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الإمارات تت�ضامن مع كوبا وتعزي 
يف �ضحايا احرتاق �ضهريجي النفط

•• اأبوظبي-وام:

وتعازيها  كوبا  جمهورية  م��ع  ت�ضامنها  ع��ن  الإم����ارات  دول��ة  ت  ع���رّ
ال�����ض��ادق��ة يف ���ض��ح��اي��ا اح������راق ���ض��ه��ري��ج��ن ل��ت��خ��زي��ن ال��ن��ف��ط يف 
ماتانزا�س، غرب كوبا، بعد اأن اأ�ضابتهما �ضاعقة، ما اأ�ضفر عن وقوع 

وفيات واإ�ضابة الع�ضرات.
ال����دويل ع��ن خ��ال�����س تعازيها  واأع���رب���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
اأهايل  واإىل  الكوبي  ال�ضعب  واإىل  الكوبية  احلكومة  اإىل  وموا�ضاتها 

وذوي ال�ضحايا، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابن.

�ضلطان اجلابر: روؤية حممد بن زايد تركز على تنمية 
القدرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا والذكاء ال�ضطناعي

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزي����ر ال�ضناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س اأمناء جامعة حممد بن زايد 
للذكاء ال�ضطناعي اأن روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« تركز على تنمية القدرات يف جمال 
العلوم والتكنولوجيا والذكاء ال�ضطناعي كعوامل اأ�ضا�ضية لتحقيق 
نقلة نوعية على م�ضتوى التنمية القت�ضادية والجتماعية. وتطرق 
يف حوار مع و�ضائل الإع��ام اإىل دور جامعة حممد بن زايد للذكاء 
ال�ضطناعي الريادي يف قطاعات حيوية مثل القت�ضاد وال�ضتدامة 
ال�ضطناعي  الذكاء  ي�ضاهم  اأن  متوقعا  الطاقة،  قطاع  يف  والبتكار 

بزيادة تقدر بحوايل 16 ترليون دولر يف القت�ضاد العاملي.
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زيلين�ضكي يقدم جوائز جلنوده و عائات الذين �ضقطوا يف كييف مبنا�ضبة يوم القوات اجلوية لأوكرانيا. )ا ف ب(

وزير اخلارجية الأمريكي لدى و�ضوله اىل جنوب افريقيا )ا ف ب(

بالقد�س تدوي  الإنذار  و�صافرات  القطاع..  على  بق�صف  قتياًل   31

اإ�ضرائيل والفل�ضطينيون يوافقون على اقرتاح الهدنة امل�ضري

فل�ضطينيون ينقذون متعلقاتهم من بن اأنقا�س منزلهم بعد الغارات الإ�ضرائيلية على غزة )ا ف ب(

�صابط ا�صتخبارات اأمريكي يتوقع »نهاية ماأ�صاوية« لزيلن�صكي

رو�ضيا حت�ضد قواتها بجنوب اأوكرانيا.. وكييف ت�ضن هجمات م�ضادة
بلينكن يبداأ جولة اإفريقية ملوجهة »احلراك الرو�ضي«

تقرير: املناورات ال�صينية قدمت ثروة ا�صتخبارية غري م�صبوقة لأمريكا

ال�ضني تعلن عن تدريبات ع�ضكرية »منتظمة« يف م�ضيق تايوان
•• عوا�صم-وكاالت:

زيارة  بعد  وت��اي��وان  ال�ضن  ب��ن  ال��ت��وت��ر  ت�ضاعد  م��ع 
بيلو�ضي،  نان�ضي  الأم��ري��ك��ي،  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�ضة 
وا�ضلت ال�ضن ا�ضتعرا�س قواتها يف اإ�ضارة على قدرتها 
ال�ضن  وق��ت ق�ضري. لكن ح�ضد  ت��اي��وان يف  غ��زو  على 
من ال�ضفن والطائرات وال�ضواريخ بالقرب من تايوان 
لها مثيل عن  ي�ضبق  املتحدة ملحة مل  الوليات  اأعطى 
بكن حملة ع�ضكرية �ضد  بها  ت�ضن  قد  التي  الكيفية، 

اجلزيرة، وفقاً لتقرير موقع بوليتكو الأمريكي.
ا الكثري من الدرو�س التي  يف املقابل تتعلم ال�ضن اأي�ضً
كيفية  اأهمية يف  اأك��ر  اأنها  النهاية  تثبت يف  اأن  ميكن 
التي  اجلزيرة  �ضد  م�ضتقبلية  �ضربة  لأي  تخطيطها 

يبلغ عدد �ضكانها 23 مليون ن�ضمة.
واأ�ضار التقرير اإىل اأن الع�ضرات من الطائرات احلربية 

التي حتلق يومًيا فوق خط الو�ضط يف م�ضيق تايوان 
وال�ضفن احلربية التي جتوب املياه قبالة ال�ضاحل ت�ضكل 
تغيرياً مهماً وم�ضوؤوماً للو�ضع الراهن، وهو تغيري قد 
ي��ك��ون ل��ه ع��واق��ب وخيمة على ال��دف��اع ع��ن ت��اي��وان يف 

امل�ضتقبل وفًقا للخ�اء وم�ضوؤولون اأمريكيون.
كما اأن دفع تلك الطائرات احلربية فوق خط الو�ضط 
ل يوؤدي فقط اإىل حمو احلدود ال�ضابقة، ولكن القيام 
عن  والب��ت��ع��اد  احلربية  ال�ضفن  م��ع  بالتن�ضيق  ب��ذل��ك 
تق�ضي  ال���ذي  التفاعل  ن��وع  بال�ضبط  ه��و  ال�����ض��واري��خ 
اجليو�س احلديثة الكثري من الوقت واجلهد لإتقانه 

وقد اأربك الرو�س ب�ضكل وا�ضح يف اأوكرانيا.
اأم�س،  ال�ضيني،  الر�ضمي  التلفزيون  اأف���اد  ذل��ك،  اإىل 
�ضيجري  ال�ضيني  اجلي�س  باأن  املعلقن  اأحد  نقا عن 
اجلانب  على  »منتظمة«  تدريبات  ف�ضاعدا  الآن  م��ن 

ال�ضرقي من اخلط الفا�ضل يف م�ضيق تايوان.

•• عوا�صم-وكاالت:

حذرت بريطانيا من تغيري و�ضيك 
يف م�����ض��ار الأزم�����ة الأوك���ران���ي���ة مع 
اجلبهة  على  ع�ضكري  رو�ضي  ح�ضد 
ال�ضوفيتي  اجلنوبية الغربية للبلد 
اأوكرانية  جناحات  ظل  يف  ال�ضابق، 
ب��ت��ح��ري��ر ق�����رى و�����ض����رب اأه������داف 
الغربية  الأ�ضلحة  م�ضتغلة  رو�ضية 

املتطورة التي ح�ضلت عليها.
الع�ضكرية  امل�����خ�����اب�����رات  وق�����ال�����ت 
القتال  م��ع��ظ��م  اإن  ال���ي��ط��ان��ي��ة، 
اإىل  اإىل جبهة ي�ضل طولها  ل  حت��ورّ
ك��ي��ل��وم��را متتد   350 ي��ق��رب  م���ا 
بالقرب من  الباد  يف جنوب غرب 
مبحاذاة  خري�ضون  اإىل  زاب��اروج��ي��ا 
»يكاد  اأن����ه  اإىل  دن��ي���، لف��ت��ة  ن��ه��ر 
يكون من املوؤكد اأن القوات الرو�ضية 
اأوكرانيا ا�ضتعدادا  حت�ضد يف جنوب 
هجوم  �ضن  اأو  م�ضاد  هجوم  ل�ضد 

حمتمل«.
وت�������ض���ت���م���ر ق�����واف�����ل ط����وي����ل����ة من 
والدبابات  الع�ضكرية  ال�����ض��اح��ن��ات 
الرو�ضية  والأ����ض���ل���ح���ة  وامل���دف���ع���ي���ة 
دونبا�س  منطقة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  يف 

متجهة �ضوب جنوب غرب الباد.

•• عوا�صم-وكاالت:

بجنوب  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اخلارجية  وزي����ر  و����ض���ول  اأف��ري��ق��ي��ا 
الأمريكي اأنتوين بلينكن يوم الأحد 
اإىل البلد قبل التوجه اإىل جمهورية 
رواندا،  ثم  الدميوقراطية  الكونغو 
للنفوذ  الت�ضدي  هدفها  ج��ول��ة  يف 

الدبلوما�ضي الرو�ضي يف املنطقة.
وت���اأت���ي ال���زي���ارة ب��ع��د ف���رة وجيزة 
من اجلولة الإفريقية التي قام بها 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ض��ي �ضريغي 

لفروف.
اإف��ري��ق��ي��ا موقفا  وات���خ���ذت ج��ن��وب 
حمايدا منذ بدء العملية الع�ضكرية 
 24 اأوك����ران����ي����ا ي�����وم  ال���رو����ض���ي���ة يف 
ف�����اي����ر راف�������ض���ة الن�������ض���م���ام اإىل 

التنديد الغربي مبو�ضكو.
وي��ل��ت��ق��ي ب��ل��ي��ن��ك��ن الث���ن���ن وزي����رة 
لإ�ضدار  باندور  ناليدي  اخلارجية 
ة اإعانات تتعلرّق بال�ضراتيجية  عدرّ
للحكومة  اجل����دي����دة  الإف���ري���ق���ي���ة 

الأمريكية، على ما اأعلنت بريتوريا 
يف بيان.

»التطورات  امل���ح���ادث���ات  وت���ت���ن���اول   
خ�ضو�س  يف  واحل���ال���ي���ة  الأخ�������رية 
العاملي«،  اجل��ي��و���ض��ي��ا���ض��ي  ال���و����ض���ع 

ح�ضب البيان.
وك���ان���ت اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي���ة قد 
اأو���ض��ح��ت يف ب��ي��ان ن��ه��اي��ة ي��ول��ي��و اأن 

»للدول  يثبت  اأن  �ضيحاول  بلينكن 
الإفريقية اأن لديها دورا جيو�ضيا�ضيا 
اأ�ضا�ضيا، واأنها حلفاء جد مهمن يف 
ع�ضرنا،  يف  اإحلاحا  الأك��ر  امل�ضائل 
دويل  ن����ظ����ام  ت���ط���وي���ر  يف  وك����ذل����ك 
للحد من مفاعيل  منفتح وم�ضتقر 
ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي وان����ع����دام الأم����ن 

الغذائي واجلوائح العاملية«.

واأ�ضاف ليديك�ك يف حديث ملوقع 
مل  رو�ضيا  اأن  عربية«،  نيوز  »�ضكاي 
ال�ضرا�ضة  ه���ذه  م��ث��ل  ت��ت��وق��ع  ت��ك��ن 
اأوكرانيا  م��ن  امل�����ض��ادة  الهجومية 
خا�ضة بعد حترير ع�ضرات القرى، 
ال�ضابق يف  ال�ضابط  اأك��د  ذل��ك،  اإىل 
�ضكوت  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ض��ت��خ��ب��ارات 
رير، اأن احلياة ال�ضيا�ضية للرئي�س 
زيلين�ضكي  ف��ادمي��ري  الأوك������راين 

تقرب من نهايتها.
وق����ال وف��ق��اً مل��وق��ع رو���ض��ي��ا ال��ي��وم : 
على  �ضُيج�  اأن���ه  اإم���ا  »زيلين�ضكي 
ي��ق��ت��ل على  اأو  اأوك���ران���ي���ا،  م���غ���ادرة 
اأيدي مواطنيه، الذين توقفوا عن 
الوثوق به«، م�ضرياً اإىل اأنه امل�ضوؤول 
من  الآلف  ع�������ض���رات  م��ق��ت��ل  ع����ن 
املدنين. واأ�ضاف »القادة الغربين 
يتوقفون عن الثقة يف ال�ضورة التي 
ويرف�ضون  لزيلن�ضكي،  اإن�ضاوؤها  مت 
كييف«،  م�����ض��اع��دة  م��ت��زاي��د  ب�����ض��ك��ل 
مكانة  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  »ب�����ض��ب��ب  وت���اب���ع 
التدهور  يف  اآخ���ذة  اأوك��ران��ي��ا  رئي�س 
اأن  املنطقي  من  يعد  مل  تدريجياً، 
راأيه  ال�����ض��ل��ط��ة«، وح�����ض��ب  ي��ب��ق��ى يف 
اأوكرانيا  يف  ان��ق��اب  ي��ح��دث  ف��ق��د 

قريباً.

ال�يطانية  الدفاع  وزارة  وبح�ضب 
ف���������اإن جم����م����وع����ات ت���ك���ت���ي���ك���ي���ة مت 
اأي�ضا يف �ضبه جزيرة القرم  ن�ضرها 
ال����ق����وات  ل����ض���ت���خ���دام���ه���ا يف دع������م 

الرو�ضية بخري�ضون.
القوات  اأن  اإىل  ال������وزارة  واأ�����ض����ارت 
اجل�ضور  ت�����ض��ت��ه��دف  الأوك����ران����ي����ة 
ال���ذخ���رية وخطوط  وم�����ض��ت��ودع��ات 

ال�ضكك احلديدية بوترية متزايدة 
يف مناطقها اجلنوبية، مبا يف ذلك 
ا�ضراتيجيا  امل���ه���م  ال�����ض��ك��ك  خ���ط 
ب�ضبه  خ���ري����ض���ون  ي���رب���ط  وال�������ذي 

جزيرة القرم.
وحول احل�ضد الرو�ضي، قال املحلل 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي، اآرث����ر ل��ي��دي��ك���ك، اإنه 
مار�س  نهاية  يف  رو�ضيا  فعلت  "كما 

بالركيز على ال�ضرق بعد اخل�ضائر 
التي حلقت بها عندما حاربت على 
وب��ال��ف��ع��ل جنحت  اأك���ر م��ن جبهة 
ك��ام��ل منطقة  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��ط��رة  يف 
اأوكرانيا  ت��ف��ع��ل  الآن  ل��وغ��ان�����ض��ك، 
تركيزها  اإن  ح��ي��ث  الأم������ر  ن��ف�����س 
من�ضب على حترير اجلنوب وطرد 

الرو�س من هناك".

حتذيرات من انهيار الهدنة جراء 
ا�ضتمرار خروقات احلوثيني

•• �صنعاء-وكاالت:

املتحدة  التي ترعاها الأمم  الإن�ضانية  الهدنة  انهيار  حذرت منظمة حقوقية من خطر 
يف اليمن، جراء ا�ضتمرار ميلي�ضيا احلوثين يف ا�ضتهداف املدنين، خا�ضًة يف تعز التي 
للحقوق  »���ض��ام«  منظمة  وق��ال��ت  ���ض��ن��وات.  �ضبع  نحو  منذ  خانقاً  ح�����ض��اراً  عليها  تفر�س 
واحلريات، يف بيان، اإن ا�ضتمرار ميلي�ضيا احلوثي يف ارتكاب اخلروقات، والتي كان اآخرها 
عمليتي قن�س ا�ضتهدفت مدنين اثنن يف تعز املحا�ضرة اجلمعة، يهدد بانهيار الهدنة.

48 �ضاعة على وفاة مدنين  اأقل من  اأن حادثتي القن�س تاأتيان بعد  واأ�ضار البيان اإىل 
بر�ضا�س ميلي�ضيا احلوثي، واأي�ضاً بعد مرور ثاثة اأيام فقط من اإعان املبعوث الأممي 

متديد الهدنة الأممية ل�ضهرين اإ�ضافين.
�ضقف  رف��ع  اإىل  ه��ذه اخل��روق��ات  م��ن خ��ال  ت�ضعى  ب��اأن ميلي�ضيا احل��وث��ي  البيان  واأورد 
ل  واقت�ضادية«  اإن�ضانية  »مزايا  م�ر  حتت  �ضيا�ضية  مكا�ضب  على  واحل�ضول  �ضروطها، 
�ضيما واأن هناك اإ�ضرارا دوليا على اإجناح التهدئة يف اليمن، رغم ف�ضل الهدنة الأوىل يف 

حتقيق اأهم بنودها وهو رفع احل�ضار عن تعز، التي يحا�ضرها احلوثيون منذ 2016.

�ص 06

�ص 11

�ص 16

»طرق دبي« تنجز 75 % من م�رشوع 
تطوير حمور ال�سيخ را�سد بن �سعيد

اأخبار الإمارات

الذكرى 77 ملاأ�ساة هريو�سيما .. 
هل يكرر العامل الكارثة النووية؟

عربي ودويل

العني يواجه 3 اأندية اأوروبية يف 
14 و 17 و18 اأغ�سط�ص اجلاري

الفجر الريا�سي

حمدان بن حممد: روؤية حممد بن 
را�ضد تعزز مكانة دبي وجهة اأوىل 
لل�ضياحة والأف�ضل للعي�ش يف العامل

•• دبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
روؤية  اأن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
تعزز  اهلل"،  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
لل�ضياحة  اأوىل  وجهة  دب��ي  مكانة 
واملدينة  ال���ع���امل  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
والأف�ضل  و�ضامة  اأم��ان��ا  الأك���ر 

للعي�س يف العامل .
املعنية  اجلهات  كافة  �ضموه  ودع��ا 
ملوا�ضلة  دب��ي  يف  ال�ضياحة  بقطاع 
جهودها من اأجل ا�ضتمرار ت�ضدر 
العاملي،  ال�ضياحي  للم�ضهد  دب��ي 
احليوي  القطاع  ه��ذا  اأن  باعتبار 
النمو  لتعزيز  رئي�ضيا  رافدا  ميثل 
دب��ي يف  ال��ذي حتققه  القت�ضادي 
ال��ق��ط��اع��ات، م���وؤك���دا �ضموه  ك��اف��ة 
العمل  موا�ضلة  على  دب��ي  حر�س 
حقيقية  م�����ض��اف��ة  قيمة  ل��ت��ق��دمي 
ل��زواره��ا م��ن ك��اف��ة اأن��ح��اء العامل 
والأ�ض�س  ب��امل��ق��وم��ات  والرت����ق����اء 
القوي  الأداء  با�ضتمرار  الكفيلة 

للقطاع.        )التفا�ضيل �س5(

بتوقيت  ال�����ض��اب��ع��ة  ال�����ض��اع��ة  م���ن 
غرينت�س من م�ضاء اأم�س الأحد. 

ت �ضفارات الإن��ذار يف مدينة  ودورّ
بئر ال�ضبع للمرة الأوىل منذ بدء 
الإ�ضرائيلية  الع�ضكرية  العملية 

على حركة »اجلهاد« يف غزة.
كما طلبت ال�ضلطات الإ�ضرائيلية 
م��ن ���ض��ك��ان م���دن ال��ن��ق��ب التوجه 

اإىل املاجئ.

�ضواريخ  ان��ط��اق  م��ع  بالتزامن 
ب���اجت���اه مدينة  م���ن ق���ط���اع غ����زة 

ع�ضقان.
الإ�ضرائيلي،  الدفاع  وزير  واأعلن 
ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س اأم�������س الأح�����د اأن 
حتى  �ضت�ضتمر  غ��زة  يف  العمليات 
وال�ضتقرار.  ال���ه���دوء  ا���ض��ت��ع��ادة 
ال���وزراء  وب��ال��ت��زام��ن، ق��ال رئي�س 
الإ����ض���رائ���ي���ل���ي، ي���ائ���ري لب���ي���د، يف 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإ����ض���رائ���ي���ل  اأن  م�������ض���ادر  ذك�������رت 
اتفقوا  الفل�ضطينين  وامل�ضلحن 
ب���ه���دن���ة يف غزة  الل�����ت�����زام  ع���ل���ى 
اع��ت��ب��ارا م��ن م�����ض��اء اأم�����س الأحد 
ع��م��ا ب���اق���راح ال��ق��اه��رة، وذلك 
ب��ع��د ق�����ض��ف اإ���ض��رائ��ي��ل لأه����داف 
اجلمعة  ي����وم  م��ن��ذ  ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 
امل�ضلحن  دف�������ع  مم�����ا  امل����ا�����ض����ي 
ب�ضواريخ  م��دن��ه��ا  ل����ض���ت���ه���داف 

بعيدة املدى.
وق����ال م�����ض��در اأم��ن��ي م�����ض��ري اإن 
ع��ل��ى عر�س  اإ����ض���رائ���ي���ل واف���ق���ت 
م�ضوؤول  ق���ال  ح��ن  ال��ت��ه��دئ��ة، يف 
ع��ل��ى جهود  ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي م��ط��ل��ع 
�ضيدخل  اإن���ه  امل�ضرية  ال��و���ض��اط��ة 
 20:00 ال�ضاعة  التنفيذ  حيز 

)1900 بتوقيت جرينت�س(.
با�ضم  م���ت���ح���دث���ون  ي����وؤك����د  ومل 
الإ�ضامي،  واجل���ه���اد  اإ���ض��رائ��ي��ل 
الف�ضيل الذي يقاتل يف غزة منذ 
اجلمعة،  ي��وم  ال�ضتباكات  ان��دلع 
اإنهم على   بالقول  واكتفوا   ، ذلك 

ات�ضال بالقاهرة.
م�ضادر  ع���ن  »روي��������رز«  ون��ق��ل��ت 
م�ضرية قولها، اإن القاهرة طلبت 
وقف اإطاق النار يف غزة، اعتبارا 

الإ�ضرائيلي،  اجل���ي�������س  واأع����ل����ن 
ي�ضنرّ ق�ضفا على كل  اأن��ه  الأح���د، 
التابعة  ال�ضواريخ  اإطاق  مواقع 

حلركة »اجلهاد« يف غزة.
اأن  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  واع��ت��� 
ا�ضتمرار  ع��ل��ى  ردا  ج���اء  ق�����ض��ف��ه 
ال�ضواريخ من غزة جتاه  اإط��اق 

اإ�ضرائيل.
وج�������اء الإع����������ان الإ����ض���رائ���ي���ل���ي 

ب���ي���ان م�����ض��رك م���ع غ��ان��ت�����س اإن 
قتل من�ضور كان »جهداً عملياتياً 
العملية  وا�ضفاً  وا�ضتخباراتياً«، 
واأ�ضاف  ال��ع��ادي.  ب��الإجن��از غ��ري 
اأن  مكتبه  ن�����ض��ره  ب��ي��ان  يف  لب��ي��د 
اجلي�س الإ�ضرائيلي يوا�ضل �ضرب 
لفرق  عمليات  واإح��ب��اط  اأه����داف 
اإط����اق ال�����ض��واري��خ، م�����ض��رياً اإىل 
اأن القوات »تعمل بدقة وبطريقة 
م�����ض��وؤول��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل ال�����ض��رر على 
املدنين«. كما اأكد رئي�س الوزراء 
الإ�ضرائيلي على ا�ضتمرار العملية 

»طاملا دعت ال�ضرورة«.
�ضفارات  اأُطلقت  فيما  ذلك  ياأتي 
اأم�����س يف منطقة  �ضباح  الإن����ذار، 
منذ  الأوىل  ل���ل���م���رة  ال����ق����د�����س 
امل�ضتمر  امل�����ض��ل��ح  ال��ت�����ض��ع��ي��د  ب���دء 
وح���رك���ة اجلهاد  اإ����ض���رائ���ي���ل  ب���ن 

الإ�ضامي يف قطاع غزة.
الإ�ضرائيلي  اجلي�س  اأف��اد  وقبلها 
حلركة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة  بتحييد 
اجل���ه���اد يف غ����زة، وذل����ك ب��ع��د اأن 
اأعلن اجلي�س قتل خالد من�ضور، 
املنطقة اجلنوبية يف حركة  قائد 
اجل��ه��اد داخ���ل ق��ط��اع غ���زة، فيما 
القطاع  يف  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
ارتفاع ح�ضيلة القتلى يف غزة اإىل 

اأطفال.  6 بينهم   31

املفو�صية العليا يف العراق تنفي حتديد موعد انتخابات مبكرة

اأن�ضار ال�ضدر يبدوؤون الأ�ضبوع الثاين من العت�ضام اأمام الربملان 
•• بغداد-وكاالت:

بداأ اأن�ضار رجل الدين ال�ضيعي مقتدى ال�ضدر اأم�س 
، اأ�ضبوعهم الثاين من العت�ضام اأمام مبنى ال�ملان 

العراقي يف بغداد.
ال�ضبت  يوم  انطلقت  املفتوح  العت�ضام  �ضرارة  كانت 
)30 يوليو متوز( بعد اأن اأمر ال�ضدر اأتباعه باقتحام 
حلرا�ضة  تخ�ضع  ال��ت��ي  ب��غ��داد  يف  اخل�����ض��راء  املنطقة 

م�ضددة واحتال ال�ملان.
�ضاء  »اإن  مي�ضان  ك��رار اخلزعلي من حمافظة  وق��ال 
مقتدى  القائد  ب��اأم��ر  �ضنوات  دام  ل��و  العت�ضام  اهلل 
ال�ضدر نحن باقون على هذا العت�ضام املفتوح حلن 

حتقيق مطالب القائد مقتدى ال�ضدر«.
وق���ال ع��راق��ي اآخ���ر ي��دع��ى ح�ضن ك��رمي وه��و جال�س 
ال����مل���ان »معت�ضمن  ب��ج��وار  اأق��ي��م��ت  داخ����ل خ��ي��م��ة 
الوجوه  وتغري  ال���مل��ان  ح��ل  ومطالبنا  اهلل  �ضاء  اإن 
ال�ضيد  باأمر  اإل  منا  نن�ضحب  وما  الفا�ضدة  القدمية 

القائد مقتدى ال�ضدر«.
نفت  �ضيا�ضي،  انق�ضام  العراق من  ماي�ضهده  ويف ظل 
الباد،  يف  ل��ان��ت��خ��اب��ات  امل�ضتقلة  العليا  املفو�ضية 

الأحد، حتديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
وق���ال���ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ض��م امل��ف��و���ض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا جمانة 

املفو�ضية  اإن  ال��ع��راق��ي��ة،  الأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  ال���غ���اي، 
ال�ضادرة  ال��ق��رارات  تنفذ  حم��اي��دة  مهنية  »موؤ�ض�ضة 
من  وغ��ريه��ا  وال�ضتفتاءات  النتخابات  بخ�ضو�س 

الأمور املتعلقة بالعمل النتخابي«.
يف  العليا  ال�ضلطة  هو  املفو�ضن  »جمل�س  واأ�ضافت: 
اأو  موعد  بتحديد  املعني  وهو  النتخابات  مفو�ضية 
انتخابية  عملية  اأي  لإج��راء  املطلوبة  الزمنية  امل��دة 
بالت�ضاور مع احلكومة، ا�ضتنادا اإىل قانون النتخابات 

النافذ«.
واأ�ضارت اإىل اأنه »مل ي�ضدر عن جمل�س املفو�ضن اأي 

قرار اأو بيان بهذا اخل�ضو�س«.
وذكرت الغاي اأن »فيما يخ�س امليزانية النتخابية 
ف��ع��ادة م��ا ت��ف��رد ل��ه��ا م��ي��زان��ي��ة خ��ا���ض��ة ق��د ت��ك��ون مع 
وهذا  منفرد،  ب�ضكل  خم�ض�ضة  اأو  الحتادية  املوازنة 

يحتاج اإىل ت�ضريع«.
وتتوا�ضل العت�ضامات يف حميط ال�ملان العراقي، 
مقتدى  ال�ضدري  التيار  زعيم  منا�ضرو  ي�ضررّ  حيث 
حتقيق  حن  اإىل  حتركاتهم  موا�ضلة  على  ال�ضدر، 

مطالبهم.
واأب����رز ه��ذه امل��ط��ال��ب ه��و ال��دع��وة اإىل ح��ل ال�ملان، 
الباد، والتغيري  نيابية مبكرة يف  انتخابات  واإج��راء 

ال�ضيا�ضي، ومكافحة الف�ضاد.

التون�ضي  ال�����ض��واح��ل  خفر 
م���ه���اج���را   255 ي���ن���ق���ذ 

•• تون�س-اأ ف ب:

التون�ضي  ال�����ض��واح��ل  خ��ف��ر  اأع���ل���ن 
255 م��ه��اج��را غري  اأم�����س ان��ق��اذ 

قانوين يف ليلة واحدة.
با�ضم  ال���ر����ض���م���ي  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
وحدات  متكنت  الوطني:  احلر�س 
من اإحباط عدد 17 عملية اجتياز 
وجندة  خل�ضة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ح��دود 

واإنقاذ عدد 255 جمتازا.

م��وق��وف��ًا   31 ح���وايل  ف���رار 
لبنان يف  احتجاز  مركز  م��ن 

•• بريوت-اأ ف ب:

فررّ حوايل 31 موقوفاً فجر  اأم�س 
الأح�����د م���ن م��رك��ز اح���ت���ج���اٍز واق����ٍع 
حتت ج�ضر ق�ضر العدل يف بريوت، 
اإىل  اأداٍة  تهريب  نوا من  بعدما متكرّ
�ضجنهم �ضاعدتهم على القيام بهذه 
م�ضادر  اأف�����ادت  ح�ضبما  ال��ع��م��ل��ي��ة، 

اأمنية وق�ضائية.
وقالت قوات الأمن الداخلي يف بيان 
"الأوامر الفورية اأُعطَيت لتوقيف" 
الفاررّين، م�ضيفة اأنرّ »التحقيق جاٍر 
« للوقوف  باإ�ضراف الق�ضاء املخت�سرّ

على ظروف فرارهم.
»ف��ران�����س بر�س«  و���ض��اه��د م��را���ض��ل 
الأمنية  ال����ق����وات  الأح�������د  ����ض���ب���اح 

منت�ضرة يف منطقة ق�ضر العدل.
وقال م�ضدر ق�ضائي لفران�س بر�س 
ع���ن هويته،  ال��ك�����ض��ف  ع����دم  ط��ال��ب��ا 
ة،  عدرّ جن�ضيات  م��ن  ي��ن  »ال��ف��اررّ اإنرّ 
و�ضوريون  ل��ب��ن��ان��ي��ون  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
واأجانب، وقد هربوا  وفل�ضطينيون 
»يجري  م�����ض��ي��ف��اً  ال�������ض���ب���ت«،  ل��ي��ل 
لعدد  واإح�ضاء  اإداري  حتقيق  الآن 

امل�ضاجن وتاأكيٌد لهويتهم«.

                   يف ا�صتعرا�س ا�صتثنائي للقوة 
 هل �ضتعزل ال�ضني تايوان عن بقية العامل؟

•• الفجر -خرية ال�صيباين

يف اليوم التايل لزيارة رئي�ضة جمل�س النواب الأمريكي نان�ضي بيلو�ضي، جتري بكن مناورات 
ع�ضكرية حتى اأم�س الأحد بهدف عزل اجلزيرة عن بقية العامل.

اأغ�ضط�س، بعد يوم من   4 ي�ضتحق العر�س فيلم هوليود. يف الظهرية احلادة بتوقيت بكن اخلمي�س، 
زيارة نان�ضي بيلو�ضي، رئي�ضة جمل�س النواب الأمريكي –التي راأى فيها النظام ال�ضيوعي اإهانة له –فتحت 

ع�ضرات املركبات املجهزة بقاذفات �ضواريخ النار باجتاه تايوان -لكن مل ت�ضرب اجلزيرة. )التفا�ضيل �س8(
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اأخبـار الإمـارات

�ضلطان اجلابر: روؤية حممد بن زايد تركز على تنمية القدرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا والذكاء ال�ضطناعي
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد 
اجلابر وزير ال�ضناعة والتكنولوجيا 
املتقدمة رئي�س جمل�س اأمناء جامعة 
حممد بن زايد للذكاء ال�ضطناعي 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  روؤي������ة  اأن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
على  ت��رك��ز  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
العلوم  جم����ال  يف  ال����ق����درات  ت��ن��م��ي��ة 
ال�ضطناعي  والذكاء  والتكنولوجيا 
كعوامل اأ�ضا�ضية لتحقيق نقلة نوعية 
القت�ضادية  التنمية  م�ضتوى  على 

والجتماعية.
وتطرق يف حوار مع و�ضائل الإعام 
زاي���د  ب���ن  حم��م��د  ج��ام��ع��ة  دور  اإىل 
ل��ل��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي ال����ري����ادي يف 
القت�ضاد  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة  ق���ط���اع���ات 
قطاع  يف  والب���ت���ك���ار  وال����ض���ت���دام���ة 
الذكاء  ي�ضاهم  اأن  متوقعا  الطاقة، 
بحوايل  ت��ق��در  ب��زي��ادة  ال�ضطناعي 
القت�ضاد  يف  دولر  ت��رل��ي��ون   16
احل��وار حماور عدة  وتناول  العاملي. 
 " " يف  " ث��م��ام��ة  من�ضة  بينها  م��ن 
" التي حققت قيمة جتارية  اأدن��وك 
بلغت 1.1 مليار دولر اأمريكي منذ 
اإطاقها عام 2017، ع� ا�ضتخدام 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة وال���ذك���اء 

ال�ضطناعي وتقنيات الرقمنة.
وفيما يلي ن�س احلوار :

تاأ�ضي�س  اأه���م���ي���ة  ت��ك��م��ن  اأي�����ن   1-  
للذكاء  باأكملها  خم�ض�ضة  جامعة 
 ،2017 ع�����ام  يف  ال����ض���ط���ن���اع���ي؟ 
ا�ضراتيجية  الإم��ارات  دولة  و�ضعت 
الذكاء  ط��م��وح��ة يف جم���ال  وط��ن��ي��ة 
الدولة  اأه��داف  د  جت�ضرّ ال�ضطناعي 
باأن ت�ضبح من الدول الرائدة يف هذا 
وذلك   ،2031 ع��ام  بحلول  امل��ج��ال 
 .2071 الإم����ارات  مئوية  اإط���ار  يف 
و���ض��ت��وؤدي ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زايد 
حمورياً  دوراً  ال�ضطناعي  للذكاء 
ال���روؤي���ة م��ن خال  ه���ذه  يف حتقيق 
اقت�ضادية  فر�س  اإيجاد  يف  امل�ضاعدة 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ة واج���ت���م���اع���ي���ة ج���دي���دة، 
وال�ضركات  واحلكومات  للمواطنن 

�ضمن بيئة يزدهر فيها البتكار.
وال�ضركات  تركيز احلكومات  ويزداد 
ع����ل����ى دم��������ج ت����ط����ب����ي����ق����ات ال�����ذك�����اء 
نحو  عملياتها  �ضمن  ال�ضطناعي 
ل��ت�����ض��ب��ح عملية  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
�ضا�ضة  واأك��������ر  اأ������ض�����رع  ال���ت���ح���ول 
مهمة  الرقمنة  واأن  خا�ضًة  وكفاءة، 
ج�������داً ل���ن���ج���اح ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ذك����اء 
ال����ض���ط���ن���اع���ي وال�����ض����ت����ف����ادة من 
الرقمنة  تطبيقات  وتعد  اإمكاناته. 
مكملة  ال����ض���ط���ن���اع���ي  وال������ذك������اء 
كل  يعتمد  حيث  البع�س،  لبع�ضها 
منها على الآخر لتقدمي روؤى فريدة 
من نوعها، من خال اخلوارزميات 
الرقمية،  البيانات  بتحليل  اخلا�ضة 
مثل  ج���دي���دة  اإم���ك���ان���ات  ت���وف���ري  اأو 
تقنيات التنبوؤات وتوقعات التوجهات 
ول  ال��ك��ف��اءة.  ت��ع��زي��ز  اأو  امل�ضتقبلية 
ي�ضكل  ال�ضطناعي  الذكاء  باأن  �ضك 
نوعية  نقلة  لتحقيق  اأ�ضا�ضياً  عامًا 
القت�ضادية  التنمية  م�ضتوى  على 
والج��ت��م��اع��ي��ة يف ع�����ض��رن��ا احل���ايل، 
اأن����ه ���ض��ي��ك��ون املحرك  وم���ن امل��ت��وق��ع 
لتحقيق  ك���ف���اءة  والأك������ر  الأق������وى 
يعزز  واأن  الق���ت�������ض���ادي،  الزده�������ار 
ال�ضوق  تغريات  مواكبة  على  القدرة 
ميكن  ال��ت��ي  والتقلبات  وال�����ض��دم��ات 
قدرتنا  ف����اإن  ل��ذل��ك،  ي�����ض��ه��ده��ا.  اأن 
ع��ل��ى ال���ض��ت��ف��ادة م���ن ه����ذا املحرك 
وج��ود خ�اء  تتطلب  للنمو،  القوي 
تخ�ض�ضات  يف  وموؤهلن  متمر�ضن 
الروؤية  مثل  ال���ض��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء 
ومعاجلة  الآل���ة  وتعلم  احلا�ضوبية 
الروبوتات،  وعلم  الطبيعية  اللغات 
خا�ضًة واأن هناك تناف�س عاملي على 
املميزة  الكفاءات  اأ�ضحاب  ا�ضتقطاب 
يف ه�����ذه امل�����ج�����الت. وك���م���ا ج�����اء يف 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  كلمة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
عدة  ق���ب���ل  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
�ضموه  روؤية  اأو�ضحت  والتي  اأ�ضابيع، 
حملياً  قدراتنا  تنمية  اإىل  الرامية 
والتكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  جم����ال  يف 
جلميع  فوائد  لتحقيق  وتطويرها، 
واملجتمع،  الق���ت�������ض���اد  ق���ط���اع���ات 
ومتا�ضياً مع هذه الروؤية حول رعاية 
وت��دري��ب��ه��ا و�ضقلها  ال��ك��ف��اءات  ه���ذه 
وخارجها،  الدولة  داخ��ل  وتطويرها 
فقد و�ضعت جامعة حممد بن زايد 
اأهدافاً  لنف�ضها  ال�ضطناعي  للذكاء 

للعلوم، وغريها من املوؤ�ض�ضات.
تعاون  اتفاقية  م��وؤخ��راً  اأب��رم��ت  كما 
اإم" العماقة يف  بي  "اآي  �ضركة  مع 
مركز  لإط��اق  التكنولوجيا  جم��ال 
ل��ل��ت��م��ي��ز خم�����ض�����س لبحوث  ج��دي��د 
وتطويرها.  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اجلامعة،  ط����اب  امل���رك���ز  وي��ج��م��ع 
واأع�ضاء الهيئة التدري�ضية، وباحثي 
اإم" للعمل معاً على تطوير  "اآي بي 
اأدوات معاجلة اللغات الطبيعية، مبا 
يف ذلك اللغة العربية، بالإ�ضافة اإىل 
التي  ال�ضطناعي  الذكاء  تطبيقات 
ال��ت��ح��دي��ات يف جم���ال العمل  ت��ع��ال��ج 

املناخي والرعاية ال�ضحية.
ال�ضحية،  ال���رع���اي���ة  ق���ط���اع  يف  اأم�����ا 
فتعاونت اجلامعة مع �ضركة اأبوظبي 
للخدمات ال�ضحية "�ضحة" لتطوير 
ال�ضطناعي  ال���ذك���اء  خ���وارزم���ي���ات 
ب�ضكتة  الإ�ضابة  توقع  على  ال��ق��ادرة 

قلبية قبل حدوثها.
ك��م��ا ي��ع��م��ل ط����اب ج��ام��ع��ة حممد 
على  ال�ضطناعي  ل��ل��ذك��اء  زاي���د  ب��ن 
مر�س  ت�ضخي�س  ب��اآل��ي��ات  الرت���ق���اء 
وفحو�ضات  وع���اج���ه،  ال�����ض��رط��ان 
ال����ت����وح����د عند  ا�����ض����ط����راب ط���ي���ف 
الطاب  ي�����ض��ت��ف��ي��د  ك��م��ا  الأط����ف����ال. 
ت�ضميم  يف  ال�ضطناعي  الذكاء  من 
م�����ض��ت��وي��ات �ضامة  ل��ت��ع��زي��ز  ح��ل��ول 
ال�ضائقن وتقليل املخالفات املرتكبة 
يف قطاع النقل، ونالت هذه اجلهود 
واملوا�ضات  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دي��ر 
ب����دب����ي. ه������ذه الأم����ث����ل����ة ت����وؤك����د اأن 
ب�����داأ يحدث  ال���ت���ط���وي���ري  ال��ت��غ��ي��ري 
فاجلامعة  ة.  ع������درّ م�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
احلكومين  ال���������ض����رك����اء  ت�������ض���اع���د 
لع���ت���م���اد ال����ذك����اء ال���ض��ط��ن��اع��ي يف 
ا�ضتقطاب  على  تعمل  كما  عملهم، 
وعلى  العاملية،  واخل���ات  ال�ضراكات 
�ضنحتاجها  ال���ت���ي  امل���واه���ب  اإع������داد 
وبعبارة  القادمة.  العقود  على مدى 
اأخ�������رى، ت���ق���دم ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
زاي�����د ل���ل���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي دع���وة 
جمال  يف  للتعاون  للعامل  مفتوحة 
ولت�ضخري  ال���ض��ط��ن��اع��ي،  ال����ذك����اء 
الزدهار  تعزيز  بهدف  التكنولوجيا 

وحت�ضن جودة احلياة.
جناح  م���دى  ق��ي��ا���س  ي��ت��م  ك��ي��ف   4-
حممد  جامعة  مثل  بحثية  جامعة 
ال�ضطناعي؟  ل���ل���ذك���اء  زاي������د  ب����ن 
البحثية  اجل���ام���ع���ات  جن����اح  ُي��ق��ا���س 
عليها،  تعمل  التي  البحوث  باأهمية 

واخلدمات  وال��ط��اق��ة،  امل����وارد  منها 
وال�ضياحة  وال���ن���ق���ل،  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة 
ال�ضحية،  وال���رع���اي���ة  وال�����ض��ي��اف��ة، 
ال�������ض���ي����اين. ف��ف��ي قطاع  والأم������ن 
ال��ط��اق��ة ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال، نعمل 
املتقدمة  التكنولوجيا  اإدخ���ال  على 
�ضل�ضلة  وج��وان��ب  م��راح��ل  جميع  يف 
القيمة، وذلك لتعزيز كفاءة الأ�ضول 
وحت�ضن الأداء اإىل اأق�ضى حد. واإذا 
النفط  اآخ��ر من قطاع  اأخ��ذن��ا مثاًل 
"ثمامة"  من�ضة  اأن  ن���رى  وال���غ���از، 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  على  القائمة 
اأبوظبي  ب����رول  ل�����ض��رك��ة  وال��ت��اب��ع��ة 
ال��وط��ن��ي��ة /اأدن�������وك/ ح��ق��ق��ت قيمة 
دولر  م��ل��ي��ار   1.1 ب��ل��غ��ت  جت���اري���ة 
 2017 عام  اإطاقها  منذ  اأمريكي 
ع� ا�ضتخدام التكنولوجيا احلديثة 
وتقنيات  ال����ض���ط���ن���اع���ي  وال�����ذك�����اء 

الرقمنة.
جمال  يف  رائ����دة  "اأدنوك"  وت��ع��ت��� 
امل���ت���ط���ورة �ضمن  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ن�����ض��ر 
ال�������ض���ن���اع���ي، مب����ا يف ذلك  ال���ق���ط���اع 
والبيانات  ال����ض���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
ت�ضن"  "البلوك  وتقنيات  ال�ضخمة 

والرقمنة.
وي����ع����د م����رك����ز ال���ت���ح���ك���م ال���رق���م���ي 
اأح����د  "اأدنوك"  يف  "بانوراما" 
العامل،  يف  التنبوؤية  املن�ضات  اأك���� 
ال���رائ���د عاملياً  امل���رك���ز  ي��ج��م��ع  ح��ي��ث 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات ال��ف��وري��ة من 
خمتلف �ضركات جمموعة "اأدنوك"، 
التحليلية  ال���ن���م���اذج  وب��ا���ض��ت��خ��دام 
ال���ذك���ي���ة، ي�����ض��ت��ع��ر���س امل���رك���ز 250 
األف نقطة بيانات فورية من جميع 
تكامل  ل��ي��وف��ر  الت�ضغيلية،  امل���واق���ع 
البحرية  املن�ضاآت  بن  للبيانات  ت��ام 
مركز  اإط���������اق  وم����ن����ذ  وال�������ي������ة. 
حقق   ،2017 ع��ام  يف  "بانوراما" 
ق��ي��م��ة جت���اري���ة ت��ف��وق امل��ل��ي��ار دولر 

اأمريكي.
"اإيه  "اأدنوك" ���ض��رك��ة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
كم�ضروع   /AIQ/ كيو"  اآي 
 "42 "جي  جمموعة  م��ع  م�ضرك 
تطبيقات  ل���ت���ط���وي���ر   ،/G42/
تقنيات  ودع���م  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 
�ضا�ضل القيمة وال�ضيانة التنبوؤية، 
ت�ضن"  "البلوك  حلول  وا�ضتخدام 
ب����امل����وارد  يف احل�������ض���اب���ات اخل���ا����ض���ة 

الهيدروكربونية.
اإحداث  ال�ضطناعي يف  الذكاء  وبداأ 
التي نعمل  نقلة نوعية يف الطريقة 

والتنبوؤ بالنتائج، مما ينعك�س اإيجاباً 
على اأدائها.

ون���ع���م���ل ع���ل���ى حت���ق���ي���ق ذل������ك ع� 
كبار  م���ن���ه���ا مت���ك���ن  ط��������رق،  ة  ع��������درّ
ووا�ضعي  ال��ق��رار  و�ضناع  امل�ضوؤولن 
القطاعن  يف  ال����ض���رات���ي���ج���ي���ات 
احلكومي واخلا�س على اإدراك تاأثري 
الذكاء ال�ضطناعي يف تعزيز النجاح 
م�ضتقبًا. وتقدم جامعة حممد بن 
تدريبياً  ال�ضطناعي  للذكاء  زاي���د 
امل�ضتوى من خال برناجمها  عايل 
م�ضوؤولن  يجمع  ال���ذي  التنفيذي 
م����ن ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة لإط�����اق 
احل��وار يف ما بينهم وزي��ادة قدرتهم 
تقنيات  ب���ا����ض���ت���خ���دام  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
وعلم  والأمتتة  ال�ضطناعي  الذكاء 

الروبوتات وغريها من املجالت.
الإم�������ارات  اأن دول�����ة  اأي�������ض���اً  ُي���ذك���ر 
ت��ت��ب��واأ ال���ي���وم م��ك��ان��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة 
يف ع���دد م��ن امل���ج���الت امل��ه��م��ة، على 
كليات  خريجي  ن�ضبة  امل��ث��ال،  �ضبيل 
والهند�ضة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
والريا�ضيات تبلغ %22 يف الدولة 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف   16% مقابل 
ال�ضباب  ه��وؤلء  ويتمتع  الأمريكية. 
املرتبطة  الأ����ض���ا����ض���ي���ة  ب����امل����ه����ارات 
ب��ال��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، م��ث��ل علوم 
ال�جمية،  وامل����ع����ارف  احل���ا����ض���وب، 
وبالإمكان  الإح�����ض��ائ��ي،  والتحليل 
ب�ضرعة لي�ضبحوا  تطوير مهاراتهم 
ال�����ذك�����اء  جم��������ال  يف  م����ت����م����ر�����ض����ن 
مواطنو  ي�ضكل  وفيما  ال�ضطناعي. 
م��ن طاب   13% حالياً  الإم����ارات 
م�ضتوى  تعزيز  اأف��ق  يبدو  اجلامعة، 
الذكاء  جم��ال  يف  الوطنية  امل��واه��ب 
ال���ض��ط��ن��اع��ي يف اجل���ام���ع���ة واع�����داً 
ل��ل��غ��اي��ة. ك��م��ا ت��ت��ع��اون اجل��ام��ع��ة مع 
ال�ضناعية  ال���ق���ط���اع���ات  خم���ت���ل���ف 
ل�ضمان ح�ضول الطاب على فر�س 
درا�ضتهم،  اأث��ن��اء  الداخلي  التدريب 
منا�ضبة  ع���م���ل  ف����ر�����س  ول����ت����اأم����ن 
باملواهب  الح��ت��ف��اظ  اأج���ل  م��ن  لهم 
ال��واع��دة داخ���ل دول���ة الإم�����ارات بعد 
من  ال�ضتفادة  يتيح  مم��ا  تخرجها، 
لهوؤلء  ال��ع��امل��ي��ة  امل����واه����ب  اأف�������ض���ل 
ال�������ض���ب���اب ال����ذي����ن ���ض��ي��ع��م��ل��ون على 
و�ضيقودون  نا�ضئة،  �ضركات  تاأ�ضي�س 
ب��ع�����س امل��وؤ���ض�����ض��ات، وي�����ض��اع��دون يف 
للمواهب  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإر����ض���اء 

املحلية لتزدهر بدورها.
اجلامعة  دور  ل��ن��ا  بينتم  ل��ق��د   6-

اجلامعة  �ضت�ضهم  ح��ي��ث  ط��م��وح��ة، 
والتعليم،  البحث  يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
ال�ضعيد  على  قيادي  ب��دور  و�ضتقوم 
الفكري مل�ضاعدة دولة الإمارات على 
ال�ضتفادة من التكنولوجيا املتقدمة 
الآن،  وحتى  وامل�ضتقبل.  احلا�ضر  يف 
جنحت اجلامعة با�ضتقطاب 34 من 
اأف�ضل الباحثن الذين ان�ضموا اإىل 
 58% منهم  ال��ت��دري�����ض��ي��ة،  هيئتها 
ممن عملو يف اأف�ضل 100 موؤ�ض�ضة 
العامل.  يف  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 
وي��رك��ز ه����وؤلء اخل�����اء ع��ل��ى �ضقل 
اأ�ضحاب  من  القادم  اجليل  اإمكانات 
املواهب يف دول��ة الإم���ارات وخمتلف 
اأرج��اء العامل، بهدف اإط��اق العنان 
قيادة  ت��ويل  على  اجليل  ه��ذا  لقدرة 

القطاع، ودفعه نحو اآفاق جديدة.
 133 وحت��ت�����ض��ن اجل��ام��ع��ة ح��ال��ي��اً 
37 دول����ة، مم��ا يعك�س  م��ن  ط��ال��ب��اً 
الثقايف والجتماعي يف دولة  ع  التنورّ
الإم�����ارات، وجت���در الإ���ض��ارة هنا اإىل 
من  دفعة  اأول  ج  �ضتخررّ اجلامعة  اأن 
العام  من  دي�ضم�  �ضهر  يف  طابها 
احلايل. ومن اأهم ما مييز اجلامعة 
تركيزها على البتكار، فاجلامعة ل 
ت�ضعى فقط اإىل تنمية املواهب، اإمنا 
هي مركز لابتكار وموؤ�ض�ضة بحثية 
ال�ضطناعي  ب��ال��ذك��اء  متخ�ض�ضة 
نظرنا  واإذا  ال��دول��ة.  م�ضتوى  على 
وال�ضركات  الأع��م��ال  جمتمعات  اإىل 
اأنها  العامل، ناحظ  الناجحة حول 
الوطنية  ال�ضتثمارات  ث��م��رة  ت��ك��ون 
وال�ضركات  الأف���������راد  يف  ال���ك���ب���رية 
والبحوث التي ت�ضكل اأ�ضا�س البتكار 
وريادة الأعمال. ومما ل �ضك فيه اأن 
اإليه،  اأ�ضرنا  ما  كل  تعزز  اجلامعات 
لذا فاإن تاأ�ضي�س جامعة بحثية ُتعنى 
ب��ال��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي ك���ان اخليار 

الأمثل.
اأن  ميكن  القطاعات  اأي  براأيكم   2-
ت��ك��ون الأك����ر ا���ض��ت��ف��ادة م��ن الذكاء 
الإمارات  دول��ة  تركز  ال�ضطناعي؟ 
الذكاء  اأ���ض��ول  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  على 
والرقمية  امل����ادي����ة  ال����ض���ط���ن���اع���ي 
اأ�ضول  ه��م��ا  اأ���ض��ا���ض��ن  جم���ال���ن  يف 
من  النا�ضئة  والقطاعات  ال�ضناعة 
ج��ه��ة، واحل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة م��ن جهة 

اأخرى.
من  ال��ع��دي��د  الأول  امل��ج��ال  يت�ضمن 
ال��ف��ر���س ال��ك��ب��رية ل��ا���ض��ت��ف��ادة من 
ال�ضطناعي،  ال���ذك���اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

التي  امل���واه���ب  م�����ض��ت��وى  ج��ان��ب  اإىل 
من  فقط  عامن  فبعد  ت�ضتقطبها. 
ت��اأ���ض��ي�����ض��ه��ا، اح��ت��ل��ت ج��ام��ع��ة حممد 
ال�ضطناعي  ل����ل����ذك����اء  زاي�������د  ب�����ن 
املوؤ�ض�ضات  ب��ن  عاملياً   127 املرتبة 
ال���ت���ي ُت��ع��ن��ى ب����اإج����راء الأب����ح����اث يف 
جم��ال علم احل��ا���ض��وب، مب��ا يف ذلك 
والأنظمة  ال����ض���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
والنظريات وجمالت اأخرى متعددة 
الروبوتات  علم  مثل  التخ�ض�ضات، 
وت�ضوير  احل����ا�����ض����وب  ور�����ض����وم����ات 
املجالت.  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ب��ي��ان��ات، 
الت�ضنيف  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 
ي�ضع جامعة حممد بن زايد للذكاء 
موؤ�ض�ضات  مب�����ض��اف  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
ن��وت��ردام، وجامعة  ب��ارزة مثل  عاملية 
للعلوم،  واي��زم��ان  ومعهد  ليفربول، 
اأو���ض��اك��ا، وامل��در���ض��ة العليا  وج��ام��ع��ة 
ل��اأ���ض��ات��ذة يف ف��رن�����ض��ا وغ��ريه��ا من 

املوؤ�ض�ضات التعليمية املرموقة.
ويف جمالت الركيز احلالية جلامعة 
حممد بن زايد للذكاء ال�ضطناعي، 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  ت�ضمل  وال��ت��ي 
وال���روؤي���ة احل��ا���ض��وب��ي��ة وت��ع��ل��م الآلة 
احتلت  الطبيعية،  اللغات  ومعاجلة 
30 عاملياً متقدمًة  املرتبة  اجلامعة 
اجلامعات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ب��ذل��ك 
اأنحاء  جميع  يف  العريقة  البحثية 
مي�ضيغان  ج���ام���ع���ة  م���ث���ل  ال����ع����امل، 
وج��ورج��ي��ا ت��ك وج��ام��ع��ة ت��ورن��ت��و يف 
اأمريكا ال�ضمالية، واإم�يال كوليدج 
التطبيقية  الفنون  ومدر�ضة  لندن، 
بانك  م��اك�����س  وجمعية  ل����وزان،  يف 
اأوروب��ا، وجامعة طوكيو وجامعة  يف 
يف  �ضيدين  وجامعة  الوطنية  �ضيول 
اآ���ض��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ. ب��ن��اًء عليه، 
بن  حممد  جامعة  اإن  ال��ق��ول  مُيكن 
زايد للذكاء ال�ضطناعي هي اأف�ضل 
موؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة بعلوم احلا�ضوب 
ال�ضرق  ويف  ال����ع����رب����ي،  ال����ع����امل  يف 

الأو�ضط واأفريقيا.
احتمال  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل��ون  ك��ي��ف   5-
قبل  م��ن  والتطوير  التغيري  رف�س 
ال�����ض��وق؟ هدفنا  ب��ع�����س اجل��ه��ات يف 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  م�ضاعدة  ه��و 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن  يف 
ع���ل���ى اإع���������ادة ت��ن��ظ��ي��م اأول����وي����ات����ه����ا، 
اإي�ضاح  ال�������ض���روري  م���ن  و���ض��ي��ك��ون 
اأهمية التغيري واملزايا التي يوفرها 
ال��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي، م��ث��ل التقدم 
التكنولوجيا والأمتتة  على م�ضتوى 

اإعطاء  خ��ال  من  يومي،  ب�ضكل  بها 
الأولوية لاإنتاجية، وتعزيز اإمكانات 
التنبوؤ، والركيز على حماية البيئة 

والأفراد.
ومت���ا����ض���ي���اً م���ع روؤي������ة ال���ق���ي���ادة ب���اأن 
تطوير الكوادر الب�ضرية هي اأولوية 
بن  حممد  جامعة  ت�ضتمر  مطلقة، 
بت�ضجيع  ال�ضطناعي  للذكاء  زاي��د 
خال  م��ن  التجريبي  التعلم  ودع��م 
الداخلي  ال���ت���دري���ب  ف��ر���س  ت��وف��ري 
ملختلف الكوادر ممن يدر�ضون داخل 
دولة الإمارات وخارجها، حيث نوفر 
للتعلم  ق��ي��م��ة  ��ا  ف��ر���ضً ل��ل��م��ت��درب��ن 
وال���ت���ط���وي���ر ال��وظ��ي��ف��ي م���ن خال 
املهارات.  وتطوير  العملي  التطبيق 
ال�ضتفادة  ت��ت��م  ذل�����ك،  ج���ان���ب  اإىل 
بالفعل  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  م���ن 
م��ه��م��ة مثل  وط���ن���ي���ة  م�����ب�����ادرات  يف 
ب��رن��ام��ج اجل��ي��ن��وم الإم���ارات���ي، حيث 
الذكاء  على  قائمة  اأدوات  ُت�ضتخدم 
كميات  ل����ض���ت���خ���راج  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
الناجتة  املعقدة  البيانات  كبرية من 
احلم�س  ت�ضل�ضل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ن 

النووي، ومن ثم تف�ضريها.
ُيعد  اأما يف جمال احلكومة الذكية، 
الإمارات  دولة  يف  احلكومي  القطاع 
تقدمي  جم�����ال  يف  ب��ال��ف��ع��ل  رائ��������داً 
يعمل  اإذ  الذكية،  العامة  اخل��دم��ات 
ال�ضطناعي  ال���ذك���اء  تطبيق  ع��ل��ى 
جوانب  خمتلف  يف  مبتكرة  ب��ط��رق 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي. وي��ت�����ض��م��ن ذلك 
للنقل  ال��زم��ن��ي��ة  اجل�������داول  ���ض��ب��ط 
ب�ضكل ديناميكي من اأجل ال�ضتجابة 
ل����ل����ح����وادث ب����ك����ف����اءة، وا����ض���ت���خ���دام 
م�������ض���ت�������ض���ع���رات ت����ع����م����ل ب����ال����ذك����اء 
املرور،  حركة  لتنظيم  ال�ضطناعي 
الوجه  اإىل  ال��ت��ع��رف  ت��ق��ن��ي��ة  ون�����ض��ر 
ملراقبة حالة ال�ضائق، بالإ�ضافة اإىل 
ال��درد���ض��ة لتح�ضن  ط���رح روب���وت���ات 

خدمة العماء.
على  اإط���اع���ن���ا  مي��ك��ن��ك��م  ه���ل   3-
الدور  جت�ضد  ال��ت��ي  الأم��ث��ل��ة  بع�س 
اأدت�����������ه اجل�����ام�����ع�����ة يف ه����ذا  ال���������ذي 
ال��ت��غ��ي��ري؟ اأب���رم���ت ج��ام��ع��ة حممد 
ال�ضطناعي  ل����ل����ذك����اء  زاي�������د  ب�����ن 
ال�ضراكة  ات���ف���اق���ي���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال�ضراتيجية للبحث والتطوير يف 
ال�ضطناعي مع عدد  الذكاء  جمال 
هيئة  مثل  املرموقة،  املوؤ�ض�ضات  من 
البتكار  ومعهد  الرقمية،  اأبوظبي 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، وم���ع���ه���د واي����زم����ان 

امل�����واه�����ب والب����ت����ك����ار،  ت���ط���وي���ر  يف 
البحوث  اأهمية  تتجلى  كيف  ولكن 
اأعتقد  للدولة؟  بالن�ضبة  الأ�ضا�ضية 
تركز  ال��ت��ي  الأ�ضا�ضية،  البحوث  اأن 
لاإملام  العلمية  املعرفة  تطوير  على 
مب��و���ض��وع م����ا، ه���ي ا���ض��ت��ث��م��ار بعيد 
امل����دى. ومت��ا���ض��ي��اً م��ع روؤي����ة القيادة 
الر�ضيدة، نعمل على اإر�ضاء وتر�ضيخ 
نعمل  كما  والتطوير،  البحث  ثقافة 
حتقيق  يف  اجلامعة  ت�ضاهم  اأن  على 
للذكاء  ال��وط��ن��ي��ة  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
 ،2031 ع��ام  بحلول  ال�ضطناعي 
ب�ضكل  ال��وط��ن��ي��ة  خ��ط��ط��ن��ا  وت���رك���ز 
اأ�ضا�ضي على عام 2050. كما يركز 
عام  على  الإم�����ارات  مئوية  م�����ض��روع 
على  اعتدنا  فقد  لذلك،   ،2071

التخطيط طويل الأمد.
وت��ع��ت��� ال��ب��ح��وث الأ���ض��ا���ض��ي��ة اأحد 
احلا�ضر  يف  والتميز  للريادة  ال�ضبل 
وامل�ضتقبل، خا�ضة يف املجالت املهمة 
جيل  تنمية  مثل  الإم�����ارات،  ل��دول��ة 
الأعمال  ري�����ادة  وت��ع��زي��ز  ال�����ض��ب��اب، 
وال���ض��ت��دام��ة. وت��رك��ز ه��ذه البحوث 
البحث  م��ن��ه��ج��ي��ة  م���������ض����ارات  ع���ل���ى 
وجتعل جيل ال�ضباب يعتاد على حل 
البيانات  على  بالعتماد  امل�ضكات 
وال��ع��م��ل امل�����ض��رك وال��ت��ع��اون يف ما 
بينهم. هناك قول ماأثور باأن اأف�ضل 
بالأم�س.  ك��ان  �ضجرة  ل��زراع��ة  وق��ت 
وهذا هو النهج الذي نتبعه يف دولة 
التخطيط  خ�����ال  م����ن  الإم����������ارات 
با�ضتثمارات  وال���ق���ي���ام  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي 
تاأ�ضي�س جامعة  الأج��ل، مثل  طويلة 
حممد بن زياد للذكاء ال�ضطناعي. 
هناك  ي���ك���ون  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وم�����ن 
�ضرورة لبذل جهود كبرية يف املراحل 
التاأ�ضي�ضية والبدايات، واأنا على ثقة 
عاملياً  متميزة  �ضتكون  اجلامعة  ب��اأن 
خال 20 اأو 30 عاماً، خا�ضة واأنها 
م�ضارها  اإىل  الأن���ظ���ار  ت��ل��ف��ت  ب����داأت 

الطموح كموؤ�ض�ضة ا�ضتثنائية.
لل�ضناعة  ميكن  كيف  براأيكم،   7-
الرئي�ضية  القطاعات  م��ن  تكون  اأن 
يف الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة يف 
ال���ع���ق���ود ال����ق����ادم����ة؟ ب��ف�����ض��ل روؤي�����ة 
بتطوير  ق��م��ن��ا  احل��ك��ي��م��ة،  ق��ي��ادت��ن��ا 
خ����ط����ة وط����ن����ي����ة ل������ت������وؤدي ال����دول����ة 
ال����ذك����اء  جم������ال  يف  ق����ي����ادي����اً  دوراً 
العامل.  م�ضتوى  على  ال�ضطناعي 
الذكاء  ي�����ض��اه��م  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
بحوايل  ت��ق��در  ب��زي��ادة  ال�ضطناعي 
القت�ضاد  يف  دولر  ت��رل��ي��ون   16
ال���ع���امل���ي. واأع���ط���ت دول�����ة الإم������ارات 
من  ال�ضطناعي  ل��ل��ذك��اء  الأول���وي���ة 
الوطنية  ال����ض���رات���ي���ج���ي���ة  خ�����ال 
ل��ل��ذك��اء ال���ض��ط��ن��اع��ي وت��ع��ي��ن اأول 
ال�ضطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول�����ة  وزي�����ر 
وزارة  ت��اأ���ض��ي�����س  اأن  ك��م��ا  ال���ع���امل.  يف 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  لل�ضناعة 
تطبيقات  ن�ضر  ع��ل��ى  ت�ضجع  وال��ت��ي 
ذلك  يف  مب��ا  املتقدمة  التكنولوجيا 
القطاع  يف  ال���ض��ط��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء 
ال�����ض��ن��اع��ي ل��ت��ع��زي��ز امل����رون����ة ورف���ع 
الوطني،  للمنتج  التناف�ضية  القدرة 
احلايل  امل�ضهد  على  دل��ي��ل  خ��ري  ه��و 
يف ال�����دول�����ة. وك����م����ا ه����و احل�������ال يف 
ق�ضة دول��ة الإم���ارات، البداية تكون 
ب��روؤي��ة جريئة وط��م��وح��ة، ث��م نعمل 
م�ضاعفة  خ��ال  من  حتقيقها  على 
وال�ضتثمارات.  وامل���ب���ادرات  اجل��ه��ود 
وتعد جامعة حممد بن زايد للذكاء 
التي  ال�ضتثمارات  من  ال�ضطناعي 
ب�����ض��ك��ل كبري  امل�����ض��اه��م��ة  اإىل  ت�����ض��ع��ى 
القطاع  من��و  ودع���م  امل��ع��رف��ة  بتعزيز 
تنمية  ع��ل��ى  و����ض���رك���ز  ال�����ض��ن��اع��ي، 
جيل من خ�اء الذكاء ال�ضطناعي 
لل�ضوق املحلي، و�ضتحفز منو وازدهار 
و�ضتجذب  ال���ن���ا����ض���ئ���ة،  ال�������ض���رك���ات 
لإطاق  العامل  حول  من  املبتكرين 

اأعمالهم من الدولة.
���ض��ي��دي ���ض��اح��ب ال�ضمو  وك��م��ا ق���ال 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
اهلل"،  "حفظه  ال������دول������ة  رئ���ي�������س 
مب��ن��ا���ض��ب��ة اف���ت���ت���اح ج���ام���ع���ة حممد 
فاإن  ال�ضطناعي،  للذكاء  زاي��د  ب��ن 
الذكاء  جم���ال  يف  ال���ق���درات  "بناء 
الريادة  روح  يج�ضد  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
ب��ه��ا دول���ة الإم������ارات ..  ال��ت��ي تتميز 
وباإطاق جامعة متخ�ض�ضة بالذكاء 
اأبوظبي  يف  ال����ي����وم  ال����ض���ط���ن���اع���ي 
نخطو خطوة طموحة نحو ت�ضخري 
اإمكانات التكنولوجيا لتعزيز التقدم 
جديدة  لبتكارات  الطريق  ومتهيد 
الإم���ارات  دول��ة  على  بالفائدة  تعود 

والعامل". 

