل��وم ال�ن�ت��ائ��ج واملخرجات”،
من ّوها ب�أن بع�ض القوى مل تتقبل
هذا التوجه وانتقدت االحتاد عند
�إعالنه.
وج��اء ه��ذا الت�صريح تعقيبا على
الأم��ر الرئا�سي ال���ص��ادر واملتعلق
ب � � ��إح� � ��داث “الهيئة الوطنية
اال�ست�شارية م��ن �أج��ل جمهورية
جديدة».
ي �� �ش��ار اىل ان اجل �م �ي��ع� ،أح ��زاب ��ا
ورئ ��ا�� �س ��ة وح� �ك ��وم ��ة ،حت� �ت ��اج اىل
تامني دع��م املركزية النقابية �إذا
ارادت ان يكتب النجاح ملبادرتها ملا
لهذه املنظمة من ثقل جماهريي
واج �ت �م��اع��ي و��س�ي��ا��س��ي يف تون�س،
ف �ع��دم م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف احل� � ��وار او
ع ��دم اع�تراف �ه��ا ب��ال�ه�ي�ئ��ة �سيكون
��ض��رب��ة م��وج�ع��ة مل���ش��روع الرئي�س
قي�س �سعيد .ولكل هذا يرى بع�ض
املحللني ان ه��ذا اللقاء ق��د يكون
لقاء الفر�صة الأخرية.
بلعيد رئي�سا
وك ��ان ال��رئ�ي����س ال�ت��ون���س��ي �أ�صدر
اجلمعة مر�سوما بالرائد الر�سمي
االخ�ي��ر ل�ل�ج�م�ه��وري��ة التون�سية
يتع ّلق ب��إح��داث “الهيئة الوطنية
اال�ست�شارية م��ن �أج��ل جمهورية
جديدة” ،وه � ��ي جل �ن��ة احل � ��وار
ال ��وط� �ن ��ي وال � �ت� ��ي ت �ت�رك ��ب وف ��ق
امل��ر� �س��وم م��ن “جلنة ا�ست�شارية

قانونية” ،ت �ت �ك � ّون م ��ن عمداء
كليات احلقوق والعلوم القانونية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ب �ت��ون ����س ،ويتوىل
رئ��ا� �س �ت �ه��ا �أك �ب��ر الأع� ��� �ض ��اء �سناّ،
��س�ت�ت��وىل �إع � ��داد م �� �ش��روع د�ستور
“ي�ستجيب ل �ت �ط �ل �ع��ات ال�شعب
وي�ضمن م�ب��ادئ ال�ع��دل واحلرية
يف ظل نظام دميقراطي حقيقي”،
وجل � �ن� ��ة ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري ��ة ل �ل �� �ش ��ؤون
االقت�صادية واالجتماعية يرت�أ�سها
عميد املحامني �إبراهيم بودربالة
وترتكب من ع�ضو ميثل كلاّ من
االحت� ��اد ال �ع��ام ال�ت��ون���س��ي لل�شغل
واحت��اد االع��راف واحت��اد املزارعني
واالحتاد الوطني للمر�أة التون�سية
وال��راب�ط��ة التون�سية ل�ل��دف��اع عن
حقوق الإن�سان.
وي�شار �إىل �أنّ جلنة احلوار الوطني
والتي تتكون من �أع�ضاء اللجنتني
اال�ست�شاريتني �ستتوىل الت�أليف
ب�ين امل �ق�ترح��ات ال �ت��ي ت�ت�ق�دّم بها
ك ّل جلنة بهدف ت�أ�سي�س جمهورية
جديدة جت�سيما للتطلعات ال�شعبية
امل�شروعة على �أن تقدم �إىل رئي�س
ال��دول��ة التقرير النهائي يف �أجل
�أق�صاه يوم  20يونيو املقبل.
وك� ّل��ف الرئي�س التون�سي� ،أ�ستاذ
ال �ق��ان��ون ال �� �ص��ادق ب�ل�ع�ي��د ،رئا�سة
اللجنة اال�ست�شارية ،وبذلك يكون
قد ا�ستبعد الأحزاب ال�سيا�سية من
�إعادة هيكلة النظام ال�سيا�سي.
و�أوردت اجل � ��ري � ��دة الر�سمية
�أن� ��ه ي�ت�ع�ين ع �ل��ى ال�ل�ج�ن��ة تقدمي
تقريرها يف  20يونيو �إىل رئي�س
البالد .وتتكون اللجنة من عمداء
القانون والعلوم ال�سيا�سية.
وب��ال �ت��وازي م��ع ذل ��ك ،مت ت�شكيل
جلنة �أخ��رى ت�ضم �ست م�ؤ�س�سات
ع��ام��ة م ��ن ب�ي�ن�ه��ا االحت � ��اد العام
التون�سي لل�شغل ال�ق��وي لتقدمي
م� �ق�ت�رح ��ات ل�ل��إ�� �ص�ل�اح ��ات .وال
ت�ضم هذه اللجنة �أي�ضاً �أي حزب
�سيا�سي.

املر�صد ال�سوري :حزب اهلل يجهز
ملعامل كبتاغون يف ال�سويداء ودرعا

•• بريوت-وكاالت

ذك��ر جهاز املر�صد ال���س��وري حلقوق الإن���س��ان �أن جمموعات مرتبطة
مبيلي�شيا حزب اهلل اللبنانية توا�صل عمليات نقل املخدرات من لبنان
�إىل الداخل ال�سوري.
و�أورد املر�صد يف تقرير له �إىل �أن تلك املجموعات تن�سق مع جمموعات
من الداخل ال�سوري ،ال�سيما “الفرقة الرابعة».
ويرى التقرير �أن عمليات التهريب تهدف لإي�صالها �إىل الأردن وعدد
من دول اخلليج العربي.
وع�ل��م امل��ر��ص��د ميلي�شيات مرتبطة ب�ح��زب اهلل ��ص� ّع��دت خ�لال الآونة
الأخ�يرة من عمليات نقل امل��واد املخدرة وامل��واد الأولية ل�صناعة حبوب
الكبتاغون من لبنان �إىل مناطق يف القلمون بريف دم�شق والق�صري
بريف حم�ص ومن ثم نقلها �إىل اجلنوب ال�سوري ،و�سط معلومات عن
نية ب��دء ب�إن�شاء معامل جديدة ل�صناعة حبوب الكبتاغون املخدرة يف
ال�سويداء ودرعا.
وت�أتي تلك املعلومات بعد �ساعات معدودة من �إعالن القوات الأمنية يف
الأردن مقتل  4مهربني و�إ�صابة عدد منهم وف��رار الآخرين �إىل داخل
العمق ال�سوري ،وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية ،يف عملية جرت من قبل
ق��وات حر�س احل��دود وبالتن�سيق مع الأج�ه��زة الأمنية و�إدارة مكافحة
املخدرات .وتابعت الوكالة �أنه مت العثور على � 637ألف حبة كبتاغون
و 181كف ح�شي�ش و� 396ألف حبة ترامادول و�سالح كال�شنكوف ،ومت
حتويل امل�ضبوطات �إىل اجلهات املخت�صة.
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القوة الناعمة زمن احلرب

وراء بريق يوروفيجن ،احلرب الأخرى بني رو�سيا و�أوكرانيا
•• الفجر �-سرييل بريت* -ترجمة خرية ال�شيباين
ميثل االنت�صار العري�ض ملر�شحي �أورك�سرتا كالو�ش
الأوك���راين يف يوروفيجن  2022خطوة مهمة يف
املواجهة ال��دائ��رة ب�ين البلدين يف جم��ال الت�أثري
والنفوذ منذ عام .2004

م�سابقة الأغنية الأوروب��ي��ة  ،66التي عقدت
ا�ستثناء من
يوم ال�سبت  14مايو يف تورينو ،لي�ست
ً
القاعدة الثابتة للأحداث الثقافية �أو الريا�ضية
ال��ك�برى ذات التغطية الإع�لام��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة :مت
تقدميها على �أنها ترفيه غري �سيا�سي منذ �إن�شائها
عام  ،1956ا�ستخدمت يوروفيجن ،هذا العام مرة

الوطنية بطريقة مبا�شرة ودقيقة �إىل حد ما .ومع
ذلك� ،أعطت احلرب يف �أوكرانيا للمراحل النهائية
لهذه الن�سخة ،لهجة دراماتيكية ب�شكل خا�ص :يف
 25فرباير ،يف اليوم التايل للغزو ،ا�ستبعد االحتاد
الإذاع����ي الأوروب����ي املر�شح ال��رو���س��ي واملجموعة
ال�سمعية الب�صرية العامة من املناف�سة.

�أخ��رى ،كحلبة مواجهة بني القوى ،ومناف�سة بني
القوى الناعمة الوطنية .يتم تر�شيح املرت�شحني
من قبل املجموعات ال�سمعية والب�صرية العامة
الأع�ضاء يف احتاد البث الأوروبي ،امل�ؤ�س�سة املنظمة.
ول��ذل��ك ،ف�إنهم ي��رت��دون �أل���وان ال��دول��ة ،ومكلفون
بوظيفة عامة للغاية ،تتمثل يف الرتويج لهوياتهم

12
م��ن ج�ه��ة اخ� ��رى ،ف� ��إن االنت�صار
ال�ع��ري����ض للمر�شحني املقدمني
من �أوك��ران�ي��ا� ،أورك���س�ترا كالو�ش،
يعزز النتائج التي ح�صلت عليها
�سلطات كييف ل��دى ال ��ر�أي العام
الأوروب��ي .لقد ا�ستفادت �أغنيتهم
“�ستيفانيا” م��ن ت��دف��ق تعاطف
حقيقي من امل�شاهدين الأوروبيني،
وخا�صة يف بولندا ودول البلطيق
ومولدوفا.
وكما هو احلال يف و�سائل الإعالم،
ت�صارعت �أوكرانيا ورو�سيا عن بعد
ع�ل��ى م���س��رح ي��وروف �ي �ج��ن ،وحتت
�أن �ظ��ار  200مليون م�شاهد من
�أك�ثر م��ن  40دول��ة�� ،ص��راع كانت
فيه الهوية الوطنية الأوكرانية
والتوجه اجليو�سيا�سي للدولتني
ومكانتهما يف القارة ،على املحك.
م��ن امل� ��ؤك ��د �أن ال �ت��وت��رات بني
ك �ي �ي ��ف وم ��و�� �س� �ك ��و ه � ��ي اخليط
الأحمر للتاريخ ال�سيا�سي احلديث
ل �ل �م �� �س��اب �ق��ة .ف� �م ��رة �أخ� � ��رى هذا
ال �ع��ام ،امل���س��اب�ق��ة ،ال �ت��ي غ��ال � ًب��ا ما
تكون فنا هابطا و�أح�ي��ا ًن��ا �ساخرة
مم�ت�ع��ة ،م��دت الأوروب� �ي�ي�ن مبر�آة
م�شوهة ولكنها م�ضيئة لعملية
ت��وازن القوى اجلارية يف قارتهم.
م���ش��وه��ة ،لأن �أوك��ران �ي��ا انت�صرت
يف ي ��وروف � �ي � �ج ��ن ب� �ع ��د �أ�� �س ��اب� �ي ��ع
قليلة م��ن خوفها على وجودها.
وم �� �ض �ي �ئ��ة ،لأن رو� �س �ي��ا ممنوعة
الآن م��ن ه��ذا امل�ن�ت��دى �أي ��ً��ض��ا� .إن
تتبع امل�سارات اخلا�صة واملتباينة
ال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال �ق��وى الناعمة
الرو�سية والأوك��ران�ي��ة ،يجعل من
املمكن فهم ال�صراع اجلاري حال ًيا
من �أجل �إدارة ال�سرديات الوطنية
ب�شكل �أف�ضل.
ت�أكيد الهوية الأوكرانية
منذ عام  ،2004زمن “الثورة
الربتقالية” وتو�سيع حلف الناتو
ل�ي���ش�م��ل دول ال �ب �ل �ط �ي��ق ،وج ��دت
الهوية الأوكرانية يف يوروفيجن
و��س�ي�ل��ة ل�ت��أك�ي��د ذات �ه ��ا ،ولإظهار
نف�سها وال�ت�ع��ري��ف ب�ه��ا يف �أوروب ��ا
ك �ك��ل .وب �ط��ري �ق��ة م ��رح ��ة ،اخ ��ذت
م �� �ش��اه��دي��ن �أوروب � � �ي �ي��ن �شهودا
للتذكري بوجودها امل�ستقل.
رو�سالنا ،املر�شحة التي قدمتها
امل �ج �م��وع��ة ال���س�م�ع�ي��ة الب�صرية
العامة الأوكرانية ،كانت قد اتخذت
م��وق� ًف��ا وا��ض� ً�ح��ا ل�صالح الرئي�س
امل �� �س �ت �ق �ب �ل��ي ف �ي �ك �ت��ور يو�شينكو
ورئي�س ال ��وزراء امل�ستقبلي يوليا
تيمو�شينكو واحل ��رك ��ات املوالية
لأوروب � ��ا ��ض��د احل��رك��ات املهيمنة
امل ��ؤي��دة ل��رو��س�ي��ا يف ك�ي�ي��ف .فعلت
املغنية ذلك خ��ارج امل�سابقة ،ولكن
� ً
أي�ضا خالل امل�سابقة ،ال �سيما من
خالل اجلمع بني كلمات الأغاين
باللغة الإجنليزية -وه��ي عالمة
على ال�ت��وج��ه الأوروب� ��ي -وباللغة
الأوكرانية -وهي لغة كانت تعترب
حتى ذل��ك احل�ين لهجة يف ف�ضاء
ما بعد االحتاد ال�سوفياتي.
حينها ،كانت الدولة الأوكرانية،
التي ولدت عام  1991بعد تفكك
االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ،ت�سعى �إىل
ت�أكيد هويتها اللغوية والثقافية
والإع�لام �ي��ة ،وب��ال�ت��ايل الوطنية،
على ال�ساحة الأوروبية يف مواجهة
ال�ه�ي�م�ن��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة والثقافية
واالقت�صادية الرو�سية .الن�سخة
الأوىل -ال��رم��زي��ة -م��ن مواجهة
داود �ضد جالوت.
ووقتها ،كانت مو�سكو قلقة ب�ش�أن
هذا االنت�صار ،وعلى نطاق �أو�سع،
من هذه الثورة امللونة التي بد�أت
ح��راك��ا يناف�س الهيمنة الرو�سية
يف �أرا�� �ض ��ي االحت � ��اد ال�سوفياتي
ال�سابق .لقد كانت امل�ظ��اه��رات يف
�أوك��ران �ي��ا -يف ��س��اح��ة اال�ستقالل
(م�ي��دان) -مبثابة حافز للثورات
“الربتقالية” يف ج��ورج �ي��ا عام
 ،2003وث��ورة “التوليب” عام
 2005يف قرغيز�ستان.
ففي ه��ذه ال �ث��ورات ال�سيا�سية،
كما ح��دث يف يوروفيجن ،خ�شيت
رو�سيا من احلركات النابذة التي
دف�ع��ت اجل�م�ه��وري��ات اال�شرتاكية
ال�سوفياتية ال�سابقة نحو الغرب
اجلمهوريات ال�سوفياتية ،التيمن بينها دول البلطيق ومولدوفا
وجورجيا و�أرمينيا وكازاخ�ستان
وقريغيز�ستان ،وطبعا �أوكرانيا.
�سار كل �شيء كما لو �أن يوروفيجن
ك��ان��ت للجمهوريات ال�سوفياتية
مبثابة من�صة للو�صول �إىل �أوروبا

�أورك�سرتا كالو�ش الأوكراين الفائز يف يوروفيجن 2022

اول فائزة اوكرانية بامل�سابقة

كان تنظيم مو�سكو ً
نهائيا عام  ،2009مبيزانية  30مليون يورو ،انت�صار �أورك�سرتا كالو�ش ال يغري ميزان القوى الع�سكرية ،لكنه
مبثابــة اخلطوة الأوىل يف ا�س ــرتاتيجية االنفتــاح على الغرب دليل على جنــاح ال�ســلطات الأوكرانية يف تغيري �صورة البــالد
الغربية دون املرور عرب مو�سكو.
رو�سالنا ،ملهمة م�ؤيدة لأوروبا
كر�ست م�سابقة الأغنية الأوروبية
ا�سرتاتيجية ال�ع�لام��ة التجارية
الوطنية ه��ذه م��ن خ�لال �شخ�ص
رو�� �س�ل�ان ��ا :ل �ق��د �أ� �ص �ب �ح��ت هذه
الأخ�ي�رة الح� ًق��ا ن��ائ��ب (-2006
 )2007يف ال�برمل��ان الأوك ��راين،
رادا ،لأن مكانتها ك ُملهمة م�ؤيدة
لأوروب � � ��ا مت ت�ك��ري���س�ه��ا م ��ن قبل
امل �� �س��اب �ق��ة وف� ��وزه� ��ا ،وه� ��و الأول
منذ ان�ضمام �أوك��ران�ي��ا �إىل احتاد
الإذاعات الأوروبية عام .1993
لقد �سمح هذا الفوز لأوكرانيا،
وفقًا لقواعد امل�سابقة ،با�ست�ضافة
امل��رح �ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة م��ن امل�سابقة
لأول م ��رة ،وب��ال �ت��ايل اال�ستفادة
م��ن انت�شارها الإع�لام��ي الوا�سع
للغاية .ومن عا�صمة ريفية لدولة
من�سية م��ن االحت ��اد ال�سوفياتي
ال�سابق� ،أ�صبحت كييف عا�صمة
جذابة وديناميكية –يف متايز تام
عن مو�سكو يف التم ّثالت اجلماعية
الأوروبية.
باخت�صار� ،ساهم ف��وز رو�سالنا
ع ��ام  ،2004م��ع امل���س��اب�ق��ة التي
ُنظمت يف كييف ع��ام  ،2005يف
�إظهار الهوية الأوكرانية للجمهور
الأوروب � � ��ي ال �ع��ري ����ض .وه� ��ذه هي

ال�ه��وي��ة ال �ت��ي ي�ت��م ال �ت �ن��ازع عليها
اليوم ،باخلطب وال�سالح ،يف غزو
�أوكرانيا .ونفهم حينها �أن م�سابقة
يوروفيجن ت�شكل ،بالن�سبة ملو�سكو
كما لكييف ،ره��ان��ا حم��ددا ولكنه
حقيقي:
ف �ه��و ي���س�م��ح مب�خ��اط�ب��ة مبا�شرة
ال� � ��ر�أي ال� �ع ��ام يف ال� �ق ��ارة باملعنى
الوا�سع ،من الدول اال�سكندنافية
�إىل امل �غ��رب ،وم ��ن ال�برت �غ��ال �إىل
القوقاز.
يوروفيجن ،ك�أ�س العامل،
الأوملبياد ...
ب�ع��د ه��ذا االن �ت �� �ص��ار ،انخرطت
كييف ومو�سكو يف م �ب��ارزة ت�أثري
ون �ف��وذ ع��ن ب�ع��د ،ال �سيما عندما
ا��س�ت���ض��اف��ت ال�ع��ا��ص�م��ة الرو�سية
ن �ه��ائ��ي امل���س��اب�ق��ة امل��و��س�ي�ق�ي��ة عام
 ،2009بعد فوز املر�شح الرو�سي
دميا بيالن عام  .2008بالن�سبة
الحتاد رو�سيا �آن��ذاك ،حان الوقت
ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ق ��وة ن��اع�م��ة تقوم
على الهيبة الدولية وت�أكيد مكانة
ال��دول��ة على ال�ساحة الإعالمية.
وجت� �ل ��ى ذل � ��ك يف م �� �س��اب �ق��ة ع ��ام
 2008ب��أغ�ن�ي��ة ُك�ت�ب��ت بالكامل

ب ��ال� �ل� �غ ��ة الإجن � �ل � �ي� ��زي� ��ة ب �ع �ن ��وان
“�صدقوا».
تنظيم نهائي يوروفيجن عام
 ،2009مب �ي��زان �ي��ة  30مليون
ي��ورو ،كان مبثابة اخلطوة الأوىل
يف ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة االن �ف �ت ��اح على
ال� �غ ��رب .وق� ��د �أظ� �ه ��ر ل �ل �ع��امل �أن
العقد الأ� �س��ود للت�سعينات و�أزمة
ع��ام �� 2008ص��ارت��ا م��ن املا�ضي.
و�أث�ب�ت��ت “البطاقات الربيدية”
ال�سمعية وال�ب���ص��ري��ة التقليدية
مل�سابقة الأغنية الأوروب�ي��ة للر�أي
العام الغربي مدى حتديث رو�سيا،
التي �أ�صبحت غنية ن�سب ًيا بف�ضل
م �ك��ا� �س��ب ال �ن �ف��ط غ�ي�ر املتوقعة،
وكانت � ً
أي�ضا ملواجهة �صور كييف
عام .2005
وكان على تنظيم �أكرب امل�سابقات
الريا�ضية -التي حظيت بتغطية
�إع�ل�ام �ي ��ة ك �ب�ي�رة -امل �� �س��اه �م��ة يف
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ت ��أث�ي�ر ه ��ذه من
خ�لال ال�سماح بالو�صول املبا�شر
�إىل الراي العام الأجنبي .وهكذا،
من خالل ا�ست�ضافة دورة الألعاب
الأومل �ب �ي��ة ال�شتوية ل�ع��ام 2014
يف �سوت�شي ( 37مليار ي��ورو من
اال� �س �ت �ث �م��ارات امل �ع��روف��ة) وك�أ�س

ال �ع��امل ل�ك��رة ال �ق��دم ع��ام 2018
( 27مليار ي��ورو) ،حاولت رو�سيا
م��رة �أخ ��رى �-إث ��ارة الإع �ج��اب يفاخل��ارج .احتد القدمي واجلديد
يف ه��ذه اخل �ط��ة ال�ع���ش��ري��ة :تبنى
االحت � � � ��اد ال� ��رو� � �س� ��ي ال ��و� �ص �ف ��ات
القدمية لالحتاد ال�سوفياتي من
خالل �إبراز تفوقه الريا�ضي ،لكنه
�أك�م�ل�ه��ا ب��إت�ق��ان ال���ص��ورة الغربية
ب��ال �ك��ام��ل ،ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا و�سائل
الإع �ل�ام ال�ع��ام��ة امل �ع��اد تنظيمها.
وا�ستكملت ال��واج�ه��ات الإعالمية
ل� �ك ��ل م� ��ن “رو�سيا اليوم” و
“�سبوتنيك” باللغات الأجنبية
ه��ذه ال�تر��س��ان��ة ب��إت��اح��ة الو�صول
�إىل النقا�شات ال�ع��ام��ة الأوروبية
لل�صحافة احلكومية الرو�سية.
ف�شل رو�سي
��س�م�ح��ت ه ��ذه اال�سرتاتيجية
ل��رو��س�ي��ا ب��ان ت�ك��ون م��رئ�ي��ة �أكرث،
وب��ا��س�ت�ع��ادة ظ�ه��وره��ا وح�ضورها
الإع�ل�ام ��ي ،ل�ك�ن�ه��ا مل ت���س�ل��م من
االن�ت�ق��اد واجل ��دل :بالطبع جراء
عملياتها الع�سكرية يف جورجيا
( ،)2008و�أوك��ران�ي��ا ()2014
و��س��وري��ا ( ،)2015ول�ك��ن � ً
أي�ضا

ب�سبب اخلالفات املالية والبيئية
التي �أثارتها اال�ستثمارات الباذخة
املتعلقة بهذه امل�سابقات.
ان التناق�ض �صارخ ب�شكل خا�ص
ب�ي�ن اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة والنتائج
امل�سجلة .بالت�أكيد ،بني عام 2009
وال�ي��وم ،اكت�سبت رو�سيا �شهرة يف
�أوروب � ��ا ال�غ��رب�ي��ة .وب��ال �ت ��أك �ي��د� ،أن
“رو�سيا اليوم” و “�سبوتنيك”
جعلتا ��ص��وت ال�سلطات الرو�سية
م�سموعًا يف كل مكان يف �أوروبا ،يف
حني �أن رو�سيا مل تكن م�سموعة
حتى ذل��ك ال��وق��ت .وم��ع ذل��ك� ،إذا
كانت موجات التعاطف حقيقية،
ف�إنها تقت�صر على اجلناح املحافظ
للر�أي العام وال�ساحات ال�سيا�سية
ال��وط�ن�ي��ة� .إن ع�ق�دًا ط��وي�ًل�اً من
ال� �ق ��وة ال �ن��اع �م��ة ال��رو� �س �ي��ة على
ال�صعيد ال��دويل ،من يوروفيجن
� 2009إىل ك�أ�س العامل ،2018
ينتهي اليوم بالف�شل.
�صراع لقيادة ال�سردية
ي �� �ش�ي�ر ال � �ت� ��اري� ��خ احل� ��دي� ��ث لـ
ي��وروف �ي �ج��ن ،ب �ط��ري �ق��ة م� ��ؤك ��دة،
�إىل اال� �س �ب �ق �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع بها
ك�ي�ي��ف � �ض��د م��و��س�ك��و يف ال�صراع