الأعمال  ريادة  تدعم  التي  والبحوث  الأفراد  يف  الوطنية  لال�ضتثمارات  نتيجة  ياأتي  وال�ضركات  الأعمال  • جناح 
اإمكاناته  من  وال�ضتفادة  ال�ضطناعي  الذكاء  تطبيقات  لنجاح  جدًا  مهم  الرقمي  • التحول 

وال�ضيانة  القيمة  �ضال�ضل  تقنيات  ودعم  ال�ضطناعي  الذكاء  تطبيقات  لتطوير  ناجح  منوذج   )AIQ( كيو  اآي  اإيه  • �ضركة 
التنبوؤية وا�ضتخدام حلول البلوك ت�ضني يف احل�ضابات اخلا�ضة باملوارد الهيدروكربونية

 1.1 بلغت  جتارية  "اأدنوك" قيمة  "ثمامة" يف  من�ضة  حققت  ال�ضطناعي،  والذكاء  والرقمية  احلديثة  التكنولوجيا  ا�ضتخدام  • عرب 
مليار دولر اأمريكي منذ اإطالقها عام 2017 

قبل  قلبية  ب�ضكتة  الإ�ضابة  توقع  على  قادرة  خوارزميات  "�ضحة" لتطوير  مع  تتعاون  ال�ضطناعي  للذكاء  زايد  بن  حممد  • جامعة 
حدوثها، وطالب اجلامعة يجرون بحوثًا لالرتقاء باآليات ت�ضخي�ش مر�ش ال�ضرطان وعالجه، وفحو�ضات ا�ضطراب طيف التوحد عند الأطفال 

الطبيعية   اللغات  ومعاجلة  الآلة  وتعلم  احلا�ضوبية،  والروؤية  ال�ضطناعي،  الذكاء  ت�ضمل:  التي  تركيزها  جمالت  يف  عامليًا   30 املرتبة  حتتل  • اجلامعة 
العاملي  القت�ضاد  يف  دولر  ترليون   16 بحوايل  تقدر  بزيادة  ال�ضطناعي  الذكاء  ي�ضاهم  اأن  املتوقع  • من 
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اأخبـار الإمـارات

جامعة دبي تنظم فعالية »اليوم املفتوح« خلريجي جميع التخ�ض�ضات الأربعاء املقبل

براءة اخرتاع و4 م�صنفات فكرية و9 اأبحاث و6 مقارنات مرجعية

�ضابط يف �ضرطة دبي يحقق التميز يف الأبحاث العلمية حمليًا وعامليًا 
نوتينجهام ترينت يف تخ�ض�س علم 
اأي�ضاً  ليح�ضل  اجل��زئ��ي��ة،  اخل��اي��ا 
ع��ل��ى درج�����ة الم���ت���ي���از م���ع مرتبة 
�ضاب  اأول  وي�ضبح  الأوىل،  ال�ضرف 
من  املهم  العلم  ه��ذا  يف  يتخ�ض�س 

�ضرطة دبي.
الب�ضتكي  ع����ب����داهلل  اأول  امل�������ازم 
ق�ضم  كخبري يف  يعمل حالياً  ال��ذي 
يف  ال��ن��ووي  واحلم�س  البيولوجي 
اجلنائية  ل���اأدل���ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اإماراتي  اأول  ُيعد  اجل��رمي��ة،  وعلم 
على  "التعرف  علم  يف  يبحث  �ضاب 
املجتمعات  ب��وا���ض��ط��ة  الأ���ض��خ��ا���س 
امليكروبية"، واأول �ضاب اإماراتي يقوم 
ببحث ُمتعلق باأحد اأنواع البكترييا 
ال���ق���ات���ل���ة امل�������ض���م���اة ك���رون���وب���اك���ر 

."Cronobacter"

براءة الخرتاع 
�ضغفه بالعلم قاده اإىل اأن يدخل عامل 
املُخرعن، حيث متكن املازم اأول 
براءة  على  احل�ضول  من  الب�ضتكي 

•• دبي-الفجر:

"اليوم  فعالية  دبي  جامعة  تنظم 
جميع  خريجي  للطلبة  املفتوح" 
التخ�ض�ضات للدرا�ضة يف مرحلتي 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����ض��ت��ري، يوم 
باأهم  للتعريف  امل��ق��ب��ل،  الأرب���ع���اء 
ال�امج والتخ�ض�ضات الأكادميية 
واملنح الدرا�ضية الكاملة واجلزئية 
واخلدمات  وامل��خ��ت���ات  وامل��راف��ق 
التكنولوجية  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

التي توفرها اجلامعة للطلبة.
بعد  الفعالية  ه��ذه  تنظيم  وي��اأت��ي 
حققته  ال������ذي  ال���ك���ب���ري  ال���ن���ج���اح 
ف���ع���ال���ي���ة ال����ي����وم امل����ف����ت����وح ال����ذي 

املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  وال��ه��ن��د���ض��ة 
�ضعيها  اإط����������ار  يف  وال������ق������ان������ون، 
املتميزين  ال��ط��ل��ب��ة  ل���ض��ت��ق��ط��اب 
م���ن م���واط���ن���ن وم��ق��ي��م��ن ومن 
اإدارة  واأك����دت  اجلن�ضيات.  جميع 
الفاعليات،  ه��ذه  اأهمية  اجلامعة 
الزيارات  ه���ذه  تنظيم  ي��ت��م  واأن����ه 
ال��ف��ر���ض��ة لتقدمي  اإت���اح���ة  ب��ه��دف 
ال��ت��وج��ي��ه وال��ن�����ض��ح والإر�����ض����اد يف 
لختيار  املنا�ضبة  ال��ق��رارات  اتخاذ 
الكليات التي حتقق رغبات الطلبة 
واأولياء الأمور، واأن اأولياء الأمور 
جولت  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ���ض��ي�����ض��ارك��ون 
م��ي��دان��ي��ة ت�����ض��م��ل م���راف���ق احلرم 
اإ���ض��اف��ة لفر�ضة  اجل��ام��ع��ي ك��اف��ة، 

النجاح  على  الطلبة  اأب��ن��اءه  دب��ي، 
ب��ه��م يف رحاب  وال���ت���ف���وق، ورح����ب 

يوليو   20 ي��وم  اجلامعة  نظمته 
املا�ضي والتي �ضهدت اإقبال كبريا 
التوا�ضل  ع��ل��ى  اخل��ري��ج��ن  م���ن 

والت�ضجيل يف اجلامعة. 
ودع���������ت اجل����ام����ع����ة اخل���ري���ج���ن 
اإعفاء  وق���ررت  الفعالية  حل�ضور 
الطلبة الذين ي�ضجلون لالتحاق 
ال��ف��ع��ال��ي��ة يف جميع  خ����ال  ب��ه��ا 
برامج البكالوريو�س اأو املاج�ضتري 
خال  م��ن  الت�ضجيل  ر���ض��وم  م��ن 
احل�����ض��ور اإىل م��ق��ر اجل��ام��ع��ة يف 
التوا�ضل  اأو  الأك��ادمي��ي��ة  امل��دي��ن��ة 

"اوناين".
الدكتور  الأ����ض���ت���اذ  ���ض��ع��ادة  وه���ن���اأ 
جامعة  رئ��ي�����س  الب�ضتكي  عي�ضى 

لا�ضتفادة  ودع��اه��م  دب��ي،  جامعة 
وال�امج  ال��ف��اع��ل��ي��ات  ه����ذه  م���ن 
لإختيار  دع���اه���م  ك��م��ا  ال���ه���ادف���ة، 
التي  احل���دي���ث���ة  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات 
ت���ط���رح���ه���ا اجل����ام����ع����ة وغ����ريه����ا 
م���ن اجل���ام���ع���ات ب���دق���ة م���ن اأج���ل 
يواكب  ومب���ا  امل��ه��ن��ي،  م�ضتقبلهم 
ومتطلبات  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  وظ����ائ����ف 

التنمية وال�ضتدامة.
ونوه باأن اجلامعة خ�ض�ضت منحا 
ك��ام��ل��ة وج��زئ��ي��ة للطلبة  درا���ض��ي��ة 
الفئات  م����ن  وع�������دد  امل���ت���ف���وق���ن 
مثل  املختلفة  البطاقات  وحاملي 
الوطن  اإ���ض��ع��اد وح���م���اة  ب��ط��اق��ات 
الأع���م���ال  اإدارة  ل���درا����ض���ة  وذخ�����ر 

•• دبي-الفجر:

متكن املازم اأول عبداهلل الب�ضتكي 
من الدارة العامة لاأدلة اجلنائية 
وعلم اجلرمية يف �ضرطة دبي، من 
جمال  يف  نوعية  اإجن����ازات  حتقيق 

متيزاً  اأظ����ه����ر  ال��ب�����ض��ت��ك��ي  امل�������ازم 
منقطع النظري يف اهتمامه بالعلوم 
الثانوية  اإن��ه��اء  ب��ع��د  ُم��ب��ك��ٍر  ب�ضكل 
العامة مبعدل %99.7، ليح�ضل 
دبي  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
العلوم  لدرا�ضة  درا�ضية  على منحة 

امل�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأب���ح���اث 
اأه��ل��ت��ه ليح�ضل  وال��ع��امل��ي،  امل��ح��ل��ي 
ل�ضرطة  ال��ع��ام  القائد  "و�ضام  على 
العلمي" �ضمن جائزة  للتميز  دبي 
يف   2022 للتميز  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 

دورتها الثامنة ع�ضر.

امل���ت���ح���دة،  امل���م���ل���ك���ة  اجل���ن���ائ���ي���ة يف 
مع  امتياز  ب��درج��ة  منها  وليتخرج 

مرتبة ال�ضرف.
دفعه  العلمي،  التميز  على  حر�ضه 
تقدمي  ع���  تعليمه  موا�ضلة  اإىل 
جامعة  يف  م���اج�������ض���ت���ري  ر�����ض����ال����ة 

ع��ن ت�����ض��اوؤلت��ه��م، والط����اع على 
اللوائح والنظم الداخلية و�ضروط 

املخت�ضن  امل����وظ����ف����ن  ال����ت����ق����اء 
واأع�ضاء هيئة التدري�س، لاإجابة 

والتخ�ض�ضات  والكليات  النت�ضاب 
املتاحة. 

"امليكروبات  عنوان  الأول  امل�ضنف 
طرق  وت���ن���اول  اجلنائي"  وال���ع���امل 
بوا�ضطة  الأ�ضخا�س  على  التعرف 
جم��ت��م��ع امل���ي���ك���روب���ات امل��ت��ك��ون��ة يف 
اللعاب، فيما تناول امل�ضنف الثاين 
باكترييا  " ق���درة حت��م��ل  م��و���ض��وع 
البيئية  ل���ل���ظ���روف  ك���رون���وب���اك���ر 
الثالث  املُ�ضنف  وتناول  القا�ضية"، 
عينات  "فح�ضو�ضات  م���و����ض���وع 
للك�ضف  ال�����ض��ح��ي  ال�����ض��رف  م���ي���اه 
واأم����ا  والأمرا�س"،  الأوب����ئ����ة  ع���ن 
ف��ت��ن��اول مو�ضوع  ال���راب���ع  امل�����ض��ن��ف 
البيولوجية  ال�ضامة  "م�ضتويات 

يف املخت�ات".

علمية  اأبحاث   9
ن�ضر املازم اأول الب�ضكتي 9 اأبحاث 
ودرا�ضة  منها  العاملية  امل��ج��الت  يف 
حول  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأوىل  ت��ع��ت��� 
بالأمن  ال��ن��ق��ال��ة  ال��ه��وات��ف  "ربط 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  البيولوجي" وذل���ك 
وجامعة  الأ�ضرالية  بوند  جامعة 

اخ��راع يف جمال احلم�س النووي 
ت�ضميم  يف  الة  الفعرّ م�ضاهمته  بعد 
 26 ت�ضتهدف  كيميائية  حماليل 
الكرومو�ضوم  يف  ج��ي��ن��ي��اً  م���وق���ع���اً 
الذكري، اإىل جانب لعبه دوراً مهماً 
يف �ضرطة دبي يف اإعداد 6 مقارنات 
مرجعية علمية يف جمال احلم�س 

النووي والفريو�ضات.

م�صاركات ومقارنات مرجعية 
الب�ضتكي يف  اأول  امل��ازم  كما �ضارك 
55 دورة وور���ض��ة عمل،  اأك���ر م��ن 
اأوراق علمية يف موؤمترات   5 وقدم 
اإىل  اإ�����ض����اف����ة  حم���ل���ي���ة وع����امل����ي����ة، 
مقرحاً   70 تقدمي  يف  م�ضاهمته 
ومبادرة  م�ضروع   15 يف  وامل�ضاركة 

متنوعة على م�ضتوى �ضرطة دبي.

فكرية   م�صنفات   4
الب�ضتكي  اأول  امل����������ازم  ����ض���ج���ل 
جميعها  ف���ك���ري���ة  م�������ض���ن���ف���ات   4
ح���ي���ث حمل  ال���ع���ل���م���ي،  امل����ج����ال  يف 

ودرا�ضة  الطبية،  را�ضد  بن  حممد 
امليكروبيوم  ب��ف��ح��و���ض��ات  خ��ا���ض��ة 
"وذلك   Microbiome"
ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع ج����ام����ع����ة ب���ون���د 
الفريق  مع  ودرا�ضتن  الأ�ضرالية، 
التعداد  ع��ن  ال��ب��اك�����ض��ت��اين  العلمي 
الباك�ضتاين،  ل��ل�����ض��ع��ب  اجل���ي���ن���ي 

وغريها من الأبحاث.
حالياً  الب�ضتكي  اأول  امل���ازم  يعمل 
البحث  م�����ض��اري��ع  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
ال�����ض��ع��ي��دي��ن املحلي  ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى 
وال��ع��امل��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف���رق عمل 
ويحمل  حملية،  ودوائ����ر  حكومية 
املهنية  الفرق  من  العديد  ع�ضوية 
حتقيق  اإىل  وي�ضعى  والتخ�ض�ضية، 
املزيد من التميز للريادة يف حياته 

املهنية من اأجل خدمة وطنه. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اإ�ضداراته؛  اأحدث  ي�ضع الأر�ضيف واملكتبة الوطنية اللم�ضات الأخرية على 
واملكتبة  الأر�ضيف  موؤمتر  برنامج  بها  حفل  التي  املحكمة  البحوث  كتاب 
الوطنية الدويل الثاين للرجمة 2022، والذي نظمه الأر�ضيف واملكتبة 
الوطنية ب�ضكل افرا�ضي يف الفرة من 9-13 مايو املا�ضي، حتت �ضعار: 
والآداب  الثقافات  يف  الإم���ارات  �ضورة  ال��وط��ن..  ذاك��رة  وحفظ  )الرجمة 
67 بحثاً، مت  باأكر من  العاملي( وال��ذي حفل برناجمه  وال��راث الفكري 
اإر�ضالها عقب انتهاء املوؤمتر اإىل حمكرّمن خارجين متخ�ض�ضن من خارج 
الأر�ضيف واملكتبة الوطنية، لتحديد ما ي�ضلح منها للن�ضر، واأ�ضفر التحكيم 
لغاية اليوم عن قبول 20 بحثاً باللغة العربية، و20 بحثاً باللغات الأجنبية 

يف جملدين. 
واخلدمات  البحوث  اإدارة  مدير  احلمريي  حمد  يقول  الإ�ضدار  هذا  وعن 
مع  مبو�ضوعه  من�ضجماً  للرجمة  الثاين  ال��دويل  املوؤمتر  ج��اء  املعرفية: 
اأهداف الأر�ضيف واملكتبة الوطنية يف ت�ضليط ال�ضوء على �ضورة الإمارات يف 
الثقافات والآداب والراث الفكري العاملي، وقد كان الهدف املحوري هو ر�ضد 
القدمي والإجن��ازات احل�ضارية  الإماراتي  التاريخ  كل ما كتب وترجم عن 

اأكر من  الإماراتية املعا�ضرة ب�ضتى اللغات العاملية وذلك من خال دعوة 
البحثية،  وامل��راك��ز  الك�ى  اجلامعات  ع�ضرات  من  وخمت�ضاً  باحثاً   70
اأهمها:  ع��دي��دة  وبلغات  العربية،  باللغة  امل��وؤمت��ر  اإىل  البحوث  وت��ق��اط��رت 
والبولندية،  وال�تغالية  والإ�ضبانية،  والملانية  والفرن�ضية،  الجنليزية 
والهولندية..  والع�ية  واليابانية،  وال�ضويدية  والألبانية،  وال�ضلوفينية 
اإقباًل  وغ��ريه��ا. واأ���ض��اف احل��م��ريي: ومل��ا كانت جل�ضات امل��وؤمت��ر ق��د لق��ت 
من قبل املتابعن من خمتلف اأنحاء العامل؛ فقد اآثرنا اأن جنمع البحوث 
املحكمة واملوثقة يف كتاب ن�ضعه بن اأيادي الباحثن واملهتمن بتاريخ دولة 
من  حقيقية  ثمرة  مبجلديه  الكتاب  هذا  ويعد  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
الإماراتية  املكتبة  الفريدة  مبوا�ضيعه  و�ضيري  الرجمة،  موؤمتر  ثمار 
والعربية والعاملية. واأ�ضار اإىل اأن الكتاب �ضيت�ضمن يف جزئه الأول: الكلمة 
التي افتتح بها �ضعادة عبد اهلل ماجد اآل علي مدير عام الأر�ضيف واملكتبة 
فيها  اأعلن  والتي  للموؤمتر،  اخلتامية  والكلمة  املوؤمتر،  بالإنابة  الوطنية 
�ضعادته عن تاريخ و�ضعار الن�ضخة الثالثة من املوؤمتر الدويل للرجمة، ثم 
باللغات الأجنبية  الأول، ثم  العربية يف املجلد  باللغة  البحوث  تتواىل فيه 
التي تلقتها  اأبرز البحوث  اأن  اإىل  الإ�ضارة  الثاين. وجتدر  الأخ��رى باملجلد 
العربية  باللغة  عليها  املوافقة  ومت��ت  الكتاب،  اإع��داد  على  امل�ضرفة  اللجنة 

الوطني  بالأر�ضيف  هي: بحث ال�وفي�ضور �ضديق جوهر خبري الرجمة 
بعنوان: )رحلة يف ذاكرة الإم��ارات بلغات عديدة: الأ�ضعار الوطنية لل�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم بن التاريخ والأ�ضطورة(. وبحث الأ�ضتاذ الدكتور 
يحيي حممد حممود اأحمد من جامعة الإم��ارات: )نقل وترجمة الراث 
ثي�ضايجر  ويلفرد  الرحالة  كتابات  الع�ضرين-  القرن  الإماراتي يف  البدوي 
البحث  احلبيب من مركز  الدكتور حاج حممد  الأ�ضتاذ  وبحث  من��وذج��اً(. 
الإمارات  العربية يف اجلزائر: طوبونيمية  اللرّغة  لتطوير  والتقني  العلمي 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وب��ح��ث الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د احل��م��ي��د خليفة 
رئي�س ق�ضم اللغة العربية بجامعة دمنهور امل�ضرية: احلداثة اأم التحديث 
الأ�ضتاذ  وبحث  الثقافة.  وخ�ضو�ضية  امل�ضطلح  ترجمة  بن  الإم���ارات:  يف 
الدكتور اأحمد عفيفي من كلية دار العلوم- بجامعة القاهرة: اأثر الرجمة 
يف حتقيق التوا�ضل احل�ضاري بن ال�ضعوب. وبحث الأ�ضتاذة اإميان الرامي 
الباحثة يف جامعة حممد اخلام�س بالرباط: دور اجلامعة العربية يف تطوير 
الرجمة والتحول نحو جمتمع املعرفة. ودرا�ضة الدكتورة �ضهرية زرناجي 
من جامعة ب�ضكرة اجلزائرية: خطر الرجمة الآلية وانزلقاتها. ودرا�ضة 
م�ضروع  الهندي:  والأك��ادمي��ي  الباحث  ال��ه��دوي  من�ضور  حممد  الدكتور 
والأمم.  احل�ضارات  بن  والثقايف  املعريف  للتوا�ضل  و�ضل  همزة  "كلمة": 

وبحث الدكتورة اإلهام حممود حممد بدر من ق�ضم اللغة الع�ية بجامعة 
عن �ضم�س: الرجمة الآلية ودورها يف رقمنة اللغة العربية: حت�ضن جودة 
خلف  عماد  الدكتور  ودرا���ض��ة  العربية.  اإىل  الع�ية  م��ن  الآل��ي��ة  الرجمة 
العربية  بن  الآلية  الرجمة  ال�ضارقة:  يف  والأك��ادمي��ي  واملرجم  الباحث 
الأ�ضتاذ  اأكر جودة. وبحث  درا�ضة حتليلية ومعايري لرجمة  والفار�ضية: 
الدكتور يحيى عبد التواب من معهد امل�ضرح بالكويت: الرجمة والثقافة 
من  غزالة  �ضعيد  ح�ضن  الدكتور  الأ�ضتاذ  من  كل  وبحث  العوملة.  ع�ضر  يف 
الإمام  الغامدي من جامعة  نعيمة  والدكتورة  ال�ضعودية  القرى  اأم  جامعة 
اللغوية واملعرفية،  الأبعاد  اأغوار  ال�ضعودية: �ض�  عبد الرحمن بن في�ضل 
والتوا�ضلية والثقافية، والتكنولوجية يف الرجمة. وبحث كل من الأ�ضتاذ 
الدكتور لعبيدي بوعبداهلل والدكتور هيثم زينهم من ق�ضم اللغة العربية 
حل  يف  ال��دليل  الف�ضاء  دور  الإن�ضانية:  للعلوم  زاي��د  بن  حممد  بجامعة 
تطبيقي جديد.  تقني  لنموذج  وتو�ضيف  بناء  الآلية..  الرجمة  م�ضكات 
الرجمة  ودرا�ضات  الربية  يف  الباحث  �ضامل  عرفه  خالد  الأ�ضتاذ  ودرا�ضة 
يف عجمان: ترجمة ال�ضا�ضة بن املا�ضي واحلا�ضر. وبحث الأ�ضتاذ الدكتور 
ماهر ال�ضربيني من ق�ضم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة: اإ�ضكالية ترجمة 

اأ�ضماء الأعام من اللغة اليابانية.  

تدور موا�صيعه حول �صورة الإمارات يف الثقافات والآداب والرتاث الفكري العاملي

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية ي�ضع اللم�ضات الأخرية على كتاب »املوؤمتر الدويل الثاين للرتجمة« 

خالد ال�ضحي يح�ضد جائزة الإعالم العاملي لريادة املحتوى والبتكار
•• لندن-وام:

فاز خالد ال�ضحي، املدير التنفيذي للت�ضويق والت�ضال يف املكتب الإعامي 
حلكومة دولة الإمارات، بجائزة الإعام العاملي لريادة املحتوى والبتكار 
للعام 2022 التي تقدمها املجموعة الإعامية العاملية التي تتخذ من 
اإن�ضاء حمات منوذجية تعتمد  لندن مقرا لها ومُتنح لذوي املوهبة يف 

على املحتوى وتظهر دور العامة التجارية والإبداع والبتكار.
و�ضيت�ضلم ال�ضحي جائزته خال حفل توزيع اجلوائز ال�ضنوي للمجموعة 
يف فندق هام يارد يف لندن، يوم الثامن من �ضبتم� املقبل، حيث �ضيتم 
الإعان عن الفائزين يف الفئة النهائية، كما �ضيتم الإعان عن الفائز 

باجلائزة الك�ى لهذا العام .
اإبداعية عديدة حازت على جوائز عاملية،  ال�ضحي قد قاد حمات  وكان 

من بينها حتويل برج خليفة اإىل اأك� �ضندوق ت�عات يف العامل، حيث 
و�ضلت احلملة اإىل 4.6 مليار �ضخ�س وجمع اأكر من 1.2 مليون وجبة 

لاأكر ت�ضرراً من جائحة "كورونا".
تغيري  ال�ضحي جنح يف  اإن  بيان �ضحفي  الإعامية يف  املجموعة  وقالت 
طريقة مقاربة املكتب الإعامي حلكومة دولة الإمارات مع التوا�ضل من 

خال جعل التميز الإبداعي جوهر وظيفتها .
يعمل  بات  الإم���ارات  دول��ة  الإعامي حلكومة  املكتب  اأن  البيان  واأ�ضاف 

كعامة جتارية ولي�س جمرد موؤ�ض�ضة.
اأطلقها  التي  ال��رائ��دة  باملبادرات  العاملية  الإعامية  املجموعة  واأ���ض��ادت 
بينها  وم��ن  امل��ري��خ،  اإىل  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  يف  اأول مهمة  ل��دع��م  ال�ضحي 
املريخ"  "ح�  ي�ضتخدم  املريخ" الذي  و"ختم  املزدوج"،  "القمر  مبادرتا 
امل�ضنوع خ�ضي�ضاً لتوثيق و�ضول "م�ضبار الأمل" اإىل مداره حول الكوكب 

الأحمر، وو�ضفت تلك املبادرات باأنها متثل "نهجا اإبداعيا فريدا".
وه��و مقطع   ،" م��ن خ��ال عيني  " �ضتاء  اأي�����ض��ا  امل��ب��ادرات  تلك  و�ضملت 
كفيف،  �ضخ�س  منظور  من  الإم���ارات  دول��ة  جمال  يظهر  ق�ضري  فيديو 
"تتجاوز  باأنها  املبادرة  تلك  العاملية  الإعامية  املجموعة  و�ضفت  حيث 
حدود املحتوى ال�ضياحي التقليدي". واتفق الرئي�ضان امل�ضاركان، هامي�س 
�ضي،  بي  اإ���س  اإت�س  يف  التجارية  العامة  ا�ضراتيجية  رئي�س  غولدنغ، 
بليندا  جانب  اإىل  العاملية،  ماكان  يف  الإداري  ال�ضريك  لخانبال،  وريتو 
ال�ضحي  اأن  على  العاملية،  الإع���ام  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ب��ارك��ر، 
قد اأحدث ثورة يف قواعد الت�ضال احلكومي من خال و�ضع الإبداع يف 
جوهر قيادته لتحقيق م�ضتوى من التاأثري والفعالية ل يوجد مثيل له 

يف كثري من الأحيان يف املوؤ�ض�ضات العامة.
وقالت بليندا باركر، الرئي�س التنفيذي ملجموعة "وورلد ميديا جروب": 

" كان م�ضتوى املر�ضحن جلائزة قيادة املحتوى والبتكار لعام 2022، 
العاملية،  الإع��ام��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ع�ضو  ق��ب��ل  م��ن  تر�ضيحهم  مت  ال��ذي��ن 
ا�ضتثنائياً هذا العام". واأ�ضافت: " لقد اأثار خالد ال�ضحي اإعجاب جلنة 
عن  ف�ضا  بها،  ق��ام  التي  للحمات  الهائل  والعمق  بالت�ضاع  التحكيم 

اإظهار الإبداع واجلراأة والرتقاء بحدود الت�ضال والت�ضويق ".
ت�ضويق  يف  الأف�ضل  العاملي  الإع���ام  ج��وائ��ز  ال�ضحي:" تعد  ق��ال  ب���دوره 
املحتوى، لذلك ي�ضعدين احل�ضول على جائزة ريادة املحتوى والبتكار." 
تتوا�ضل  التي  الطريقة  تغيري  ه��و  ه��ديف  ك��ان  " لقد  ال�ضحي:  واأ���ض��اف 
مبتكر  اإنتاج حمتوى  خ��ال  املتحدة من  العربية  الإم���ارات  بها حكومة 
واإقليمياً  حملياً  النا�س  حياة  يف  اإيجابي  ب�ضكل  ي��وؤث��ر  اأ�ضلي  واإب��داع��ي 
وعاملياً، لذلك ي�ضرفني حقاً – وبالطبع فريقي – اأن اأرى عملنا معرفاً 

به من قبل اأقراننا".

Date 8/ 8/ 2022  Issue No : 13614
Notification by publication of execution case

Sharjah Federal Court, Civil Court of execution, ALYAD AL SAREEA A/C. UNITS FIX. 
CONT LLC Notification in the execution Case No. SHCEXCIBOUNCE2022/0002264 
Civil (Returned cheques)
To the convicted: ALYAD AL SAREEA A/C. UNITS FIX. CONT LLC
As the judgment issued against you & in favor of the plaintiff
Executor/FAKHRI & BROS. A/C. TR. LLC
In the aforementioned case
As the plaintiff has filed execution file and paid the required fee to process the 
mentioned judgment as below:
Total amount is AED 49143.00 including fee and expenses
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to within 15 days from the date of this publication.
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to within 15 days from the date of your announcement of this notification
Judge/Mutasiem Ahmed Sameer
Sharjah Federal Court, Civil Court of execution

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 8/ 8/ 2022  Issue No : 13614
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In execution No. 81/2022/22-civil aggregate

In First lawsuit Administration Department No.400
Lawsuit Subject: Claiming the compensation amount of One hundred and sixteen million one 
hundred thousand three thousand three hundred and seventeen Saudi riyals or its equivalent in 
UAE dirhams(113703849.43) dirhams
The plaintiff: Almukhtar almutamayizat altijaria, represented by/ Abdullah saad Muhammad 
al dawla al shahrany
Address: UAE-Dubai-bar dubai- al saadah st-regal tower bldg. - flat 711 - opposite GW mariot
Represented by: Amira Muhammad saqr Muhammad al sury.
The defendant: 1-Alcobond for industry
Notification subject: has filed the mentioned lawsuit claiming the compensation amount of One 
hundred and sixteen million one hundred thousand three thousand three hundred and seventeen 
Saudi riyals or its equivalent in UAE dirhams (113703849.43) dirhams and a session was set for 
it on Wednesday 10-08-2022 at 09:00 am in the remote ligation hall BUILDING-DESC so you 
must attend or your legal attorney and you must submit what you have of notes and documents 
for the court before session three days at least.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اأخبـار الإمـارات

�صمن ا�صرتاتيجيته لإعداد جيل موؤهل بحثيًا ومعرفيًا

»مركز تريندز« يحتفي باختتام الق�ضم النظري للن�ضخة الثانية من برنامج البحث العلمي لل�ضباب
•• ابوظبي-الفجر:

باختتام  وال���ض��ت�����ض��ارات  للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اح��ت��ف��ى 
البحث  ل���ن��ام��ج  الثانية  الن�ضخة  م��ن  ال��ن��ظ��ري  الق�ضم 
باأبوظبي،  »تريندز«  مقر  يف  ُعقد  ال��ذي  لل�ضباب،  العلمي 
وقدمه كوكبة من الأكادميين والباحثن واخل�اء من 
جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية ومركز تريندز، 
اإطار  يف  وذل��ك  والتطوير،  ال��ت��دري��ب  اإدارة  اإ���ض��راف  حت��ت 

خطة املركز ال�ضراتيجية واأهدافه لعام 2022.
م »ت���ري���ن���دز« امل��ح��ا���ض��ري��ن م���ن ج��ام��ع��ة حم��م��د بن  وك�����رَّ
زاي����د ل��ل��ع��ل��وم الإن�����ض��ان��ي��ة، وه����م: ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور خالد 
���ض��امل ال��ي��ب��ه��وين م��دي��ر ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د للعلوم 
الإن�ضانية الذي قدم م�ضاق »تاريخ الأديان«، و�ضعادة اللواء 
عبدالرحيم مندي ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة حممد 
بن زايد للعلوم الإن�ضانية الذي حا�ضر يف م�ضاق »الت�ضامح 

ال��ظ��اه��ري ع�ضو هيئة  وال��ت��ع��اي�����س«، وال��دك��ت��ورة ودمي���ة 
التدري�س يف اجلامعة، والتي درَّ�ضت م�ضاق »اإرث زايد«.

�صراكة فاعلة
التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل  حممد  الدكتور  وق��ال 
»البحث  برنامج  اإن  وال�ضت�ضارات  للبحوث  تريندز  ملركز 
التعاون  ثمرة  ج��اء  الثانية  ن�ضخته  يف  لل�ضباب«  العلمي 
وال�ضراكة ال�ضراتيجية الفاعلة بن " تريندز" وجامعة 

حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية
 مث������مناً جه�������ود اجل�����امعة يف اإثراء اجلانب النظري من 
اأثمر  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اأن  ومو�ضحاً  التدريبي،  ال������نامج 
لتخ�����ريج  والأك������ادميية  البحثي������ة  تك�������اتف اجله�����ود  عن 
مواكبة  على  القادرين  ال�ض������باب  الباحث�����ن  م������ن  ج�����يل 
م�ضارات  وا�ضت�ضراف  ال��راه��ن��ة،  وامل�ضتجدات  ال��ت��ط��ورات 

امل�ضتقبل.

مهارات معرفية
لل�ضباب«  العلمي  »البحث  برنامج  اأن  العلي  الدكتور  واأك��د 
ال�ضباب  ال��ب��اح��ث��ن  م���ن  ت��اأه��ي��ل ج��ي��ل ج��دي��د  اإىل  ي�����ض��ع��ى 
امل��ت��م��ر���ض��ن، وم�����ض��اع��دي ال��ب��اح��ث��ن ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى اإع���داد 
اأوراق بحثية ودرا�ضات متكاملة تقوم على املنهجية العلمية 
الوازنة، وذلك مب�ضاركة نخبة من اخل�اء واملتخ�ض�ضن 
م��ن »م��رك��ز ت��ري��ن��دز« و»ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي����د للعلوم 
اأن ال�نامج ي�ضتهدف خمرجات تتمثل  الإن�ضانية«، مبيناً 
يف امتاك املتدربن القدرة على التعبري والكتابة، وبلورة 
املعرفية  امل��ه��ارات  وتطوير  وتقارير،  ملخ�ضات  يف  الأف��ك��ار 
الت�ضامح  ق��ي��م  وت��ر���ض��ي��خ  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  الأ���ض��ا���ض��ي��ة يف 

والتعاي�س لدى الباحثن ال�ضباب.

متكني ال�صباب
ال�نامج  اأن  اإىل  تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ض��ار 

ال�ضراتيجية  »ت��ري��ن��دز«  اإط���ار خطة  يف  ي��اأت��ي  ال��ت��دري��ب��ي 
جيل  واإع���داد  تاأهيل  اإىل  ال�ضاعية   ،2022 لعام  واأه��داف��ه 
والقادرة  وم��ع��رف��ي��اً،  بحثياً  امل��وؤه��ل��ة  ال�����ض��اب��ة  ال���ك���وادر  م��ن 
املتغريات  خمتلف  مع  والتعامل  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  على 
وامل�ضتقبلية،  الآن���ي���ة  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة  وال���ت���ط���ورات 
ورف����ع قدراتهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ال�����ض��ب��اب  اأن مت��ك��ن  م�����ض��ي��ف��اً 
اأهم الأهداف الرئي�ضية  ومهاراتهم البحثية والعلمية من 
اإدارة  تطبيقها  على  تعمل  التي  »ت��ري��ن��دز«،  ل�ضراتيجية 
والدورات  ال���ام��ج  م��ن  �ضل�ضلة  ع���  والتطوير  التدريب 

التدريبية املتنوعة.

م�صاقات التدريب
التطوير  اإدارة  م��دي��ر  ال�ضاملي  حممد  اأو���ض��ح  جانبه،  م��ن 
والتدريب يف »تريندز« اأن برنامج »البحث العلمي لل�ضباب« 
يف دورته الثانية ي�ضتمر ت�ضعة اأ�ضهر وهو نتاج تعاون مثمر 

بن مركز تريندز للبحوث وال�ضت�ضارات وجامعة حممد بن 
زايد للعلوم الإن�ضانية، وي�ضمل م�ضاقات تدريب عدة، منها: 
وتقنياتهما،  والكمي  النوعي  الجتماعي  البحث  »منهجا 
واإرث  وال��ت��ع��اي�����س،  والت�ضامح  م��ع��ا���ض��رة،  ق�ضايا  م�ضاقات 
اإىل  يهدف  ال�نامج  اأن  م�ضيفاً  الأدي����ان«،  وت��اري��خ  زاي���د، 
تطوير مهارات وقدرات جيل من الباحثن القادرين على 
كتابة اأوراق بحثية قائمة على املنهجية العلمية يف خمتلف 
النتهاء من  اأنه مت  ال�ضاملي  وبن  والتخ�ض�ضات.  املجالت 
اجلزء النظري من برنامج البحث العلمي لل�ضباب، الذي 
الباحثن  ل��دى  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  روح  تنمية  اإىل  ه��دف 
ال�ضباب، الذين انخرطوا يف نقا�ضات بناءة مع الأكادميين 
تن�ضيط  ع��ل��ى  اأ���ض��رف��وا  ال��ذي��ن  املتخ�ض�ضن  وال��ب��اح��ث��ن 
الدورة، ما اأثرى ال�نامج ومنح امل�ضاركن قدراً وا�ضعاً من 
والتقارير  امللخ�ضات  اإع��داد  اآليات  حول  الرية  املعلومات 

املعرفية والأوراق البحثية.

تعاون تعليمي وبحثي بني ور�ضة حكومة دبي وجامعة هرييوت-وات 
•• دبي -وام:

دبي"  ح���ك���وم���ة  "ور�ضة  وق����ع����ت 
"جامعة  م����ع  ت����ع����اون  ات���ف���اق���ي���ة 
لتعزيز  دبي"  ه�������ريي�������وت-وات 
ال����ت����ع����اون يف جم����الت  ع����اق����ات 

التعليم والتدريب والأبحاث.
التعاون يف  التفاقية على  وتن�س 
التعليم  ت�ضمل  ع��دي��دة  جم���الت 
التطوير  وب����رام����ج  الأك�����ادمي�����ي 
العملي  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ندوات  اإق��ام��ة  جانب  اإىل  للطلبة 
م�ضركة  وموؤمترات  عمل  وور�س 
اخلا�ضة  ال�����درا������ض�����ات  واإج����������راء 
�ضمن  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ب���ا����ض���ت�������ض���راف 

لتوظيف  ج���دي���دة  اآف����اق����اً  ت��ف��ت��ح 
امل�����ض��رك��ة يف جمالت  ال��ط��اق��ات 
والتنفيذي  الأك��ادمي��ي  ال��ت��دري��ب 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��ه��دف خدمة 
املجتمع وتعزيز امل�ضرية التنموية 
ف  و�ضتوظِّ  ، الإم����������ارات  ل����دول����ة 
التفاقية  مب����وج����ب  اجل����ام����ع����ة 
التعليمية  وم����وارده����ا  خ���ات��ه��ا 
اأهدافها  لتحقيق  والأك���ادمي���ي���ة 
حكومة  "ور�ضة  م���ع  امل�����ض��رك��ة 
دبي" والتي تعت� جهًة رائ��دة يف 
تبني اأحدث البتكارات والتقنيات 
ا�ضراتيجياً  ����ض���ري���ك���اً  ����ل  ومت����ثِّ
والبحثي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���ج���ال  يف 

والتدريبي.

املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ط���رف���ن 
ورف�������د ال���ط���ل���ب���ة والأك����ادمي����ي����ن 
ب��امل��ه��ارات ال�����ض��روري��ة واخل����ات 
ي�����ض��اه��م يف تطوير  ال��ع��م��ل��ي��ة مب��ا 
الإم����ارات����ي وتعزيز  ال��ع��م��ل  ���ض��وق 

اقت�ضاد الدولة.
واأكد حر�س "ور�ضة حكومة دبي" 
خمتلف  م��ع  تعاونها  تعزيز  على 
اجل����ه����ات ل����ض���ي���م���ا الأك����ادمي����ي����ة 
العمل  نطاق  تو�ضيع  بهدف  منها 
ه���ام���ة  امل�����������ض�����رك يف جم���������الت 
والتطوير  وال��ت��دري��ب  كالتعليم 

والأبحاث.
التفاقية  اأن  اإىل  الرئي�ضي  ولفت 
ال�ضتثمار  ت���ع���زي���ز  يف  ���ض��ت�����ض��ه��م 

ن��ط��اق ع��م��ل ال��ور���ض��ة والأب���ح���اث 
مل��ج��ال املركبات  ال��داع��م��ة  ال��ذك��ي��ة 
والتقنيات  والهجينة  الكهربائية 
باملركبات  ال�����ض��ل��ة  ذات  امل��ت��ق��دم��ة 
ذاتية القيادة والبتكارات احلديثة 
وتقنيات  املركبات  بعامل  املرتبطة 

ال�ضيانة احلديثة.
واأو�ضح �ضعادة فهد اأحمد الرئي�ضي 
حكومة  لور�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر 
اإطار  ت��اأت��ي يف  اأن الت��ف��اق��ي��ة  دب��ي 
نطاق  لتو�ضيع  ال��ور���ض��ة  م�ضاعي 
الأكادميية  املوؤ�ض�ضات  مع  تعاونها 
ت��ب��ادل اخل�ات  ب��ه��دف  ال���رائ���دة 
الق�ضوى  وال�ضتفادة  واملعلومات 
امل���ت���اح���ة لكا  م����ن الإم�����ك�����ان�����ات 

الب�ضري  ال��ع��ن�����ض��ر  يف  الأم�����ث�����ل 
وتزويده باملوؤهات الازمة لدفع 
عجلة التنمية ال�ضاملة وذلك من 
خال توفري التدريب الأكادميي 
والتدريب  التنفيذي  والتطوير 
مبا  والطلبة  للموظفن  العملي 
الوظيفية  املهارات  اأعلى  يك�ضبهم 
والتكنولوجية �ضمن بيئة حمفزة 
ع��ل��ى الإب�����داع والب��ت��ك��ار لتخريج 
الريادة  ق��ادرة على حتقيق  ك��وادر 

والتميز يف املجالت املختلفة.
ار  ال�وفي�ضورعمرّ ذكر  جانبه  من 
جامعة  ورئ����ي���������س  ع���م���ي���د  ك����اك����ا 
اتفاقية  ان  دب����ى  وات  ه���ريي���وت 
"ور�ضة حكومة دبي"  التعاون مع 

ويل عهد عجمان يتفقد برامج »�ضيفنا �ضعادة« ويزور ور�ضة »حي الرقمية«
•• عجمان - وام:

اأثنى �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
جهود  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  املجل�س 
الدوائر واجلهات احلكومية التي 
ال�نامج  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ���ض��ارك��ت 
عجمان  حل����ك����وم����ة  ال�������ض���ي���ف���ي 
بن�ضخته الثالثة "�ضيفنا �ضعادة" 
التي تقام حتت رعايته حتى 18 

اأغ�ضط�س اجلاري.
ج���اء ذل���ك خ���ال زي����ارة تفقدية 
ل�ضموه ل�نامج "�ضيفنا �ضعادة"، 
���ض��ب��اب ع��ج��م��ان حيث  يف م���رك���ز 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ب��اأع�����ض��اء  ال��ت��ق��ى 
املنظمة، واطلع على برنامج حي 
بالتعاون  ي��ق��ام  وال���ذي  الرقمية 

مع دائرة عجمان الرقمية.
املحوري  ب���ال���دور  ���ض��م��وه  واأ����ض���اد 
الذي تلعبه وزارة تنمية املجتمع 
الثالث  للعام  الرئي�ضي  ال�ضريك 
على التوايل، من خال اهتمامها 
بكافة فئات املجتمع ع� خدماتها 
خمتلف  على  النوعية  وبراجمها 
الأ�ضعدة والتي ت�ضاهم يف تر�ضيخ 
الأ�ضر  ل��دى  والتكاتف  ال��راب��ط 

الإماراتية.
وهناأ �ضموه اأع�ضاء اللجنة العليا 
على  ال�ضيفي  لل�نامج  املنظمة 
املجهودات الكبرية التي يبذلونها 
يف تنظيم احلدث، من حيث عدد 

حر�ضه  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي  ���ض��م��وه 
جميع  ومتابعة  دعم  على  الدائم 
اجل��ه��ود وامل���ب���ادرات ال��رام��ي��ة اإىل 
اأفراده،  ومتكن  املجت������مع  تنمية 
التكنولوجي  امل��ج��ال  يف  وخا�ضة 

والرقمي.
وقالت �ضهيل : " �ضمن فعاليات 
ل�ضيفنا  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال����ام���ج 
اأط���ل���ق���ن���ا ور�����ض����ة عمل  �����ض����ع����ادة، 
الرت���ق���اء  اإىل  ت���ه���دف  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
باملعارف التقنية لأفراد املجتمع؛ 
على  مبا�ضر  اطاع  على  ليكونوا 
ي�ضهدها  التي  التقنية  التطورات 
خال  من  وذل��ك  املعا�ضر،  عاملنا 

�ضعادة  تعزز  اأن  �ضاأنها  م��ن  التي 
املجتمع، وتوفر له جودة احلياة، 
وتعزز مهارات وقدرات امل�ضاركن 
املختلفة،  ال���ع���م���ري���ة  ب��ف��ئ��ات��ه��م 
والعلوم  ب����امل����ع����ارف  وت�����زوده�����م 
ت�����ض��اه��م يف ���ض��ن��اع��ة جيل  ال���ت���ي 
ومواكب  واملعرفة  بالعلم  مت�ضلح 

للتطورات امل�ضتمرة.
واأكد �ضموه �ضرورة اإدخال برامج 
نوعية تفيد وتدعم فئة ال�ضباب، 
امل�ضاركن  اآراء  ب��و���ض��ع  وط��ال��ب 
من  الع����ت����ب����ار  يف  ب����ال�����ن����ام����ج 
خال عمل ا�ضتبيان �ضامل ياأخذ 
ومقرحاتهم،  م���اح���ظ���ات���ه���م 

و�ضوًل  رقمية،  خ��دم��ات  وابتكار 
اأفراده  جميع  �ضعادة  حتقيق  اإىل 

ورفاهيتهم".
الرئي�ضي  اأح��م��د  ق��دم  جهته  م��ن 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
عمار  ال�����ض��ي��خ  ���ض��م��و  اإىل  ال�����ض��ك��ر 
لرعايته  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
ومتابعته  واه��ت��م��ام��ه  ل��ل���ن��ام��ج 
التنظيمية  ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل  ل��ك��اف��ة 
اإيجاباً  انعك�س  مم��ا  ب��ه،  املتعلقة 
على الفعاليات والأن�ضطة و�ضاهم 

يف اإجناحها.
على  "بناًء  ال���رئ���ي�������ض���ي:  وق������ال 
ال�����ض��ي��خ عمار  ���ض��م��و  ت��وج��ي��ه��ات 

الفعاليات وال�امج، والتخطيط 
والتن�ضيق مع اجلهات واملوؤ�ض�ضات 
امل�ضاركن،  وا�ضتقطاب  املختلفة، 
ال�ضتمرار  اإىل  اإي����اه����م  داع����ي����اً 
بالعمل بذات الروح ونف�س درجة 
اجلاهزية وم�ضتوى التن�ضيق حتى 

اليوم الأخري من ال�نامج.
وقال �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد 
الباهر  ال���ن���ج���اح  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
يف  �ضعادة"  "�ضيفنا  ل���ن��ام��ج 
وا�ضتمرار  املا�ضيتن،  الن�ضختن 
الن�ضخة  خ��ال  م��ن  النجاح  ه��ذا 
اإ�ضافة  اأه��م��ي��ة  ي���وؤك���د  احل��ال��ي��ة، 
والفعاليات  الأن�ضطة  من  املزيد 

ت��ق��ن��ي��ات اجليل  ع���ن���د  ال����وق����وف 
الرابع؛ مثل: الواقع الفرا�ضي، 
ز، وال������ذك������اء  وال�������واق�������ع امل��������ع��������َزرّ
وامليتافري�س،  ال����ض���ط���ن���اع���ي، 

وغريها من تقنيات الع�ضر".
م، يف دائ���رة  واأ����ض���اف���ت : " ن��ت��ق��درّ
بخال�س  ال����رق����م����ي����ة،  ع���ج���م���ان 
ال�ضكر والمتنان ل�ضمو ويل عهد 
والتي  الزيارة  هذه  على  عجمان 
��ل��ت ل��ن��ا ح���اف���زاً ل��ب��ذل مزيد  ���ض��كرّ
م���ن اجل��ه��د وال���ع���ط���اء م���ن اأجل 
نحو  ال��رق��م��ي��ة  م�ضريتنا  ت��ع��زي��ز 
اإ�ضراك  وذل��ك عن طريق  التمُيرّز 
ت�ضميم  يف  املجتمع  فئات  جميع 

وي�����ض��اع��د ع��ل��ى م��ع��رف��ة اآرائ���ه���م 
الأن�ضطة  ع���ن  ر���ض��اه��م  وم�����دى 
اأج����ل جتويد  وال��ف��ع��ال��ي��ات، م���ن 
العمل اأكر يف الدورات القادمة.

نت �ضعادة الدكتورة  من جانبها ثَمرّ
ع���ه���ود ع��ل��ي ���ض��ه��ي��ل، م���دي���ر عام 
دائ����رة ع��ج��م��ان ال��رق��م��ي��ة، زي���ارة 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
العمل  ور�����ض����ة  اإىل  ال���ن���ع���ي���م���ي، 
التي  الرقمية"  "حيرّ  التفاعلية 
ع��ق��دت��ه��ا ال���دائ���رة ب��ال��ت��زام��ن مع 
مركز  يف  �ضعادة  �ضيفنا  برنامج 
 Youth/ ل��ل�����ض��ب��اب  ع���ج���م���ان 
زيارة  اأن  م��وؤك��دة   ،/X Hub

حر�ضنا  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
وتطويره  ال��ع��م��ل  جت���وي���د  ع��ل��ى 
من  الثالثة  الن�ضخة  خ��ال  م��ن 
بالتعاون  وع��م��ل��ن��ا  ال�����ن����ام����ج، 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب��ع�����س  م���ع 
التخطيط  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان،  يف 
وا�ضتقطبنا  متنوعة،  لفعاليات 
ن���خ���ب���ة م�����ن اأف���������ض����ل امل����درب����ن 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  واخل�������اء 
حتى يخرج امل�ضاركون ب�ضكل عام 
وال�ضباب ب�ضورة خا�ضة بح�ضيلة 
م���ع���رف���ي���ة ك����ب����رية ت���ف���ي���ده���م يف 
البذل  على  وت�ضجعهم  امل�ضتقبل 

والعطاء".

ال�ضحة جتري 191،532 فح�ضا وتك�ضف عن 945 اإ�ضابة 
جديدة بكورونا و980 حالة �ضفاء 

•• اأبوظبي- وام:

 متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع 
الكت�ضاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�ضات  نطاق  وزي��ادة 
املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد 
"كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم، اأعلنت الوزارة 
191،532 فح�ضا جديدا خال ال�ضاعات  اإجراء  عن 
ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام 

اأف�ضل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
والفح�س  التق�����ضي  اإج�����راءات  تكث�������يف  و�ض�������اهم    
الدولة  م�ضتوى  على  الفح�������و�ضات  نطا������ق  وتو�ضيع 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة  ح��ال��ة   945 ع��ن  الك�ضف  يف 
وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك�����ورونا 
حالت م�ضت�����قرة وتخ�ض����ع للرع�����اية ال�ضحية الازمة، 
وبذلك يبلغ جمم������وع احلالت امل�ض��������جلة 998،714 

حالة.

   كما اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عدم ت�ضجيل 
اأي حالة وفاة يف الأربع والع�ضرين �ضاعة املا�ضية، وبذلك 

يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،337 حالة.
واأعلنت ال��وزارة عن �ضفاء 980 حالة جديدة مل�ضابن 
وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
الرعاية ال�ضحية  اأعرا�س املر�س بعد تلقيها  التام من 
الازمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون جمموع 

حالت ال�ضفاء 977،608 حالت.

توا�ضل فعاليات ور�ضة الإخراج امل�ضرحي يف كلباء
•• ال�صارقة-وام:

تتوا�ضل فعاليات ور�ضة الإخراج امل�ضرحي، يف املركز الثقايف ملدينة كلباء، التي تنظمها "ثقافية ال�ضارقة" يف اإطار 
دورة "عنا�ضر العر�س امل�ضرحي"، حت�ضرياً للدورة التا�ضعة من مهرجان كلباء للم�ضرحيات الق�ضرية "22 - 27 

�ضبتم�".
وتهدف الور�ضة - التي انطلقت يف 4 اأغ�ضط�س اجلاري، باإ�ضراف املخرج الإماراتي ح�ضن رجب - اإىل تزويد املتدربن 

باملعارف الأ�ضا�ضية لفن الإخراج امل�ضرحي، ليتمكنوا من اإعداد وتنفيذ عر�س م�ضرحي ق�ضري بطريقة منهجية.
وقدم رجب للمتدربن حما�ضرات نظرية وتطبيقية متنوعة، بواقع ثاث �ضاعات يومياً، تطرق ع�ها اإىل م�ضارات 
وحمطات تطور مهنة الإخراج امل�ضرحي، واحل�س الإبداعي للمخرج، و�ضمات �ضخ�ضيته، وم�ضادر تكوينه الثقايف، 

واإملامه باأدوات خ�ضبة امل�ضرح، ووظيفة كل اأداة، ودوره يف �ضناعة العر�س ب�ضرياً، و�ضوتياً، وحركياً.
ي�ضار اإىل اأن دورة »عنا�ضر العر�س امل�ضرحي« برنامج تدريبي �ضنوي ينظم ل�ضتقبال وتاأهيل الراغبن يف امل�ضاركة 

مبهرجان كلباء للم�ضرحيات الق�ضرية.
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•• ال�صارقة-وام: 

ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اأ�����ض����درت 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  ال�������ض���ارق���ة،  ح���اك���م 
القا�ضمي،  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
ل�ضوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة 
بت�ضكيل جلنة عليا  ق��راراً  الأ���ض��رة، 
الذي  "كنف"  الطفل  بيت  مل�ضروع 
موؤ�ض�ضاتية  مظلة  ل��ت��وف��ري  اأ���ض�����س 
واح�����دة م��ع��ن��ي��ة ب����اإج����راءات توفري 
احلماية والرعاية لاأطفال الذين 
مبختلف  ل���اإ����ض���اءات  ي��ت��ع��ر���ض��ون 
القانوين  الدعم  وتوفري  اأ�ضكالها، 
ليكون  لهم  والجتماعي  والنف�ضي 
اأول بيت للطفل يف الدولة والعامل 

العربي واملنطقة.
للجهود  ا���ض��ت��ك��م��اًل  ال���ق���رار  ي���اأت���ي 
امل���ت���وا����ض���ل���ة ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا اإم������ارة 
عاماً  الأربعن  م��دار  على  ال�ضارقة 
املعايري  اأع���ل���ى  ل��ت��وف��ري  امل��ا���ض��ي��ة 
ال�ضديقة  وال��ع��امل��ي��ة  الإم���ارات���ي���ة 
كافة  ودع������م  وال���ع���ائ���ل���ة،  ل��ل��ط��ف��ل 
املعنية برعاية وحماية  الت�ضريعات 
�ضمن  ن�ضاأتهم  و���ض��م��ان  الأط���ف���ال 

ظروف �ضليمة.
ومب��وج��ب ال��ق��رار، ت��راأ���س اللجنة 

ال���ي���اف���ع���ي، مدير  ����ض���ال���ح  ه����ن����ادي 
وت�����ض��م يف  ال��ط��ف��ل،  ���ض��ام��ة  اإدارة 
اأنور  امل�ضت�ضار  من:  كًا  ع�ضويتها 
نيابة  رئ��ي�����س  ال���ه���رم���ودي،  اأم�����ن 
حممد  والدكتور  الكلية،  ال�ضارقة 
رئ���ي�������س حمكمة  ال���ك���ع���ب���ي،  ع��ب��ي��د 
البتدائيرّة،  الحت���ادي���ة  ال�����ض��ارق��ة 
العام  القائد  ال��زري،  �ضيف  واللواء 
املري،  وع��ف��اف  ال�����ض��ارق��ة،  ل�ضرطة 
رئي�س دائرة اخلدمات الجتماعية، 
وال����دك����ت����ورة ف���اط���م���ة اخل���م���ريي، 
ال�ضرعي،  ال����ط����ب  اإدارة  م����دي����ر 
اخل��اج��ة، مدير  وال��دك��ت��ورة �ضفية 
للن�ضاء  ال��ق��ا���ض��م��ي  م�ضت�ضفى  ع���ام 
ومو�ضي  والأط������ف������ال،  وال���������ولدة 

مراكز  اإدارة  رئ��ي�����س  ال�����ض��ام�����ض��ي، 
التنمية الأ�ضريرّة، والدكتورة ح�ضة 
الكعبي، رئي�س وحدة حماية الطفل 
للتعليم  الإم���������ارات  �����ض��ة  م��وؤ���ضَّ يف 

املدر�ضي.
اللجنة  اأه���������داف  ال�����ق�����رار  وح������دد 
اتفاقية  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ب���الإ����ض���راف 
و�ضمان  "كنف"  م�����ض��روع  تاأ�ضي�س 
املحددة  امل��ع��اي��ري  بجميع  الل���ت���زام 
وف���ق���ا ل��ات��ف��اق��ي��ة امل�����ض��رك��ة بن 
وت�ضغيل  لإدارة  املخت�ضة  اجل��ه��ات 
امل�ضروع، بالإ�ضافة اإىل ت�ضكيل جلنة 
العليا  اللجنة  ت��خ��ت��اره��ا  تنفيذية 

العمليات  م��ه��ام  لإدارة  ل��ل��م�����ض��روع 
الداخلية يف بيت الطفل.

وقالت هنادي اليافعي مديرة اإدارة 
اللجنة  رئ��ي�����ض��ة  ال��ط��ف��ل،  ���ض��ام��ة 
"كنف"  الطفل  بيت  مل�ضروع  العليا 
خطوة  ي��ع��د  /ك���ن���ف/  م�����ض��روع  اإن 
رعاية  يف  م�����ض��ب��وق��ة  غ���ري  ���ة  ن���وع���يرّ
اأ�ض�ضتها ودعمتها  وحماية الأطفال 
حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو 
اإىل  "كنف"  وي�����ض��ع��ى  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
جتمع  واآم��ن��ة  نوعية  مظلة  توفري 
امل��خ��ت�����ض��ة يف هذا  ك���اف���ة اجل���ه���ات 
حتت  ال�ضارقة  اإم��ارة  �ضمن  ال�ضاأن 

ما  بذلك  واحد، م�ضتثمرين  �ضقف 
لدينا من خ�ات حملية ومنظومة 
حماية  جم��ال  يف  رائ���دة  ت�ضريعية 
الإمارة  دول��ة  م�ضتوى  على  الطفل 
واإمارة ال�ضارقة، لر�ضيخ اآلية تقوم 
وا�ضتلهام  وامل���رون���ة  ال��ت��ك��ام��ل  ع��ل��ى 

التجارب الناجحة يف هذا املجال.
واأ�ضافت اليافعي اأن م�ضروع "كنف" 
الأول  وهو  عمله  باآلية  كلياً  جديد 
الدولة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م���ن 
الت�ضريعات  ولكن  العربي  والوطن 
التي يعمل بها م�ضتمدة بالكامل من 
الإمارات  دول��ة  وقوانن  ت�ضريعات 

و�ضعت  ال���ت���ي  ال�������ض���ارق���ة  واإم���������ارة 
يف  ورعايتهم  وحمايتهم  الأط��ف��ال 
مقدمة اأولوياتها ت�ضريعاً وتنفيذاً، 
وب�ضدور هذا القرار يكون م�ضروع 
مرحلة  اإىل  و�ضل  قد  الطفل  بيت 
بعمله.  للبدء  الر�ضمية  النطاقة 
قمنا   : ق���ائ���ة  ال���ي���اف���ع���ي  وت���اب���ع���ت 
بدرا�ضة التجارب العاملية يف جمال 
ح��م��اي��ة الأط���ف���ال، وم���ن ث���مرّ عملنا 
بال�ضكل  امل�������ض���روع  ���ض��ي��اغ��ة  ع���ل���ى 
اإمارة  م��ع  ت��ت��اءم  التي  والطريقة 
ال�������ض���ارق���ة وامل��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي، 
و���ض��ن��ع��م��ل ك��ذل��ك م���ع ال�����ض��رك��اء يف 
"كنف" على توفري حزمة  م�ضروع 
الذين  املتكاملة لاأطفال  احلماية 
خال  م��ن  ل��اإ���ض��اءات،  يتعر�ضون 
احلماية  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق 
والدعم، لنجعل هذا امل�ضروع واحداً 
من اأهم اخلطوات الرائدة وامللهمة 
اآمنة  حياة  لاأطفال  ت�ضمن  التي 

ومنواً �ضليماً.
الطفل  ����ض���ام���ة  اإدارة  ون���ظ���م���ت 
الجتماعات  من  العديد  بال�ضارقة 
املرحلة  خ������ال  ال���ع���م���ل  وور����������س 
���ة م����ن م�������ض���روع بيت  ال���ت���ج���ري���ب���يرّ
وقد  ال�ضركاء  م��ع  "كنف"  الطفل 

مترّ الت��ف��اق على خ��طرّ �ضري الطفل 
الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ  امل�����ض��روع  يف 
رحلته  ا�ضتكمال  حتى  لن�ضمامه 
خاله، بالإ�ضافة اإىل الركيز على 

اجلهات  مع  الأ�ضري  التعامل  اآلية 
امل��خ��ت�����ض��ة م���ن ج��ه��ة وم����ع الطفل 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى �ضمن اإج�����راءات 

الرعاية واملتابعة.

•• دبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
روؤية  اأن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل"، تعزز مكانة دبي وجهة 
اأوىل لل�ضياحة على م�ضتوى العامل 
و�ضامة  اأم���ان���ا  الأك�����ر  وامل���دي���ن���ة 

والأف�ضل للعي�س يف العامل .
املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  �ضموه  ودع���ا 
ملوا�ضلة  دب��ي  يف  ال�ضياحة  بقطاع 
ت�ضدر  ا�ضتمرار  اأج��ل  من  جهودها 
العاملي،  ال�����ض��ي��اح��ي  للم�ضهد  دب���ي 
ال��ق��ط��اع احليوي  ه���ذا  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
النمو  لتعزيز  رئي�ضيا  راف��دا  ميثل 
الق��ت�����ض��ادي ال���ذي حتققه دب��ي يف 
�ضموه  م���وؤك���دا  ال��ق��ط��اع��ات،  ك��اف��ة 
العمل  موا�ضلة  على  دب��ي  ح��ر���س 
حقيقية  م�����ض��اف��ة  ق��ي��م��ة  ل��ت��ق��دمي 
ل���زواره���ا م��ن ك��اف��ة اأن���ح���اء العامل 
والأ�ض�س  ب���امل���ق���وم���ات  والرت�����ق�����اء 
القوي  الأداء  ب��ا���ض��ت��م��رار  الكفيلة 
ال�ضراكات  دائ��رة  وتو�ضيع  للقطاع 
امل�ضدرة  الرئي�ضية  الأ����ض���واق  م��ع 
ل��ل�����ض��ي��اح��ة واك���ت�������ض���اف امل���زي���د من 
الأ�ضواق اجلديدة، مبا  الفر�س يف 
اأوق���ات  ل����زوار دب���ي ق�����ض��اء  ي�ضمن 
مم��ت��ع��ة خ����ال اإق��ام��ت��ه��م يف دب���ي، 
لر�ضيخ مكانة دبي وجهة �ضياحية 
اأهدافها  وحت��ق��ي��ق  رائ������دة  ع��امل��ي��ة 
املدينة  ت�����ض��ب��ح  اأن  يف  ال��ط��م��وح��ة 
الدولين  للزوار  ا�ضتقطابا  الأكر 

يف العامل.
النجاح ال�ضتثنائي  اإن  وقال �ضموه 
دب����ي، يعك�س  ال�����ض��ي��اح��ة يف  ل��ق��ط��اع 
ب�������ض���ك���ل ك���ب���ري ت�������ض���اف���ر اجل���ه���ود 
والتعاون النموذجي بن القطاعن 
�ضركائنا  وك���اف���ة  واخل���ا����س  ال���ع���ام 
اأ�ضهم  وال��ذي  والدولين  املحلين 
وتعافيه  ال�ضياحي  قطاعنا  قوة  يف 
املقايي�س  وف����ق  ق��ي��ا���ض��ي  وق����ت  يف 
ترحيبه  ���ض��م��وه  م���وؤك���دا  ال��ع��امل��ي��ة، 
جمددا بكافة ال�ضركاء احلري�ضن 
لاإ�ضهام  جهودهم  موا�ضلة  على 
لقطاع  الناجحة  امل�ضرية  تعزيز  يف 

ال�ضياحة يف دبي.
وك�ضفت دائرة القت�ضاد وال�ضياحة 
ب���دب���ي ع����ن اأح�������دث الإح���������ض����اءات 

ال�ضياحة  ق���ط���اع  ب�������اأداء  اخل���ا����ض���ة 
واأع����داد ال���زوار ال��دول��ي��ن للن�ضف 
والتي  اجل�����اري،  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
ا�ضتقطاب  يف  دب���ي  جن���اح  اأظ���ه���رت 
بن  دويل  زائ�����ر  م��ل��ي��ون   7.12
 ،2022 وي���ون���ي���و  ي��ن��اي��ر  ���ض��ه��ري 
زائر  م��ل��ي��ون   2.52 م���ع  م��ق��ارن��ة 
دويل ا�ضتقبلتهم املدينة يف الفرة 
امل��ا���ض��ي، بزيادة  ال���ع���ام  ذات���ه���ا م���ن 
ويدعم   .. امل��ائ��ة  يف   183 تتجاوز 
الإم���ارة لتحقيق  النمو جهود  ه��ذا 
 2022 ل��ع��ام  ال�ضياحية  اأه��داف��ه��ا 
وما بعده، ف�ضا عن تعزيز مكانتها 

وجهة عاملية مف�ضلة للزيارة.
واق���رب ع��دد ال���زوار ال��دول��ي��ن يف 
 2022 ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ض��ف 
ق��ب��ل جائحة  م���ا  م�����ض��ت��وي��ات  م���ن 
دبي  ا�ضتقبال  مع  "كوفيد19-"، 
8.36 مليون زائر خال  حلوايل 
عام  م���ن  الأوىل  ال�����ض��ت��ة  الأ����ض���ه���ر 
اإجن��ازا مهما يف  2019، ما ميثل 
ظل تاأثري التحديات غري امل�ضبوقة 
التي يواجهها العامل، وغريها من 
اأثرت  عوامل القت�ضاد الكلي التي 
ع��ل��ى الق��ت�����ض��اد وال�����ض��ي��اح��ة ب�ضكل 

عام.

- اأوروبا الغربية تت�صدر قائمة 
املناطق اجلغرافية.

وت�����ض��درت اأوروب�����ا ال��غ��رب��ي��ة قائمة 
امل����ن����اط����ق اجل����غ����راف����ي����ة امل�������ض���درة 
املائة  يف   22 وبن�ضبة  لدبي  للزوار 
من  الأوىل  ال�ضتة  الأ���ض��ه��ر  خ��ال 
اأ�ضواق   5 م��ع وج��ود   ،2022 ع��ام 
اأف�ضل  قائمة  �ضمن  منها  رئي�ضية 
املتحدة،  اململكة  وه��ي  �ضوقا،   20
وف���رن�������ض���ا، واأمل����ان����ي����ا، واإي���ط���ال���ي���ا، 

وهولندا.
جمل�س  دول  منطقتا  وا���ض��ت��م��رت 
التعاون اخلليجي وال�ضرق الأو�ضط 
و�ضمال اأفريقيا بامل�ضاهمة يف زيادة 
لت�ضتحوذا  الدولين،  الزوار  اأعداد 
من  امل��ائ��ة  يف   34 ن�ضبته  م��ا  ع��ل��ى 
اإج��م��ايل اأع����داد ال����زوار، م��ا يعك�س 
ج��اذب��ي��ة دب���ي ال��ق��وي��ة ل���ل���زوار من 
وجهة  باعتبارها  القريبة  الأ�ضواق 
و�ضاهمت   .. ل��ه��م  ومف�ضلة  اآم��ن��ة 
األف زائر، والكويت   135 ب�  م�ضر 
الن�ضف  يف  زائ������ر  األ������ف   122 ب����� 
الأول من العام اجلاري .. و�ضجلت 
منطقة جنوب اآ�ضيا 16 يف املائة، يف 
حن �ضاهمت رو�ضيا ورابطة الدول 

امل�ضتقلة واأوروبا ال�ضرقية جمتمعة 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   11 بن�ضبة 

عدد الزوار خال الفرة ذاتها.
ال��ت��ن��وع اجل���غ���رايف الكبري  وي���وؤك���د 
للزوار الدولين جناح ا�ضراتيجية 
تنويع الأ�ضواق التي تعتمدها دبي، 
جمموعة  ا�ضتقطاب  اإىل  والرامية 
وا���ض��ع��ة م��ن ال����زوار م��ن ع��دة دول، 
وكذلك احلد من املخاطر املرتبطة 
منطقة  على  ب��ه  املبالغ  بالعتماد 
جغرافية واح��دة، كما يعك�س جناح 
والتي  لدبي،  الت�ضويقية  احلمات 
ت��ع��ت��م��د ر����ض���ائ���ل خم�����ض�����ض��ة ع� 
امل��ن�����ض��ات اخلا�ضة  م���ن  جم��م��وع��ة 

واملحددة لكل جمهور.

اأعلى  اأحد  حتقق  دبي  فنادق   -
ن�صب الإ�صغال يف العامل .

دبي  الفندقية يف  املن�ضاآت  ووا�ضلت 
خمتلف  ع���  مم��ي��ز  اأداء  ت�ضجيل 
م��وؤ���ض��رات ق��ط��اع ال�����ض��ي��اف��ة خال 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف 
متو�ضط ن�ضبة  بلغ  حيث   ،2022
املائة  يف   74 ال��ف��ن��دق��ي  الإ����ض���غ���ال 
خال الفرة ما بن يناير ويونيو، 
اأعلى  ي���ع���د واح�������دا م����ن  وه�����و م����ا 

معدلت الإ�ضغال يف العامل، بزيادة 
بلغت 12 يف املائة عن الفرة ذاتها 
من العام املا�ضي والتي �ضجلت فيه 
طفيف  وب���راج���ع  امل���ائ���ة،  يف   62
امل�ضجلة يف  املائة  76 يف  عن ن�ضبة 
الن�ضف الأول من عام 2019 قبل 

اجلائحة العاملية.
�ضعة  زي����ادة يف  ال��ق��ط��اع  �ضجل  ك��م��ا 
ب��ن�����ض��ب��ة تفوق  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال���غ���رف 
الفرة  مع  باملقارنة  املائة  يف   19
يوؤكد  م��ا   ،2019 ع���ام  م��ن  ذات��ه��ا 
العام  هذا  امل�ضجلة  املعدلت  اأهمية 
الفندقية  الغرف  ع��دد  بلغ  وق��د   ..
 2022 ي��ون��ي��و  �ضهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
حوايل 140،778 غرفة فندقية 
توزعت على 773 من�ضاأة فندقية، 
غرفة   118،345 م���ع  م��ق��ارن��ة 
ذاتها  ال��ف��رة  يف  م��ن�����ض��اأة   714 يف 
اإجمايل  2019، وجت��اوز  من ع��ام 
عدد الفنادق يف الن�ضف الأول من 
2022 معدلته للفرة ذاتها من 
وهو  باملئة،   8 بن�ضبة  املا�ضي  العام 
امل�ضتثمرين  ثقة  ارتفاع  يعك�س  ما 

بقطاع ال�ضياحة يف دبي.
وتفوق اأداء قطاع الفنادق يف الإمارة 
امل�ضتويات  جميع  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ه���ذا 

"كوفيد- ج��ائ��ح��ة  ق��ب��ل  امل�����ض��ج��ل��ة 
الليايل  ع������دد  ح���ي���ث  م�����ن   "19
الفندقية املحجوزة، ومعدل ال�ضعر 
اليومي للغرفة، والإيرادات من كل 
اإجمايل  بلغ  .. حيث  متاحة  غرفة 
عدد الليايل الفندقية املحجوزة يف 
 18.47 املن�ضاآت الفندقية يف دبي 
الأول  الن�ضف  خ��ال  ليلة  مليون 
العام اجل��اري، ما ي�ضكل زيادة  من 
30.4 يف  اأك��ر من  بن�ضبة  �ضنوية 
املائة  18 يف  ت��ف��وق  امل��ائ��ة، وزي����ادة 
امل�ضجلة  امل�����ض��ت��وي��ات  م���ع  م��ق��ارن��ة 
يف ال��ف��رة ذات��ه��ا م��ن ع��ام 2019 

والتي بلغت 15.71 مليون ليلة.
وبلغ معدل ال�ضعر اليومي للغرفة 
الن�ضف  درهما يف   567 الفندقية 
الأول من 2022، ليتجاوز بذلك 
عام  من  ذاتها  الفرة  يف  معدلته 
فيه 382  �ضجل  وال��ذي   ،2021
بلغت  �ضنوية  منو  وبن�ضبة  دره��م��ا، 
 2019 ع��ام  يف  اأم��ا   ،  %  48.5
وهذا  دره���م���ا،   444 ���ض��ج��ل  ف��ق��د 
يف   28 بن�ضبة  �ضنويا  من���وا  مي��ث��ل 

املائة.
وو�ضل معدل الإيرادات لكل غرفة 
ليحقق  دره��م��ا   417 اإىل  متاحة 

املائة  76 يف  منوا ملحوظا بن�ضبة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رة ذات��ه��ا م��ن العام 
امل��ا���ض��ي، ال����ذي ���ض��ج��ل ف��ي��ه 237 
24 يف املائة  درهما، وزي��ادة بن�ضبة 
عن معدل الإيرادات امل�ضجلة يف عام 
2019 قبل جائحة "كوفيد19-، 
درهما، وبح�ضب   336 بلغ  وال��ذي 
البيانات ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة اإ�س 
اإدارة  حتليات  يف  املخت�ضة  اآر،  تي 
اإم���ارة دب��ي املركز  ال��ف��ن��ادق، حققت 
ال���ث���ال���ث ع���امل���ي���ا م����ن ح���ي���ث معدل 
الإي��رادات لكل غرفة م�ضجلة عند 
باري�س  بعد  اأمريكيا  دولرا   147
/195 دولرا/ ونيويورك /172 

دولرا/.

جميع  من  ال���زوار  ا�صتقطاب   -
اأنحاء العامل .

وت�����ض��ري اأح�����دث الإح�������ض���اءات اإىل 
بو�ضفها  دب����ي  ج��اذب��ي��ة  ا���ض��ت��م��رار 
وهو  للم�ضافرين،  املثالية  الوجهة 
م��ا ي��ع��زز م��رك��زه��ا امل��ت�����ض��در عامليا 
يف ج��وائ��ز اخ��ت��ي��ار امل�����ض��اف��ري��ن من 
 ..  2022 ل���ع���ام  اأدف����اي����زر  ت���ري���ب 
حيث حتافظ الإمارة على مكانتها 
مف�ضلة  ك��وج��ه��ة  ع��امل��ي��ا  ال����رائ����دة 

الفعاليات  وا���ض��ت�����ض��اف��ة  ل���ل���زي���ارة 
والأع��م��ال، وذل��ك على ال��رغ��م من 
العاملية  ال��وج��ه��ات  م��ع��ظ��م  اف��ت��ت��اح 
الأداء  وي���رج���ع  ل��ل�����ض��ي��اح.  اأب���واب���ه���ا 
الإمارة  يف  ال�ضياحة  لقطاع  املميز 
ب�ضكل رئي�ضي اإىل ا�ضت�ضافة اإك�ضبو 
ل�ضتة  ا�ضتمر  ال��ذي  2020دبي، 
العام  م��ن  م��ار���س   31 حتى  اأ�ضهر 
مليون   24 وا���ض��ت��ق��ط��ب  احل�����ايل، 
زي��ارة ولقى جناحا مبهرا، ف�ضا 
املتوا�ضل  وال���روي���ج  ال���دع���م  ع���ن 
والعاملين  املحلين  ال�ضركاء  م��ن 
وجهة  ب�ضفتها  وذل����ك  ل����اإم����ارة، 
اآمنة ومتاحة ومفعمة باملهرجانات 
وفعاليات  الرفيهية  والفعاليات 
الأع��م��ال، مب��ا فيها م��ه��رج��ان دبي 
للت�ضوق، ومهرجان دبي للماأكولت، 
ومعر�س جلفود، وكاأ�س دبي العاملي 
للخيول، اإ�ضافة اإىل القمة العاملية 
بينان�س  واأ�����ض����ب����وع  ل���ل���ح���ك���وم���ات، 
للبلوك ت�ضن، وبطولة دبي ديزرت 
كا�ضيك، وبطولة �ضوق دبي احلرة 
العاملي  دب�����ي  وم���ع���ر����س  ل��ل��ت��ن�����س، 
ال�ضفر  ���ض��وق  ل��ل��ق��وارب، وم��ع��ر���س 

العربي.

- حمالت ت�صويقية عاملية .
اإط�������اق حمات  دب�����ي  وت����وا�����ض����ل 
جتارية  واأن�ضطة  عاملية  ت�ضويقية 
داخل الأ�ضواق املتنوعة للتمكن من 
من  الفئات  خمتلف  اإىل  الو�ضول 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  اجلماهري 
ال�ضياحية،  مب��ك��ان��ت��ه��ا  والرت����ق����اء 
ا�ضت�ضافة  ج����ان����ب  اإىل  وذل��������ك 
وفعاليات  واج��ت��م��اع��ات  م���وؤمت���رات 
عاملية. وت�ضمل هذه اجلهود حملة 
"دبي تقدم"، التي تركز على تر�ضيخ 
مكانة الإمارة بو�ضفها وجهة غنية 
مب����راك����ز اجل������ذب ال�����ض��ي��اح��ي من 
ترويجية  �ضينمائية  خال مقاطع 
هوليوود  جن��وم  اأ���ض��ه��ر  ت�ضت�ضيف 
الإمارة  اإط��ار جهود  وبوليوود، ويف 
ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا ك��وج��ه��ة مميزة 
لل�ضفر خال ف�ضل ال�ضيف، قامت 
يف  الت�ضويقية  اأن�ضطتها  بتكثيف 
الأ������ض�����واق ال��ع��امل��ي��ة ال����ك�����ى، مبا 
اأقل  "ادفع  حملة  اإط���اق  ذل��ك  يف 
لإقامة اأطول"، وكذلك الرويج ل� 
دبي" ل�ضتقطاب  �ضيف  "مفاجاآت 
اإىل  وال��ع��ائ��ات  ال�ضياح  م��ن  مزيد 

دبي يف ال�ضيف.

حمدان بن حممد: روؤية حممد بن را�ضد تعزز مكانة دبي وجهة اأوىل لل�ضياحة والأف�ضل للعي�ش يف العامل

وال�صياحة : دبي ت�صتقبل اأكرث من 7.12 مليون زائر دويل يف الن�صف الأول من عام 2022  القت�صاد  • دائرة 
تزيد على 183 % واقرتابها من م�صتويات ما قبل اجلائحة العاملية بن�صبة  الدوليني  الزوار  اأعداد  • منو 

• اأوروبا الغربية تت�صدر قائمة املناطق اجلغرافية امل�صدرة للزوار لدبي ب� 22 % خالل الن�صف الأول
20 �صوقا وهي اململكة املتحدة وفرن�صا واأملانيا واإيطاليا وهولندا اأف�صل  قائمة  تت�صدر  رئي�صية  اأ�صواق   5 •

جواهر القا�ضمي ت�ضدر قرارا بت�ضكيل جلنة عليا مل�ضروع بيت الطفل »كنف« 
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•• ال�صارقة-وام:

ملتقى  م��ن  الأوىل  الن�ضخة  اإط���اق  الأول  اأم�����س  م��ايل  جمهورية  �ضهدت 
ال�ضعر العربي الذي نظمته دائرة الثقافة يف ال�ضارقة بالتعاون مع جمعية 
"�ضحرة البيان" الثقافية يف العا�ضمة باماكو مب�ضاركة 13 �ضاعرا و ذلك يف 
اإطار مبادرة ملتقيات ال�ضعر العربي يف اإفريقيا التي تهدف اإىل ن�ضر اللغة 

العربية، وتو�ضيع اأفق ال�ضعر الف�ضيح، وتعزيز ح�ضوره بن مبدعيه.
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة  حت��ت  يقام  ال��ذي  امللتقى  و�ضاحب 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة؛ معر�ضاً 
ي�ضم خمطوطات عربية قدمية تقتنيها جمهورية مايل تعك�س اإرثاً تاريخياً 

عميقاً.
املايل  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  وكيل  الفتتاح  حفل  ح�ضر 
ال�ف�ضور اأحمد وان ورئي�س اجلامعة العربية الفرن�ضية يف مايل الدكتور 
حم��م��د ع��ب��د اهلل دي����ارا ون��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال�����ض��اح��ل امل��ك��ل��ف بالنواحي 

الآداب  بكلية  العربية  اللغة  ق�ضم  ورئي�س  بويل  اأحمد  الدكتور  الأكادميية 
واللغات والعلوم الإن�ضانية يف اجلامعة الوطنية املالية الدكتور �ضامبي خليل 
مغا�ضوبا ورئي�س ق�ضم اللغة العربية باملدر�ضة العليا لإعداد املعلمن الدكتور 
و  الكادميين  و  العرب  الدبلوما�ضين  من  عدد  جانب  اإىل  منكري  �ضيكو 

ال�ضعراء و املهتمن بال�ضعر العربي.
اأهمية  الفتتاح  حلفل  تقدميها  خ��ال  م�ضعود  �ضلمى  الأكادميية  اأك��دت  و 
املبدعن يف  رعاية  و  ال�ضعر  و  العربية  للغة  ال�ضارقة  اإم��ارة  دع��م  و  تنظيم 
العربية  الثقافة  ن�ضر  الإم��ارة يف  ال��ذي متثرّله  الكبري  بالدور  مايل م�ضيدة 

على امل�ضتوى العاملي.
و قال ال�وف�ضور اأحمد وان نحيي هذه امللتقيات ال�ضعر يف اإفريقيا و التي 
تاأتي برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
هذه  مبثل  لن�ضعد  واإن��ن��ا  ال�ضارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
اللقاءات العلمية والثقافية بالتعاون مع ال�ضارقة عن طريق دائرة الثقافة.
واأ�ضاف ان هذا امللتقى الأول يف مايل �ضيدفع عجلة تقدم التعليم العربي يف 

مايل ومن يعرف مكانة مايل من الثقافة العربية الإ�ضامية ل ي�ضتغرب 
القدم مع  اإن ملايل تاريخا عميقا متوغا يف  اإذ  العربية  الأ�ضعار  من كرة 

يف  ال�ضعر  اأهمية  اإىل  لفتا  وين�ضد  ويقال  يكتب  ك��ان  ال��ذي  العربي  ال�ضعر 
املجتمع وقدرته ال�ضحرية يف تغيري املجتمع اإىل الأف�ضل.

•• ال�صارقة- وام:

ال�ضارقة"  "اأطفال  ل�  ال�ضيفي  املخيم  ا�ضتقطب 
ل�����ض��ن��اع��ة القادة  مل��وؤ���ض�����ض��ة رب����ع ق����رن  ال��ت��اب��ع��ة 
واملبتكرين، منذ انطاقه يف يوليو املا�ضي اأكر 
من 2040 طفًا وطفلة يف الفئة العمرية من 
على  املنت�ضرة  امل��راك��ز  خمتلف  يف  �ضنة؛   12-6

م�ضتوى اإمارة ال�ضارقة.
وي�ضهد املخيم - الذي ي�ضتمر حتى 18 اأغ�ضط�س 
اجلاري - اإقباًل كبرياً من الأطفال للم�ضاركة يف 

املتنوعة؛  التفاعلية  واأن�ضطته  وور�ضه  براجمه 
يف  ي�ضاهمون  خمت�ضن؛  قبل  م��ن  تقدم  وال��ت��ي 

التعرف على مهاراتهم وتنميتها .
وت�����ض��ع��ى م��وؤ���ض�����ض��ة اأط���ف���ال ال�����ض��ارق��ة م��ن خال 
مهارات  �ضقل  اإىل  ال�ضيفية  املخيمات  اإق��ام��ة 
خال  طاقاتهم  وا�ضتثمار  وتنميتها  الأط��ف��ال 
بالفائدة،  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا  ال�ضيفية  العطلة 
املهارات  ال��ع��دي��د م��ن  اإك�����ض��اب��ه��م  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
العلمية والعملية من خال الدورات وال�امج 

املطروحة.

ال�ضارقة«  »اأطفال  ل�  ال�ضيفي  املخيم  يف  م�ضاركا   2040

ال�ضارقة حتتفي بال�ضعراء مبلتقى 
ال�ضعر العربي يف مايل

•• دبي- وام:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�ضات اإجناز %75 من م�ضروع تطوير حمور 
ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد الذي ميتد على طول �ضارع راأ�س اخلور من �ضارع 

دبي � العن اإىل �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد بطول 8 كيلومرات .
وي�ضمل امل�ضروع تنفيذ عدد من اجل�ضور بطول اإجمايل 2 كيلومر وتو�ضعة 
�ضارع راأ�س اخلور من ثاثة م�ضارات يف كل اجتاه اإىل اأربعة م�ضارات واإن�ضاء 

طريق خدمات ب�ضعة م�ضارين على جانبي الطريق.
وقال معايل مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف الهيئة 
اإىل  راأ���س اخلور  ل�ضارع  ال�ضتيعابية  الطاقة  زي��ادة  اإىل  امل�ضروع يهدف  اإن 
10000 مركبة يف ال�ضاعة وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة اإىل قرابة 
7 دقائق ورفع م�ضتوى ال�ضامة املرورية وحت�ضن ان�ضيابية حركة ال�ضري 

امل�ضروع يخدم  اأن  اإىل  املرورية احلالية، م�ضرياً  التداخات  وحل مناطق 
 650 بنحو  �ضكانها  يقدر عدد  الك�ى  التطويرية  امل�ضاريع  العديد من 
األف ن�ضمة وت�ضمل م�ضاريع اخلريان وخور دبي وميدان هورايزون وراأ�س 

اخلور � الو�ضل وجممع ند احلمر.
ند  �ضارع  تقاطع  تطوير  اأي�ضاً  ي�ضمل  امل�ضروع  اأن  الطاير  معايل  واأ�ضاف 
احلمر مع �ضارع راأ�س اخلور بهدف زيادة الطاقة ال�ضتيعابية للتقاطع اإىل 
ال�ضاعة وذلك من خال اإن�ضاء ج�ضر ب�ضعة م�ضارين  30000 مركبة يف 
بطول 988 مراً لتوفري حركة التفاف حرة اإىل الي�ضار للحركة املرورية 
القادمة من �ضارع ند احلمر باجتاه �ضارع ال�ضيخ حممد بن زايد واإن�ضاء 
املرورية  احلركة  خلدمة  م��راً   115 وبطول  م�ضارين  ب�ضعة  اآخ��ر  ج�ضر 
القادمة من �ضارع ند احلمر اإىل �ضارع راأ�س اخلور باجتاه �ضارع دبي � العن 
واإن�ضاء نفق ب�ضعة م�ضارين وطول 368 مراً لتوفري حركة اللتفاف اىل 

اليمن للقادمن من �ضارع راأ�س اخلور اإىل منطقة ند احلمر اإىل جانب 
وتو�ضعة حركات اللتفاف  القائم حالياً  التقاطع  اأعمال التح�ضينات على 

القائمة.
اأك�  اأح��د  يعد  �ضعيد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  تطوير حمور  م�ضروع  اأن  واأو�ضح 
تنفيذ  وي�ضمل م�ضتقبًا  واملوا�ضات  الطرق  تنفذها هيئة  التي  امل�ضاريع 
ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد وهو عبارة عن ج�ضر يع� خور دبي يربط  مع� 
منطقة اجلداف يف بردبي بالطريق الفا�ضل بن م�ضروع خور دبي ودبي 

ف�ضتيفال �ضيتي.
العام  الهيئة  اأجن��زت  ع��دة مراحل حيث  اإىل  ُق�ضم  امل�ضروع  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
� دبي كريك هاربر/  امل��وؤدي للمدخل الغربي ل� /خور دبي  املا�ضي اجل�ضر 
ب�ضعة ثاثة م�ضارات وطول 740 مراً ويربط اجل�ضر احلركة املرورية 
القادمة من �ضارع دبي _ العن و�ضارع اخليل واملتجهة �ضرقاً اإىل منطقة 

للج�ضر  ال�ضتيعابية  الطاقة  وتبلغ  ه��ارب��ر/  ك��ري��ك  دب��ي   _ دب��ي  /خ���ور 
نفذت  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت  الدخول.  باجتاه  ال�ضاعة  يف  مركبة   7500
اجتاه  كل  يف  م�ضارات  باأربعة  كيلومر   1.5 بطول  جديداً  طريقاً  اأي�ضا 
واإن�ضاء مداخل وخمارج من واإىل املناطق واملباين املنجزة اجلديدة لت�ضهيل 
احلركة املرورية القادمة اإليها من تقاطع ند احلمر مع �ضارع راأ�س اخلور 
و�ضاهمت �ضبكة الطرق واجل�ضر اجلديد يف توفري حركة ان�ضيابية مبا�ضرة 
اإىل الوحدات ال�ضكنية املنجزة حديثاً يف منطقة خور دبي من خال ربطها 
اإن��ارة حديثة  ب�ضبكة  الطرق اجلديدة  املحيطة كما مت تزويد  الطرق  مع 
اأنه يجري العمل حالياً على تنفيذ  اإىل  108 اأعمدة، م�ضرياً  مكونة من 
اجل�ضر الذي �ضيوؤمن نقل احلركة املرورية من م�ضروع دبي كريك هاربور 
حوايل  ا�ضتيعابية  وبطاقة  م��راً   640 بطول  اخل��ور  راأ���س  �ضارع  باجتاه 

ال�ضاعة. يف  �ضيارة   3100

»طرق دبي« تنجز 75 % من م�ضروع تطوير حمور ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد

•• دبي - وام: 

اأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" اأن تطبيق ال�ضيانة الوقائية الدورية 
على �ضبكات نقل الطاقة التابعة للهيئة ي�ضهم يف حتقيق ن�ضبة 100 % 
يف اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة يف دبي وخف�س متو�ضط تكاليف 
بن  اأداء  اأف�ضل  الهيئة  وحتقيق  �ضنوياً  دره��م  مليوين  بقرابة  ال�ضيانة 
املوؤ�ض�ضات اخلدماتية على م�ضتوى العامل يف جمال نقل الطاقة منذ عام 

.2018
بالعتماد على  الوقائية  ال�ضيانة  اأعمال  ب�ضكل متوا�ضل  الهيئة  وجتري 

بدون  وال��ط��ائ��رات  البيانات  وع��ل��وم  امل��ع��زز  وال��واق��ع  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 
والختبارات  وال�ضور احلرارية  ال�ضي�اين  الأمن  تقنيات  واأح��دث  طيار 

الوظيفية .
للف�ضاء  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  برنامج  خ��ال  م��ن  الهيئة  تقوم  كما 
ل�ضبكة  املتخ�ض�ضة  ال���ض��ت��خ��دام��ات  م��ن  ع��دد  بتطوير  دي"  "�ضبي�س 
مبا  الت�ضغيلية  والفعالية  الكفاءة  تعزيز  بهدف  املياه  و�ضبكات  الكهرباء 
"التخطيط والإنتاج  يف ذلك ال�ضيانة الوقائية ل�ضبكتي الكهرباء واملياه 
والنقل والتوزيع" وتعزيز املرونة والر�ضاقة يف املراقبة والتحكم ب�ضبكتي 

الكهرباء واملياه.

التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير  حممد  �ضعيد  معايل  وق��ال 
املنطقة  يف  خدماتية  موؤ�ض�ضة  اأول  الهيئة  اإن  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
اأول  اأن��ه��ا  كما  الع��ت��م��ادي��ة،  على  امل��رت��ك��زة  ال�ضيانة  ا�ضراتيجية  تتبنى 
موؤ�ض�ضة خدماتية يف العامل حت�ضل على العتماد للعمليات املتكاملة يف 
اإنتاج ونقل توزيع للكهرباء واملياه حيث ح�ضلت عام 2016 على �ضهادة 

اآيزو 55001:2014 لنظام اإدارة الأ�ضول.
واأ�ضاف " نلتزم بتحقيق توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
الطلب  لتلبية  واملياه  للكهرباء  ومتكاملة  متطورة  حتتية  بنية  لتوفري 

خدمات  وتقدمي  دبي  يف  امل�ضتدامة  التنمية  احتياجات  ومواكبة  املتزايد 
الكهرباء واملياه وفق اأعلى معايري التوافرية والعتمادية والكفاءة ". واأكد 
بالعتماد  املبتكرة  ال�ضتباقية  توا�ضل تطوير احللول  الهيئة  اأن  معاليه 
الرابعة  ال�ضناعية  الثورة  تقنيات  واأح��دث  املتقدمة  الذكية  �ضبكتها  على 
اخلدماتية  املوؤ�ض�ضات  اأب��رز  من  واح��دة  بو�ضفها  �ضدارتها  تعزيز  بهدف 

حول العامل واأكرها متيزاً يف جميع املجالت.
من جانبه قال املهند�س ح�ضن لوتاه النائب التنفيذي للرئي�س - قطاع 
نقل الطاقة يف الهيئة : " نعمل على رفع قدرة وكفاءة واعتمادية �ضبكة 

نقل الطاقة 

»ال�ضيانة الوقائية« ت�ضهم يف جعل �ضبكات نقل الطاقة ب� »كهرباء دبي« الأف�ضل عامليا
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•• دبي-وام: 

بقطاع  املتخ�ض�ضة  الأوىل  احل���رة  املنطقة  كومري�ضيتي،  دب��ي  اأع��ل��ن��ت 
للمناطق  دب���ي  ل�ضلطة  وال��ت��اب��ع��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
القت�ضادية املتكاملة "دييز"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الثقافة 
والفنون يف دبي "دبي للثقافة" بهدف تعزيز منظومة الأعمال الثقافية 
والإبداعية يف اإمارة دبي، وتعزيز ا�ضتدامة جاذبية الإمارة كمركز عاملي 

لاقت�ضاد الإبداعي.
تعزيز  اإىل  الرامية  ال�ضراتيجية  اخلطة  مع  ال�ضراكة  ه��ذه  وتن�ضجم 
ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها  التي  الب��داع��ي  لاقت�ضاد  عا�ضمة  دب��ي  مكانة 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
القطاع  اإ�ضهام  م�ضاعفة  اإىل  اهلل" والهادفة  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
يف الناجت املحلي لإم��ارة دبي اإىل 5 يف املائة بحلول 2026، من خال 
رفع عدد ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الإبداعية والثقافية اإىل 15000 �ضركة، 

وتوفري 140 األف وظيفة يف قطاعات القت�ضاد الإبداعي املختلفة.
ت��وف��ري جمموعة من  على  الت��ف��اق��ي��ة  خ��ال  م��ن  ال��ط��رف��ان  و�ضيتعاون 
اخلدمات لقطاعات خمتارة من قطاعات ال�ضناعات الثقافية والإبداعية 
تتنا�ضب وطبيعة اأعمالها وباقة اخلدمات التي تقدمها دبي كومري�ضيتي 
التي من �ضاأنها دعم تاأ�ضي�س ال�ضركات وت�ضغيلها وتطويرها، مبا ي�ضمل 
التاأ�ضرية الثقافية طويلة الأمد الأوىل من نوعها واملخ�ض�ضة للمواهب 

الإبداعية.
املو�ضيقى،  جمال  يف  العاملة  املوؤ�ض�ضات  املختارة  القطاعات  تلك  وت�ضمل 
والفنون اجلميلة، والت�ضوير، وجمال �ضناعة الأفام والفيديو، والألعاب 
املنتج،  وت�ضميم  املعمارية،  واخلدمات  الت�ضميم  وخدمات  الإلكرونية، 

والت�ضميم واخلدمات الإعانية، والت�ضميم الداخلي، وت�ضميم املناظر 
الطبيعية، وت�ضميم الأزياء، والت�ضميم التكنولوجي وال�جميات.

تتنوع  ال��ت��ي  اخل��ا���ض��ة  ال��ع��رو���س  م��ن  جمموعة  ال�ضراكة  ه��ذه  و�ضتوفر 
الجتماعات،  وغ��رف  وال�ضتوديوهات  الإب��داع��ي��ة  العمل  م�ضاحات  ب��ن 
امل�ضرفية  واخلدمات  واحللول  الإبداعية  والفعاليات  املعار�س  وقاعات 
وال�ضت�ضارية؛ وذلك بهدف دعم املبدعن واملهارات الإبداعية وال�ضركات 
القت�ضاد  يف  م�ضاهمتها  تقدمي  و�ضمان  اأعمالها  تعزيز  يف  املتخ�ض�ضة 
الوطني، اإىل جانب توفري الت�ضهيات التي من �ضاأنها رفد ال�ضركات يف 

التو�ضع القت�ضادي وال�ضتثماري.

- �صريان حيوي .
وقال �ضعادة الدكتور حممد الزرعوين، الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة دبي 
للمناطق القت�ضادية املتكاملة ‘دييز‘ : " تعك�س هذه التفاقية حر�س 
اإمارة  م�ضتوى  على  القت�ضادية  القطاعات  خمتلف  دعم  على  ‘دييز‘ 
دبي، مبا يف ذلك القت�ضاد الإبداعي الذي يعد �ضريانا حيويا لاقت�ضاد 
القت�ضاد  لتعزيز  ال�ضراتيجية  الركيز  الوطني ويعت� من جمالت 

القائم على املعرفة والبتكار والإبداع".
املناطق  اأح��دث  واح��دة من  بو�ضفها  دبي كومري�ضيتي،  "توفر  واأ�ضاف: 
احلرة على م�ضتوى الإمارة واأ�ضرعها منوا لل�ضركات العاملة واملتخ�ض�ضة 
التكنولوجية  امل�ضتجدات  تواكب  متطورة  بيئة  الإب��داع��ي،  القت�ضاد  يف 
ال�ضريعة ومناخا حمفزا لاإبداع، حيث تتميز مبنظومة متكاملة جتمع 
املحفزات واملرافق واخلدمات لت�ضهم يف متكن ال�ضركات الإبداعية من 
امل�ضاعي  يدعم  مبا  م�ضافة،  اقت�ضادية  قيمة  وتقدمي  والتو�ضع  النمو 

الرامية لتحقيق ا�ضراتيجية دبي لاقت�ضاد الإبداعي".

- تكامل الروؤى.
ورحبت �ضعادة هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة بهذه ال�ضراكة بو�ضفها 
جت�ضد تكامل الروؤى بن الهيئة ودبي كومري�ضيتي، وتاأتي يف اإطار ت�ضافر 
الأدوار واجلهود وتعزيز عاقات ال�ضراكة مع خمتلف اجلهات يف الدولة 

من اأجل حتقيق روؤية الإمارة الثقافية.
وقالت: "ن�ضعى من خال تعاوننا مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة اإىل 
ب�ضكل  فيها  الإب��داع��ي  القت�ضاد  ومتكن  دب��ي  يف  الثقايف  القطاع  تعزيز 
‘ دبي كومري�ضيتي‘ وندرك مدى التاأثري  اإذ نرحب بتعاوننا مع  فاعل، 
الإيجابي لهذا التعاون الذي نوحد به اجلهود لدعم ال�ضناعات الثقافية 
والإبداعية واملواهب املبدعة يف الإمارة، و�ضول اإىل تر�ضيخ مكانتها على 
طريق  عن  فيها  القت�ضادي  العائد  وتعزيز  العاملية  الثقافية  ال�ضاحة 
دعم منو ال�ضناعات الإبداعية". ويعد القطاع الإبداعي من القطاعات 
قطاع  فهو  خا�س،  ب�ضكل  ال�ضباب،  لفئة  العمل  لفر�س  املولدة  الواعدة 
جاذب لريادة الأعمال، حيث ت�ضكل ال�ضركات ال�ضغرية واملتناهية ال�ضغر 
ن�ضبة 97 يف املائة من العدد الإجمايل للموؤ�ض�ضات الإبداعية، كما �ضهد 

منوا مطردا يف عدد املوؤ�ض�ضات والعمالة بالرغم من اجلائحة.
وتندرج هذه التفاقية يف اإطار حر�س طرفيها على اإيجاد اأف�ضل اآليات 
اإمتام واإ�ضدار الراخي�س والتاأ�ضريات وغريها من اخلدمات التي ت�ضهم 
وتطويرها  الإب��داع��ي��ة  ال�ضركات  لإن�����ض��اء  للمبدعن  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف 
تر�ضيخ مكانة  املتمثلة يف  للثقافة  دبي  روؤي��ة  .. ومتا�ضيا مع  الإم��ارة  يف 
الإمارة مركزا عامليا للثقافة وحا�ضنة لاإبداع وملتقى للمواهب، تهدف 
دبي  يف  والثقافية  الإبداعية  القطاعات  منو  حتفيز  اإىل  ال�ضراكة  ه��ذه 
وا�ضتقطاب املبدعن وامل�ضتثمرين ورواد الأعمال اإىل جانب ال�ضتثمارات 
عاملية  وجهة  بو�ضفها  دبي  مكانة  لتعزيز  والدولية  والإقليمية  املحلية 

لحت�ضان املواهب وامل�ضتثمرين.
وتلتزم دبي للثقافة بتطوير الآليات وال�ضراتيجيات والأطر الت�ضريعية 
واللوائح وال�ضيا�ضات التي ت�ضمن �ضهولة ممار�ضة الأعمال التجارية يف 
و�ضبه  احلكومية  الهيئات  مع  �ضراكاتها  م�ضتثمرة  الإبداعية،  املجالت 
احلكومية واخلا�ضة، واخل�اء وال�ضت�ضارين وممثلي القطاع الإبداعي، 
على  ين�س  الذي  تاأ�ضي�ضها  لقانون  الكامل  بالتفعيل  ذلك  ومدعومة يف 
يف  والفنون  الثقافة  لقطاع  وممكن  ومنظم،  �ضيا�ضات،  ك�ضانع  دوره���ا 
الإمارة. وتعد "دبي للثقافة" الهيئة احلكومية املعنية ب�ضون تراث دبي 
الغني ون�ضره، ورعاية املواهب الإبداعية، ودعم التنوع الثقايف يف الإمارة، 
مبا ي�ضهم يف متكن القطاع الثقايف والإبداعي كرافد لاقت�ضاد املحلي. 
التي  ا�ضراتيجيتها  روؤيتها من خارطة طريق  للثقافة يف  وتنطلق دبي 
جعل  اإىل  الهادفة  الإب��داع��ي  لاقت�ضاد  دب��ي  "ا�ضراتيجية  مع  تتناغم 

الإمارة عا�ضمة عاملية لاقت�ضاد الإبداعي بحلول عام 2026.

•• اأبوظبي-الفجر:

امل��ج��ت��م��ع، عن  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
م�����ض��ت��ج��دات ����ض���رف ع�������اوات بدل 
الدعم  "برنامج  ���ض��م��ن  ال��ت�����ض��خ��م 
على  الدخل"  مل��ح��دودي  الجتماعي 
يت�ضمن  ال�����ذي  ال����دول����ة،  م�����ض��ت��وى 
ث���اث���ة اأن�������واع م���ن ال����ع����اوات هي: 
ع���اوة ال���وق���ود، وع����اوة دع���م املواد 
واملياه.  الكهرباء  وع��اوة  الغذائية، 
منها  امل�ضتفيدين  ع���دد  و���ض��ل  وق���د 
اأ�ضرة على   47،300 اإىل  حتى الآن 

م�ضتوى الدولة.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��ع��اوات ان��ط��اق��اً من 
حر�س قيادة وحكومة دولة الإمارات 
ع��ل��ى ت��وف��ري ���ض��ب��ل ال��ع��ي�����س الكرمي 
الدخل  ذوي  م����ن  ال����وط����ن  لأب����ن����اء 
امل���ح���دود، م��ن خ���ال ت��ق��دمي الدعم 

املنا�ضب لهم.
يوليو  ال���وزارة منذ منت�ضف  وب��داأت 
املا�ضي، اعتماد �ضرف عاوة الوقود 
ال���دخ���ل  ذوي  م�����ن  ل��ل��م�����ض��ت��ح��ق��ن 
املحدود، فيما بداأت يف �ضرف عاوة 
 5 دع��م امل���واد الغذائية اع��ت��ب��اراً م��ن 
اأغ�����ض��ط�����س اجل�������اري، ت��ل��ي��ه��ا ع���اوة 
�ضي�ضتفيد  وال��ت��ي  وامل��ي��اه،  ال��ك��ه��رب��اء 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوو  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  منها 
امل�ضتحقون  ال���دول���ة،  م�ضتوى  ع��ل��ى 

لعاوات الت�ضخم.

عالوة دعم الوقود
ب�ضرف عاوة  ال����وزارة  ب���ادرت  وق��د 
ال�ضهر  منت�ضف  منذ  ال��وق��ود،  دع��م 
والتي   ،"2022 "يوليو  امل��ا���ض��ي 
الدولة  ت���اأت���ي م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س 
الأ�ضا�ضية  الحتياجات  توفري  على 
للمواطنن من ذوي الدخل املحدود، 
ال�����ازم  ال����دع����م  ت���ق���دمي  اإط�������ار  ويف 
تاأثري  ال��دخ��ل، للحد م��ن  مل��ح��دودي 
التقلبات التي ت�ضهدها اأ�ضعار الوقود 

عاملياً.
اجلدير ذكره اأن حتديد قيمة عاوة 
باحلالة  م��رت��ب��ط  ال�ضهرية  ال��وق��ود 

م�ضتحقة،  اأ���ض��رة  ل��ك��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�ضعر  وف��ق  متغرية  القيمة  وه���ذه 
ال�ضتفادة  وي��ت��م  ل��ل��وق��ود،  ال�����ض��ائ��د 
منها من خال اإبراز بطاقة الهوية 
الإماراتية يف اإحدى حمطات اأدنوك 
الدولة، حيث  للتوزيع على م�ضتوى 
العاوة  قيمة  من  ال�ضتفادة  ميكن 

امل�ضتحقة على مدار ال�ضهر.

عالوة دعم املواد الغذائية
وي����ت����م �����ض����رف ع�������اوة دع������م امل������واد 
اأ�ضعار  ت�ضخم  ن�ضب  الغذائية ح�ضب 
وترتبط  الأ�ضا�ضية،  الغذائية  امل��واد 

الت�ضخم  ن�ضب  بتغري  ال��دع��م  قيمة 
ال��غ��ذائ��ي��ة الأ���ض��ا���ض��ي��ة، �ضعياً  ل��ل��م��واد 
اأفراد  جلميع  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  لتوفري 
الأ�ضرة، ويتم دعم الأ�ضرة من خال 
اأ�ضرة. ويتم  اإن�ضاء ح�ضاب واحد لكل 
���ض��رف ه���ذه ال��ع��اوة وف��ق��اً للحالة 

الجتماعية لكل اأ�ضرة.
واأكدت الوزارة اأن جميع امل�ضتفيدين 
من عاوات بدل الت�ضخم امل�ضجلن 
يف "عاوة الوقود"، قد مت ت�ضجيلهم 
الغذائية"،  امل��واد  "عاوة  يف  تلقائياً 
ويتم اإر�ضال ر�ضائل ن�ضية لهم توؤكد 
ح�ضاب  اإن�ضاء  خ��ال  م��ن  ت�ضجيلهم 

الإماراتية،  الهوية  ببطاقة  مربوط 
قيمة  م����ن  ال�����ض����ت����ف����ادة  ومي���ك���ن���ه���م 
العاوة امل�ضتحقة على مدار ال�ضهر، 
وذل��ك م��ن خ��ال زي���ارة اأح��د منافذ 
���ض��رك��ة ال��ل��ول��و ه��اي���م��ارك��ت التي 
100 منفذ  يبلغ ع��دده��ا م��ا ي��ق��ارب 
يف خمتلف مناطق واإم��ارات الدولة. 
واإبراز بطاقة الهوية الإماراتية عند 

عملية الدفع.

عالوة دعم الكهرباء واملياه
واملياه  الكهرباء  دعم  ع��اوة  وتندرج 
�ضمن ا�ضراتيجية احلكومة الهادفة 
اإىل م�ضاعدة ذوي الدخل املحدود يف 
ل�ضيما  املعي�ضية،  اجلوانب  خمتلف 
الفرة  وخ�����ال  م��ن��ه��ا.  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
امل�ضتفيدين  ت�ضجيل  �ضيتم  املقبلة، 
وب�ضكل  الت�ضخم  ب��دل  ع���اوات  م��ن 
ت���ل���ق���ائ���ي ل���ل���ح�������ض���ول ع���ل���ى ال���دع���م 
الكهرباء  ل����ض���ت���ه���اك  ال�������ض���ه���ري 
تنمية  وزارة  واأو����ض���ح���ت  وامل����ي����اه. 
لطلب  ال��ت��ق��دمي  اآل���ي���ة  اأن  امل��ج��ت��م��ع 
امل�ضاعدة الجتماعية وال�ضتف�ضارات 
من  م��ت��اح��ة  كلها  ب��ال��دع��م،  املتعلقة 
للوزارة  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  خ���ال 
 ،"www.mocd.gov.ae"
الت�ضجيل  وي��ت��م  ال��ذك��ي،  والتطبيق 
با�ضتخدام الهوية الرقمية اأو الهوية 

الإماراتية.

�صمن »برنامج الدعم الجتماعي ملحدودي الدخل«

تنمية املجتمع تعلن م�ضتجدات �ضرف عالوات بدل الت�ضخم التي و�ضلت ل�� 47،300 اأ�ضرة

•• جاكرتا-وام: 

احلاج  كياهي  الدكتور  الإندوني�ضي  الرئي�س  نائب  �ضارك 
حكماء  جمل�س  ج��ن��اح  فعاليات  بع�س  يف  اأم���ن،  م��ع��روف 
لع  امل�ضلمن مبعر�س الكتاب الإ�ضامي باإندوني�ضيا ، واَطرّ
اإ�ضدارات حكماء  اأبرز  خال جولة تفقدَيرّة باجلناح على 

امل�ضلمن امل�ضاركة يف املعر�س.
العلمية:  الندوة  يف  كلمة  اإندوني�ضيا  رئي�س  نائب  واألقى 
التي  الإ�ضامية"،  احل�ضارة  يف  الإن�ضانَيرّة  "اجلوانب 
�ضارك فيها الدكتور حممد قري�س �ضهاب، ع�ضو جمل�س 
الإندوني�ضي  الدينية  ال�����ض��وؤون  ووزي���ر  امل�ضلمن،  حكماء 

الأ����ض���ب���ق، وال���دك���ت���ور ل��ق��م��ان ح��ك��ي��م ���ض��ي��ف ال���دي���ن، وزير 
حممد  والدكتور  ال�ضابق،  الإندوني�ضي  الدينية  ال�ضوؤون 
ز  رَكرّ الغربَيرّة،  تنجارا  لنو�ضا  ال�ضابق  احلاكم  املجد،  زي��ن 
اإ�ضهام احل�ضارة الإ�ضامية يف تعزيز  خالها على كيفَيرّة 

التعاي�س ون�ضر الَترّ�ضامح بن الب�ضر.
امل�ضلمن،  حكماء  جمل�س  بجهود  اأم���ن  م��ع��روف  واأ���ض��اد 
الطيب،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأك����  الإم���ام  ف�ضيلة  برئا�ضة 
ة وحتقيق التعاي�س ال�ضلمي،  �ضيخ الأزهر؛ يف تعزيز الأخَورّ
ُمعرًبا عن �ضكِره لفرع املجل�س يف اإندوني�ضيا على الدعوة 
يف  ��ة  الإن�����ض��ان��َيرّ "اجلوانب  ن���دوة  يف  للم�ضاركة  ال��ك��رمي��ة 

احل�ضارة الإ�ضامية".

م�ضاركة  على  اإندوني�ضيا  جمهورية  رئي�س  نائب  واأث��ن��ى 
الكتاب  معر�س  فعاليات  �ضمن  امل�ضلمن  حكماء  جمل�س 
ُي�����ِري امل��ع��ر���س بالكتب  الإ����ض���ام���ي ل���ه���ذا ال���ع���ام، مم���ا 
القيمة من علماء الأزهر والعامل الإ�ضامي، التي تت�ضم 
متها كتب وموؤلفات ف�ضيلة  بالو�ضطَيرّة يف املنهج، ويف مقِدرّ
اإ�ضدارات  ُت�ضِهَم  اأن  متنياته  ع��ن  معرًبا  الطيب،  الإم���ام 
جم��ل�����س ح��ك��م��اء امل�����ض��ل��م��ن يف حت�����ض��ن ال�����ض��ب��اب والأم����ة 
ظاهرة  على  والتغُلرّب  املتطرفة،  الأف��ك��ار  من  الإ�ضامية 
بكتاب  م�ضيًدا  الإن�ضاين،  الإخ��اء  وتعزيز  الإ�ضاموفوبيا، 
رحلة  ��ق  ي��وِثرّ ال��ذي  ال�ضعب"  والطريق  والبابا  "الإمام 

وثيقة اأبوظبي لاأخوة الإن�ضانية.

نائب الرئي�ش الإندوني�ضي ي�ضارك يف فعاليات جناح »حكماء امل�ضلمني« مبعر�ش الكتاب الإ�ضالمي

التعاون ين�صجم مع م�صاعي »دييز« يف دعم القت�صاد الإبداعي والثقايف يف دبي

»دبي كومري�ضيتي« و »دبي للثقافة« تدعمان املبدعني وال�ضركات الإبداعية املتخ�ض�ضة 
تواكب امل�صتجدات التكنولوجية ال�صريعة وامل�صاركة يف تهيئة مناخ حمفز على الإبداع  متطورة  بيئة  توفري  على  حري�صون   : الزرعوين  • حممد 

يف اإطار ت�صافر الأدوار لتحقيق الروؤية الثقافية لالإمارة وتاأتي  اجلانبني  بني  الروؤى  تكامل  جت�صد  ال�صراكة   : بدري  • هالة 

FOR SALE QTY 
 GF Fresh Air Handling Unit 1 GF     
 GF AC condenser Unit 2 GF AC   
 1st Floor feeding fresh Air    
Handling Unit 1        

 
 1st Floor AC Condenser 2     
 AC Package Unit Kitchen 1    

Please contact :0505804584/Email:samer.abdelmonem@ihg.com
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عربي ودويل
م�ضاعي تغيري الكاظمي.. بّوابة احلل اأم مناورة حللفاء اإيران؟

•• بغداد-وكاالت

تراجعت قوى “الإطار التن�ضيقي” يف العراق، عن تر�ضيح القيادي 
ال�ضابق يف حزب الدعوة الإ�ضامية، حممد �ضياع ال�ضوداين، على 
مقتدى  ال�����ض��دري  الزعيم  اأن�����ض��ار  يقيمه  ال���ذي  العت�ضام  وق��ع 
رئي�س  تغيري  اإىل  ت�ضعى  اأنها  كما  العراقي،  ال�ملان  يف  ال�ضدر، 
املا�ضي،  ال�ضبت  ال��ك��اظ��م��ي.وم��ن��ذ  م�ضطفى  احل��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ا�ضتجابة  العراقي،  ال�ملان  يف  ال�ضدر  اأن�ضار  من  اآلف  يعت�ضم 
لدعوة زعيمهم، الذي طالب اأخريا بحل ال�ملان العراقي، واإعادة 
النتخابات املبكرة، وهي دعوة لقيت ا�ضتجابة وا�ضعة من خمتلف 
التن�ضيقي”  “الإطار  �ضمن  �ضيا�ضي  ال�ضيا�ضية.وقال  الأو���ض��اط 
الذي  الجتماع  خ��ال  التفاق  “مت  اإن��ه  عربية”  نيوز  ل�”�ضكاي 

املر�ضح حممد  ا�ضتبدال  على  اأي��ام  قبل  التن�ضيقي،  الإط��ار  عقده 
�ضياع ال�ضوداين، ب�ضخ�ضية اأخرى، اأكر قبول، بهدف امت�ضا�س 
اأخرى،  �ضخ�ضية  تر�ضيح  يتم  اأن  على  واأن�����ض��اره،  ال�ضدر  غ�ضب 

خال الأيام املقبلة«.
واأ�ضاف ال�ضيا�ضي الذي رف�س الك�ضف عن ا�ضمه، اأن “قوى الإطار 
�ضتطلب من ال�ضوداين، �ضحب تر�ضيحه، لتجنب اإحراجها يف حال 
اأعلنت العدول عن تر�ضيحه، ف�ضًا عن جتنب اإحراجه �ضخ�ضياً”، 
م�ضرياً اإىل اأنه “مت احلديث عن �ضرورة تغيري احلكومة احلالية 

ورئي�ضها م�ضطفى الكاظمي، �ضمن امل�ضار النتقايل«.
ويرى مراقبون اأن لدى قوى الإطار “ثاأر” مع رئي�س احلكومة 
ممار�ضات  مع  توافقه  عدم  بداعي  الكاظمي،  احلالية،م�ضطفى 
الف�ضائل امل�ضلحة، ورغبتها بفر�س �ضطوتها على مقاليد احلكم 

يف الباد، ومناه�ضته ال�ضمنية ل�ضيا�ضة اإيران، كما اأنه �ضخ�ضية 
براغماتية، متكنت من حتقيق جناحات على امل�ضتوى الدبلوما�ضي، 
العربي،  العراق وحميطه  ب�ضكل وثيق بن  العاقات  اإع��ادة  ع� 

وهو ما اأغاظ املجموعات املوالية لطهران.
اإن  الدعمي، قال  العراقي، والأك��ادمي��ي غالب  ال�ضاأن   اخلبري يف 
ثقة  ع��دم  جلهة  ال�ضيا�ضي،  امل�ضهد  يعقد  قد  الكاظمي،  “تغيري 
فلو  التن�ضيقي،  بالإطار  ال�ضدر،  مقتدى  ال�ضدري،  التيار  زعيم 
الرئي�س  حت��دي��د  ي�ضمن  فمن  للحكومة،  رئي�ضاً  الإط����ار  ��ح  ر���ضرّ
الكاظمي،  بقاء  لكن  املبكرة،  النتخابات  اإج���راء  موعد  اجلديد 
ال����مل���ان، فيما يتعلق  ق��ب��ل  م��ع منحه ���ض��اح��ي��ات ج��دي��دة م��ن 
اإىل  م�ضرياً  ال�ضدر”،  �ضيحقق هدف  املبكرة،  باإجراء النتخابات 
بوجوده  لعتقادهم  بالكاظمي،  يرغب  ل  التن�ضيقي  “الإطار  اأن 

باأنهم ل يح�ضلون على اأ�ضوات انتخابية )لغياب التزوير(”. على 
حد قوله.

“الإطار  اأن  عربية”  نيوز  ل�”�ضكاي  حديث  يف  اأ���ض��اف  الدعمي 
ال�ضوداين،  تر�ضيح  م��ث��ل  ال�����ض��اب��ق��ة،  روؤاه  ع��ن  ت��ن��ازل  التن�ضيقي 
ال�ملان  ح��ل  على  م��واف��ق  وه��و  ال�����ض��در،  ر���ض��ا  اإىل  الآن  وي�ضعى 
بال�ضرورة  يعني  ل  التنازل  هذا  واأن  خا�ضة  النتخابات،  واإع��ادة 
للمخاطر  البلد، وجتنباً  ياأتي يف م�ضلحة  لكنه  خ�ضائر لاإطار، 
ب�ضخ�ضية  ير�ضا  ق��د  “التيار  اأن  اإىل  باجلميع«.ولفت  املحدقة 
لنتخابات  تهيئ  م��وؤق��ت��ة،  حكومة  لت�ضكيل  ومعتدلة  م��وث��وق��ة 
مبكرة، ومت�ضة الأمور، خا�ضة واأن الأحزاب الكبرية موافقة على 
بع�س  لديهم  ورمب��ا  وال�ضنة،  الكرد  اإذ مل ميانع  ال�ضيناريو،  هذا 

ال�ضراطات املمكنة«.

ال�ضعبي،  اجلي�س  م��ن  ج���رال  ي�ضف     
الع�ضكرية  ال��ر���ض��ان��ة  م��ب��ا���ض��ر،  ب�����ض��ك��ل 
ال�ضبح  مقاتات  ال�ضن:  ن�ضرتها  التي 
ذات  اإت�س-6  �ضياآن  وق��اذف��ات  جي-20، 
ال�ضواريخ  وع�ضرات  النووية،  ال��ق��درات 
وكان  البالي�ضتية من طراز “دونغفنغ”، 
ال�ضاروخ متو�ضط  جنم “ال�ضتعرا�س”، 
 17 املدى الأ�ضرع من ال�ضوت دونغفنغ 
ال��ق��ادر ع��ل��ى ���ض��رب ق��ل��ب ت���اي���وان. يبلغ 
الطريان  ومي��ك��ن��ه  م������ًرا،   14 ط���ول���ه 
تفادي  وبالتايل  منخف�س،  ارتفاع  على 

الأنظمة امل�ضادة لل�ضواريخ.
   لكن العملية كانت مثرية اأكر يف بحر 
واملدمرات  ال�ضفن  م��ن  امل��ئ��ات  ال�����ض��ن. 
وحامات طائرات الهليكوبر وحامات 
الطائرات واملركبات ال�مائية متمركزة 
يف ���ض��ت م��ن��اط��ق حم���ددة ت��ط��وق جزيرة 
 20 اأق��ل من  واأحياًنا على بعد  ت��اي��وان، 
ب�ضكل  وتام�س  �ضاحلها،  من  كيلومًرا 
للجزيرة.  الإق��ل��ي��م��ي��ة  احل����دود  خ��ط��ري 
زان��غ من  “الهدف، كما ي�ضرح اجل��رال 
ال�ضيني على  للجي�س  البحرية  املدر�ضة 
اأجهزة التلفزيون، هو اإظهار اأن اجلي�س 
ال�ضعبي قادر على ال�ضيطرة على جميع 
املداخل اإىل جزيرة تايوان، الأمر الذي 
النف�ضالية  للقوات  ج��ًدا  رادًع��ا  �ضيكون 

وال�ضتقالية يف اجلزيرة«.

»تطويق غري م�صبوق«
   ال��ر���ض��ال��ة وا���ض��ح��ة: بكن ق���ادرة على 
بعبارة  الكوكب.  بقية  ع��ن  ت��اي��وان  ع��زل 
اأخرى، اإخ�ضاع اجلزيرة حل�ضار. يو�ضح 
اجلامعة  يف  الأ���ض��ت��اذ  �ضيانغكينج،  منغ 
ال�ضينية للدفاع الوطني: “هذا التمرين 
خمتلف متاًما عن التمارين ال�ضابقة. يف 
ا�ضتقال  �ضد  تدريباتنا  كانت  املا�ضي، 
ال�  بالقرب من  عموًما  جُترى  تايوان 
امل��رة، جتري قريبا جًدا  الرئي�ضي. هذه 
من جزيرة تايوان. ومن خال مراقبة 
اأن  ن��رى  امل��ن��اورات،  لهذه  ال�ضت  املناطق 
الأمر يتعلق بالفعل بتنفيذ تطويق غري 

م�ضبوق للجزيرة«.

   وبالنتيجة، ل جمال لتحرك اأي �ضفن 
اأكر  اأح��د  على ط��ول م�ضيق ف��ورم��وزا، 
العامل حيث  يف  ازدح��اًم��ا  املائية  املمرات 
احلاويات  ���ض��ف��ن  م���ن  ب��امل��ائ��ة   90 مت���ر 
ال���ك���وك���ب، وفًقا  ه����ذا  ع��ل��ى  ال��ع��م��اق��ة 
لإح�ضاءات وكالة بلوم�ج. كما ل ميكن 
ال��ت��اي��وان��ي��ة، وبداأ  امل��وان��ئ  ال��و���ض��ول اإىل 
الغاز  نق�س  م��ن  بالقلق  ي�ضعر  البع�س 
والنفط يف اجلزيرة. من جانبها، تلقت 
تطالبها  تنبيه  ر�ضالة  الطريان  �ضركات 
ظهر  حتى  املنطقة  ف��وق  التحليق  بعدم 

اأم�س الأحد.
تكون  ان  اإىل  بو�ضوح  العملية  تهدف     
منذ  ال�ضينية  ال��ب��ح��ري��ة  ل�ضعود  رم���زا 

-1995 الأخ��رية  تايوان  اأزم��ة م�ضيق 
الوليات  اإر�ضال  �ضهدت  والتي   ،1996
بعد  ك��ب��رًيا،  ع�ضكرًيا  اأ���ض��ط��وًل  امل��ت��ح��دة 

اإطاق �ضواريخ �ضينية.
  »ت��وازن القوى احلايل خمتلف متاًما، 
الباحثة  ما�ضرو،  �ضكايلر  اأوريانا  توؤكد 
يف جامعة �ضتانفورد. لقد كان الأ�ضطول 
�ضوى  تكن  ومل  ج���ًدا،  متخلرّفا  ال�ضيني 
ول  حديثة،  معداته  م��ن  �ضئيلة  ن�ضبة 
غالبية  اأن  ح���ن  يف  دف���اع���ي���ة.  اأن��ظ��م��ة 
كتلك  متطورة  ال��ي��وم  ال�ضينية  ال�ضفن 
املوجودة يف الوليات املتحدة المريكية، 
وميكن لطائراتها املقاتلة الآن اأن تطري 
ليًا ويف ظ��روف جوية �ضعبة، وه��و ما 

مل يكن عليه احلال من قبل ».

الرت����ه����ان لأ����ص���ب���اه امل��و���ص��الت 
التايوانية

   ُي��ظ��ه��ر ت��ق��ري��ر ال��ب��ن��ت��اغ��ون الأخ����ري 
على  وغ���وا����ض���ة  ���ض��ف��ي��ن��ة   355 وج�����ود 
الأ�ضطول  يفوق  –مبا  ال�ضيني  اجلانب 
عام  بحلول   420 -ويتوقع  الأم��ري��ك��ي 
ب����داأت   ،2019 ع����ام  وم���ن���ذ   .2025
ال�ضن يف بناء حامات طائرات خا�ضة 
-وقد  ح��ام��ات  ث��اث  الآن  -متلك  بها 
برمائيتن  ب��ب��ارج��ت��ن  ن��ف�����ض��ه��ا  زودت 
الإن�ضاء.  ق��ي��د  وال��ث��ال��ث��ة  ه��ج��وم��ي��ت��ن، 
وقال البنتاغون “ال�ضن تلتحق ب�ضرعة 

بالقوى الغربية«.
ذ     ويف ���ض��وء ه���ذه امل���ن���اورات ال��ت��ي ُتنفرّ
م��ن��ذ ي���وم اخل��م��ي�����س 4 اأغ�����ض��ط�����س، فاإن 
يتعلق  فيما  ال�ضينية  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
من  ج��زًء  بكن  تعت�ها  -التي  بتايوان 
مبا�ضرة  تتعلق  اأنها  يبدو  -ل  اأرا�ضيها 
بغزو اجلزيرة، ول بعمليرّة اإنزال “مكلفة 
والعتاد  ال�����رج�����ال  ح���ي���ث  م����ن  ل���ل���غ���اي���ة 
واملخاطر ال�ضيا�ضية”. يبدو اأن �ضي جن 
بينغ يف�ضل ح�ضار اجلزيرة، ويعلق اأحد 
ال�ضحفين ال�ضينين على موقع ويبو، 
توير ال�ضيني، قائًا: “اإذا ما انف�ضلت 
ت�ضقط  ف�ضوف  العامل،  بقية  تايوان عن 

مثل الفاكهة النا�ضجة«.