وجدت الهوية الأوكرانية يف يوروفيجن و�سيلة لت�أكيد ذاتها والتعريف بها يف �أوروبا

م��ن �أج��ل �أن تكون مرئية وقيادة
ال �� �س��ردي��ة .واالن �ت �� �ص��ار العري�ض
لأورك �� �س�ت�را ك��ال��و���ش ي��وم ال�سبت
 14م��اي��و ،ال ي�غ�ير طبعا ميزان
ال� �ق ��وى ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،ل �ك �ن��ه دليل
على جن��اح ال�سلطات الأوكرانية
يف تغيري ��ص��ورة ال�ب�لاد يف جميع
�أن �ح��اء �أوروب � ��ا .وحت��دي��دا عندما
ع��ان��ت م��ن ع��دة ه�ج�م��ات يف غاية
اخلطورة على �سيادتها واقت�صادها
و�أرا�ضيها.
ع� ��ام  ،2014ب �ع��د � �ض��م �شبه
ج ��زي ��رة ال� �ق ��رم م ��ن ق �ب��ل رو�سيا
وان � � ��دالع الأع � �م� ��ال ال �ع��دائ �ي��ة يف
دون � �ب� ��ا�� ��س ،ك � ��ان ع �ل��ى �أوك ��ران� �ي ��ا
تعليق م�شاركتها يف يوروفيجن.
وم �� �س �ت �ف �ي��دة م ��ن ه � ��ذا الغياب،
ح ��اول ��ت رو� �س �ي��ا ت��و��س�ي��ع نفوذها
داخ��ل االحت ��اد الإذاع ��ي الأوروب ��ي
وب�ي�ن م���ش��اه��دي التليفزيون من
خ�لال ان�ت�ق��اده��ا عل ًنا للمت�سابقة
النم�ساوية كون�شيتا ور�ست ،التي
فازت باللقب ب�أغنية “انه�ض مثل
طائر الفينيق».
ك��ان ال�ه��دف ال�سيا�سي لرو�سيا
ح �ي �ن �ه��ا �أن ت� �ت ��وىل زم� � ��ام قيادة
احل ��رك ��ات ال��رج �ع �ي��ة الأوروب � �ي ��ة.
وم� � ��ن ب �ي��ن ال� � ��دواف� � ��ع امل� �ت� �ك ��ررة
لل�سلطات احلكومية :احلاجة �إىل
حم��ارب��ة ان�ح��دار ال�غ��رب امل�سيحي

يوروفيجن من الرتفيه اىل الت�سيي�س

تنظيم مو�سكو لنهائي يوروفيجن عام 2009

فوز املر�شح الرو�سي دميا بيالن عام 2008

جماال اوكرانية اخرى فازت بامل�سابقة

�ساهم فوز رو�سالنا عام  ،2004مع تنظيم كييف للم�سابقة عام  ،2005يف �إظهار الهوية الأوكرانية للجمهور الأوروبي العري�ض

يف م��واج �ه��ة “خماطر” الع�صر
–”دعاية املثليني” ،والأ�سلمة،
والي�سارية...
م���س��اب�ق��ة ي��وروف �ي �ج��ن ،2015
التي عقدت حلظة ا�ستعداد مو�سكو
للتدخل يف ��س��وري��ا ،ك��ان��ت مبثابة
حت��ول يف القوة الناعمة الرو�سية
كزعيمة لالليرباليني يف �أوروبا.
وك��ان��ت ح��ادث��ة ك��ون���ش�ي�ت��ا ور�ست
بالن�سبة ل��رو��س�ي��ا �أح ��د العنا�صر
الأ�سا�سية يف هذه ال�سردية ،الأمر
ال ��ذي منحها م�ه�م��ة ال��دف��اع عن
�أوروبا �ضد انحدارها الذاتي.
جددت �أوكرانيا موقفها ال�سيا�سي
خالل م�سابقة  2016التي فازت
ب �ه��ا ج �م��اال ب ��أغ �ن �ي��ة “،”1944
والتي �أ�شارت �إىل ترحيل �ستالني
لتتار القرم .وكان انتقام �أوكرانيا
م��ن رو�سيا حينها متعدد الأبعاد
ل �ك �ي �ي��ف .ل �ق��د م �ن �ح��ت املر�شحة
الأوك��ران�ي��ة بالدها انت�صا ًرا ثان ًيا
��س�ع��ت �إل �ي��ه رو� �س �ي��ا دون ج ��دوى.
ل �ك �ن �ه��ا ،خ ��ا� �ص ��ة ،ذ ّك � � ��رت �أوروب � � ��ا
مب���ص�ير ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة و�سكانها
ال ��ذي ��ن مت � �ض � ّم �ه��م ب �� �ش �ك��ل غري
ق��ان��وين؛ وم���ش�يرة �إىل �أن القرم
تنتمي �إىل �أوكرانيا؛ وم�ؤكدة ،من
خ�لال الو�سيط ال��رم��زي ل�ـ احتاد
البث الأوروبي ويوروفيجن ،رغبة
كييف يف احل�صول على مكانها يف
�أوروبا .وقد �أبرز اال�ستهجان الذي
عانى منه املر�شحون الرو�س خالل
ن�سختي  2015و 2016التدهور
العام ل�صورة رو�سيا يف �أوروبا.
روح املقاومة الأوكرانية
�إن ا�ستبعاد رو�سيا م��ن م�سابقة
 2022ل� �ي� �� ��س � � �س� ��وى عقوبة
رم ��زي ��ة ل�ك�ن�ه��ا م �ق �ي��دة �-أخ� ��رى�ضد مو�سكو� .إنه ميثل ً
رف�ضا ،من
جانب �أوروبا باملعنى الوا�سع ،لغزو
�أوكرانيا ،متامًا كما ك��ان ا�ستبعاد
�صربيا ع��ام  1995يعني �إدان ��ة
رئا�سة ميلو�سيفيت�ش زمن حروب
يوغو�سالفيا ال�سابقة (-1992
.)1995
ي�ك��ر���س ه ��ذا اال��س�ت�ب�ع��اد � ً
أي�ضا
اجتاهني عميقني يف ا�سرتاتيجيات
ال �ت ��أث�ير الأوروب � �ي ��ة .م��ن ناحية،
اجل�ه��ود ال�ت��ي بذلتها رو�سيا على
م � � ��دار ع� �ق ��د جل � � ��ذب ،وت ��وح� �ي ��د،
ريا زعزعة ا�ستقرار
والت�أثري ،و�أخ ً
الأوروبيني يف املجاالت الإعالمية
والريا�ضية والثقافية مل حتقق
�أهدافها.
وم��ن ناحية �أخ��رى ،يف اللحظة
ال �ت��ي ك��ان فيها م�صري �أوكرانيا
م�ه��ددًا للغاية ،ت�ق��دم يوروفيجن
يف املقابل للبالد �إمكانية �إظهار
روح امل �ق��اوم��ة �أم � ��ام الأوروب� �ي�ي�ن
م �ب��ا� �ش��رة .وع �ل��ى غ� ��رار االت�صال
احلربي املبا�شر والفعال للرئي�س
فولودميري زيلين�سكي ،ت�ؤكد القوة
الناعمة الأوكرانية يف يوروفيجن
انها يف خدمة احلفاظ على الهوية
الأوكرانية.
ال � �ش��ك �أن الأداء املو�سيقي
والرق�ص ال��ذي قدمته �أورك�سرتا
ك��ال��و���ش خ�ل��ال ال� � ��دور النهائي
يف  14م��اي��و  2022يف تورينو
�س ُين�سى ب�سرعة .اال ان ت�أثريات
القوة الناعمة الأوكرانية �ستكون
طويلة الأمد ،و�ستجعل من املمكن
ت�أكيد الهوية الوطنية الأوكرانية
من خالل �أخذ الأوروبيني مبا�شرة
ك�شهود.
* �أ�ستاذ حما�ضر يف معهد
الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س
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رئي�س الوزراء الأ�سرتايل يتعهّد �إ�صالح �صورة بالده
•• �سيدين�-أ ف ب

تعهّد رئي�س الوزراء الأ�سرتايل اجلديد �أنتوين �ألبانيزي �أم�س �إعادة
�إطالق عالقات بالده مع العامل وتغيري �سمعتها كدولة متقاع�سة
يف جمال مكافحة التغيرّ املناخي ،يف وقت ي�سابق الزمن لت�شكيل
حكومة قبيل انعقاد قمة مهمّة يف طوكيو.
وبعد ن�صر انتخابي �أ�سدل ال�ستار على حكم املحافظني الذي ا�ستمر
عقدا ،حتدّث �ألبانيزي عن حقبة مقبلة �ستكون �أ�سرتاليا فيها �أكرث
�إن�صافا و�صديقة للبيئة وبعيدة عن ال�سيا�سات ال�صدامية.
وق��ال الزعيم الي�ساري الو�سطي البالغ  59عاما “�أريد �أن �أغيرّ
ال�ب�لاد� ..أري��د تغيري الطريقة التي ت��دار فيها ال�سيا�سة يف هذا
البلد» .وما زال غري وا�ضح �إن كان حزب العمال الذي ينتمي �إليه

�سيح�صل على ما يكفي من املقاعد يف الربملان لت�شكيل غالبية �أم
�سيتعينّ عليه اللجوء �إىل امل�ستقلني �أو الأح��زاب الأ�صغر من �أجل
الدعم .لكن يتوقع �أن يتم تن�صيب �ألبانيزي و�أبرز الوزراء االثنني
ليتمكنوا من ح�ضور قمة مع قادة كل من اليابان والهند والواليات
املتحدة يف �إطار ما يطلق عليه حتالف “كواد” (الرباعي).
وق ��ال �أل�ب��ان�ي��زي الأح ��د �إن ال�ق�م��ة “�أولوية ق�صوى” بالن�سبة
لأ�سرتاليا وفر�صة “لنبعث ر�سالة �إىل العامل تفيد بوجود تغيري
يف احلكومة» .وتابع “�ستكون هناك تغيريات يف ال�سيا�سة ،خ�صو�صا
يف م��ا يتع ّلق بالتغيرّ املناخي وان�خ��راط�ن��ا م��ع ال�ع��امل ب�ش�أن هذه
امل�سائل» .وحوّلت �صور غابات �شجر الكينا املحرتقة وامل��دن التي
يغ ّلفها ال�ضباب الدخاين وال�شعاب املرجانية املرتاجعة �أ�سرتاليا
�إىل م�ضرب مثل للدمار الناجم عن تغيرّ املناخ يف ال�سنوات الأخرية

ويف ظل قيادتها املحافظة ،باتت �أ�سرتاليا التي تعد يف الأ�سا�س من
بني �أكرب م�صدّري الغاز والفحم يف العامل ،تعد الطرف املخ ّرب يف
حمادثات املناخ الدولية.
وتعهّد �ألبانيزي تبني �أه��داف �أك�ثر طموحا للحد يف االنبعاثات
وحتويل البلد �إىل “قوة عظمى” يف جمال الطاقة املتجددة.
وب�ع��د القمة واج�ت�م��اع��ات ثنائية �سيعقدها م��ع ك��ل م��ن الرئي�س
الأم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن ورئ�ي����س ال� ��وزراء ال�ي��اب��اين فوميو كي�شيدا
ون�ظ�يره الهندي ن��اري�ن��درا م��ودي ،ق��ال �ألبانيزي �إن��ه �سيعود �إىل
�أ�سرتاليا الأربعاء .وقال “من ثم �سنبد�أ عملنا».
ب� ��دوره ،ات���ص��ل ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ج��و ب��اي��دن ب��رئ�ي����س ال ��وزراء
الأ�سرتايل اجلديد لتهنئته.
وج��اء يف بيان للبيت الأبي�ض “يعرب الرئي�س بايدن عن تقديره

Monday

العميق ..لإع��راب (�ألبانيزي) ال�سريع عن التزامه حيال احللف،
وهو �أمر انعك�س يف قراره التوجّ ه مبا�شرة �إىل طوكيو حل�ضور قمة
+كواد .”+ورحّ ب قادة �آخرون بانتخاب �ألبانيزي ،على ر�أ�سهم قادة
ج��زر املحيط الهادئ امل�ج��اورة لأ�سرتاليا علما �أن ارتفاع من�سوب
البحر ي�ش ّكل تهديدا وجوديا لهذه البلدان.
قال رئي�س وزراء فيجي فرانك باينيماراما “من بني جميع وعودك
املرتبطة بدعم منطقة الهادئ ،ال يوجد وعد يلقى ترحيبا بقدر
ّ
خطتك منح �أولوية للمناخ  --يعتمد م�ستقبل �شعبينا على الأمر».
يف امل�ق��اب��ل�� ،س�يراق��ب ك�ث�يرون ال��و��ض��ع ع��ن كثب لتحديد �إن كان
�ألبانيزي �سي�ستخدم لهجة �أق��ل ت�شددا حيال ال�صني و�إن كانت
االجتماعات الوزارية مع بكني �ست�ست�أنف بعد توقفها لأك�ثر من
عامني.

�إليزابيث بورن يف ماتينيون:
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لهذا اتخذ �إميانويل ماكرون هذا القرار
•• الفجر �-إريك ماندونيت
–ترجمة خرية ال�شيباين
اختار الرئي�س الفرن�سي رئي�س
حكومته الثالث منذ انتخابه عام
 .2017هذه الأ�سباب التي دفعته
�إىل تعيني �إليزابيث بورن.
يف ال �ف �ي �ل��م امل� �ك ��ون م ��ن ثالث
حلقات ،خ�ص�صه الإليزيه لفرتة
والي��ة �إميانويل ماكرون الأوىل،
ال يحتل تغيري رئ�ي����س ال� ��وزراء،
الذي حدث يف  3يوليو ،2020
مكانًا ب��ارزًا :يف  136دقيقة من
ال�ف�ي�ل��م ال��وث��ائ �ق��ي ،مل ت���ش��ر ولو
ثانية واح ��دة لتلك احل�ل�ق��ة .هل
االم��ر بالن�سبة للرئي�س احلايل
“ال حدث”؟ ل �ن �ع��د التفكري
يف ك �ل �م��ات �أح� ��د االوف � �ي ��اء ،حول
مو�ضوع الأ�سئلة املتعلقة برئي�س
احلكومة اجلديد لفرتة اخلم�س
� �س �ن��وات ال�ث��ان�ي��ة“ :يف الأ�سا�س،
بالن�سبة لإميانويل ماكرون ،لي�س
ريا».
مهما كث ً
ما فائدة رئي�س ال��وزراء ح�سب
الرئي�س الفرن�سي احل��ايل ،بينما

ي �ن��ادي �سلفه ،ن�ي�ك��وال �ساركوزي
وفران�سوا هوالند ،ب�إلغاء املن�صب
منذ مغادرتهما الإليزيه؟ ال�س�ؤال
م �ط��روح .ه�ن��اك ال��د��س�ت��ور واملادة
 20ال�شهرية منه –”احلكومة
حت ��دد وت��دي��ر ��س�ي��ا��س��ة الأمة”.
وه � �ن� ��اك روح ال� �ن� �� ��ص ،وه� �ن ��اك
مم ��ار�� �س ��ة �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون.
“ح�ضور ��ش�خ���ص�ي��ة م ��ن ال ��وزن
ثقيل يف ماتينيون لي�س مفهومه
ع ��ن اجل� �م� �ه ��وري ��ة اخلام�سة”،
ي�لاح��ظ ب��رون��و ل��و م �ي��ر .قبل
كل �شيء ،ال بد من اال�ستماع �إىل
ما يقوله من �شغال الوظيفة بني
 2017و“ .2022بعد هذه
ال���س�ن��وات ال �ث�لاث يف ماتينيون،
�أعتقد �أن الرئا�سة واحل�ك��م هما
�شيئان خمتلفان متا ًما ،يالحظ
�إدوارد فيليب يف الفيلم الوثائقي
مائة يوم ،اعداد باتري�س دوهاميل
وغابرييل لو بومني ،بث على قناة
فران�س  2يف  3م��اي��و ،و�أرى �أنه
عندما يتدخل الرئي�س يف احلكم،
ف�إنه يتعرث ،بل و�أعتقد �أنه حمكوم
عليه بالف�شل” .ر�سالة م�ضمونة
ال��و��ص��ول مل��ن ي���س�م��ع .ك��ان جان

كا�ستك�س رئي�س حكومة خمتل ًفا
عن �سلفه�“ :أنا من ر�ؤ�ساء الوزراء
ال��ذي��ن ي �ع��رف��ون ال ��دول ��ة ب�شكل
�أف�ضل ،ور�أيت العيوب يف النظام:
�أو ًال ،عليك ت�شغيل الآل��ة ،و�أدعي
�أنها �سيا�سية للغاية لأنها تتعلق
با�ستخدام الأم ��وال العامة ،قال
الأ�سبوع املا�ضي ،ومل �أتوقف عن
�إزعاج الوزراء حتى يرفعوا غطاء
املحرك” .بالن�سبة له ،لي�س هناك
م��و��ض��وع ��ص�غ�ير .ع�ن��د مغادرته،
�سيفتخر بت�سوية امل�ل��ف القدمي
املتمثل يف ممر مونبلييه اجلانبي
البالغ طوله  6.2كيلومرت من
خ�لال رب��ط ق�سمني من الطريق
ال�سريع دون تثبيت ر�سوم �أو ر�سوم
تقاطع لوك يف لوفار .لقد م�ضى
زم ��ن ط��وي��ل مل ي �ت �ح��دث رئي�س
ل �ل��وزراء ع��ن “جمتمع جديد”،
مثل ��ش��اب��ان-دمل��ا���س ع��ام 1969
...

ميزة �إ�سكات
كل ه�ؤالء ال�سادة
ال يتوقع �إميانويل ماكرون �أن
يلعب رئي�س وزرائه ال�سيا�سة ،فهو

يتكفّل ب�ه��ا� .إن��ه ي��ري��ده �أن يدير
ال��دول��ة يف االجت��اه ال��ذي اختاره،
ال��رئ�ي����س .ف�ه��ل ي�ع�ت�بر �أن بع�ض
وزرائ� � ��ه �أه� ��م م ��ن �أول� �ه ��م ح�سب
نطاق عملهم؟ وهل يح�سب فقط
وزرائه؟
عندما يعمل �إميانويل ماكرون
م � ��ع امل � �ق� ��رب �ي�ن م � �ن� ��ه ،وع� �ن ��دم ��ا
ينظم ع�شاء للأغلبية ،وعندما
يف غ��رف �ت��ه ،ق �ب��ل امل� �ن ��اظ ��رة بني
اجلولتني مع مارين لوبان ،يعيد
ت�شكيل دائ��رت��ه الأك �ث�ر والءً ،يف
�سحابات”،
ك��ل م��رة ،نحن “بني ّ
وفقًا لتعبري جوليان دنورماندي،
ال � ��ذي �أوردت � � ��ه ك ��وري ��ن الي� ��ك يف
كتابها ال�ضروري “رئي�س ل�ص”
(فايارد).
ي �غ��زو ال���ش��ك ال �ع �ق��ول :الدفع
ب ��ام ��ر�أة �إىل م��ات �ي �ن �ي��ون� ،ألي�س
عالمة على ان ما �سيحدث لي�س
هناك؟ كما لو �أن اخليار يتجاوز
ت��رق�ي��ة �شخ�ص م��ا وامن ��ا توجيه
ر� �س ��ال ��ة ،م �ف��اده��ا �إن �إميانويل
ماكرون فهم ما حدث يف �صناديق
االق� �ت��راع يف  10و� 24أب ��ري ��ل،
و�سمع م��ا اراد الناخبون ابالغه

�إليزابيث بورن يف حفل تن�صيب �إميانويل ماكرون يف  7مايو

ال ينوي �إميانويل ماكرون ت�شجيع ظهور خلفاء حمتملني:
�إنــه يريـد ت�أجيل افتتــاح احلملة الرئا�ســية لعـام 2027
ل ��ه� .إن اختيار �إل�ي��زاب�ي��ث بورن
له ميزة �أخ��رى� ،أنه ي�سكت جميع
ال�سادة الذين ميكنهم االحتجاج
على ع��دم تعيينهم ،ولكن عليهم

االنحناء ل�سبب وج�ي��ه :ال ينوي
�إميانويل ماكرون ت�شجيع ظهور
خلفاء حمتملني� :إنه يريد ب�شكل
خ��ا���ص ت ��أج �ي��ل اف �ت �ت��اح احلملة

رئي�سة وزراء فرن�سا اجلديدة

ال�صني تدافع عن نف�سها �أمام
اتهامات بانتهاكات حقوقية

�سبعة �أ�شياء يجب معرفتها عن �إليزابيث بورن
•• الفجر -خرية ال�شيباين
م�ست�أجرة جديدة تدخل “ق�صر
ماتينيون” يف فرتة والية �إميانويل
ماكرون الثانية ،تخلف �إليزابيث
ب� � ��ورن ،ج� ��ان ك��ا��س�ت�ك����س و�إدوارد
فيليب يف قيادة احلكومة .بورتريه
يف ��س�ب��ع ن �ق��اط ل��وج��ه م ��أل ��وف يف
امل��اك��رون �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ال ت� ��زال غري
معروفة .ا�ستمر الت�شويق قرابة
را مت تعيني
ث�لاث��ة �أ��س��اب�ي��ع� :أخ �ي� ً
�إليزابيث بورن رئي�سة للوزراء من
قبل �إميانويل ماكرون وامل�س�ؤولة
عن ت�شكيل حكومة جديدة .وزيرة
النقل والتحول البيئي والت�ضامن
ال���س��اب�ق��ة ،ث��م ال�ع�م��ل والت�شغيل،
ه��ذه املوظفة احلكومية الكبرية،
معتادة على م��ا ي�سمى بالوزارات
“الفنية” .كان عليها � ً
أي�ضا �إدارة
العديد من امللفات احل�سا�سة ،من
�إ�صالح ال�شركة الوطنية الفرن�سية
لل�سكك احل��دي��دي��ة �إىل الت�أمني
� �ض��د ال �ب �ط ��ال ��ة ،م � � ��رورا بتنفيذ
الربوتوكول ال�صحي يف امل�ؤ�س�سات.
وهذا ميكن �أن يعدّها مللف �إ�صالح
امل �ع��ا� �ش��ات ال � ��ذي ��س�ي�ت�ع�ين عليها
معاجلته.

يف الوقت نف�سه  ،تقنية
و�سيا�سية و(قليال) بيئية
�إل �ي��زاب �ي��ث ب � ��ورن ه ��ي خريجة
البوليتكنيك ،مهند�سة ع��ام��ة يف
اجل�سور والطرقات ،وهي هيئة عليا
يف ال��وظ�ي�ف��ة العمومية م�س�ؤولة
تقليد ًيا عن �إدارة الأ�شغال العامة
وال �ت �خ �ط �ي��ط احل� ��� �ض ��ري ،ولكن
� ً
أي�ضا عن �إدارة املياه والغابات ،منذ
�إ�� �ص�ل�اح ع ��ام  .2009حمافظة
ب � ��وات � ��و � � �ش� ��اران� ��ت ب �ي��ن 2013
و ،2014تر�أ�ست ديوان �سيغولني
روي��ال ،وزي��رة البيئة حينها ،حتى
عام .2015
ث��م ت��ول��ت م�ن���ص��ب رئ�ي����س الهيئة
امل�ستقلة للنقل يف ب��اري ����س ،حتى
ت �ع �ي �ي �ن �ه��ا يف ح �ك��وم��ة �إمي ��ان ��وي ��ل
م� � ��اك� � ��رون ،ع� � ��ام  2017حيث
�أ�صبحت م�س�ؤولة عن النقل.
رائدة
ع��ام  ،2013ك��ان��ت �أول ام ��ر�أة
ت���ش�غ��ل م�ن���ص��ب حم��اف��ظ منطقة
ب ��وات ��و �� �ش ��اران ��ت ،و�أ� �ص �ب �ح��ت يوم
االثنني ثاين ام��ر�أة ت�شغل من�صب
رئي�س ال��وزراء ،بعد �إديث كري�سون
عام .1991

الرئي�س البولندي� :أوكرانيا
فقط متلك حق تقرير م�ستقبلها

•• كييف-رويرتز

�أبلغ الرئي�س البولندي �أع�ضاء ال�برمل��ان يف كييف �أم�س الأح��د ب ��أن �أوكرانيا
فقط هي التي متلك حق تقرير م�ستقبلها ،بعد �أن �أ�صبح �أول زعيم �أجنبي
يلقي خطابا بنف�سه �أم��ام الربملان الأوك��راين منذ الغزو الرو�سي ال��ذي ب��د�أ يف
 24فرباير �شباط .وقال �آندريه دودا “ظهرت �أ�صوات مقلقة تقول �إن �أوكرانيا
يجب �أن ت�ستجيب ملطالب بوتني .لأوكرانيا فقط احلق يف تقرير م�ستقبلها...
ال ميكن ل�شيء يخ�صكم �أن يتقرر بدون موافقتكم» .وا�ستبعدت �أوكرانيا وقف
�إطالق النار �أو تقدمي تنازالت ملو�سكو يف الوقت الذي كثفت فيه رو�سيا هجومها
يف منطقة دونبا�س ال�شرقية و�أوقفت تزويد فنلندا بالغاز يف �أحدث خطواتها
ردا ع �ل��ى ال �ع �ق��وب��ات ال �غ��رب �ي��ة وعزلتها
ال ��دول �ي ��ة امل� �ت ��زاي ��دة .وع � ��اد الرئي�س
البولندي �أن��دري��ه دودا ،ال��ذي اجتمع
مع الرئي�س فولودميري زيلين�سكي يف
كييف ال�شهر املا�ضي ،لإلقاء كلمة �أمام
ال�برمل��ان الأوك� ��راين ال�ي��وم الأح ��د وهو
�أول زعيم �أجنبي يقوم بذلك �شخ�صيا.
وبعد انتهاء مقاومة ا�ستمرت لأ�سابيع
م��ن جانب �آخ��ر املقاتلني الأوكرانيني
يف م��دي�ن��ة م��اري��وب��ول اال�سرتاتيجية
اجلنوبية ال�شرقية ،ت�شن رو�سيا هجوما
ك�ب�يرا يف ل��وج��ان���س��ك� ،إح ��دى �إقليمي
دونبا�س.