ال�������ض���ي���ن���ي، منذ      وو�����ض����ف اجل���ي�������س 
التدريبات  م��ن  الأول  ال��ي��وم  اخلمي�س، 
باأنه “ناجح”، معت�ا اأن عمليات اإغاق 
اجلزيرة تتجه اىل اأن ت�ضبح “روتينية”، 
بح�ضب ال�ضطرابات ال�ضيا�ضية. امل�ضكلة، 
العامل من  اإن��ت��اج  متثل اجل��زي��رة ن�ضف 
الهواتف  لت�ضغيل  ال�ضرورية  الرقائق 
ال�ضتهاكية  والإلكرونيات  املحمولة 
كوريا  الع�ضكرية.  املعدات  اأو  وال�ضيارات 
بالكاد  م��ن��اف�����ض��ي��ه��ا،  اأق�����رب  اجل��ن��وب��ي��ة، 
ويكفي  ال�ضوق.  من  باملائة   17 متتلك 
من  لتايوان  املطول  احل�ضار  اإن  القول 
لاقت�ضاد  ك��ارث��ة  يف  يت�ضبب  اأن  ���ض��اأن��ه 

العاملي.
   »ت��ع��درّ ت��اي��وان واأ���ض��ب��اه املو�ضات التي 
لاقت�ضاد  بكثري  اأهمية  اأك���ر  تنتجها 
اأنه  يعني  مما  اأوك��ران��ي��ا،  من  الأمريكي 
الوليات  ع��ل��ى  الأ����ض���ع���ب  م���ن  ���ض��ي��ك��ون 
ي�ضمل  �ضراع  عن  بعيًدا  البقاء  املتحدة 

تايوان”، 
خمابرات  �ضابط  را���ض��ر،  م��ارت��ن  ي��رى 
الأمن  مركز  يف  �ضابق  اأمريكي  وب��اح��ث 
الأمريكي اجلديد. وبينما يف بكن، يتم 
قومية،  ك�ضعلة  تايوان  مب�ضاألة  التلويح 
ف���ان ه���ذا احل�����ض��ار حت��ذي��ر خ��ط��ري جدا 

حلكومة اجلزيرة.
عن لك�صربي�س

يف ا�صتعرا�س ا�صتثنائي للقوة 

تايوان: هل �ضتعزل ال�ضني اجلزيرة عن بقية العامل؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

    يف اليوم التايل لزيارة رئي�صة جمل�س النواب الأمريكي 
حتى  ع�صكرية  مناورات  بكني  جتري  بيلو�صي،  نان�صي 

اأم�س الأحد بهدف عزل اجلزيرة عن بقية العامل.
احلادة  الظهرية  يف  هوليود.  فيلم  العر�س  ي�صتحق     
بتوقيت بكني اخلمي�س، 4 اأغ�صط�س، بعد يوم من زيارة 
نان�صي بيلو�صي، رئي�صة جمل�س النواب الأمريكي –التي 

–فتحت ع�صرات  له  اإهانة  ال�صيوعي  النظام  فيها  راأى 
املركبات املجهزة بقاذفات �صواريخ النار باجتاه تايوان 
)لكن مل ت�صرب اجلزيرة(، واأطلقت �صواريخ دونغفنغ 
اأ�صراب من الطائرات  البالي�صتية على املياه املحيطة. 

القواعد اجلوية يف  املقاتلة اقلعت يف وقت واحد من 
اأعني كامريات التلفزيون التي  مقاطعة فوجيان حتت 
تبث هذه املناورات، املو�صوفة باأنها “تاريخية”، بدون 

انقطاع.

- الهدف اإظهار اأن اجلي�ش ال�ضعبي قادر على 
ال�ضيطرة على جميع املداخل اإىل جزيرة تايوان

- تعّد تايوان واأ�ضباه املو�ضالت التي تنتجها 
اأكرث اأهمية لالقت�ضاد الأمريكي من اأوكرانيا

ح�ضار �ضامل للجزيرة

يف اإطار مناوراتها الع�ضكرية، اأطلقت ال�ضن ب�ضكل خا�س �ضواريخ بالي�ضتية حلقت فوق تايوان

بيلو�ضي ا�ضعلت الفتيل

�ضوهدت طائرة هليكوبر تابعة للجي�س ال�ضيني من جزيرة بينغتان، اإحدى اأقرب نقاط ال� الرئي�ضي ال�ضيني لتايوان، يف مقاطعة فوجيان

- احل�ضار املطول لتايوان من �ضاأنه اأن يت�ضبب يف كارثة لالقت�ضاد العاملي

- يبدو اأن ال�ضني تف�ضل ح�ضار اجلزيرة على اأي عملية غزو اأو اإنزال 
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يف  خري�ضون  منطقة  يف  الرو�ضي  الح��ت��ال  اإدارة  يف  م�ضوؤول  ت��ويفرّ 
منزله،  على  هجوم  يف  بها  اأ�ضيب  ب��ج��روح  م��ت��اأث��راً  اأوك��ران��ي��ا  جنوب 

ح�ضبما اأعلنت ال�ضلطات املحلرّية املعيرّنة من قبل مو�ضكو.
وقالت كاترينا غوباريفا امل�ضوؤولة املحلية التي ن�ضرت برقية �ضادرة 
رئي�س  نائب  غ��ورا  “فيتايل  اإن  تلغرام  الإدارة على تطبيق  عن هذه 
متاأثراً  ت��ويفرّ  البلدية،  اخل��دم��ات  ع��ن  امل�����ض��وؤول  كاخوفكا  نوفا  اإدارة 
الإدارة  ه��ذه  يف  جمهول  م�ضدر  عن  تا�س  وكالة  بجروحه«.ونقلت 
قوله اإنرّ امل�ضوؤول اأ�ضيب بجروح خطرية �ضباح ال�ضبت بعد “هجوم” 

ة طلقات نارية. على منزله، كما اأ�ضيب بعدرّ
وتقع نوفا كاخوفكا على نهر دني� على بعد حوايل 80 كلم �ضرق 

مدينة خري�ضون هي خا�ضعة لل�ضيطرة الرو�ضية.
���س ع��دد م��ن امل�����ض��وؤول��ن ال��ذي��ن عيرّنهم  ويف الأ���ض��ه��ر الأخ����رية، ت��ع��ررّ

الرو�س يف الأرا�ضي الأوكرانية التي احتلرّوها، لهجمات.
منذ اأن مترّ ال�ضتياء على جزء كبري من منطقة خري�ضون وجزء من 
منطقة زابوريجيا، ينتهج الكرملن �ضيا�ضة فر�س الثقافة الرو�ضية 
املنطقة،  اإىل  الروبل  واأدخلت مو�ضكو  املحتمل.  ها  بهدف �ضمرّ هناك 

عت �ضكانها على احل�ضول على جوازات �ضفر رو�ضية. كما �ضجرّ
ة هجمات  اأ�ضابيع ع��درّ ومب���وازاة ذل��ك، ي�ضنرّ اجلي�س الأوك���راين منذ 
���ن م���ن ا���ض��ت��ع��ادة الأرا����ض���ي  م�����ض��ادة ع��ل��ى ج��ب��ه��ة خ���ري����ض���ون. ومت���كرّ
ن�ضمة.  األ��ف   290 �ضكانها  البالغ عدد  املدينة  والق��راب من هذه 
ولكنرّه ل يتمكرّن حتى الآن من حتقيق اأي اخراق عميق يف الدفاعات 

الرو�ضية.

اأعلنت ال�ضرطة ال�ازيلية اأنها اأوقفت دبلوما�ضيا اأملانيا  اأم�س الأول 
ال�ضبت بتهمة قتل زوجه البلجيكي يف منزلهما يف ريو دي جانريو.

اأملانيا  وقالت ال�ضرطة اإن اأويف هربرت هان الدبلوما�ضي يف قن�ضلية 
يف ريو دي جانريو اأبلغ ال�ضلطات باأن زوجه البلجيكي فالر هري 
واأ�ضيب بجروح  ال�ضبت  ليل اجلمعة  �ضقط فجاأة  بيو  ماك�ضيميليان 
يف راأ�ضه اأدت اإىل وفاته.ولكن ح�ضب النتائج الأولية بعد فح�س جثة 
القتيل  اأن  تبن  ال��راق��ي،  اإيبانيما  الزوجن يف حي  �ضقة  ال��زوج ويف 

تعر�س ل�ضرب م�ح.
وقالت ال�ضابطة يف ال�ضرطة كاميا لورينكو يف تعليقات ن�ضرت على 
�ضبكات التوا�ضل الجتماعي لل�ضرطة املحلية يف ريو دي جانريو اإن 
“رواية الأحداث التي قدمها القن�ضل والتي تفيد باأن ال�ضحية وقع 

اأر�ضا ل تتوافق مع ا�ضتنتاجات تقرير الطب ال�ضرعي«.
ال�ضدر  اأماكن عدة مبا يف ذلك على  “لوحظت كدمات يف  واأ�ضافت 
اإىل هجوم  ب��الأق��دام وك��ذل��ك ج���روح ت�ضري  اآث���ار دو����س  تتنا�ضب م��ع 

بج�ضم اأ�ضطواين«.

احل�ضول  طلبت  اأن  بعد  عدة  دول  من  م�ضاعدة  عرو�س  كوبا  تلقت 
اأ�ضابته  للنفط  م�ضتودع  يف  هائل  حريق  مع  للتعامل  م���وؤازرة  على 
�ضاعقة ما اأدى اإىل وقوع انفجارات اأ�ضفرت عن مقتل �ضخ�س واحد 

على الأقل واإ�ضابة 121 اآخرين بجروح وفقدان 17 اآخرين.
ال��واق��ع��ة يف  ال��ك��ارث��ة  1900 �ضخ�س م��ن منطقة  اإج���اء نحو  ومت 
�ضاحية مانتانزا�س، وهي مدينة يبلغ عدد �ضكانها 140 األف ن�ضمة 
على بعد مئة كيلومر �ضرقي هافانا، حيث ي�ضاهد عمود �ضخم من 
مدير  وون��غ  اأرم��ان��دو  لوي�س  ال�ضماء.وقال  يحجب  الأ���ض��ود  الدخان 
يف  جثة  على  “عِر  �ضحايف  موؤمتر  يف  ماتانزا�س  يف  ال�ضحة  قطاع 
يف  وثاثة  حرجة،  حالتهم  جرحى  خم�ضة  احل��ادث«.وه��ن��اك  موقع 
وفقا لأحدث  بالغة،  اإ�ضاباتهم   28 ج��دا، ف�ضا عن  حالة خطرية 
ح�ضيلة ن�ضرها ح�ضاب الرئا�ضة الكوبية على توير. وبن اجلرحى 
وزير الطاقة ليفان اأرونت.اأما املفقودون ال�ضبعة ع�ضر فهم من رجال 
عندما وقع  اإىل احلريق”  اق��رب منطقة  كانوا يف  “الذين  الإطفاء 

النفجار. 

عوا�صم

مو�سكو

ريو دي جانريو

هافانا

خماوف من اإمكانية ا�صتغالل متطرفني لأزمة الطاقة والت�صخم   

بعد حتذير املخابرات.. »�ضتاء الغ�ضب« يثري القلق يف اأملانيا

الفي�ضانات جتتاح 3 وليات من�ضاوية
•• فيينا -وام:

�ضيئ،  ملوجة طق�س  3 ولي��ات من�ضاوية  تعر�ضت 
الكثيفة،  والأمطار  الرعدية  العوا�ضف  وت�ضببت 
�ضالزبورغ،  وليات  مبدن  ج�ضيمة  مادية  باأ�ضرار 

تريول، وكارننت،
الطينية  والن��ه��ي��ارات  الفي�ضانات  غمرت  حيث   
اأقبية املنازل والطوابق ال�ضفلية، وت�ضببت يف غلق 
ال��ط��رق وت��وق��ف حركة ال��ق��ط��ارات وع��زل الكثري 
م��ن امل���دن وامل��ن��اط��ق. وب���داأ اأم�����س رج���ال الإطفاء 
والدفاع املدين اإزالة الطمي املراكم على الطرق 

وم�ضاعدة  التنظيف  اأع��م��ال  وتنفيذ  الرئي�ضية، 
اأ���ض��ح��اب امل��ن��ازل يف اإزال����ة ال��رك��ام ال���ذي جرفته 

املياه.
فا�س ب�ضبب  واأفادت ال�ضرطة اأن نهر “ريتنباخ”، 
�ضالزبورغ،  ال��غ��زي��رة، يف ولي���ة  الأم��ط��ار  ه��ط��ول 
يف  ت�ضببت  ط��ي��ن��ي��ة،  ان��ه��ي��ارات  حل����دوث  اأدى  م��ا 
اإ�ضابات  اأ�ضرار مادية ج�ضيمة دون وقوع  حدوث 
مدن  اأن  امل��دين  ال��دف��اع  م�ضادر  وذك���رت  ب�ضرية، 
اأرق��ام��ا قيا�ضية جديدة  يف ولي��ة ت��ريول، �ضجلت 
100 ملم  بالن�ضبة لكميات الأمطار، بلغت نحو 
لكل مر مربع يف غ�ضون �ضاعة واح��دة، واأفادت 

اأن املياه فا�ضت من  تقارير اأجهزة الدفاع املدين 
ع��دة ب��ح��ريات تقع مبحيط م��دن ان�����ض���وك، ما 
وحركت  ال�ضوارع  غمرت  في�ضانات  حل��دوث  اأدى 
تدفقات طينية �ضدت الطرق الرئي�ضية، ويف ولية 
امل�ضحوبة  الرعدية  العوا�ضف  ت�ضببت  ك��ارن��نت، 
بهطول اأمطار غزيرة وَبَرد، يف عدم قدرة الأر�س 
الأمطار،  ام��ت�����ض��ا���س  ع��ل��ى  امل��ن��ح��درة  ال��زراع��ي��ة 
وتوقف  الطرق  املراكمة يف غمر  املياه  وت�ضببت 
ا�ضتدعت  اأ�ضرار ج�ضيمة،  وح��دوث  ال�ضري  حركة 
قيام فرق الإطفاء واملتطوعن بتنفيذ اأكثري من 

200 مهمة.

ال�ضرطة الأمريكية حتقق يف جرائم ُقتل فيها 4 م�ضلمني 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

يف  الأم��ري��ك��ي��ة  نيومك�ضيكو  ���ض��رط��ة  حت��ق��ق 
م�ضلمن  ثاثة  مقتل  بن  حمتملة  عاقة 
العام  اآخ���ر  م�ضلم  رج��ل  ومقتل  ال�ضنة  ه��ذه 
املا�ضي، ح�ضب ال�ضرطة، بينما يرتفع مزيد 
من الأ���ض��وات لإدان���ة ه��ذه اجل��رائ��م بدوافع 

عن�ضرية.
وقالت �ضرطة األبوكريكي يف بيان اإنها عرت 
ال�ضبت.  اجلمعة  ليل  راب���ع  قتيل  جثة  على 
اإنه  قالت  لكنها  هويته  ال�ضرطة  حت��دد  ومل 

يف الع�ضرينات من عمره وم�ضلم “اأ�ضله من 
جنوب اآ�ضيا«.

اأن  ي��ع��ت��ق��دون  “املحققون  ال��ب��ي��ان  واأ����ض���اف 
جرمية القتل هذه قد تكون مرتبطة بثاث 
من  م�ضلمن  ل��رج��ال  م��وؤخ��را  قتل  عمليات 

جنوب اآ�ضيا اأي�ضا«.
ب���ن ه������وؤلء ال�����ض��ح��اي��ا ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ان كان 
اأحدهما يبلغ من العمر 27 عاما عندما مت 
العثور على جثته يف الأول من اآب/اأغ�ضط�س 
اجلاري والآخر يف احلادية والأربعن عندما 
عر على جثته يف 26 متوز/يوليو املا�ضي.

وقالت ال�ضرطة يف بيان اإن املحققن يدققون 
ه��ذه مرتبطة  القتل  كانت جرائم  اإذا  ما  يف 
ت�ضرين  من  ال�ضابع  يف  اأفغاين  رج��ل  مبقتل 
الثاين/نوفم� 2021 اأمام �ضركة يديرها 

مع �ضقيقه يف البوكريك.
معلومات  لديه  �ضخ�س  اأي  ال�ضرطة  ودع��ت 
م�ضرية  حم��دد،  هاتفي  بخط  الت�ضال  اإىل 
اإىل اأن مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي 

اآي( ي�ضاعد يف التحقيق.
لوهان  مي�ضيل  نيومك�ضيكو  حاكمة  واأعربت 
الهجمات.  ه��ذه  م��ن  غ�ضبها  ع��ن  غري�ضام 

•• عوا�صم-وكاالت

ال�ضتخبارات  يف  ب��ارز  م�ضوؤول  ح��ذر 
اإمكانية  م���ن  الأمل���ان���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
الطاقة  لأزم���ة  متطرفن  ا�ضتغال 
لأغرا�ضهم  امل���رت���ف���ع  وال���ت�������ض���خ���م 
اأزم��ة ت�ضهدها  اأ�ضد  اخلا�ضة، يف ظل 
الثانية  العاملية  احل��رب  منذ  ال��ب��اد 

مع تراجع اإمدادات الغاز الرو�ضي.
املكتب  ي�����ورغ م���ول���ر، رئ��ي�����س  وق�����ال 
الإق�����ل�����ي�����م�����ي حل����م����اي����ة ال����د�����ض����ت����ور 
ولية  يف  الداخلية(  )ال�ضتخبارات 
ت�ضريحات  يف  الأملانية،  براندنبورغ 
الأملانية:  فيلت”  “دي  ل�ضحيفة 
“املتطرفون يحلمون ب�ضتاء الغ�ضب 
توؤثر  اأن  ي���اأم���ل���ون  اإن���ه���م  الأمل��������اين، 
الأ�ضعار  وال��زي��ادات يف  الطاقة  اأزم��ة 
يتمكنوا  ح��ت��ى  ال���ن���ا����س  ع��ل��ى  ب���ق���وة 
م���ن ا���ض��ت��غ��ال احل���ال���ة امل��زاج��ي��ة يف 
املناه�ضة  ل��ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ال����روي����ج 
الأحداث  ه��ذه  نتابع  نحن  ل��ل��دول��ة. 
مفتوحة«.كما  واآذان  يقظة  بعيون 
الأملانية،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����رة  اأع���رب���ت 
مماثلة  خم���اوف  ع��ن  ف��ي��زر،  نان�ضي 
ل�ضحيفة  ت�ضريحات  يف  قالت  حيث 
الأمل������ان������ي������ة:  “هاندل�ضبات” 
اأن اأولئك  “بالطبع هناك خطر من 
بازدرائهم  بالفعل  ���ض��رح��وا  ال��ذي��ن 
وهم  كورونا،  زمن  يف  للدميقراطية 
املتطرفن  م���ع  م���ت���واف���ق���ون  غ��ال��ب��ا 
ا�ضتغال  ���ض��ي��ح��اول��ون  ال��ي��م��ي��ن��ي��ن، 
كمو�ضوع  الأ�ضعار  يف  احلاد  الرتفاع 
“اأعداء  اأن  للتعبئة«.واأ�ضافت  جديد 
فقط  ي���ن���ت���ظ���رون  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ا�ضتغال الأزمات لن�ضر خيالت عن 
نهاية العامل واخلوف وعدم اليقن، 
ال��دوائ��ر تبحث حاليا عن  مثل ه��ذه 
م��وا���ض��ي��ع ج���دي���دة ت�����ض��اع��ده��م على 

املتطرفن  بالفعل  وحد  ما  التعبئة، 
متطرفة  واأو��������ض�������اط  ال���ي���م���ي���ن���ي���ن 
احتجاجات  يف  خم���ت���ل���ف���ة  اأخ���������رى 
ازدراء  امل�ضرك:  القا�ضم  هو  كورونا 
زعزعة  وحم����اول����ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

الثقة يف دولتنا«.

ا�صتنزاف اأملانيا
جورج  الإيطايل،  القت�ضادي  املحلل 
اإن خطر حدوث نق�س  اآدموند، قال 
يف الغاز يف ال�ضتاء املقبل اأ�ضبح اأكر 
�ضركة  خ��ف�����ض��ت  اأن  م��ن��ذ  و����ض���وح���ا 
�ضحناتها  غازبروم  الرو�ضية  الطاقة 
خ�ضو�ضاً  ذل��ك  ويطال  كبري،  ب�ضكل 
على  كبري  ب�ضكل  تعتمد  التي  اأملانيا 

الإمدادات الرو�ضية.
نيوز  ل�”�ضكاي  اآدم����ون����د  واأ�����ض����اف 
رو�ضيا  ب��ن  “احلرب  اأن  عربية”، 

واأوكرانيا عر�ضت العديد من الدول 
يف اأوروبا للخطر، وعلى راأ�ضها اأملانيا، 
ال���ت���ي حت�����اول امل����وازن����ة ب���ن دوره����ا 
من  اقت�ضادها  وح��م��اي��ة  ال�ضيا�ضي، 
ب��رل��ن على  تعتمد  ح��ي��ث  الن��ه��ي��ار، 
الرو�ضي،  النفط  م��ن  واردات��ه��ا  ثلث 
م�����ض��ري��ات��ه��ا من  م���ن  ب��امل��ئ��ة  و45 
الفحم، و55 باملئة من واردات الغاز 
“اإذا مل يتم  اأنه  من رو�ضيا«.واأو�ضح 
قد  بالكامل  الرو�ضي  الغاز  تعوي�س 
الإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  ينخف�س 
و�ضتكلف  باملئة   3 اإىل   0.2 بن�ضبة 
ال��ع��ق��وب��ات ك��ل اأمل����اين م��ا ب��ن 100 
على  اعتمادا  �ضنويا،  ي��ورو  و1000 
ك��م��ي��ة ال���غ���از ال���رو����ض���ي ال���ت���ي ميكن 
امل�ضتهلكن من  ا�ضتبدالها، وحلماية 
التحول  ولت�ضجيع  الأ���ض��ع��ار  ارت��ف��اع 
اإىل الطاقة املتجددة، �ضيتوجب على 

احل��ك��وم��ة اأن ت��ق��دم دع��م��ا ك��ب��ريا قد 
ي�ضتنزف اخلزينة الأملانية«.

�صولتز يف ورطة
ب�����دوره، ق���ال امل��ح��ل��ل امل��ت��خ�����ض�����س يف 
وال�ضراتيجية،  الأم��ن��ي��ة  ال�����ض��وؤون 
ليون راد�ضيو�ضيني، اإن العامل ي�ضهد 
اأزمة غري م�ضبوقة والعقوبات يدفع 
الرو�س  ق��ب��ل  الأوروب������ي������ون  ث��م��ن��ه��ا 
وت��داع��ي��ات��ه��ا ���ض��ت��ك��ون ك��ارث��ي��ة، ومن 
وا�ضعة  ا�ضطرابات  ت�ضود  اأن  املتوقع 

حال طال اأمد احلرب.
واأ�ضاف راد�ضيو�ضيني، يف ت�ضريحات 
اأملانيا  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�ضكاي 
ت���واج���ه اأزم�����ة غ����از وب���ات���ت يف خطر 
داه������م ي���ف���اق���م اأ����ض���خ���م اق���ت�������ض���اد يف 
ملواطنيها  اليومية  واحل��ي��اة  اأوروب����ا 
ح���ي���ث و����ض���ف امل�����ض��ت�����ض��ار الأمل�������اين، 

تهديد  باأنها  احل��رب  �ضولتز،  اأولف 
ال�ضعيدين  على  �ضواء  م�ضبوق  غري 
الأم���ن���ي والق��ت�����ض��ادي و���ض��ط اآف���اق 

قامتة على املدى املنظور.
قلبت  الأوكرانية  الأزم��ة  اأن  واعت� 
راأ���ض��ا على  ال��ع��ج��وز  ال��ق��ارة  ح�ضابات 
ع���ق���ب، ف��ال�����ض��رع��ة ال���ت���ي ي��ن��ف��ق بها 
الحتياطيات  الأوروب���������ي  الحت������اد 
كييف  ن���ف���ق���ات  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ال���ن���ق���دي���ة 
دول  اإىل  بالن�ضبة  ق��ل��ق  م�����ض��در  ه��ي 

الغرب.
واأكد اأن التاأثريات القت�ضادية �ضوف 
تفاوت  م��ع  ال���ع���امل،  دول  ك��ل  ت�ضمل 
ن�ضب التاأثر، ومدى قدرة احلكومات 
ناجزة  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ات  و����ض���ع  ع��ل��ى 
بدائل  وت��وف��ري  الأزم���ة  م��ع  للتعامل 
ال��ك��ارث��ي��ة لتلك  امل���خ���اط���ر  ل���ت���ف���ادي 

الأزمة.

خطط اأملانية
ذات��ه، قال كاو�س مولر،  ال�ضياق  يف 
الطاقة  �ضبكات  تنظيم  جهاز  رئي�س 
امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ن يف  ع��ل��ى  اإن  اأمل���ان���ي���ا،  يف 
اأملانيا توفري ما ل يقل عن 20 باملئة 
ل��ل��ط��اق��ة لتجنب  ا���ض��ت��ه��اك��ه��م  م���ن 
ب�ضبب  دي�ضم�  بحلول  الغاز  نق�س 

انخفا�س واردات الغاز الرو�ضي.
“غازبروم”  �����ض����رك����ة  وخ���ف�������ض���ت 
اأملانيا  اإىل  ال��غ��از  ت��دف��ق��ات  ال��رو���ض��ي��ة 
ع� خط اأنابيب “نورد �ضرمي 1” 
باملئة من طاقته مما يزيد   20 اإىل 
ال�ضغط على اأك� اقت�ضاد يف اأوروبا 

لتوفري الغاز لف�ضل ال�ضتاء.
وقال مولر اإن على اأملانيا اأي�ضا خف�س 
�ضادراتها من الغاز اإىل الدول املجاورة 
20 باملئة وا�ضترياد ما بن 10 و15 
ال���غ���از لتجنب  غ���ي���غ���اوات ���ض��اع��ة م���ن 
النق�س، لفتا يف مقابلة مع �ضحيفة 
“فيلت ام زونتاج” ُن�ضرت ال�ضبت، اأنه 
“اإذا مل نوفر كثريا ومل نح�ضل على 
م�ضكلة«. ف�����ض��ن��واج��ه  اإ����ض���ايف  غ���از  اأي 
ورفعت اأملانيا، ال�ضهر املا�ضي، امل�ضتوى 
املخزنة  ال���ك���م���ي���ات  م����ن  امل�����ض��ت��ه��دف 
للخريف اإىل 75 باملئة بحلول الأول 
من �ضبتم� و85 باملئة بحلول الأول 
الأول  بحلول  باملئة  و95  اأكتوبر  من 
لتوفري  تدابري  وطبقت  نوفم�  من 

الطاقة.
ل��ل��ط��وارئ يف  ووف��ق��ا خلطة احلكومة 
الأولوية  اإع��ط��اء  �ضيتم  ال��غ��از،  ق��ط��اع 
ل��ل��م��ن��ازل يف ح���ال���ة ح�����دوث اأزم������ة يف 
اإم�����دادات ال��غ��از، ول��ك��ن م��ول��ر ق��ال اإن 
الأ�ضر  اأن  يعني  ل  الأول���وي���ة  اإع��ط��اء 
ميكن اأن ت�ضتخدم الغاز ب�ضكل مفرط 
يف هذه احلالة، لفتا اإىل اأنه “من اأجل 
اإجراءات  اأن  اأعتقد  الوظائف،  تاأمن 

التق�ضف للمنازل اأمر م�ضروع«.

•• عوا�صم-وكاالت
ال���ي���م���ن عن  ال����ه����دن����ة يف  ك�������ض���ف���ت 
يف  امل�ضتويات  جميع  على  �ضراعات 
وبع�س  احل��وث��ي  ميلي�ضيا  �ضفوف 
الأط������راف امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع��ه��ا، فيما 
توا�ضل امليلي�ضيا الإرهابية عمليات 
ال�ضتياء على اأموال يعود بع�ضها 
ملوؤ�ض�ضات حكومية واأخرى ل�ضركات 
خ��ا���ض��ة، يف حم���اول���ة ل��ل��خ��روج من 

اأزمتها املالية.
و�ضلطت �ضحف عربية ال�ضوء على 
اأف�ضل  �ضيا�ضي  واق��ع  خلق  حماولة 
يف اليمن، والعراقيل التي تفر�ضها 
ميلي�ضيا احلوثي يف مناطق نفوذها 

و�ضيطرتها.

ا�صتيالء على الأموال
وقالت �ضحيفة “ال�ضرق الأو�ضط” 
املتحدة  ل��اأمم  ج��دي��داً  حتليًا  اإن 
يف  اليمنين  من  املاين  اأن  اأظهر 
مناطق �ضيطرة امليلي�ضيات احلوثية 
الأمن  ان��ع��دام  م��ن  حالة  يواجهون 
�ضيزداد  ذل��ك  واأن  احل���اد،  ال��غ��ذائ��ي 
العام  م��ن  املتبقية  الأ���ض��ه��ر  خ���ال 

اجلاري.
البيانات  ه���ذه  “جاءت  واأ����ض���اف���ت 
حكومية  ت���اأك���ي���دات  م���ع  م��ت��زام��ن��ة 
مليارات  على  امليلي�ضيات  با�ضتياء 
ال������ري������الت م����ن ع�����ائ�����دات م���وان���ئ 
احلديدة وحدها، اإىل جانب عائدات 
اإىل  التي ت�ضل  �ضرائب الت�ضالت 
ال�ضركات  اأرب���اح  م��ن  ن�ضبة  %50 
واجلبايات،  ال��ر���ض��وم  م��ن  وغ��ريه��ا 
ال�ضن  �ضغار  جتنيد  على  واإنفاقها 
ولء  و�ضراء  الطائفية،  والفعاليات 

امل�ضوؤولن والوجهات القبلية«.
امليلي�ضيات  “ترف�س  وت����اب����ع����ت 
ت�ضخري  الآن  ح����ت����ى  احل����وث����ي����ة 
ع��ائ��دات م��وان��ئ احل��دي��دة ل�ضرف 
املوظفن  من  الآلف  مئات  روات��ب 

�ضيطرتها  مناطق  يف  احلكومين 
�ضتة  م���ن���ذ  روات����ب����ه����م  امل���ق���ط���وع���ة 
اتفاق  اأع��وام، بح�ضب ما ن�س عليه 

ا�ضتوكهومل«.
الأمم����ي  ال��ت�����ض��ن��ي��ف  اأن  اأو����ض���ح���ت 
الغذائي  ل��اأم��ن  املتكامل  املرحلي 
حت��دث ع��ن م��زي��د م��ن ال��ت��ده��ور يف 
جانب انعدام الأمن الغذائي و�ضوء 
العام  خ����ال  ال��ي��م��ن  يف  ال��ت��غ��ذي��ة 
احلايل مقارنة بالعام الذي �ضبقه، 
اإىل  اأ����ض���ا����ض���اً  ي���ع���ود  ذل����ك  اإن  وق�����ال 

عواقب ال�ضراع الذي طال اأمده.
وب��ح�����ض��ب ال��ت�����ض��ن��ي��ف ���ض��ي��ب��ل��غ عدد 
الأ�����ض����خ����ا�����س ال�����ذي�����ن ي���واج���ه���ون 
الأمن  انعدام  من  عالية  م�ضتويات 
الغذائي احلاد، املرحلة الثالثة من 
19 مليوناً  الت�ضنيف ال��دويل، اإىل 
ال�ضكان(،  اإج���م���ايل  م���ن   60%(
املديريات  اأن  ال��ت�����ض��ن��ي��ف  واأظ���ه���ر 
حمافظتي  يف  ه���ي  ���ض��ع��ف��اً  الأك�����ر 
اخلا�ضعتن  واحل������دي������دة  ح���ج���ة 
للميلي�ضيات احلوثية حيث يقرب 
و�ضوء  ال����غ����ذائ����ي  الأم�������ن  ان�����ع�����دام 
التغذية احلاد اإىل م�ضتويات عالية 

للغاية.

�صراعات اإىل العلن
عن  “العرب”  �ضحيفة  وك�����ض��ف��ت 
ت�ضاعد  ت��اأك��ي��ده��ا  م�����ض��ادر مي��ن��ي��ة 
داخل اجلماعة احلوثية  اخلافات 

خال فرة الهدنة،
 وخ���روج ع��دد م��ن ال�����ض��راع��ات بن 
من  امل��دع��وم��ة  امليلي�ضيات  اأج��ن��ح��ة 
اأن  بعد  الإع���ام  و�ضائل  اإىل  اإي���ران 
ال�ضنوات  خال  الكتمان  طي  ظلت 

املا�ضية.
وقالت اإن “�ضراعاً حمتدماً يجري 
اجلماعة  ق����ي����ادات  م����ن  ع�����دد  ب����ن 
وبداأ  املالية  واملكا�ضب  النفوذ  على 
يت�ضرب اإىل و�ضائل اإعامية بع�ضها 
اأنف�ضهم،  احلوثين  على  حم�ضوب 
متبادلة  ت�����ض��ري��ح��ات  خ����ال  م���ن 

تت�ضمن التهام بالف�ضاد«.
واأ�ضافت اأن “ال�ضراع بن القيادات 
احلوثية البارزة يف �ضنعاء انعكا�س 
القيادات  ت��ل��ك  ت��ع��ت���ه  مل��ا  م��ب��ا���ض��ر 
كانت  التي  الت�ضالح  لفرة  انتهاء 
متليها ظروف احلرب، وهو ال�ضبب 
حملة  حتفيز  يف  �ضاهم  ال��ذي  ذات��ه 
احلوثين التي ت�ضتهدف التخل�س 
داخل  من  ال�ضيا�ضين  احللفاء  من 

املوؤمتر  الأخ��رى مثل حزب  القوى 
ال�ضعبي العام )جناح �ضنعاء(«.

ال�ضيا�ضي  ال���ب���اح���ث  ع����ن  ون���ق���ل���ت 
ال��ي��م��ن��ي رم����اح اجل������ي، ق��ول��ه اإن 
“الع�ضابات تختلف عندما تتقا�ضم 
ما نهبته اأو �ضطت عليه، وهو اأي�ضا 
حال امليلي�ضيا احلوثية التي ظهرت 
خافاتها ب�ضكل جليرّ بعد اأ�ضهر من 

اإعان الهدنة«.
اأن  ج���دل  اف��ر���ض��ن��ا  “اإذا  واأ����ض���اف 
احلوثي  وب����ق����ي  ت���وق���ف���ت  احل�������رب 
هناك  �ضتكون  �ضنعاء  على  ي�ضيطر 
حروب ومواجهات م�ضلحة بن اأذرع 
املكا�ضب  على  وق��ي��ادات��ه��ا  امليلي�ضيا 

والأموال«.
امليلي�ضيا  اأن  اإىل  اجل�����ي  واأ����ض���ار 
ا�ضتمرار  ع��ل��ى  حت��ر���س  احل��وث��ي��ة 
املائم  امل���ن���اخ  ب��اع��ت��ب��اره��ا  احل�����رب 
اأي�ضا  وه���ي  ق��وت��ه��ا،  اأوج  يف  لتبقى 
املعار�ضن  بقمع  ذلك  من  ت�ضتفيد 
باأنهم  وات����ه����ام����ه����م  وامل����خ����ال����ف����ن 
ي���ت���ع���اون���ون م����ع دول�������ة خ���ارج���ي���ة، 
لفتات  ت�����ض��وي��ق  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
م�ضوؤولية  م���ن  ل��ت��ت��ه��رب  احل�����ض��ار 

تقدمي اخلدمات اإىل املجتمع.

مع متديد التهدئة..�ضراعات حوثية على »الغنائم«

اإ�ضرائيل: القبة احلديدية 
اأ�ضقطت 97 % من �ضواريخ غزة 

•• القد�س-رويرتز

اجلوي  ل��ل��دف��اع  احل��دي��دي��ة  القبة  منظومة  اإن  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  ق��ال 
اأ�ضقطت 97 يف املئة من ال�ضواريخ الفل�ضطينية التي حاولت الت�ضدي لها 
خال تفجر القتال يف غزة منذ نهاية الأ�ضبوع املا�ضي، وهو حت�ضن يف اأداء 

املنظومة املدعومة من الوليات املتحدة.
ودخلت القبة احلديدية اخلدمة لأول مرة يف عام 2011، وتطلق �ضواريخ 
موجهة لإ�ضابة ال�ضواريخ القادمة وغريها من التهديدات الق�ضرية املدى 
اأن  والأمريكيون  الإ�ضرائيليون  الدفاع  م�ضوؤولو  ق��در  اأن  و�ضبق  اجل��و،  يف 
ن�ضبة جناحها تبلغ 85 يف املئة. وارتفعت هذه الن�ضبة اإىل 90 يف املئة يف 

حرب غزة عام 2012.
الدفاع  لأنظمة  رافائيل  �ضركة  �ضنعتها  التي  احلديدية  القبة  ممت  و�ضُ
تكنولوجيز  رايثيون  �ضركة  من  بدعم  للدولة  اململوكة  املحدودة  املتقدمة 
من  املكلفة  العرا�ضية  ال�ضواريخ  ا�ضتخدام  يف  لاقت�ضاد  الأمريكية، 
املناطق  التي ت�ضري يف م�ضار ل�ضرب  ال�ضواريخ  خال ال�ضتباك فقط مع 

املاأهولة بال�ضكان.
وقال متحدث ع�ضكري اإ�ضرائيلي اإن احلركة اعر�ضت 97 يف املئة من هذه 
ال�ضواريخ خال ت�ضعيد القتال مع ن�ضطاء حركة اجلهاد الإ�ضامي يف غزة 

منذ يوم اجلمعة، وا�ضفا ذلك باأنه اأف�ضل اأداء للمنظومة حتى الآن.
واأ�ضاف املتحدث “نعمل على حت�ضن قدراتنا طوال الوقت«.

على  �ضاروخا   580 اأطلقت  الإ�ضامي  اجلهاد  حركة  اإن  املتحدث  وق��ال 
اإ�ضرائيل حتى �ضباح الأحد، م�ضيفا اأن نحو 20 يف املئة منها �ضقطت داخل 

غزة بينما و�ضلت البقية اإىل اأطراف تل اأبيب والقد�س.

 غو�ضتافو اأول رئي�ش ي�ضاري 
يف تاريخ كولومبيا 

•• بوغوتا-اأ ف ب

تبداأ كولومبيا حقبة �ضيا�ضية جديدة بتن�ضيب غو�ضتافو بيرو اأول رئي�س 
ي�ضاري يف تاريخها، يِعد بتحولت جذرية يف بلد يعاين عدم م�ضاواة مبرية 

ودوامة عنف ل تنتهي مرتبطة بتهريب املخدرات.
و�ضيوؤدي بيرو )62 عاما( ال�ضناتور ال�ضابق الذي تخلى عن التمرد امل�ضلح 
قبل ثاثة عقود، اليمن حوايل ال�ضاعة 15،00 )20،00 تو غ( اأمام عدد 

كبري من املدعوين الكوملين والأجانب.
“احلكومة  اإن  تن�ضيبه  ت�ضبق  ال�ضبت يف بوغوتا خال مرا�ضم  قال بيرو 
النطاق.  على  تو�ضك  �ضام وهي  �ضتكون حكومة  بها  ناأمل  التي  الأوىل 

ناأمل اأن جتلب لكولومبيا ما ل متلكه منذ قرون، اأي الهدوء وال�ضام«.
يف  اآم��ا  البيئية”،  العدالة  اأج��ل  م��ن  تكافح  حكومة  ت��ب��داأ  “هنا  واأ���ض��اف 
الأ�ضا�ضية  املعارك  الجتماعي،  التفاوت  من  واحل��د  والبيئة  ال�ضام  جعل 

حلكومته.
يتوىل زعيم املعار�ضة ال�ضابق من�ضبه وا�ضعا يف اعتباره جمموعة اإ�ضاحات 

تثري اآمال كبرية لدى موؤيديه منذ فوزه يف 19 كانون الثاين/يونيو.
اليمن  ع��ام��ا(،   40( ماركيز  فران�ضيا  البيئة  عاملة  �ضتوؤدي  جانبه،  واإىل 
الكولومبي، يف  للرئي�س  اإفريقي  اأ�ضل  نائبة من  اأول  بو�ضفها  الد�ضتورية 

دولة حكمتها تاريخيا نخبة من الذكور البي�س.
اإن  النزاعات  لتحليل  امل���وارد  مركز  من  ري�ضريبو  خورخي  املحلل  وراأى 
بيرو يبداأ عهده يف “من�ضب يح�ضد عليه، ومع غالبية كبرية يف ال�ملان، 
ويتمتع على م�ضتوى ال�ضارع بدعم مل حت�ضل عليه اأي حكومة يف ال�ضنوات 

الأخرية«.
عدة،  وزاري���ة  حقائب  �ضيتولن  ن�ضاء  ت�ضم  تعددية  حكومة  بيرو  ل  �ضكرّ
الت�ضريعي  م�ضارها  �ضتبداأ  التي  بالإ�ضاحات  قدما  ال��دف��ع  اإىل  وت��ه��دف 

الثنن.
الجتماعي، هناك  الإ���ض��اح  لتمويل خطط  م��وارد  البحث عن  اإط��ار  ويف 
م�ضاريع قوانن لزيادة ال�ضرائب على الأكر ثراء وحت�ضن عملية حت�ضيل 

ريرّة. ال�ضرائب وفر�س �ضرائب على امل�ضروبات ال�ُضكَّ
لكنرّ دانيال روخا�س، اأحد من�ضقي اللجنة النتقالية مع حكومة �ضلفه اإيفان 
الذي  امل��ايل  والعجز  الدين  “م�ضتوى  اإن  ق��ال   ،)2022-2018( دوك��ي 
الفجوة  تقلي�س  بوعده  الوفاء  يعتزم بيرو  رغم ذلك،  اكت�ضفناه كبري”. 
اإىل الئتمان  الو�ضول  الأك��ر غنى والأك��ر فقرا من خ��ال تطوير  بن 

وزيادة امل�ضاعدة والت�ضديد على التعليم.
وقال ال�ضبت “�ضاأنا�ضل من اأجل العدالة الجتماعية«.

النمو،  اإىل  وع��اد  كوفيد  جائحة  من  الكولومبي  القت�ضاد  تعافى  وبينما 
عوامل   )39%( والفقر   )11،7%( والبطالة  ال�ضنوي  الت�ضخم  ي�ضكل 

�ضتجعل التحديات اأك� بالن�ضبة اإىل بيرو.
وحذرت باتري�ضيا مونيوز اأ�ضتاذة العلوم ال�ضيا�ضية يف جامعة خافريانا من 
اأن “النا�س يتوقعون اأن يتم �ضريعا تنفيذ بع�س التغيريات املوعودة خال 
احلملة، وهو ما �ضيوؤدي، بالإ�ضافة اإىل الو�ضع القت�ضادي )...( اإىل اإثارة 

جو من التوتر«.
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•• عوا�صم-وكاالت

على  للبحث  “ا�ضتعدادها”  ع��ن  رو���ض��ي��ا  اأع��ل��ن��ت 
مع  �ضجناء  ت��ب��ادل  عملية  يف  ال��رئ��ا���ض��ي  امل�����ض��ت��وى 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، م��ا ع��ده��ا حم��ل��ل��ون “خطوة 
يف  وال��ت��وت��ر  الح��ت��ق��ان  ح���دة  تخفيف  يف  �ضت�ضهم 
الأزم���ة  خلفية  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  م�ضهد 
غداة  الرو�ضية  الت�ضريحات  الأوكرانية«.وجاءت 
احل��ك��م ب��ال�����ض��ج��ن ت�����ض��ع ���ض��ن��وات ع��ل��ى جن��م��ة كرة 
ال�����ض��ل��ة الأم���ريك���ي���ة، ب��ري��ت��ن��ي غ���راي���ر، يف ق�ضية 
حيث  “بتهريب خمدرات”،  مثرية للجدل تتعلق 

و�ضف الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإدانة البطلة 
واتهمت الوليات  الأوملبية باأنها “غري مقبولة”، 
املتحدة مو�ضكو با�ضتغال ق�ضيتها لنتزاع تنازلت 

من وا�ضنطن.
قدمت  اأن��ه��ا  وا�ضنطن  اأعلنت  امل��ا���ض��ي،  والأ���ض��ب��وع 
عن  ل���اإف���راج  مل��و���ض��ك��و  وجديا”  م��ه��م��ا  “عر�ضا 
اآخ��ر معتقل يف رو�ضيا هو بول  واأم��ريك��ي  غراير 
بتهمة  عاما   16 بال�ضجن  عقوبة  يق�ضي  وي��ان 
اأ�ضلحة  تاجر  وهو  بوت  فيكتور  مقابل  التج�ض�س، 
لكن  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  م�ضجون  �ضهري  رو�ضي 
مناق�ضة  ميكن  ل  اأن��ه  ذك��رت  الرو�ضية  اخلارجية 

تبادل قبل �ضدور احلكم.
وت�ضر مو�ضكو على رغبتها يف احلفاظ على �ضرية 
ت�ضريحات  من  انزعاجها  عن  وتعرب  املفاو�ضات 
اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  حيث  اأمريكين،  م�ضوؤولن 
قرر  “اإذا  اجل��م��ع��ة  لف�����روف  ���ض��ريغ��ي  ال��رو���ض��ي 
دبلوما�ضية  يف  الن���خ���راط  جم���ددا  الأم��ريك��ي��ون 
علنية والإدلء بت�ضريحات �ضاخبة.. فهذا �ضاأنهم 
“غري  وا�ضنطن  اأن  م�ضيفا  م�ضكلتهم”،  وه���ذه 
قادرة” على الت�ضرف ب�”�ضكل مهني وهادئ” يف 

العديد من امللفات.
وحول اأ�ضباب تعر ال�ضفقة، قال املحلل ال�ضيا�ضي، 

اأندرو بويفيلد، اإن مو�ضكو متيل نحو رف�س تبادل 
الأ�ضرى ما مل حت�ضل على رو�ضين اثنن مقابل 
الأمريكين اللذين تريد الوليات املتحدة الإفراج 

عنهما.
اأن  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�ضكاي  بويفيلد  واأ����ض���اف 
املناق�ضات بداأت منذ فرة طويلة وتوقفت لفرة 
خال يونيو املا�ضي مع اإحجام مو�ضكو عن املوافقة 
على �ضفقة تعت�ها غري متكافئة. تريد مو�ضكو 
احل�ضول على �ضفقة اأف�ضل من الوليات املتحدة 
“مبادلة  الأق���ل  على  اآخ��ر  رو�ضًيا  ا  �ضخ�ضً ت�ضمل 

اثنن مقابل اثنن«.

ولفت اإىل اأن ال�ضخ�س الثاين الذي ترغب مو�ضكو 
يف اإخاء �ضبيله لي�س داخل الوليات املتحدة، هي 
تاأمل يف ال�ضغط لاإفراج عن فادمي كرا�ضيكوف، 
امل�ضوؤول ال�ضابق على �ضلة بوكالة التج�ض�س املحلية 
2021 يف  اأدي��ن بارتكاب جرمية قتل ع��ام  ال��ذي 
رو�ضيا  تكتيكا  يكون  اأن  ميكن  قد  ما  وه��و  اأملانيا، 
للمماطلة بهدف زيادة ال�ضغوط على اإدارة بايدن 
مع قرب النتخابات، لفتا اإىل اأن البديل الثالث 
قد يكون فادي�ضاف كليو�ضن، الذي مت ت�ضليمه 
دي�ضم�  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإىل  �ضوي�ضرا  م��ن 

بتهم جت�ض�س.

»تبادل ال�ضجناء« بني رو�ضيا واأمريكا.. ما �ضر تعطيل ال�ضفقة؟

•• هونيارا-اأ ف ب

ح�����ذرت م�����ض��وؤول��ة اأم��ري��ك��ي��ة ك���ب���رية يف جزر 
�ضليمان  اأم�س الأحد دول املحيط الهادي من 
ع  تو�ضرّ بينما  ال�ضتبدادية  الأنظمة  اإغ���راءات 
ال�ضن نفوذها يف املنطقة التي ترتدي اأهمية 

ك�ى لوا�ضنطن وحلفائها.
وت������زور م�����ض��اع��دة وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ويندي 
بالذكرى  لاحتفال  �ضليمان  ج��زر  �ضريمان 
اأول هجوم  الثمانن ل�”معركة غوادالكانال”، 
وحلفاوؤها  املتحدة  الوليات  �ضنته  كبري  بري 
�ضد اليابان يف 1942 و�ضكل نقطة حتول يف 

حرب املحيط الهادي.
وق��ت��ل يف ه���ذه احل��م��ل��ة ال��ت��ي ا���ض��ت��م��رت �ضبعة 
الآلف  ع�ضرات   ”1943-1942“ اأ�ضهر 
ي��اب��ان��ي��ون. وكان  م��ن اجل��ن��ود، معظمهم م��ن 
البحرية  اأع�����ض��اء م�ضاة  اأح���د  ���ض��ريم��ان  وال���د 

الذين اأُ�ضيبوا بجروح خطرية خالها.
اأي دول��ة، ح��ذرت ال�ضيدة  اأن ت�ضمي  ومن دون 
اإحياء  ي��ح��اول��ون  ال��ذي��ن  ال��ق��ادة  �ضريمان م��ن 
القوة،  ا���ض��ت��خ��دام  ب�����ض��اأن  “فا�ضدة”  اأف���ك���ار 
والعنف  وال�����ض��غ��ط  “الإكراه  اأن  وي��ع��ت��ق��دون 

اأدوات ميكن ا�ضتخدامها با عقاب«.

وتابعت خ��ال زي��ارة لن�ضب ت��ذك��اري يف جزر 
كلفة  ن�ضوا  العامل”  يف  “البع�س  اأن  �ضليمان 

احلرب اأو يتجاهلون درو�س املا�ضي.
وبعدما �ضبهت الو�ضع احلايل بكفاح احللفاء 
�ضد النازية واإم�اطورية اليابان يف ثاثينات 
الدبلوما�ضية  حثت  املا�ضي،  القرن  واأربعينات 
مقاومة  على  الهادئ  املحيط  دول  الأمريكية 
ال�ضتبداد.وقالت “نتذكر اإىل اأي درجة كانت 
ت��ل��ك الأف���ك���ار ف��ا���ض��دة وف���ارغ���ة وك��ي��ف تبقى 
واأ�ضافت “اليوم ن�ضارك  كذلك حتى اليوم”. 
مرة اأخرى يف معركة من نوع خمتلف، معركة 

�ضت�ضتمر يف الوقت احلايل«.
�ضليمان بينما  اإىل جزر  وتاأتي زيارة �ضريمان 
موقعها  ا�ضتعادة  اإىل  املتحدة  الوليات  ت�ضعى 
دبلوما�ضيا  ال�����ض��ن  فيها  تن�ضط  منطقة  يف 

ب�ضكل متزايد.
اتفاقا  م��وؤخ��را  �ضليمان  ج��زر  حكومة  ووقعت 
اأمنيا غام�ضا مع بكن وهي حتاول كبح حرية 

ال�ضحافة وتفكر يف تاأجيل النتخابات.
“القرار  اإن  م�ضيفيها  اأم��ام  �ضريمان  وقالت 
ن��ري��د ال���ض��ت��م��رار يف بناء  ك��ن��ا  اإذا  ل��ن��ا،  ي��ع��ود 
النا�س بحرية التعبري  جمتمعات يتمتع فيها 
حكومات  ن��ري��د  ك��ن��ا  واإذا   )...( اآرائ���ه���م  ع��ن 

�ضفافة وم�ضوؤولة اأمام �ضعوبها«.
�ضريمان  قالت  التحذيرات،  هذه  جانب  واإىل 
“الأ�ضا�ضي  التعاون  تعزيز  تريد  وا�ضنطن  اإن 
�ضيما  ل  ال����ه����ادئ،  امل��ح��ي��ط  ج����زر  م���ع  جدا” 
وجزر  وكرييباتي  تونغا  يف  �ضفارات  فتح  ع� 

�ضليمان.
ويف اإط����ار ه���ذه احل��م��ل��ة جل���ذب ج���زر املحيط 
جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  �ضي�ضت�ضيف  ال��ه��ادي، 
بايدن قادة هذه البلدان يف البيت الأبي�س يف 

قمة يف اأيلول/�ضبتم�.
تونغا  اإىل  زي������ارة  خ����ال  ����ض���ريم���ان  اأع���ل���ن���ت 
املحيط  ق���ادة ج���زر  اأنرّ  ال�����ض��ب��ت  ال��ب��ول��ي��ن��ي��زي��ة 
اجتماع  لعقد  وا�ضنطن  اإىل  �ضُيدعون  الهادئ 
ثت عن  اأواخ��ر ال�ضهر املقبل. وحتدرّ وع�ضاء يف 

“فر�ضة تاريخية” للحوار.
ورحب وزير ال�ضرطة والأمن يف جزر �ضليمان 
التزام”  “اإعادة  اأ���ض��م��اه  مب���ا  ف��ي��ك��ي  اأن���ت���وين 

الوليات املتحدة يف بلده ويف املنطقة.
لكنه دعا الوليات املتحدة اإىل اإطاق “جهود 
من  منفجرة  غ��ري  خملفات  لإزال����ة  مكثفة” 
اأذى  ت�ضبب  زال��ت  م��ا  الثانية  العاملية  احل��رب 

وتقتل �ضكانا يف جزر �ضليمان حتى اليوم.
وكانت الوليات املتحدة اأعلنت هذا العام نيتها 

اإعادة فتح �ضفارة لها يف جزر �ضليمان بعد نحو 
30 عاًما على اإغاق بعثتها الدبلوما�ضية يف 

الدولة الواقعة يف املحيط الهادي.
ال�ضن  توا�ضل  بينما  �ضريمان  زي���ارة  وت��اأت��ي 
اإظهار قوتها املتنامية يف منطقة اآ�ضيا واملحيط 
حول  ع�ضكرية  مب��ن��اورات  تقوم  حيث  ال��ه��ادي 
النواب  جمل�س  رئي�ضة  زي��ارة  على  ردا  تايوان 
التي  اجلزيرة  اإىل  بيلو�ضي  نان�ضي  الأمريكي 

تتمتع بحكم ذاتي.

وا�ضنطن حتذر »دول الهادي« من الأنظمة ال�ضتبدادية 

•• كييف-رويرتز

للطاقة  الأوك��ران��ي��ة  احلكومية  اإن��رج��وات��وم  �ضركة  ق��ال��ت 
النووية اأم�س الأحد اإن اأحد العاملن اأ�ضيب حن ق�ضفت 
ال���ق���وات ال��رو���ض��ي��ة جم����ددا حم��ط��ة زاب��وري��ج��ي��ا للطاقة 

النووية، وهي الأك� يف اأوروبا، م�ضاء اأم�س الأول.
وقالت على تطبيق تيليجرام اإن هجمات �ضاروخية ق�ضفت 
موقع من�ضاأة التخزين اجلاف باملحطة، حيث يتم تخزين 

174 حاوية بها وقود نووي م�ضتنفد، يف الهواء الطلق.
وكان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل 
جرو�ضي قد اأثار خماوف كبرية اأم�س ال�ضبت ب�ضاأن ق�ضف 

كارثة  ال�ضابق، وحذر من خطر وقوع  اليوم  زابوريجيا يف 
زابوريجيا  حمطة  على  الرو�ضية  القوات  نووية.وا�ضتولت 
يف املرحلة الأوىل من احلرب ولكن ما زال يديرها فنيون 
اأوكرانيون.واأ�ضابت القذائف خط كهرباء عايل اجلهد يوم 
اجلمعة يف املن�ضاأة النووية، مما دفع القائمن على العمل 
اإىل ف�ضل اأحد املفاعات على الرغم من عدم اكت�ضاف اأي 

ت�ضرب اإ�ضعاعي.
ال�ضبت بال�ضلوع يف  اأم�س الأول  وتبادل اجلانبان اتهامات 
واألقت اإنرجواتوم باللوم على رو�ضيا  “الإرهاب النووي”. 
القوات  الرو�ضية  الدفاع  وزارة  اتهمت  بينما  الأ���ض��رار،  يف 

الأوكرانية بق�ضف املحطة.

ق�ضف رو�ضي جديد ملحطة نووية يف اأوكرانيا 

•• عوا�صم-وكاالت

اأعاد القراح الذي طرحه امل�ضت�ضار 
�ضرودر،  غ��ريه��ارد  الأ�ضبق  الأمل���اين 
للعا�ضمة  م����وؤخ����را  زي����ارت����ه  اإث������ر 
امل�ضكلة  حل���ل  م��و���ض��ك��و،  ال��رو���ض��ي��ة 
لنموذج  وف��ق��ا  اأوك���ران���ي���ا  ���ض��رق  يف 
ال��ك��ان��ت��ون��ات ال�����ض��وي�����ض��ري، وال���ذي 
جمددا  اجل���دل  الكرملن،  رف�ضه 
كدولة موحدة  اأوكرانيا  بقاء  حول 
احلرب  قبل  ما  الدولية  بحدودها 

املندلعة منذ 24 ف�اير املا�ضي.
حيث علق املتحدث باإ�ضم الكرملن 
ب��ي�����ض��ك��وف، ع��ل��ى املقرح  دمي����ري 
ممكنا،  ي��ع��د  مل  ه����ذا  اأن  ب���ال���ق���ول 
با�ضتقال  الع�������������راف  مت  اإذ 
ج���م���ه���وري���ت���ي دون����ب����ا�����س م����ن قبل 
جمهوريتي  م�ضيفا:”اإن  رو���ض��ي��ا، 
ال�ضعبيتن،  ودونيت�ضك  لوغان�ضك 

دولتان م�ضتقلتان«.
ت�ضريحات  اأن  حم���ل���ل���ون  وي������رى 
الكرملن هذه تبدد مرة اأخرى اأي 
ا�ضتعادة  باحتمالية  اأوك���راين  اأم��ل 
م��ن��اط��ق وا���ض��ع��ة م��ن ���ض��رق الباد، 
وال����ت����ي ت�����ض��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���وات 
الرو�ضية واحلليفة لها، واأن مقرح 
ك���ان ممكنا رمبا  ه���ذا  ال��ك��ان��ت��ون��ات 
تطبيقه قبل اأن تتطور الأزمة بهذا 
حربا  مفجرة  الدراماتيكي  ال�ضكل 

كبرية منذ نحو ن�ضف عام.
اأن  املقابل،  يف  مراقبون  ي��رى  فيما 
م��ن احل��ل��ول قد  ال�ضيغ  ه��ذه  مثل 
ي��ت��م اع��ت��م��اده��ا يف م��ن��اط��ق اأخ���رى 
ال�ضريط  وعلى  اأوكرانيا  جنوب  يف 
مثل  الأ���ض��ود  البحر  على  البحري 

خري�ضون.
الباحثة  تقول  ذل��ك،  على  وتعليقا 
العاقات  يف  امل��خ��ت�����ض��ة  ال��رو���ض��ي��ة 
ب����دف����ان، يف حديث  ال���دول���ي���ة لن����ا 
عربية:”مقرح  ن���ي���وز  ل�����ض��ك��اي 
بتطبيق  اخلا�س  ���ض��رودر  امل�ضت�ضار 
يف  ال�ضوي�ضرية  الكانتونات  جتربة 
دونيت�ضك ولوغان�ضك مرفو�س من 
مطلقا  يت�ضق  ل  كونه  رو�ضيا،  قبل 
وحتولته  الأر���س  على  الواقع  مع 
العميقة، حيث خطت اجلمهوريتان 
تكري�س  �ضبيل  يف  ب��ع��ي��دة  خ��ط��وات 
الآن  وهما  كييف  عن  ا�ضتقالهما 
تتبعان مو�ضكو ومرتبطتان برو�ضيا 
ع�ضويا يف كافة املجالت، بدءا من 
اأنظمة  اإىل  و���ض��ول  واللغة  العملة 
والت�ضالت  والإن���رن���ت  ال��ب��ن��وك 

ورموزها«.
وت�ضيف الباحثة الرو�ضية:”وعليه 

فقد فات الآوان ول ميكن الراجع 
عن ا�ضتقال دونيت�ضك ولوغان�ضك، 
وهو ما تتحمل م�ضوؤوليته بالدرجة 
على  تعنتت  التي  اأوك��ران��ي��ا  الأوىل 
ط���اول���ة ال��ت��ف��او���س ومت��ل�����ض��ت من 
التي  م��ي��ن�����ض��ك  ات���ف���اق���ي���ة  ت��ط��ب��ي��ق 
ملعاجلة   ،2014 ال���ع���ام  اأب����رم����ت 
الغالبية  ذات  امل���ن���اط���ق  ق�����ض��ي��ة 

الرو�ضية يف دونبا�س«.
 من جانبه، يرى الكاتب والباحث 
اخلبري يف العاقات الدولية طارق 
نيوز  ل�ضكاي  ح��دي��ث  يف  ���ض��ارمم��ي، 
كاحلكم  احل��ل  من��اذج  :”اإن  عربية 
ال���ذات���ي وح��ت��ى ال��ف��ي��درال��ي��ة تبدو 
�ضعبة التحقق يف احلالة الأوكرانية 
الأ�����ض����ول  ذوي  ق�����ض��ي��ة  مل���ع���اجل���ة 
الرو�ضية والناطقن بها، خا�ضة بعد 
والتحولت  الدموية  احل��رب  ه��ذه 
ال��ت��ي اأف��رزت��ه��ا على الأر�����س، حيث 

لوغان�ضك  جمهوريتي  عن  ناهيك 
ودونيت�ضك وهما منف�ضلتان عمليا 
عن كييف منذ اأكر من 8 �ضنوات، 
اأخ���رى حلقت  ف��اإن مناطق ع��دي��دة 
ب��ه��م��ا ب��ع��د احل����رب م��ث��ل خري�ضون 
وال��ع��ن ال��رو���ض��ي��ة ك��ذل��ك ه��ي الآن 
اأهمية  ت��ق��ل  اأخ�����رى ل  م���دن  ع��ل��ى 
واأودي�ضا”.ويتابع  ميكوليف  مثل 
احلقائق  اأن  :”مبعنى  ���ض��ارمم��ي 
�ضلخ  مو�ضكو  لنية  ت�ضري  امليدانية 
اأوكرانيا،  ع��ن  مت��ام��ا  املناطق  تلك 
تعلن  قد  م�ضتقلة  ل��دول  وحتويلها 
ان�ضمامها لرو�ضيا فيما بعد، ووفق 
امل���ن���ح���ى مي���ك���ن ف���ه���م مغزى  ه�����ذا 
مل��ق��رح �ضرودر،  ال��رو���ض��ي  ال��رف�����س 
فعليا  ي�����ض��ع��ون  ال���رو����س  اأن  ح��ي��ث 
بداهة  �ضيقود  ما  اأوكرانيا  لتق�ضيم 
التحول  م���ن  وم��ن��ع��ه��ا  لإ���ض��ع��اف��ه��ا 
ملن�ضة اأطل�ضية تهدد الأمن القومي 

الرو�ضي«.
حال  يف  بالقول:”رمبا  م�ضتدركا 
الرو�ضية  ال�ضيطرة  ا�ضتتباب  تعر 
من  جنوبية  مناطق  على  الكاملة 
اأو  ع�ضكرية  لع��ت��ب��ارات  اأوك��ران��ي��ا، 
ق���د تنفتح  و���ض��ي��ا���ض��ي��ة،  ت��ف��او���ض��ي��ة 
مو�ضكو على حلول �ضبيهة مبقرح 
لت�ضوية  ال�ضوي�ضرية  ال��ك��ان��ت��ون��ات 
دون  امل����ن����اط����ق،  ت���ل���ك  يف  ال���و����ض���ع 
املناطق  ع��ل��ى  الأم�����ر  ي��ن�����ض��ح��ب  اأن 
ال�ضرقية وحتديدا يف اإقليم دونبا�س 
الواقع  اأن الأمر  الذي بات وا�ضحا 
حاله  مر�ضخا  ب��ات  فيه  ال��رو���ض��ي 
حال �ضبه جزيرة القرم، مبعنى اأنه 

خارج دائرة التفاو�س والتنازل«.
بجمهوريتي  م��و���ض��ك��و  واع���رف���ت 
دونيت�ضك ولوغان�ضك املعلنتن من 
جانب واحد، قبل يومن فقط من 
الرو�ضية  الع�ضكرية  العملية  ب��دء 
ف�اير  م���ن   24 يف  اأوك���ران���ي���ا  يف 
ب��ه��ا دفاعا  ق���ام���ت  ال���ت���ي  امل���ا����ض���ي، 
عنهما وحلماية ال�ضكان يف دونبا�س 

وفق الرواية الرو�ضية.

مو�صكو ترف�س النموذج ال�صوي�صري 

رو�ضيا تكر�ش ا�ضتقالل لوغان�ضك ودونيت�ضك

•• عوا�صم-وكاالت

حذرت بريطانيا من تغيري و�ضيك يف م�ضار الأزمة الأوكرانية 
مع ح�ضد رو�ضي ع�ضكري على اجلبهة اجلنوبية الغربية للبلد 
قرى  بتحرير  اأوك��ران��ي��ة  جن��اح��ات  ظ��ل  يف  ال�ضابق،  ال�ضوفيتي 
و�ضرب اأهداف رو�ضية م�ضتغلة الأ�ضلحة الغربية املتطورة التي 

ح�ضلت عليها.
القتال  معظم  اإن  ال�يطانية،  الع�ضكرية  امل��خ��اب��رات  وق��ال��ت 
كيلومرا   350 يقرب  ما  اإىل  طولها  ي�ضل  جبهة  اإىل  ل  حت��ورّ
متتد يف جنوب غرب الباد بالقرب من زاباروجيا اإىل خري�ضون 
اأن  املوؤكد  يكون من  “يكاد  اأن��ه  اإىل  دني�، لفتة  نهر  مبحاذاة 
القوات الرو�ضية حت�ضد يف جنوب اأوكرانيا ا�ضتعدادا ل�ضد هجوم 

م�ضاد اأو �ضن هجوم حمتمل«.
والدبابات  الع�ضكرية  ال�ضاحنات  م��ن  طويلة  ق��واف��ل  وت�ضتمر 
دونبا�س  البتعاد عن منطقة  الرو�ضية يف  والأ�ضلحة  واملدفعية 

متجهة �ضوب جنوب غرب الباد.
الدفاع ال�يطانية فاإن جمموعات تكتيكية مت  وبح�ضب وزارة 
ن�ضرها اأي�ضا يف �ضبه جزيرة القرم ل�ضتخدامها يف دعم القوات 

الرو�ضية بخري�ضون.

اجل�ضور  ت�ضتهدف  الأوكرانية  القوات  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ���ض��ارت 
ال�ضكك احل��دي��دي��ة بوترية  ال��ذخ��رية وخ��ط��وط  وم�����ض��ت��ودع��ات 
متزايدة يف مناطقها اجلنوبية، مبا يف ذلك خط ال�ضكك املهم 

ا�ضراتيجيا والذي يربط خري�ضون ب�ضبه جزيرة القرم.

�صد الهجمات الأوكرانية
وحول احل�ضد الرو�ضي، قال املحلل ال�ضيا�ضي، اآرثر ليديك�ك، 
اإنه “كما فعلت رو�ضيا يف نهاية مار�س بالركيز على ال�ضرق بعد 
اأك��ر من جبهة  على  عندما حاربت  بها  التي حلقت  اخل�ضائر 
لوغان�ضك،  منطقة  كامل  على  ال�ضيطرة  يف  جنحت  وبالفعل 
الآن تفعل اأوكرانيا نف�س الأمر حيث اإن تركيزها من�ضب على 

حترير اجلنوب وطرد الرو�س من هناك«.
اأن  نيوز عربية”،  “�ضكاي  ملوقع  ليديك�ك يف حديث  واأ�ضاف 
امل�ضادة  الهجومية  ال�ضرا�ضة  “مل تكن تتوقع مثل هذه  رو�ضيا 
ا�ضتغلت  كما  القرى،  ع�ضرات  حترير  بعد  خا�ضة  اأوكرانيا  من 
من  عليها  ح�ضلت  التي  امل��دى  بعيدة  ال�ضواريخ  اأنظمة  كييف 
اأ�ضرار ج�ضيمة بثاثة ج�ضور ع� نهر دني�و  الغرب لإحلاق 
ما اأدى اإىل عزل خري�ضون وجعل اجلي�س الرو�ضي املتمركز على 

ال�ضفة الغربية للنهر يف و�ضع �ضعيف«.

واأو�ضح اأنه “بالتوازي عمدت رو�ضيا على مدار الأيام املا�ضي اإىل 
اأج��زاء من خري�ضون  اإىل  اأوكرانيا  نقل بع�س قواتها من �ضرق 
التحركات  مل��واج��ه��ة  اأوك��ران��ي��ا  ج��ن��وب  يف  زاب��اروج��ي��ا  ومنطقة 
لتزال  امل��ع��ارك،  جغرافية  لتغيري  ولي�س  ال�ضر�ضة  الأوك��ران��ي��ة 

تريد اأن توؤمن �ضيطرتها على دونيت�ضك اأول«.
واأ�ضار اإىل اأن كييف “تعمل على ال�ضتفادة من اإمدادات الأ�ضلحة 
التوازن يف  التي غريت  “هيمار�س”  راجمات  وخا�ضة  الغربية 
�ضاحة املعركة، فيما اأكد على اأن رو�ضيا لن تتخلى عن اأحد اأك� 
لتاأمن  الرئي�ضية  الأه��داف  والتي كانت من  ب�ضهولة  مكا�ضبها 
املياه العذبة اإىل �ضبه جزيرة القرم التي ا�ضتولت عليها مو�ضكو 
البحر  ع��ل��ى  ال���ض��رات��ي��ج��ي  موقعها  ع��ن  ف�ضا   ،2014 يف 

الأ�ضود«.

روح معنوية اأوكرانية مرتفعة
وع���ن ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة الأوك���ران���ي���ة الأخ������رية، ق��ال��ت اخلبرية 
وال�ضراتيجية،  الأم��ن��ي��ة  ال�����ض��وؤون  يف  املخت�ضة  الأم��ريك��ي��ة 
الروح  ف��اإن  الأخ���رية،  اخل�ضائر  “رغم  اإن��ه  ت�ضوكرمان،  اإيرينا 
مناورة  ملحاولة  يكفي  تبدو مرتفعة مبا  لاأوكرانين  املعنوية 
مثل  اجل��ن��وب.  يف  القتال  م��ب��ادرة  وا�ضتعادة  خطرية  هجومية 

هذا التطور، يف حالة جناحه، من �ضاأنه اأن يعزز الروح املعنوية 
للقوات الأوكرانية واملدنين على حد �ضواء، ويحدث هزة كبرية 

للكرملن«.
“اإذا  اأن���ه  عربية”،  ن��ي��وز  “�ضكاي  مل��وق��ع  ت�ضوكرمان  واأ���ض��اف��ت 
ذلك  يتبع  فقد  خري�ضون،  على  ال�ضيطرة  يف  اأوكرانيا  جنحت 
�ضيناريوهان، قد ت�ضتاأنف رو�ضيا قريبا هجوما م�ضادا ل�ضتعادة 

تخمن  على  �ضخ�س  اأي  يقدر  ل  النقطة  ه��ذه  وعند  املدينة، 
اأنها  اأم  اجلهد،  لهذا  كافية  وم��وارد  وقتا  �ضتكر�س  كانت  اإذا  ما 
�ضتقل�س خ�ضائرها، موؤقتا على الأقل، لإعادة التجمع يف مكان 
التي حتتاج  ال�ضرق،  مثل  تباينا  الأك��ر  املناطق  رمب��ا يف  اآخ��ر، 
مو�ضكو اإىل توحيدها للنجاح يف اإن�ضاء �ضيطرة اإقليمية مت�ضلة 

ل�ضبه جزيرة القرم ومولدوفا«.

معركة اجلنوب.. رو�ضيا حت�ضد قواتها واأوكرانيا ت�ضن هجمات م�ضادة

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر
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منطقيا، �ضيتعر�س الدميقراطيون لهزائم كبرية 
الكوجنر�س  جمل�ضي  على  ال�ضيطرة  و�ضيفقدون 
ال�ضيا�ضة  يف  طبيعي  ���ض��يء  ل  ل��ك��ن  ن��وف��م���،  يف 

الأمريكية هذه الأيام.
   تاريخياً، مييل حزب الرئي�س اإىل خ�ضارة مقاعد 
اإىل  بالإ�ضافة  الن�ضفي.  التجديد  انتخابات  يف 
جدا،  م��ت��دٍن  ب��اي��دن  �ضعبية  ت�ضنيف  ف���اإن  ذل���ك، 

والت�ضاوؤم القت�ضادي متف�س.
اأن اجلمهورين  اإىل     باخت�ضار، كل �ضيء ي�ضري 
�ضيحققون مكا�ضب مقنعة يف نوفم�. ومع ذلك، 
ال��ث��اث��اء يف  ي��وم  اأ���ض��ارت الن��ت��خ��اب��ات التمهيدية 

خم�س وليات، اإىل حدوث ت�ضدعات يف دروعهم.

قنبلة ترامب 
   على الرغم من القوة الوا�ضحة للجمهورين، اإل 
الراأي لي�ضت يف �ضاحلهم كثرًيا.  اأن ا�ضتطاعات 
دونالد  اإ���ض��رار  م��ن  �ضعوباتهم  م��ن  ج��زء  وينبع 
ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  يف  نف�ضه  تر�ضيخ  على  ت��رام��ب 

بينما يرغب الناخبون يف اأن تغرب �ضم�ضه.
   وبالنظر اإىل النق�ضامات بن اجلمهورين التي 
الذين  املر�ضحن  اأن  ي��ب��دو  ال��ث��اث��اء،  ي��وم  جت��لرّ��ت 
دعم  يفقدون  قد  ترامب  مع  بقوة  حتديدهم  مت 
تيار الو�ضط، بينما قد يخ�ضر الذين جتروؤوا على 
بروح  اأن�ضاره �ضدهم  ترامب  اإذا ح�ضد  معار�ضته 

النتقام.
الكبرية حول  ب��اإب��راز كذبته  ت��رام��ب  ه��و���س  اإن     
2020 يف مقدمة امل�ضرح، ل ميكن اإل  انتخابات 
اأن ي�ضر باجلمهورين الذين يرغبون يف حتويل 
على  ا�ضتفتاء  اإىل  الن�ضفي  التجديد  انتخابات 

بايدن والت�ضخم.
  عاوة على ذلك، فاإن بع�س حمميرّي ترامب “ل 
بن�ضلفانيا  يف  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  مر�ضحوه  �ضيما 
حزبهم  �ضيطرة  تكلف  قد  رقائق  هم  وجورجيا” 

على جمل�س ال�ضيوخ.

الإجها�س يعّبئ
   يف ت�ضويت يوم الثاثاء، �ضنحتفظ ب�ضكل خا�س 

بالهزمية املدوية ملعار�ضي الإجها�س يف كان�ضا�س. 
الد�ضتور  يكفل  حيث  املحافظة،  ال��ولي��ة  ه��ذه  يف 
م��ع ذل��ك احل��ق يف الإج��ه��ا���س، ك��ان اجلمهوريون 
واث��ق��ن م��ن ق��درت��ه��م ع��ل��ى حم��و ه���ذا احل���ق عن 

طريق ال�ضتفتاء.
   وكانوا يراهنون على ن�ضبة امل�ضاركة املنخف�ضة 
عزرّ  يف  التمهيدية  النتخابات  يف  للدميقراطين 
ال�ضيف، لكنهم بدًل من ذلك اأثاروا تعبئة كبرًية 
“ل”  وف��ازت  الختيار،  حلق  املوؤيدين  للناخبن 
ب��امل��ائ��ة م��ن الأ����ض���وات، حيث ك�ضب   60 ب��ح��وايل 
املعار�ضون مقاطعات يفوز بها عادًة اجلمهوريون.

بالن�ضبة  ب����اخل����ري  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه�����ذه  وت���ب�������ض���ر     
للدميقراطين الذين يرغبون يف اإيقاظ ناخبيهم 
�ضاحة  الإج��ه��ا���س  جعل  خ��ال  م��ن  �ضباتهم  م��ن 
معركة ك�ى بعد النعطاف اليميني الراديكايل 

للمحكمة العليا ب�ضاأن هذه الق�ضية.

عّوامات النجاة الأخرى
   مل يتبق �ضوى اأقل من 100 يوم على انتخابات 
الدميقراطين  الن�ضفي، وهو ما مينح  التجديد 
معار�ضة  اإن  الفر�س.  من  املزيد  لغتنام  الوقت 
اجل��م��ه��وري��ن ال��ت��ي ل م����ر ل��ه��ا ل��ق��ان��ون �ضمان 
الرعاية ال�ضحية لآلف املحاربن القدامى الذين 
واجبهم،  تاأدية  اأثناء  ال�ضامة  لاأبخرة  تعر�ضوا 

ميكن اأن تكون مثل هذه الفر�ضة.
القت�ضاد غ��ري قابل  ل��و ظ��ل  ع���ام، حتى  ب�ضكل     

ع، للتوقرّ
من  يخفف  ق��د  للت�ضخم  �ضريعا  انخفا�ضا  ف��اإن   

ا�ضتياء الناخبن من بايدن.
   وب���ه���ذا امل��ع��ن��ى، ف����اإن م�����ض��روع ق���ان���ون مكافحة 
الدميقراطي  ال�����ض��ن��ات��ور  ق����اده  ال����ذي  ال��ت�����ض��خ��م 
الو�ضطي جو مان�ضن ميكن اأن ي�ضع بع�س الريح 

يف اأ�ضرعة اإدارة بايدن، 
للتدابري  امل��ع��ار���ض��ة اجل��م��ه��وري��ة  ي��ف�����ض��ح  ب��ي��ن��م��ا 

ال�ضعبية على نطاق وا�ضع.
  وبالنظر اإىل انتخابات التجديد الن�ضفي، يظل 
اجلمهوريون هم الأوفر حًظا، لكن اللعبة مل تنته 

بعد.
ترجمة خرية ال�صيباين

نقاط �ضعف اجلمهوريني تتجّلى...!

لتنمية  مونريال  جامعة  يف  الدولية  والبحوث  الدرا�صات  مركز   - ال�صيا�صية  العلوم  *اأ�صتاذ 
املعرفة حول الرهانات الدولية
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يف مواجهة م�ضلحة جديدة بداأت يوم اجلمعة بن اإ�ضرائيل 
تاأتي  اأنها  لفتاً  كان  غ��زة،  يف  الإ�ضامي”  “اجلهاد  وحركة 
م�ضابهة جداً ملواجهة 2019، عندما انطلقت دوامة العنف 
وا�ضتمرت لأيام من دون م�ضاركة حركة “حما�س” يف املعارك، 
الأخرى،  الف�ضائل  على  الع�ضكري  تفوقها  من  الرغم  على 
وحتكمها بكامل القطاع.ووفقاً ل�ضحف عربية �ضادرة اأم�س 
اأن لها  الو�ضاطات، ل�ضيما امل�ضرية منها، يبدو  الأح��د، فاإن 
حليف قوي على الأر�س، مع جنوح “حما�س” لل�ضغط على 
ب�ضرورة ح�ضر الرد امل�ضلح واإعادة الهدوء رغبة  “اجلهاد” 
بك�ضب الود الأمريكي واأوراق تفاو�س جديدة بظل ا�ضتغال 

اإيران لأي نزاع ع�ضكري على اأعتاب اتفاق تاريخي جديد بن 
اإيران والغرب.

لكن �صورة احلركة على املحك
املرة  لي�ضت  اأنها  الأو�ضط”  “ال�ضرق  ل�ضحيفة  تقرير  ذك��ر 
يف مواجهة  “اجلهاد”،  الأوىل التي ترك فيها “حما�س”، 
على  فر�ضه  يف  اإ�ضرائيل  جنحت  تكتيك  وه��و  اإ�ضرائيل،  مع 
2019 وال��ث��ان��ي��ة يف هذه  ق��ط��اع غ��زة م��رت��ن؛ الأوىل ع��ام 
“اجلهاد”،  على  حربها  اإ�ضرائيل  بدء  امل�ضتمرة.قبل  احلرب 
اأج�����ل عدم  م���ن  احل���رك���ة  ع��ل��ى  ���ض��غ��ط��ت  “حما�س”  ك���ان���ت 
الت�ضعيد، وهو �ضغط مار�ضته م�ضر كذلك، ويف الوقت الذي 
الو�ضطاء،  كبري  حد  اإىل  اأحرجت  اإ�ضرائيل  اإن  القول  ميكن 
فاإنها اأي�ضاً حر�ضت على عدم ا�ضتفزاز  مبا فيهم “حما�س”، 

متعلقة  لأ�ضباب  امل��ع��ادل��ة،  خ��ارج  اإبقائها  بهدف  “حما�س” 
بالقوة. ولكن ما زال مبكراً ح�ضم الأمر ل�ضيما اأنه لي�س من 
اجليد بقاء “حم�س” بعيدة اإذ اإن “�ضورتها لن تكون وردية 
يف حال ا�ضتمر هذا ال�ضتباك بن حركة )اجلهاد( واإ�ضرائيل، 

وظلت بعيدة«.
اندفاعة ملواجهة النزعاج

م�ضادر  ع���ن  ن��ق��ل��ت  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  “العرب”  ���ض��ح��ي��ف��ة  اأم�����ا 
خ�ضو�ضاً  ت�ضغط  “حما�س”  اإن  قولها  مطلعة  فل�ضطينية 
على القادة امليدانين ل�ضرايا القد�س من اأجل الكتفاء برد 
حمدود والقبول بالو�ضاطة امل�ضرية كمدخل للتهدئة، فهي 
ترى اأن من م�ضلحتها اإبقاء الباب موارباً مع اإ�ضرائيل، واأنها 
لكونها  خا�ضة  العملية  من  ئها  ت�رّ اإع��ان  اإىل  ت�ضطر  قد 

العراف  على  للح�ضول  ت�ضعى  اإ�ضراتيجية  تتبنى  باتت 
التهدئة  م�����ض��ار  ���ض��م��ن  ق��ن��اع��ة  وف���ق  م��ع عملها  الأم��ري��ك��ي 
يف  امل�ضلمن  ل��اإخ��وان  الأم  اجلماعة  تتبناه  ال��ذي  الأ�ضمل 
مغامرة  بعد  بها  حلقت  ال��ت��ي  اخل�ضائر  لتطويق  حم��اول��ة 

الربيع العربي.
اأن  امل�����ض��ادر، وه��ي قريبة م��ن حركة حما�س، ع��ن  وحت��دث��ت 
احلركة ت�ضعر بالقلق من التناف�س بينها وبن حركة اجلهاد 
على ك�ضب الود الإي��راين، واأن حما�س تريد اأن حت�ضل على 
لديها،  امل��ن��اورة  اأوراق  وت��ن��وي��ع  نف�ضها  لتقوية  ال��دع��م  ه��ذا 
اأن حت�ضل عليه لوحدها ب�ضفتها احلاكم الفعلي يف  وتريد 
القطاع ول ميكن اأن تقبل باأيرّ مناف�ضة من اأيرّ جهة اأخرى. 
من دون اأن ت�ضتبعد امل�ضادر اأن يقود اخلاف بن احلركتن 

مواجهة  اإىل  و�ضروطه  اإ�ضرائيل  مع  الت�ضعيد  ح��دود  ح��ول 
بينهما خا�ضة يف غزة.

اّتفاق نووّي بالدم
اأ�ضار  اللبناين،  الإل��ك��روين  ميديا”  “اأ�ضا�س  موقع  وع��� 
عماد الدين اأديب اإىل اأن ت�ضعيد حزب اهلل وتهديد “اجلهاد 
وتهديد قائد احلر�س الثوري، هي ر�ضائل من  الإ�ضامي”، 
اإيران، بينما جتديد الهدنة اليمنية وموافقة نوري املالكي 

اإىل احلوار الوطني العراقي، ر�ضالة معاك�ضة من اإيران.
املفاو�ضات  غرفة  دخ��ول  من  �ضاعات  قبل  ياأتيان  وكاهما   
اد  ال�ضجرّ “تاجر  لعبة  ب��اإط��ار  الأمريكين  مع  املبا�ضرة  غري 
الإيراين” وتعبري عن ثنائية القوى التي ت�ضبرّ كلرّها حكماً 

حتت اإمرة املر�ضد الأعلى.

•• باري�س-اأ ف ب

دعا املجتمع الدويل اإىل �ضبط النف�س 
على  الإ�ضرائيلية  ال��غ��ارات  اأع��ق��اب  يف 
ع��ل��ي��ه��ا حركة  ال��ت��ي ردت  غ���زة  ق��ط��اع 

اجلهاد الإ�ضامي بق�ضف �ضاروخي.
دع���ا امل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م جم��ل�����س الأم���ن 
ج�����ون كريبي  الأم�����ريك�����ي  ال���ق���وم���ي 
على  �ضدد  لكنه  الهدوء  اىل  اجلانبن 
حق اإ�ضرائيل حليفة الوليات املتحدة، 
“نحن  وق���ال  نف�ضها.  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ن��ح�����س ج��م��ي��ع الأط������راف 
الت�ضعيد”.  م��ن  م��زي��د  جت��ن��ب  ع��ل��ى 
اإ�ضرائيل  “نوؤيد بالكامل حق  واأ�ضاف 
يف الدفاع عن نف�ضها �ضد املجموعات 
اأرواح مدنين  التي حت�ضد  الإرهابية 

اأبرياء يف اإ�ضرائيل«.
ب��ا���ض��م وزي����ر خارجية  امل��ت��ح��دث  اأك����د 
الحت���اد الوروب����ي ج��وزي��ب ب��وري��ل اإن 
قطاع  يف  العنف  اأع��م��ال  يتابع  التكتل 
جميع  وي���دع���و  بالغ”  “بقلق  غ����زة 
“اأق�ضى درج��ات �ضبط  اإىل  الأط��راف 
ت�ضعيد  جت��ن��ب  اأج����ل  م���ن  النف�س” 

جديد.
وقال بير �ضتانو يف بيان اإن “اإ�ضرائيل 
املدنين،  �ضكانها  حماية  يف  احلق  لها 
ملنع  ميكن  م��ا  بكل  القيام  يجب  لكن 
ن�ضوب نزاع اأو�ضع من �ضاأنه اأن يوؤثر يف 
املقام الأول على ال�ضكان املدنين من 
كا اجلانبن ويوؤدي اإىل �ضحايا جدد 

ومزيد من املعاناة«.
اخلارجية  ب���ا����ض���م  امل���ت���ح���دث���ة  ق���ال���ت 
اإطاق  “تدين  بادها  اإن  الفرن�ضية 
الإ�ضرائيلية  الأرا�ضي  ال�ضواريخ على 
باأمن  امل�����ض��روط  غ��ري  وت��ك��رر مت�ضكها 

اإ�ضرائيل«.
“جميع  ت��دع��و  ف��رن�����ض��ا  اأن  واأ���ض��اف��ت 
لتجنب  النف�س  �ضبط  اإىل  الأط���راف 
اأي ت�ضعيد اآخر يكون ال�ضكان املدنيون 

اأول �ضحاياه«.
ال�يطانية  اخلارجية  وزي��رة  اأعلنت 
ل��ي��ز ت���را����س ال�����ض��ب��ت اأن���ه���ا ت��دع��م حقرّ 

اإ�ضرائيل يف “الدفاع عن نف�ضها«.
خلافة  ت�ضعى  التي  ترا�س  واأ�ضافت 
راأ�س احلكومة  بوري�س جون�ضون على 
املجموعات  “ندين  ال����ي���ط���ان���ي���ة 
الإره����اب����ي����ة ال���ت���ي ت��ط��ل��ق ال���ن���ار على 
م��دن��ي��ن وال���ع���ن���ف ال�����ذي اأ����ض���ف���ر عن 

اإىل  داع���ي���ًة  اجلانبن”  م��ن  ���ض��ح��اي��ا 
“نهاية �ضريعة للعنف«.

البالغ”  “قلقها  ع��ن  رو���ض��ي��ا  اأع��رب��ت 
“اأق�ضى  اإب����داء  اإىل  اجل��ان��ب��ن  ودع���ت 
وقالت  النف�س”.  ���ض��ب��ط  درج�������ات 
الرو�ضية  اخل��ارج��ي��ة  با�ضم  املتحدثة 
“نراقب  ب���ي���ان  يف  زاخ����اروف����ا  م���اري���ا 
ت���ط���ور الأح���������داث التي  ب���ال���غ  ب��ق��ل��ق 
ميكن اأن توؤدي اإىل ا�ضتئناف املواجهة 
وتفاقم  وا���ض��ع  نطاق  على  الع�ضكرية 
املردية  الإن�ضانية  الأو���ض��اع  ت��ده��ور 

اأ�ضا يف غزة«.
الأط��������راف  “كل  زاخ������اروف������ا  ودع������ت 
اأق�����ض��ى درج����ات  اإب������داء  امل��ع��ن��ي��ن اإىل 
�ضبط النف�س ومنع ت�ضعيد العمليات 
م�ضتدام  وقف  تفعيل  واإع��ادة  امل�ضلحة 

لإطاق النار فورا«.
داَن الأمن العام ملجل�س التعاون لدول 
مبارك  ف��اح  ن��اي��ف  العربية  اخلليج 
الع�ضكري لقوات  “العدوان  احلجرف 
على  الغا�ضمة  الإ�ضرائيلية  الحتال 
“�ضرورة  ع��ل��ى  و���ض��دد  غزة”.  ق��ط��اع 
حترك املجتمع الدويل ب�ضكل عاجل” 
�ضيما  ل��ل��م��دن��ي��ن، ل  ال���ع���ون  ي���د  مل���د 

الن�ضاء والأطفال.
اأعربت وزارة اخلارجية ال�ضعودية عن 
“اإدانة” اململكة “وا�ضتنكارها للهجوم 
ال�������ذي ق����ام����ت ب����ه ق�������وات الح����ت����ال 

الإ�ضرائيلي على قطاع غزة«.
اإىل  اململكة  “وقوف  ال����وزارة  واأك����دت 
ال�ضقيق”،  الفل�ضطيني  ال�ضعب  جانب 
مطالبة “املجتمع الدويل بال�ضطاع 

مب�ضوؤولياته لإنهاء الت�ضعيد، وتوفري 
وبذل  للمدنين،  ال��ازم��ة  احل��م��اي��ة 
كافة اجلهود لإنهاء هذا ال�ضراع الذي 

طال اأمده«.
قال مبعوث الأمم املتحدة لل�ضام يف 
اإنه  ويني�ضاند،  تور  الأو�ضط  ال�ضرق 
اأن  حمذرا من  “بقلق عميق”،  ي�ضعر 

الت�ضعيد “خطري جدا«.
و�ضيًطا  ك���ان���ت  ال���ت���ي  م�����ض��ر  ت�����ض��ع��ى 
واجلماعات  اإ���ض��رائ��ي��ل  ب��ن  ت��اري��خ��ًي��ا 
لو�ضع  التو�ضط  اىل  غ��زة،  امل�ضلحة يف 
حد للعنف. وقال الرئي�س عبد الفتاح 
الت�ضالت م�ضتمرة على  ان  ال�ضي�ضي 
م����دار ال�����ض��اع��ة م���ع اجل��م��ي��ع ح��ت��ى ل 

تخرج الأمور عن ال�ضيطرة.
“باأ�ضد  العربية  ال���دول  جامعة  دان��ت 
العبارات العدوان الإ�ضرائيلي ال�ضر�س 
“�ضلطات  ����ل����ت  وح����مرّ غزة”.  ع���ل���ى 
امل�ضوؤلية  كامل  ال�ضرائيلي  الحتال 
ع���ن ه����ذاال����ع����دوان وت���داع���ي���ات���ه وعن 
اجلرائم الدموية الب�ضعة التي يوا�ضل 
معت�ة  الحتال”،  جي�س  ارتكابها 
اأمام  الدولية  امل�ضاءلة  “تتطلب  اأنها 

جهات العدالة الدولية املخت�ضة.
“املجتمع  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  ودع������ت 
ال�����دويل وخ�����ض��و���ض��ا جم��ل�����س الأم����ن 
)الدويل( ومنظمات حقوق الإن�ضان” 
اإىل “التحرك الفوري والفاعل لوقف 
ه���ذا ال���ع���دوان وت��وف��ري ن��ظ��ام حماية 
بتطبيق  الفل�ضطيني  لل�ضعب  دويل 

القرارات الأممية ذات ال�ضلة«.
�����د اجل��ي�����س الإ���ض��رائ��ي��ل��ي اأنرّه  ه���ذا واأكرّ

“حتييد”  امل��ا���ض��ي��ن  ال��ي��وم��ن  يف  مترّ 
يف  الرئي�ضيرّن  “الع�ضكريرّن”  القادة 
خال  ة  غ��زرّ يف  الإ�ضامي”  “اجلهاد 
��ة ا���ض��ت��ه��دف��ت هذه  غ�����ارات اإ���ض��رائ��ي��ل��يرّ

احلركة الفل�ضطينيرّة امل�ضلرّحة.
العمليرّات  با�ضيوك رئي�س  اأودي��د  وقال 
ت  تلقرّ بيان  يف  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  يف 
اإنرّه  منه  ن�ضخة  ب��ر���س  فران�س  وك��ال��ة 
للجناح  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة  حت��ي��ي��د  “مترّ 
ال��ع�����ض��ك��ري يف اجل��ه��اد الإ���ض��ام��ي يف 

ة«. غزرّ
وارتفعت ح�ضيلة القتلى الفل�ضطينين 
اإىل 24 بينهم 6 اأطفال جراء الغارات 
الثاين  ل��ل��ي��وم  اإ���ض��رائ��ي��ل  ت�ضنها  ال��ت��ي 
م�ضتهدفة  غ����زة  ق���ط���اع  ع��ل��ى  ت��وال��ي��ا 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي حركة اجلهاد التي ترد 
وزارة  بح�ضب  ���ض��اروخ��ي��ة،  ب��ر���ض��ق��ات 

ال�ضحة يف القطاع.
واأعلنت الوزارة يف بيان �ضقوط “24 
و�ضيدة  اأط��ف��ال   6 بينهم  م��ن  �ضهيدا 
بجراح  اإ�����ض����اب����ات  و203  ���ة  وم�������ض���نرّ
خمتلفة منذ بدء العدوان الإ�ضرائيلي 
يف  اإ���ض��رائ��ي��ل  نفت  بينما  غزة”،  على 
اأطفال يف  بيان م�ضوؤوليتها عن مقتل 
قطاع  �ضمال  لاجئن  جباليا  خميم 

غزة.
الأقل  اأطفال على  اأربعة  ونقلت جثث 
غزة،  ق��ط��اع  �ضمال  يف  م�ضت�ضفى  اإىل 
بر�س  فران�س  وكالة  م�ضوري  بح�ضب 

و�ضهود عيان.
قالت يف  الإ�ضرائيلية  اأن احلكومة  اإل 
جباليا  تق�ضف  “مل  قواتها  اإن  ب��ي��ان 

م�ضيفة  املا�ضية”،  ال�����ض��اع��ات  خ��ال 
كانت  احلادثة  اأن  قاطع  ب�ضكل  “ثُبت 
اأطلقته  �ضاروخ  اإط��اق  لف�ضل  نتيجة 

حركة اجلهاد الإ�ضامي«.
وتابعت “بحوزتنا مقاطع فيديو ُتثبت 
اأن احلادثة  ي��دع جم��ال لل�ضك  مبا ل 

مل تكن نتيجة غارة اإ�ضرائيلية«.
اإ�ضرائيل  ت��وؤك��د  اجلمعة،  ظهر  ومنذ 
حلركة  تابعة  م��واق��ع  ا�ضتهدفت  اأن��ه��ا 
15 من  قِتل  التي  الإ�ضامي  اجلهاد 
عنا�ضرها ح�ضب اجلي�س الإ�ضرائيلي.

واأف�����اد م�����ض��وؤول اإ���ض��رائ��ي��ل��ي ب����اأن نحو 
اأطِلقت  ه��اون  وقذيفة  �ضاروخ   400
والع�ضرين  الأرب�����ع  ال�����ض��اع��ات  خ���ال 
الإ�ضرائيلي  اجلي�س  وق���ال  امل��ا���ض��ي��ة. 
اعر�س  احل���دي���د  ال��ق��ب��ة  ن���ظ���ام  اإن 

معظمهما.
ويتوقع اجلي�س الإ�ضرائيلي اأن يوا�ضل 
اأ�ضبوع.  مل��دة  غ��زة  ال��غ��ارات على قطاع 
وقال ناطق ع�ضكري لفران�س بر�س اإن 
اجلي�س “ي�ضتعد لتوا�ضل العملية ملدة 
اأي  “ل جتري حاليا  موؤكدا  اأ�ضبوع”، 

مفاو�ضات لوقف اإطاق النار«.
وللمرة الأوىل منذ بدء موجة العنف 
الأخ���رية اطلقت ���ض��ف��ارات الن���ذار يف 

تل ابيب، فيما اأعلنت �ضرايا القد�س،
 اجل�����ن�����اح امل�������ض���ل���ح حل����رك����ة اجل���ه���اد 
ال�ضامي، يف بيان �ضحايف م�ضوؤوليتها 

عن اطاق �ضواريخ على املدينة.
عملية  “�ضمن  اأن���ه  ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء 
وحدة ال�ضاحات �ضرايا القد�س تق�ضف 
تل اأبيب واأ�ضدود وع�ضقان و�ضديروت 

بر�ضقات �ضاروخية كبرية«.
وقالت م�ضادر م�ضرية لوكالة فران�س 
التاريخي  الو�ضيط  القاهرة  اإن  بر�س 
يف  امل�ضلحة  واجلماعات  اإ�ضرائيل  بن 

غزة حتاول القيام بو�ضاطة.
وق���ال ال��رئ��ي�����س امل�����ض��ري ع��ب��د الفتاح 
“با  يعمل  اإن���ه  خ��ط��اب  يف  ال�ضي�ضي 

كلل” لإعادة الهدوء.
و�ضرح ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي حلركة 
يف  الهندي  حممد  ال�ضامي  اجلهاد 
بدايتها  يف  زال��ت  ل  “املعركة  ان  بيان 
هناك   )..( رده���ا  ُتكمل  مل  وال�����ض��راي��ا 
ج����ه����ات اأمم�����ي�����ة وم�������ض���ري���ة حت�����اول 
نوؤكد  لكن  التهدئة،  ا�ضتك�ضاف فر�س 

اأن املعركة م�ضتمرة«.
منذ ظهر اجلمعة، توؤكد اإ�ضرائيل اأنها 
ا�ضتهدفت مواقع تابعة حلركة اجلهاد 

الإ�ضامي.
اأنها  اجلمعة  القد�س  �ضرايا  واأع��ل��ن��ت 
اأط��ل��ق��ت اأك���ر م��ن م��ئ��ة ����ض���اروخ على 
“رد  اأن ه��ذا جم��رد  م��وؤك��دة  اإ�ضرائيل، 
اأول’’ على اغتيال اأحد قيادييها تي�ضري 

اجلع�ي يف �ضربة اإ�ضرائيلية.
اأدى اأ�ضواأ اندلع للعنف بن الطرفن 
منذ احلرب اخلاطفة العام املا�ضي اإىل 
م�ضر  ب��ن  املح�ضور  القطاع  ح��رم��ان 
واإ�ضرائيل  املتو�ضط  الأبي�س  والبحر 
2،3 مليون ن�ضمة،  ويبلغ عدد �ضكانه 

من حمطة الطاقة الوحيدة لديه.
امل��ت��ح��دث با�ضم  وق����ال حم��م��د ث��اب��ت 
���ض��رك��ة ت���وزي���ع ال��ك��ه��رب��اء ال�����ض��ب��ت اإن 
“ب�ضبب  اأُغ���ل���ق���ت  ال��ك��ه��رب��اء  حم��ط��ة 

نقل  ي���ت���مرّ  وع������ادة  الوقود”.  ن��ق�����س 
ب�ضاحنات  باملحطة  اخل��ا���س  ال��دي��زل 
اأغلقت  ال��ت��ي  ا���ض��رائ��ي��ل  اأو  م�ضر  م��ن 
مع�يها احلدودين مع غزة الثاثاء 

ب�ضبب خماوف اأمنية.
توليد  حم���ط���ة  ت����وق����ف  اع�������ان  م����ع 
وزارة  اعلنت  غ��زة  قطاع  يف  الكهرباء 
لتوقف  التنازيل  العد  “بدء  ال�ضحة 
اخلدمات ال�ضحية خال 72 �ضاعة” 
القادمة  “ال�ضاعات  ان  على  م�����ض��ددة 

حا�ضمة و�ضعبة«.
واو�ضحت ان انقطاع التيار الكهربائي 
احليوية يف  الأق�����ض��ام  يف  العمل  ي��ه��دد 

امل�ضت�ضفيات.
اأح�����د ج��ان��ب��ي احل������دود تنطلق  ع��ل��ى 
الإن��ذار ب�ضورة متوا�ضلة يف  �ضفارات 
بلدات ا�ضرائيلية حمذرة من عمليات 

ق�ضف. 
الآخ��ر، تبدو مدينة غزة  ويف اجلانب 
مبعظمها  املقفرة  ب�ضوارعها  م�ضلولة 

ومتاجرها التي اأغلقت اأبوابها.
اعتقلت القوات الإ�ضرائيلية يف ال�ضفة 
حركة  يف  ع�ضوا   19 املحتلة  الغربية 
تعت�ها  ال���ت���ي  الإ����ض���ام���ي  اجل���ه���اد 
والحتاد  املتحدة  والوليات  اإ�ضرائيل 

الأوروبي “منظمة اإرهابية«.
اإ���ض��رائ��ي��ل ���ض��رب��ات��ه��ا اجلوية  ��ت  و���ض��نرّ
ع���ل���ى غ������زة ب���ع���د اأرب�����ع�����ة اأي���������ام على 
غزة  مع  حدودين  مع�ين  اإغاقها 
املدنين  حركة  على  ق��ي��ودا  وفر�ضها 
على  يقطنون  ال��ذي��ن  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ن 

مقربة من احلدود، لأ�ضباب اأمنية.

قيادين يف حركة  ذلك  بعد  واعتقلت 
با�ضم  اأح���ده���م���ا  الإ����ض���ام���ي  اجل���ه���اد 
ال�ضعدي املترّهم بتدبري �ضل�ضلة هجمات 

�ضد الدولة الع�ية.
عملية  اأطلقت  اأن��ه��ا  اإ�ضرائيل  واأك���دت 
اجلهاد  ح���رك���ة  ���ض��د  “ا�ضتباقية” 
املجموعة  اأن  الإ�ضامي، م�ضددة على 
كانت تخطط لهجوم و�ضيك بعد اأيام 

من التوتر عند حدود غزة.
الإ�ضامي  واجلهاد  اإ�ضرائيل  واأعلنت 
ب��ع��د ذل���ك م��ق��ت��ل ال��ق��ي��ادي ال���ب���ارز يف 
�ضربة  يف  اجل��ع���ي  تي�ضري  احل��رك��ة 
ا���ض��ت��ه��دف��ت م��ب��ن��ى غ���رب م��دي��ن��ة غزة 
الق�ضف  احل��رك��ة  واع��ت���ت  اجلمعة. 
وردت  حرب”  “اإعان  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 
اه  باجترّ ال�ضواريخ  م��ن  واب��ل  ب��اإط��اق 

اإ�ضرائيل.
خ���ا����ض���ت ح���م���ا����س اأرب��������ع ح������روب مع 
يف  غ��زة  على  �ضيطرتها  منذ  اإ�ضرائيل 
2007، مبا يف ذلك حرب اأيار/مايو 

العام املا�ضي.
وتعت� معظم الدول الغربية حركتي 
حما�س واجلهاد الإ�ضامي منظمتن 

اإرهابيتن.
اإ�ضرائيل  العنف بن  دوام��ة  وانطلقت 
واجلهاد الإ�ضامي يف 2019 بعدما 
العطا  اأبو  الع�ية بهاء  الدولة  قتلت 

الذي حل اجلع�ي مكانه.
النار مدى  اإط��اق  الطرفان  وتبادل   
ت�����ض��ارك حما�س يف  اأن  دون  ع��دة  اأي���ام 

املعارك.
وق���ال ج��م��ال ال��ف��ا���ض��ي اأ���ض��ت��اذ العلوم 
ال�ضيا�ضية يف جامعة الأزهر يف غزة اإن 
اإىل حرب  “الجنرار  تريد  حما�س ل 
ت�ضارك”،  ل  اأن��ه��ا  و”مبا  �ضاملة”، 
العنف  اأع���م���ال  تنتهي  اأن  ف��ُي��ف��ر���س 

اجلديدة “يف الأيام املقبلة«.
زون�ضن  م���اي���راف  راأى  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
اخلبري يف جمموعة الأزمات الدولية 
املدنين  م���ن  م���زي���د  ُق���ت���ل  “اإذا  اأن�����ه 

ف�ضتعت� اأنها م�ضطرة للرد«.
اإ�ضرائيل  اأغ���ل���ق���ت  ال���ث���اث���اء  وم���ن���ذ 
اأج�  م��ا  احل��دودي��ة  معابرها  جميع 
الآلف من �ضكان غزة الذين يحملون 
ت�ضاريح عمل يف اإ�ضرائيل على البقاء 

يف منازلهم.
األ��غ��ي��ت مباراة  ���ض��م��ال،  اأب���ي���ب  ت���ل  يف 
ودية لكرة القدم بن اأتليتيكو مدريد 

�ضحف عربية: حما�ش ت�ضتجيب لتكتيك اإ�ضرائيل وتتخلى عن »اجلهاد«

•• عوا�صم-وكاالت

اأم�س  ال��ي��اب��ان��ي��ة  هريو�ضيما  م��دي��ن��ة  اأح��ي��ت 
77 عاما على  ال�ضبت ذك��رى م��رور  الأول 
العامل عليها، يف  ذري��ة يف  قنبلة  اأول  اإلقاء 
عامليا  التحذيرات  فيه حدة  تت�ضاعد  وقت 
من املخاطر املرتبة على �ضباقات الت�ضلح 

النووي.
نحو  م��رور  اأن  ومراقبون  حمللون  وي��رى 
الإن�ضانية،  ال��ف��اج��ع��ة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ع��ق��ود   8
باتت  ق��د  ت��ك��راره��ا  اح��ت��م��الت  اأن  يعني  ل 
الرعب  ت��وازن  اأن  اإىل  م�ضريين  معدومة، 
وحده يكاد يكون هو العائق اأمام ا�ضتخدام 
ال�ضاح النووي جمددا، يف حن اأن املطلوب 
لتطوير  اأك��ر  الأمم��ي  التعاون  تعزيز  هو 
ال��ت�����ض��ري��ع��ات والآل���ي���ات ال��دول��ي��ة لتحرمي 
ا�ضتخدامه،  وجت�����رمي  ال���ن���ووي  ال�����ض��اح 

ولي�س فقط احلد من انت�ضاره.
وكيف ميكن  الأليمة  الذكرى  هذه  وحول 
ل��ل��ع��امل م��ن��ع ت��ك��راره��ا واأخ����ذ ال��ع��� منها، 
يقول ح�ضن املومني اخلبري الأمني واأ�ضتاذ 
ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة وف�����س ال���ن���زاع���ات، يف 
“ل  عربية”:  ن��ي��وز  “�ضكاي  م��ع  ح��دي��ث 
�ضك اأن دخول العامل النووي غريرّ جذريا 
مفهوم احلروب التقليدية، واأحدث تغيريا 
الدولية  والعاقات  التوازنات  يف  جوهريا 
من  الأربعينيات  منت�ضف  منذ  �ضيما  ول 
هريو�ضيما  �ضربت  عندما  املا�ضي  ال��ق��رن 
اأ�ضاف  ال�����ذري، م��ا  ب��ال�����ض��اح  ون���اغ���ازاك���ي 
اأهوال على فظاعات احلرب العاملية الثانية 
كلفتها  كانت  والتي  التقليدي،  �ضياقها  يف 
املادية والب�ضرية باهظة جدا على العامل«.

واأ�ضاف املومني: “عقب و�ضع تلك احلرب 
ب��داأت احلرب  اأوزاره���ا �ضرعان ما  امل��دم��رة 
وال�ضرقي،  الغربي  املع�ضكرين  بن  الباردة 

بعد دخول  بالتو�ضع  النووي  النادي  واأخ��ذ 
الحت����اد ال�����ض��وف��ي��ت��ي ل��ه ول��ت��ت��واىل الدول 
املن�ضوية �ضمنه تباعا، وليخلق ذلك توازن 
الرعب بن القوى الدولية الك�ى املالكة 
لل�ضاح النووي، والذي هو بقدر خطورته 
م�ضاعفة  عقانية  ط��ور  لكنه  ال��وج��ودي��ة 
ا�ضتخدامه،  مغبة  م��ن  ال���دول  تلك  ل��دى 
ك��ون��ه ل راب���ح يف احل���روب ال��ن��ووي��ة، حيث 

التدمري ال�ضامل املتبادل«.
القرن  خم�ضينيات  “بعد  ق��ائ��ا:  وت��اب��ع 
الباردة، فاإن معظم  املا�ضي وتبلور احلرب 
الأزم�����ات وال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة ب��ات��ت تدار 
ب�ضياقات واأدوات دبلوما�ضية وعقانية حلد 
النووية،  بالورقة  التلويح  بعيدا عن  كبري 
حيث اأنه منذ منت�ضف القرن املن�ضرم بداأنا 
ن�ضهد تطورا كبريا يف الت�ضريعات والهياكل 
الدولية الكابحة للخطر النووي، كمعاهدة 
متت  التي  النووية  الأ�ضلحة  انت�ضار  ع��دم 
اأواخر ال�ضتينيات، واإن�ضاء الوكالة الدولية 
التفاقيات  على  ع���اوة  ال��ذري��ة،  للطاقة 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة واجل��م��اع��ي��ة يف ه���ذا امل��ن��ح��ى ول 
���ض��ي��م��ا ب���ن ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة والحت�����اد 

ال�ضوفيتي ال�ضابق ورو�ضيا لحقا«.
ويرى املومني: “اأن توازن الرعب النووي 
����ض���ام عاملي  م���ن���اخ  ����ض���اه���م يف خ���ل���ق  ق����د 
اأن��ه منذ  الك�ى، حيث  القوى  ن�ضبي بن 
ي�ضهد  مل  ون��اغ��ازاك��ي  هريو�ضيما  كارثتي 
ا�ضتخدام  حادثة  اأي  احلظ  حل�ضن  العامل 
عقود،   8 نحو  على مدى  النووي  لل�ضاح 
قبل  من  العقاين  التعاطي  غلب  وهكذا 
ولإدارة معظم  بينها  فيما  الدولية  القوى 
مفهوم  ع��ن  بعيدا  و�ضراعاتها  خافاتها 
اعتماد القوة الذرية املدمرة، وع� الركون 

لاأدوات والو�ضائل الدبلوما�ضية«.
واختتم اأ�ضتاذ ف�س النزاعات بن�ة تفاوؤلية 

احلال  بطبيعة  :”ثمة  ب��ال��ق��ول  م��ا  حل��د 
ال�ضامل ويف  الدمار  اأ�ضلحة  وعي بخطورة 
مقدمها الأ�ضلحة النووية لدى كبار �ضناع 
الدولية  اجل��ه��ود  ف��اإن  وهنا  عامليا،  ال��ق��رار 
اأي  م���ن���ع ح������دوث  امل�������ض���رك���ة جن���ح���ت يف 
مواجهات نووية وهو ما يجب امل�ضي فيه 

قدما يف اإطار اأممي«.
الكاتب  م���اه���ر احل���م���داين  ي���ق���ول  ب�����دوره 
الدولية  ال�����ض��وؤون  يف  امل��خ��ت�����س  وال��ب��اح��ث 
“�ضكاي نيوز  والأوروب��ي��ة، يف حديث ملوقع 
م�ضتقبا  ول  الآن  �ضمانة  “ل  عربية”: 
املاأ�ضاة،  ه��ذه  مثل  تكرار  لعدم  الأ���ض��ف  مع 
ال�ضاح  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ال���ق���رار  واأن  خ��ا���ض��ة 
الك�ى  ال���دول  م��ن  قلة  ال��ن��ووي حتتكره 
رو�ضيا  على  ع��اوة  الأطل�ضي  �ضفتي  على 
وال�����ض��ن وب��ع�����س ال����دول الأخ����رى املالكة 

متتلك  ال��ت��ي  وه��ي  وباك�ضتان،  كالهند  ل��ه 
ت���ر����ض���ان���ات ن����ووي����ة ���ض��خ��م��ة ت�������ض���ررّ على 
تخزينها والحتفاظ بها كورقة قوة ردعية 

وهجومية«.
واأو�ضح احلمداين: “حتى الآن مل ت�ضتخدم 
ه���ذه الأ���ض��ل��ح��ة امل���دم���رة ���ض��وى م��رت��ن يف 
لكن  اليابانيتن،  ون��اغ��ازاك��ي  هريو�ضيما 
م���ع ذل���ك ي��ب��ق��ى اخل��ط��ر داه���م���ا دوم����ا ول 
الدول  ف��اإن  واإل  ذل��ك،  �ضمانة لعدم تكرار 
النووية لكانت قد تخل�ضت من خمزوناتها 
70 عاما،  النووية على مدى  وتر�ضاناتها 
فاجعتي  در���س  بالفعل  ا�ضتوعبت  اأن��ه��ا  ل��و 

هريو�ضيما وناغازاكي«.
وبن�ة مت�ضائمة يرى اخلبري يف العاقات 
ت�ضري  “الب�ضرية  اأن:  والأوروب��ي��ة  الدولية 
فنائها،  نحو  الأ�ضف  مع  مت�ضارعة  بخطى 

البيئة  ع��ل��ى  للحفاظ  ال���دع���وات  ك��ل  رغ���م 
الواقع  لكن  ال��ن��ووي،  الت�ضلح  م��ن  واحل���د 
الدول  تخ�ض�س  حيث  مت��ام��ا  العك�س  ه��و 
لتطوير  ���ض��خ��م��ة  م��ي��زان��ي��ات  امل��ت��ن��اف�����ض��ة 
�ضناعاتها  وخمتلف  ال��ن��ووي��ة  تر�ضاناتها 
العامل  اأن  ���ض��را  ول��ي�����س  ل��ل��ب��ي��ئ��ة،  امل���دم���رة 
وغري  ن���ووي���ا  ت�����ض��ل��ح  ���ض��ب��اق  الآن  ي��ع��ي�����س 
تقليدي حمموما، وهو ما فاقمته وعززته 
كاأزمة  اأزم��ات  من  وغريها  اأوكرانيا  حرب 

تايوان«.
اخلبري  ال�ضبايلة  ع��ام��ر  ي��ق��ول  جهته  م��ن 
“�ضكاي  ال�ضراتيجي، يف حوار مع موقع 
كارثة  ذك������رى  “تبقى  عربية”:  ن���ي���وز 
الإن�ضانية،  وج��دان  يف  حا�ضرة  هريو�ضيما 
ال�ضاح  ه���ذا  اأن  ك���م  اأظ���ه���رت  ال��ت��ي  وه���ي 
فتاك وي�ضكل خطرا وجوديا على الب�ضرية 

وكوكب الأر���س، لكن مع الأ�ضف مل تنهي 
هذه الكارثة نهم امتاك ال�ضاح النووي 
واحتمال ا�ضتخدامه مرة اأخرى، ومل توقف 
ال�����ض��ب��اق ب��ن ال��ق��وى ال��ن��ووي��ة يف تطوير 
تر�ضاناتها من تلك الأ�ضلحة املدمرة، رغم 
من  للحد  الهادفة  الدولية  املواثيق  كافة 

وجود وانت�ضار الر�ضانات النووية«.
الأ�ضلحة  ���ض��ن��اع��ة  اأن  :”رغم  اأن����ه  وب����نرّ 
هائا  ت��ط��ورا  ���ض��ه��دت  نف�ضها  التقليدية 
ح���ول ال���ع���امل، ل��درج��ة اأن��ه��ا ب��ات��ت ل تقل 
فتكا عن اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، لكن رغم 
ذلك يبقى ال�ضاح النووي اأخطر الأ�ضلحة 
والبيئة وم�ضتقبل  لل�ضام  املهددة  الفتاكة 
�ضاهد  خري  هريو�ضيما  وك��ارث��ة  الب�ضرية، 
ال�ضاح  ه��ذا  ا�ضتخدام  كبحت  واإن  وال��ت��ي 
لمتاكه  ال�����ض��ع��ي  م���ن  مت��ن��ع  مل  ل��ك��ن��ه��ا 
الكارثة  ف��ه��ذه  ال��ن��ه��اي��ة  ويف  وت���ط���وي���ره. 
بحجم  للجميع  تذكري  عامل  هي  الأليمة 
والتي  ال�ضاح  ه��ذا  يحدثها  ال��ت��ي  امل��اآ���ض��ي 
ي�ضكل اإحياء ذكراها منا�ضبة دوما للتاأكيد 
على �ضرورة اقتناع الدول املالكة له باحلد 
م���ن ان��ت�����ض��ار ال�������ض���اح ال����ن����ووي وحت���رمي 

وجترمي ا�ضتخدامه«.
املتحدة،  ل�����اأمم  ال���ع���ام  الأم������ن  وان�����ض��م 
اآلف  اإىل  ال�����ض��ب��ت،  اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س، 
و�ضط  ال�������ض���ام  ح���دي���ق���ة  يف  اح���ت�������ض���دوا 
الذي  الق�ضف  ذك��رى  لإح��ي��اء  هريو�ضيما 
ن��ه��اي��ة عام  ق��ب��ل  األ��ف��ا   140 ب��ح��ي��اة  اأودى 

.1945
وقال غوتريي�س: “الأ�ضلحة النووية هراء، 
اإنها ل ت�ضمن اأي اأمان، املوت والدمار فقط، 
بعد ثاثة اأرب��اع قرن، يجب اأن ن�ضاأل عما 
تعلمناه من �ضحابة الفطر التي ت�ضاعدت 

فوق هذه املدينة عام 1945«.
الياباين فوميو  ال��وزراء  كذلك دعا رئي�س 

لتكون  هريو�ضيما  اخ��ت��ار  ال���ذي  كي�ضيدا، 
مكان انعقاد قمة جمموعة ال�ضبع يف العام 
الأ�ضلحة  ع��ن  التخلي  اإىل  ال��ع��امل  املقبل، 

النووية.
 6 ي����وم  ���ض��ب��اح  م���ن   8.15 ال�����ض��اع��ة  ويف 
اأ�ضقطت   ،1945 ع����ام  م���ن  اأغ�����ض��ط�����س 
طائرة حربية اأمريكية، قنبلة اأطلق عليها 
املدينة  وحم���ت  ال�ضغري”  “الولد  ا���ض��م 
األف   350 بنحو  �ضكانها  ع��دد  يقدر  التي 
اآخ���رون يف وق��ت لحق  ن�ضمة، وت��ويف اآلف 
بفعل اإ�ضابات واأمرا�س مرتبطة بالإ�ضعاع 

وتاأثرياته امل�ضتدمية.
ق��د ح��ذر يف وق��ت �ضابق،  وك��ان غوتريي�س 
العامل من اأن “الإن�ضانية على بعد جمرد 
�ضوء تفاهم واحد، اأو �ضوء تقدير واحد، من 
الدائرة  م�ضت�ضهدا باحلرب  نووية”،  اإبادة 
اآ�ضيا  يف  النووية  والتهديدات  اأوكرانيا،  يف 
من  العديد  اإىل  اإ�ضافة  الأو�ضط،  وال�ضرق 

العوامل الأخرى.
واأط���ل���ق غ��وت��ريي�����س حت��ذي��ره امل��ف��زع لدى 
تاأجيله  امل�ضتوى طال  افتتاح اجتماع رفيع 
م�ضى  ال��ت��ي  التاريخية  امل��ع��اه��دة  مل��راج��ع��ة 
ملنع  تهدف  والتي  عاما،   50 اإبرامها  على 
اإىل  وال��ت��ح��ول  ال��ن��ووي��ة،  الأ�ضلحة  انت�ضار 
نهاية  النووية يف  الأ�ضلحة  عامل خال من 
الأمر.ويرى مراقبون اأن كام غوتريي�س 
النووي لهريو�ضيما، عك�س  الق�ضف  ع�ضية 
على  الدولية  الأزم���ات  اأن  حقيقة  بو�ضوح 
وق��ع ���ض��راع��ات ال��ن��ف��وذ وامل�����ض��ال��ح املحتدة 
ب��ن الأق���ط���اب ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأوك��ران��ي��ا اإىل 
الأمور  بخروج  بالفعل  تهدد  باتت  تايوان، 
ه���ذا ال�ضطراب  ال�����ض��ي��ط��رة، وحت���ول  ع��ن 
القوى  تلك  ع��اق��ات  م�ضهد  يف  وال��ت��ن��اب��ذ 
تتطور  ق����د  م���ب���ا����ض���رة  ال����ك�����ى حل������روب 

ل�ضراعات نووية مدمرة.

الذكرى 77 ملاأ�ضاة هريو�ضيما .. هل يكرر العامل الكارثة النووية؟

اجلي�س الإ�صرائيلي يعلن »حتييد« القادة »الع�صكريني« حلركة اجلهاد 

دعوات اإىل �ضبط النف�ش حيال موجة العنف يف غزة
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عربي ودويل

•• الفاتيكان-رويرتز

اأوىل  باإبحار  الأح��د  اأم�س  البابا فرن�ضي�س   رحب 
موانئ  من  احلبوب  ���ض��ادرات  تنقل  التي  ال�ضفن 
رو�ضيا  كانت  والتي  الأ�ضود  البحر  على  اأوكرانيا 
قد  الن��ف��راج��ة  اإن  قائا  ح�ضارا،  عليها  تفر�س 
اإنهاء احلرب  تكون منوذجا للبدء يف ح��وار بغية 
رازوين،  الأوىل،  ال�ضفينة  اأوكرانيا.وانطلقت  يف 
اأخريات  �ضبع  تاها  اآب،  اأغ�ضط�س  من  الأول  يف 
حتى اأم�س الأحد بف�ضل اتفاق لت�ضدير احلبوب 
تركيا  بو�ضاطة  وكييف  مو�ضكو  ب��ن  والأ���ض��م��دة 

والأمم املتحدة ال�ضهر املا�ضي.
امل���ت���ح���دة من  ب��ع��د حت����ذي����رات الأمم  ج����اء ذل����ك 
ب�ضبب  ملجاعة  العامل  يف  مناطق  تعر�س  احتمال 
توقف �ضحنات احلبوب من اأوكرانيا مما اأدى اإىل 

نق�س الإمدادات وارتفاع الأ�ضعار.
وقال البابا فرن�ضي�س يف عظته الأ�ضبوعية للزوار 
وال�ضياح يف �ضاحة القدي�س بطر�س “هذه اخلطوة 
اإىل  اإج��راء ح��وار للتو�ضل  املمكن  اأن��ه من  تظهر 

نتائج ملمو�ضة ت�ضاعد اجلميع«.
واأمنيتي  اأمل  بارقة  “هذا احلدث ميثل  واأ�ضاف 
ال�ضادقة هي اأنه باتباع هذا الطريق، �ضيكون من 

عادل  �ضام  اإىل  والتو�ضل  القتال  اإن��ه��اء  املمكن 
ودائم«.وقبل الغزو الرو�ضي لأوكرانيا، �ضكل اإنتاج 
رو�ضيا واأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث �ضادرات 
�ضادرات  ا�ضتئناف  على  العاملية.وي�ضرف  القمح 
اإ�ضطنبول  يف  امل�ضرك  التن�ضيق  مركز  احل��ب��وب 
حيث يقوم موظفون من رو�ضيا واأوكرانيا وتركيا 

والأمم املتحدة بفح�س ال�ضفن وتفتي�ضها.
اإنهاء  اإىل  ويف يونيو حزيران، دعا بابا الفاتيكان 
املنقولة  القمح  �ضادرات  على  املفرو�س  احل�ضار 
بحرا من اأوكرانيا، قائا اإن احلبوب ل ميكن اأن 

ُت�ضتخدم “�ضاح حرب«.

البابا ي�ضيد باإبحار �ضفن احلبوب الأوكرانية 

•• جينرياك-اأ ف ب

التي  ع��ق��ب احل����رائ����ق احل���رج���ي���ة 
جمموعة  ت��ق��وم  فرن�ضا،  اج��ت��اح��ت 
��ف��ة م���ن ع��ن��ا���ض��ر م���ن ال���درك  م��وؤلرّ
والإط���ف���اء وح��ر���س ال��غ��اب��ات بعمل 
ة للتحقيق يف اأ�ضباب  يف غاية الدقرّ
“منهجية  ال��ك��وارث، مطبرّقة  ه��ذه 
العلمي”،  اجل��ن��ائ��ي  ال����ض���ت���دلل 
و�ضهادات  ���ة  الأدلرّ اأ�ضغر  ع��ن  بحثا 
منذ  ف���رن�������ض���ا  ����م����ة.و�����ض����ه����دت  ق����يرّ
حزيران/يونيو ثاث موجات من 
احلررّ ال�ضديد وهي ترزح يف الوقت 
عينه حتت وطاأة جفاف ل �ضابق له 
ة )اأت��ت على  وجتتاحها حرائق ع��درّ
حوايل 21 األف هكتار يف اجلنوب 
الوطني  املكتب  وبح�ضب  الغربي(. 
من  ح��رائ��ق  ت�ضعة  ل��اإح�����ض��اءات، 
اأ�ضل ع�ضرة ب�ضرية امل�ضدر وثاثة 
ل هي  م����ن ك�����لرّ ع�������ض���رة يف امل�����ع�����درّ

دة. متعمرّ
يحيط  اجل���ن���وب،  يف  ج���ن���رياك  يف 
الإقليمية  ��ة  اخل��ل��يرّ م���ن  ع��ن��ا���ض��ر 
احلرائق  اأ�ضباب  عن  لا�ضتق�ضاء 
���ض��ي اي”  ���ض��ي  “ار  وم��اب�����ض��ات��ه��ا 
ب�������ض���رات���ه���م ال���ف���اق���ع���ة ال����ل����ون يف 
ب�ضريط  قت  طورّ مة  متفحرّ منطقة 

اأحمر واأ�ضفر.
ملعاينة  بطيئة  بخطى  م��ون  ي��ت��ق��درّ
وين�ضبون  امل����ح����روق����ة  الأر����������س 
ل��ت��ح��دي��د م�ضار  ح���م���راء  اأع���ام���ا 
ال��ن��ريان واأخ����رى �ضفراء  ان��ت�����ض��ار 

تدلرّ على م�ضارها الراجعي.

اإىل  �ضغرية  بي�ضاء  راي��ات  وت�ضري 
اآثار مرور ب�ضر يف املوقع، مثل اآثار 

اخلطى.
“م�ضرح جرمية”،  وكما احلال يف 
املوقع”  ب�”مت�ضيط  ي���ق���وم���ون 
بحثا عن  و”ن�ضب عامات فيه”، 
ا�ضتجاء  ���ض��اأن��ه  م��ن  عن�ضر  “اأيرّ 
يقول  م��ا  على  النريان”،  م�ضدر 
مديرية  م��ن  �ضبريانديو  با�ضكال 
الع�ضو  ال���درك يف نيم )اجل��ن��وب( 

يف هذه اخلليرّة ال�ضتق�ضائية.
امل���ع���اون لهذه  وي��و���ض��ح ال��رئ��ي�����س 
ب��ن وه��و من  ال��وح��دة كري�ضتوف 
منطقة فار يف جنوب �ضرق فرن�ضا 
احلرائق  م���واق���ع  ك����لرّ  يف  وي��ع��م��ل 
امل�ضدر”  امل�ضبوهة  اأو  “املجهولة 
املوقع  بك�ضف  يق�ضي  “دورنا  اأن 
د الذي انطلق منه احلريق«. املحدرّ

املكان،  اإىل  ال��ف��ري��ق  وق��ب��ل و���ض��ول 
“جتميد  الإط����ف����ائ����ي����ون  ي����ت����وىلرّ 
ال����ن����ريان  اإخ�����م�����اد  اأي  املوقع”، 
لعدم  مت�ضترّتة”  مائية  قات  “بتدفرّ
الق�ضاء على اأدلرّة حمتملة، بح�ضب 
ال��ك��ول��ون��ي��ل غريغوري  ي��و���ض��ح  م��ا 
الوطني  الحت������اد  رئ��ي�����س  األ����ي����ون 
يف  الإط���ف���اء   - الإ���ض��ع��اف  لعنا�ضر 

فرن�ضا.
�ضي  “ار  عنا�ضر  ا���ض��ت��دع��اء  وي��ت��مرّ 
ف��ور الإب���اغ ع��ن حريق  �ضي اي” 

لتحديد موقع انطاقه.
“ن�ضع  ب��ن  وي��ك�����ض��ف ك��ري�����ض��ت��وف 
ن�ضبيا  ك��ب��رية  م�ضاحة  على  راي���ات 
��ل ن��ق��ط��ة الن���ط���اق ق��ب��ل اأن  ت�����ض��كرّ

م التحقيق. والعام  تنح�ضر مع تقدرّ
املا�ضي عندما كنا نعمل على حريق 
غونفارون، بداأنا مع 2300 مر 
 20 من  باأقلرّ  النتهاء  قبل  مربع 

مرا مربعا«.
عن  خ�ضو�ضا  ال��ع��ن��ا���ض��ر  وي��ب��ح��ث 
تت�ضبب  ق��د  ال��ت��ي  ال�ضجائر  بقايا 
وقود  اآث�����ار  اأو  ع��ر���ض��ي  ح��ري��ق  يف 
الفر�ضية  اإىل  جانبها  م��ن  ت�ضري 

الإجرامية.
التي  ����������ة  الأدلرّ اإىل  وب����الإ�����ض����اف����ة 
يلجاأ  امل���ي���دان،  م��ن  ي�ضتجمعونها 
�ضهادات  اإىل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ع��ن��ا���ض��ر 

لن فيها. �ضكان املنطقة واملتجورّ
يقول كري�ضتوف بن الذي يرتدي 
�ضرة  ه��ذه  مبهمته  قيامه  خ��ال 

اي”  ����ض���ي  ����ض���ي  “ار  ا����ض���م  حت���م���ل 
ُنعنى  اأن���ن���ا  ن��ك�����ض��ف  “عندما  اإن�����ه 
ل  احل��رائ��ق،  ومكافحة  بالطبيعة 
اأكر  النا�س عن مقاربتنا،  يتوانى 

مما اإذا كنرّا بزيرّ الدرك الر�ضمي«.
الأ�ضبوع  بداية  اندلع  وبعد حريق 
ربرّة  اأوقفت  يف غاجان يف اجلنوب، 
م���ن���زل ب��ع��دم��ا راآه������ا ���ض��ه��ود قرب 
املوقع. ويف بون-�ضانت-ا�ض�ي يف 
يف  ط��ف��ان  اأوق���ف  عينها،  املنطقة 
على  بناء  ع�ضرة  والثانية  العا�ضرة 

�ضهادات من ال�ضكان.
ي  التق�ضرّ تكت�ضف وحدة  �ضنة،  وكلرّ 
تت�ضبب لحقا  ق��د  ع��وام��ل  ف��ار  يف 
ك��لرّ��ه��ا يف قاعدة  ��ل  ت�����ض��جرّ ب��ح��رائ��ق 
اي”  �ضي  �ضي  “ار  عنا�ضر  بيانات 

اإليها  ال��ن��ف��اذ  ل���ون  خم���ورّ وح���ده���م 
لعدم “ن�ضر اأفكار �ضيئة«.