وزيرة ذات حقائب متنوعة
واحدة من الوزراء القالئل الذين
عرفوا جممل فرتة والية �إميانويل
ماكرون الأوىل ،غري �أنها مل ت�شغل
نف�س املن�صب طيلة � 5سنوات� .أول
حمفظة لها كانت النقل .ويف يوليو
 ،2019ورث � ��ت وزارة التحول
ال�ب�ي�ئ��ي وال�ت���ض��ام��ن ،لتحل حمل
فران�سوا دي روجي ،الذي ا�ستقال.
اح� �ت� �ف� �ظ ��ت ب � ��ال � ��وزارت �ي��ن خ�ل�ال
ال �� �ص �ي��ف ،ويف ��س�ب�ت�م�بر ،2019
توىل جان بابتي�ست دجباري هذه
املهمة الأوىل ،و�أ�صبح كاتب دولة
للنقل .وعندما مت ت�شكيل حكومة
كا�ستك�س يف يوليو  ،2020تغيرّ ت
حقيبتها مرة �أخرى وتولت مقاليد
وزارة العمل والت�شغيل واالندماج.

قادمة من اجلناح
الي�ساري للمكرونية
ع �م �ل��ت �إل� �ي ��زاب� �ي ��ث ب � � ��ورن مع
�شخ�صيات من احلزب اال�شرتاكي
يف ال �� �س��اع��ات الأوىل م��ن حياتها
ال���س�ي��ا��س�ي��ة�� :س�ي�غ��ول�ين روي� ��ال يف
وزارة البيئة ،وليونيل جو�سبان يف
ماتينيون (حيث قدمت له امل�شورة
ب �� �ش ��أن ال� �ن� �ق ��ل) ،وج � ��اك الن� ��غ يف

•• بكني�-أ ف ب

التعليم ،وبرتران ديالنوي ،عندما
كانت مديرة التخطيط العمراين
يف ب �ل��دي��ة ب��اري ����س .ال�ت�ح�ق��ت بعد
ذلك ب�إميانويل ماكرون ،ومنذ عام
� 2020أ�صبحت ج��ز ًء من حركة
التقدم ،وهو حزب �أن�ش�أه زميالها
�أول �ي �ف �ي �ي��ه دو� �س��وب��ت وج� ��ان �إي ��ف
لودريان لتجميع القوى الي�سارية
ح��ول �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ،والذي
ي��دع��ي �أن ��ه اجل �ن��اح “اال�شرتاكي
للأغلبية
الدميوقراطي”
الرئا�سية.
على دراية بكبار املاكرونية
ع��ام  ،2014ع�ل��ى ر�أ� ��س ديوان
�سيغولني روي��ال يف وزارة البيئة،
ع�م�ل��ت �إل �ي��زاب �ي��ث ب ��ورن ع��ن قرب
م ��ع �أل �ك �� �س �ي ����س ك��وه �ل��ر ،نظريها
يف ح�ك��وم��ة �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف
االق�ت���ص��اد .وق ��ادا م� ًع��ا مفاو�ضات
م� ��ذك� ��رة ال �ت �ف ��اه ��م ب �ي�ن ال ��دول ��ة
و� �ش��رك��ات ال �ط��رق ال���س��ري�ع��ة ،بعد
العمل مع جمموعة عمل برملانية
حول مو�ضوع الطرق ال�سريعة.
م�سرية يف القطاع اخلا�ص
عملت رئي�سة ال ��وزراء اجلديدة

�إليزابيث بورن رئي�سة وزراء فرن�سا اجلديدة
� ً
أي�ضا يف �شركات كربى خا�صة :يف ال�ه�ي�ئ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة امل���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�ل��ة ل �ل �ن �ق��ل يف
�سوناكوترا ،املتخ�ص�صة يف ا�ستقبال باري�س.
العمال املهاجرين.
مل ُتنتخب قط
وع �ن��دم��ا غ � ��ادرت م�ك�ت��ب ليونيل
مل يتم انتخاب �إليزابيث بورن
ج��و��س�ب��ان ع ��ام  ،2002ان�ضمت
�إىل الإدارة اال�سرتاتيجية لل�شركة من قبل ،على الرغم من م�سريتها
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة لل�سكك ال �ط��وي �ل��ة يف خ��دم��ة ال ��دول ��ة .قد
احل ��دي ��دي ��ة ،ق �ب��ل �أن ت� �غ ��ادر �إىل يتغري هذا ،لأنها مر�شحة الأغلبية
ال��رئ��ا� �س �ي��ة يف دائ � ��رة كالفادو�س
�إيفيدج بعد خم�س �سنوات.
وق� �ب ��ل ان �� �ض �م��ام �ه��ا �إىل حكومة ال�ساد�سة يف االنتخابات الت�شريعية
�إمي��ان��وي��ل م ��اك ��رون ،ق ��ادت � ً
أي�ضا يف يونيو.

بعد هزمية تنظيم داع�ش الإرهابي

•• اجلدعة�-أ ف ب

تتطلع العراقية عواطف م�سعود البالغة
من العمر  35عاماً للعودة �إىل قريتها
يف الأن�ب��ار بعد ث�لاث �سنوات ق�ضتها يف
� �س��وري��ا ،ل�ك��ن م��رك��ز اجل��دع��ة للت�أهيل
املجتمعي ّ
حمطة �ضرورية قبل ذل��ك ،ال�ستبعاد �أي فكر متط ّرف وتقدمي دعم
نف�سي .كما ك ّل قاطني املركز ،وهو جزء من خميم ي��ؤوي نازحني ويقع جنوب
مدينة املو�صل يف �شمال العراق ،كانت عواطف م�سعود يف خميّم الهول يف �شرق
�سوريا الذي ي�ض ّم عائالت عراقية و�أجنبية لعنا�صر يف تنظيم داع�ش الإرهابي.
ال يزال نحو � 30ألف عراقي عالقني يف الهول ،بينهم � 20ألف طفل ،وفق وزارة
الهجرة العراقية .لكن �إعادتهم تطرح �إ�شكالية ح�سا�سة هي امل�صاحلة يف بلد ال
تزال فيه العائالت املتهمة باالرتباط بتنظيم داع�ش ،الذي �أعاث خراباً يف املدن
والقرى وارتكب املجازر ،مرفو�ض ًة يف مناطقها الأ�صلية.
تعي�ش عواطف التي بدا التعب على مالحمها ،يف املركز منذ �أربعة �أ�شهر .وتقول
“هنا تقدّم لنا املنظمات الدعم النف�سي عندما يالحظون �أننا ن�شعر باحلزن.
توجد �أن�شطة مثل احلياكة ،و�صناعة احللويات».
وت�ضيف “يذهب �أوالدي �إىل املدر�سة” العامة يف املخيم ،و”بد�ؤوا االمتحانات».
عند �س�ؤالها عن ارتباطها بالتنظيم ،قالت عواطف “�أهل زوجي كانوا يف التنظيم،
�أجل ،لكن الآن ،ال �أعرف”� .أما زوجها ،فقتله التنظيم.
بقي ثالث من �أطفال عواطف مع �أهل والدهم يف �سوريا .وتقول “�أنا الآن �أنتظر
عودة �أطفايل .وبعدها �أريد العودة عند �أهلي يف الأنبار».
تتال�صق حولها اخليم التي ت��أوي  452عائلة �أعيدت حتى الآن .للو�صول �إىل
ه�ن��اك ،ال ب � ّد م��ن امل��رور بنقطة تفتي�ش �أمنية عند م��دخ��ل امل��رك��ز ال��واق��ع على
�أط��راف البلدة املحاذية و�سط �أر�ض قاحلة .ويحظر الدخول بدون ت�صريح من
ال�سلطات.
حت��اذي املخيم البيوت اخلر�سانية املرتامية على �أط��راف البلدة التي ترتفع يف
�شوارعها �صور ع�سكريني قتلوا خالل املعارك مع التنظيم .يف املركز ،تق ّر بع�ض

ال��رئ��ا� �س �ي��ة ل �ع ��ام  2027حتى
تعيني ثاين رئي�س للوزراء خالل
واليته الثانية ،تفاديا لتلوث عمله
قبل الأوان .مبعنى ،احلفاظ على

ال�سيطرة ،وجتنب �صراع القوى
ك �م��ا ر�آه ب�ي�ن ف��ران �� �س��وا هوالند
وم��ان��وي��ل ف��ال ����س :ان �إميانويل
ماكرون مل يخاطر.

تتهم منظمات حقوق الإن�سان ال�صني بارتكاب انتهاكات عديدة يف �شينجيانغ
�أبرزها االحتجاز اجلماعي والعمل الق�سري والتعقيم والإبادة الثقافيّة.
وتنفي بكني �أي ا�ضطهاد للأقليات امل�سلمة يف املقاطعة الواقعة يف �أق�صى �شرق
البالد ،وت�شدد على �أن �سيا�ستها هناك �أدت �إىل الق�ضاء على الإره��اب و�إنعا�ش
االقت�صاد املحلي.
من جانبها ،تقول ال��والي��ات املتحدة �إن ال�صني ترتكب “�إبادة جماعية” �ضد
الأويغور الذين ي�شكلون نحو ن�صف �سكان �شينجيانغ البالغ عددهم  12مليون
ن�سمة وف��ر��ض��ت عليها ع�ق��وب��ات على خلفية ذل��ك .وتنفي ال�صني ب�شدة هذه
االتهامات وت�صفها ب�أنها “كذبة القرن».
وفق العديد من الباحثني ،احتجزت ال�سلطات ال�صينية �أكرث من مليون �أويغوري
وغريهم من العرقيات م�سلمة يف مراكز احتجاز و�سجون يف املقاطعة.
تطعن بكني يف هذا الرقم وت�ؤكد �أن الأمر يتعلق بـ”مراكز تدريب مهني” تهدف
�إىل حماربة التطرف الإ�سالمي.
لكن معتقلني �سابقني �شهدوا بوقوع اغت�صاب وتعذيب داخل تلك املراكز ،ف�ضال
عن �إ�شراف م�س�ؤولني �صينيني على التلقني ال�سيا�سي للمحتجزين ،وكل ذلك
م�ؤطر بنظام مراقبة وا�سع.
وبح�سب وثائق حكومية اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س عام  ،2018يحر�س
تلك امل��راك��ز املحاطة بالأ�سالك ال�شائكة وك��ام�يرات املراقبة ح� ّرا���س جمهزون
بالغاز امل�سيل للدموع وال�صواعق الكهربائية والهراوات امل�س ّننة.
�سلطت �سل�سلة من البيانات احلكومية امل�س ّربة بينها ملف �سري من عام 2019
يُعرف با�سم “وثائق �شينجيانغ” ،ال�ضوء على نطاق ا�سرتاتيجية بكني يف ما
يتعلق بتلك املراكز.
وتظهر وثائق �أخرى ح�صل عليها الأ�ستاذ بجامعة �شيفيلد ديفيد توبني واطلعت
عليها وكالة فران�س بر�س كيف مت ح�شد امل�س�ؤولني يف �شمال املنطقة ال�ستهداف
امل�سلمني ب�شكل منهجي.
ّ
ويح�ض
ومن بني تلك الوثائق كتيب ُن�شر عام  2016يف�صّ ل �أ�ساليب اال�ستجواب
امل�س�ؤولني على توخي احلذر من الأئمة “اجلاحمني” واملتديّنني الذين “لهم
وجهان»ُ .تتهم ال�صني � ً
أي�ضا بتجنيد الأويغور يف برامج “عمل ق�سري” مرتبطة
ب�سال�سل �إمداد دولية يف قطاعات عدة من �صناعة املالب�س �إىل ال�سيارات.
جت��ري ك��ل �أ� �س �ب��وع زي� ��ارات م��ن ذويهم
للعائالت لتمهيد عودتهم.
�أع �ي��دت ح�ت��ى الآن ع�ل��ى خ�م����س دفعات
�أكرث من مئة عائلة “�سواء �إىل الأنبار،
وجزء قليل �إىل �صالح الدين وجزء �آخر
�إىل نينوى” ،بعد التن�سيق مع اجلهات
الأمنية وال�سلطات املحلية ،وفق عبد الكرمي.
ومن �أجل �ضمان عودة تلك العائالت ،ال ب ّد من احل�صول على موافقة الزعامات
الع�شائرية املحلية .بح�سب البنك الدويل يف تقرير �صدر يف كانون الثاين-يناير،
ف��إ ّن “العائالت التي يعتقد �أنها مرتبطة بتنظيم داع�ش ،جتد عودتها متو ّقفة
ب�سبب ع��وام��ل �أم�ن�ي��ة ،ورف����ض املجتمع وو�صمة ال�ع��ار ،ومع ّر�ضة لالعتداءات
الث�أرية» .كذلك“ ،من ال�شائع �أن ي�شعر ال�سكان يف مناطق العودة باخلوف من
�أن رجوع العائالت التي يعتقدون �أنها �ساندت تنظيم داع�ش �أو ال تزال� ،سيزعزع
ا�ستقرار جمتمعهم ويخلق خماطر جديدة على الأمن والعالقات االجتماعية».
ويتط ّرق التقرير �إىل ثمانية اتفاقات م�صاحلة بني عامي  2015و2020
لإف�ساح املجال �أمام عودة نازحني .وي�شري خ�صو�صاً �إىل �أن “التمثيل غري املبا�شر
للنازحني عرب �شيوخ الع�شائر �أتاح املفاو�ضات التي ما كان ميكن �أن حت�صل لوال
ذل��ك» .ويف كلمة ه��ذا ال�شهر� ،أع��رب وزي��ر اخلارجية العراقي ف ��ؤاد ح�سني عن
أمني ،والت�أ ّكد
ا�ستعداد بلده موا�صلة �إعادة العائالت من الهول بعد “التدقيق ال ِّ
من جن�سيّتهم العراقيَّة” .ودع��ا دول التحالف ال��دويل ملكافحة الإرهابيني �إىل
الدعم يف جمال “�إعادة االندماج والت�أهيل” ،م�شرياً �إىل �أن غالبية من �أعيدوا
هم “ن�ساء و�أطفال” .تتمنى �شيماء علي ( 41عاماً) العودة قريباً �إىل منطقتها
 القائم  -احلدودية مع �سوريا ،لكن تقول “نحن الآن ننتظر �أن يتقبلنا الأهايل.يقولون �أنتم داع�ش� .صحيح �أنا ال �أنكر ،كان زوجي عن�صراً يف التنظيم ،لكن �إن
كان زوجي يف داع�ش ،هل �أ�صبح �أنا مثله؟».
وت�ضيف “لو يقولون يل الآن ب�إمكانك اخل��روج ،خلرجت” .تقول “بعد خم�س
�سنوات من التهجري� ،أنا همي الآن م�صري بناتي ،ربمّ ا �ضاع م�ستقبلي ،لكن ال �أريد
�أن ي�ضيع م�ستقبلهما �أي�ضاً».

حياة مع ّلقة لعائالت عراقية عائدة من �سوريا
ّ
ّ
ّ
أقربائهن بتنظيم
أزواجهن �أو �
قابلتهن فران�س بر�س ،بارتباط �
الن�ساء اللواتي
داع�ش ،يف حني نفت �أخريات �أي عالقة.
ي�شرح مدير دائ��رة الهجرة واملهجرين يف نينوى خالد عبد ال�ك��رمي �أن “هذا
املركز لي�س من �أجل حجز العائالت وح�صرها و�إمنا هي عملية ترانزيت” .تعمل
�أي�ضاً منظمات دولية وحملية يف �إطار عملية الت�أهيل .تقوم الفرق التابعة لوزارة
الهجرة مب�ساعدة العائالت على احل�صول على �أوراق قانونية.
بالتوازي“ ،لدينا تعاون مع فريق الأمن القومي” ،وفق عبد الكرمي“ ،لديهم
فرق جوالة من �أجل �أخذ ا�ستبيانات ...ومعرفة ما �إذا كان لدى (العائالت) �أفكار
خمالطة” يف �إ�شارة �إىل التط ّرف ،بالتعاون “مع جمموعة باحثني خمت�صني يف
الدعم النف�سي» .ويوجد يف املركز “فريق خمت�ص بكيفية معاجلة و�صمة عار
داع�ش ،لدينا بع�ض العائالت �أفرادها كانوا منتمني لع�صابات داع�ش .يف نهاية
املطاف احلكومة العراقية هي الأب الروحي لهذا املواطن فكانت النظرة الأبوية
�أنه ال بد من معاجلتهم و�إعادتهم».
يق ّر ب�أن بع�ض العائالت “ت�أ ّثرت بهذا الفكر ،لكن العدد قليل جدا».
ويو�ضح “بتوا�صلنا اليومي م��ع ال�ع��ائ�لات ...مل جن��د �أي حالة رف�ض لكل...
الفعاليات االجتماعية �أو حتى تواجد للن�ساء مع ال��رج��ال ...وكذلك الأطفال
واملالب�س ،ال توجد هناك ر�سائل ب�أن هناك فكر متطرف».
يف اخليم ،يعي�ش اجل�يران حيا ًة �شبه طبيعية ،فيتبادلون ال��زي��ارات بينما يكوّن
�أطفالهم ال�صداقات .من غرفة تت�صاعد �أ�صوات ماكينات احلياكة ،حيث انهمكت
ن�ساء على درز الأق�م���ش��ة .على �أط ��راف اخل�ي��م ،ملعب �صغري م�ع� ّد للأن�شطة
الريا�ضية للأطفال� ،صبية وفتيات.
بانتظار العودة �إىل مناطقهم ،وكجزء من �إع��ادة الت�أهيل والتهيئة لالندماج،
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م�صرف الإمارات للتنمية يبحث �أوجه التعاون مع بنك التنمية الوطني البولندي
•• �أبوظبي-الفجر:
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عقد م�صرف الإم ��ارات للتنمية ،املحرك امل��ايل لأج�ن��دة التنويع االقت�صادي
وال�ت�ح��ول ال�صناعي يف دول��ة الإم� ��ارات ،اجتماعاً م��ع بنك التنمية الوطني
البولندي ،يف �إطار م�ساعيه لتعزيز التعاون مع م�صارف التنمية الرائدة حول
العامل .وتركز االجتماع على مناق�شة ال��ر�ؤى امل�شرتكة لدى امل�صرفني لدعم
ال�شركات الكربى واملتو�سطة وال�صغرية ورواد الأعمال ،و�سبل حتفيز التنمية
االقت�صادية يف البلدين.
وتر�أ�س االجتماع من جانب م�صرف الإم��ارات للتنمية� ،أحمد حممد النقبي
الرئي�س التنفيذي للم�صرف ،بينما م ّثل بنك التنمية الوطني البولندي كل
من بياتا دازين�سكا-موزيزكا ،رئي�سة جمل�س �إدارة البنك؛ وباول نريادا ،النائب

الأول لرئي�سة جمل�س الإدارة ،وكرزي�ستوف �سينغر ،املدير العام .كما ح�ضر
االجتماع �سعادة يعقوب كا�سرب �سالويك� ،سفري جمهورية بولندا لدى دولة
الإمارات.
وخالل االجتماع ،عر�ض �أحمد النقبي دور م�صرف الإمارات للتنمية املحوري
يف حتقيق �أه��داف الأجندة الوطنية لدولة الإم��ارات التي تركز على التنمية
االقت�صادية وال�صناعية ودعم التنويع االقت�صادي ورفع التناف�سية ،كما قدّم
�أول��وي��ات امل�صرف وتركيز على القطاعات الرئي�سية اخلم�سة وه��ي الت�صنيع
والرعاية ال�صحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وا�ستعر�ض النقبي خالل االجتماع املنتجات املالية املرنة التي يقدمها امل�صرف
لتعزيز القابلية امل�صرفية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وزي ��ادة قدرتها
على الو�صول مل�صادر التمويل� ،إىل جانب احللول التمويلية لدعم طموحات

التو�سع ل��دى ال�شركات الكبرية ،وه��دف امل�صرف التنموي ال��ذي مييزه عن
�سائر امل�صارف التجارية .و�أعرب �أحمد النقبي عن ترحيبه بفر�صة بحث �سبل
التعاون مع بنك التنمية الوطني البولندي ال��ذي يعترب �أح��د بنوك التنمية
الرائدة يف �أوروب��ا ،وقال“ :يندرج االجتماع �ضمن جهودنا الرامية اىل تبادل
املعرفة واخل�ب�رات م��ع �شركائنا ح��ول ال�ع��امل .وق��د عر�ضنا خ�لال االجتماع
خريطة الطريق اال�سرتاتيجية للم�صرف و�أهدافها وا�ستك�شفنا فر�ص التعاون
يف م�شاريع م�شرتكة ل�ضمان النمو االقت�صادي والتنمية يف كال البلدين ،وقد
كان االجتماع فر�صة ممتازة للتعرف على بنك التنمية الوطني البولندي من
�إجنازات على مدار املائة عام املا�ضية».
يذكر �أن بنك التنمية الوطني البولندي هو بنك التنمية الوحيد يف بولندا،
وتتمثل مهمته يف دعم التنمية االجتماعية واالقت�صادية لبولندا.

بعد النجاح الذي حققته �شركة تريدلنغ

�سلطة دبي للمناطق االقت�صادية املتكاملة «دييز» ت�ستعر�ض فر�ص النمو يف جمال التجارة الإلكرتونية بني ال�شركات
منو �إيرادات (تريدلنغ) بن�سبة � % 35شهريا ومليون منتج علىمن�صتها ..وامل�شرتون والبائعون من  55دولة
 الدكتور حممد الزرعوين :نعمل على تطوير منظومة اقت�صاديةمتميزة ت�سهم يف حتقيق النمو االقت�صادي لإمارة دبي وتر�سيخ
مكانتها كنموذج عاملي يف دعم الأعمال وال�شركات
 ماريو�س �سيافوال  :دبي متتلك فر�ص منو عالية ون�ستهدف الو�صولبالإيرادات �إىل  % 5مبا يعادل  50مليار دوالر خالل املرحلة املقبلة
•• دبي-وام:

ك �� �ش �ف��ت � �س �ل �ط��ة دب � ��ي للمناطق
االقت�صادية املتكاملة “دييز” عن
اجتاهات واعدة �سيكون لها ت�أثري
دائ ��م ع�ل��ى االق �ت �� �ص��اد الإقليمي،
وذل � ��ك يف �أع� �ق ��اب ال �ن �ج��اح ال ��ذي
حققته �شركة “تريدلنغ” ،ال�سوق
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ال ��رائ ��دة يف جمال
التجارة بني ال�شركات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وم�ن��ذ ت�أ�سي�سها يف ع��ام ،2020
�شهدت “تريدلنغ” منوا ا�ستثنائيا
يف الإي � � ��رادات ب ��أك�ثر م��ن 35%
�شهريا ،كما و��ص��ل ع��دد املنتجات
امل���س�ج�ل��ة ع�ل��ى م�ن���ص��ات�ه��ا �إىل ما
ي�ق��رب م��ن مليون منتج ،يف حني
و��ص��ل ع��دد امل���ش�تري��ن والبائعني
امل�سجلني ع�ل��ى املن�صة �إىل �أكرث
من � 150أل��ف من �أك�ثر من 55
دول ��ة ،وت�ل�ق��ت م��ا ي�ف��وق م�ئ��ة �ألف
طلب وا�ستف�سار عن الأ�سعار.

وي ��أت��ي ه��ذا ال�ن�ج��اح ال��ذي حققته
ال �� �س��وق الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة املتطورة
نتيجة مل��واك�ب�ت�ه��ا ال �ت �غ�يرات التي
� �ش �ه��ده��ا ال� �ع ��امل يف ظ ��ل جائحة
كوفيد –  19التي فر�ضت العديد
من التحديات على م�ستوى �آليات
�أداء الأع �م��ال ،وه��و م��ا ا�ستجابت
ل� ��ه دب � ��ي ودول� � � ��ة الإم � � � � ��ارات من
خ�لال تبني جمموعة وا�سعة من
احللول الرقمية .وكان �أحد �أكرب
االجت ��اه ��ات ال �ت��ي ظ �ه��رت خالل
ف�ت�رة اجل��ائ�ح��ة ه��و ال���ش��راك��ة مع
م��زودي اخلدمات اللوج�ستية من
�أج� ��ل ت�ب���س�ي��ط ع �م �ل �ي��ات �سال�سل
التوريد ،وحتديث قوانني ولوائح
ال � �ع � �م ��ل ،ل� �ت� �ك ��ون “تريدلنغ”
م��ن ب�ي�ن الأ� �س �ه��ل يف الإج� � ��راءات
والأك�ثر مالءمة لل�شركات �ضمن
��س��وق ال��دول��ة .وك��ان��ت الدرا�سات
الأخ �ي�رة ال�ت��ي �أطلقتها ��ش��رك��ة “
ب��ي �إ� ��س ب��ي ال���ش��رق الأو� �س ��ط « -
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ع ��امل � �ي ��ا يف جم � � � ��االت الأب� � �ح � ��اث
اال�سرتاتيجية والتحليالت� ،أكدت
احل��اج��ة �إىل من��وذج رق�م��ي جديد
ل�ل�ب�ي��ع ب��ال �ت �ج��زئ��ة ،ح �ي��ث �أ�شارت
الدرا�سة �إىل �أن �أك�ثر من 82%
من م�شاركيها �سيعملون على زيادة
ا�ستخدام التجارة الإلكرتونية بني
ال�شركات ب�شكل يومي ،يف حني �أكد
�أك �ث�ر م��ن  86%م��ن ال�شركات
�أن التكنولوجيا �ستحظى ب�أهمية
�أك�بر تليها ال�ت�ج��ارة الإلكرتونية
بن�سبة  .84%و�سجلت “دييز”
زي � ��ادة يف اه �ت �م��ام رواد الأع �م ��ال
ب�شراء املنتجات باجلملة و�إع ��ادة
بيعها عرب قنوات خمتلفة مبا�شرة
�إىل امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين ،مب ��ا مينحهم
ه ��وام �� ��ش رب� ��ح � �س �خ �ي��ة و�سهولة
ع �م �ل �ي��ات م� ��وح� ��دة مت �ك �ن �ه��م من
الو�صول اىل بائعني وم�شرتين يف
جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،م�ستفيدين
م��ن “تريدلنغ” ال�ت��ي ت��وف��ر لهم
�إدارة ت �خ��زي��ن يف امل�ستودعات

ومتويل التجارة وفح�ص املنتجات
وعمليات ت�سليم املنتجات �إىل �أي
مكان يرغب فيه العميل.
وق� � ��ال �� �س� �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور حممد
ال ��زرع ��وين ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�سلطة دبي للمناطق االقت�صادية
امل �ت �ك��ام �ل��ة “دييز” “ ..تعمل
�سلطة دبي للمناطق االقت�صادية
املتكاملة من خالل املناطق احلرة
ال�ث�لاث التابعة لها على تطوير
منظومة اقت�صادية متميزة تلعب
دورا حموريا يف النمو االقت�صادي
لإم� � ��ارة دب ��ي ويف ت��ر��س�ي��خ مكانة
الإم ��ارة بو�صفها �سباقة يف تبني
احللول واملبادرات و�إطالق املن�صات
خا�صة الرقمية منها التي ت�سهل
�أداء الأعمال على ال�شركات العاملية
وال �� �ص �غ�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة ،وتعترب
“تريدلنغ” من بني هذه املبادرات
ذات النظرة امل�ستقبلية التي �أكدت
على التميز ال��رق�م��ي �ضمن بيئة
اقت�صادية مرنة من �ش�أنها رعاية

الأع �م��ال وتنميتها” .و�أ� �ض��اف “
ن���س�ع��ى م ��ن خ �ل�ال خم�ت�ل��ف هذه
امل �ب��ادرات وامل�شاريع واحل�ل��ول �إىل
ا�ست�شراف امل�ستقبل وتقدمي منهج
م �ت �ف��رد ع ��امل ��ي امل �� �س �ت��وى يف دعم
الأع�م��ال وال�شركات ،مبا يتما�شى
م ��ع اجل� �ه ��ود ال ��رام� �ي ��ة لتحقيق
ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة يف خلق
�سوق اقت�صادية يف الإم ��ارة تت�سم
بتنوع وت�ع��دد جم��االت اال�ستثمار
و�سهولة ممار�سة الأعمال وتتمتع
ب ��أع �ل��ى م �� �س �ت��وي��ات التناف�سية،
ويعترب قطاع التجارة الإلكرتونية
ب�شكل عام والتجارة بني ال�شركات
ب�شكل خا�ص من بني �أب��رز حماور
ال�ت�رك� �ي ��ز � �ض �م��ن ا�سرتاتيجية
ال���س�ل�ط��ة خ�ل�ال امل��رح �ل��ة املقبلة،
ن � �ظ� ��را ل �ل��إم � �ك� ��ان� ��ات وال� �ف ��ر� ��ص
االقت�صادية واال�ستثمارية الكبرية
التي يوفرها وم��واك�ب��ة لتوجهات
ال�شركات التي تطمح للتو�سع يف
هذا املجال باعتباره منهج العمل

امل�ستقبلي �ضمن خططها” .من
ج��ان �ب��ه ،ق ��ال م��اري��و���س �سيافوال،
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل�شركة
ت��ري��دل �ن��غ “ ..ت���ش�ك��ل معامالت
التجارة الإلكرتونية بني ال�شركات
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
ن�سبة  1%فقط �أو حتى �أقل من
ح�ج��م ال���س��وق ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي تبلغ
تريليون دوالر ،وهذا حجم �ضئيل
جدا مقارنة بالفر�صة وال�صفقات
امل �ت��وف��رة ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت يف هذه
الأ�سواق».
و�أ� �ض ��اف “ ن �ه��دف �إىل دف ��ع هذه
الن�سبة �إىل � 4%أو  5%لي�صبح
حجم تريدلنغ ح��وايل  50مليار
دوالر ،ك �م��ا ن �ع �م��ل ع �ل��ى تغيري
ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ي�ت��م م��ن خاللها
�إج � � ��راء ال �ت �ج ��ارة ب�ي�ن ال�شركات
لت�صبح رق�م�ي��ة �أوال� ،إىل جانب
ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ال �ت �ح��دي��ات التي
ت��واج�ه�ه��ا ال �� �ش��رك��ات ،ف���ض�لا عن
ت�ب���س�ي��ط ال �ع �م �ل �ي��ات للم�شرتين

وال�ب��ائ�ع�ين ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،حيث
متتلك دب��ي �إمكانات وفر�ص منو
عالية على م�ستوى املنطقة ،ونحن
مازلنا يف بداية الطريق».
وق ��ال “ تتمتع ت��ري��دل�ن��غ مبكانة
متكنها من ر�سم مالمح م�ستقبل
التجارة وذلك يف ظل الدعم الذي
نح�صل عليه من قبل مناطق دبي
االقت�صادية املتكاملة ،التي مكنتنا
من تعزيز عالقاتنا مع ال�شركاء
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل ت �� �س��ري��ع خططنا
لتحقيق النمو� ،إىل جانب فريق
ال �ع �م��ل ل��دي �ن��ا ال� ��ذي ي�ع�م��ل على
ب �ن��اء دع ��م ع�م�ل�ي��ة ت��أ��س�ي����س ومنو
ال�شركات النا�شئة لنوا�صل العمل
ك�شركة قطاع خا�ص” .وت�أ�س�ست
ت��ري��دل�ن��غ يف �إط� ��ار م �ب��ادرة “دبي
 »10Xوحتظى بدعم �سلطة دبي
للمناطق االق�ت���ص��ادي��ة املتكاملة
“دييز” لتعمل على �إن�شاء حلول
مبتكرة تلبي تطلعات املتعاملني يف
خمتلف ال�صناعات احليوية.

وت �� �س �ه��م � �س �ل �ط��ة دب� ��ي للمناطق
االقت�صادية املتكاملة بن�سبة 11%
من �إجمايل حجم التجارة يف دبي،
وق��د �شهدت من��وا بن�سبة 8.3%
يف �إي � � � ��رادات امل �ب �ي �ع��ات اجل ��دي ��دة
للن�صف الأول م��ن ال�ع��ام احلايل،
ف�ضال عن زيادة بن�سبة  24%يف
امل�ساحات امل�ؤجرة مقارنة بالفرتة
ذاتها من العام املا�ضي .كما �شهدت
�سلطة دبي للمناطق االقت�صادية
املتكاملة زي��ادة بن�سبة 88.4%
يف عدد ال�شركات امل�سجلة مقارنة
بالفرتة نف�سها من ع��ام ،2020
م ��ع زي� � ��ادة ب�ن���س�ب��ة  23.5%يف
ال�شركات متعددة اجلن�سيات.
ي ��ذك ��ر �أن “دييز” ت �ل �ع��ب دورا
�أ� �س��ا� �س �ي��ا يف ج� �ه ��ود دب� ��ي ودول� ��ة
الإم� � � � � � � ��ارات ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ن ��وي ��ع
االقت�صادي ،حيث ت�ضم �أكرث من
� 5000شركة ،وتبلغ م�ساهمتها
يف الناجت الإجمايل املحلي لإمارة
دبي بن�سبة .5%

 % 24.9زيادة يف �إنتاج ال�صني من
الكهرباء املولدة من الطاقة ال�شم�سية

•• بكني-وام:

�أ�شادت بالفر�ص الداعمة واجلاذبة لال�ستثمار يف ال�شارقة

مالية �إ�ست�شاري ال�شارقة ت�ؤكد على التكامل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية لتعزيز تناف�سية الإمارة وريادتها
•• ال�شارقة-الفجر:

اط �ل �ع��ت جل �ن��ة ال� ��� �ش� ��ؤون املالية
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وال �� �ص �ن��اع �ي��ة يف
امل �ج �ل ����س اال�� �س� �ت� ��� �ش ��اري لإم � � ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة�� ،ض�م��ن �أع �م��ال �ه��ا لدور
االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع� ��ادي ال� �ث ��ال ��ث من
الف�صل الت�شريعي العا�شر ،على
ب��راجم �ه��ا امل� ��درج� ��ة يف خططها
ل��دع��م ال�ن�م��و يف ال�ق�ط��اع اخلا�ص
وا�ست�شرافها ملرحلة االزدهار الذي
ت�شهده الإم � ��ارة .و�أك� ��دت اللجنة
خ�لال اج�ت�م��اع عقدته م ��ؤخ��را يف
ف �ن��دق ال�ب�ي��ت مب��دي�ن��ة ال�شارقة،
ع �ل��ى ر�ؤاه� � � ��ا ال� �ت ��ي ت �ت �ك��ام��ل مع
�سيا�سات املجل�س اال�ست�شاري وما
يت�صل ب�أعمالها من دع��م لروافد
االقت�صاد املحلي ،و�سعيها لتمكني
القطاعات االقت�صادية من حتقيق
م�ع��دالت من��و �أك�بر يف ظ��ل الدعم
الذي حتظى به من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،ومتابعة من �سمو
ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د بن
�سلطان القا�سمي ويل العهد نائب

احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة ال�شارقة (حفظهما اهلل ).
وت ��ر�أ� ��س االج �ت �م��اع � �س �ع��ادة �سيف
حممد جا�سم املدفع رئي�س اللجنة،
وح�ضره كل من �سعادة مرمي را�شد
�أحمد بن ال�شيخ و�سعادة عبداهلل
حم �م��د ن��ا� �ص��ر ال �ع��وي ����س و�سعادة
� �س �ه �ي��ل � �س��امل � �س ��وي ��دان الكعبي

و�سعادة جمال حممد بن هويدن
و � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور حم�م��د �أحمد
الكو�س و�سعادة ع�ب��داهلل �إبراهيم
م ��و�� �س ��ى ب �ج��ان��ب ح �� �ض��ور �أمنه
با�صليب م�س�ؤول �ش�ؤون اجلل�سات
و�أمينة �سر اللجنة و�إ�سالم ال�شيوي
اخلبري الإعالمي.
ويف م �� �س �ت �ه��ل االج � �ت � �م� ��اع ،رح��ب

�سعادة �سيف حممد جا�سم املدفع
ب�أع�ضاء اللجنة ،م�شيدا ب�أدوارهم
وامل�شاركات املثمرة التي قدموها
يف اجلل�سات العامة يف ظل توا�صل
�أعمال اللجنة خالل الدورة الثالثة
للمجل�س م��ن الف�صل الت�شريعي
ال �ع��ا� �ش��ر ،ف �� �ض�لا ع ��ن ال ��زي ��ارات
امل�ي��دان�ي��ة وال�ت��وا��ص��ل امل�ب��ا��ش��ر مع

الدوائر املعنية بال�ش�أن االقت�صادي
على م�ستوى الإمارة ،وتالقي تلك
اجلهود الفاعلة لتحقيق ال�صالح
ال �ع ��ام ،م ��ؤك ��دا �أن ت�ل��ك الأعمال
�أتاحت للجنة تقييم ور�صد �شامل
للفر�ص املتوافرة يف �إمارة ال�شارقة
من بيئة ا�ستثمارية داعمة وجاذبة
للم�ستثمرين املحليني والأجانب،
مب��ا ي�ع��زز املكانة ال�ت��ي حتظى بها
الإمارة على خارطة املدن اجلاذبة
وال��داع�م��ة ال�ستقطاب اال�ستثمار
الأج� �ن� �ب ��ي امل �ب ��ا� �ش ��ر ،ف �� �ض�لا عن
ريادتها يف تطوير قطاع الأعمال
ومتكينه من النمو واالزدهار.
وت �ط ��رق امل ��دف ��ع� ،إىل م ��ا حتققه
�إم� � � ��ارة ال �� �ش ��ارق ��ة م ��ن �إجن � � ��ازات
غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة يف جم ��ال تنظيم
وا�ست�ضافة كربى املعار�ض املحلية
وال �ع��امل �ي��ة ،م ��ؤك��دا ع�ل��ى دور هذا
القطاع احليوي يف تعزيز التوا�صل
وبناء �شراكات ا�سرتاتيجية نوعية
بني القطاعات االقت�صادية املحلية
واخلارجية ،ف�ضال عن ا�ستعرا�ض
ف��ر���ص اال�ستثمار ال��واع��دة التي
ت �ت �م �ت��ع ب �ه ��ا ال� ��� �ش ��ارق ��ة ،وحجم
النمو الذي ي�شهده الناجت املحلي

مبختلف القطاعات االقت�صادية،
م�شددا على �أن اللجنة لن تتوانى
يف العمل جنبا �إىل جنب مع كافة
اجلهات االقت�صادية واال�ستثمارية،
لتحقيق ال�ت�ك��ام��ل م��ع امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف الإم ��ارة ،والو�صول
�إىل الأه��داف التي ترنو لها نحو
ت�ع��زي��ز تنمية االق�ت���ص��اد وت�أكيد
تناف�سية االمارة ور�ؤيتها الريادية
يف ال�ش�أن اال�ستثماري.
وبحث امل��دف��ع م��ع �أع�ضاء اللجنة
ج � ��دول الأع � �م� ��ال خ �ل�ال الفرتة
املقبلة من العام اجل��اري مع قرب
نهاية الدورة احلالية وبدء الدورة
ال��راب�ع��ة م��ن �أع �م��ال املجل�س وفق
خ�ط�ط��ه ل��دع��م رواف� ��د الأن�شطة
الإمنائية واالقت�صادية ،كما ناق�ش
�أع�ضاء وع�ضوات اللجنة خمتلف
اخل �ط��ط ال �ه��ادف��ة وال��رام �ي��ة �إىل
دع��م امل�ح�ف��زات االق�ت���ص��ادي��ة التي
تتمتع بها الإم��ارة وحتقيق مزيد
من جماالت التنويع االقت�صادي،
وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل الفعال
م ��ع اجل� �ه ��ات ذات االخت�صا�ص
ل�ت�ظ��ل ال �� �ش��ارق��ة ق�ب�ل��ة الوجهات
اال�ستثمارية واالقت�صادية.

ارتفع �إنتاج ال�صني من الكهرباء املولدة من الطاقة ال�شم�سية خالل
�شهر �أبريل املا�ضي ،و�سط جهود البالد للتحول نحو الطاقة النظيفة،
وفق ما �أظهرت بيانات ر�سمية.
وك�شفت بيانات من الهيئة الوطنية للإح�صاء � -أوردتها وكالة الأنباء
ال�صينية “�شينخوا” � -أن �إنتاج الكهرباء املولدة من الطاقة ال�شم�سية
ارتفع بن�سبة  % 24.9على �أ�سا�س �سنوي خالل ال�شهر املا�ضي ،بوترية
�أ�سرع بن�سبة  8.1نقطة مئوية عن �شهر مار�س.
و�شهدت ال�صني كذلك منوا يف �إنتاج الكهرباء املولدة من الطاقة املائية
والطاقة النووية وطاقة الرياح خ�لال �شهر �أبريل بن�سبة % 17.4
و % 0.9و % 14.5على �أ�سا�س �سنوي على الرتتيب فيما انخف�ض
�إنتاج الكهرباء املولدة من الطاقة احلرارية يف �أبريل بن�سبة % 11.8
على �أ�سا�س �سنوي.
و�أو�ضحت البيانات �أن �إنتاج ال�صني من الكهرباء انخف�ض بن�سبة 4.3
 %على �أ�سا�س �سنوي �إىل  608.6مليار كيلوواط�/ساعة يف �أبريل
 ..وخ�لال الأ�شهر الأربعة الأوىل من العام اجل��اري بلغ �إجمايل �إنتاج
ال�صني من الكهرباء  2.6تريليون كيلوواط�/ساعة ،بزيادة % 1.3
على �أ�سا�س �سنوي.

جمموعة هيونداي ت�ستثمر  5مليارات
دوالر يف �أمريكا حتى 2025

•• �سول-رويرتز:

ق��ال��ت جم�م��وع��ة ه�ي��ون��داي م��وت��ور ال�ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة �أم ����س الأح ��د �إنها
تخطط ال�ستثمار  5مليارات دوالر �إ�ضافية يف الواليات املتحدة حتى عام
 2025لتعزيز تعاونها مع ال�شركات الأمريكية يف تقنيات متنوعة ،مثل
الروبوتات والتنقل اجلوي يف املناطق احل�ضرية والقيادة الذاتية والذكاء
اال�صطناعي.
جاء الإع�لان عن ذلك خالل زي��ارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن لكوريا
اجلنوبية.
وجمموعة هيونداي واحدة من بني �أكرب خم�س �شركات ل�صناعة ال�سيارات
يف العامل من حيث مبيعات ال�سيارات .ومل تذكر �أي��ن �سيتم ا�ستثمار 5
مليارات دوالر �إ�ضافية يف الواليات املتحدة.
و�أعلنت جمموعـــــة هيونــــــداي موتور ،التـــــــي ت�ضـــــــــم �شـــــركة هيونـــــداي
موتــــــــور وكيــــــا كــــــــورب ،يـــــــوم اجلمعة ع��ن خططهــا ال�ستثمار 5.5
مليار دوالر فـــــي جورجيـــــــا لبنـــــاء من�شـــــ�آت لل�ســيارات الكهربائيــــــــة
والبطاريـات.
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�آمنة خليفة :جمل�س �سيدات عجمان حري�ص متكني �صاحبات و�أ�صحاب امل�شاريع
•• عجمان -الفجر:

�أك��دت الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال
عجمان ـ ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عجمان ،حر�ص
جمل�س ��س�ي��دات �أع �م��ال عجمان على تنويع م�شاريعه ومبادراته
املوجهة ل�صاحبات االع�م��ال و�إن���ش��اء �شبكة ع�لاق��ات و��ش��راك��ات مع
اجلهات احلكومية واخلا�صة واجلهات املعنية بهدف متكني �صاحبات
و�أ��ص�ح��اب امل���ش��اري��ع� ،إىل ج��ان��ب �إع�ت�م��اد تنفيذ �أج �ن��دة ح��اف�ل��ة من
املعار�ض املتخ�ص�صة وامل�شاركة يف جمموعة وا�سعة من املعار�ض داخل
وخارج الدولة بهدف توفري الأدوات واملناخ الداعم لتطوير امل�شاريع
واملنتجات واالطالع على �أف�ضل املمار�سات واخلربات.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�سها الإجتماع الثاين ملجل�س �إدارة �سيدات �أعمال

عجمان للعام  ،2022بح�ضور ع�ضوات جمل�س الإدارة ،ملناق�شة
�سري العمل والإطالع على تطورات ونتائج املبادرات القائمة وخطة
عمل املجل�س للمرحلة املقبلة ،بحيث عُقد الإجتماع يف مقر جمل�س
�سيدات �أعمال عجمان وعرب خا�صية الإت�صال املرئي.
و�إ�ستهلت �أعمال الإجتماع بالإطالع على حم�ضر االجتماع ال�سابق
واعتماده ،وتناول االجتماع �أبرز م�شاريع ومنجزات املجل�س من يناير
�إىل �أبريل  ، 2022بحيث مت تنفيذ جمموعة من املبادرات الداعمة
لتحقيق �أهداف املجل�س ومنها “مبادرة رفوف ،مبادرة ريوقي ،مبادرة
�إماراتي اجلميلة ،مبادرة املن�صة الريا�ضية ،ومبادرة عيادة االعمال”،
كما نفذ و�شارك جمل�س �سيدات �أعمال يف “معر�ض املجل�س اخلليجي
االول  ،2022معر�ض ال��ذه��ب وامل�ج��وه��رات ،معر�ض التخييم “
�إىل جانب عدد من امللتقيات ومنها ملتقى املجل�س اخلليجي الأول

 ،2022وملتقى يوم املر�أة االماراتية ،كذلك تناول االجتماع �أبرز
الفعاليات املقبلة للمجل�س ومنها معر�ض الديكور وملتقى احلرف
اليدوية.
كما اط�ل��ع احل���ض��ور على ج�ه��ود املجل�س يف تقوية عالقته وبحث
فر�ص ال�شراكة والتعاون والإطالع على �أف�ضل املمار�سات من خالل
مذكرات التفاهم بحيث وقع املجل�س مذكرة تفاهم مع جمعية ام
امل�ؤمنني الن�سائية واتفاقية تعاون مع نادي �سيدات ال�شارقة.
و�ضمن جهود جمل�س �سيدات �أعمال عجمان لتعزيز �آف��اق التعاون
اخل��ارج��ي وت �ب��ادل ال�ت�ج��ارب واخل�ب�رات وب�ح��ث ف��ر���ص امل���ش��ارك��ة يف
الفعاليات واملعار�ض املتخ�ص�صة خارجياً �إ�ستقبل املجل�س وفداً من
جمعية �سيدات الأعمال يف كازاخ�ستان ووفداً �إقت�صادياً من جمهورية
�سلوفينيا ووفداً من مملكة تايالند.
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جلنة التكامل االقت�صادي ت�ستعر�ض نتائج اخلطة
الت�شــغيلية للجنـة م�سـجلي ال�شـركـات يف الدولـة
•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��د م �ع��ايل ع� �ب ��داهلل ب ��ن طوق
امل ��ري ،وزي��ر االق�ت���ص��اد� ،أن �أطر
العمل والتعاون من �أج��ل تنمية
االقت�صاد الوطني ت�شهد تطوراً
م���س�ت�م��راً وت���س�ير ب �� �ص��ورة �أكرث
ت �ك��ام� ً
لا وت�ن���س�ي�ق�اً ب�ي�ن اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ع�م��ل االق �ت �� �ص��ادي يف
الدولة ،تنفيذاً لر�ؤية وتوجيهات
القيادة الر�شيدة ،ومبا ي�صب يف
رف��ع جاهزية االقت�صاد الوطني
للم�ستقبل..
م���ش�يراً �إىل �أن جل�ن��ة التكامل
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي وف� � � ��رت من�صة
مثالية دفعت امل�ساعي الوطنية
املبذولة يف ه��ذا ال�صدد وحققت
خ � �ط� ��وات م �ت �ق��دم��ة يف توحيد
اجلهود وم��واءم��ة �أنظمة العمل
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ع �ل��ى امل�ستويني
االحت � � � ��ادي وامل� �ح� �ل ��ي م� ��ن �أج� ��ل
اخل � � ��روج ب ��أف �� �ض��ل ال�سيا�سات
و�أكرثها فعالية وكفاءة.
ج � � ��اء ذل � � ��ك خ� �ل ��ال االج� �ت� �م ��اع
اخل��ام ����س ل �ع��ام  2022للجنة
ال�ت�ك��ام��ل االق �ت �� �ص��ادي ،برئا�سة
م �ع��ال �ي��ه ،وب �ح �� �ض��ور وع�ضوية
معايل الدكتور �أحمد بن عبداهلل
ح�م�ي��د ب��ال �ه��ول ال�ف�لا��س��ي وزير

دول��ة ل��ري��ادة الأع�م��ال وامل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ،ومعايل
الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية،
و�أ�صحاب ال�سعادة ممثلي دوائر
التنمية االقت�صادية املحلية يف
كافة �إمارات الدولة.
وق ��ال م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن طوق
امل � � � ��ري :م� ��ن خ� �ل��ال تو�صيات
وخم � � ��رج � � ��ات ع � �م� ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة،
نحر�ص على م��واك�ب��ة املتغريات
االق�ت���ص��ادي��ة ب���ص��ورة ا�ستباقية
وو� �ض��ع ا�سرتاتيجيات متكاملة
لدفع م�سرية التنمية امل�ستقبلية
يف ال ��دول ��ة ب �� �ص��ورة م�ستدامة
تن�ســـجم مع م�ستهدفات ومبادئ
اخلمــ�سني..
م �� �ش�ي�راً �إىل �أن ت �ط��وي��ر بيئة
الأع� � �م � ��ال يف ال� ��دول� ��ة وتعزيز
حيويتها وتناف�سـيتها ه��و هدف
ث ��اب ��ت ل �ل �ج �ن��ة وم ��وج ��ه رئي�سي
جلهودهـــا يف و�ضع حلول للملفات
والق�ضايا االقت�صادية املتنوعة،
وت �ط��وي��ر ب ��رام ��ج و�آل � �ي ��ات عمل
م�شرتكة تنعك�س ب�شكل �إيجابي
ملمو�س وذو �أثـــر م�ستدام على
مناخ الأعمال يف الدولة.
وت�ضمن ج ��دول �أع �م��ال اللجنة
يف اج �ت �م��اع �ه��ا اخل ��ام� �� ��س لهذا

ال� �ع ��ام ع � ��دداً م ��ن امل� �ح ��اور التي
ت�صب يف ت�ع��زي��ز ت�ك��ام��ل اجلهود
االق �ت �� �ص��ادي��ة ع �ل��ى امل�ستويني
االحت� ��ادي وامل�ح�ل��ي ،م��ن �أبرزها
ا�ستعرا�ض ومناق�شة م�ستجدات
خ�ط��ة ال�ع�م��ل الت�شغيلية للجنة
م�سجلي ال �� �ش��رك��ات يف الدولة،
وكذلك متابعة اجلهود املبذولة
لتعزيز �سيا�سات حماية امل�ستهلك
وت �ط��وي��ر �آل� �ي ��ات ج ��دي ��دة تعزز
ت � ��وازن �أ�� �س ��واق ال ��دول ��ة وتوافر
وتنوع ال�سلع.
وت �ف �� �ص �ي� ً
لا ،ا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت جلنة
ال �ت �ك ��ام ��ل االق� �ت� ��� �ص ��ادي نتائج
اخل � �ط� ��ة ال �ت �� �ش �غ �ي �ل �ي��ة للجنة
م�سجلي ال�شركات امل�س�ؤولة عن
ت�سجيل وتنظيم بيانات امل�ستفيد
احلقيقي ،و�أو��ض�ح��ت �أن الدولة
ح �ق �ق��ت �إجن� � � ��ازاً ك� �ب�ي�راً يف هذا
اجلانب حيث مت ا�ستكمال ت�سجيل
ه��ذه البيانات جلميع ال�شركات
امل�سجلة داخل الدولة ويف املناطق
احلرة غري املالية بن�سبة ،96%
وناق�شت اللجنة الآل�ي��ات املتبعة
ل��دى جميع م�سجلي ال�شركات
ل �� �ض �م��ان ا�� �س� �ت� �م ��راري ��ة عملية
حتديث بيانات امل�ستفيد احلقيقي
املوجودة ت�سجيل بيانات ال�شركات
اجلديدة.