احلرائق  م��ن  العديد  مثا  ل  وت���درّ
ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت م���ن امل���وق���ع عينه 
اإجرامية.ويقول  ف��ر���ض��ي��ة  ع��ل��ى 
“الأ�ضخا�س  ب����ن  ك���ري�������ض���ت���وف 
الذين ي�ضعلون النريان يف الأحراج 
ات  اإىل القيام بفعلتهم مررّ مييلون 
النار  اأن  لنا  يتبنرّ  وعندما  ة.  ع���درّ
ة يف املوقع عينه  اندلعت مرات عدرّ
احلريق  ن�ضنرّف  عينه،  ال��وق��ت  يف 
م خدمة “ار  د«.وتقدرّ على اأنه متعمرّ
عي  �ضي �ضي اي” تقريرها اإىل املدرّ
يكلرّف  ال���ذي  اجلمهورية  يف  ال��ع��ام 
مع  بالتحقيق  ال�ضرطة  اأو  ال��درك 

امل�ضتبه بهم.

•• عوا�صم-وكاالت

اأزواد  اإقليم  وح��رك��ات  م��ايل  يف  النتقالية  احلكومة  فقت 
الأخرية  بدمج مقاتلي  بينهما،  ال�ضام  اتفاق  تفعيل  على 
احلركات  ه��ذه  م��ن  مطالب  و�ضط  وال�ضرطة،  اجلي�س  يف 

باحل�ضول على ح�ضة يف املنا�ضب القيادية.
اأزواد”  لتحرير  الوطنية  “احلركة  موؤ�ض�ضي  اأح��د  ووف��ق 
تنفذ  مل  اإن  فاإنه  عربية”،  نيوز  “�ضكاي  ملوقع  حديثه  يف 
احلكومة هذه املطالب، قد تذهب احلركات يف اإقليم اأزواد 

ب�ضمال الباد لإعانه دولة م�ضتقلة.
وجاء هذا يف ختام اجتماع بن اجلانبن، انعقد على مدار 
اتفاق  اإط��اق  العا�ضمة باماكو لإع��ادة  املا�ضي يف  الأ�ضبوع 
الوزراء  رئي�س  بح�ضور   ،2015 ع  املوقرّ لل�ضام  اجلزائر 

�ضوجل كوكال مايجا، وممثل للو�ضيط اجلزائري.
التنفيذي  املكتب  اجتماع  م��ن  اأي���ام  بعد  الج��ت��م��اع  وي��اأت��ي 
ت احلركات  ع���رّ كيدال،  الأزوادي���ة يف  لتن�ضيقية احلركات 
اتفاق  ع��ن  باماكو  تخلي  اعت�ته  مل��ا  ا�ضتنكارها  ع��ن  فيه 
عقب  النتقايل  احلكم  جمل�س  ت�ضلرّم  بداية  منذ  ال�ضام 
انقاب مايو 2021.وت�ضمن الإعان اخلتامي لجتماع 
احلكومة واحلركات الأزوادية، دمج 26 األف مقاتل �ضابق 
يف اجلي�س خال عامي 2023-2024، وحتديد احل�ضة 
مكلرّفة  جلنة  اإن�����ض��اء  ع���  م�ضلحة،  ح��رك��ة  لكل  املمنوحة 
والع�ضكرين.كما  املدنين  ك��وادر  ب�ضاأن  مقرحات  باإعداد 
احلركات  مقاتلي  مكان  �ضمان  ب��اأزواد  احلركات  ت�ضتهدف 

يف الت�ضل�ضل القيادي داخل اجلي�س الوطني.
�ضراعا  م��ايل  ب�ضمال  اأزواد  اإقليم  يف  احل��رك��ات  وخا�ضت 
تطالب  كانت  حيث  �ضنوات،  لعدة  احلكومة  �ضد  م�ضلحا 
الذي  الإقليم  بحكم  ال�ضتقال  من  تقربها  ب�ضاحيات 
العرب، فيما ت�ضررّ احلكومة على  ت�ضكنه الطوارق وبع�س 
وحدة اأرا�ضي الباد، وانتهى ال�ضراع امل�ضلح بتوقيع اتفاق 

ال�ضام وامل�ضاحلة بو�ضاطة جزائرية عام 2015.
تهديد بالنف�صال

لتحرير  الوطنية  “احلركة  يف  امل��وؤ���ض�����س  الع�ضو  وي��ق��ول 
نيوز  “�ضكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ح��م��د  اأغ  ب��ك��اي  اأزواد”، 

واإعادة  ال�ضاح،  ن��زع  ح��ول  متحور  الجتماع  اإن  عربية”، 
وبقية  اجلي�س  الأزوادي���ة يف  احلركات  ون�ضيب  الن��دم��اج، 

املراكز احلكومية.
ت�ضررّ  الأزوادي��������ة  احل���رك���ات  تن�ضيقية  ف����اإن  ب��ك��اي  ووف����ق 
وال�ضرطة  باجلي�س  القيادية  امل��راك��ز  يف  ن�ضيب  اأخ��ذ  على 
والأمن الرئا�ضي وغريها من املراكز احل�ضا�ضة يف الدولة، 
فيما  الكبرية،  الطموحات  هذه  من  م�ضتغربة  واحلكومة 
تعت�ها احلركات الأزوادية من حقها، واأن ال�ضتجابة لها 
تظهر �ضدق احلكومة يف اعتبارها لل�ضكان يف �ضمال مايل 

جزءا منها اأم ل.
لتحرير  الوطنية  “احلركة  يف  امل��وؤ���ض�����س  الع�ضو  وي��ب��دي 
الجتماع،  اإليه  انتهى  ما  تنفيذ  عدم  من  تخوفه  اأزواد”، 
مت  اإذ  ت��ن��ف��ي��ذه،  يعني  ل  الت��ف��اق  ع��ل��ى  “التوقيع  ق��ائ��ا: 
التوقيع على اتفاق ال�ضام يف اجلزائر قبل 7 �ضنوات ول 
باماكو  يف  ال�ضلطات  متهما   ،“ الآن  حتى  الف��ق  يف  �ضيء 

باأنها “متاطل لك�ضب الوقت«.
“هذا  اأن:  وحذر بكاي يف حال مل يتم تنفيذ املطالب من 
�ضيفتح كل ال�ضيناريوهات اأمام احلركات الأزوادي��ة، ومنها 

اأن تعلن هذه احلركات دولة اأزواد امل�ضتقلة«.
الإرهاب خارج الأجندة

الإرهابية  ن�ضاط اجلماعات  لتزايد  ومل يتطرق الجتماع 
اأنه  ن��رى  “اإننا  ب��رره بكاي بقوله:  ال��ذي  يف م��ايل، الأم���ر 
اأن يناق�س لوحده، وحماربتها اإىل  مو�ضوع معقد، ويجب 

جانب �ضلطات باماكو لي�س من اأجندة الأزوادين«.
وت�ضهد مايل ت�ضعيدا خطريا يف الهجمات من اجلماعات 
املوالية لتنظيمي القاعدة وداع�س الإرهابين، حتى و�ضلت 
قاعدة  على  ه��ج��وم  و���ض��ن  اجلي�س،  ق��واع��د  ا�ضتهداف  اإىل 
“كاتي” الع�ضكرية يف 22 يوليو التي تبعد 15 كيلومرا 

عن العا�ضمة، وهي مقر للرئي�س النتقايل.
اأمريكية غري  ك��ارت��ر- منظمة  ق��ال مركز  �ضابق  وق��ت  ويف 
حكومية تعمل كمراقب م�ضتقل لتفاق ال�ضام- اإن التفاق 
اأكتوبر  منذ  اأن��ه  على  م�ضددا  م�ضبوق،  غري  م��اأزق��ا  يعي�س 
داعيا  اأك��ر �ضعوبة،  اأط��راف��ه  ب��ن  احل���وار  اأ�ضبح   2021

لأجل حتريك املياه الراكدة ملراجعة �ضاملة لاتفاق.

•• عوا�صم-اأ ف ب

اأ�ضدر رئي�س �ضاحل العاج احل�ضن واتارا عفوا 
رئ��ا���ض��ي��ا ع���ن ���ض��ل��ف��ه ل�����وران غ��ب��اغ��ب��و املحكوم 
بال�ضجن ملدة ع�ضرين يف موؤ�ضر اإىل تهدئة يف 
الباد.وقال واتارا يف خطاب يف الذكرى 62 
على  “حر�ضا  ال�ضبت  العاج  �ضاحل  ل�ضتقال 
عفوا  اأ����ض���درت  الج��ت��م��اع��ي��ة،  اللحمة  ت��ع��زي��ز 

رئا�ضيا ل�ضالح ال�ضيد لوران غباغبو«.
ق��رار جتميد  “رفع  وات��ارا  الرئي�س  كما طلب 
احل�ضابات امل�ضرفية ودفع متاأخرات” الرئي�س 

ال�ضابق.
بال�ضافة اإىل ذلك وقع واتارا مر�ضوما ين�س 
ل�ضخ�ضيتن  م�ضروط”  �ضراح  “اطاق  على 
يف  والأم��ن��ي  الع�ضكري  اجل��ه��از  م��ن  �ضابقتن 
اأزمة  يف  لدورهما  اأُدي��ن��ا  غباغبو  ل��وران  نظام 

.2011-2010
ومتت ت�اأة غباغبو )77 عاما( يف اآذار/مار�س 
الن�ضانية من  تهم بجرائم �ضد  2021 من 
قبل املحكمة اجلنائية الدولية يف لهاي حيث 
 17 بلده يف  اإىل  ع��اد  2011، ثم  نهاية  ُنقل 
واتارا  منح  ان  بعد   2021 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 

ال�ضوء الأخ�ضر لذلك.
لكن بقي غباغبو حمكوما يف باده بال�ضجن 
على  “ال�ضطو”  بتهمة  ع��ام��ا  ع�����ض��ري��ن  مل���دة 
ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ل���دول غ���رب اف��ري��ق��ي��ا خال 

اأزمة 2011-2010.
انطلقت الأزم��ة اآن��ذاك بعد اأن رف�س غباغبو 
وات��ارا رئي�ضا جديدا  الع��راف بفوز احل�ضن 
 2010 ن��ه��اي��ة  ال��رئ��ا���ض��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات  يف 
يف  ت�ضببت  عنف  اأع��م��ال  اث��ره��ا  اندلعت  ال��ت��ي 
م��ق��ت��ل ث���اث���ة الف ���ض��خ�����س وب���ع���د ذل����ك مت 
اأبريل/ني�ضان  اأبيدجان يف  توقيف غباغبو يف 

.2011
لقاء  العفو بعد مدة ق�ضرية من  وياأتي قرار 
ك��ل م��ن احل�ضن  14 مت��وز/ي��ول��ي��و  ج��م��ع يف 
واتارا ولوران غباغبو وكذلك الرئي�س ال�ضابق 

املعار�س هري كونان بيدييه.
كان  اللقاء  اأن  ال�ضبت  خطاب  يف  وات���ارا  واأك��د 
موا�ضيع  ح���ول  الآراء  و”تبادلنا  “اأخويا” 
تهم ال�ضاأن الوطني وكذلك الو�ضائل التي من 

�ضاأنها تدعيم ال�ضلم يف بادنا«.
وكان التقى واتارا بالرجلن ب�ضكل منف�ضل يف 

2020 و2021.

اتفاق حزبي متهيدا لالنتخابات يف اإيطاليا 
•• روما-اأ ف ب

ب�ضاأن  واخل�ضر  الي�ضار  مع  اتفاق  اإىل  تو�ضل  اأن��ه  الو�ضط(  )ي�ضار  الإيطايل  الدميوقراطي  احل��زب  اأعلن 
اليمن  املتحالفة مع  اليمينية  الكتلة  اأن  ويبدو  اأيلول-�ضبتم�  �ضتجرى يف  التي  الت�ضريعية  النتخابات 
القومي هي الأوفر حًظا للفوز فيها.وهذا التفاق مع حزبي “اأوروبا اخل�ضراء” و”الي�ضار الإيطايل” كان 
على حد قول الأمن العام للحزب الدميوقراطي اإنريكو ليتا.وكان ليتا يتحدث يف موؤمتر  “�ضروريا”، 
“اأوروبا  امل�ضارك عن حزب  واملتحدث  نيكول فراتوياين  الإيطايل”  “الي�ضار  �ضحفي م�ضرك مع زعيم 
التقارب”،  اأمام  األ تكون عقبة  “اخلافات يجب  اأن  ال�ضيد فراتوياين  بونيلي.واأكد  اأجنيلو  اخل�ضراء” 
ال�ضلطة.وكان  اإىل  الو�ضول  من  املتطرف”  اليمن  “منع  اأج��ل  من  تبداأ”  جديدة  “مرحلة  اأن  موؤكدا 
احلزب الدميوقراطي متكن من احل�ضول على دعم املجموعة الو�ضطية ال�ضغرية “العمل” بزعامة كارلو 
�ضيلفيو  بقيادة  الأمام”  اإىل  “اإيطاليا  اأح��زاب  تتاألف من  التي  املحافظة  الكتلة  بهدف مواجهة  كاليندا، 

برل�ضكوين و”الرابطة” بزعامة ماتيو �ضالفيني و”اإخوة اإيطاليا” الذي تقوده جورجيا ميلوين.

خلية ا�ضتدلل جنائي حتقق يف مالب�ضات احلرائق يف فرن�ضا 

مايل.. اتفاق على دمج مقاتلي 
»اأزواد« و�ضط تهديدات بالنف�ضال

عفو رئا�ضي للوران غباغبو يف �ضاحل العاج

•• اأوتاوا-اأ ف ب

وع����دت ك��ن��دا ب���اإج���راء حت��ق��ي��ق ���ض��ام��ل يف ح��ادث��ة “غري 
مقبولة” تتعلق بال�ضرطة وتتمثل يف توقيف دبلوما�ضية 
للقواعد  خ��اف��ا  اأوت�����اوا  ���ض��واح��ي  يف  ال�ضبت  �ضنغالية 
ال��دول��ي��ة يف خ��ط��وة دان��ت��ه��ا دك����ار م��ع��ت���ة اأن��ه��ا “عمل 

عن�ضري«.
اأنها  اجلمعة  اأعلنت  ال�ضنغالية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
دكار  يف  الكندية  ال�ضفارة  يف  بالأعمال  القائم  ا�ضتدعت 

“للتنديد ب�ضدة بعمل عن�ضري ووح�ضي«.
“ن�ضعر  ال�ضبت  بيان  يف  الكندية  اخلارجية  وزارة  وردت 
�ضنغالية  املفر�ضة لدبلوما�ضية  املعاملة  اإزاء  بالغ  بقلق 
واأ�ضافت اأن “ما  من قبل دائرة �ضرطة مدينة غاتينو”. 

حدث هو بب�ضاطة غري مقبول«.
داه����م����ت منزل  ال���ك���ن���دي���ة  ال�������ض���رط���ة  اإن  دك������ار  وق����ال����ت 
“عنفا  وم��ار���ض��ت  ال��ث��اث��اء  ال�ضنغالية  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 

ج�ضديا ومعنويا مهينا” �ضدها.
على  ت�ضدد  “كندا  اأن  ت���رودو  جا�ضنت  حكومة  واأك����دت 
هذه  اأن  اإىل  م�ضرية  فيينا”،  اتفاقية  ج��دي��ا  التزامها 
التفاقية حتكم العاقات الدبلوما�ضية لأكر من �ضتن 
عاما و”تن�س على عدد من احل�ضانات مبا يف ذلك �ضد 
اأي �ضكل من العتقال«.واأعلنت حكومة مقاطعة كيبيك 
ال�ضبت فتح حتقيق من قبل  حيث وق��ع احل��ادث، م�ضاء 
يف  ال�ضرطة  اأج��ه��زة  )اإدارة  امل�ضتقلة  التحقيقات  مكتب 
ت�ضاوؤلت”  يثري  ال�ضرطة  لرجال  “تدخل  بعد  كيبيك( 

�ضد “امل�ضت�ضارة الأوىل ل�ضفارة ال�ضنغال يف كندا«.
���ض��واح��ي مدينة  اإح����دى  ال�����ض��رط��ة يف غاتينو  اع��رف��ت 
م�ضاء  وقعت  التي  بامل�ضاجرة  املقاطعة،  عا�ضمة  كيبيك 
باأمر  “مزود  ق�����ض��ائ��ي  م���اأم���ور  ط��ل��ب  ع��ن��دم��ا  اجل��م��ع��ة 

تنفيذ” م�ضاعدة قوات الأمن.
اإن����ه “على ال���رغ���م من  وق���ال���ت ال�����ض��ل��ط��ات ال�����ض��ن��غ��ال��ي��ة 
تذكريهم ب�ضفة ال�ضحية كدبلوما�ضية وحرمة منزلها، 

قام عنا�ضر من ال�ضرطة الكندية بتقييد يديها و�ضربها 
بوح�ضية لدرجة اأنها واجهت �ضعوبة يف التنف�س ما اأدى 

اإىل نقلها ب�ضيارة اإ�ضعاف اإىل م�ضت�ضفى«.
و�ضرحت ال�ضرطة الكندية من جانبها اأنها اأكدت م�ضبقا 
اأن “الوثيقة الق�ضائية �ضحيحة واأن املوظف الق�ضائي 
املعني  ال�ضخ�س  ب��اأن  اأُبلغ  الق�ضائي  الأم��ر  فو�س  ال��ذي 

يتمتع بو�ضع دبلوما�ضي«.
وتابعت اإدارة �ضرطة غاتينو “يف مواجهة �ضخ�س عدواين 
ورف�ضه التعاون تدخلت ال�ضرطة” لإعادة الهدوء، لكن 
وجرحت”.  وجهها  يف  �ضربة  �ضرطية  “تلقت  ذلك  بعد 
لذلك قرر رجال ال�ضرطة اعتقال “الدبلوما�ضية لكنها 

“قاومت” و”جرحت �ضرطيا اآخر بع�ضه«.
ال�ضنغالية  الدبلوما�ضية  اإن  الكندية  ال�ضرطة  وق��ال��ت 
“طرحت اأر�ضا لل�ضيطرة عليها” ثم احتجزت “يف اجلزء 
اخللفي من �ضيارة الدورية باإ�ضراف �ضرطية حتى ينفذ 
املاأمور الأمر الق�ضائي”. واأ�ضافت اأن الدبلوما�ضية “مل 

تذكر يف اأي وقت اأنها جرحت اأو ت�ضعر باأمل«.
ب���ع���د ب�����ض��ع دق����ائ����ق، مت اإر������ض�����ال ����ض���ي���ارة اإ����ض���ع���اف اإىل 
الدبلوما�ضية كما اعرفت ال�ضرطة من دون مزيد من 

التفا�ضيل.
“مذكرة  �ضلمت  اإنها  ال�ضنغالية  اخلارجية  وزارة  قالت 

احتجاج” اإىل ال�ضلطات الكندية.
مرتكبي  و”مقا�ضاة  حتقيق  فتح  على  ال�ضنغال  وت�ضررّ 

هذا العتداء غري املقبول«.
مع  الكامل  التعاون  �ضتوا�ضل  “كندا  اأن  اأوت���اوا  واأك���دت 

ال�ضنغال لت�ضحيح هذا الو�ضع املوؤ�ضف«.
م���ع خمتلف  ب��ج��د  “نعمل  ال��ك��ن��دي��ة  وق���ال���ت احل��ك��وم��ة 
�ضاما”،  حتقيقا  وننتظر  املعنية  احلكومة  م�ضتويات 
م�ضرية اإىل اأن وزيرة اخلارجية الكندية مياين جويل 

“على ات�ضال بنظريتها ال�ضنغالية عي�ضاتا تال �ضال«.
اأي  “حتتفظ بحق اتخاذ  اأن ال�ضنغال  وح��ذرت دكار من 

اإجراء منا�ضب اآخر«.

كندا تعترب حادث توقيف
•• عوا�صم-وكاالت دبلوما�ضية �ضنغالية »غري مقبول« 

جتددت ال�ضتباكات بن النف�ضالين الأرمينين 
ا�ضتعال  اأث��ار خماوف من  الأذري، مما  واجلي�س 
املتجاورتن حول  الدولتن  احلرب جمددا بن 
عليه  النزاع  يعود  ال��ذي  كاراباخ  ناغورين  اإقليم 

اإىل ع�ضرينيات القرن املا�ضي.
ومنذ اأكر من 100 عام، يت�ضارع البلدان حول 
الأوىل  بينهما  ح��رب��ان  ون�ضبت  الإق��ل��ي��م،  تبعية 
اأي�ضا  تتخللهما   ،2020 يف  والأخ���رى   1992
ناغورين  على  لل�ضيطرة  �ضغرية  م��ع��ارك  ع��دة 
ك��اراب��اخ ال���ذي ب��ات ي��ع��رف ب��الإق��ل��ي��م امللتهب اأو 
التي  ال��دم ج��راء الأع��داد الكبرية للقتلى  اإقليم 

ت�ضقط من اجلانبن.
وخلفت احلرب الأوىل اأكر من 30 األف قتيل، 
بينما  الآلف،  مئات  وت�ضريد  ن��زوح  اإىل  اإ�ضافة 
اأ�ضفرت احلرب الأخرية عن مقتل نحو 6500 
�ضخ�س، وجرت اأي�ضا بع�س املعارك بينها اأحداث 
اأبريل 2016، واأدت اإىل مقتل 110 اأ�ضخا�س.

وع���ادت امل��ن��او���ض��ات م��ن ج��دي��د م��ع اإع���ان جي�س 
اأذربيجان �ضن عملية اأطلق عليها ا�ضم “انتقام”، 
امل�ضروعة  غري  الإره��اب��ي��ة  التحركات  “على  ردا 
اأرا�ضي  يف  امل�����ض��ل��ح��ة  الأرم��ي��ن��ي��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ات 
يف  النف�ضالين  زعيم  وق��ع  بينما  اأذربيجان”، 
مر�ضوما  هاروتيونيان،  اأراي��ك  كاراباخ  ناغورين 

يعلن تعبئة ع�ضكرية جزئية يف هذه املنطقة.

جذور ال�صراع
املحلل  البلدين، قال  ال�ضراع بن  اأ�ضباب  وحول 
ال�ضوؤون الأمنية وال�ضراتيجية،  املتخ�ض�س يف 
ناغورين  اإق��ل��ي��م  اأزم���ة  اإن  راد�ضيو�ضيني،  ل��ي��ون 
كاراباخ اأحد اأكر ال�ضراعات العرقية ا�ضتع�ضاًء 
يف ال���ع���امل وي�����زداد ���ض��ع��وب��ة يف ظ���ل ع���دم ح�ضم 

الو�ضع النهائي لاإقليم وتبعيته.
ل�”�ضكاي  ت�ضريحات  يف  راد�ضيو�ضيني،  واأ���ض��اف 

املوؤ�ض�ضة  العوامل  اإىل  “بالنظر  عربية”:  نيوز 
اأرمينيا  بن  ال�ضراع  طبيعة  فهم  ميكن  للنزاع، 
واأذربيجان على اأنه بالأ�ضا�س �ضراع عرقي قائم 
ع��ل��ى ن��زع��ات ق��وم��ي��ة ع��� اإرث م��ن ال��ع��داء بن 
ال�ضمولية  والأرمينين، غذته احلقبة  الآذرين 
ال�ضوفييتية ع� اجلراحات العرقية وحماولت 

التغيري الدميوغرايف والتاعب باجلغرافيا«.
يف  خ�ضو�ضا  ال���وق���ت،  “مبرور  اأن���ه  اإىل  واأ����ض���ار 
العقدين املا�ضين، اأ�ضبح النزاع �ضراعا اإقليميا 
ودوليا، وجمال تناف�س يتعلق بامل�ضالح، وجمال 
ح��ي��وي��ا ل���ل���دول خ�����ض��و���ض��ا ب���ن رو���ض��ي��ا وتركيا 
وال��ولي��ات املتحدة واإي����ران والحت���اد الأوروب���ي 
ال��ك��ب��ري لإم����دادات  للتهديد  ن��ظ��را  واإ���ض��رائ��ي��ل؛ 
ال��ط��اق��ة ال���واف���دة ل��اأ���ض��واق الأوروب���ي���ة وال���دور 

اللوج�ضتي الفاعل للمنطقة يف هذا ال�ضاأن«.
اأن��ه “منذ ان��دلع احل��رب بن اأرمينيا   واأو���ض��ح 
املعارك  ك��ان��ت  الت�ضعينيات،  مطلع  واأذرب��ي��ج��ان 
غ����ري كاملة،  وات����ف����اق����ات  ه�����ض��ة  ب���ه���دن  ت��ن��ت��ه��ي 
اأن  ب��دون  املعارك  لتعود  نق�ضها  يتم  ما  �ضرعان 
ما جعله  وهو  بالإقليم،  ع�ضكريا  الو�ضع  حت�ضم 

قابلة لا�ضتعال جمددا خا�ضة  منطقة ملتهبة 
م��ع ت��داخ��ل اأط���راف دول��ي��ة ورغ��ب��ة ك��ل ط��رف يف 

ال�ضغط على الآخر ع� مناطق النفوذ«.
مطمعا  لي�س  كمنطقة  “الإقليم  اأن  اإىل  ولفت 
لكن  ن��ف��ط،  اأو  غ��از  ح��ق��ول  ب��ا  ك��ون��ه  اقت�ضاديا 
العرقي  حليفها  دعم  يف  املبا�ضر  تركيا  انخراط 
ن��ف��وذ رو�ضي  اأذرب���ي���ج���ان، يف م��ن��ط��ق��ة  ال���رك���ي، 
اإىل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���زاع  اإىل حت��وي��ل  اأدى  ت��ق��ل��ي��دي، 
ن�����زاع اإق��ل��ي��م��ي، خ��ا���ض��ة اأن ال��ب��ل��دي��ن ن�����ض��ق��ا يف 
التوترات بن  لتهدئة  املا�ضي  الأحيان يف  بع�س 

اأذربيجان واأرمينيا«.

اإقليم فقري
ن����اغ����ورين ك�����اراب�����اخ اإق���ل���ي���م ف���ق���ري يف م������وارده 
فيه  القت�ضادي  الن�ضاط  يعتمد  القت�ضادية، 
ال�ضناعات  وبع�س  املا�ضية  وتربية  الزراعة  على 
امل�����ض��ه��ورة كاحلبوب  امل��ح��ا���ض��ي��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة م���ن 

والقطن والتبغ.
نحو  اأذربيجان  عا�ضمة  باكو  عن  الإقليم  يبعد 
م�ضاحته  وت��ب��ل��غ  ال��غ��رب،  اإىل  ك��ي��ل��وم��را   270

عليها  تغلب  م��رب��ع،  كيلومر  و800  اآلف   4
مئة  نحو  الإق��ل��ي��م  ويقطن  اجلبلية،  الطبيعة 
وخم�ضن األف ن�ضمة، وميثل الأرمن حاليا نحو 
ال�ضراع  ج���ذور  ع���دده���م.وب���داأت  م��ن  باملئة   95
ع�ضرينيات  يف  ال�ضوفييتية  باحلقبة  الإقليم  يف 
�ضتالن يف عام  قام جوزيف  املا�ضي حن  القرن 
1923 ي�ضم الأقلية الأرمينية، �ضكان كاراباخ، 
داخ��ل ح��دود اأذرب��ي��ج��ان، وب��ح��دود اإداري���ة ُتر�ضم 
اأذربيجانياً رغم رغبة  لتجعل كل ما يحيط بها 
تظل  املقابل  ويف  الأرم��ن��ي��ة،  التبعية  يف  ال�ضكان 
“ناخت�ضيفان”  اإقليم  يف  الأذربيجانية  الأقلية 
بالإ�ضافة  اأرم��ي��ن��ي��ا.  داخ���ل ج��م��ه��وري��ة  م��ع��زول��ة 
“كاراباخ”  منحت  ال�ضوفييتية  ال�ضلطة  اأن  اإىل 
جمهورية  داخ������ل  ال����ذات����ي  احل���ك���م  ���ض��اح��ي��ة 

اأذربيجان، وهو ما كان اأ�ضبه بقنبلة موقوتة.
وا�ضتقلت  ال�ضوفييتي  العقد  تفتت  اأن  بعد  لكن   
كل  احل��روب بن  اندلعت  اأذرب��ي��ج��ان،  جمهورية 
منهما  ك��ل  اأرمينيا،  وجمهورية  اأذرب��ي��ج��ان  م��ن 

يريد �ضم تلك البقعة اإىل اأرا�ضيه.
طلب ال�ملان يف ناغورين كاراباخ الن�ضمام اإىل 
اإىل  املنطقة  �ضم  على  الت�ضويت  ومت  اأرمينيا، 
احلرب  واندلعت   ،1988 ف�اير   20 اأرمينيا 
املنظمات  ت��ت��م��ك��ن  ومل   ،1992 ���ض��ت��اء  اأواخ�����ر 
اأن تتدخل  ال�����ض��راع، قبل  ال��دول��ي��ة م��ن اح��ت��واء 
التوقيع  مت  ال�ضراع  لوقف  ح��ًا  وت�ضع  رو�ضيا 
الأ�ض�س  1994، بوا�ضطة موؤمتر  عليه يف مايو 
)جمموعة  الأوروب�����ي�����ة  وال��ت��ع��اون��ي��ة  الأم���ن���ي���ة 
اأرمينيا  ج���ان���ب  م���ن  ع���ق���دت  وق����د  م��ي��ن�����ض��ك(، 
اأحداث  بينها  املعارك  بع�س  واأذرب��ي��ج��ان.وج��رت 
اأبريل 2016، واأدت اإىل مقتل 110 اأ�ضخا�س، 
كما تواجهت اأرمينيا واأذربيجان يف خريف العام 
2020 لل�ضيطرة على منطقة ناغورين كاراباخ 
واأ���ض��ف��رت احل���رب الأخ���رية ع��ن مقتل  اجلبلية، 
نحو 6500 �ضخ�س، وانتهت بهدنة مت التو�ضل 

اإليها بو�ضاطة رو�ضية.

اإقليم »الدم«.. 100 عام من النزاع بني اأرمينيا واأذربيجان
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املال والأعمال

زيادة ال�ضتثمارات يف �ضركة هومزمارت النا�ضئة اإىل 40 مليون دولر 
•• القاهرة-رويرتز:

قالت �ضركة هومزمارت النا�ضئة، وهي من�ضة لتجارة الأثاث وال�ضلع املنزلية 
ع� الإنرنت يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، اإن اإجمايل ال�ضتثمارات فيها زاد 
اإىل حوايل 40 مليون دولر، وذلك بعد اإغاق جولة متويل ال�ضهر املا�ضي 

جمعت خالها 23 مليون دولر.
كانت ال�ضركة قد جمعت 15 مليون دولر يف جولة �ضابقة اأغلقت يف الربع 
اأول��ي��ة جمعت فيها حوايل  اأع��ق��ب جولة  ال��ع��ام املا�ضي، وه��و م��ا  ال��ث��اين م��ن 
2.5 مليون دولر.وق��ال ال�ضريك املوؤ�ض�س والرئي�س التنفيذي لهومزمارت 
الأخرية  ال�ضتثمارية  اجل��ول��ة  اإن  روي���رز  م��ع  مقابلة  يف  اإب��راه��ي��م  حممود 
حاليون  وم�ضتثمرون  اإ���س.ت��ي.يف  ال�ضعودي  ال�ضتثمار  �ضندوق  فيها  �ضارك 

منهم اإمباكت46 واآوتايرز فينت�ضر كابيتال ورايز كابيتال ونواة كابيتال.
التو�ضع  خطط  دع��م  يف  اجل��دي��د  التمويل  �ضت�ضتخدم  ال�ضركة  اأن  واأ���ض��اف 
�ضا�ضل  يف  تظهر  التي  الفجوات  و�ضد  اللوج�ضتية،  ل�ضيما  اخل��دم��ات،  يف 
2020، بداأت كحلقة و�ضل  اأُطلقت يف  اإن هومزمارت، الذي  التوريد.وقال 
ال��ت��ج��اري��ة وامل�ضنعن وال��ع��م��اء، لكنها وج���دت ف��ج��وات يف  ال��ع��ام��ات  ب��ن 
�ضا�ضل الإم��داد دفعتها ل�ضتحداث اخلدمات اللوج�ضتية، اإىل جانب طلب 

العماء خدمات للم�ضاعدة على عمل ت�ضميمات داخلية.
عامة  حتمل  ال�ضوارع  يف  �ضاحنة   100 نحو  حاليا  “لدينا  اإبراهيم  وق��ال 
هومزمارت، اإذ نحاول �ضد اأي فجوات تظهر يف �ضا�ضل التوريد، كما دفعنا 
طلب العماء خلدمات الت�ضميم الداخلي اإىل توفري هذه اخلدمة، ونعمل 

با�ضتمرار على تطويرها«.

ا�ضتحوذت هومزمارت يف مار�س اآذار على �ضركة موك.اأب �ضتوديو للت�ضميم 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  ت�ضتخدم  التي  برلن  مقرها  التي  للمنازل  الداخلي 
لقيا�س وت�ضميم امل�ضاحة تلقائيا، وقال اإبراهيم اإن البحث دائم عن “الفر�س 
اأن�ضطة  وح��دات.وام��ت��دت  ا�ضتحداث  اأو  ا�ضتحواذ  �ضفقات  لعمل  اجليدة” 
اإنها  اإبراهيم  اإىل ال�ضعودية يف وقت �ضابق من العام اجل��اري، وقال  ال�ضركة 

حققت منوا قويا هناك.
وقال “بعد اأن حققنا منوا قويا يف م�ضر تو�ضعنا اإىل ال�ضعودية، حيث بلغت 
حجم  اإج��م��ايل  من  باملئة  و30  باملئة   25 بن  ما  اململكة  يف  الن�ضاط  ن�ضبة 
بلدان  ثاثة  اإىل  التو�ضع  تدر�س  ال�ضركة  اأن  ه��وم��زم��ارت«.واأ���ض��اف  اأع��م��ال 
اأنه اأحجم عن ذكر هذه البلدان نظرا للتغري ال�ضريع  اأخرى باملنطقة غري 
تتوفر  التي  ال�ضركة،  عامليا.وتعمل  الكلي  القت�ضاد  �ضعيد  على  للمعطيات 

خدماتها يف نحو 20 حمافظة م�ضرية، على الدمج بن البيع ع� الإنرنت 
وعر�س املنتجات يف معار�س تقليدية.

وقال اإبراهيم “نتبنى اإ�ضراتيجية تقوم على عر�س املنتجات ع� الإنرنت 
مع توفري معار�س للراغبن يف معاينة املنتجات على الطبيعة قبل العودة 
اإط����اق ث��اث��ة معار�س  امل�����ض��ري��ات ع��� الإن���رن���ت.. ن��ق��رب م��ن  لتنفيذ 

بالقاهرة، على اأن تكون هناك معار�س اأخرى تباعا«.
جدارتها  هومزمارت  “اأثبتت  اإ���س.ت��ي.يف  يف  ال�ضريك  النعيمي  اأحمد  وق��ال 
على  وتعمل  وامل�ضتهلكن،  امل�ضنعن  ب��ن  الفجوة  �ضد  على  ق���ادرة  كمن�ضة 
حممود  لدعم  متحم�ضون  ونحن  املحلين.  املوردين  نطاق  وتو�ضيع  متكن 
)اإبراهيم( وفريق هومزمارت يف خطواتهم نحو بناء �ضرح متكامل للتجارة 

الإلكرونية يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا«.

»فر�س« من�صة معلوماتية تت�صم بال�صمولية لزيادة �صادرات املنتجات املحلية

عبداهلل النعيمي: املن�ضة حتقق ال�ضتباقية 
وا�ضت�ضراف الفر�ش واجلاهزية للم�ضتقبل

»رواد« تخرج 100 من رواد الأعمال الإماراتيني يف قطاع ال�ضيافة

بهدف تطوير البنية التحتية ودعم منو ال�صركات الرقمية بدبي

غرفة دبي لالقت�ضاد الرقمي تعلن تاأ�ضي�ش جمموعة عمل دبي لالأ�ضول الرقمية 

مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�ضل يوا�ضل فعالياته

ارتفاع احتياطيات ال�ضني من النقد الأجنبي اإىل 3.104 تريليون دولر 

•• عجمان- وام:

يوا�ضل مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�ضل فعاليات 
ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت  تقام  التي  ال�ضابعة  دورت��ه 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ 
حاكم عجمان يف قاعة الإمارات لل�ضيافة بتنظيم دائرة 

التنمية ال�ضياحية.
و���ض��ه��د ال��ي��وم ال��ث��ال��ث م��ن امل��ه��رج��ان اإق��ب��ال ك��ب��ريا من 
الفعاليات  جميع  ح�ضور  على  حر�س  ال��ذي  اجلمهور 
جانب  اإىل  والت�ضويق  بالتنوع  تتميز  ال��ت��ي  امل�ضاحبة 
تنظيم عدد من م�ضابقات الطبخ للمن�ضاآت الفندقية يف 
اإم��ارة عجمان اإ�ضافة اإىل اإج��راء عدد من ور���س العمل 
وامل�ضابقات  ال�ضعبية  الفرق  عرو�س  واإق��ام��ة  لاأطفال 

الراثية للجمهور والأطفال.
ودوره  النحل  بعنوان  حما�ضرة  تنظيم  الفعاليات  كما 
التعريف  وه��و  املهرجان  لهدف  حتقيقا  ال�ضتدامة  يف 
م��ن��ه ودعم  امل��ح��ل��ي  الإن���ت���اج  وت�ضجيع  ال��ع�����ض��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
املواطنن  اإعطاء  مع  اإنتاجهم  علي  للحفاظ  النحالن 
اأنواع  واملقيمن وال��زوار وال�ضياح فر�ضة لاطاع على 
الع�ضل املختلفة واملتنوعة الذي يتم اإنتاجه حمليا داخل 

الدولة .
وي�ضارك يف مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�ضل عدد 
الدولة  يف  الع�ضل  اإن��ت��اج  و�ضركات  موؤ�ض�ضات  م��ن  كبري 
الرئي�ضي  ال�ضريك  الإم��ارات  نحايل  موؤ�ض�ضة  تعد  فيما 

يف املهرجان.
التنفيذي لنحايل  الرئي�س  الكعبي  اأحمد  واأع��رب مانع 
مهرجان  مع  بال�ضراكة  واع��ت��زازه  فخره  عن  الإم���ارات 
دورهم  اأن  اإىل  م�ضريا  والع�ضل،  للرطب  عجمان  ليوا 
يتمحور يف التنظيم والتن�ضيق بن النحالن واملهرجان 
اإىل جانب تنظيم م�ضابقة الع�ضل امل�ضاحبة للمهرجان 
وكذلك اإلقاء حما�ضرات على اجلمهور عن اأهمية قطاع 

النحل والع�ضل.
واأكد اأن فكرة اإن�ضاء جمموعة نحايل الإمارات نبعت من 
الإماراتي،  النحال  تواجه  التي  وال�ضعوبات  التحديات 
ال�ضركات الإماراتية  اأك�  اأن املجموعة ت�ضم  اإىل  لفتا 
خ�ة  ومتتلك  والع�ضل  النحل  ق��ط��اع  يف  املتخ�ض�ضة 

لأكر من 15 عاما يف الإنتاج وال�ضترياد والت�ضدير.
واأو�ضح الكعبي اأنه خال ع�ضر �ضنوات انتجت املجموعة 
اأكر من 200 طن من ع�ضل ال�ضمر الإماراتي و200 
طن من ع�ضل ال�ضدر الإماراتي كما متكنت من ا�ضترياد 
من  طنا   150 وت�ضدير  نحل  خلية  مليون  م��ن  اأك��ر 
األف خلية نحل   30 اإدارة  الإماراتي من خال  الع�ضل 

منتجة وفعالة.
امل�����ض��ارك��ن ع��ن �ضعادتهم  اأع���رب ع��دد م��ن  م��ن جهتهم 
والع�ضل  للرطب  عجمان  ليوا  مهرجان  يف  بتواجدهم 
املهرجان  ب��ه  يتميز  ال���ذي  التنظيم  بح�ضن  واأ����ض���ادوا 
والزوار  العار�ضن  من  ي�ضهده  ال��ذي  الكبري  والإق��ب��ال 

على حد �ضواء.

•• بكني-رويرتز:

الأحد  اأم�����س  ر�ضمية  بيانات  اأظ��ه��رت 
الأجنبي  ال��ن��ق��د  اح��ت��ي��اط��ي��ات  ارت��ف��اع 
يف  متوقع  غ��ري  نحو  على  ال�ضن  يف 
النقد  احتياطي  متوز.وارتفع  يوليو 
الأجنبي لل�ضن وهو الأك� يف العامل 
 3.104 اإىل  دولر  م��ل��ي��ار   32.8
تريليون دولر ال�ضهر املا�ضي مقارنة 
مع 3.071 تريليون دولر يف يونيو 
0.64 يف  ح��زي��ران.وت��راج��ع ال��ي��وان 
متوز  يوليو  يف  ال����دولر  مقابل  امل��ئ��ة 
املئة  1.07 يف  ال���دولر  ارت��ف��ع  بينما 

الرئي�ضية  العمات  م��ن  �ضلة  مقابل 
الأخرى.وانخف�ضت قيمة احتياطيات 
 109.84 اإىل  ال��ذه��ب  م��ن  ال�ضن 

متوز  ي��ول��ي��و  ن��ه��اي��ة  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
نهاية  دولر يف  113.82 مليار  من 

يونيو حزيران.

•• عجمان ـ الفجر

اأك����د ع���ب���داهلل ع��ب��دامل��ح�����ض��ن ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
اإدارة عاقات ودعم الأع�ضاء يف غرفة جتارة 
البيانات  توافر  اأهمية  و�ضناعة عجمان، على 
ال�ضتباقية  حتقيق  يف  ودوره��ا  والح�ضائيات 
للم�ضتقبل  واجل��اه��زي��ة  الفر�س  وا�ضت�ضراف 
مب��ا ي��دع��م من��و ال��ق��ط��اع الق��ت�����ض��ادي ب�ضكل 
م��ب��ا���ض��ر وي��ع��زز م��ن من��و وا���ض��ت��دام��ة جمتمع 

العمال.
مبا�ضرة  مبتابعة  عجمان  غ��رف��ة  اأن  واأو���ض��ح 
قنوات  توفري  اإىل  ت�ضعى  الإدارة،  جمل�س  من 
معتمدة للبيانات واملعلومات تت�ضم بال�ضمولية 
بالتعاون  وذل���ك  الت�ضفح  و�ضهولة  واجل����ودة 
توفر  بحيث  ال�ضراتيجين،  �ضركائها  م��ع 
غرف  احت���اد  م��ع  بالتعاون  فر�س”  “من�ضة 
التجارة وال�ضناعة يف الدولة، لتهدف املن�ضة 
املحلية  املنتجات  م��ن  ال�����ض��ادرات  تنمية  اإىل 

واكت�ضاف فر�س الت�ضدير يف كافة دول العامل، 
وال�ضراكة  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  املن�ضة  ت��ع��زز  كما 
ب��ن اأ���ض��ح��اب الع��م��ال م��ن داخ��ل ال��دول��ة مع 

نظرائهم من دول العامل.
اإجراء  املن�ضة  “تتيح  النعيمي،  وتابع عبداهلل 
الأ�ضواق  لخ��ت��ي��ار  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ح��ل��ي��ات 
واجلهد  الوقت  يوفر  مما  للمنتجات  الأن�ضب 
لزيادة  املنا�ضب  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  �ضهولة  وي��ع��زز 
النتاج والو�ضول باملنتجات املحلية اإىل اأ�ضواق 
اأ�ضحاب  متكن  املن�ضة  وان  ل�ضيما  ج��دي��دة، 
التجارية  ال���ب���ي���ان���ات  حت��م��ي��ل  م���ن  الع����م����ال 
التابعة  التجارة  خريطة  بوا�ضطة  املدعومة 

ملركز التجارة الدولية«.
املوقع  ع���  ت��ت��وف��ر  ف��ر���س  من�ضة  اأن  واأف�����اد 
 »uaechambers.com« الإلكروين 
باأربعة لغات “العربية، الجنليزية، الفرن�ضية 
والأ�ضبانية” وتوفر املن�ضة بيانات ومعلومات 
دولة  بن  وال���واردات  ال�ضادارات  حول  �ضاملة 
املن�ضة  تعتمد  ك��م��ا  ال��ع��امل،  ودول  الإم������ارات 
ال�ضادرات  من��و  وم��ع��دلت  الب�ضائع  ت�ضنيف 
لإح�ضائيات  وفقاً  اخلارجية  الأ�ضواق  وحجم 
واردات كافة دول العامل ملختلف اأنواع املنتجات 
ح�ضب ت�ضنيف HS Code العاملي لرميز 

املنتجات.

الأع�ضاء،  ودعم  عاقات  اإدارة  مدير  واأ�ضاف 
اأن غرفة عجمان ت�ضعى ب�ضكل حثيث اإىل زيادة 
ع�  اخلا�س  القطاع  من�ضاآت  ���ض��ادرات  حجم 
ال�ضفارات  مع  القت�ضادية  العاقات  توطيد 
والقن�ضليات واملراكز التجارية من دول العامل 
فر�س  ل��ر���ض��د  امل��ل��ت��ق��ي��ات  تنظيم  ج��ان��ب  اإىل 
البينية،  التجارة  وتنمية  وال�ضراكة  التعاون 
بقطاع  ت��ت��م��ي��ز  ع��ج��م��ان  اإم������ارة  اأن  وخ��ا���ض��ة 

�ضناعي رائد يف العديد من املجالت.

•• ال�صارقة-وام:

منذ  اد”  “ُرورّ الريادية  امل�ضاريع  لدعم  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  جنحت 
 2017 امل��ط��اع��م ع���ام  اإدارة  امل��ه��ن��ي يف  ال��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  اإط����اق 
يف ت��خ��ري��ج اأك���ر م��ن 100 رائ���د ورائ����دة اأع��م��ال م��ن املواطنن 

املتخ�ض�ضن يف جمال اإدارة املطاعم وقطاع ال�ضيافة.
“ رواد  تنظمه  ال��ذي   - ال�نامج  من  التا�ضعة  الن�ضخة  و�ضهدت 
بال�ضراكة  ال�ضارقة  باإمارة  القت�ضادية  التنمية  لدائرة  التابعة   “
والتعاون مع عدد من الفنادق واأ�ضحاب العامات التجارية املحلية 
والدولية يف قطاع ال�ضيافة - والتي عقدت خال الفرة من17 
اإىل 28 يوليو 2022، تخريج 8 رواد اأعمال ُجدد متخ�ض�ضن 
هو  املطاعم”،  “اإدارة  املهني يف  .الدبلوم  القطاع احليوي  يف هذا 
اأحد الدبلومات املهنية املتخ�ض�ضة التي ُتقدمها املوؤ�ض�ضة لأ�ضحاب 
قدراتهم  لتطوير  املواطنن  من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع 
التناف�ضية وحتفيزهم على النمو باأعمالهم والتحول اإىل �ضركات 
والإقليمية.وميثل  املحلية  الأ�ضواق  املناف�ضة يف  قادرة على  كبرية 
اأجندة  على  اأول��وي��ة  حتتل  التي  القطاعات  اأح��د  ال�ضيافة  قطاع 
هذا  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ن��ظ��را  “رواد”  ل���  واملهنية  التدريبية  ال���ام��ج 
من  بالعديد  ارتباطه  عن  ف�ضا  واع��دة  منو  فر�س  من  القطاع 
اخلدمات والأن�ضطة القت�ضادية والتجارية املتنوعة والتي تخدم 
اخلطط التنموية على �ضعيد الإمارة والدولة ككل . وقال �ضعادة 

املوؤ�ض�ضة  اإن  اد”  “ُرورّ موؤ�ض�ضة  مدير  املحمود  اهلل  عبد  علي  حمد 
تعمل على تاأهيل اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة ومتكينهم 
متنوعة  اقت�ضادية  ناجحة يف قطاعات  اأعمال  من تطوير من��اذج 
تواكب اخلطط واجلهود التنموية على �ضعيد الإمارة وت�ضاهم يف 
حتقيق روؤية الدولة يف تنمية قطاع ريادة الأعمال باعتباره ركيزة 

اأ�ضا�ضية من ركائز النمو القت�ضادي خال املرحلة املقبلة.
يذكر اأن اإجمايل عدد الدبلومات املهنية املتخ�ض�ضة التي قدمتها 
اد” بلغت منذ التاأ�ضي�س 33 برناجما، و�ضارك فيها  موؤ�ض�ضة “ُرورّ
اإم���ارات  537 م��ت��درب��ا م��ن رواد ورائ����دات الأع��م��ال م��ن خمتلف 

الدولة.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة دب���ي ل��اق��ت�����ض��اد ال��رق��م��ي، اإح����دى الغرف 
الثاث العاملة حتت مظلة غرف دبي، تاأ�ضي�س جمموعة 
تعزيز  مهام  �ضتتوىل  التي  الرقمية،  لاأ�ضول  دب��ي  عمل 
م�ضرية  يف  الرقمية  الأ���ض��ول  ق��ط��اع  م�ضاهمة  وحت�ضن 
التنمية امل�ضتدامة يف دولة الإمارات واإمارة دبي، يف خطوة 
هادفة لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم 

منو ال�ضركات الرقمية يف دبي.
وت�����ض��م��ل م��ه��ام جم��م��وع��ة الأع���م���ال اجل���دي���دة التعريف 
وال���روي���ج ب��ق��ط��اع الأ����ض���ول ال��رق��م��ي��ة يف دب���ي، وحت�ضن 
ال�ضوق  واأب���ح���اث  ال��ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري  خ���ال  م��ن  ال�ضفافية 
الرقمية  ال�������ض���رك���ات  م�������ض���ال���ح  ودع�������م  امل���ت���خ�������ض�������ض���ة، 

ورع��اي��ة ال��ت��ع��اون ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود يف امل��ج��الت الرقمية 
ال�ضراتيجية.

واأك����د م��ع��ايل ع��م��ر ���ض��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي���ر دول���ة للذكاء 
عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�ضاد  ال�ضطناعي 
الرقمي،  لاقت�ضاد  دبي  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بعد، 
اأن ت��اأ���ض��ي�����س جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل اجل���دي���دة ي��واك��ب حماور 
ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة غ��رف��ة دب���ي ل��اق��ت�����ض��اد ال��رق��م��ي بتحفيز 

وت�ضريع منو القت�ضاد الرقمي يف الإمارة، 
الرقمية  ل��اأ���ض��ول  دب��ي  عمل  جمموعة  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 
ل��ت��وح��ي��د جهودها  ل��ل�����ض��رك��ات  ���ض��ت��وف��ر م��ن�����ض��ة م��ث��ال��ي��ة 
وجودة  تناف�ضيته  وت��ع��زي��ز  ال��ق��ط��اع  حت��دي��ات  وم��ن��اق�����ض��ة 
خدماته ومبادراته، مبا ي�ضهم يف ت�ضريع التحول الرقمي 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ل��روؤى �ضاحب  دبي جت�ضيداً  يف 

را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل”، بر�ضيخ مكانة دبي عا�ضمة عاملية 
الرقمية  املنظومة  يف  مهماً  ولع��ب��اً  الرقمي  لاقت�ضاد 

العاملية.
امل�ضتقبل  اقت�ضاد  هو  الرقمي  القت�ضاد  اإن  معاليه  وقال 
التنمية، وجمموعة عمل  ركائز م�ضرية  الذي تقوم عليه 
لتوفري  م��ه��م��اً  ال��رق��م��ي��ة �ضتكون م��رج��ع��اً  ل��اأ���ض��ول  دب���ي 
بالأ�ضول  ال��ع��اق��ة  ذات  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  ال�����ض��وق  اأب��ح��اث 
الرقمية لكل املعنين من �ضركات القطاع اخلا�س و�ضناع 

القرار واجلهات احلكومية املخت�ضة.
من جهته، قال جوراجن دي�ضاي رئي�س جمموعة عمل دبي 
لتحويل  حقيقية  فر�ضة  نرى  “اإننا  الرقمية:  لاأ�ضول 
دبي ودولة الإمارات اإىل مركٍز اإقليمي لاأ�ضول الرقمية. 

ولذلك فاإن من املهم العمل على تاأ�ضي�س ج�ضوٍر للتوا�ضل 
بن ال�ضركات العاملة يف جمال الأ�ضول الرقمية لتعزيز 
الإندماج والتفاعل مع القت�ضاد العاملي واجلهات الفاعلة 
الراغبة  ال�����ض��رك��ات  ب��ك��ل  ن��رح��ب  ون��ح��ن  م��ن��ظ��وم��ت��ه.  يف 
مفاهيم  لتعزيز  حديثاً  امل�ضكلة  للمجموعة  بالإن�ضمام 
املعايري  لأعلى  والرويج  والنزاهة،  واملحا�ضبة  ال�ضفافية 

املهنية والأخاقية.«
واأ�ضاف دي�ضاي: “�ضنعمل من خال جمموعة عمل دبي 
الرقمية  ال�ضركات  التزام  تر�ضيخ  على  الرقمية  لاأ�ضول 
لتعزيز  اأدوات  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ام��ة  وتثقيف  املجتمع  جت���اه 
جهودنا  تتوقف  ول��ن  التكنولوجيا.  اإىل  اجلميع  و���ض��ول 
عند هذا احلد، بل �ضندعم جهود �ضركات الأ�ضول الرقمية 
الطاقة  وواإدارة  البيئة  ودع��م  اخل��دم��ات  ج��ودة  لتح�ضن 

وحماية امل�ضتثمر«.
اأن جمموعات الأعمال توؤدي دوراً مهماً  اجلدير بالذكر، 
يف تعزيز ودعم م�ضرية النمو القت�ضادي يف دبي، ومتثل 
مكوناً اأ�ضا�ضياً ملجتمع الأعمال، وت�ضاهم يف الدفع باحلركة 
الإم��ارة، من خال ال�ضتثمار  التجارية وال�ضتثمارية يف 
يف القدرات والإمكانات واخل�ات لتعزيز امليزة التناف�ضية 
ملجتمع الأع��م��ال يف دب��ي. وت��رك��ز غ��رف دب��ي على احلوار 
�ضوؤونها  ومتابعة  تاأ�ضي�ضها  بعد  الأع��م��ال  جمموعات  مع 
واهتماماتها،  اأولوياتها  على  للتعرف  تو�ضياتها  ودرا�ضة 
وم�ضاعدتها يف تطوير اأعمالها داخلياً وخارجياً ومواجهة 
املناف�ضة العاملية املتزايدة وت�ضهيل م�ضاركاتها يف الفعاليات 
ا�ضتك�ضاف  باأن�ضطتها ويف  ال�ضلة  الإقليمية والدولية ذات 

الفر�س اجلديدة.
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املال والأعمال
اأردوغان: تركيا �ضتدفع ثمن جزء من الغاز الرو�ضي بالروبل 

•• اإ�صطنبول-اأ ف ب:

اأكد الرئي�س رجب طيب اأردوغان اأن تركيا �ضتبداأ دفع ثمن 
جزء من وارداتها من الغاز الطبيعي الرو�ضي بالروبل.

واأُعلن ذلك اأول يف بيان للكرملن م�ضاء اجلمعة بعد اأكر 
م��ن اأرب���ع ���ض��اع��ات م��ن امل��ح��ادث��ات ب��ن اإردوغ�����ان والرئي�س 

الرو�ضي فادميري بوتن يف �ضوت�ضي على البحر الأ�ضود.
وت��ق��ود ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ج��ه��ودا دول��ي��ة ل��ف��ر���س عقوبات 
اقت�ضادية على رو�ضيا ردا على غزوها لأوكرانيا يف �ضباط/

ف�اير.
لكن تركيا، الع�ضو يف حلف �ضمال الأطل�ضي )ناتو( حاولت 

البقاء على احلياد يف ال�ضراع ب�ضبب اعتمادها الكبري على 
الطاقة الرو�ضية.

وكانت رو�ضيا م�ضدر حواىل ربع واردات تركيا من النفط 
العام  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  م�ضرياتها  م��ن  امل��ئ��ة  يف  و45 

املا�ضي.
اأت��راك خال رحلة العودة من  اإردوغ��ان ل�ضحافين  وق��ال 
واأ�ضاف  للجميع”.  مفتوح  بابنا  تركيا،  “نحن،  �ضوت�ضي 
زي���ارة �ضوت�ضي هو  ال��ت��ي ح��دث��ت يف  “من الأم����ور اجل��ي��دة 
الدفع( بالروبل مع )فادميري(  اتفقنا على )م�ضاألة  اأننا 

بوتن«.
�ضيدر ذلك  بالروبل  التجارة  �ضنقوم بهذه  اأننا  “مبا  وتابع 

الأموال على تركيا ورو�ضيا«.
ج��زء من  اأي  ال��رو���س  امل�ضوؤولون  اإردوغ���ان ول  يو�ضح  ومل 

الغاز �ضيغطى مبدفوعات الروبل.
تركيا  م�ضاعدة  بالدولر  الغاز  ثمن  دفع  جتنرّب  �ضاأن  ومن 

على حماية احتياطاتها املتناق�ضة من العملة ال�ضعبة.
واأن��ف��ق��ت احل��ك��وم��ة ال��رك��ي��ة ع�����ض��رات م��ل��ي��ارات ال����دولرات 
العام املا�ضي يف حماولة لدعم اللرية الركية يف مواجهة 

تدهورها خال اأزمتها القت�ضادية الأخرية.
وحتاول الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي ال�ضغط على 
بهدف  بالروبل  الدفع  لعدم  الرو�ضية  الطاقة  م�ضتوردي 

احلد من قدرة مو�ضكو على �ضن حربها �ضد اأوكرانيا.

خالل ملتقى اأعمال �صّلط ال�صوء على ال�صراكة القت�صادية ال�صاملة بني الإمارات والهند

»غرفة ال�ضارقة« تدعو ال�ضركات الهندية لال�ضتفادة من فر�ش ال�ضارقة ال�ضتثمارية

»اأمازون« ت�ضتحوذ- لقاء 1،7 مليار 
دولر - على �ضركة »اآي روبوت« 

امل�ضنعة ملكان�ش »رومبا« 
•• �صان فران�صي�صكو-اأ ف ب:

ت�ضتحوذ  دولر  مليار   1،7 بقيمة  �ضفقة  ع��ن  “اأمازون”  �ضركة  اأعلنت 
مبوجبها على ال�ضركة امل�ضنرّعة ملكان�س “رومبا” الكهربائية الروبوتية، يف 
عملية دمج من �ضاأنها اأن تعزز طموحات ال�ضركة لناحية الذكاء ال�ضطناعي 

والأدوات املنزلية الذكية.
من  تتخذ  التي  روبوت”  “اآي  �ضركة  اأنرّ  اإىل  بيان  يف  “اأمازون”  واأ���ض��ارت 
واأدوات  روب��وت��ات  ت�ضنيع  تتوىل  عاملية  �ضركة  هي  مقراً  املتحدة  ال��ولي��ات 
“رومبا”  مكن�ضة  �ضنوات  ع�ضر  قبل  اأطلقت  اإذ  حديثة،  ذكية”  “منزلية 

الذاتية الت�ضغيل.
“فريق  اإنرّ  دايف ليمب  “اأمازون”  وقال نائب الرئي�س الأول لاأجهزة يف 
توفري  لناحية  كفايته  ع��دة  �ضنوات  م��دى  على  اأثبت  روب���وت+  +اآي  �ضركة 
بوا�ضطة منتجات عملية  بيوتهم  تتيح لاأ�ضخا�س تنظيف  و�ضيلة جديدة 

ومبتكرة جداً«.
وُيفر�س اأن حت�ضل �ضفقة ال�ضتحواذ على موافقة مالكي اأ�ضهم ال�ضركة 

واجلهات املنظمة الر�ضمية.
و�ضتدفع “اأمازون” مقابل �ضراء “اآي روبوت” 61 دولراً لل�ضهم الواحد 

بالإ�ضافة اإىل تكفلها بديون ال�ضركة.
و�ضيبقى كولن اأنغل رئي�ضاً تنفيذياً ل�”اآي روبوت” بعد ا�ضتحواذ “اأمازون” 

عليها.
اأر�ضلها  م��ذك��رة  يف  “بريد”  �ضركة  م��ن  �ضيبا�ضتيان  ك��ول��ن  املحلل  وق���ال 
ومكانتها  “اأمازون”  اهتمام  “تعزز  ال�ضتحواذ  عملية  اإنرّ  للم�ضتثمرين 
قيمة  وت���ز  اللكرونية،  امل��ن��ازل  واأج��ه��زة  ال��روب��وت��ات  لناحية  ال�ضوق  يف 

ال�ضراتيجية اخلا�ضة بالذكاء ال�ضطناعي«.
اإجنازات  �ضجلت  مقراً  ما�ضات�ضو�ضت�س  من  تتخذ  التي  ال�ضركة  اأنرّ  واأو�ضح 
اأ�ضا�ضية  واإن�ضاء برامج  الروبوت  على مدى ثاثن �ضنة يف جمال ت�ضنيع 

ح. ك�امج التخطيط والت�ضفرّ
اإىل  ت�ضتند  التي  وتلك  الذكية  املنزلية  الأدوات  يف  “اأمازون”  وت�ضتثمر 
الت�ضغيل الآيل من خال ا�ضتحواذها على �ضركات عدة من بينها “رينغ” 
امل�ضتخدمة  الروبوتات  يف  املتخ�ض�ضة  و”كيفا”  املنازل  لأجرا�س  امل�ضنرّعة 
رة للمركبات الذاتية  داخل امل�ضتودعات بالإ�ضافة اإىل �ضركة “زوك�س” املطورّ

القيادة.

كينيا اأحد املحركات القت�ضادية ل�ضرق اأفريقيا رغم الوباء واجلفاف 

•• نريوبي-اأ ف ب:

وال�ضواطئ  ال����ي���ة  ب��احل��ي��اة  ال��غ��ن��ي��ة  ك��ي��ن��ي��ا  ت��ع��ت��� 
�ضرق  ملنطقة  اقت�ضاديا  حمركا  الزراعية  والأرا���ض��ي 
اإفريقيا، وذلك رغم اجلائحة واجلفاف غري امل�ضبوق 

منذ اأربعن عاما.
يف م��ا ي��ل��ي، خم�س ن��ق��اط ع��ن ه��ذا البلد ال��واق��ع بن 

منطقة البحريات العظمى واملحيط الهندي.
بعد   1963 يف  ا���ض��ت��ق��ال��ه��ا  ع��ل��ى  ك��ي��ن��ي��ا  ح�����ض��ل��ت 
ال�ضتعماري  احلكم  �ضد  التمرد  م��ن  �ضنوات  ثماين 
للباد  رئي�س  اأول  كينياتا  جومو  اأ�ضبح  ال�يطاين. 
وحل مكانه بعد وفاته عام 1978، دانيال اأراب موي.

يف العام 2002، بعد 11 �ضنة من التخلي عن نظام 
احلزب الواحد، ويف اأول انتقال دميوقراطي لل�ضلطة، 

فاز املعار�س مواي كيباكي يف النتخابات الرئا�ضية.
لكن يف 2007، اأدى اإعان اإع��ادة انتخابه يف اقراع 
متنازع عليه اإىل عنف �ضيا�ضي اإتني غري م�ضبوق اأ�ضفر 
 ،2008 يف  ���ض��خ�����س.   1100 م��ن  اأك���ر  مقتل  ع��ن 
اأودينغا،  راي��ا  تراأ�ضها  وطنية  وح��دة  حكومة  �ضكلت 

املر�ضح احلايل للرئا�ضة.
 2013 لعام  الرئا�ضية  النتخابات  يف  اأودينغا  وُه��زم 
اإليه  ال��ذي وجهت  اأوه���ورو  اأم��ام جنل جومو كينياتا، 
املفر�س  ل��دوره  اتهامات  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
يف اأع��م��ال ال��ع��ن��ف ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت ان��ت��خ��اب��ات 2007-

.2008
يف 2017، األغت املحكمة العليا النتخابات الرئا�ضية 

انتخب  اإفريقيا.  يف  �ضابقة  وهي  “خمالفات”  ب�ضبب 
اأوهورو كينياتا يف اقراع جديد قاطعه مناف�ضه.

م��ف��اج��ئ��ا على  ال���رج���ان حت��ال��ف��ا  اأب����رم   ،2018 ويف 
وليام  املختار  الرئا�ضة  واملر�ضح  الرئي�س  نائب  ح�ضاب 

روتو.
طبيعية  وحممية  متنزها  خم�ضن  نحو  الباد  ت�ضم 
اأك��ر من  2021 ت�ضمل  1،5 مليون زائ��ر يف  جذبت 
القرن وجامو�س  واأ�ضد وفيل ووحيد  زراف��ة  األف   30

وفهد.
اأ�ضهر  من  ماثاي  وان��غ��اري  البيئية  النا�ضطة  وتعت� 
�ضفراء هذا التنوع البيولوجي، وقد حازت يف 2004 
جائزة نوبل لل�ضام على عملها حول زراعة الأ�ضجار 

خ�ضو�ضا.
بت كينيا اأي�ضا ب”مهد الإن�ضانية«. كما لقرّ

تنزانيا  ال��ذي ميتد من  املت�ضدع  ال��وادي  ك��ان  كذلك، 
لكت�ضافات  �ضاحة  كينيا،  اإىل  و�ضول  باإثيوبيا  م��رورا 
اأي�ضا  توركانا  منطقة  يف  ع��ر  كما  لأح��اف��ري.  ك���ى 

على بقايا ب�ضرية تعود اإىل حواىل �ضتة ماين �ضنة.
حيوية  الق��ت�����ض��ادات  اأك���ر  م��ن  واح����دا  كينيا  تعت� 
ب�ضورتها  اله��ت��م��ام  على  وحت��ر���س  اإفريقيا  �ضرق  يف 
اإفريقيا.  يف  منطية  غ��ري  اإق��ل��ي��م��ي.���ض��ورت��ه��ا  ك��م��رك��ز 
تعت�  ن�ضبيا،  قليلة  الطبيعية  م���وارده���ا  اأن  ف��رغ��م 
حمركا اقت�ضاديا وتتمتع بقطاع خدمات غني. كما اأن 
الزراعة هي اأي�ضا اأحد اأركانها )اأكر من 22 % من 
الناجت املحلي الإجمايل( وامل�ضدر الرئي�ضي لل�ضادرات 

)ال�ضاي والزهور والنب(.