بن طوق :نعمل من خالل اللجنة على تطوير ومواءمة �أطر العمل االقت�صادي
احتادي ًا وحملي ًا لتطوير بيئة الأعمال الوطنية واخلروج ب�أف�ضل ال�سيا�سات االقت�صادي
و�أو�ضح معايل وزير االقت�صاد يف
ه��ذا ال�صدد �أن ا�ستكمال قاعدة
بيانات امل�ستفيد احلقيقي جلميع
ال� ��� �ش ��رك ��ات يف ال� ��دول� ��ة بن�سبة
 96%خ�ط��وة ج��دي��دة ب ��ارزة يف
تطوير منظومة مواجهة جرائم
غ�سل الأم ��وال ومكافحة متويل
الإرهاب يف الدولة.
وق��ال معاليه �إن �ضمان �سالمة
ال�ن�ظ��ام امل ��ايل ل�ل��دول��ة وحمايته

م��ن اجل��رائ��م امل��ال�ي��ة ه��و �أولوية
ق�صوى ت��أخ��ذه��ا دول��ة الإم ��ارات
على حممل اجل��د ل�ضمان بيئة
�أع �م ��ال �آم �ن��ة وج ��اذب ��ة وتر�سيخ
مكانتها كمركز اقت�صادي تناف�سي
ي �ط �ب��ق �أع� �ل ��ى م �ع��اي�ير النزاهة
وال���ش�ف��اف�ي��ة يف جم ��ال الرقابة
امل��ال �ي��ة وال �ت �ج ��اري ��ة ومواجهة
امل� �م ��ار�� �س ��ات غ �ي�ر ال �� �س �ل �ي �م��ة يف
�أن �� �ش �ط��ة الأع � �م� ��ال ،ومب� ��ا يعزز

دوره��ا يف حماية �سالمة النظام
امل� ��ايل ال �ع��امل��ي ،م �� �ش�يراً �إىل �أن
الدولة ،وبتوجيهات من قيادتها
الر�شيدة ،ما�ضية يف جهودها يف
ه��ذا االجت��اه و�ستوا�صل تطوير
�أن� �ظ� �م ��ة و�إج � � � � � ��راءات مواجهة
غ�سل الأم� ��وال مب��ا يتما�شى مع
اال�سرتاتيجية الوطنية ملواجهة
غ�سل الأم ��وال ومتويل الإرهاب
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املنبثقة عنها وكذلك بالتن�سيق
الوثيق مع ال�شركاء الدوليني.
وحثت اللجنة ال�شركات التي مل
توفر بيانات امل�ستفيد احلقيقي
اخل��ا��ص��ة ب�ه��ا ع�ل��ى الإ� �س ��راع �إىل
ت��وف�ير وت�سجيل ه��ذه البيانات
لدى جهات الرتخي�ص اخلا�صة
بها وفق الإجراءات املتبعة يف كل
جهة ،وات�خ��اذ التدابري املطلوبة
ل �ت �ح �ق �ي��ق االم � �ت � �ث� ��ال ال� �ك ��ام ��ل

ل�ت���ش��ري�ع��ات وق� � ��رارات مواجهة
غ �� �س ��ل الأم� � � � � ��وال مب � ��ا ي�ضمن
ا� �س �ت �ك �م��ال م �ن �ظ��وم��ة مواجهة
غ�سل الأم ��وال ومكافحة متويل
الإرهاب ومتويل التنظيمات غري
امل�شروعة يف الدولة وف��ق �أف�ضل
امل �ع��اي�ير ال��دول �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة ومبا
يراعي نتائج التقييم املتبادل مع
جمموعة العمل امل��ايل /فاتف/
خالل فرتة وجيزة.

•• دبي-وام:

�سجل مركز البحوث والتطوير
التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي
ب� � ��راءة اخ� �ت��راع ج ��دي ��دة لنظام
� �ش �ح��ن ال� �ط ��ائ ��رات ب � ��دون طيار
“درونز” يتيح �شحناً متوا�ص ً
ال
للطائرات و�ساعات طريان �أطول
وقدرة تخزينية �أكرب �إ�ضافة �إىل
حت�سني ك�ف��اءة ال�شحن وت�سهيل
عملية ال�شحن.
وي �ع �ت �م��د ال �ن �ظ ��ام امل �ب �ت �ك��ر على
ا�ستخدام جمموعه من الطائرات
ب � � ��دون ط � �ي� ��ار ل �� �ش �ح��ن ط ��ائ ��رة
ال ��درون الرئي�سية مغناطي�سياً
وت �ق �ن �ي��ة ال �� �ش �ح��ن ع� ��ن طريق
احلث الكهرومغناطي�سي وميكن
ا� �س �ت �خ��دام ه ��ذا ال �ن �ظ��ام املبتكر
ل�ل�ط��ائ��رات ال�ع��ام�ل��ة يف املجاالت
احلكومية والع�سكرية والتجارية
وال�شخ�صية.
و�أ�شاد معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود
الباحثني احلثيثة ال�ت��ي �أثمرت
ع��ن ن�ظ��ام مبتكر ي�سهم يف رفع
كفاءة العمليات الت�شغيلية التي
تعتمد على الطائرات بدون طيار
وت�ط��وي��ر ق�ط��اع ال�ط��اق��ة واملياه.
و�أ�� �ش ��ار م�ع��ال�ي��ه �إىل �أن ب� ��راءات

مركز البحوث التابع لكهرباء دبي ي�سجل براءة اخرتاع لنظام �شحن خا�ص بالطائرات بدون طيار

االخ �ت��راع ال �ت��ي ي�سجلها مركز
البحوث والتطوير تدعم م�ساعي
امل��رك��ز ال �ه��ادف��ة �إىل �أن ي�صبح
من�صة عاملية لإط�ل�اق التقنيات
ال��واع��دة مب��ا ي�ضمن املحافظة
على مكانة الهيئة ك��واح��دة من
�أف�ضل امل�ؤ�س�سات اخلدماتية على
م�ستوى العامل .كما ي�سهم املركز
يف �إث��راء املجتمع العلمي يف دبي
ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
وال�ع��امل من خ�لال ن�شر املعارف

وت� �ط ��وي ��ر م� ��واه� ��ب الباحثني
الإم ��ارات� �ي�ي�ن وق��درات �ه��م .وقال
م�ع��ال�ي��ه “ يف �إط ��ار م �ب��ادرة دبي
 10Xال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” لالنتقال بحكومة دبي نحو
ريادة امل�ستقبل وجعلها ت�سبق مدن
العامل بع�شر �سنوات عرب االبتكار
احلكومي و�إعادة �صياغة املفاهيم

التقليدية لآليات العمل نحر�ص
يف الهيئة على ت�ضمني االبتكار
يف خم �ت �ل��ف ا�سرتاتيجياتنا
ومبادراتنا .ونحر�ص يف الهيئة
ع�ل��ى م��واك�ب��ة ال �ث��ورة ال�صناعية
ال��راب �ع��ة للم�ساهمة يف �صناعة
امل �� �س �ت �ق �ب��ل وحت� �ق� �ي ��ق اقت�صاد
وط � �ن� ��ي ت� �ن ��اف� ��� �س ��ي ق� ��ائ� ��م على
امل�ع��رف��ة واالب �ت �ك��ار والتطبيقات
التكنولوجية امل�ستقبلية» .من
ج��ان�ب��ه �أ� �ش��ار امل�ه�ن��د���س ول�ي��د بن

�سلمان النائب التنفيذي للرئي�س
لقطاع تطوير الأعمال والتميز
يف الهيئة �إىل �أن براءة االخرتاع
تدعم تطوير �أعمال الهيئة التي
ت�ع�ت �م��د ع �ل��ى ال� �ط ��ائ ��رات ب ��دون
ط �ي��ار وم�ن�ه��ا ال�ف�ح����ص ال ��دوري
الذاتي للألواح الكهرو�ضوئية يف
جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية �أك�ب�ر جممع
للطاقة ال�شم�سية يف ال�ع��امل يف
م��وق��ع واح� ��د وف ��ق ن �ظ��ام املنتج

امل�ستقل ح�ي��ث ت�ستخدم الهيئة
الطائرات بدون ط ّيار للت�أكد من
�أن الأل ��واح الكهرو�ضوئية تنتج
الكمية املطلوبة من الطاقة.
وق� ��ال “ ن �ظ ��راً �إىل �أن النظام
امل �ب �ت �ك��ر اجل ��دي ��د ي �ت �ي��ح �ساعات
ع �م��ل �أط � � ��ول ل �ل �ط��ائ��رات ف�إنه
�سي�سهم يف توفري الوقت واجلهد
وزي ��ادة الإنتاجية وحت�سني دقة
عمليات فح�ص الألواح كما يدعم
االخ �ت��راع �أ� �س �ط��ول ال�ه�ي�ئ��ة من

متا�شي ًا مع احلداد الر�سمي يف الدولة

�إك�سبو ال�شارقة يعلن ت�أجيل معر�ض «جواهر الإمارات» �إىل  30يونيو 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

�أع �ل��ن جم�ل����س �إدارة م��رك��ز �إك�سبو
ال�شارقة ،عن ت�أجيل فعاليات الن�سخة
الثالثة من معر�ض «جواهر الإمارات»
التي ك��ان من املقرر تنظيمها خالل
الفرتة من  5-2يونيو ،ليكون املوعد
اجل��دي��د يف ال �ف�ت�رة م��ن  30يونيو
ول �غ��اي��ة  3ي��ول �ي��و  ،2022وي�أتي
ذلك متا�شياً مع �إع�لان وزارة �ش�ؤون
ال��رئ��ا� �س��ة ب��دول��ة الإم � � ��ارات احل ��داد
ال��ر� �س �م��ي وت�ن�ك�ي����س الأع� �ل��ام بوفاة
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ خليفة بن
زاي��د �آل نهيان “ رح�م��ه اهلل “ مدة
 40يوماً على م�ستوى الدولة.
وت� �ق ��دم جم �ل ����س الإدارة بخال�ص
التعازي و�صادق املوا�ساة �إىل القيادة

ال��ر��ش�ي��دة و�أب �ن��اء �شعب الإم � ��ارات يف
وف� ��اة امل �غ �ف��ور ل ��ه ب� � ��إذن اهلل ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رحمه اهلل،
داعيا اهلل عز وجل� ،أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وعظيم مغفرته ،و�أن
ي�سكنه ف�سيح جناته ،معرباً عن �شكره
وتقدير لكافة ال�شركاء والعار�ضني
ع �ل��ى جت��اوب �ه��م م ��ع ق� ��رار الت�أجيل
وال ��ذي يج�سد روح الأخ ��وة واملحبة
والتالحم التي جتمع �شعب الإمارات
واملقيمني على �أر�ضها ،ويعك�س عمق
ال� ��والء واالن �ت �م��اء ل�ل��وط��ن وقيادته
الر�شيدة.
و�أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادة ��س�ي��ف حم�م��د املدفع
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��رك��ز �إك�سبو
ال �� �ش��ارق��ة� ،إىل �أن امل �غ �ف��ور ل��ه ب� ��إذن
اهلل ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان

“رحمه اهلل” �أوىل �أه �م �ي��ة خا�صة
لقطاع املعار�ض والفعاليات ،وحر�ص
على تقدمي كافة �أ�شكال الدعم لهذا
ال �ق �ط��اع احل �ي��وي ،ح�ت��ى غ ��دت دولة
الإمارات رائدة �صناعة املعار�ض عربياً

وعاملياً ووجهة بارزة لأهم الفعاليات
واملنتديات الإقليمية والدولية ،م�ؤكداً
�أن مركز �إك�سبو ال�شارقة حري�ص على
موا�صلة م�سرية التميز والريادة التي
ي�شهدها قطاع املعار�ض حت��ت قيادة
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” ال �ق��ائ��د اال��س�ت�ث�ن��ائ��ي �صاحب
ال�ع��زمي��ة والإرادة ال�صلبة والر�ؤية
اال�ست�شرافية احلكيمة التي ت�ضمن
ل��دول��ة الإم � ��ارات ع �ه��داً ج��دي��داً من
التقدم وال�ت�ط��ور ،ومتهد النطالقة
ق ��وي ��ة ن� �ح ��و اخل �م �� �س�ي�ن اجل ��دي ��دة
وبخطوات ثابتة.
و�أثنى �سعادة املدفع ،على جهود فريق
العمل التح�ضريي للمعر�ض الذي
ب ��ذل ج �ه��داً م���ض��اع�ف�اً يف �إج � ��راءات

التح�ضري واحلجوزات ،منوهاً �إىل �أن
الت�أجيل مينح مت�سعاً �أكرب من الوقت
ل �ت �ق��دمي �أف� �ك ��ار ت �ط��وي��ري��ة مبتكرة
لينطلق املعر�ض بحلة متجددة ،واعداً
زوار جواهر الإمارات بن�سخة مبتكرة،
�ست�شهد م���ش��ارك��ة م�ت�ن��وع��ة ووا�سعة
ل�ن�خ�ب��ة م ��ن م���ص�م�م��ي املجوهرات
وامل�شغوالت الذهبية و�أ�صحاب �أ�شهر
العالمات املحلية يف الذهب والف�ضة
والأملا�س والأحجار الكرمية والل�ؤل�ؤ
وال�ساعات والقطع الثمينة وغريها.
اجلدير بالذكر �أن معر�ض “جواهر
الإمارات” الذي ي�ست�ضيفه وينظمه
م��رك��ز �إك �� �س �ب��و ال �� �ش��ارق��ة ب��دع��م من
غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ،متكن
من حجز مكانة مهمة له بني ع�شاق
ال��ذه��ب وامل �ج��وه��رات مب��ا يت�ضمنه

�سنوياً من عر�ض ملجموعة متنوعة
م ��ن ا ُ
حل� �ل � ّ�ي وامل �� �ش �غ��والت الذهبية
و�أح� � ��دث ال �ت��وج �ه��ات الإب ��داع� �ي ��ة يف
جم��ال ت�صميم الأمل��ا���س واملجوهرات
الفاخرة.
ت

اعالنتغيريا�سم

�أعلن �أن��ا  /فايزه حممد
علي العواه و�أحمل جواز
�سفر رقم 07461400
بتغيري ا�سمي الأول من
(فايزة) اىل (مهرة)
وهذا للعلم.

ال �ط��ائ��رات ال��روب��وت�ي��ة املتطورة
�ضمن م�ب��ادرة “�سرب” وي�سهم
يف ت��وف�ير خ��دم��ات �أك�ث�ر �سهولة
وراحة وفق �أعلى املعايري العاملية
لتعزيز �سعادة جميع املعنيني».
وقال الدكتور علي را�شد العليلي
نائب رئي�س البحوث والتطوير
ق�ط��اع تطوير الأع �م��ال والتميز
يف ال�ه�ي�ئ��ة “ مت ت �ط��وي��ر ب ��راءة
االخ�ت��راع وجت��رب�ت�ه��ا يف خمترب
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة يف م � ��رك � ��ز ال� �ب� �ح ��وث

والتطوير اخل��ا���ص بالروبوتات
وال �ط ��ائ ��رات ب� ��دون ط �ي��ار الذي
�أ�سهم يف دخ��ول الهيئة مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية عن �أول
خمترب بتقنية الطباعة ثالثية
الأب � �ع� ��اد ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل
ويعد املخترب �أول مبنى بتقنية
الطباعة ثالثية الأبعاد يف دولة
الإم� ��ارات تتم طباعته بالكامل
يف م��وق��ع امل �� �ش��روع ويتخ�ص�ص
امل�خ�ت�بر يف الأع �م��ال الروبوتية
حيث يتم داخ �ل��ه ت�صميم وبناء
الطائرات ب��دون طيار والعربات
ذاتية الت�شغيل».

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13550بتاريخ 2022/5/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()98039/2022

70392

رقم املحرر 2022/1/34544 :
املنذر  :بنك الفجرية الوطني ( فرع دبي ) �ضد  -املنذر اليها  :فالير الدارة املن�ش�آت �ش.ذ.م.م
�إنذار عن طريق الكاتب العدل
املو�ضوع  :انذار بالتنبيه على املنذ اليهاب �سداد امل�ستحقات الإيجارية املتاخرة عليكم بقيمة ( )529,920,00درهم خم�سمائة
وت�سعة وع�شرون الف وت�سعمائة وع�شرون درهم) من القيمة الإيجارية وما ي�ستجد من ايجار وذلك خالل فرتة  30يوم من
تاريخ ن�شر هذا الإنذار القانوين،
بناء على عقد االي�ج��ار امل�برم �سابقا بني املنذر وامل�ن��ذر اليه وامل ��ؤرخ  2021/7/1برقم مرجع ( )597-365وذل��ك ال�ستنجار ال��وح��دة رقم
 – 128 Roomsرقم الأر�ض  ، ٥٩٧-٣٦٥ :نوع الوحدة � :سكن عمال  -منطقة  :جممع دبي لال�ستثمار  ٢ب�إمارة دبي واملحدد املدة ب�سنة
واحدة تبد�أ من تاريخ  2021/7/15وتنتهي بتاريخ  2022/9/30بقيمة ( )529,920,00درهم خم�سمائة وت�سعة وع�شرون الف وت�سعمائة
وع�شرون درهم) على ان يتم �سداد بدل االيجار �سالف الذكر دفعة واحدة مبوجب �شيك كما ت�ضمن عقد الإيجار �ضمن التزامات املنذر اليه االلتزام
ب�سداد مبلغ االيجار املتفق عليه يف التواريخ والطريقة املتفق عليها بالإ�ضافة اىل البنود الأخرى من عقد االيجار .علما بان امل�ؤجر قد قام بتقدمي
ال�شيك ارقام  000004امل�ؤرخ بتاريخ  2021/9/1مببلغ ( )529,920,00درهم خم�سمائة وت�سعة وع�شرون الف وت�سعمائة وع�شرون درهم)
ال�صادر من بنك ابوظبي التجاري  ،لل�صرف نظرا لإ�ستحقاقه ولكنه �أعيد بدون �صرف لعدم كفاية الر�صيد .وحيث ان املنذر قد اوفى بجميع
بنود املوقع بينه وبني املنذر اليه وت�سليمه العني امل�ستاجرة خالية من اي �شواغل وب�صورة �صاحلة لغر�ض ايجار املنذر اليه �إال �أن املنذر اليه قد
�أخل ب�شروط العقد ومل يلتزم ب�سداد بدل االيجار املتفق عليه و �سنداً لن�ص املادة  ٢٥من قانون رقم  ٢٦ل�سنة  ٢٠٠٧واملعدل بالقانون رقم 33ل�سنة
 2008والذي ن�ص يف فقرته االوىل على �أنه (يكون للم�ؤجر طلب �إخالء امل�ستاجر من العقار قبل �إنتهاء مدة الإجارة ح�صرا يف �أي من احلاالت
التالية :اذا مل يقم امل�ستاجر ب�سداد بدل الإيجار �أو �أي جزء منه خالل ثالثني يوما من تاريخ �إخطار امل�ؤجر له بال�سداد ما مل يتفق الطرفان على
خالف ذلك  -لـذلك  ،ف�إن املنذر يوجه هذا الإنذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي �إىل املنذر �إليه خمطرا �إياه ب�ضرورة �سداد امل�ستحقات
الإيجارية املتاخرة عليكم بقيمة ( )529,920,00درهم خم�سمائة وت�سعة وع�شرون الف وت�سعمائة وع�شرون درهم) من القيمة الإيجارية وما
ي�ستجد من ايجار وذلك خالل فرتة  30يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار القانوين ،وننذركم ب�أنه يف حالة عدم ا�ستجابتكم لهذا الإنذار
بال�سداد خالل الأجل املمنوح لكم ف�إنه يتوجب عليكم اخالء العني امل�ؤجرة و �سداد كافة امل�ستحقات ،بالإ�ضافة للتعوي�ض عن كافة اال�ضرار التي
حلقة باملنذر و�إنه �سوف يتم �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية املتبعة ل�سداد امل�ستحقات املت�أخرة عليكم حتى تاريخه  ،بالإ�ضافة ايل الزامكم باخالء
امل�أجور وت�سليمه للم�ؤجر خاليا من ال�شواغل بالإ�ضافة �إيل �إلزامكم بالفوائد القانونية والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

االثنني  23مايو  2022م  -العـدد 13550
23 May 2022 - Issue No 13550

الفجر الريا�ضي
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مريزا يهدى الإمارات امليدالية الـ 23يف دورة الألعاب اخلليجية بالكويت
•• الكويت-وام:

16

ارتفعت ح�صيلة بعثة الإمارات امل�شاركة يف دورة الألعاب اخلليجية
بالكويت بن�سختها الثالثة وامل�ستمرة حتى  31مايو احلايل� ..إىل
 23ميدالية ملونة ،وذلك بعدما حقق يو�سف مريزا دراج منتخبنا
الوطني ميدالية ف�ضية جديدة.
وتقام مناف�سات ال��دورة مب�شاركة �أك�ثر من  1700ريا�ضي من
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية وت�شارك الإم��ارات فيها بـ
 285ريا�ضيا وريا�ضية يف  16لعبة فردية وجماعية.
ويف التفا�صيل �أهدى الالعب يو�سف مريزا دراج منتخبنا الوطني

الإمارات امليدالية الـ 23بدورة الألعاب حيث حقق مريزا امليدالية
الف�ضية يف �سباق فردي �ضد ال�ساعة رجال مل�سافة  24.7كم بزمن
 31.27.71دقيقة ،فيما توج الكويتي �سيد جعفر العلي بذهبية
امل�سابقة بزمن  30:39.79دقيقة ،وفاز البحريني �أحمد مدن
بامليدالية الربونزية بزمن  31:46.43دقيقة.
وعلى خط �آخر �أنهى منتخبنا الوطني للتن�س مناف�سات اليوم الأول
بامل�شاركة يف فئة الفردي بـ 4مباريات بدور الـ� 32ضمن مناف�سات
الدورة حيث ت�أهل الالعب عبد الرحمن اجلناحي �إىل دور الـ16
بعد تغلبه على نظريه الكويتي عبد الرازق عبد اهلل بنتيجة ،0-6
.1-6

كما ت�أهل منتخبنا الوطني لكرة ال�سلة �إىل ال��دور ن�صف نهائي
ال��دورة ،وذل��ك رغ��م خ�سارته يف ختام مناف�سات ال��دور التمهيدي
�أمام قطر بنتيجة  ،72-61حيث �ضمنت �سلة الإمارات الو�صول
�إىل املربع الذهبي بعد ح�صد  6نقاط من فوزين متتاليني �أمام
البحرين وال�سعودية قبل �أن يتعر�ض خل�سارتني �أم��ام الكويت
م�ست�ضيفة البطولة �إىل ج��ان��ب ق�ط��ر .ويتطلع منتخب ال�سلة
�إىل نيل بطاقة الت�أهل �إىل ال��دور النهائي عندما يالقي نظريه
البحريني اليوم االثنني يف مواجهة �ساخنة �ستحدد هوية املت�أهل
�إىل ق�م��ة ال���س�ل��ة اخلليجية مل�لاق��اة ال�ف��ائ��ز م��ن م �ب��اراة الكويت
وال�سعودية.

مب�شاركة �إماراتية متميزة  ..امل�ؤمتر الدويل لل�شباب القادة يف
الأوملبياد اخلا�ص يختتم �أعماله بر�سالة �إن�سانية ودعوة �إىل ال�سالم
•• القاهرة-الفجر

م�شاركة متميزة م��ن ق��ادة �شباب
الأوملبياد اخلا�ص من م�صر يف ختام
امل�ؤمتر العاملي االفرتا�ضي لل�شباب
ال�ق��ادة وال��ذي �شهد م�شاركة 92
دول��ة مثلهم �أل��ف �شاب و�شابة من
بينهم  130قائدا �شابا من 11
دول��ة من منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا  ،اختتمت �أعمال
امل�ؤمتر حيث �شارك من م�صر 15
م�شاركا  ،ومن لبنان  18م�شاركا
 ،وم� ��ن ال �ك��وي��ت  5م �� �ش��ارك�ين ،
م��ن اجل��زائ��ر  38م�شاركا  ،ومن
الإمارات  12م�شاركا  ،ومن قطر

م�شاركني  ،وم��ن ليبيا م�شارك
واح ��د ،م��ن ال�ب�ح��ري��ن م�شاركني
 ،م ��ن امل� �غ ��رب م �� �ش��ارك�ين  ،من
�سوريا م�شارك واحد  ،ومن �إيران
28م�شاركا ،و�شهد اليوم الأخري
م��ن امل ��ؤمت��ر ا��س�ت�ع��را���ض ال�شباب
لتجاربهم  ،وك��ان �أب��رز ما خرج به
هذا امل�ؤمتر �إطالق مبادرة "دعوة
اىل ال�ت��وا��ص��ل " ومت دع��وة �شباب
االوملبياد اخلا�ص مع ال�شباب من
دون الإع��اق��ات الفكرية م��ن كافة
�أنحاء العامل اىل االحت��اد يف زمن
العزلة االجتماعية و�إب ��راز الدور
املهم الذي يلعبونه يف خلق فر�ص
للدمج .

و� �ص��رح��ت م ��روة رم �� �ض��ان املن�سق
االقليمي لربنامج ال�شباب القادة
ب��الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص ال ��دويل ب�أنه
مت �إل� � �ق � ��اء ال� ��� �ض ��وء يف اجلل�سة
الأوىل يف ال �ي��وم ال �ث��اين والأخ�ي�ر
م��ن امل ��ؤمت��ر ع�ل��ى �أم�ث�ل��ة ح�ي��ة من
ال�صعاب والتحديات التي واجهت
وت��واج��ه ذوي االع��اق��ة الفكرية يف
كافة املجاالت واال�ستماع اىل عدد
من اخلرباء والنا�شطني يف جمال
الدمج والدعم وحقوق الأفراد.
اما اجلل�سة الثانية باليوم الثاين توا�صل �شباب الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص
ك ��ان ��ت ع ��ن ت �ع �ل �ي��م ال �� �ش �ب��اب عن مع ال�شباب من دون �إعاقة فكرية
كيفية االحت��اد ملواجهة التحديات يف �سياقات خمتلفة  .ومت عر�ض
يف ال� �ع ��امل ومت ذل� ��ك م ��ن خالل �أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل�� �س�ت��دام��ة من

قبل الأمم املتحدة ودعم املبادرات
املتعلقة بها من قبل ال�شباب القادة
على م�ستوى العامل
ام��ا يف اجلل�سة ال�ث��ال�ث��ة  ،ف�ق��د مت
ع��ر���ض حم�ت��وى يف غ��اي��ة الأهمية
بتوافقه م��ع الأو� �ض��اع ال�سيا�سية
احلالية يف ال�ع��امل وه��و التوا�صل
يف �أوق � � ��ات ال� �ن ��زاع ��ات واحل � ��روب
حيث مت تعليم ال�شباب يف خالل
ه � ��ذه اجل �ل �� �س��ة ع� ��ن ك �ي �ف �ي��ة حل
ال�ن��زاع��ات وخ�ل��ق ف��ر���ص التوا�صل
يف احلياة من بعد خالل النزاعات
وال �� �ص��راع��ات وم��وا��ض�ي��ع العدالة
االن�ت�ق��ال�ي��ة وح��رك��ة ال���س�لام .ومت
ع ��ر� ��ض �أم� �ث� �ل ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ملعاناة

ال�شباب ح��ول العامل مثل ال�شابة
ميلينا م��ن ال�ب��و��س�ن��ة والهر�سك
وال �ت��ي ول ��دت ب�ع��د ان�ت�ه��اء احلرب
ولكنها �أج�برت على التعاي�ش مع
ما خلفته احلرب من دمار وعملت
على تغيري �أو�ضاع التفكري والبناء
م ��ن ج��دي��د  ،و�أي� ��� �ض ��ا مت عر�ض
م �ع��ان��اة ال�ل�اج �ئ��ة الفل�سطينية
مريا حيث �إنها و�صلت اىل مرحلة
�أنها ال تعرف معنى كلمة ال�سالم
وال �� �ش �ع��ور ب ��ه ح �ي��ث �إن� �ه ��ا دائما
حماطة بالنزاع وال���ص��راع القائم
يف ال�شرق الأو�سط
�أم ��ا �آخ ��ر جل�سات امل ��ؤمت��ر فكانت
ع ��ن امل� ��دار�� ��س امل ��وح ��دة وتعريف

امل�شاركني من ال�شباب القادة على
العمل الرتبوي للأوملبياد اخلا�ص
وك�ي��ف يخلقون ع��امل �أك�ث�ر دجما
وذل��ك ع��ن ط��ري��ق متكني ال�شباب
ل �ي �ك��ون��وا ق� � ��ادة ال �ت �غ �ي�ي�ر وكيف
مي�ك�ن�ه��م ال �ت ��أث�ير ب���ش�ك��ل �إيجابي
يف م��دار� �س �ه��م م ��ن خ�ل�ال تعزيز
ال��دم��ج االج�ت�م��اع��ي  .وق��د �شارك
يف ه ��ذه اجل�ل���س��ة ال���ش�ب��اب املوحد

رواد م�ن���ص��ور ول� ��وري ج ��وين من
الأوملبياد اخلا�ص اللبناين وقاموا
ب�ع��ر���ض �إجن��ازات �ه��م ع�ل��ى الأر� ��ض
من خالل م�شاركتهم يف الأن�شطة
والفعاليات بن�شر الوعي للمجتمع
ع ��ن �أه �م �ي��ة ال ��دم ��ج والريا�ضة
وكونهم ال�ن��واة الرئي�سية حلركة
الأومل � �ب � �ي� ��اد اخل ��ا� ��ص يف املنطقة
الإقليمية والعامل .

�سامل عبد الرحمن يت�صدر بطولة «ما�سرتز ال�شارقة» الدولية لل�شطرجن من اجلولة الأوىل
•• ال�شارقة  -وام:

ح �ق��ق الأ�� �س� �ت ��اذ ال� � ��دويل الكبري
�سامل عبد الرحمن العب منتخب
الإم��ارات ون��ادي ال�شارقة الثقايف
ل �ل �� �ش �ط��رجن ،ف� � ��وزا م� �ث�ي�راً على
ب�ط��ل ال �ع��امل و�أف��ري �ق �ي��ا الأ�ستاذ
ال � ��دويل ال �ك �ب�ير امل �� �ص��ري �أحمد
ع ��ديل� ،ضمن مناف�سات اجلولة
الأوىل لبطولة ال�شارقة ما�سرتز
ال��دول �ي��ة اخل��ام �� �س��ة لل�شطرجن
وانطلقت مناف�ساتها �أم�س الأول،
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �ل �ط��ان ب� ��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة.
ي � �� � �ش� ��ارك يف ال � �ب � �ط� ��ول� ��ة ،ال �ت ��ي
ت���س�ت�م��ر م �ن��اف �� �س��ات �ه��ا ح �ت��ى 30
مايو احل��ايل 80 ،الع�ب�اً والعبة
ميثلون  48دولة ،يتناف�سون على
جوائز جمموعها � 60ألف دوالر،
وجميعهم م��ن �أ��ص�ح��اب الألقاب

الدولية.
وت� ��� �ص ��در �� �س ��امل ع �ب��د الرحمن
مناف�سات ال�ب�ط��ول��ة م��ن اجلولة
الأوىل ب �ع��د ف� ��وزه الأول ال ��ذي
حققه على الطاولة الثالثة ،فيما

ت�ق��ا��س��م امل���ص�ن��ف الأول الأ�ستاذ
الدويل الكبري الرو�سي فالدميري
ف�ي��دو��س�ي�ي��ف ن�ق�ط��ة امل� �ب ��اراة مع
الأ��س�ت��اذ ال ��دويل الكبري الرتكي
امي� ��ري ك� ��ان .و� �ش �ه��دت الطاولة

الثانية مفاجئة بخ�سارة البطل
الأرميني الأ�ستاذ ال��دويل الكبري
ج��اب��ري �ي��ل ��س��ارك�ي���س�ي��ان ع �ل��ى يد
الأ�ستاذ ال��دويل الكبري اال�سباين
دان�ي�ي��ل ي��وف��ا ،فيما ��س��اد التعادل

ع� �ل ��ى ال � �ط� ��اول� ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة بني
الأ��س�ت��اذ ال ��دويل الكبري الهندي
اي ��رج ��ون اري�ج��اي���س��ي اجلورجي
الأ�ستاذ ال��دويل الكبري ميخائيل
م�ي�ك��ا��ش�ي�ف�ل��ي  ،وع �ل��ى الطاولة

اخلام�سة حقق الرو�سي الأ�ستاذ
ال ��دويل ال�ك�ب�ير �أل�ي�ك���س��ي �سارانا
ال�ف��وز على البيالرو�سي الأ�ستاذ
ال��دويل الكبري �سريجي �أزاروف،
ك �م��ا مت �ك��ن ال� ��روم� ��اين الأ�ستاذ

الدويل الكبري بوغدان دانييل من
احل�صول على نقطة امل�ب��اراة من
مناف�سه الأ��س�ت��اذ ال��دويل الكبري
اال� �س�ت�رايل ت�ي�م��ور كويبوراكوف
ع�ل��ى ال �ط��اول��ة ال���س��اد��س��ة  ،وعلى

الطاولة ال�سابعة تعادل الأ�ستاذ
ال��دويل الكبري الهندي نارايانان
م��ع م�ن��اف���س��ه االي �ط��ايل الأ�ستاذ
الدويل الكبري لوكا موروين  ،كما
تعادل على الطاولة الثامنة بطل
العامل لل�شطرجن ال�سريع الأ�ستاذ
الدويل الكبري الأوزبكي نادربيك
عبدال�ستاروف مع الأ�ستاذ الدويل
الكبري ديني�س كارديت�ش من جزر
الباهاما�س.
وك��ان��ت م��را��س��م اف�ت�ت��اح البطولة
ق��د �شهدت ح�ضور �سعادة ال�شيخ
� �س �ع��ود ب ��ن ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز املعال
رئي�س االحت��اد العربي لل�شطرجن
رئي�س جمل�س �إدارة نادي ال�شارقة
الثقايف لل�شطرجن ،و�سعادة خالد
عي�سى املدفع الأمني العام امل�ساعد
للهيئة العامة للريا�ضة والدكتور
�سرحان ح�سن املعيني رئي�س احتاد
الإم ��ارات لل�شطرجن ،وح�شد من
امل�س�ؤولني ع��ن ال�شطرجن حمليا
و�إقليميا ودولياً.

مناف�سات الهوكي على
ً 46
العبا والعبة من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف بطولة
اال�سيوية هانغت�شو  2022اجلليد تنطلق اليوم
ال�شارقة الت�أهيلية للألعاب الباراملبية َ
جميلة القا�سمي :الباراتايكواندو لي�ست جمرد ريا�ضة ،بل طريقة حياة

•• ال�شارقة-الفجر

ت�ست�ضيف �إمارة ال�شارقة بطولة ال�شارقة الت�أهيلية للألعاب
الباراملبية ا َال�سيوية هانغت�شو  2022التي ي�شارك يف تنظيمها
ك��ل م ��ن ،م��دي�ن��ة ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�خ��دم��ات الإن �� �س��ان �ي��ة ،وجمل�س
ال�شارقة الريا�ضي ،واالحت ��اد ال��دويل للتايكوندو ،واللجنة
الباراملبية الإم��ارات�ي��ة ،واحت��اد االم ��ارات للتايكوندو ،ونادي
الثقة للمعاقني ،ونادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س.
ك�م��ا ي���ش��ارك يف ال�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي �ستجري مناف�ساتها �ضمن
�صالة الألعاب الريا�ضية بنادي الثقة للمعاقني يوم اخلمي�س
26مايو 46 ،-2022العباً والعبة من الأ�شخا�ص ذويالإعاقة ،ميثلون ِف َرق  11دولة �آ�سيوية هي " البحرين ،الهند،
�إي��ران ،اليابان ،كازاخ�ستان ،الو���س ،منغوليا ،نيبال ،الفلبني،

تايالند� ،أوزباك�ستان".
وبهذه املنا�سبة توجهت �سعادة ال�شيخة جميلة بنت حممد
القا�سمي رئ�ي����س اللجنة املنظمة للبطولة ،رئ�ي����س مدينة
ال�شارقة للخدمات الإن�سانية ،ع�ضو جمل�س االحت��اد الدويل
للتايكواندو بكلمة ترحيبية للم�شاركني با�سم اللجنة املنظمة
قالت يف م�ستهلها:
"ي�سعدين �أن �أرح��ب بكم جميعاً يف مدينة ال�شارقة ودولة
الإم��ارات العربية املتحدة� .إننا ن�سعى كي جنعل هذا احلدث
امل�ه��م وال�ك�ب�ير ال يُن�سى لكل ف��رد منكم على �أم��ل �أن نراكم
حتققون الإجنازات وحت�صدون امليداليات التي تطمحون لها
يف هذه البطولة".
و�أ��ض��اف��ت :يف ال���ش��ارق��ة ،نتبع ر�ؤي ��ة وت��وج�ي��ه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س

الأع�ل��ى ل�لاحت��اد ،حاكم �إم ��ارة ال�شارقة ال��ذي ي�ضع التنمية
الإن�سانية واالجتماعية على ر�أ�س �أولوياته.
و�أو�ضحت �أن الباراتايكواندو لي�ست جمرد ريا�ضة ،بل طريقة
حياة ،حيث تكون فيها الأخ�لاق والتمكني الذاتي من القيم
واملكا�سب الكثرية ،واملتعددة للريا�ضيني ،وجمتمعاتهم .لذلك،
ف�إن ا�ست�ضافة هذه البطولة املهمة يف ال�شارقة فر�صة عظيمة
للرتويج لريا�ضة الباراتايكواندو يف املنطقة ،والتي �ست�ساعدنا
بدورها على حتقيق الر�ؤية املن�شودة.
وتوجهت يف ختام كلمتها بجزيل ال�شكر �إىل اللجنة الباراملبية
يف االحتاد الدويل للتايكواندو ،كما �شكرت ال�شركاء يف تنظيم
ه��ذا احل��دث ،جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ،اللجنة الباراملبية
الإماراتية ،نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س ،واحتاد
الإمارات للتايكواندو ونادي الثقة للمعاقني يف ال�شارقة.

•• الكويت-الفجر

تنطلق م�ساء ال�ي��وم االث�ن�ين مناف�سات لعبة الهوكي
على اجلليد �ضمن دورة الألعاب الريا�ضية اخلليجية
ب��ال�ك��وي��ت ،وذل ��ك يف ��ص��ال��ة ن ��ادي الأل� �ع ��اب ال�شتوية
الكويتية مبنطقة بيان.
وتقام �ضمن مناف�سات اليوم الأول مباراتان الأوىل بني
الإمارات وال�سعودية ،والثانية بني الكويت والبحرين.
وقال رئي�س النادي فهيد العجمي يف ت�صريح �صحفي
�إن النادي قام بتجهيز كافة الأمور الفنية والتنظيمية
النطالق هذا احلدث الريا�ضي الذي يجمع الأ�شقاء
اخلليجيني على �أر���ض الكويت فجهز ال�صالة لتكون

ب�أبهى �صورة الحت�ضان املباريات.
و�أ�شاد العجمي بدعم رئي�س اللجنة الأوملبية الكويتية
�سمو ال�شيخ فهد النا�صر ال�صباح ومتابعته الدائمة
لكل متطلبات النادي لإجناح هذه التظاهرة الريا�ضية
اخلليجية ،معربا عن �أمله مبتابعة حمبي هذه اللعبة
الأ��س��رع بالعامل ملباريات جميلة بهذه امل�سابقة التي
تقام بنظام الدوري من مرة واحدة.
وع ��ن ا� �س �ت �ع��دادات م�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي��ت ل �ل ��دورة �أو�ضح
العجمي �أن العبي املنتخب جاهزون متاما للمباريات
�إذ عاد الفريق قبل �أيام من مع�سكره التدريبي يف تركيا
خا�ض خالله العديد من املباريات التجريبية القوية
مع �أهم الأندية الرتكية.
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�سلطان بن خليفة بن �شخبوط يثمن دعم رئي�س
الدولة للريا�ضة
•• �أبوظبي-الفجر

�أكد ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن �سلطان بن �شخبوط �آل نهيان رئي�س نادي العني
لل�شطرجن والألعاب الذهنية �أن دولة الإمارات وهي تودع قائد �سفينة الوطن وراعي
م�سريته املغفور له الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان " طيب اهلل ثراه " بعد
رحلة عامرة بالعطاء والبذل والإجنازات على كل �صعيد لت�ست�شرف حقبة جديدة من
تاريخها مل�ؤها الأمل والثقة يف ربان ال�سفينة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن

زايد �آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل -الذي بذل وال يزال من �أجل وطنه و�شعبه
ليوا�صل م�سرية اخلري والنماء والرفاة التي و�ضع �أ�س�سها القائد امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ث��راه -ورفع بنيانها املغفور له ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان -رحمه اهلل -
و�أ�ضاف � :سنبقى على العهد �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة -حفظك اهلل  ..-نبايعك على ال��والء والطاعة ف�أنت رب��ان �سفينتنا
وقائد م�سريتنا  ..واثقون ب�أنك �ستم�ضي بنا قدما يف م�سرية اخلري والنماء ليوا�صل

الوطن ازده��اره م�ستنريا بر�ؤيتكم الثاقبة وحكمتكم املعهودة وقيمكم التي غر�سها
زايد اخلري
و�أكد �أن �سيدي �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة كان واليزال الداعم الأكرب للريا�ضة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة  ،وبف�ضل دعمه الالحمدود حققت ريا�ضة الإمارات
طفرات هائلة خ�لال ال�سنوات ال�سابقة ونتوقع مب�شيئة اهلل تت�ضاعف الإجنازات
الريا�ضية النوعية خالل املرحلة القادمة بف�ضل ر�ؤية �سموه الثاقبة لأهمية الريا�ضة
يف تر�سيخ احلوكمة الر�شيدة وفن القيادة

مان�ش�سرت �سيتي يتوج بط ً
ال للدوري الإجنليزي للمرة الثامنة

•• لندن -وام:

ت��وج مان�ش�سرت �سيتي بلقب الدوري
الإجن �ل �ي ��زي ل �ك��رة ال �ق ��دم للمو�سم
ال� �ث ��اين ع �ل��ى ال� �ت ��وايل وال �ث��ام��ن يف
ت��اري �خ��ه ب �ف��وزه ال�ث�م�ين  2-3على
�أ�ستون فيال ام�س يف اجلولة اخلتامية
من امل�سابقة للمو�سم احلايل 2021
 . 2022و�أح �ب��ط مان�ش�سرت �سيتي مغامرة
�أ��س�ت��ون فيال يف امل �ب��اراة وان�ت��زع فوزا

ثمينا ع�ل�ي��ه ل�ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى �صدارة
ج ��دول امل�سابقة راف �ع��ا ر��ص�ي��ده �إىل
 93نقطة بفارق نقطة واحدة �أمام هي الـ 30منذ ب��دء �إق��ام��ة البطولة جناحا يف ال�سنوات الأخرية حيث توج و� �ض �م��ن ت��وت �ن �ه��ام ال �ب �ق��اء يف املركز
باللقب للمرة الرابعة يف غ�ضون �آخر الرابع رافعا ر�صيده �إىل  71نقطة
م�ن��اف���س��ه ل�ي�ف��رب��ول ال ��ذي ف ��از على بهذا النظام.
بفارق نقطتني �أمام �أر�سنال الذي مل
وول �ف��ره��ام �ب �ت��ون  1-3يف م �ب��اراة وت�ف��وق مان�ش�سرت �سيتي ب�ه��ذا على  5موا�سم.
ت�شيل�سي ال��ذي توج باللقب  5مرات وح �� �س��م ت��وت �ن �ه��ام ل �� �ص��احل��ه بطاقة ي�ستفد م��ن ف��وزه الكبري  1-5على
�أخرى بنف�س اجلولة.
و�أ�صبح مان�ش�سرت ثاين �أكرث الفرق مقابل م��رة واح ��دة لليفربول فيما ال � �ت � ��أه� ��ل ال� ��راب � �ع� ��ة م � ��ن ال� � � ��دوري �إيفرتون حيث ظل يف املركز اخلام�س
جناحا يف تاريخ ال��دوري الإجنليزي مي�ت�ل��ك م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د الرقم الإجن� �ل� �ي ��زي �إىل دور املجموعات ليت�أهل �إىل دور املجموعات مب�سابقة
بنظامه احل��ايل حيث �أح ��رز اللقب ال�ق�ي��ا��س��ي ح �ت��ى الآن ب��ر��ص�ي��د  13بدوري �أبطال �أوروبا من خالل فوزه الدوري الأوروبي.
ال�ساحق  0-5على م�ضيفه نورويت�ش و�سجل الكوري اجلنوبي هيوجن مني
ل �ل �م��رة ال �� �س��اد� �س��ة ب �ن �ظ��ام البطولة لقبا.
�سون هدفني من الأه��داف اخلم�سة
احل��ايل علما ب ��أن الن�سخة احلالية و�أك ��د مان�ش�سرت �سيتي �أن ��ه الأكرث �سيتي.