وبعدما تراجع متاأثرا باجلائحة 0،3 % يف 2020، 
بداأ القت�ضاد الكيني التعايف عام 2021. لكن اأ�ضعار 
ب�ضكل حاد خ�ضو�ضا  ارتفعت  الغذائية  وامل��واد  الوقود 
اأ�ضعار دقيق الذرة، وهو مادة اأ�ضا�ضية يف الباد، ما اأثار 
اإحباطا يف هذا البلد الذي يعاين ف�ضادا م�ضت�ضريا. يف 
2021، جاءت كينيا يف املركز 128 من اأ�ضل 180 
ال�ضفافية  ملنظمة  الف�ضاد  م��وؤ���ض��ر  يف  ومنطقة  دول���ة 

الدولية.
الغولف  كينيا حيث ماعب  وا���ض��ح يف  امل�����ض��اواة  ع��دم 
الأدنى  يبلغ احلد  الفقرية متجاورة وحيث  والأحياء 
يورو(.   124( �ضلن   15،120 ال�ضهرية  ل��اأج��ور 
وبح�ضب املنظمة غري احلكومية اأوك�ضفام ثروة اأغنى 
رجلن يف كينيا اأك� من دخل 30 % من ال�ضكان اأي 

نحو 16،5 مليون �ضخ�س.
البالغ  ال�����ض��ك��ان  م��ع��ظ��م  ال��ر���ض��م��ي��ة،  الأرق������ام  بح�ضب 
عددهم حواىل 50 مليون ن�ضمة هم من ال�ضباب ومن 

امل�ضيحين.
من بن اأكر من 40 جمموعة اإتنية تعي�س يف الباد، 
قبائل  على  وتتقدم  ع��ددي��ا  الأك����  ه��ي  “الكيكويو” 

اللوهيا والكالينجن والليو.
ج عدائن اأبطال يف امل�ضافات  كينيا من الدول التي تخررّ
وفايث  كيب�ضوغي  اإل��ي��ود  مثل  وال��ط��وي��ل��ة  املتو�ضطة 
اأي�ضا  اأومانيال  فردينان  اء  العدرّ �ضنع  كيبييغون.كما 
اأومانيال  ميلك  ال��ع��امل.  م�ضتوى  على  لنف�ضه  ا�ضما 
ثالث اأف�ضل توقيت هذا العام يف �ضباق 100 مر مع 

9،85 ثانية �ضجله يف اأيار/مايو املا�ضي.

اأومانيال الرقم القيا�ضي الإفريقي ومقداره  ويحمل 
املا�ضي، وهو ثامن  اأيلول/�ضبتم�  9،77 ثانية منذ 
وثاثة  اأمريكين  اأربعة  وراء  التاريخ  يف  ع��داء  اأ�ضرع 

جامايكين.
وبات اأومانيال اأول عداء من كينيا التي متتاز بعدائي 
امل�ضافات الطويلة واملاراثون، يبلغ ن�ضف نهائي �ضباق 
100 م��ر يف الل��ع��اب الومل��ب��ي��ة وحت��دي��دا يف ن�ضخة 

طوكيو 2021.
ريا�ضييها  من  كبريا  ع��ددا  ب��اأن  املعروفة  الباد  لكنرّ 
اأن ت�ضتبعد من  يتعاطون املن�ضطات، كانت على و�ضك 
2016 قبل  األ��ع��اب ري���و دي ج��ان��ريو الومل��ب��ي��ة ع���ام 

اإقرارها قانونا ملكافحة املن�ضطات لتجنب ذلك.
ا�ضتهدف  هجوم  اأدى   ،1998 اآب/اأغ�ضط�س   07 يف 
 213 اإىل م��ق��ت��ل  ن���ريوب���ي  الأم���ريك���ي���ة يف  ال�����ض��ف��ارة 
تبناه  وق���د  اآخ���ري���ن.  اآلف  خم�ضة  واإ���ض��اب��ة  �ضخ�ضا 

تنظيم القاعدة.
 2011 ع��ام  ال�����ض��وم��ال  الكيني  اجلي�س  دخ���ول  بعد 
ملحاربة حركة ال�ضباب الإ�ضامية املتطرفة، ت�ضاعفت 
وي�ضتغيت  م��رك��ز  ع��ل��ى  ه��ج��وم  بينها  م��ن  ال��ه��ج��م��ات، 
ع��ل��ى جامعة  ث��م   2013 ع���ام  ن��ريوب��ي  ال��ت��ج��اري يف 
غاري�ضا يف 2015، وقد اأ�ضفرا عن مقتل 67 و148 

�ضخ�ضا على التوايل.
21 �ضخ�ضا حتفهم يف هجوم  2019، لقي  العام  يف 

على جممع فندق دو�ضيت يف نريوبي.
اأكر  متفرقة  الهجمات  اأ�ضبحت  احل��ن،  ذلك  ومنذ 

ومركزة يف �ضرق الباد.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�ضركات  ال�ضارقة  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  دع��ت 
لا�ضتفادة  ال��ه��ن��دي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�ضارقة،  يف  الواعدة  ال�ضتثمارية  الفر�س  من 
القت�ضادية  ال�ضراكة  اتفاقية  �ضوء  يف  �ضيما  ل 
الهند  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بن  ال�ضاملة 
امل�����ض��ار التجاري  ن��ق��ط��ة حت���ول يف  ت�����ض��ك��ل  ال��ت��ي 

وت�ضهم يف اإنعا�س التجارة البينية بن البلدين.
ج��اء ذل��ك خ��ال ملتقى الأع��م��ال ب��ن ال�ضارقة 
والهند، الذي نظمته الغرفة مبنا�ضبة زيارة وفد 
جتاري من احتاد غرف التجارة الهندية، ح�ضره 
�ضعادة اأحمد حممد عبيد عي�ضى النابودة ع�ضو 
براديب  و�ضعادة  ال�ضارقة،  غرفة  اإدارة  جمل�س 
وعبد  الهندية،  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئي�س  �ضوريكا 
العزيز حممد �ضطاف م�ضاعد املدير العام لقطاع 
الت�ضال والأع��م��ال، وعلي اجل��اري مدير مركز 

ال�ضارقة لتنمية ال�ضادرات، اإىل جانب اأكر من 
50 ممثا عن ال�ضركات املحلية والهندية.

التعاون  جهود  تكثيف  اأهمية  على  امللتقى  واأك��د 
يف  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��ال  ال��ف��ر���س  وا�ضتك�ضاف 
الأغذية  ال��ع��ق��ارات،  واأب��رزه��ا  الهامة  القطاعات 
وامل�����ض��روب��ات، اإن��ت��اج الأق��م�����ض��ة، امل��ع��دات الطبية، 
منتجات الرعاية ال�ضحية، اخلدمات القانونية، 
وال�ضفر،  ال�ضياحة  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  �ضناعة 
ال�ضتثمارات  تو�ضيع  يف  امللتقى  ه��ذا  ي�ضهم  واأن 
وامل�����ض��اري��ع يف ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات وت��ع��زي��ز العمل 
امل�ضرك لرفع التبادلت التجارية وزيادة فر�س 
الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  يف  الإماراتية  ال�ضادرات 

الهندية.

نقلة نوعية
واأكد عبد العزيز حممد �ضطاف، اأن هذا امللتقى 
ال���ت���ع���اون الوثيق  مي��ث��ل حم��ط��ة م���ن حم���ط���ات 

الإمارات  دول��ة  يجمع  ال��ذي  امل�ضرك  والتفاهم 
تاريخي  اإرث  اإىل  بال�ضتناد  الهند،  وجمهورية 
بدعم  املتجذرة  والعاقات  املتينة  الروابط  من 
من قيادتي و�ضعبي البلدين ال�ضديقن، م�ضريا 
اإىل اأن التفاقية التاريخية لل�ضراكة القت�ضادية 
والتي  والهند،  الإم����ارات  جمعت  التي  ال�ضاملة 
املا�ضي،  مايو  من  الأول  يف  التنفيذ  حيز  دخلت 
فتحت الباب وا�ضعا اأمام البلدين ال�ضديقن لبدء 
ال�ضراتيجية،  العاقات  يف  ا�ضتثنائية  مرحلة 
وحتقيق نقلة نوعية يف التنمية والزدهار بروؤية 

حكيمة اأ�ض�ضت ل�ضراكة امل�ضتقبل.

مرحلة جديدة
التي ن�ضت  التعاون  اإىل جمالت  ولفت �ضطاف، 
عليها التفاقية �ضمن اأحدث القطاعات النا�ضئة، 
والتحول  والبتكار،  )ال�ضتدامة،  �ضملت  والتي 
الغذائي،  والأم��ن  النا�ضئة،  وال�ضركات  الرقمي، 

واأمن الطاقة، والرعاية ال�ضحية والتكنولوجيا 
املالية وتنمية املهارات(، موؤكدا على �ضعي الغرفة 
ب��دء مرحلة جديدة  اإىل  امللتقى  من خ��ال ه��ذا 
يف  الأع��م��ال  جمتمعي  بن  النوعي  التعاون  من 
ال�ضارقة والهند، للم�ضاهمة يف حتقيق م�ضتهدفات 
هذه ال�ضراكة ال�ضاملة يف تطوير التجارة البينية 
 100 اإىل  لت�ضل  البلدين  ب��ن  النفطية  غ��ري 
مليار دولر �ضنويا خال الأعوام اخلم�ضة املقبلة 
مقابل 45 مليار دولر حاليا، ل�ضيما بعد اإلغاء 
اإىل  ي�ضل  ال��ذي  اجلمركية  الر�ضوم  وتخفي�س 
ال�ضلع  على  املطبقة  التعرفة  بنود  م��ن   90%

والب�ضائع امل�ضتوردة بن كا البلدين.
اأه��م��ي��ة الهند ك��واح��دة من  ���ض��ط��اف، على  واأك���د 
ال����دول الأ���ض��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي حت��ر���س ال��غ��رف��ة دوما 
على تعزيز م�ضتويات ال�ضراكة معها، من خال 
من  امل��زي��د  دخ���ول  ت�ضمن  ا�ضراتيجيات  و���ض��ع 
القطاعات  خمتلف  اإىل  الهندية  ال�ضتثمارات 

ال�ضارقة، مبا يري العاقات  اإم��ارة  الواعدة يف 
املتميزة القائمة بن الإمارات والهند، ومبا يعزز 
الأعمال  م��راك��ز  خ��ارط��ة  على  ال�ضارقة  ح�ضور 

الدولية.

عمق العالقات
عن  �ضوريكا،  ب��رادي��ب  �ضعادة  اأع���رب  جانبه  م��ن 
يج�ضد مدى  الذي  امللتقى  هذا  بتنظيم  �ضعادته 
التي حتظى  الهندية  الإماراتية  العاقات  عمق 
كبريا  وت��ط��ورا  تو�ضعا  و�ضهدت  وثيقة،  ب��رواب��ط 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت الق��ت�����ض��ادي��ة ع��ل��ى مدار 
ال�ضراكة  اتفاقية  بعد  ل�ضيما  املا�ضية،  العقود 
الهند  ت�مها  اتفاقية  اأول  تعد  التي  ال�ضاملة 
و�ضمال  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  دول���ة يف منطقة  م��ع 
اأفريقيا، ما يوؤكد مكانة الإمارات كبوابة رئي�ضة 
للتجارة العاملية يف املنطقة، خا�ضة واأن �ضادرات 
دولر،  مليار   60 نحو  بلغت  ل���اإم���ارات  الهند 

تعزيز  على  الهندية  ال�ضركات  حر�س  اإىل  لفتا 
الإم��ارات وبالأخ�س مع  التجارية مع  العاقات 
اإم����ارة ال�����ض��ارق��ة مل��ا تتمتع ب��ه م��ن ف��ر���س واعدة 
ومزايا تف�ضيلية للدفع قدما نحو تطوير هذه 
العديد  يف  امل�ضرك  التعاون  وتعزيز  العاقات 
ال�ضركات  متثلها  التي  احليوية  القطاعات  من 

الهندية.
وعقب اجلل�ضة الرئي�ضية للملتقى مت عقد �ضل�ضلة 
من لقاءات العمل اجلانبية والثنائية بن روؤ�ضاء 
بهدف  والهندية  الإم��ارات��ي��ة  ال�ضركات  وم���دراء 
ف��ت��ح ق��ن��وات ت��وا���ض��ل ج��دي��دة ل��ل��ت��ح��اور وتبادل 
املتاحة  الفر�س  على  والتعرف  والتجارب  الآراء 
التعاون  جم��الت  تطوير  بغية  منهما  ك��ل  ل��دى 
اإق���ام���ة م�����ض��روع��ات م�ضركة  ودرا����ض���ة اإم��ك��ان��ي��ة 
ت���خ���دم م�����ض��ل��ح��ة ال���ط���رف���ن ك��م��ا ج����رى تبادل 
الهندي  ال��وف��د  رئي�س  ب��ن  ال��ت��ذك��اري��ة  ال��ه��داي��ا 

وغرفة ال�ضارقة.
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مليار درهم زيادة يف اأ�ضول البنوك الوطنية خالل 5 اأ�ضهر  117.3
•• اأبوظبي-وام:

زادت اأ�ضول البنوك الوطنية بنحو 117.3 
الأوىل  اأ���ض��ه��ر  اخلم�ضة  خ��ال  دره���م  مليار 
اإح�ضائيات  اأح��دث  وف��ق  اجل���اري،  العام  من 

م�ضرف الإمارات املركزي.
اأن  امل��رك��زي،  امل�ضرف  اإح�ضائيات  واأظ��ه��رت 
 4 بن�ضبة  زادت  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��ن��وك  اأ����ض���ول 
يف  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   3.023 اإىل  امل��ائ��ة  يف 
 2.906 بنحو  مقارنة  املا�ضي،  مايو  نهاية 
 ،2021 دي�ضم�  نهاية  يف  دره��م  تريليون 

درهم  مليار   117.3 بنحو  زي��ادة  ميثل  ما 
خال 5 اأ�ضهر.

ومتثل اأ�ضول البنوك الوطنية نحو 87.8 
يف املائة من اإجمايل اأ�ضول القطاع امل�ضريف 
درهم  تريليون   3.442 البالغة  الدولة  يف 
ح�ضة  و�ضلت  فيما  املا�ضي،  مايو  نهاية  يف 
البنوك الأجنبية لنحو 12.2 يف املائة من 

الإجمايل.
زادت  املركزي،  امل�ضرف  اإح�ضائيات  وبح�ضب 
�ضهري  اأ�ضا�س  على  الوطنية  البنوك  اأ�ضول 
تعادل  املائة  3.4 يف  بن�ضبة  املا�ضي  يف مايو 

بنحو  اأ���ض��ول  مقابل  دره��م  مليار   100.5
املا�ضي،  اأب��ري��ل  يف  دره��م  تريليون   2.922
 9.1 بن�ضبة  �ضنوي  اأ�ضا�س  على  زادت  بينما 
يف املائة توازي 251.5 مليار درهم مقارنة 
مايو  يف  دره�����م  ت��ري��ل��ي��ون   2.771 ب��ن��ح��و 

.  2021
البنوك  اأ����ض���ول  ���ض��ي��اق م��ت�����ض��ل، و���ض��ل��ت  يف 
يف  دره�����م  م��ل��ي��ار   419.4 اإىل  الأج��ن��ب��ي��ة 
اأ�ضا�س  على  بزيادة  املا�ضي  مايو  �ضهر  نهاية 
يعادل  ما  اأو  املائة  يف   2.22 بن�ضبة  �ضنوي 
9.1 مليارات درهم مقابل اأ�ضولها يف مايو 

2021 البالغة 410.3 مليار درهم، فيما 
زادت خال اخلم�ضة اأ�ضهر الأويل من العام 
اجلاري بنحو 3.9 مليار درهم اأو ما ن�ضبته 
نهاية  يف  باأ�ضولها  مقارنة  املائة  يف   0.94

العام املا�ضي البالغة 415.5 مليار درهم.
يف  املرخ�ضة  التجارية  البنوك  ع��دد  وي�ضل 
املا�ضي،  مايو  يف  59 م�ضرفاً  لنحو  الدولة 
ت�ضم 22 م�ضرفاً وطنياً و37 بنكاً اأجنبياً، 
 510 منها  ف��رع��اً   584 م��وزع��ة على ع��دد 
اأفرع للم�ضارف الوطنية و74 فرعاً للبنوك 

الأجنبية.

ارتفاع �ضادرات ال�ضني 18 % والواردات 2.3 % 

الن�ضف  خالل  الدولة  يف  ال�ضناعي  القطاع  وقدرات  منو  لتعزيز  للتنمية  الإمارات  م�ضرف  متويالت  درهم  مليار   2.4

مليون درهم حجم ال�صتثمار براأ�س اخليمة   62.4

رويال جلف اند�ضرتيز تن�ضىء مركزًا لإعادة تدوير البطاريات امل�ضتعملة 
•• راأ�س اخليمة : �صليمان املاحي

رحبت مناطق راأ�س اخليمة القت�ضادية )راكز( 
بان�ضمام �ضركة “رويال جلف اإند�ضريز” اإىل 
جمتمع اأعمالها ال�ضناعي، حيث تعمل ال�ضركة 
الر�ضا�س  ب��ط��اري��ات  ت��دوي��ر  اإع����ادة  يف جم���ال 
وهي  التقنيات  اأح���دث  با�ضتخدام  احلم�ضية 
ليميتد”  كا�ضتينغز  “حيدراآباد  ل�ضركة  تابعة 
وت�ضتعد  “ناخات”.  جم��م��وع��ة  م���ن  وج�����زء 
ال�����ض��رك��ة اجل���دي���دة ل��ب��ن��اء اأول م��رك��ز لإع����ادة 
للبيئة  ال�ضديقة  ال�ضيارات  بطاريات  ت��دوي��ر 
امل��ت��ح��دة بقيمة  ال��ع��رب��ي��ة  يف دول����ة الإم�������ارات 
درهم  م��ل��ي��ون   62.4 اإىل  ت�����ض��ل  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة 
اإماراتي )ما يعادل 17 مليون دولر اأمريكي( 
 110 اأر�س تبلغ م�ضاحتها قرابة  على قطعة 
ال�ضناعية.  الغيل  منطقة  يف  مربع  ق��دم  األ��ف 
 150 عن  يزيد  ما  توظيف  ال�ضركة  وتتوقع 
تبداأ  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي  من�ضاأتها  يف  ع��ام��ل 
عملياتها الت�ضغيلية بحلول الربع الأخري من 

عام 2022.
بطاريات  ت��دوي��ر  اإع����ادة  اإىل  ال�����ض��رك��ة  تتطلع 
بطاقة  امل�����ض��ت��ع��م��ل��ة  احل��م�����ض��ي��ة  ال���ر����ض���ا����س 

األ����ف ط��ن مري   35 اإىل  ت�����ض��ل  ا���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
طن   21500 لإن��ت��اج  يكفي  م��ا  وه��و  �ضنوياً، 
مري  ط��ن  و2400  الر�ضا�س  �ضبائك  م��ن 
ال��ب��ا���ض��ت��ي��ك. و���ض��ي��ت��م ت�ضدير  م���ن ح��ب��ي��ب��ات 
الهند  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  تدويرها  املعاد  امل��واد 
وال��ي��اب��ان وك��وري��ا وال�����ض��ن واأوروب�����ا لت�ضنيع 
ب��ط��اري��ات وح��اف��ظ��ات ج��دي��دة م�����ض��ن��وع��ة من 
ن�ضاط  ���ض��ي��ع��م��ل  ك���م���ا  ال���ر����ض���ا����س.  ح��م�����س 
 58% ي��ع��ادل  ت��دوي��ر م��ا  اإع���ادة  ال�ضركة على 
احلم�ضية  الر�ضا�س  بطاريات  خملفات  م��ن 
املوجودة حملياً يف الدولة.و�ضهد حفل توقيع 
اتفاقية لإن�ضاء وحدة التدوير ح�ضور كل من 
د، الرئي�س التنفيذي ملجموعة راكز  رامي جارّ
ويوغي�س ناخات جاين، الع�ضو املنتدب ل�ضركة 
يف  اأق��ي��م  وال����ذي  اإند�ضريز”  ج��ل��ف  “رويال 

مركز كومبا�س لاأعمال التابع لراكز.
نخات،  م��ال  ه��ان��وم��ان  اأع���رب  املنا�ضبة  وب��ه��ذه 
رئي�س جمل�س اإدارة “رويال جلف اإند�ضريز” 
رحلتها  ال�ضركة   لبدء  وحما�ضه  �ضعادته  ع��ن 
اإعادة  يف  تتمثل  والتي  الإم���ارات  ال�ضناعية يف 
بطريقة  بالكامل  البطاريات  نفايات  ت��دوي��ر 
ال�ضركة  تطلعات  اأن  واأك����د  للبيئة.  �ضديقة 

من  البطاريات  نفايات  جمع  على  تقت�ضر  ل 
الإمارات فقط بل ا�ضتريادها من جميع اأنحاء 
راأ����س اخليمة جلعل  تويرها يف  واإع���اة  ال��ع��امل 

الإمارة مركزاً لإعادة التدوير.
ومن جانبه، قال جاين”كان لراكز دوراً حمورياً 
حقيقة،  اإىل  ال�ضخم  امل�ضروع  ه��ذا  حتويل  يف 
من  ب��داي��ًة  مم��ت��ازة  جتربة  على  ح�ضلنا  حيث 
اأعمالنا  تطوير  اإىل  وو�ضوًل  ال�ضركة  ت�ضجيل 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ووقف فريق 
للتن�ضيق مع اجلهات احلكومية  بجانبنا  راكز 
مثل هيئة حماية البيئة والتنمية وبلدية راأ�س 
اخليمة وهيئة اإدارة النفايات ووزارة ال�ضناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة من اأجل احل�ضول على 
ا�ضت�ضافتنا  اإىل  بالإ�ضافة  الازمة  املوافقات 
اأث��ن��اء زي��ارات��ن��ا امل��ت��ك��ررة ل��اإم��ارة يف ال�ضنوات 
التخطيط  يف  مل�����ض��اع��دت��ن��ا  امل��ا���ض��ي��ة  ال��ث��اث��ة 
راكز  فريق  �ضاهم  كما  التاأ�ضي�س.  لإج����راءات 
والتوا�ضل  املنا�ضبن  ب��امل��وردي��ن  تعريفنا  يف 
ثقة  على  نحن  والت�ضييد.  البناء  �ضركات  مع 
بتقدمي  روؤيتنا  تعزيز  �ضتوا�ضل  راك��ز  اأن  من 
الازمن خال  والدعم  امل�ضاعدة  اأن��واع  �ضتى 

املرحلة القادمة يف رحلة اأعمالنا«.

“ي�ضرنا اختيار �ضركة  د:  ومن جهته قال جارّ
مقراً  لتكون  راك��ز  اإند�ضريز”  جلف  “رويال 
ملن�ضاأتها اخلا�ضة يف اإعادة التدوير يف الإمارات. 
راأ�س  لإم��ارة  الر�ضيدة  القيادة  بجهود  ون�ضيد 
وهنا  البيئية،  ال�ضتدامة  حتقيق  يف  اخليمة 
جلف  “رويال  ل�ضركة  ال���ري���ادي  ال����دور  ي��اأت��ي 
يف  املماثلة  الأخ���رى  وال�ضركات  اإند�ضريز” 
زيادة  الإم���ارة والإ�ضهام يف  روؤي��ة  لتعزيز  راك��ز 
للدولة  النفطي  الإجمايل غري  املحلي  الناجت 
الوطنية.  لا�ضتدامة  برناجمها  ي��دع��م  مب��ا 
�ضركاتنا  ب���دع���م  م��ل��ت��زم��ون  راك�����ز  يف  ون���ح���ن 
على  احلفاظ  املتمثلة  اأهدافهم  اإىل  للو�ضول 
وحمفز  داع��م  اأع��م��ال  جمتمع  بتوفري  البيئة 
الإنتاجية  على  ال�ضناعية  ال�ضركات  وي�ضجع 

والتعاون.«
تخطط “رويال جلف اإند�ضريز” يف مرحلتها 
ل�ضتثمار  �ضنوات  ل��ث��اث  متتد  ال��ت��ي  الثانية 
حوايل 125 مليون درهم وخلق 350 فر�ضة 
عمل يف راأ�س اخليمة. كما تهدف ال�ضركة اأي�ضاً 
اإىل جعل دولة الإمارات العربية املتحدة مركزاً 
ل�ضا�ضل  امل��ع��ادن وم��ق��راً  ت��دوي��ر  عاملياً لإع���ادة 

الإمدادات العاملية.

اأطنان من احلم�ضيات عالقة بني جنوب اأفريقيا والحتاد الأوروبي 
•• جوهان�صربغ-اأ ف ب:

�ضة يف  ال���ت��ق��ال مكدرّ م��ن  اأط��ن��ان  تبقى 
حاويات عالقة يف املوانئ الأوروبية حيث 
ب��ن جنوب  ن���زاع جت���اري  و���ض��ط  ن  تتعفرّ
اإفريقيا والحتاد الأوروبي حول قواعد 

ال�ضترياد.
ر  وق��دم��ت ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا، ث��اين م�ضدرّ
اإ�ضبانيا،  ب��ع��د  ال���ع���امل  يف  للحم�ضيات 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  م��ن��ظ��م��ة  اإىل  ���ض��ك��وى 
ال�����ض��ه��ر امل���ا����ض���ي ب��ع��دم��ا اأق�����ر الحت����اد 
الأوروب��ي �ضروطا �ضحية جديدة يعت� 

املنتجون اأنها تهدد ا�ضتمراريتهم.
التنفيذ  التدابري اجلديدة حيز  ودخلت 
تنقل  �ضفن  كانت  فيما  متوز/يوليو  يف 
من  بالفاكهة  املحملة  احل��اوي��ات  مئات 
اأوروب������ا يف عر�س  اإىل  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
عند  اح��ت��ج��ازه��ا  اإىل  اأدى  م���ا  ال��ب��ح��ر، 
اجلنوب  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ح�����ض��ب  و���ض��ول��ه��ا 

اإفريقية ملنتجي احلم�ضيات.
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وق�����ال 
بر�س  فران�س  لوكالة  ت�ضادويك  جا�ضنت 
م�ضيفا  ومطلقة”  ت��ام��ة  ك��ارث��ة  “اإنها 
ول  ا�ضتثنائية  نوعية  ذات  “اأطعمة  اأن 
تطرح اأي خطر تبقى عالقة هنا... اإنها 

حقا كارثة«.
الأوروب��������ي معاجلة  وي��ف��ر���س الحت�����اد 
اأوروب���ا  امل��ع��درّ لا�ضتهاك يف  ال���ت��ق��ال 
بوا�ضطة ال�د ال�ضديد واإبقاءه ملدة 15 
يوما يف درجات حرارة ل تتعدى درجتن 
املنتجون  ي��ع��ت���ه  م���ا  وه����و  م��ئ��وي��ت��ن، 
اجلنوب اإفريقيون غري �ضروري اإذ ميلك 
ة  بلدهم و�ضائل موجهة ب�ضورة اأكر دقرّ

ث الفاكهة بالطفيليات. ملنع تلورّ
وت��وؤك��د ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا يف ���ض��ك��واه��ا اأن 
مطالب الحتاد الأوروبي “ل ت�ضتند اإىل 
“متييزية”  ه��ي  ب��ل  علمية”  معطيات 

ومبالغ بها.
وهي تولرّد �ضغطا اإ�ضافيا لقطاع يواجه 

بالأ�ضا�س و�ضعا �ضعبا.
ال����ذي يدير   واأو����ض���ح ه��ان�����س دي ف���ال 
�ضايرو�س”  ري��ف��ر  “�ضاندايز  م��زرع��ة 
التي تعود اإىل حواىل مئة عام يف جنوب 
تكاليف  ���ض��ي��ول��د  “هذا  ال���ب���اد  ����ض���رق 

اإ�ضافية.
العامل  منتج يف  لأي  م��ا ل ميكن  وه��و   

حتمله يف الوقت احلا�ضر«.
وتراجعت ع��ائ��دات دي ف��ال ال��ذي متتد 
�ضبعة  م��ن  اأك���ر  م�ضاحة  على  م��زرع��ت��ه 
برتقال  ب��اأ���ض��ج��ار  م��زروع��ة  هكتار  اآلف 

وكلمنتن وليمون، ب�ضبب زيادة تكاليف 
النقل منذ بدء تف�ضي وباء كوفيد-19، 
نتيجة  الأ���ض��م��دة  اأ�ضعار  ارت��ف��اع  وك��ذل��ك 

الغزو الرو�ضي لأوكرانيا.
للحم�ضيات  ���ض��وق  اأك�����  ه���ي  واأوروب�������ا 
اجل��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ارب قيمتها 
% من   37 ومت����ث����ل  ي�������ورو  م����ل����ي����اري 

�ضادرات البلد.
وي��وظ��ف ه���ذا ال��ق��ط��اع اأك���ر م��ن 120 

البطالة  بلد تطال فيه  األ��ف �ضخ�س يف 
اأكر من ثلث الأ�ضخا�س.

املنتجن،  اجل���دي���دة  ال��ق��واع��د  وب��اغ��ت��ت 
مو�ضم  و���ض��ط  يف  ت  اأُق�����ررّ اأن��ه��ا  خ�ضو�ضا 
ماين   3،2 ح��واىل  فباتت  ال�تقال، 
تقارب  بقيمة  احلم�ضيات  من  �ضندوق 
جنوب  م��ن  انطلقت  ي���ورو  م��ل��ي��ون   35
اإف���ري���ق���ي���ا م�����ض��ت��وف��ي��ة ال�������ض���روط، غري 

�ضاحلة عند و�ضولها.

اإفريقية  اجل��ن��وب  احل��ك��وم��ة  و���ض��ارع��ت 
لل�ضحنات  ج��دي��دة  وث��ائ��ق  اإ����ض���دار  اإىل 
امل�����ض��ت��وف��ي��ة امل���ع���اي���ري اجل�����دي�����دة، لكن 
اإت���اف م��ئ��ات احل��اوي��ات، بح�ضب  حتتم 

ت�ضادويك.
بلدنا  يف  املعتمد  “النظام  اأن  واأو����ض���ح 
يتطلب معاجلة بال�د غري اأنها حمددة 
اأن  املخاطر، يف حن  تركز على  النطاق 
الأوروبي  الحت���اد  م��ن  املعتمد  الإج���راء 

هو اإجراء عمومي ي�ضمل كل ال�تقال«.
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  اأم�����ام  وب����ات اخل����اف 
ال��ط��رف��ن مهلة �ضتن  ال��ع��امل��ي��ة، ول���دى 
�ضيكون  واإل   ، ح��لرّ على  للتفاو�س  يوما 
جلنة  راأي  طلب  ال�ضكوى  مقدم  بو�ضع 

حتكيم.
واأبدى الحتاد الأوروبي ثقته يف “توافق 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  ق���واع���د  م���ع  ت���داب���ريه 

العاملية«.

والهدف من التدابري ال�ضحية اجلديدة 
بح�ضب ناطق با�ضم املفو�ضية الأوروبية 
الكبرية  “الوطاأة  م��ن  الحت����اد  ح��م��اي��ة 
حال  يف  والبيئة  ال��زراع��ة  على  املحتملة 

توطن طفيلية” يف اأوروبا.
“املنطق”  اأن يغلب  ت�ضادويك يف  وياأمل 
واأن يتم التو�ضل اإىل حل �ضريع، موؤكدا 
هي  ه����ذه  ���ض��غ��ط��ا.  ي���واج���ه  “قطاعنا 

بالن�ضبة اإلينا �ضنة ال�ضتمرارية«.

•• بكني-رويرتز:

اأظهرت بيانات جمركية اأم�س الأحد 
املئة  يف   18 ال�ضن  �ضادرات  ارتفاع 
ال�ضابق يف  العام  يوليو مت��وز عن  يف 
اأ�ضرع وترية منذ يناير كانون الثاين 
املحللن،  توقعات  متجاوزة   2022

بينما ارتفعت الواردات 2.3يف املئة.
اأجرته  ا�ضتطاع  وتوقع حمللون يف 
روي����رز ارت���ف���اع ال�������ض���ادرات 15 يف 
بلغ  قويا  ارتفاعا  بعد حتقيقها  املئة 

17.9 يف املئة يف يونيو حزيران.
وكان من املتوقع اأن ترتفع الواردات 
ارتفاعها واحد يف  املئة بعد  3.7 يف 

املئة يف ال�ضهر ال�ضابق.
جتاريا  ف��ائ�����ض��ا  ال�����ض��ن  و���ض��ج��ل��ت 
دولر  مليار   101.26 بلغ  قيا�ضيا 
باأن  توقعات  مقابل  مت��وز  يوليو  يف 
90 مليار دولر  يبلغ  فائ�ضا  حتقق 
 97.94 وف��ائ�����س  ال���ض��ت��ط��اع  يف 

مليار دولر يف يونيو حزيران.

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  الإم����������ارات  م�������ض���رف  خ�����ض�����س 
4.2 مليار درهم خال  متويات بقيمة 
لتعزيز  اجل��اري  العام  من  الأول  الن�ضف 
منو وقدرات القطاع ال�ضناعي يف الدولة 

.
ال��ذي عقده  الجتماع  ذل��ك خ��ال  ُك�ضف 
ل�ضتعرا�س  امل�������ض���رف  اإدارة  جم��ل�����س 
اإجنازات امل�ضرف خال الن�ضف الأول من 
تطبيق  يف  التقدم  ومتابعة   2022 ع��ام 
ا�ضراتيجيته، التي مت اإطاقها يف اأبريل 
ال�ضناعية  التنمية  لدعم  �ضعياً   ،2021
التقنيات  تبني  وترية  وت�ضريع  الدولة  يف 
املتقدمة ومتكن منو ال�ضركات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة.
وانعقد الجتماع لأول مرة يف مقر امل�ضرف 
اجلديد يف برج مبادلة يف اأبوظبي وح�ضره 
معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر، 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�ضناعة  وزي���ر 
الإم����ارات  م�����ض��رف  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
بالهول  اأحمد  الدكتور  ومعايل  للتنمية؛ 
ونائب  والتعليم  الربية  وزير  الفا�ضي، 
و�ضعادة  امل�����ض��رف؛  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
يون�س حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية؛ 
و�ضعادة حممد �ضيف ال�ضويدي، مدير عام 
اللجنة  للتنمية ورئي�س  اأبوظبي  �ضندوق 

لل�ضادرات؛  اأب��وظ��ب��ي  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
الفهيم،  ال���واح���د حم��م��د  ع��ب��د  و����ض���ع���ادة 
رئي�س جمل�س ادارة نا�ضداك دبي؛ و�ضعادة 
مرمي �ضعيد غبا�س، ع�ضو جمل�س الإدارة 
و�ضعادة  للتنمية؛  الإم�����ارات  م�����ض��رف  يف 
التنفيذي  خلفان جمعة بالهول، الرئي�س 
جناء  و�ضعادة  للم�ضتقبل؛  دب��ي  ملوؤ�ض�ضة 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع،  اأح��م��د 
اأحمد  و�ضعادة  الأع��م��ال؛  لريادة  ال�ضارقة 
املكتب  دائ���رة  مدير  ال��ك��ت��اب،  ه�ضام  متيم 
ويو�ضف  اأدن���وك؛  جمموعة  يف  التنفيذي 
رئي�ضي  قانوين  باحث  املن�ضوري،  يعقوب 

يف �ضرطة دبي.
وك�ضف امل�ضرف، الذي يعد اأحد املحركات 
التنويع  لأج�����ن�����دة  ال���رئ���ي�������ض���ي���ة  امل���ال���ي���ة 
الق��ت�����ض��ادي وال��ن��م��و ال�����ض��ن��اع��ي يف دولة 
اأب����رز اإجنازاته  الإم�������ارات، ع��ن ع���دد م��ن 
 ،2022 ع���ام  م��ن  الأول  الن�ضف  خ���ال 
ويف مقدمتها تخ�ضي�س متويات بقيمة 
ال�ضناعي،  ل��ل��ق��ط��اع  دره����م  م��ل��ي��ار   2.4
مقارنة   418% تبلغ  زي���ادة  ي�ضكل  مب��ا 
التمويات  م���ن  دره����م  م��ل��ي��ون   464 ب���� 
اإطاق  منذ  ال�ضناعي  بالقطاع  اخلا�ضة 
العام  يف  اجل��دي��دة  امل�ضرف  ا�ضراتيجية 
القطاع  واأ����ض���ه���م من���و مت���وي���ل  امل���ا����ض���ي. 
يف  امل�����ض��رف  م�ضاهمة  رف���ع  يف  ال�ضناعي 
الناجت املحلي الإجمايل للدولة اإىل 1.9 

مليار درهم اعتباراً من الن�ضف الأول من 
عام 2022، بزيادة قدرها %356 على 
 2021 ع��ام  خ��ال  دره���م  مليون   425

باأكمله.
املايل  ال�ضمول  لتحقيق  ج��ه��وده  و�ضمن 
لل�ضركات  امل�����ض��رف��ي��ة  ال��ق��اب��ل��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
م�ضرف  جن���ح  وامل���ت���و����ض���ط���ة،  ال�����ض��غ��رية 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، م���ن خ���ال برنامج  الإم�������ارات 
�ضمانات  ت���وف���ري  يف  ال���ت���م���وي���ل،  ���ض��م��ان 
ائتمانية قدرها 351 مليون درهم خال 
لدعم   2022 ع���ام  م��ن  الأول  ال��ن�����ض��ف 
بزيادة  وامل��ت��و���ض��ط��ة،  ال�ضغرية  ال�����ض��رك��ات 

ال�ضمانات  %109 عن  بواقع  ملحوظة 
املقدمة خال العام 2021 كامًا والتي 
168 مليون دره��م. وحظيت  و�ضلت اإىل 
الرقمية  احللول  من  بدعم  اجلهود  هذه 
تطبيقاً  ت�����ض��م��ل  وال���ت���ي  امل�������ض���رف  ل����دى 
م�ضرفياً رقمياً ي�ضاعد ال�ضركات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة وال�ضركات النا�ضئة على اإطاق 
م�ضاريعها من خال فتح ح�ضاب م�ضريف، 
 48 IBAN يف غ�����ض��ون  رق���م  وت��وف��ري 
���ض��اع��ة، ث��م اإت��اح��ة ال��و���ض��ول امل��ب��ا���ض��ر اإىل 
خدمات م�ضرفية �ضاملة و�ضريعة واآمنة، 
وم��ت��وف��رة ع��ل��ى م����دار ال�����ض��اع��ة مب��ا فيها 

خدمة طلب وتلقي التمويل.
الجتماع  خ��ال  الإدارة  جمل�س  وناق�س 
عام  من  الثاين  للن�ضف  وخططه  روؤي��ت��ه 
مبادرات  اإط��اق  �ضت�ضهد  والتي   ،2022
لقطاعات  التمويل  لتوفري  تهدف  مهمة 
ح��ي��وي��ة اإ���ض��اف��ة اإىل اأج���ن���دة ال��رق��م��ن��ة يف 

خمتلف م�ضتويات عمل امل�ضرف.
م�ضرف  يطبقها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  وت�ضكل 
الإمارات للتنمية جزءاً من ا�ضراتيجيته 
الدولة،  يف  ال�ضناعة  منو  لدعم  املتجددة 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اع��ت��م��اد  وت��ع��زي��ز 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  ومتكن 
الأع��م��ال ع�  وري����ادة  الب��ت��ك��ار  وت�ضجيع 
جم���م���وع���ت���ه امل�������ض���م���م���ة خ�������ض���ي�������ض���اً من 
امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات. وح�����ض��ل��ت 66% 

اأو  4 درج��ات  من معامات امل�ضرف على 
/ التنموي”  الأداء  “مقيا�س  على  اأك��ر 

درجات/   6 حتى  �ضفر  م��ن  ي��ب��داأ  تقييم 
الذي يعتمده امل�ضرف بهدف �ضمان منح 
الأثر  ذات  وامل�ضاريع  لل�ضركات  التمويل 
القت�ضادي التنموي، مما يعك�س م�ضاهمة 
تلك امل�ضاريع يف القت�ضاد الوطني واأثرها 

التنموي الإيجابي.
الدكتور  م��ع��ايل  ق����ال  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  وب���ه���ذه 
مع  “متا�ضياً  اجل���اب���ر:  اأح���م���د  ���ض��ل��ط��ان 
الإمارات  م�ضرف  ي�ضعى  القيادة،  توجيه 
اأن  اإىل  الهادفة  اإىل دعم اجلهود  للتنمية 

تكون دولة الإمارات مركزاً عاملياً لل�ضناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة و�ضناعات امل�ضتقبل 
وذل����ك م��ن خ���ال مت��ك��ن ال�����ض��رك��ات من 
التمويل،  مل�������ض���ادر  ب�����ض��ه��ول��ة  ال���و����ض���ول 
املتقدمة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ب��ن��ي  وت�����ض��ري��ع 
ودعم منو ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة، 

وت�ضجيع ال�ضركات النا�ضئة والبتكار«.
من  الأول  الن�ضف  نتائج  “تعد  واأ���ض��اف: 
للتنمية  الإم����ارات  مل�ضرف  احل��ايل  ال��ع��ام 
يف  للم�ضرف  امل�ضتمر  التقدم  على  دليًا 
دولة  يف  القت�ضادي  التنويع  اأجندة  دع��م 
القت�ضاد  وقوة  وتعزيز مرونة  الإم��ارات، 
دوره  خ���ال  وم���ن  وتناف�ضيته.  ال��وط��ن��ي 
ال�����ض��رك��ات ع��ل��ى الو�ضول  يف زي����ادة ق���درة 
مل�ضادر التمويل، ير�ضخ م�ضرف الإمارات 
مركزاً  الإم�������ارات  دول����ة  م��ك��ان��ة  للتنمية 
املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�ضناعة  عاملياً 
اجلهود  و�ضاهمت  امل�ضتقبل.  و���ض��ن��اع��ات 
امل��ك��ث��ف��ة ل��ل��م�����ض��رف م��ن��ذ ال��ن�����ض��ف الأول 
روؤيته  ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����ض��ري��ع  يف   2022 م���ن 
الناجت  يف  م�����ض��اه��م��ت��ه  وزي�������ادة  وم��ه��م��ت��ه 
املحلي الإجمايل بن�ضبة %356 مقارنًة 
الإمكانات  يوؤكد  ما   ،2021 ع��ام  بكامل 
الدولة  ال�����ض��ن��اع��ي يف  ل��ل��ق��ط��اع  ال���واع���دة 
وقدرة امل�ضرف على ح�ضد التمويل الازم 

لدعمه«.
بدوره، قال اأحمد حممد النقبي، الرئي�س 

للتنمية:  الإم������ارات  مل�����ض��رف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الن�ضف  خ���ال  ه��ائ��ًا  ت��ق��دم��اً  “�ضهدنا 
الأول من العام احلايل حيث اأقر امل�ضرف 
درهم  م��ل��ي��ار   2.4 اإىل  ت�����ض��ل  مت���وي���ات 
مبا  الدولة،  يف  ال�ضناعي  القطاع  ل�ضالح 
التمويات  اإج��م��ايل  م��رات  ي��ع��ادل خم�س 
ا�ضراتيجية  اإط��اق  بعد  اأق��ررن��اه��ا  التي 
 ،2021 ال��ع��ام  امل�ضرف اجل��دي��دة خ��ال 
م����ا ي��ع��ك�����س ال����ت����زام م�������ض���رف الإم��������ارات 
للتنمية بنمو القطاع واإميانه بالإمكانات 

ال�ضناعية الكبرية للدولة«.
الن�ضف  خ�����ال  ع��م��ل��ن��ا  ل���ق���د  واأ������ض�����اف: 
�ضراكاتنا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
القطاع  قادة  روؤيتنا مع  املحلية وم�ضاركة 
وتر�ضيخ  امكانياتنا،  وتطوير  ال�ضناعي، 
الوطني بهدف تعزيز  دورن��ا يف القت�ضاد 
مكانة امل�ضرف الريادية. ومع تطلعنا اإىل 
�ضنوا�ضل  العام،  هذا  من  الباقية  الفرة 
�ضاملة  اأعمال  منظومة  بتوفري  التزامنا 
واملتو�ضطة  الكبرية  لل�ضركات  ومتكاملة 
وال�����ض��غ��رية وال�������ض���رك���ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة، كما 
�ضن�ضاعف جهودنا لتزويد اأف�ضل احللول 

التمويلية لقاعدة عمائنا الوا�ضعة«.
الئتماين  بالت�ضنيف  امل��ج��ل�����س  ����ب  رحرّ و 
بتثبيت  ب���ورز،  اأن��د  �ضتاندرد  ع��ن  ال�����ض��ادر 
نظرة  م��ع   -AA عند  امل�ضرف  ت�ضنيف 

م�ضتقبلية م�ضتقرة.
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الفجر الريا�ضي

•• ت�صيناي-الفجر

يقرب الأوملبياد العاملي لل�ضطرجن رقم 44 والذي يقام حاليا مبدينة 
الإم���ارات  منتخب  بعثة  وت��وا���ض��ل  النهاية  خ��ط  م��ن  الهندية  ت�ضيناي 
يف  متتاليتن  م��ب��ارات��ن  يف  ال���رج���ال  منتخب  ب��ف��وز  امل��ت��م��ي��زة  ال��ن��ت��ائ��ج 
ديفوار  ك��وت  منتخب  على  تغلب  بعدما  وال�ضابعة  ال�ضاد�ضة  اجلولتن 
يقدم  ال���ذي  ال��ط��اه��ر  عبدالرحمن  امل�ضهد  وت�����ض��در  كو�ضتاريكا  وع��ل��ى 
نقطة   30 ال��دويل  ر�ضيده  اإىل  واأ���ض��اف  الأوملبياد  يف  جيدة  م�ضتويات 
بعد خ�ضارته من  ال�ضيدات على موزمبيق  فاز منتخب  الآن فيما  حتى 

مالدوفيا.

ويتبقى ملنتخب الرجال مواجهة اليابان بعد خ�ضارته من ا�ضكتلندا يف 
اجلولة الثامنة فيما يلعب منتخب ال�ضيدات مع اليابان بعد خ�ضارته يف 
اجلولة الثامنة اأمام ا�ضراليا ولزالت الطموحات قائمة يف عودة البعثة 
من الهند بنتائج م�ضرفة على م�ضتوى الرجال وال�ضيدات بالفوز يف اآخر 

جولتن من احلدث العاملي.
ح�ضر املباريات ترمي مطر ترمي رئي�س احتاد الإمارات لل�ضطرجن والذي 
ال��ذي فاز برئا�ضته ظافر  اآ�ضيا  انتخابات احت��اد غرب  الإم��ارات يف  مثل 
عبدالأمري رئي�س الحتاد العراقي كما �ضارك رئي�س الحتاد اجتماعات 
الكوجنر�س الدويل وانتخابات الحتاد الدويل التي جرت على هام�س 

الأوملبياد واحتفظ فيها الرو�ضي اركادي برئا�ضة الحتاد الدويل 

وقالت خلود الزرعوين رئي�ضة البعثة:" كافة الأم��ور ت�ضري يف الجتاه 
م�ضتويات  يقدم  وال�ضيدات  الرجال  م�ضتوى  على  ومنتخبنا  ال�ضحيح 
العامل  الكبري من الاعبن من خمتلف دول  الكم  متميزة و�ضط هذا 
وك���ان ح�����ض��ور رئ��ي�����س الحت����اد مب��ث��اب��ة دف��ع��ة معنوية ك��ب��رية لاعبن 

والاعبات ونطمح اأن نوا�ضل النتائج املتميزة يف اآخر جولتن".
اأن تواجد لعبي ولعبات الإم��ارات يف هذا املحفل العاملي  اإىل  واأ�ضارت 
الكبري يعد مك�ضبا كبريا لل�ضطرجن الإماراتي وهناك مكا�ضب اأخرى من 
امل�ضاركة يف مقدمتها الحتكاك مع مدار�س خمتلفة يف اأجواء تناف�ضية 
على اأعلى م�ضتوى بجانب اأننا تطمح يف ح�ضول لعبينا على عدد من 

النقاط التي ت�ضاف اإىل ت�ضنيفهم الدويل.

تراأ�س ه�ضام الطاهر الأمن العام لاحتاد الآ�ضيوي لل�ضطرجن م�ضاء  اأول 
التي  اآ�ضيا لل�ضطرجن  اأم�س الأول، الجتماعات النتخابية ملناطق قارة  من 
" مدرا�س  الهندية  ت�ضيناي  مدينة  يف  ال��دويل  امل��وؤمت��رات  مركز  يف  عقدت 

�ضابقا " بح�ضور ممثلي 50 دولة  
لدول غرب  الأوىل  املنطقة  برئا�ضة  العراقي ظافر عبدالأمري مظلوم  فاز 
اآ�ضيا بر�ضيد 8 اأ�ضوات مقابل 4 اأ�ضوات ملناف�ضه الأردين �ضامي ال�ضفاريني 
13 دول��ة يف منطقة  اأ�ضل  12 احت��ادا من  وذل��ك بح�ضور روؤ���ض��اء وممثلي 
غرب اآ�ضيا وذلك بح�ضور �ضعادة ترمي مطر رئي�س احتاد الإمارات لل�ضطرجن 
اإجراء النتخابات الدكتور ر�ضيد العنزي امل�ضت�ضار القانوين  اأ�ضرف على    .

لاحتاد الأ�ضيوي وكا�ضتو اأبوندو املدير التنفيذي.
ويف انتخابات املنطقة الثانية لدول جنوب اآ�ضيا ، فاز ال�ضيد �ضهاب الدين من 
بنجادي�س برئا�ضة املنطقة على ح�ضاب رئي�س احتاد �ضريانكا ويجي�ضوريا ، 

بينما فاز ح�ضن تورديالييف من اأوزبك�ضتان بالتزكية برئا�ضة املنطقة الثالثة 
دول �ضمال وو�ضط اأ�ضيا لكونه املر�ضح الوحيد .

املنطقة  برئا�ضة  اأديانتو  اأوت��وت  الكبري  الأ�ضتاذ  الأندوني�ضي  ال�ملاين  وفاز 
برئا�ضة  ال�ضن  من  اأبيجال  ال�ضيدة  ف��ازت  بينما  اآ�ضيا  �ضرق  دول  الرابعة 

املنطقة اخلام�ضة .
وجنوب  ال�ضرالية  القارة  �ضبه  دول  ال�ضاد�ضة  املنطقة  انتخابات  و�ضهدت 
اأ�ضراليا  كونرو من  ومتكافئة بن جيمي  �ضر�ضة  مناف�ضة  الهادي  املحيط 
و ���ض��ون ب��ر���س م��ن ن��ي��وزي��ان��دا حيث ت��ع��ادل يف ع��دد الأ���ض��وات ومت تاأجيل 
اأعمال  ج���دول  �ضمن  الإم�����ارات  يف  ال��ق��ادم  دي�ضم�  �ضهر  اإىل  الن��ت��خ��اب��ات 
تكليف  م��ع  لل�ضطرجن  الآ���ض��ي��وي  ل��احت��اد  النتخابية  العمومية  اجلمعية 
موعد  حتى  املنطقة  اأم��ور  بت�ضيري  �ضبيلر  ب��ول  للمنطقة  احل��ايل  الرئي�س 

اإجراء النتخابات.  

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

الإعدادي  اإط��ار مع�ضكره  اأوربية يف  اأندية  3 مباريات مع  العن   يخو�س 
بالنم�ضا قبل عودة الفريق اإىل الدولة يف 20 اأغ�ضط�س ، و ُتقام املباريات 

الثاث يف اأيام 14 ، 17 و 18 اأغ�ضط�س اجلاري.
اأمام  اخلام�ضة  الإع��دادي��ة  ال��ودي��ة  مباراته  نتيجة  قد خ�ضر   العن  وك��ان 
ناٍد  م��ن  ت��وال��ي��اً  الثانية  اخل�����ض��ارة  وه��ي   3-1 بنتيجة   الكويتي  ال��ك��وي��ت 
خليجي بعد يوم واحد من خ�ضارة العن اأمام الفيحاء بثنائية نظيفة  ، و 
�ضبق اخل�ضارتن اأمام الفيحاء والكويت  تعادل �ضلبي اأمام اأبها يف م�ضتهل 

اأمام  مبباراته  املا�ضي  يوليو   31 يف  العن  د�ضنه  ال��ذي  النم�ضا  مع�ضكر 
اأبها.

وُيذكر اأن العن حقق فوزين متتالين يف مع�ضكر اأملانيا ، على  هانكوفن 
الثانية من  للمرحلة  انتقاله  قبل    1-2 ب�  ، وعلى غروتر  بهدف نظيف 

حت�ضرياته والتي جتري حالياً بالنم�ضا.

مباريات  و5  تدريبية  ح�صة   28
باأن فريقه خا�س يف  ال�ضام�ضي  اأحمد  اأف��اد مدير فريق العن  من جانبه 
اأثناءها  28 ح�ضة تدريبية يومياً  �ضباحاً وم�ضاء خا�س  اأ�ضبوعن  فرة 

�ضري  ت�ضود من  الر�ضا  اأن حالة من  م��وؤك��داً   ، اإع��دادي��ة  ودي��ة  5 مباريات 
التح�ضريات ، م�ضيداً بجدية الاعبن والتزامهم وحتليهم بامل�ضوؤولية.

الودية  امل��ب��اري��ات  م��ن  امل��رج��وة  املكا�ضب  حقق  ال��ع��ن  اأن  ال�ضام�ضي  واأك���د 
الإعدادية واأن نتائج هذه املباريات ل حتكم على  مردود وم�ضتوى الفريق 
، م�ضرياً اإىل اأن املدرب يدفع ب� 22 لعب يف كل مباراة  من اأجل ا�ضتك�ضاف 

الأخطاء وت�ضويبها.
من جانبه اأعرب مدرب العن الأوك��راين �ضريجي ريبريوف عن �ضعادته 
وا�ضتك�ضاف  الفريق  اإع��داد  والعمل اجلاري يف  التح�ضريي  املع�ضكر  ب�ضري 
�ضيكون  ال��ع��ن  اأن  م���وؤك���داً   ، اأداء  اأف�����ض��ل  اأج���ل  م��ن  وت�ضويبها  الأخ���ط���اء 

جاهزاً ل�ضتحقاقات املرحلة املقبلة ممثلة يف البطولت املحلية والقارية 
ومونديال الأندية.

واأ�ضاف ريبريوف :" اأتوقع اأن ياأتي املو�ضم املقبل اأكر قوة من �ضابقه ولكن 
، و�ضيكون فريقي  القتالية  وال��روح  بالثقة  يتمتع  الذي  البطل  العن هو 
لكامل  الواحد  الفريق  بروح  �ضنقابلها  التي  ال�ضتحقاقات  جلميع  جاهز 
املنظومة". واأثنى مدرب العن على الدعم الاحمدود من جماهري العن 
للفريق يف املو�ضم املا�ضي ، منا�ضداً لهم مبوا�ضلة امل�ضاندة ال�ضتثنائية يف 
املو�ضم املقبل الذي �ضيكون اأ�ضعب ، مو�ضحاً اأن هدفهم الدائم هو اإ�ضعاد 

جماهري  العن.

ه�ضام الطاهر يرتاأ�ش الجتماعات 
النتخابية ملناطق قارة اآ�ضيا لل�ضطرجن

انت�ضارات جديدة ملنتخب الإمارات يف اأوملبياد ال�ضطرجن

العني يواجه 3 اأندية اأوروبية يف 14 و 17 و18 اأغ�ضط�ش اجلاري

دورة  م يف   200 لقب  توم�ضون-هرياه  اإياين  الأوملبية اجلامايكية  البطلة  حققت 
األعاب كومونويلث يف برمنغهام ال�ضبت لتكمل الثنائية بعد اأن �ضبق واأحرزت ذهبية 

م.  100
مت توم�ضون-هرياه )30 عاًما( الرقم القيا�ضي يف األعاب الكومونويلث يف هذه  وحطرّ

امل�ضافة بعد اأن اأنهت ال�ضباق بزمن 22.02 ثانية.
100 م  اأ�ضعى لتحطيم الرقم القيا�ضي يف الألعاب يف �ضباق  "كنت  قالت بعد الفوز 

ومل اأفلح يف ذلك، لذا قلت لنف�ضي اإين عليرّ القيام بذلك يف 200 م".
وتابعت "اأنا �ضعيدة للفوز بالذهب يف هذا اليوم الذي ي�ضادف احتفال جامايكا بعيد 

ال�ضتقال".

ال�ضيف  اأوملبياد طوكيو  يف  م  و200   100 ذهبيتي  توم�ضون-هرياه حققت  وكانت 
الفائت على غرار ما فعلت يف ريو 2016.

يوجن  مدينة  يف  القوى  لألعاب  العامل  بطولة  يف  م   100 ب�ونزية  اكتفت  لكنها 
المريكية ال�ضهر الفائت خلف مواطتنتيها �ضيلي-اآن فرايزر-براي�س حاملة اللقب 

و�ضرييكا جاك�ضون �ضاحبة الف�ضية، وحلرّت �ضابعة يف 200 م.
واجهت توم�ضون-هرياه التي فازت ب�ضباق 100 م يف الألعاب الربعاء، مهمة �ضعبة 
على الورق يف نهائي 200 م على الرغم من غياب مواطتنتيها. لكنها اأنهت ال�ضباق 
بفارق ن�ضف ثانية عن النيجريية فايفور اأوفيلي فيما ح�ضلت الناميبية كري�ضتن 

مبوما، احلائزة على الف�ضية الأوملبية، املركز الثالث.

هرياه تكمل ثنائية 100 و200 مرت باألعاب كومونويلث
بتقدمه  هيونداي  �ضائق  تاناك  اأوت  الإ�ضتوين  مت�ضك 
الثامنة  املرحلة  الأح���د،  اأم�س  فنلندا  رايل  يف  الب�ضيط 
من  حماولة  اأي  ليفرمل  للراليات،  العامل  بطولة  من 
مت�ضدر الرتيب العام �ضاحب الر�س كايل روفانبريا.

دخ���ل ت��ان��اك اىل ال��ي��وم الأخ����ري م��ت��ق��دًم��ا ب��ف��ارق 8.4 
ف��از يف واح��دة فقط من  الفنلندي.  ث��واٍن على مناف�ضه 
اأرب���ع م��راح��ل خا�ضة ي��وم الأح���د، لكن ذل��ك ك��ان كافًيا 
6.8 ثواٍن على ح�ضاب  لاإ�ضتوين ليح�ضم الفوز بفارق 

روفانبريا الذي فاز باملراحل الثاث الأخرى.
وحل الفنلندي الآخر اإي�ضابيكا لبي )تويوتا( يف املركز 

الثالث على ُبعد قرابة الدقيقة.

ول يزال روفانبريا )21 عاًما( يف �ضدارة الرتيب العام 
بعد اأن فاز بخم�ضة راليات هذا املو�ضم. وميلك الفنلندي 
94 عن تاناك الذي بات ثانًيا على  198 نقطة بفارق 
ح�ضاب زميله يف هيونداي البلجيكي تيريي نوفيل الذي 

حل خام�ًضا الحد.
ه����ذا ال���ف���وز ال��ث��ال��ث ل��ت��ان��اك يف ف��ن��ل��ن��دا ب��ع��د 2018 
للعامل مع تويوتا  ال��ذي توج فيه بطا  العام  و2019 

قبل النتقال اىل هيونداي.
ال��ع��ام بعد رايل �ضاردينيا  ل��ه ه��ذا  ال��ث��اين  ال��ف��وز  وه���ذا 
للراليات  العامل  بطولة  يف  م�ضريته  يف  ع�ضر  وال�ضاد�س 

�ضي". اآر  "دبليو 

تاناك ي�ضمد اأمام روفانبريا ليحقق الفوز برايل فنلندا  
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•• اأبو ظبي-وام:

اليوم  الوطني للجودو  يبداأ منتخبنا 
م��ع�����ض��ك��ره يف دب���ي ع��ق��ب ال���ع���ودة من 
ا�ضتعدادات  اإط�����ار  يف  ك��ازاخ�����ض��ت��ان، 
األعاب  دورة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ال��ف��ري��ق 
ال���ت���ي   ، الإ�������ض������ام������ي  ال����ت���������ض����ام����ن 

ت�ضت�ضيفها مدينة قونية الركية.
كازاخ�ضتان  بعثة منتخبنا من  وتعود 
بطولة  يف  امل�ضاركة  بعد  ال��ي��وم  فجر 
اآ�ضيا للجودو لأبطال النخبة مبدينة 

نور �ضلطان.
واأقيمت البطولة الآ�ضيوية مب�ضاركة 
17 منتخبا بينها 4 منتخبات عربية 
ولبنان  وال���ك���وي���ت،  "الإمارات،  ه���ي 
ختام  يف  ت��رت��ي��ب��ه��ا  ح�����ض��ب  وقطر" 
املركز  منتخبنا  احتل  كما  البطولة، 
ملنتخبات  العام  الرتيب  يف  اخلام�س 
اآ�ضيا على ح�ضاب منتخبات عريقة يف 
اللعبة، ليكون اإجنازا جديدا للفريق.
املنتخبات  ب�����ض��دارة  منتخبنا  وت����وج 
باإحراز  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
كجم   100 حت������ت  وزن  ذه����ب����ي����ة 
واملركز  ك��ج��م،   81 وب��رون��زي��ة حت��ت 
وزن  يف  وال�ضابع  وزن���ن  يف  اخل��ام�����س 

واحد.
البطولة  ال��ي��اب��ان  منتخب  وت�����ض��در 
منغوليا،  منتخبات  وت��ل��ت��ه  ب���ج���دارة، 

اأوزبك�ضتان وكازاخ�ضتان رابعا بذهبية 
واحدة لكل منها.

واأ�ضاد �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئ��ي�����س احت�����اد امل�������ض���ارع���ة واجل�����ودو 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال��رائ��ع��ة جل���ودو الإم�����ارات 
اخلارجي،  امل�ضتوى  على  املو�ضم  ه��ذا 
لاهتمام  ا���ض��ت��ث��م��ارا  مي��ث��ل  وال�����ذي 
بقطاع ال�ضباب والريا�ضة من القيادة 
الاحمدود  الدعم  ظل  يف  الر�ضيدة 
للمواهب  الكرمية  والرعاية  امل�ضتمر 
امل���ج���الت وجهود  ك��اف��ة  ال���واع���دة يف 
�ضاهم  الريا�ضي ما  اأبو ظبي  جمل�س 
يف تواجد ريا�ضة المارات يف املحافل 

العاملية ورفع راية الإمارات عاليا.
�ضينتظم  الفريق  اأن  الدرعي  واأو�ضح 
اأيام   4 يف مع�ضكر داخلي يف دبي ملدة 
حتى موعد املغادرة يوم 12 اأغ�ضط�س 

اجلاري اإىل تركيا �ضمن وفد الدولة 
للم�ضاركة يف الدورة اخلام�ضة لألعاب 

 9 املقررة من   ، الإ�ضامي  الت�ضامن 
اإىل 18 اأغ�ضط�س اجلاري.

ملدة  بعدها  للراحة  املنتخب  ويخلد 
10 اأيام قبل مع�ضكر بوداب�ضت، الذي 

ميتد ل�3 اأ�ضابيع ثم مع�ضكر جورجيا 
ا�ضتعدادا  ال����ق����ادم  اأك���ت���وب���ر   2 ح��ت��ى 

لبطولة العامل يف ط�ضقند من 2 اإىل 
اأبوظبي  وبطولة  املقبل  اأكتوبر   12

ج��ران��د ���ض��ام ال��ك���ى م��ن 21 اإىل 
23 من ال�ضهر نف�ضه.