ل �ف��ري �ق��ه ل�ي�ت�ق��ا��س��م �� �ص ��دارة قائمة
ه��دايف البطولة م��ع امل�صري حممد
�صالح مهاجم ليفربول الذي �شارك
بديال يف م�ب��اراة فريقه ال�ي��وم نظرا
لأن��ه عائد من الإ�صابة و�سجل �أحد
�أهداف الفريق .ورغم خ�سارته 1-0
�أمام م�ضيفه كري�ستال باال�س � ،ضمن
مان�ش�سرت يونايتد امل�شاركة مب�سابقة
دوري امل ��ؤمت��ر الأوروب � ��ي يف املو�سم

امل�ق�ب��ل ح�ي��ث ح��اف��ظ ع�ل��ى م��وق�ع��ه يف
امل��رك��ز ال�ساد�س بر�صيد  58نقطة
وبفارق نقطتني �أمام وي�ستهام الذي
خ�سر �أمام م�ضيفه برايتون . 3-1
ويف �صراع البقاء بالدوري الإجنليزي
املمتاز� ،ضمن ليدز يونايتد مكانه يف
ال�ب�ط��ول��ة ب��امل��و��س��م امل�ق�ب��ل اث��ر فوزه
الثمني  1-2على م�ضيفه برينتفورد
وخ�سارة برينلي � -2 1أمام نيوكا�سل
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وال �ت��ي ج �م��دت ر��ص�ي��د ب�يرن�ل��ي عند
 35نقطة يف امل��رك��ز الـ 18بفارق
ثالث نقاط خلف ليدز .وبهذا ،حلق
برينلي بفريقي واتفورد ونورويت�ش
� �س �ي �ت��ي يف رح �ل ��ة ال �ه �ب��وط ل� ��دوري
ال��درج��ة الأوىل .ويف باقي مباريات
ه ��ذه اجل��ول��ة  ،ف ��از ت���ش�ي�ل���س��ي على
وات �ف��ورد  1-2ولي�سرت �سيتي على
�ساوثهامبتون . 1-4

بح�ضور �أكرث من � 100ألف متفرج « ..هياب الزمان» يتوج بلقب ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف «مريالند»

حممد بن خليفة  :التواجد الإماراتي يف مهرجان بريكن�س �ستيك�س يعك�س املكانة العاملية املرموقة للدولة يف ريا�ضة الفرو�سية

•• مريالند-وام:

اختتمت �أم�س الأول مناف�سات املحطة الثانية ل�سل�سلة �سباقات ك�أ�س
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة للخيول العربية الأ�صيلة التي �أقيمت
ال�سبت يف م�ضمار بيملكو الرملي العريق يف مدينة بالتيمور بوالية
مريالند الأمريكية �ضمن �أجندة �سباقات الن�سخة التا�سعة والع�شرين
لعام .2022
وجنحت الك�أ�س الغالية يف ت�أكيد مكانتها املرموقة و�سمعتها الرائدة يف
�أعرق ال�سباقات العاملية وا�ستطاعت ت�سجيل مكت�سبات مهمة للإمارات
واالرتقاء ب�سباقات اخليل العربية للم�صاف العاملية ،بعد �أن �أقيمت �ضمن
برنامج الن�سخة  147ملهرجان بريكن�س �ستيك�س ال�شهري " التاج الثالثي
الأمريكي" ،الذي ت�ضمن � 14سباقا ،وحظي مبتابعة جماهريية تخطت
� 100أل��ف متفرج� ،إىل جانب ما �شهده من اهتمام �إع�لام��ي يف ظل
البث التلفزيوين املبا�شر لأغلب القنوات الأمريكية ومن�صات التوا�صل
االجتماعي ،ما �ساهم عن تعزيز �شراكة الك�أ�س الغالية مع مالك اخليل
يف �أمريكا وتر�سيخ ت�ألقها الكبري يف امل�ضامري الأمريكية و�سباقاتها

العاملية.
و�أقيم احل��دث ام�ت��داداً لر�ؤية ونهج امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،لإعالء مكانة اخليل العربي الأ�صيل
يف كافة امل�ضامري العاملية.
وجنح اجل��واد هياب الزمان املنحدر من " هالل الزمان " ماي �شيلبي
كوبرا بنت كولينو" يف اقتنا�ص لقب الك�أ�س الغالية التي �شهدت م�شاركة
نخبة م��راب��ط اخليل العربي يف �أمريكا يف ال�سباق ال��ذي �أق�ي��م مل�سافة
 1770مرتا " الفئة الأوىل " للخيول من عمر �أربع �سنوات فما فوق،
وبلغت قيمة جوائزه "� 100ألف دوالر �أمريكي".
ومتكن البطل من فر�ض جدارته وا�ستحقاقه باللقب يف ظل �صدارته
ملجريات ال�سباق منذ االنطالقة وحتى النهاية ،ليحقق ف��وزا مريحا
مكنه من قطع م�سافة ال�سباق بزمن  1:55:70دقيقة ،ويعود "هياب
الزمان" للمالك ميري � ،سوزان �سي  ،جيم�س �أي ،وذلك ب�إ�شراف املدرب
جريماي�س ك��ا��س�ترو وحت��ت ق�ي��ادة ال�ف��ار��س��ة ك��ارل��و �سيدينو ،فيما حل
باملرتبة الثانية "كويك �ساند" بطل ن�سخة  2018املنحدر من ن�سل "
برينينج �ساند " تريف�س �سيلكي" للمالك بيتي جي  ،جوزيف  ،جيلز ،

منتخبنا للجودو يوا�صل ا�ستعداداته لبدء
م�شاركته يف دورة الألعاب اخلليجية
•• الكويت  -وام:

ي��وا��ص��ل منتخب االم � ��ارات ال��وط�ن��ي ل�ل�ج��ودو ا��س�ت�ع��دادات��ه يف الكويت
للم�شاركة يف دورة الأل�ع��اب اخلليجية الثالثة ،التي ت�ست�ضيفها دولة
الكويت.
وكانت بعثة منتخبنا و�صلت �إىل الكويت �أم�س قبل الأول على �أن يبد�أ
برنامج م�شاركة الفريق يف فعاليات الدورة غدا الثالثاء.
ير�أ�س البعثة نا�صر التميمي الأم�ين العام الحتاد الإم��ارات للم�صارعة
واجلودو  ،وت�ضم حممد جا�سم �أمني ال�سر امل�ساعد �إداريا و�شعبان ال�سيد
املدير الفني لالحتاد م�س�ؤول املنتخب ،بجانب املدرب فيكتور �سكرتوف
العب املنتخب ال�سابق  ،و 7العبني هم � :أحمد جا�سم يف وزن حتت 60
كجم ،وجور �شغيلي حتت  66كجم ،و�سعيد النقبي لوزن حتت  73كجم،
وخليفة احلو�سني لوزن حتت  81كجم ،ونوجزاري �شغيلي لوزن حتت
 90كجم ،وارام ري��ان حتت  100كجم ،وماجو معروف ف��وق 100

كجم.
وا�ست�أنف منتخب اجل��ودو تدريباته �أم�س الأول على فرتتني ا�ستعدادا
النطالقة مناف�سات البطولة ب�صالة ال�شيخ عبد اهلل اجلابر للجودو.
وثمن �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�صارعة واجلودو
ا�ستئناف دورات الألعاب اخلليجية يف دولة الكويت ال�شقيقة ،مب�شاركة
جميع ال ��دول اخل�ل�ي�ج�ي��ة ،يف خمتلف الأل �ع��اب ال��ري��ا��ض�ي��ة للجن�سني،
م��ا ي�سهم يف توطيد رواب��ط الأخ��وة ب�ين ال�شباب اخلليجي ،والنهو�ض
بامل�ستوى الفني لالعبني يف خمتلف الألعاب وزيادة اخلربات يف املجاالت
كافة.
ومتنى ملنتخبات الإم��ارات يف �شتى الألعاب التوفيق والنجاح ،ملا متثله
ال ��دورة م��ن �أه�م�ي��ة بالن�سبة للمنتخب ال���ش��اب ا��س�ت�ع��دادا للم�شاركات
الإقليمية والدولية ملو�سم  ،2022والتي يتوا�صل برنامج الإعداد لها يف
بطولة جورجيا من � 3إىل  5يونيو املقبل مب�شاركة نف�س قائمة منتخبنا
امل�شارك يف تلك الدورة.

وحتت �إ�شراف وقيادة امل��درب والفار�س جرين�ستو توري�س ،يف حني جاء
باملركز الثالث "اب تاون ليدي �أرابيال" املنحدر من " برينينج �ساند "
دي �سي وليز �سوجن " للمالك كري�ستا هينينج �سجارد ،و�إ�شراف املدرب
لني ا�شبي وقيادة الفار�س جي اكو�ستا.
ويف اخلتام قام ال�شيخ حممد بن خليفة �آل نهيان �سكرتري �أول يف �سفارة
الدولة بوا�شنطن و�سعيد املهريي ممثل اللجنة املنظمة لك�أ�س رئي�س
الدولة للخيول العربية ،بتقدمي الك�ؤو�س ل�سوزان ماير رئي�سة نادي
�سباقات اخليل العربية يف �أمريكا ومالكة هياب الزمان بجانب املدرب
والفار�سة ،وذلك بح�ضور عبدالرحمن النعيمي واحمد املر من �سفارة
الإمارات يف وا�شنطن.
وق��ال ال�شيخ حممد بن خليفة �آل نهيان � :سعدنا بح�ضور �سباق ك�أ�س
رئي�س الدولة للخيول العربية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وفخورون
بالتواجد الإم��ارات��ي يف مهرجان بريكن�س �ستيك�س العريق ،وهو داللة
مهمة على املكانة العاملية املرموقة ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
يف ريا�ضة الفرو�سية والتي تعترب من عنا�صر الإرث الوطني الأ�صيل
للدولة ،ون�شكر القائمني على تنظيم ال�سباق والتمثيل امل�شرف للدولة

يف كربى املنا�سبات.
من جانبه قال �سعادة في�صل الرحماين م�شرف عام �سل�سلة �سباقات ك�أ�س
رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة :فخورون مبوا�صلة �سباقات
الك�أ�س الغالية ح�ضورها القوي على قمة ال�سباقات العاملية الكربى،
حيث برهنت املحطة الأمريكية التي �شهدها �أكرث من � 100ألف متفرج
على امل�سرية التاريخية املميزة ل�سل�سلة �سباقات الك�أ�س الغالية ودورها
الكبري يف تعزيز مكا�سبنا بكل حمطة من املحطات التي تطوف العامل يف
كل عام ،وتلك ال�سباقات ترتجم حر�ص واهتمام القيادة الر�شيدة لإبراز
الرتاث والرتويج لعراقته و�أ�صالة اخليل العربي.
و�أ�ضاف  :ت�ؤكد هذه املنجزات ريادة الإم��ارات يف وحر�صها امل�ستمر على
دعم االحتادات ومالك اخليل العربي يف كافة دول العامل ،انطالقا من
توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة واهتمامه الكبري الذي يدفعنا نحو املقدمة
وال�ن�ج��اح ،ومثل ه��ذه ال�ت�ج��ارب املبهرة حتفزنا على تقدمي امل��زي��د من
اجلهد لتحقيق النجاحات امل�أمولة يف ال�سباقات الكربى للخيل العربية
ب�أكرب و�أهم م�ضامري العامل.

االثنني  23مايو  2022م  -العـدد 13550
23 May 2022 - Issue No 13550
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دي بروين � :أفتخر بجائزة �أف�ضل العب بالدوري الإجنليزي
•• �أبوظبي -وام:

�أع��رب البلجيكي كيفن دي ب��روي��ن الع��ب خ��ط و�سط مان�ش�سرت �سيتي
الإجنليزي عن �سعادته ب�إحراز جائزة �أف�ضل العب يف الدوري الإجنليزي
للمو�سم الثاين على التوايل م�ؤكدا �أنه �إجناز يدعو لالفتخار.
وق��ال الالعب �إن��ه ب��دون زمالئه وجهود �أع�ضاء الفريق مل يكن ليفوز
بهذه اجلائزة معتربا �إياها تتويجا جلهود جميع الالعبني.
وفاز دي بروين بجائزة �أف�ضل العب يف الدوري الإجنليزي ملو�سم 2021
 2022 -لتكون املرة الثانية التي يتوج فيها بهذه اجلائزة.

18

و�أعلنت رابطة ال��دوري الإجنليزي لكرة القدم على ح�سابها الر�سمي
مبوقع "تويرت"عن فوز دي بروين جنم مان�ش�سرت �سيتي باجلائزة للمرة
الثانية يف غ�ضون  3موا�سم حيث �سبق له الفوز بنف�س اجلائزة يف مو�سم
. 2020 2019وبهذا ،ان�ضم الالعب �إىل قائمة ق�صرية للغاية لالعبني الذين �أحرزوا
اجلائزة لأكرث من مرة ،والتي ت�ضم �أي�ضا الفرن�سي تيريي هرني جنم
�أر�سنال ال�سابق وكري�ستيانو رونالدو ونيمانيا فيديت�ش جنمي مان�ش�سرت
يونايتد.
ولعب دي بروين "  30عاما " دورا ب��ارزا يف امل�ستوى املتميز ملان�ش�سرت

�سيتي يف املو�سم احلايل حيث �سجل الالعب للفريق  15هدفا و�صنع 7
�أهداف لزمالئه يف  29مباراة خا�ضها بالدوري الإجنليزي هذا املو�سم
قبل مباراة الفريق الأخرية يف امل�سابقة �أمام �أ�ستون فيال.
وا�ستحق دي بروين اجلائزة بعدما نال �أعلى ر�صيد من عملية الت�صويت
على اجل��ائ��زة ،والتي ت�شارك فيها اجلماهري وجلنة من خ�براء اللعبة
وكذلك قادة جميع الفرق الـ 20يف الدوري.
وت�ف��وق دي ب��روي��ن على العبني �آخ��ري��ن مميزين مثل امل�صري حممد
�صالح جنم ليفربول والكوري اجلنوبي هيوجن مني �سون هداف توتنهام
وجواو كان�سيلو زميله يف مان�ش�سرت �سيتي.

ومل يكن دي بروين هو الوحيد من العبي مان�ش�سرت �سيتي الذي يفوز
ب��إح��دى ج��وائ��ز ال��راب�ط��ة ،حيث ت��وج زميله فيل ف��ودي��ن بجائزة �أف�ضل
العب �شاب هذا املو�سم.
وحت��دث الالعب �إىل موقع ال�ن��ادي بعد الفوز باجلائزة قائال  :الفوز
باجلائزة للمرة الثانية �إجن��از �أفتخر به فعال � ..أعتقد �أن �أدائ��ي هذا
املو�سم كان جيدا ،و�أ�شعر بال�سعادة مل�ساهماتي من الأه��داف و�صناعتها
على مدار املو�سم.
و�أ�ضاف � :شكرا لكل �أع�ضاء الفريق واملدربني و�شكر خا�ص لزمالئي لأنه
بدونهم مل يكن الفوز بهذه اجلائزة ممكننا.

دورة الألعاب الريا�ضية اخلليجية الثالثة يف الكويت

الكويت والبحرين اليوم يف نهائي كرة قدم ال�صاالت لل�سيدات

•• الكويت-الفجر

انح�صرت امليدالية الذهبية مل�سابقة كرة قدم ال�صاالت لل�سيدات يف دورة
الأل �ع��اب الريا�ضية اخلليجية الثالثة ب�ين منتخبي ال�ك��وي��ت امل�ضيف
ونظريه البحريني.

كان الت�شويق عنوانا ملباراة منتخبي الكويت وال�سعودية يف ن�صف النهائي
م�ساء �أم�س الأول ال�سبت حيث تعادال  1-1يف الوقت اال�صلي و 2-2بعد
التمديد� ،إىل �أن ح�سمت العبات الكويت النتيجة بركالت الرتجيح 1-3
يف جممع �صاالت ال�شيخ �سعد العبداهلل.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ت ��أه��ل منتخب ال�ب�ح��ري��ن �إىل ال�ن�ه��ائ��ي ب �ف��وزه ع�ل��ى نظريه

الإماراتي بخم�سة �أهداف مقابل ثالثة.
لتحديد �صاحب الربونزية بني منتخبي الإمارات وال�سعودية.
ت�ع��ادل املنتخبان يف ال�شوط الأول بثالثة �أه ��داف لكل منهما ،قبل �أن يذكر �أن ن�سخة الكويت ت�شهد امل�شاركة الأوىل لل�سيدات يف دورة الألعاب
ت�سجل البحرين هدفني يف ال�شوط الثاين وحت�سم املباراة.
الريا�ضية اخلليجية ،بعد �أن اقت�صرت امل�شاركة يف الن�سختني الأوليني
تقام املباراة النهائية بني الكويت والبحرين لتحديد الفائز بالذهبية يف البحرين عام  2011والدمام بال�سعودية عام  2015على الرجال
والف�ضية م�ساء اليوم االث�ن�ين ،وت�سبقها م�ب��اراة حتديد املركز الثالث فقط.

ك��ان��ت "الثالثة ثابتة" لاليبزبغ
بعد �أن حقق لقب ك�أ�س �أملانيا لكرة
ال �ق��دم ل �ل �م��رة الأوىل يف تاريخه
ب �ف��وزه يف ال�ن�ه��ائ��ي ع�ل��ى فرايبورغ
 2-4بركالت الرتجيح ( 1-1بعد
ال��وق�ت�ين اال��ص�ل��ي والإ� �ض��ايف) على
امللعب الأوملبي يف العا�صمة برلني
ال�سبت.
و��س�ج��ل ماك�سيميليان �إيغ�شتاين
ه��دف ال�ت�ق��دم ل�ف��راي�ب��ورغ (،)19
قبل �أن يطرد مار�سيل هال�ستيربغ
من جانب اليبزيغ بعد �أقل من ربع
�ساعة على انطالق ال�شوط الثاين
(� .)57إال �أن الفرن�سي كري�ستوفر
ن �ك��ون �ك��و جن ��ح يف �إدراك التعادل
( )79ل �ي �ح �ت �ك��م ال �ف ��ري �ق ��ان اىل
التمديد ومن ثم ركالت الرتجيح
ال �ت��ي ح�سمها الي �ب��زي��غ ل�صاحله،
حم�ق�ق�اً لقبه االول ب�ع��د ف�شله يف
�أول حم ��اول� �ت�ي�ن ع ��ام ��ي 2019
و.2021
�أم��ا ف��راي�ب��ورغ ف�ك��ان ي��أم��ل بتتويج
م��و��س��م مم�ي��ز بتحقيق ال�ل�ق��ب بعد
�أن خا�ض غمار نهائي الك�أ�س للمرة
االوىل يف تاريخه.
وكان هذا النهائي االول منذ العام
 2011الذي ال يكون فيه العمالق
ب� ��اي� ��رن م �ي��ون �ي��خ ب� �ط ��ل ال � � ��دوري
وحامل الرقم القيا�سي �أو بورو�سيا
دورمتوند طر ًفا فيه ،وذلك منذ �أن
توج �شالكه على ح�ساب دويزبرغ.
ويعترب هذا اللقب الكبري االول يف
تاريخ اليبزيغ بعد �أن حل و�صي ًفا يف
البوند�سليغا مرتني وخ�سر نهائي
الك�أ�س العام املا�ضي �أم��ام بورو�سيا
دورمت��ون��د ويف � 2019ضد بايرن
ميونيخ .كما مل يبلغ بعد �أي نهائي
بطولة �أوروبية منذ ت�أ�سي�سه فقط
عام .2009

مرت بجانب القائم ( )86ليحتكم
الفريقان اىل التمديد.
وف � ّوت ف��راي�ب��ورغ فر�صة االقرتاب
م��ن ال �ل �ق��ب ع �ن��دم��ا � �س��دد البديل
ي��ان �ي��ك ه��اب�ي�ري��ر ال� �ك ��رة الم�سها
احل��ار���س امل �ج��ري ب�ي�تر غوالت�شي
ق�ب��ل �أن ت�صطدم ب��ال�ق��ائ��م وتتهي�أ
�أم � � ��ام ال� �ب ��دي ��ل االخ� � ��ر البو�سني
�إرم�ي��دي�ن��و دميريوفيت�ش واملرمى
م�شرع �أم��ام��ه� ،إال �أن��ه �سددها فوق
العار�ضة بطريقة غريبة (.)104
وع ��ان ��د احل ��ظ ف ��راي �ب ��ورغ جم ��ددًا
يف ال �� �ش��وط اال�� �ض ��ايف ال �ث��اين بعد
�أن ح ��رم ��ت ال� �ع ��ار�� �ض ��ة هابريير
م��ن ال�ه��دف ال�ث��اين بعد �أن �أبعدت
ت�سديدته القوية من خارج املنطقة
( .)115و� �ش �ه��دت ن�ه��اي��ة املباراة
�أج� � � ��واء م �ل �ت �ه �ب��ة ب �ع��د �أن طالب
الي �ب��زي��غ ب��رك �ل��ة ج� ��زاء لأومل � ��و �إثر
عرقلة من هوفلر� ،إال �أن احلكم مل
مينحها بعد االحتكام اىل "يف ايه
�آر" (.)118
ويف رك� �ل� ��ات ال�ت��رج � �ي� ��ح� ،سجل
لاليبزيغ كل من نكونكو و�أوربان
و�أومل ��و وبنجامني هرنيك�س ،فيما
� �س �ج��ل ل �ف ��راي �ب ��ورغ ال �ب��دي��ل نيلز
بيرت�سن ،و�أه��در القائد كري�ستيان
غ ��ان�ت�ر ف� ��وق ال �ع ��ار� �ض ��ة ،ق �ب��ل �أن
ي�سجل البديل كيفن �شلوتربيك،
فيما ارتدت كرة دميريوفيت�ش من
ال�ع��ار��ض��ة م��ا م�ن��ح ف��ري�ق��ه ال�سابق
اللقب.
وي �ح �م��ل ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ الرقم
القيا�سي يف عدد االلقاب يف امل�سابقة
بر�صيد  20لق ًبا بفارق كبري عن
اق��رب مطارديه ف�يردر برمين (6
�ألقاب) والثالثي �شالكه وبورو�سيا
دورمتوند و�أينرتاخت فرانكفورت
( 5لكل منها).

قبل نهائي �أبطال �أوروبا� ..أن�شيلوتي اليبزيغ بط ًال لك�أ�س �أملانيا للمرة الأوىل يف تاريخه
يلمح لتواجد بايل

�أمل��ح م��درب ري��ال م��دري��د الإ��س�ب��اين ك��ارل��و �أن�شيلوتي �إىل
�إمكانية م�شاركة اجلناح الويلزي غاريث بايل يف نهائي
دوري �أب �ط��ال �أوروب ��ا يف ك��رة ال�ق��دم الأ��س�ب��وع املقبل �ضد
ليفربول الإجن�ل�ي��زي .وق��ال امل��درب الإي �ط��ايل" :مل يكن
بايل 32 -ع��ام�اً -ق��ادرا على التواجد بدي ً
ال �أم��ام ريال
بيتي�س� .أراد توديع امللعب "�سانتياغو برنابيو" ،كان �شعوره
ج �ي��داً� .أراد اللعب و�إل �ق��اء التحية على اجل�م��اه�ير لكنه
�سيح�صل على فر�صة �أخرية يف غ�ضون �أ�سبوع ،لأين �أعتقد
�أن بايل �سيكون يف لياقة جيدة للنهائي".
ويلتقي ري��ال م��دري��د م��ع ليفربول
ال�سبت املقبل على ا�ستاد دو
ف��ران����س يف �ضاحية �سان
دوين ال �ب��اري �� �س �ي��ة يف
نهائي امل�سابقة القارية
الأوىل التي يحمل ريال
ال��رق��م القيا�سي يف عدد
�ألقابها (.)13
وع � ��ن امل � ��داف � ��ع النم�ساوي
دافيد �أالب��ا ال��ذي مل ي�شارك
م ��ع ري� ��ال م �ن��ذ الفوز

على مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي يف ن�صف نهائي دوري
الأب �ط��ال ،ق��ال امل ��درب امل �ت��وج ب��أل�ق��اب ال� ��دوري امل�ح�ل��ي يف
ال �ب �ط��والت الأوروب� �ي ��ة اخل�م����س ال �ك�برى (رق ��م قيا�سي)
"�سيلعب بن�سبة  100باملئة .مل ي�شارك منذ � 26أبريل،
لكن يف هذه املباراة احلا�سمة ال ت�ؤخذ اللياقة البدنية فقط
بعني االعتبار� ،إمنا املوهبة واخلربة".
وحتدث �أن�شيلوتي عن العب الو�سط �إي�سكو الذي �سينتهي
م���ش��واره م��ع امللكي بعد  9م��وا��س��م يف �صفوفه�" :إي�سكو
يطوي �صفحة رائعة من م�سريته مع ري��ال مدريد ،لقد
ك��ان العباً رئي�ساً يف كل ما حققه ه��ذا الفريق خالل
ال�سنوات الأخرية� ...أمتنى له الأف�ضل".
ومل ي�خ����ض �إي���س�ك��و ال �ب��ال��غ  30ع��ام �اً �سوى
 13م�ب��اراة ه��ذا املو�سم م��ع ري��ال يف الدوري
و�سي�صبح حراً يف نهاية املو�سم ،بعد �أن �سجل
 53ه��دف�اً و 56مت��ري��رة حا�سمة يف 352
ظهور مع ريال.
وك��ان��ت �صحيفة �آ���س ذك��رت ال�شهر املا�ضي ان
�إي�سكو �سينتقل �إىل ريال بيتي�س.
وبالن�سبة لظهريه الربازيلي املخ�ضرم مار�سيلو،
قال املدرب الإيطايل" :مار�سيلو مل يودعنا
بعد ،ال يزال قائدنا� .سيكون
كذلك يف النهائي .لكن
ب �ح��ال رح �ي �ل��ه� ،سيكون
م��ن �أب� ��رز الالعبني
ال �ع ��امل �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن
��س�يرح�ل��ون� ،أحد
�أف�ضل املدافعني
يف العامل".

را االمل ��اين-االي� �ط ��ايل
وجن ��ح �أخ �ي � ً
دوم �ي �ن �ي �ك��و ت�ي��د��س�ي�ك��و يف قيادته
اىل ال�ل�ق��ب ب�ع��د تعيينه م��در ًب��ا يف
منت�صف امل��و��س��م يف ك��ان��ون الأول-
دي�سمرب الفائت خل ًفا للأمريكي
جي�سي مار�ش.
وك� ��ان الي �ب��زي��غ �أن �ه ��ى ال� � ��دوري يف
امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع امل� ��ؤه ��ل اىل دوري
�أبطال �أوروبا ،فيما ت�أهل فرايبورغ
خل��و���ض غ �م��ار ال � ��دوري االوروب� ��ي
�ساد�سا.
"يوروبا ليغ" بحلوله ً
وك� ��ان ال �ت �ه��دي��د االول لاليبزيغ
بعد �أن ت�صدى احلار�س الهولندي
م��ارك فليكني لت�سديدة ال�سويدي
�إميل فور�سربغ لتعود اىل نكونكو،
�إال ان ت�سديدته ارت��دت من الدفاع
لتعلو العار�ضة (.)14
وك � � ��ان ه� �ن ��اك ج � ��دل ح � ��ول ه ��دف
فرايبورغ بعد �أن و�صلت عر�ضية اىل
املجري روالن �شاالي داخل املنطقة
وارتطمت بيده عندما ر ّو�ضها قبل
�أن مي��رره��ا اىل �إي�غ���ش�ت��اي��ن الذي
�سددها بي�سراه م��ن خ��ارج املنطقة
يف ال�شباك ( .)19ومل يلغ احلكم

ال � �ه� ��دف ب �ع��د ال� �ل� �ج ��وء اىل حكم
الفيديو امل�ساعد "يف ايه �آر" وذلك
لأن اللم�س مل يكن متعمدًا و�سط
احتجاج العبي اليبزيغ.
و�أهدر بعدها اليبزيغ فر�صة ذهبية
بعد �أن �سقطت ر�أ�سية خاطئة من
نيكوال�س هوفلر �أم��ام نكونكو على
ب� ��اب امل ��رم ��ى ،غ �م��زه��ا ب��رج �ل��ه مل
ي�شتتها فليكني ب�ن�ج��اح ل�ت�ك��ون يف
طريقها اىل املرمى قبل �أن يبعدها
ن �ي �ك��و � �ش �ل��وت�ي�رب �ي��ك يف اللحظة
الأخرية (.)24
ومل ي���ش�ه��د ال �ن �� �ص��ف ال� �ث ��اين من
ريا على
ال�شوط االول تهديدًا خط ً
املرمى من جانب الفريقني.
وب��د�أ اليبزيغ ال�شوط الثاين بقوة
وو�صلت الكرة اىل نكونكو يف و�سط
املنطقة والتف حول نف�سه و�سددها
كادت �أن تخدع احلار�س الذي جنح
يف الإم�ساك بها (.)50
وتعر�ض اليبزيغ ل�ضربة موجعة
ب �ع��د ط� ��رد م �ب��ا� �ش��ر لهال�ستيربغ
الرت�ك��اب��ه خ�ط��أ ع�ل��ى �آخ ��ر مهاجم،
لوكا�س هولر ،يف الدقيقة .57

ومن ال�ضربة الثابتة الناجتة عنه،
ك ��اد ف��راي �ب��ورغ �أن ي�سجل الهدف
ال �ث��اين ل ��وال م ��رت ك ��رة االيطايل
فينت�شينزو غريفو بجانب القائم.
ووا�� �ص ��ل ف ��راي� �ب ��ورغ ��ض�غ�ط��ه بعد
التوفق العددي و�سدد كرة ت�صدى
ل�ه��ا احل��ار���س وح � ّول �ه��ا اىل ركنية
(.)60
و�أج ��رى تيدي�سكو �سري ًعا تبديال
ث�ل�اث� � ًي ��ا وت� �خ� � ّل ��ى ع� ��ن مهاجمه
ال �ب ��رت � � �غ� � ��ايل �أن� � � � � � � ��دري �سيلفا
وفول�سربغ.
ورغ � � ��م ال �ن �ق ����ص ال � � �ع � ��ددي ،جنح
الي�ب��زي��غ يف ال�ضغط وح���ص��ل على
مبتغاه ب�ع��د �أن و��ص�ل��ت ال �ك��رة اىل
املجري ويلي �أوربان داخل املنطقة،
ح ّولها بر�أ�سه نحو القائم االمين
تابعها نكونكو برجله اليمنى داخل
ال�شباك (.)76
وكان للبدالء الت�أثري على جمريات
املباراة بفر�صتي املجري دومينيك
زوبوز�سالي ( )82واال�سباين داين
�أومل� ��و ال ��ذي �سقطت ال �ك��رة امامه
يف منطقة اجل ��زاء و��س��دده��ا قوية

�سان جرمان يقيل مديره الريا�ضي ليوناردو
�أقيل املدير الريا�ضي الربازيلي لنادي باري�س �سان جرمان
بطل ال��دوري الفرن�سي لكرة ال�ق��دم ل�ي��ون��اردو م��ن من�صبه
�أم�س الأول ال�سبت عقب املباراة �ضد متز ( )0-5يف املرحلة
الأخرية ،ح�سب م�صدر مطلع على امللف م�ؤكدا خربا ن�شرته
و�سائل �إعالم عدة.
وجاءت �إقالة ليوناردو ( 52عاما) من مهمته التي ا�ستلمها
عام  ،2019بعد �ساعات قليلة من متديد ن��ادي العا�صمة
ل�ع�ق��د جن �م��ه ك�ي�ل�ي��ان م �ب��اب��ي ح �ت��ى ع ��ام  .2025مل تكد
احتفاالت الفريق الباري�سي بلقبه العا�شر يف الدوري تنتهي
حتى ن�شرت و�سائل الإع�لام "�أمازون برامي فيديو" و"�آر �إم
�سي" و"فران�س بلو باري�س" و"لو باريزيان" و"ليكيب" قرار

باري�س �سان جرمان بالتخلي عن �أحد رجاله الرئي�سيني.
و�أكد النادي الباري�سي الذي ير�أ�سه القطري نا�صر اخلليفي،
عقب متديد عقده جنمه على امل��دى املتو�سط� ،أن��ه �سيقوم
بتغيريات كثرية من �أجل حياة جديدة مل�شروعه الريا�ضي.
وه��ي امل��رة الثانية التي يقال فيها ليوناردو من من�صبه يف
باري�س �سان جرمان بعد فرتته الأوىل التي ا�ستمرت بني
 2011و.2013
ودافع ليوناردو عن �ألوان باري�س �سان جرمان يف الفرتة بني
 1996و.1997
وكان ليوناردو مهددا بالإقالة منذ �أ�سابيع عدة ،على غرار
امل��درب الأرجنتيني للفريق ماوري�سيو بوكيتينو ال��ذي قد

يواجه امل�صري ذات��ه قري ًبا ،على الرغم من �أن عقده ينتهي
عام .2023
و��س��اه��م ل�ي��ون��اردو ب�شكل كبري يف �ضم النجم الأرجنتيني
ليونيل مي�سي ال�صيف املا�ضي .لكن هالته عانت من املو�سم
املخيب للآمال للباري�سيني الذين خرجوا من ثمن نهائي
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا على يد ريال مدريد الإ�سباين.
و�أو� �ض �ح��ت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام ع��دة �أن ��ه م��ن امل��رج��ح �أن يخلفه
ال�برت �غ��ايل ل��وي����س ك��ام�ب��و���س ال ��ذي ع�م��ل يف ل�ي��ل وموناكو
حيث جاور مبابي عندما كان الأخري يدافع عن �ألوان فريق
الإم ��ارة قبل انتقاله اىل �سان ج��رم��ان ع��ام  2017مقابل
 180مليون يورو.
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ب�ن��ا ًء على توجيهات العقيد علي خلفان املن�صوري ،مدير الإدارة
العامة لإ�سعاد املجتمع بالنيابة ،ا�ستقبل العقيد دكتور �أحمد حممد
عبداهلل �آل علي ،رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون الإ�سالمية والت�سامح ،الفوج
الأول من املعتمرين والفريق الإداري املرافق لعام  ،2022مبطار
دب��ي ال��دويل ،بح�ضور النقيب ب��در عبا�س البناء ،ال�ضابط املناوب
مببنى املطار رقم .1
و�أك��د العقيد دكتور �أحمد �آل علي� ،أن �شرطة دبي حتر�ص كل عام
على �إر�سال موظفيها رجاال ون�ساء �إىل الأرا�ضي املقد�سة لأداء م�ساك
احلج والعمرة� ،سعيا لإ�سعاد املوظفني ،ولتمكينهم من �أداء �شعرية
�إ�سالمية يتطلع �إليها كل م�سلم.
وق��ال �إن�ه��م ا�ستقبلوا املعتمرين والبالغ ع��دده��م  50م��ن الرجال

Monday

وال�ن���س��اء ،و�إن ه��ذا اال��س�ت�ق�ب��ال ي ��أت��ي ت ��أك �ي��داً ع�ل��ى تعميق �أوا�صر
العالقات واحلر�ص على امل�شاركة بني القيادة العامة ل�شرطة دبي
وموظفيها ،م�شاعر الفرحة واالبتهاج التي تختلج قلوب الفوج الأول
من املعتمرين ،وذل��ك بعد عودتهم �ساملني غامنني ف�ض ً
ال من اهلل
ور�ضواناً ب�أدائهم ل�شعري ٍة كانت ترنو �إليها �أعينهم ،وتطلع �إليها
�أفئدتهم ،وكتبها اهلل لهم من خالل املبادرة املباركة التي تتبناها
�شرطة دبي �سنوياً بتمكينهم من �أداء ن�سك العمرة.
وع�بر املوظفون املعتمرون عن عميق �سعادتهم و�شكرهم للقيادة
العامة ل�شرطة دبي ،على �إتاحة هذه الفر�صة الغالية على قلوبهم
لأداء منا�سك ال�ع�م��رة ،متمنني دوام الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار يف ربوع
الإمارات.
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الأ�شجار ت�صافح ال�صغار يف ال�شارقة القرائي للطفل الـ13

�ضمن العرو�ض التي تتجول بني
�أروقة و�أجنحة مهرجان ال�شارقة
ال �ق��رائ��ي ل�ل�ط�ف��ل ،يف دورت� ��ه الـ
 ،13تفاعل اجل�م�ه��ور ،وخا�صة
ال �� �ص �غ��ار ،م ��ع �أ� �ش �ج ��ار متنقلة
ت�ت�ح��رك بجــذوعها و�أغ�صانها
ال �ت��ي ت �ع �ل��وه��ا �أوراق خ�ضراء،

الرئي�س التنفيذي مل�صرف ال�شارقة الإ�سالمي يفوز
بجائزة �أف�ضل رئي�س تنفيذي يف قطاع البنوك الإ�سالمية
�أعلن م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي عن فوز �سعادة حممد عبد اهلل ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م���ص��رف ،ب�ج��ائ��زة �أف���ض��ل رئ�ي����س ت�ن�ف�ي��ذي يف ف�ئ��ة البنوك
الإ�سالمية للعام  ،2022وذل��ك خالل حفل توزيع جوائز اف�ضل 100
رئي�س تنفيذي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،Top CEO ،الذي �أقيم
يف فندق بالزو فري�سات�شي بدبي.
ومت�ن��ح ه��ذه اجل��ائ��زة م��ن قبل TRENDS - The International
لأف�ضل الر�ؤ�ساء التنفيذيني وفق تقييم الربحية والنمو وحجم ال�شركة
وحوكمة ال�شركات والعديد من املعايري الأخرى التي مت تطويرها من قبل
القائمني على اجلائزة بالتعاون مع كلية �إن�سياد للأعمال ومقرها فرن�سا
ومعهد حوكمة حلوكمة ال�شركات ومقره دبي ،وتعد هذه املرة الثانية التي
يكرم فيها الرئي�س التنفيذي مل�صرف ال�شارقة الإ�سالمي �ضمن قائمة
جوائز جملة ترند�س لأف�ضل  100رئي�س تنفيذي يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي بعد ان حققها يف عام  2017يف احلفل الذي �أقيم يف مدينة امللك
عبداهلل االقت�صادية ،باململكة العربية ال�سعودية.

انطالق �أ�سبوع املطبخ الرتكي يف دبي

انطلق �أ��س�ب��وع املطبخ ال�ترك��ي يف دب��ي ال��ذي تنظمه القن�صلية العامة
جلمهورية تركيا يف دب��ي ،بالتعاون مع جمل�س الأع�م��ال الرتكي يف دبي
والإم��ارات ال�شمالية ،وبدعم من وزارة الثقافة وال�سياحة الرتكية .حيث
�أنه يعد جزءًا من احتفاالت �أ�سبوع املطبخ الرتكي يف تركيا وخارجها .وبد�أ
احل��دث ال��ذي ي�ستمر � 7أي��ام من � 21إىل  27مايو و�سوف يقدم فر�صة
لتذوق عرو�ض الطهي املختلفة يف جميع �أنحاء الإم��ارة .و�سيتم الرتويج
للمطبخ ال�ترك��ي املتميز ،وال��ذي يعد عن�ص ًرا حم��ددًا للهوية الثقافية
الرتكية على مدار الأ�سبوع من خالل املطاعم امل�شاركة يف هذا احلدث.

اختيار �شنايدر �إلكرتيك �ضمن �أف�ضل بيئات العمل يف اخلليج

اختريت �شنايدر �إلكرتيك ،ال�شركة الرائدة عاملياً يف التحول الرقمي لإدارة
الطاقة والأمتتة� ،ضمن �أف�ضل بيئات العمل لعام  2022يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي بح�سب ت�صنيف م�ؤ�س�سة Great Place to Work
 Instituteللمرة الأوىل يف تاريخ ال�شركة .وتعك�س اجلائزة الأهمية التي
توليها ال�شركة للتطور الوظيفي لكوادرها ،وتعزيز �سعادتهم و�إبداعهم،
وبناء ثقافة م�ؤ�س�سية متميزة قائمة على االحرتام و�أف�ضل املمار�سات.
وي�أتي التكرمي من قبل امل�ؤ�س�سة العاملية التي ا�ستطلعت على مدى ثالثني
عاماً �آراء �أك�ثر من  100مليون موظف ح��ول العامل منذ �إن�شائها عام
 ،1992تقديراً اللتزام �شركة �شنايدر �إلكرتيك بتعزيز رف��اه املوظفني
و�سالمتهم ومهاراتهم الرقمية و�إنتاجيتهم ومتكينهم� ،إ�ضافة �إىل تر�سيخ
منوهم ال�شخ�صي واملهني.

وت�ت�ف��وق م��ن ح�ي��ث ط��ول�ه��ا على
م ��ا ح ��ول� �ه ��ا ،يف ع ��ر� ��ض �ساحر
ا�ستمر حتى  22مايو ،يف �إك�سبو
ال�شارقة.
وراف��ق العر�ض جتمع اجلمهور
حول الأ�شجار املتنقلة اللتقاط
ال���ص��ور واال��س�ت�م�ت��اع مب�صافحة

�أغ���ص��ان�ه��ا وت ��أم��ل عر�ضها وهي
تتحرك بجذوعها ،وك�أنها غادرت
غ ��اب ��ة م �� �س �ح��ورة ،وج� � ��اءت �إىل
املهرجان حيث الكتب والر�سوم
والأط � � � �ف � � � ��ال ال� � ��ذي� � ��ن ان �ط �ب ��ع
ال�شعور بالده�شة وال �ف��رح على
وج��وه �ه��م� ،إذ جن��ح العار�ضون

الذين يختفون بداخل اجلذوع
امل �ت �ح��رك��ة يف �إظ� �ه ��ار الأ�شــجار
وك�أنها على قيد احلياة.
وت ��وا�� �ص ��ل الأ� � �ش � �ج� ��ار املتنقلة
ح��رك �ت �ه��ا ،ل�ت�ن�ح�ن��ي يف ك ��ل مرة
لت�صافح ال�صغار وت�ضع �أيديها
اخل�شبية على �أكتاف الكبار.

ُ
ً
ّ
الدكتور عبد اهلل الكرم يفتتح فرع ح�ضانات جمريا الدولية ر�سميا يف جممع غروب مبنطقة املردف

قام �سعادة الدكتور عبد اهلل الكرم ،مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدولة الإمارات ،وال�سيدة مانكاين ،م� ِّؤ�س�سة فورت�س للرتبية  ،Fortes Educationبافتتاح فرع ح�ضانات جمريا
الدولية ر�سمياً يف جم ّمع ُغروب مبنطقة املردف .وهذه احل�ضانة القائمة على مفهوم تقدّمي يف الرتبية احلديثة ،هي الفرع اخلام�س من �سل�سلة ريا�ض الأطفال احلائزة على جوائز واملنت�شرة يف
جميع �أنحاء دبي يف مناطق الرو�ضة ،وال�صفا ،وو�سط مدينة دبي ،و�أبراج بحريات اجلمريا ،وهي جزء من جمموعة فورت�س للرتبية التي تقدّم تعليماً متم ّيزاً ملرحلة �سنوات الطفولة الأوىل منذ
عام ّ .1981
مت ت�صميم ح�ضانة ح�ضانة جمريا الدولية يف جم ّمع ُغروب من قبل فريق التعليم باحل�ضانة ومهند�سني معماريني
ّ
م�شهورين عاملياً ،وهي توفر للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني  0و� 5سنوات جتربة تعليمية ال مثيل لها� .إذ يعترب مفهوم “نهج
التع ّلم»  Learning Podاجلديد الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط ،وي�ضع احل�ضانة يف طليعة التعليم املب ّكر من خالل تغيري
بق�ص �شريط افتتاح احل�ضانة يف حفل ا�ستقبال تخ ّللته جولة �إر�شادية يف
طريقة تع ّلم الأطفال .وقام �سعادة الدكتور عبد اهلل الكرم ّ
بيئات التع ّلم الفريدة والتي تتك ّون من  7جماالت للتطوير وفقاُ ملنهج التعليم املب ّكر الربيطاين .علماً �أن نهج التع ّلم Learning
 Podالفريد الذي تتبعه ح�ضانات جمريا الدولية يح ّفز الأطفال وي�سمح لهم باال�ستك�شاف بطريقة جتهّزهم للم�ستقبل .وقد
ّ
مت تعزيز م�ساحات التع ّلم بالرتكيز على الرفاه ،ال �سيما �ضمن مفهوم نهج الرفاه  ،Wellbeing Podواملفاهيم اال�ستك�شافية يف
جماالت العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والفنون ،والريا�ضيات.
وقال �سعادته يف كلمة �ألقاها مبنا�سبة االفتتاح :جمموعة فورت�س للرتبية لديها تركيز قوي على الرفاه وتقود الطريق من خالل
البدء من مرحلة احل�ضانة لت�شكيل ن�شء جديد �أكرث �سعادة وجناحاً .فث ّمة الكثري من احليوية والأ�سلوب يف هذه احل�ضانة التي
متنح ك ّل طفل الفر�صة لأن ي�صبح من الأفراد الناجحني الذين تتج ّذر فيهم القيم العليا خالل ن�ش�أتهم.

عار�ضة الأزياء تايرا بانك�س ت�شارك يف
اجلل�سات احلوارية لربنامج �آك�س�س �أبوظبي
ت���س�ت�ع��د ع��ار� �ض��ة الأزي� � ��اء ورائ ��دة
الأعمال تايرا بانك�س لزيارة �إمارة
�أب��وظ �ب��ي يف وق ��ت الح ��ق م��ن هذا
ال�شهر كجزء من وفد Women
 of Webالذي ي�ست�ضيفه برنامج
�آك�س�س �أبوظبي الذي تنظمه �شركة
م��اف��ن غ�ل��وب��ال �آك�س�س ب��دع��م من
مكتب �أبوظبي لال�ستثمار ،وذلك
ب �ه��دف ت��وف�ير ال��دع��م لل�سيدات
م� ��ن خم �ت �ل��ف �� �ش ��رائ ��ح املجتمع
غ�ير امل��دع��وم��ة لتو�سيع وتطوير
�أعمالهم يف �إمارة �أبوظبي.
وتت�صدر زيارة تايرا بانك�س اجلل�سة
االف �ت �ت��اح �ي��ة ل�ب�رن ��ام ��ج �آك�س�س
غ��ران �ت��د ،Access Granted
ال�ت��ي ت�ق��ام يف ق��اع��ة ف�ن��دق روتانا
ال�سعديات ي��وم اخلمي�س املوافق
 26مايو  ،2022مع عدد حمدود
من التذاكر املتاحة للجمهور.

طالب ا�ستوديو مواهب يدعمون معر�ض ًا فني ًا ليوم الأر�ض بت�سع لوحات

�أعلن مواهب ،اال�ستوديو الفني غري الربحي لأ�صحاب
ال �ه �م��م م��ن  18ع��ام �اً ف �م��ا ف ��وق يف دب� ��ي ،ع��ن اختتام
م���ش��ارك�ت��ه يف م �ع��ر���ض Let Live or Let Die
ال��ذي مت تنظيمه ل�شهر واح��د من قبل The Giving
 ،Movementالعالمة التجارية الأوىل املتخ�ص�صة
بالألعاب الريا�ضية الرتفيهية امل�ستدامة على م�ستوى
امل�ن�ط�ق��ة ،وال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت م��ن دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة .و�أقيم املعر�ض لالحتفال بيوم الأر�ض من خالل
تقدمي ر�ؤي��ة بيئية للعامل ،حيث دع��م ا�ستوديو مواهب
املعر�ض بت�سع لوحات لفنانني من �أ�صحاب الهمم .و�شهد
املعر�ض م�شاركة مواهب �إىل جانب ع��دد من امل�شاركني
الآخرين ،مثل جو�شا للزهور ،وال�شاعر �سامل العطا�س،
وغ��ال�يري بيت املمزر للفنون ،وم��رمي �إ�سماعيل .و�أقيم
امل�ع��ر���ض على مرحلتني ،ومت��ت ا�ست�ضافته يف معر�ض
بيت املمزر يف دي��رة دب��ي .وعر�ضت املرحلة الأوىل التي نظمت يف الفرتة من 8
�إىل � 24أبريل� ،أعمال تن�سيق مذهلة للزهور لإبراز جمال العنا�صر الطبيعية،
بينما �أقيمت املرحلة الثانية يف الفرتة من � 26أبريل �إىل  10مايو  ،وت�ضمنت
تركيبات فنية تفاعلية عر�ض فيها طالب مواهب �أعمالهم الفنية .وكان الهدف

من هذه املبادرة تعزيز التعاون لبذل املزيد من اجلهود ل�صالح املجتمع والعامل،
جلعل اال�ستدامة حقيقة يعي�شها اجلميع .ومن خالل حركة Let Live or Let
 ،Dieعملت العالمات التجارية التي تعاونت يف هذا احلدث على �إ�شراك اجلميع،
للت�أكيد على �أهمية التعليم والتوعية باعتبارهما من العوامل الأ�سا�سية لتحقيق
هذه الأهداف ،وت�شجيع الآخرين للتعبري عن �آرائهم جتاه هذا املو�ضوع.

هومز �آر �أ�س يف ديرفيلدز مول يقدم ق�سائم هدايا
جمانية و�ألعاب وفعاليات فنية وحرفية للأطفال

�أعلن هومز �آر �أ�س عن �إطالق حملة ترويجية على �إن�ستاجرام هذا ال�شهر
لتدعو الزوار �إىل اال�ستمتاع بفعالية الغرفة املقلوبة املنا�سبة للأطفال يف
ديرفيلدز مول وعدد من ور�ش الأعمال املخ�ص�صة لهم ،مع �إمكانية ربح
ق�سائم هدايا جمانية.
وتوفر الفعالية �ألعاب الأطفال ال�شهرية ب�أحجام كبرية طوال اليوم ،مثل
لعبة �إك�س�-أو ولعبة كونيكت فور ،مع تقدمي هدايا من احللوى للرابحني
من عربة احللويات املتنقلة .وميكن للأطفال اال�ستمتاع بتلوين الر�سومات
اجلاهزة بالألوان ال�شمعية خالل �أي��ام الأ�سبوع� ،أو امل�شاركة يف جمموعة
من الأن�شطة املمتعة خالل عطلة نهاية الأ�سبوع ،مثل �صنع الأقنعة من
الأطباق الورقية والر�سم على احلجارة و�صنع الأ�ساور من اخلرز واللعب
بال�سالمي و�صنع لوحات املوزاييك وغريها الكثري.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال حممد احلاج ،املدير التنفيذي لديرفيلدز
مول :نعمل دائماً على �إيجاد طرق جديدة للتوا�صل مع �أف��راد جمتمعنا
وم�ساعدتهم على ال�شعور ب��ال��راح��ة ،وتعترب حملة Click, Share
 and Getالتي �أطلقناها على مواقع التوا�صل االجتماعي بالتعاون مع
هومز �آر �أ�س دلي ً
ال على ذلك ،فهي توفر جتارب ممتعة للأطفال ،كما تتيح
الفر�صة جلميع امل�شاركني بالفوز بق�سائم هدايا جمانية.
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