اأمليدا من فريق الإم��ارات للدراجات الهوائية باملركز الأول يف املرحلة  فاز ال�تغايل جواو 
النهائية من جولة بورجو�س، والتي اأقيمت على م�ضار جبلي بطول 170 كم انتهاء يف جبل 

لجونا�س دي نايا .
فريق  م��ن  مناف�ضيه  وب��ن  بينه  ال��ف��ارق  تقلي�س  م��ن  بف�ضله  ق��وي��اً متكَّن  اأداء  اأمل��ي��دا  م  وق���دَّ
م وانتزاع املركز الأول يف ال�ضباق  اأن يتمكن من جتاوزهم للتقدُّ اإينيو�س-جريناديريز، قبل 

لي�ضجل فريق الإمارات فوزه ال�38 يف هذا املو�ضم.
اأمليدا يف مراكز الت�ضنيف العام النهائي للجولة ليحل يف  م  وبف�ضل هذا الأداء القوي، تقدَّ
املركز الثاين متاأخراً بفارق 35 ثانية عن مناف�ضة بافل �ضيفاكوف "اإينيو�س-غريناديريز" 

الذي ت�ضدر الت�ضنيف.
وقال اأمليدا : " م�ضى كل �ضيء ب�ضكل طيب يف ال�ضباق، ومتكنت اأخرياً من حتقيق فوز مميز 
بعد امل�ضاعب التي واجهتها يف الأ�ضهر القليلة املا�ضية، اإذ مل يكن اأدائي على امل�ضتوى املطلوب، 

وواجهت العديد من ال�ضعوبات ل�ضتعادة لياقتي " .
واأ�ضاف: " كانت �ضباقات الأ�ضبوع مهمة لنا، و�ضعرت يف املرحلة النهائية باأنني قد ا�ضتعدت 
اأ�ضبوعن،  بعد  اإ�ضبانيا  جولة  يف  للم�ضاركة  الآن  اأتطلع  الفوز..  لتحقيق  وانطلقت  لياقتي 
وجاء الفوز ليعزز ثقتي بنف�ضي وباإمكاناتي قبيل انطاق اجلولة .. �ضاأحظى حالياً بق�ضط 

من الراحة، قبل اأن اأ�ضارك يف اآخر جل�ضات التدريب قبل انطاق جولة اإ�ضبانيا".

منتخب اجلودو ي�ضتعد ل� »الت�ضامن الإ�ضالمي«.. والدرعي ي�ضيد بتاألق الفريق يف »الآ�ضيوية«

»الإمارات للدراجات« يفوز باملرحلة النهائية جلولة 
بورجو�ش..  واأمليدا يحل ثانيا يف الرتتيب العام

الأول  الإم���������ارات  ف���ري���ق  وا����ض���ل 
لكرة القدم تدريباته يف مع�ضكره 
املدير  اإ������ض�����راف  حت����ت  ب�����ض��رب��ي��ا 
وانطلق  العبيدي،  فتحي  الفني 
اجلاري  اأغ�ضط�س   2 يف  املع�ضكر 
ال�ضهر  م���ن   22 ح��ت��ى  وي�����ض��ت��م��ر 
خالها  ي�ضتعد  ح��ي��ث   ، اجل����اري 
املو�ضم  ل���ض��ت��ح��ق��اق��ات  ال���ف���ري���ق 
اجل��دي��د، وي��رك��ز امل���درب يف فرة 
اجلاهزية  على  الثانية  املع�ضكر 
التكتيكي،  واجل����ان����ب  ال��ب��دن��ي��ة 
يومياً  ال���ن��ام��ج  يت�ضمن  ح��ي��ث 
امللعب  يف  لياقي  �ضباحي  تدريب 
البدنية  القوة  �ضالة  يف  وتدريب 
وتدريب اأخري م�ضائي تكتيكي يف 
امللعب، و�ضيوؤدي الفريق عدداً من 
املباريات التجريبية خال الأيام 
مرتفعة  معنويات  و�ضط  القادمة 
ال��ع��اج��ل رئي�س  واأك����د ع��ب��د اهلل   .
الإم����ارات����ي  امل��ع�����ض��ك��ر  اأن  ال��ب��ع��ث��ة 
كلها  الأم��ور  واأن  ومثايل  منتظم 
واخلطط  ال���ن��ام��ج  وف���ق  ت�ضري 
باملتابعة  ال��ع��اج��ل  واأ���ض��اد   ، امل��ع��دة 
لرئي�س  وال�����دائ�����م�����ة  احل���ث���ي���ث���ة 
�ضركة  اإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ض���اء 
ب��ال��ن��ادي لاطمئنان  ال��ق��دم  ك��رة 
وتوجيهاتهم  البعثة  ���ض��وؤون  على 
املائم  اجل����و  ب��ت��وف��ري  ال���دائ���م���ة 
والإم���ك���ان���ي���ات ال���ازم���ة لإجن����اح 
العاجل  اأ������ض�����اد  ك���م���ا  امل���ع�������ض���ك���ر، 
بانتظام الاعبن وحر�ضهم على 
منهم  املطلوبة  الواجبات  تنفيذ 
اليومية  التدريبات  يف  وتفانيهم 

وموؤ�ضراً  اإن��ط��ب��اع��اً  ي��ع��ط��ي  مم���ا 
جيداً على ح�ضن ال�ضتعداد .

ارتياحه  ع���ن  ال���ع���اج���ل  واأع�������رب 
جميع  وان�ضباط  املع�ضكر  ل�ضري 
اأظ����ه����ر جميع  ك���م���ا  ال����اع����ب����ن، 
جتاوباً  ا���ض��ت��ث��ن��اء  دون  ال��اع��ب��ن 
رائ��ع��اً م��ع اخل��ط��ة امل��ع��دة وهناك 
الاعبن  ك����ل  ب�������اأن  م���ب�������ض���رات 
ك���ل ما  ي��ق��دم��وا  اأن  ���ض��ي��ح��اول��ون 
م�ضرفة  ب�ضورة  للظهور  لديهم 
الذي يعت�  القادم  املو�ضم  خال 
الفرق  ل���ك���اف���ة  ���ض��ع��ب��اً  م���و����ض���م���اً 

املتناف�ضة .

فريق الإمارات يوا�ضل اإعداده يف �ضربيا و�ضط ظروف مميزة

بنرّ رئي�س نادي الأهلي، حممود اخلطيب، اأن املدير الفني ال�تغايل، 
ا�ضتكمال  ق��رار  بعد  املقبلة،  النتائج  من  متخوف  �ضواري�س،  ريكاردو 
م�����ض��اب��ق��ة ال�����دوري امل�����ض��ري ب��ال��اع��ب��ن ال��ن��ا���ض��ئ��ن وال��ع��ائ��دي��ن من 
الإ�ضابة، ُم�ضرياً اإىل اأن اإدارة الفريق لن حتا�ضب املدرب يف حال �ضوء 

النتائج.
وقال حممود اخلطيب لقناة النادي الأهلي، ح�ضب cnn بالعربية، 
اليوم الأحد: "اتخذنا قرار اللعب بالنا�ضئن والعائدين من الإ�ضابة 
التوايل دون  اللعب ملو�ضم رابع على  ملنح الأ�ضا�ضين راح��ة، بدًل من 

راحة".
اللعب  ال��ن��ت��ائ��ج يف ظ��ل  م��ن  م��ت��خ��وف  "املدرب  واأ����ض���اف اخل��ط��ي��ب: 

نتخذها  ال��ف��رة  ه��ذه  لأن  النتائج  على  نحا�ضبه  ل��ن  لكن  بال�ضباب، 
كاإعداد للمو�ضم املقبل".

وتابع حممود اخلطيب، قائًا: "مبا اأن بطولة الدوري ابتعدت عن 
الأهلي �ضواء بتعمد اأو غري تعمد قررنا ا�ضتكمال امل�ضابقة بال�ضباب".

واأكمل رئي�س النادي الأهلي قائًا: "الأهلي لي�س للبيع، الأهلي ملك 
جلماهريه واأع�ضائه، و�ضيعود ملن�ضات التتويج" ح�ضب قوله.

اأخ���رى خارجية حتاول  اأم���ور  "هناك  الأه��ل��ي:  ن��ادي  ووا���ض��ل رئي�س 
النيل من الأهلي ومنها التحكيم، نحن نطلب العدل فقط، واأر�ضلنا 
�ضخ�س"،  اأيرّ  علينا  ي��رد  ول  الكرة  احت��اد  اإىل  اخلطابات  من  الكثري 

ح�ضب تعبريه.

خارجياً  الأه��ل��ي  تكرمي  يحظى  اأن  اأمت��ن��ى  "كنت  اخلطيب:  واأردف 
بالهتمام الرّذي يليق به يف الداخل، ولكن يبدو اأن اإجن��ازات الفريق 

تثري البع�س"، على حد قوله.
ن�ضمح  ول��ن  وطنية،  كانت  ن�ضاأته  "الأهلي  اخلطيب:  حممود  واأمترّ 
والقيادة  للدولة  داعماً  النادي  و�ضيظل  الفريق،  على  باملزايدة  لأحد 

ال�ضيا�ضية" ح�ضب تعبريه.
ة، عقب اعرا�ضه على التحكيم،  يذكر اأن الأهلي قد اأ�ضدر قرارات عدرّ
يف مباراة الفريق مع فاركو، الأربعاء املا�ضي، ومنها ا�ضتكمال الدوري 
امل�ضاركة  لعدم  اإ�ضافة  الإ�ضابة،  والعائدين من  النا�ضئن  بالاعبن 

بامل�ضابقات املحلية الأخرى، حلن تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

حممود اخلطيب: الأهلي لي�ش للبيع ولن ن�ضمح باملزايدة على وطنيتنا

»�ضيدات الرجبي« 
يتوجن بربونزية كاأ�ش 

اآ�ضيا لل�ضباعيات
•• جاكرتا - وام: 

اأحرز منتخب الإم��ارات للرجبي لل�ضيدات امليدالية ال�ونزية لبطولة 
كاأ�س اآ�ضيا لل�ضباعيات، والتي اأ�ضدل عليها ال�ضتار اأم�س الأحد يف العا�ضمة 

الإندوني�ضية جاكرتا .
الإندوني�ضي  نظريه  على  بالفوز  البطولة  ب��رون��زي��ة  منتخبنا  وح�ضم 
وال��راب��ع يف  الثالث  املركزين  مباراة حتديد  24-7 يف  الأر���س  �ضاحب 
 5-17 بفوزه  للبطولة  الذهبية  امليدالية  �ضنغافورة  نال منتخب  حن 

على املنتخب الهندي الذي اأحرز امليدالية الف�ضية.
دديك  والدكتور  للرجبي  الآ�ضيوي  الحت��اد  رئي�س  الظالعي  قي�س  وق��ام 
الحتادات  روؤ���ض��اء  م��ن  وع���دد  الإندوني�ضي  الحت���اد  رئي�س  موكريانتو 
امل�ضاركة، بت�ضليم الكاأ�س وامليداليات للفرق الفائزة باملراكز الأوىل، كما 
الثاين،  البطولة للم�ضتوى  كاأ�س  �ضنغافورة للرجال  ت�ضليم منتخب  مت 

ونال منتخب كازاخ�ضتان امليداليات الف�ضية.
م�ضرفة  ال��رج��ب��ي  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  ف��ري��دون  ف��وزي��ة  ون��ق��ل��ت 
املنتخب لاعبات عقب التتويج تهنئة ال�ضيخ حممد بن مكتوم بن جمعة 
بامليداليات  بالفوز  املجل�س،  واأع�ضاء  الإدارة  جمل�س  رئي�س  مكتوم  اآل 

ال�ونزية وتوجيه ال�ضكر لهن على الظهور امل�ضرف.
تاأثر ببع�س  " كنا نتطلع للفوز باللقب، ولكن الفريق  وقالت فريدون 
الغيابات لعنا�ضر موؤثرة اإ�ضافة لظهور منتخبات قوية يف البطولة مثل 
�ضنغافورة والهند، ومع ذلك مل تق�ضر الاعبات وقدمن م�ضتويات طيبة 
وفق الظروف املتاحة، م�ضرية اإىل اأن الاعبات �ضيبداأن تدريباتهن عقب 

العودة لاإمارات مبا�ضرة ا�ضتعدادا للمناف�ضات الر�ضمية املقبلة".
الإمارات  العام لحتاد  الأم��ن  الزعابي،  �ضلطان  اأكد حممد  من جانبه 
�ضبقت  التي  ال��ف��رة  خ��ال  ب�ضكل جيد  الفريق  اإع���داد  اأن��ه مت  للرجبي 
البطولة، �ضعيا للفوز باللقب، ولكن غياب ثاث لعبات من �ضاحبات 
اخل�ة واملوؤثرات بالفريق كان له الأثر على الأداء خال البطولة، واأن 
ذلك ل يقلل من جهد الاعبات الاتي قدمن م�ضتويات طيبة خال 

املناف�ضات.
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الفجر الريا�ضي

اأكد مدرب مان�ض�ضر �ضيتي بيب غوارديول، اأن التتويج 
بلقب دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم لي�س هو�ضاً ولن 

يحدد م�ضتقبله بالنادي.
وقاد غوارديول، الذي ينتهي عقده يف 2023، ال�ضيتي 
لكنه  م���رات،  اأرب���ع  املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ب��ال��دوري  للفوز 
اأخ��ف��ق يف احل�����ض��ول على اجل��ائ��زة الأوروب���ي���ة الك�ى 
نتيجة  اأف�ضل  يف   2021-2020 يف  النهائي  وخ�ضر 

له.
واأبلغ املدرب الإ�ضباين ال�ضحفين قبل افتتاح م�ضواره 
ب��ال��دوري اأم��ام و�ضت ه��ام يونايتد يف وق��ت لح��ق اأم�س 
�ضاأحب  الأبطال،  "حياتي ل تتوقف على دوري  الأح��د 
هو�ضاً  لي�س  لكنه  ذل��ك،  اجلميع  وح��اول  باللقب  الفوز 

للنادي".
ب��دوري الأب��ط��ال مرتن مع  و�ضدد غ��واردي��ول، الفائز 
بامل�ضابقة  التح�ضن  على  حري�س  اأن��ه  على  بر�ضلونة، 

القارية رغم تتويجه بالعديد من الألقاب منذ 
و�ضوله من بايرن ميونخ يف 

.2016
"الهدف  واأ��������ض�������اف 

ب�ضكل  واللعب  الفريق  حت�ضن  يل  بالن�ضبة  الرئي�ضي 
اأف�ضل، اأنا هنا فقط من اأجل اللعب ب�ضكل اأف�ضل فردياً 

وجماعياً".
فزنا  اإذا  �ضهراً  وتابع "ل اأفكر فيما �ضيحدث بعد 11 
�ضيكون  خ�ضرنا  واإن  مذهل  فهذا  فزنا  اإذا  خ�ضرنا،  اأو 
اإخفاقاً ولن يتغري اأي �ضيء".

يرى مهاجم مان�ض�ضر يونايتد ال�ضابق وين روين، اأن 
بالرحيل  رونالدو  لكري�ضتيانو  ي�ضمح  اأن  ناديه يجب 
اإذا اأراد اأن يبني فريقاً ناجحاً يف امل�ضتقبل مع املدرب 

اإيريك تن هاغ.
وعاد رونالدو "37 عاماً" اإىل يونايتد املو�ضم املا�ضي 
اإىل  �ضحفية  تقارير  وت�ضري  يوفنتو�س،  م��ن  ق��ادم��اً 
ال��ف��ري��ق يف  ت��راف��ورد بعد ف�ضل  اأول���د  ت��رك  رغبته يف 

التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا.
يونايتد  دي.�������ض������ي  م��������درب  وك����ت����ب 

يف  روين،  الأم�����ري�����ك�����ي، 

اأن  يجب  يونايتد  اأن  "اعتقد  تاميز  ب�ضحيفة  مقال 
ي�ضمح لكري�ضتيانو رونالدو باملغادرة، هذا ل يعني اأن 
رونالدو ل ميكنه اللعب بفريق تن هاغ، ميكنه اللعب 

باأي فريق".
من  لكن  دائ��م��اً  الأه����داف  ي�ضجل  "رونالدو  واأ���ض��اف 
م�ضتعداً  ل��ي�����س  ي��ون��اي��ت��د  ال�ضخ�ضية  ن��ظ��ري  وج��ه��ة 
الهدف  فاإن  لذا  ال��دوري حاليا،  للمناف�ضة على لقب 
بناء فريق ميكنه التتويج باللقب خال ثاث اأو اأربع 

�ضنوات ويجب التخطيط لذلك".
باملو�ضم  امل�ضابقات  بجميع  24 هدفاً  واأح��رز رونالدو 
القليلة  ال�����ض��وء  ن��ق��اط  م��ن  واح����دة  لي�ضكل  امل��ا���ض��ي 
ال�ضاد�س  امل��رك��ز  يف  يونايتد  اأن��ه��اه  للن�ضيان  مبو�ضم 

بالدوري.
وقال تن هاغ هذا الأ�ضبوع اإنه �ضعيد بوجود "مهاجم 
من اأعلى م�ضتوى" مثل رونالدو بت�ضكيلته ويتطلع 

للعمل معه.
وي��اأم��ل روين، ه���داف ي��ون��اي��ت��د ال��ت��اري��خ��ي، يف اأن 
اأ�ضلوب لعب  يتمكن الهولندي تن هاغ من تطبيق 

وا�ضح بالنادي.
اأهم الأ�ضياء التي �ضراها  اأنه من  "اعتقد  وتابع 
من تن هاغ اأنه ي�ضعى حقا لرك ب�ضمته 

على هوية اللعب".

دفوركوفيت�س  اأرك��ادي  ال�ضابق  الرو�ضي  ال��وزراء  رئي�س  نائب  انتخاب  اأعيد 
رئي�ًضا لاحتاد الدويل لل�ضطرجن اأم�س الأحد، على ح�ضاب مناف�س اأوكراين 

باأكرية �ضاحقة.
 179 اأ�ضل  من  وطنًيا  احت���اًدا   157 اأ���ض��وات  على  دفوركوفيت�س  وح�ضل 
اأعلن روبرتو ريفيلو، رئي�س  الهند، وفق ما  اأقيم يف  الذي  خال الجتماع 

اللجنة النتخابية لاحتاد.
واأ�ضاد الكرملن بهذا الفوز وقال املتحدث با�ضمه دمييري بي�ضكوف وفق ما 

نقلت عنه وكالة "تا�س" اإن "هذه اأنباء رائعة وانت�ضار كبري ومهم للغاية".
وتابع "هذا جميل جًدا، اإنها منظمة مهمة، وهناك الكثري من العمل للقيام 
به وناأمل اأن ينجح دفوركوفيت�س يف ذلك"، م�ضيًفا اأنه مع هذه النتخابات 

فاإن اإدارة الحتاد "اأكدت فعاليتها".
الذي  باري�ضبوليت�س  اأندري  الكبري  الأوك��راين  الأ�ضتاذ  الرو�ضي يواجه  كان 
فيما  الت�ضويت  عن  مندوبن  خم�ضة  امتنع  فقط.  �ضوًتا   16 على  ح�ضل 

األغي �ضوت واحد.
تعر�س الكثري من امل�ضوؤولن الرو�س لعقوبات منذ غزو بادهم اأوكرانيا يف 
�ضباط/ف�اير. لكن دفوركوفيت�س )50 عاًما( الذي خدم يف عهد الرئي�س 

2012 حتى انتخابه رئي�ًضا  ال��وزراء منذ  فادميري بوتن كنائب لرئي�س 
لاحتاد يف 2018، متكن من الحتفاظ مبقعده.

قبل فرة وجيزة من الت�ضويت، اتهم باري�ضبوليت�س مناف�ضه باأن له "�ضات 
قوية مع احلكومة الرو�ضية".

اأنت  الآن.  اأوكرانيا  م�ضوؤول عما يحدث يف  اأرك���ادي،  "اأنت،  الوك���راين  ق��ال 
كيف  الرو�ضية.  احل��رب  واآل��ة  الرو�ضية  احلكومة  ق��وة  ت�ضاعد  عن  م�ضوؤول 

ميكننا، عامل ال�ضطرجن، حتمل هذا؟".
يف  املاأ�ضاوية  الأح��داث  من  قوًيا  "موقًفا  اتخذ  اإن��ه  قائًا  دفوركوفيت�س  رد 
اأوكرانيا"، واإنه اأيرّد احلد من م�ضاركة رو�ضيا يف الحتاد الدويل لل�ضطرجن.

ق��ال يف  الرو�ضي عندما  الغزو  انتقد  دفوركوفيت�س  اأن  ب��دا  اآذار-م��ار���س،  يف 
مقابلة "اإن اأفكاري مع املدنين الأوكرانين".

انتقادات يف رو�ضيا وتراجع دفوركوفيت�س يف وقت لحق  التعليقات  واأث��ارت 
قائًا يف بيان "ل مكان للنازية اأو ل�ضيطرة بع�س الدول على دول اأخرى".

ر  ي�ضورّ ال���ذي  للكرملن  دع��م  اأن��ه��ا  على  الت�ضريحات  ه��ذه  اإىل  النظر  مت 
بال�ضعي  الغربية  ال��دول  ويتهم  النازين  قبل  حُتكم من  اأنها  على  اأوكرانيا 

خل�ضة لا�ضتياء على اجلار الرو�ضي.

خ�ضر اأتلتيكو توكومان مت�ضدر الدوري الأرجنتيني لكرة القدم للمرة الأوىل 
يف البطولة، وذلك على اأر�س اآر�ضنال �ضاراندي 3-1 يف اإطار اجلولة ال�12 

من البطولة لكنه حافظ على املركز الأول.
ال�ضبت  م�ضاء  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف  توكومان  هزمية  من  اآر�ضنال  ومتكن 
بالتوقيت املحلي بثاثية من توقيع �ضيبا�ضتيان لوموناكو )ق40( وغونزالو 
ال�ضيوف  ه��دف  �ضجل  بينما  )ق1+90(،  دي��از  واألك�ضندر  )ق51(  ج��وين 

الوحيد ماتيا�س اأوريول )2+45(.
ورغم تلقيه اأول خ�ضارة بالبطولة، حافظ توكومان على ال�ضدارة وبجعبته 
فرفع  اأر�ضنال  اأم��ا  الو�ضيف،  خيمنا�ضيا  على  بنقطة  متقدماً  نقطة   25

ر�ضيده اإىل 16 نقطة يف املرتبة ال�13.
وعاد بوكا جونيورز لانت�ضارات بعد هزميته اجلولة املا�ضية بثاثية نظيفة 
لريفع   1-2 باتين�ضي  �ضيفه  على  ال�ضبت  وتغلب  باتروناتو،  اأر����س  على 

ر�ضيده اإىل 18 نقطة يف املركز التا�ضع بفارق الأهداف خلف باتين�ضي.

اأحرز ثنائية بوكا الأوروغواياين اأو�ضكار رومريو )ق12 و43(، فيما �ضجل 
هدف ال�ضيوف نيكول�س مورجانتيني )ق55(.

وقفز اأونيون للمركز الثالث يف البطولة ب�21 نقطة بعد انت�ضاره 2-1 على 
�ضيفه فيليز �ضار�ضفيلد الذي جتمد ر�ضيده عند ت�ضع نقاط يف املرتبة 26.

مارابيل  وجونيور  )ق77(  كا�ضتريون  بريان  خال  من  اأونيون  هدفا  جاء 
)ق87( فيما اأحرز هدف ال�ضيوف الوحيد خو�ضيه فلورنتن )ق8(.

ويف باقي مباريات ال�ضبت تعادل را�ضينج �ضلبيا مع م�ضيفه باراكا�س �ضنرال 
ليحل يف املركز الرابع ب�20 نقطة ويحتل �ضاحب الأر�س املركز ال�19 ب�14 
لي�ضعد  رد  دون  بهدفن  جونيورز  اأرخنتينو�س  على  تايريي�س  وف��از  نقطة، 
يف  نقطة   20 عند  ال�ضيوف  ر�ضيد  ويتجمد  نقطة  ب�12  ال�22  للمرتبة 

املركز اخلام�س.
الأحد  اأم�����س  ت�ضتكمل  اأن  امل��ق��رر  انطلقت اجلمعة وم��ن  ق��د  وك��ان��ت اجل��ول��ة 

باأربعة لقاءات، على اأن تختتم الثنن املقبل مبباراتن.

اأتلتيكو توكومان يحافظ على اإعادة انتخاب رو�ضي رئي�ًضا لالحتاد الدويل لل�ضطرجن
�ضدارة الدوري الأرجنتيني

غوارديول: م�ضتقبلي يف �ضيتي 
لي�ش مرتبطًا بدوري الأبطال

روين يطالب يونايتد بال�ضماح 
لرونالدو بالرحيل

اإ�ضبيلية يتو�ضل اإىل  
اتفاق ل�ضم اإي�ضكو 

ل�ضم  مبدئي  اتفاق  اىل  تو�ضله  عن  الأح��د  اأم�س  اإ�ضبيلية   ن��ادي  اأعلن 
�ضانع الألعاب ولعب الو�ضط اإي�ضكو للمو�ضمن املقبلن، بعد اأن اأ�ضبح 
الدويل الإ�ضباين لعًبا حًرا منذ اأواخر حزيران-يونيو الفائت بعد نهاية 

عقده مع ريال مدريد.
وجاء يف بيان للنادي الأندل�ضي على موقعه الر�ضمي "تو�ضلنا اإىل اتفاق 
لنا يف  الأندل�ضي ثالث �ضفقة  الو�ضط  اإي�ضكو لي�ضبح لعب  مبدئي مع 

هذه النافذة".
وتابع "املهاجم موجود يف اإ�ضبيلية ليخ�ضع للفح�س الطبي الثنن. اإذا 
�ضارت الأمور على ما يرام، ف�ضيوقع على عقد للمو�ضمن املقبلن" بعد 

اأن انتهى الذي يربطه مع النادي امللكي يف 30 حزيران-يونيو الفائت.
هذا  امل��ا���ض��ي،  امل��و���ض��م  ال����دوري  راب���ع  لإ�ضبيلية،  الثالثة  ال�ضفقة  وه���ذه 
الركي  �ضراي  غلطة  من  ماركاو  ال�ازيلي  الدفاع  قلب  بعد  ال�ضيف 
ومواطنه الظهري الي�ضر األيك�س تيلي�س الذي و�ضل على �ضبيل العارة 

من مان�ض�ضر يونايتد النكليزي.
اأ�ضرف عليه يف  الذي  باملدرب خولن لوبيتيغي  اإي�ضكو جمدًدا  و�ضيلتقي 

منتخب اإ�ضبانيا "2016-2018" ويف ريال مدريد "2018".
ال��ذي مل  اأن�ضيلوتي  ك��ارل��و  الي��ط��ايل  امل���درب  يعد �ضمن خمططات  مل 
واكتفى  املا�ضي ف�ضا عن ال�ضابات يف ظهره  املو�ضم  به كثرًيا  ي�ضتعن 

ب�17 مباراة، بينها ثاث فقط اأ�ضا�ضًيا.
لكنه كان لعًبا حمورًيا يف فريق املدرب الفرن�ضي زين الدين زيدان الذي 
اأوروبا ثاث مرات توالًيا  اأبطال  �ضنع التاريخ عندما اأحرز لقب دوري 

بن 2016 و2018.
�ضبق لإي�ضكو الذي ح�ضد عام 2012 جائزة "الفتى الذهبي" لأف�ضل 
اأنه  اأي��ار-م��اي��و الفائت  اأع��ل��ن يف  اأن  21 ع��اًم��ا،  مل��ا دون  اأوروب����ا  لع��ب يف 
خالها  حقق  العا�ضمة  يف  �ضنوات  ت�ضع  بعد  مدريد  ري��ال  عن  �ضريحل 
الدوري املحلي "2017، 2020 و2022"  يف  ثاثة  بينها  لقًبا   19
 ،2018  ،2017  ،2016  ،2014" اأوروب��ا  اأبطال  دوري  يف  وخم�ضة 

."2022

مدفيديف يحقق اأول 
األقابه ملو�ضم 2022

حقق الرو�ضي دانييل مدفيديف، امل�ضنف اأول عاملًيا، اأخرًيا اأول األقابه هذا 
على  املك�ضيكية  كابو�س  لو�س  دورة  يف  ال�ضبت  الأول  اأم�س  بتتويجه  املو�ضم 
املاعب ال�ضلبة بفوزه على ال�يطاين كامريون نوري الثاين ع�ضر عاملًيا 

-6�ضفر.  ،5-7
واأنهى بذلك الرو�ضي �ضل�ضلة من خم�س هزائم توالًيا يف املباريات النهائية 
املا�ضي يف دورة باري�س للما�ضرز وتخللتها اخل�ضارة  العام  اأواخ��ر  ب��داأت يف 
رافايل  ال�ضباين  �ضد  العام  مطلع  املفتوحة  اأ�ضراليا  بطولة  يف  القا�ضية 

نادال بعد اأن كان متقدًما مبجموعتن.
الوليات  ببطولة  املا�ضي  العام  تتويجه  ملدفيديف منذ  الول  اللقب  وهذا 
املتحدة املفتوحة، اآخر البطولت الربع الك�ة، عندما حرم ال�ضربي نوفاك 
ديوكوفيت�س من حتقيق األقاب الغراند �ضام الربعة جميعها يف عام واحد.
قال بعد فوزه باللفب الرابع ع�ضر يف م�ضريته "مل يكن �ضها اأبًدا. +كام+ 
اأنه  ت��درك  امل��ب��اراة قوية للغاية. عندما تلعب �ضده،  ل��ذا كانت  رائ��ع  لع��ب 

عليك القتال للفوز بكل نقطة".
تفوق  اأن  للرو�ضي  و�ضبق  الاعبن  التي جتمع  الثانية  املباراة  وكانت هذه 

ا يف الوىل يف دورة �ضنغهاي للما�ضرز عام 2019. اأي�ضً
قبل اأن ينتقل للدفاع عن لقبه الكبري يف نيويورك، �ضيحاول القيام بذلك 
لاألف  �ضين�ضيناتي  يف  امل�ضاركة  قبل  للما�ضرز  مونريال  دورة  يف  بداية 
ا. و�ضيكون الرو�ضي "26 عاًما" من اأبرز املر�ضحن لاحتفاظ  نقطة اأي�ضً
لعدم  لديوكوفيت�س  املتوقع  الغياب  مع  ل�ضيما  ميدوز  فا�ضينغ  يف  بلقبه 
نادال.  ح��ول  حت��وم  التي  وال�ضكوك  ك��ورون��ا  لفريو�س  امل�ضاد  اللقاح  تلقيه 
متزق  م��ن  التعايف  ل�ضتكماله  م��ون��ري��ال  دورة  م��ن  ال���ض��ب��اين  ان�ضحب  اإذ 
نهائي  ن�ضف  يف  مباراته  قبل  الن�ضحاب  على  اأج����ه  البطن  ع�ضات  يف 

وميبلدون ال�ضهر الفائت.

•• لندن-وام:

لكرة  الإجنليزي  للدوري  اجلديد  املو�ضم  يف  للغاية  مبكرة  بهزمية  يونايتد  مان�ض�ضر  مني 
القدم وخ�ضر اأمام �ضيفه برايتون 1-2 اأم�س يف اجلولة الأوىل من امل�ضابقة.

فعاليات  افتتاح  مع  ترافورد"  "اأولد  با�ضتاد  ملعبه  على  نقاط   3 يونايتد  مان�ض�ضر  وفقد 
املتوا�ضع  امل�ضتوى  بعد  ال�ضورة  اإىل حت�ضن  الفريق  ي�ضعى من خاله  الذي  املو�ضم اجلديد 

لاأداء والنتائج يف املو�ضم املا�ضي، الذي اأنهاه الفريق يف املركز ال�ضاد�س بالدوري.
واأنهى برايتون ال�ضوط الأول ل�ضاحله بهدفن �ضجلهما با�ضكال جرو�س ..ويف ال�ضوط الثاين، 
ماك  األيك�ضي�س  �ضجله  ال�ضديقة حيث  النريان  يونايتد ع�  ملان�ض�ضر  الوحيد  الهدف  جاء 
الي�ضتري لعب و�ضط برايتون بطريق اخلطاأ يف مرمى فريقه. ودفع الهولندي اإيريك تن هاج 
رونالدو  كري�ضتيانو  املخ�ضرم  ال�تغايل  مبهاجمه  يونايتد  ملان�ض�ضر  اجلديد  الفني  املدير 

بعد دقائق من بداية ال�ضوط الثاين لكنه مل ي�ضتطع اإنقاذ الفريق من الهزمية.

مان�ض�ضرت يونايتد يبداأ مو�ضمه اجلديد يف 
الدوري الإجنليزي بهزمية اأمام برايتون
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ت�ضت�ضيف كل من كامي اأبوظبي ويا�س ووتروورلد اأبوظبي 
فعالية ليلة ال�ضيدات التي تقدم اأروع مغامرات القفز احلر 
اأجواء  و�ضط  املميزة  املائية  والتجارب  الداخلي  والت�ضلق 
مليئة بالراحة واخل�ضو�ضية التامة. وتقام هذه الفعالية 
يف كامي اأبوظبي يوم اخلمي�س  القادم 11 اأغ�ضط�س من 
ال�ضاعة 5:00 م�ضاًء وحتى 9:00 م�ضاًء؛ وكل يوم جمعة 
يف  ليًا   10:00 وحتى  ظهراً   1:00 ال�ضاعة  من  ب��دءاً 
كامي  يف  ال�ضيدات  و�ضتتمكن  اأبوظبي.  ووت��روورل��د  يا�س 
يف  والتحدي  باحلما�س  حافلة  اأم�ضية  ق�ضاء  من  اأبوظبي 

اأك� نفق هوائي داخلي للقفز احلر يف العامل والذي ميتاز 
بعر�س غري م�ضبوق ي�ضل اإىل 10 اأمتار 32 قدما وارتفاع 
يبلغ 32 مرا 104 اأقدام، واأطول جدار ت�ضلق داخلي يف 
138 اأقدام،  املنطقة، وال��ذي ي�ضل طوله اإىل 42 م��راً  
�ضيتوىل  حيث  التامة،  اخل�ضو�ضية  م��ن  اأج���واء  يف  وذل��ك 
الإ�ضراف  املدربات وموظفات ال�ضتقبال والأم��ن  كادر من 
على هذه الليلة. وميكن ال�ضتمتاع مبغامرة طريان داخلي 
تنا�ضب اجلميع من خمتلف امل�ضتويات، بدايًة من عمر 3 

�ضنوات وحتى حمرفات القفز الداخلي احلر. 

كالمي اأبوظبي ويا�ش ووتروورلد اأبوظبي ي�ضت�ضيفان 
ليلة ال�ضيدات يف اأروع التجارب الرتفيهية

اأعلنت القرية العاملية، الوجهة العائلية الأوىل للراث والت�ضوق والرفيه يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة، عن جمموعة وا�ضعة من الفعاليات 
والتح�ضينات التي �ضتكون حمط اأنظار �ضيوف القرية يف مو�ضمها اجلديد 

املرتقب.
اأ�ضلية مميزة،  التي تزخر مبنتجات و�ضلع  املختلفة،  الدول  اأجنحة  وت�ضكل 
نقاط اجلذب املعتادة والركائز الأ�ضا�ضية لنجاح هذه التظاهرة العاملية التي 
ت�ضتقطب اأ�ضحاب احلرف ورواد الأعمال والفنانن من جميع اأنحاء العامل، 

لتدخل البهجة وال�ضرور على ماين الزوار يف كل مو�ضم.
و�ضي�ضهد املو�ضم اجلديد م�ضاركة 27 جناحاً يج�ضد كل منها تراثا وتنوعاً 
ثقافياً للبلد اأو املنطقة التي ميثلها، وذلك من خال الفنون واحلرف املحلية 
و�ضت�ضهد  الأ�ضلية.  واملنتجات  الرفيهية  والفعاليات  ال�ضعبية  وامل��اأك��ولت 
و�ضلطنة  قطر  دول��ة  ميثان  جديدين  جناحن  م�ضاركة  العام  هذا  القرية 
الفريدة  التجربة  على  وال��رف��ي��ه  املتعة  م��ن  امل��زي��د  بذلك  لت�ضفي  ع��م��ان، 
الأخرى  الأج��ن��ح��ة  قائمة  وت�ضم  ل��زواره��ا.   العاملية  القرية  توفرها  التي 

التي اأكدت م�ضاركتها يف هذا املو�ضم كًا من دولة الإمارات العربية املتحدة، 
واإفريقيا،  واأفغان�ضتان،  والكويت،  والبحرين،  ال�ضعودية،  العربية  واململكة 
والأمريكيتان، وال�ضن، وم�ضر، واأوروبا، والهند، واإيران، واليابان، وكوريا 
اجلنوبية، ولبنان، واملغرب، وباك�ضتان، وفل�ضطن، و�ضوريا، وتاياند، وتركيا، 
اأي�ضاً جناحا ال�ضنعة وموؤ�ض�ضة خليفة اللذان  واليمن، ورو�ضيا. كما �ضيعود 
من�ضة  من  ال�ضتفادة  على  احلري�ضن  املحلين  الأع��م��ال  رواد  ي�ضتقطبان 
ليكونوا  القرية  ل�ضيوف  الفر�ضة  واإتاحة  اأعمالهم،  لتنمية  العاملية  القرية 

من بن الأوائل يف اكت�ضاف اأحدث املنتجات واخلدمات التي يقدمونها. 
وي�����ض��م م�����ض��روع  ط��ري��ق اآ���ض��ي��ا اجل��دي��د يف م��و���ض��م ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�ضابع 
دولة   13 من  ك�ضكاً   43 على  يحتوي  للم�ضاة  ج��دي��داً  �ضارعاً  والع�ضرين، 
اآ�ضيوية غري ممثلة يف الأجنحة ال� 27 امل�ضاركة. و�ضتقدم كل من هذه املنافذ 
واإندوني�ضيا، وكمبوديا،  %100 من �ضريانكا،  اأ�ضلية  ل�ضيوفها منتجات 
وماليزيا، وبروناي، ولو�س، وهونغ كونغ، وتايوان، وفيتنام، ونيبال، وبوتان، 

وميامنار، والفلبن. 

القرية العاملية تدعو �ضيوفها لكت�ضاف باقة من التجارب الفريدة والتعرف على طريق اآ�ضيا اجلديد 

الفخاريات  ���ض��ن��اع��ة  ور���ض��ة  �ضكلت 
والتي حاكت املا�ضي باإ�ضافة اأمناط 
من  م�����ض��اح��ة  وم��ب��ت��ك��رة  م�ضتحدثة 
ال�ضارقة خال  نا�ضئة  الب��داع لدى 
يف  قدمت  التي  بالور�ضة  التحاقهم 
اإطار خمت� التدريب الفني واملهني 

ملخت� املهارات.
التابعة  ال�����ض��ارق��ة  نا�ضئة  وح��ر���ض��ت 
القادة  ل�ضناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ض�ضة 
طرحها  خ�����ال  م����ن  وامل���ب���ت���ك���ري���ن 
واإدراجها لور�ضة �ضناعة الفخاريات 
اإىل املحافظة على الأ�ضالة واحلداثة 
من خال روؤيتها النوعية يف اإك�ضاب 
مهارة  ال��ور���ض��ة  خ��ال  م��ن  النا�ضئة 
كحرفة  اخل��زف  اأ�ضا�ضيات  تعليمهم 
منتجات  جمموعة  واإن��ت��اج  تقليدية 

خزفية م�ضتحدثة ومبتكرة.
التي  ال��ور���ض��ة  وم��ن خ��ال ح�ض�س 
ال�ضابقة  ال����ف����رة  ط������وال  ام����ت����دت 
ان��ط��اق��ة ف��ع��ال��ي��ات  �ضيفك  م��ن��ذ 
النا�ضئة  ت��ع��ري��ف  اإىل  ه��دف��ت  وي��ان��ا 
ب���اأن���واع ال��ف��خ��اري��ات وط����رق اإع����داد 
امل��������واد اخل���ا����ض���ة ب�����ض��ن��اع��ت��ه��ا من 
اإىل  بالإ�ضافة  الطن  ت�ضكيل  حيث 
اإىل  ح��رق��ه وال��ط��اء عليه و���ض��ول 
للمنزل  منا�ضبة  فنية  اأع��م��ال  اإن��ت��اج 
ول��ل��م��ع��ار���س ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ي حر�س 
وال�ضتماع  ح�ضورها  على  النا�ضئة 
والعملية  ال��ن��ظ��ري��ة  ال�������ض���روح  اإىل 

ل�ضناعة  جم��م��وع��ات  يف  وامل�����ض��ارك��ة 
اأ�ضكال عدة من الفخاريات .

مدير  اليا�ضي  عبداحلميد  واأو���ض��ح 
نا�ضئة  يف  ال��ن��ا���ض��ئ��ة  رع���اي���ة  اإدارة 
تاريخ  ي�ضكل يف  الفخار  اأن  ال�ضارقة 
الإم����ارات م��وروث��ا ارت��ب��ط بالوجود 
امل���ادي وال��ث��ق��ايف لب��ن الإم����ارات لذا 
امل�ضاركن  لتك�ضب  ال��ور���ض��ة  ج���اءت 
حداثية  بتقنيات  املا�ضي  م��ن  قيما 
ج�����دي�����دة م�����ن خ������ال ط���رح���ه���ا يف 
النا�ضئة  يك�ضب  اإب��داع��ي  فني  قالب 
الرت���ب���اط ب��امل��ا���ض��ي وحم��اك��ات��ه من 
واإ�ضافة  ال��ط��ن  ت�����ض��ك��ي��ات  خ���ال 
الفخار  �ضناعة  يف  املختلفة  امل����واد 

مثل الطاء يف تزيينه .

حققت  الور�ضة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
بعد  انطاقتها  منذ  كبريا  جناحا 
براجمها  يف  النا�ضئة  ا�ضتقطبت  اأن 
من  ال��ع��دي��د  واأك�ضبتها  وح�ض�ضها 
املهارات التي التقت مع ا�ضراتيجية 
املوؤ�ض�ضة يف تنظيمها للفعاليات والتي 
اأدوات  ا���ض��ت��خ��دام  كيفية  بينها  م��ن 
تنمية  ب��ه��دف  ال��ف��خ��ار  على  النحت 
اجل��ان��ب الإب���داع���ي ل���ض��ي��م��ا م��ع ما 
 . ال�ضابقة  يت�ضل بالعادات واحلرف 
ولفت اليا�ضي اإىل اأن النا�ضئة تعلموا 
كيفية ت�ضكيل الطن والتعامل معه 
وتزجيج  ت��ل��وي��ن  ت��ع��ل��م��ه��م  ب��ج��ان��ب 
والتي  املختلفة  الفخارية  الأع��م��ال 

تعد من اأهداف هذه الور�ضة .

الذيد   لنادي  ال�ضيفي  امللتقى  رواد  �ضتون م�ضاركا من 
ال�ضارقة  الكرمي يف  القراآن  زاروا جممع  عطلتنا غري 
و�ضم الوفد 60 م�ضاركاً وذلك يف اإطار فعالياته احلايل 

والتي تقام حتت مظلة جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي .
ال�����ض��ي��خ �ضريزاد  ال�����ض��ي��ف��ي  امل��ل��ت��ق��ى   ا���ض��ت��ق��ب��ل وف����د 
عبدالرحمن طاهر الأمن العام ملجمع القراآن الكرمي 
اأروق��ة املجمع واأطلعهم على  وا�ضطحبهم يف جولة يف 
تدوين وحفظ  وثقت  تاريخية  ي�ضمه من مراحل  ما 

القراآن الكرمي .
امللتقى  امل�����ض��ارك��ون م��ن رواد  ت��ع��رف  وخ���ال اجل��ول��ة 
ال�ضيفي على اأبرز الوثائق واملخطوطات القراآنية التي 

لغار  حم��اك��اة  ���ض��اه��دوا  كما  القدمية  الع�ضور  حتاكي 
حراء املكان الذي نزلت به   اق��راأ اأول كلمة يف القراآن 

الكرمي .
القراآنية  امل��ت��اح��ف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  �ضملت  امل�����ض��اه��دات 
الثمانية والتي حتكي ق�ضة امل�ضحف ال�ضريف والعناية 
التاريخ ف�ضا عما ي�ضمه من قيمة معرفية  به ع� 
واملخطوطات  امل�ضاحف  ن���وادر  اح��ت��وائ��ه  م��ع  وا���ض��ع��ة، 
الهجرية  ال��ق��رون  اإىل  تعود  التي  القدمية  القراآنية 
حتوي  ال��ت��ي  وامل��ت��اح��ف  النفي�ضة  وامل��ق��ت��ن��ي��ات  الأوىل 
واأبهى  معانيه  اأ�ضمى  يف  والإ���ض��ام��ي  العربي  ال��راث 

مبانيه. 

متطوعات  »مبادرون« بور�ضة م�ضرتكة مع كبار املواطنات
�ضمن فعاليات ال�نامج ال�ضبابي التطوعي امليداين » مبادرون 5« والذي 
تنظمه دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�ضارقة، وي�ضتهدف املتطوعن من 

فئة الفتيات وال�ضباب الذين تراوح اأعمارهم بن 13-17 �ضنة.
للم�ضاركة  اخلط،  متحف  با�ضتقبال  للدائرة،  التابع  الأ�ضالة  نادي  ونظم 
جمموعة  اإىل  بالإ�ضافة  متطوعة،   30 ع��دده��نرّ  بلغ  وال��ذي��ن  املتطوعات 
للحياكة  و�ضارك اجلميع يف ور�ضة  الأ�ضالة،  نادي  املواطنات من  كبار  من 
اآل علي مدير مركز خدمات كبار ال�ضن،  واخلياطة. وقالت خلود عبداهلل 
ال�ضباب  فئة  م��ع  املواطنن  كبار  فئة  توا�ضل  ه��و  الور�ضة  م��ن  ال��ه��دف  اأن 
اإىل ق�ض�ضهم وحكاياتهم عن املا�ضي،  لا�ضتفادة من جتاربهم وال�ضتماع 
بالن�ضاط  ت�ضعرهم  ال��ت��ي  الفعاليات  يحبون  امل��واط��ن��ن  ك��ب��ار  ب���اأن  واأك���دت 
واحليوية وباأنهم ينقلون خ�اتهم اإىل جيل ال�ضباب، لذا نحر�س اأ�ضبوعياً 

على تنظيم فعاليات تت�ضمن لقاءات وحوارات بن اجليلن.
وذكرت اآل علي، اأن امل�ضاركات من  نادي الأ�ضالة  قمن مب�ضاعدة الفتيات 
على تعلم حرفة احلياكة كونها تعد من املهن القدمية بعد ان قام موظفي 
املتحف ب�ضقل هذه املهنة مع الأمهات والتاأكد من اأنهن قادرات على نقل 

هذه املهنة للفتيات املتطوعات.

نا�ضئة ال�ضارقة يتعلمون فنون �ضناعة املنتوجات 
اخلزفية يف ور�ضة �ضناعة الفخاريات 

�ضتون م�ضاركا من رواد املركز ال�ضيفي لنادي 
الذيد يف زيارة ملجمع القراآن الكرمي 

اأم�ضيات �ضيفية ممتعة يف �ضانت 
ريجي�ش دبي - النخلة 

العطات  املُمتعة يف  امل�����ض��اء  ���ض��ه��رات  ق�ضاء  م��ن  اأف�����ض��ل  ت��وج��د حلظة  ل   
املُتاحة  املُثرية  الأن�ضطة  من  العديد  يف  والنغما�س  الأحبة  مع  ال�ضيفية 
على مدار الأ�ضبوع. لذا اأ�ضحى فندق �ضانت ريجي�س دبي، النخلة الوجهة 

املثالية لتلبية احتياجات ال�ضيف.
 7 ال�ضاعة  م��ن  ي��وم خمي�س  ك��ل  ريجي�س  �ضانت  ب��ار  املمتعة يف  اجل��از  ليلة 
م�ضاًء حتى 11 م�ضاًء. ويحظى ال�ضيوف باأم�ضيات مُميرّزة مع نغمات اجلاز 
اأرجاء املكان، وُت�ضهم يف نقل احل�ضور اإىل الع�ضور  الأ�ضطورية التي متاأ 

الذهبية باأ�ضلوب اآ�ضتور الأ�ضيل.
ال�ضاك�ضفون  ع���ازف  م��ع  املُ��ب��ه��ج  املُتناغم  اجل���از  مو�ضيقى  ب��اإي��ق��اع  ا�ضتمتع 
من  جمموعة  خ��ال��ه  ت�ضتك�ضف  ال���ذي  ال��وق��ت  ذات  يف  املقيم  ال�ضتثنائي 
من  والعديد  املُميرّز  م��اري  جليتزي  مع  جنب  اإىل  جنباً  الرائعة،  الأط��ب��اق 

امل�ضروبات الأخرى.
ا�ضتمتع بال�ضيف على الطريقة الإيطالية مع اأم�ضيات �ضابوري دي اإيطايل 
يف مطعم كورديليا، م�ضاء كل يوم جمعة  والتي ُتعدرّ جتربة ُمبهجة واأ�ضيلة 

للذواقة واخل�اء على حدٍّ �ضواء. 
ذلك  رائعة من احللويات، مبا يف  اأي�ضاً جتربة جمموعة  لل�ضيوف  مُيكن 
قة ب�اعة  مة ح�ضب الطلب مع النكهات املُن�ضرّ ركن تريامي�ضو الفريدة املُ�ضمرّ
ل يف دبي.  مثل التريامي�ضو الكا�ضيكية واملات�ضا والفراولة واللوت�س املُف�ضرّ

لا�ضتمتاع بالتجربة الكاملة.

قناة اأهل الدار حتتفل مبرور عامني على تاأ�ضي�ضها
ال�ضيخ �ضامل بن  العتيبة و  اأ�ضماء بنت �ضعيد  حتت رعاية وبح�ضور �ضعادة 
ركا�س العمري اأقام  امل�ضت�ضار الدكتور جا�ضم عبيد الزعابي موؤ�ض�س ومدير 
اأنطاق  قناة  ال��دار احتفالت مبنا�ضبة م��رور عامن على  اأه��ل  عام قناة  
اأهل الدار بح�ضور موؤ�ض�ضها �ضعادة امل�ضت�ضار الإعامي دكتور جا�ضم عبيد 
الزعابي  مب�ضاركة عدد من كبار ال�ضخ�ضيات والإعامين بدبي مبنا�ضبة 

مرور عامن على تاأ�ضي�س القناة..
اليوم  نحتفل  اإننا  القناة  ع��ام  مدير  الزعابي  عبيد  جا�ضم  الدكتور  وق��ال 
ال��ت��ي حققنا خالهما �ضل�ضلة من  ال��ق��ن��اة  ان��ط��اق   مب���رور ع��ام��ن ع��ل��ى  
النجاحات والتميز لها   برجمة روؤى القيادة الر�ضيدة وتطبيق املنهجيات  
الذي  الإجن��از  بهذا  �ضركائنا  وكافة  اأنف�ضنا  ب��الإم��ارات مهنئن  الإعامية 
املوؤ�ض�ضات  كافة  التي حتر�س على حتفيز   حتقق بف�ضل قيادتنا احلكيمة 

الإعامية  لتحقيق  التميز بالن�ضر الإعامية بكل �ضفافية وم�ضداقية .

بيت احلكمة يطلق خميمًا �ضيفيًا لل�ضباب ب�ضل�ضلة من 
الفعاليات والأن�ضطة الرتفيهية واملعرفية

بالفائدة  اأوقاتهم  واإث��راء  امل�ضتقبل،  الأجيال مبهارات  على تزويد   حر�ضاً 
اأطلق بيت احلكمة  اخلمي�س املا�ضي  فعاليات املخيم ال�ضيفي  والرفيه، 
اأغ�ضط�س اجلاري، مت�ضمناً  27 من  2022، الذي ي�ضتمر حتى  لل�ضباب 
يف  لل�ضباب،  خم�ض�ضاً  ومعرفياً  ترفيهياً  ون�ضاطاً  وفعالية  برناجماً   16
معارف  اإث����راء  الفعاليات  وت�ضتهدف  والتخ�ض�ضات.   امل��ج��الت  خمتلف 
ع�  لديهم،  والكت�ضاف  التعلم  ثقافة  وتعزيز  مهاراتهم  و�ضقل  ال�ضباب 
اأن�ضطة حرفية متنوعة، وامل�ضاركة يف ور�س عمل فنيرّة واإبداعية،  ممار�ضة 
 5 على  الفعاليات  وت��ت��وزع  النف�ضية.   بال�ضحة  الهتمام  على  والتحفيز 
خميم  تت�ضمن:  م��وؤه��ل��ون،  متخ�ض�ضون  عليها  ي�ضرف  فرعية  خميمات 
الفنون واحلرف اليدوية، وخميم الت�ضوير الفوتوغرايف، وخميم الإبداع 

واملخيم التكنولوجي، بالإ�ضافة اإىل خميم التعايف وال�ضحة النف�ضية.

مكتبات دبي العامة توّفر جتارب 
معرفية وثقافية مميزة خالل ال�ضيف

ر دبي ل�ضكانها وزوارها الكثري من اخليارات التي تلبي اهتماماتهم واأذواقهم، فاإىل جانب التجارب املتنوعة التي  توفرّ
تقدمها، باإمكانهم خو�س جتربة مميزة جتمع بن ال�ضرخاء واإثراء املعرفة ل�ضيما خال ف�ضل ال�ضيف.   

للكاتب ال�ضباين  الأوىل من رواي��ة دون كي�ضوت  الطبعة  النادرة! وتود الط��اع على  الكتب  فاإن كنت من حمبي 
ميغيل دي �ضرفانت�س والتي تعود اإىل القرن ال�ضابع ع�ضر، فاملكان املنا�ضب هو مكتبة حممد بن را�ضد التي افتتحها 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

موؤخراً. 
اإىل عامل املعرفة، فمكتبة ال�ضفا للفنون والت�ضميم خيارك  اأطفالك يف رحلة خمتلفة  اأن ت�ضطحب  اأردت  اإن  اأما 

املنا�ضب، اأو مكتبة اأم �ضقيم العامة اإن كانت اأقرب اإليك، اأو غريها من املكتبات العامة يف دبي. 



ح�ضرة تهدد بريطانيا .. وال�ضبب تغرّي املناخ
الذي  ل��درج��ات احل����رارة  امل�ضبوق  الكبري وغ��ري  الرت��ف��اع  يف ظ��ل 
�ضهدته بريطانيا، قد تتعر�س الباد لغزو هائل من قبل الدبابري، 

نظرا لتوافر الظروف الازمة لنت�ضارها بكرة.
ومن املتوقع بح�ضب ما ن�ضرته �ضحيفة "ذا �ضن"، اأن يكون مو�ضم 
اأ�ضواأ املوا�ضم  اأواخ��ر �ضيف العام احلايل، من  انت�ضار الدبابري، يف 

التي �ضت�ضجلها الذاكرة يف بريطانيا.
ومع الرتفاع الذي �ضجلته درجات احلرارة خال الفرة املا�ضية، 
ا�ضطرت  الأم��ط��ار،  �ضقوط  احل��اد يف معدل  ال��راج��ع  اإىل جانب 
احلكومة ال�يطانية للجوء ل�ضيا�ضة التقنن املائي على ماين 
املنازل، الأمر الذي �ضيوفر بيئة منا�ضبة لنت�ضار الدبابري ب�ضكل 

اأك�.
ال���ذي يعت�  ال��ا���ض��ع��ة، م��ه��وو���ض��ة بال�ضكر  ف���اإن احل�����ض��رة  ك��ذل��ك 
م�ضدر طاقة مهما بالن�ضبة لها، لذا فاإن حفات ال�ضيف، املليئة 
املثايل  املكان  والآي�س كرمي، هي  الغازية،  وامل�ضروبات  باحللويات، 

لنت�ضار الدبابري بكرة اأي�ضا.
اأع��داد الدبابري تقود  اإن الزيادة يف  اإب��ادة احل�ضرات  ويقول خ�اء 
بالفعل ليكون عام 2022 "عام الدبابري". وعادة ما تل�ضع الدبابري 
التعر�س  اأن فر�س  بالتهديد واخل��وف، ما يعني  �ضعرت  اإذا  فقط 

للهجوم من احل�ضرة تكون اأعلى بكثري اإذا حاولت طردها بعيدا.

موطن جديد بحثا عن املياه يف الربازيل
الأ�ضلين،  ال�ضكان  من  زعيم  وه��و  ويراك�ضونو،  فاندرليه  مي�ضح 
�ضتقيم فيها جماعته  التي  الأر���س  حاما منجا وهاتفا خلويا، 
قريتها اجلديدة، وهي م�ضاحة �ضا�ضعة من الغابات املدارية املطرية 
يف �ضمال ريو دي جانريو حيث �ضيتمكنون اأخريا من الو�ضول اإىل 

املياه والأرا�ضي ال�ضاحلة للزراعة.
ويراك�ضونو هو واحد من حواىل 50 فردا من �ضعب مبيا غواراين 
طبيعية  حممية  اأول  �ضيكون  ما  و�ضط  جديدة  قرية  �ضيوؤ�ض�ضون 
بلدية يف ال�ازيل، حيث يخططون للعي�س وفقا لأ�ضلوب حياتهم 

املوروث من اأجدادهم.
ن هذا امل�ضروع حياة اأفراد املجتمع الأ�ضلي  ومن املفر�س اأن يح�ضرّ
ال�ضرب يف مقاطعة  مياه  ت�ضله  ل  يعي�ضون يف مكان  كانوا  الذين 
غواراين  مبيا  جمتمع  انتقل  ج��ان��ريو.  دي  ري��و  ولي��ة  يف  ماريكا 
الذي يتحدر اأفراده من مناطق خمتلفة من ال�ازيل، اإىل ماريكا 
اأر�س  اأزول )�ضماء زرق��اء( على قطعة  قبل عقد واأ�ض�س قرية �ضو 

ت�ع بها رجل اأعمال.
لكن الأر�س التي كانت مزرعة بن يف ال�ضابق، متدهورة جدا بحيث 
اأنها حمرومة من املياه التي  ل ميكن زراع��ة املحا�ضيل فيها كما 
اإليهم  تر�ضلها  �ضهاريج  خ��ال  م��ن  فقط  ال�ضكان  عليها  يح�ضل 

احلكومة البلدية.
150 عاما.  قبل  نهر مير ع�ها  "كان هناك  ويراك�ضونو  ويقول 
لكن املالك ال�ضابق حولها اإىل مزرعة بن وذلك اأدى اإىل تدمريها. 

قطعوا الأ�ضجار ما ت�ضبب يف جفاف النهر".
جمتمع  من  األفا  ب�280  يقدر  ملا  موطنا  اجلنوبية  اأمريكا  تعت� 

غواراين مق�ضمن اإىل جمموعات فرعية مبن فيهم مبيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ضاف جديد حلياة �ضكان املدينة البائدة
اكت�ضف علماء اآثار اأربع غرف جديدة يف منزل يف بومبي مليء بالأطباق والأباريق وغريها من الأ�ضياء التي كانت 

ت�ضتخدم يف احلياة اليومية.
ووفق العلماء فاإن الكت�ضاف اجلديد يعطي ملحة عن حياة الطبقة الو�ضطى يف اللحظة التي ثار فيها بركان جبل 
اإنه  ال�ضبت،  الأثرية يوم  79 ميادي. وقالت �ضلطة حديقة بومبي  الرومانية يف عام  املدينة  فيزوف، ودفن تلك 
مت العثور على بقايا اأوعية وحقيبة مت اإفراغها على عجل، و�ضرير ومبخرة يف طابقن من مبنى مت التنقيب عنه 

�ضابقا.
وبح�ضب علماء الآثار فقد كانت بع�س املكت�ضفات اأكر قيمة من البع�س الآخر، حيث كانت هناك اأوان م�ضنوعة 
من ال�ونز اأو الزجاج بجانب الأدوات اليومية. وقال جابرييل زو�ضريجل مدير احلديقة اإن "�ضريحة كبرية من 
ال�ضكان يف الإم�اطورية الرومانية كانوا من النا�س الذين يكدون من اأجل لقمة العي�س ولكنهم كانوا حري�ضن 

اأي�ضا على رفع مكانتهم الجتماعية"، وفقما نقلت "رويرز".
وتعد بومبي اإحدى مناطق اجلذب ال�ضياحي الرئي�ضية يف اإيطاليا بالقرب من مدينة نابويل احلديثة.
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التزلج على اجلليد يف ال�ضيف بدولة اإفريقية !
ال�ضديد  ب�ضبب احلر  اأوروب��ا عرقا  اأنحاء  املاين يف جميع  يت�ضبب  بينما 
اأفريقي  بلد  يف  ن��ظ��راوؤه��م  ينعم  القيا�ضية،  الأرق����ام  حطم  �ضيف  خ��ال 
باأجواء معتدلة وحتى التزلج على اجلليد. هذه لي�ضت عامة اأخرى على 
مملكة  وه��ي  لي�ضوتو،  بها  تخت�س  التي  ال��ن��ادرة  احلالة  لكنها  املناخ،  تغري 
لي�ضوتو  بالكامل. وت�ضتهر  اأفريقيا  بها دولة جنوب  جبلية �ضغرية حتيط 
يقع  التي  الأر���س  وج��ه  على  الوحيدة  الدولة  وه��ي  اجلبلية،  بت�ضاري�ضها 
كل �ض� من اأرا�ضيها على ارتفاع يزيد على األف مر فوق م�ضتوى �ضطح 
البحر. ومينح هذا الرتفاع لي�ضوتو ميزة تتمثل يف ت�ضاقط الثلوج التي تعد 
نادرة يف جنوب القارة الإفريقية. ويرتب على ندرة الثلوج ندرة منتجعات 
التزلج على اجلليد، اإل اأن منتجع "اأفري�ضكي" يف جبال مالوتي يف لي�ضوتو 
الواقع على ارتفاع ثاثة اآلف مر يك�ضر القاعدة، ليكون منتجع التزلج 
"الأ�ضو�ضيتد بر�س" عن  اأفريقيا جنوب خط ال�ضتواء. ونقلت  الوحيد يف 
املجاورة  اإفريقيا  جنوب  من  ق�ضرية  م�ضافة  قطعت  التي  موجابيلو،  كايف 
لق�ضاء اإجازة تزلج مل تعتقد مطلقا اأنها �ضتقوم بها، قولها: "مل اأر جليدا 

يف حياتي مطلقا. لذا فهذه جتربة رائعة فعا".
بجمهورية  متاما  حماطة  وهي  كيلومرا،   3355 لي�ضوتو  م�ضاحة  وتبلغ 

جنوب اأفريقيا، وتبعد عن املحيط الهندي م�ضافة 320 كيلومرا.

كوفيد  ال�ضبب  جزيرة..  يف  عالقون  �ضائح  األف   80
علق اأكر من 80 األف �ضائح يف جزيرة هاينان الواقعة يف جنوب ال�ضن، بعد 
اكت�ضاف اإ�ضابات بفريو�س كورونا ما دفع ال�ضلطات اإىل اإلغاء كلرّ الرحات 

اجلوية وتعليق بيع تذاكر القطار حملياً.
�ضانيا  ك��ورون��ا يف مدينة  اإ���ض��اب��ة بفريو�س  483 ح��ال��ة  الأح���د ع��ن  واأُع��ل��ن 
ال�ضاحلية التي يبلغ عدد �ضكانها اأكر من مليون ن�ضمة، والواقعة يف جزيرة 

بة ب"هاواي ال�ضينية". هاينان امللقرّ
وخال عطلة نهاية الأ�ضبوع، اأُلغيت كلرّ الرحات اجلوية من �ضاينا، وهي 
مكان �ضهري يق�ضده راكبو الأمواج على وجه اخل�ضو�س، كما مترّ تعليق بيع 
تذاكر القطار. واأعلنت ال�ضلطات ال�ضحية اأنرّ ال�ضياح الذي يريدون املغادرة 
يجب اأن يجروا خم�ضة اختبارات �ضلبية لفريو�س كورونا خال �ضبعة اأيام.

الفنادق  اأنرّ  ال�ضبت  موؤمتر �ضحفي  املحلرّية يف  ال�ضلطات  واأعلن ممثرّل عن 
رفع  يجري  اأن  اإىل  املئة  يف   50 بن�ضبة  لاأ�ضعار  خف�ضاً  لزبائنها  م  �ضتقدرّ

القيود على ال�ضفر.
الأ�ضبوع  منذ  واحلانات  ال�ضحية  املنتجعات  مثل  الرفيه  اأماكن  واأُغلقت 
ت ال�ضوبرماركت وال�ضيدليات  املا�ضي، ولكنرّ اخلدمات الأ�ضا�ضية مثل حمارّ
يف  الوحيد  الرئي�ضي  القت�ضاد  هي  وال�ضن  املدينة.  يف  مفتوحة  لت��زال 
فر�س  ع���  كوفيد"،  "�ضفر  ا�ضراتيجية  تطبيق  يوا�ضل  ال��ذي  ال��ع��امل 

ي الطويل الأمر الذي ي�ضررّ بال�ضياحة املحلية. الإغاق واحلجر ال�ضحرّ

اإن�ضتغرام يعود اإىل 
حتديث ي�ضبه تيك توك

عن  اإن�ضتغرام  تطبيق  ت��راج��ع  رمب��ا 
اأثار  بعدما  م��وؤخ��را،  اأطلقه  حتديث 
ج����دل وان���ت���ق���ادات م�����ض��اه��ري بزعم 
ت�ضبهه ب�"تيك توك"، لكنه مل يوقف 
ال�ضا�ضة  م��لء  حمتوى  على  تركيزه 
ال�ضور  اللحظة، ليعلن اختباره  اإىل 
9:16 يف  ال���ط���ول مب��ق��ي��ا���س  ع��ال��ي��ة 
غ�ضون اأ�ضبوع اأو اأ�ضبوعن. ويعر�س 
اإن�ضتغرام ال�ضور العمودية مبقيا�س 
تقدم  اجلديدة  اخلا�ضية  لكن   ،5:4
دع���م���ا ل�����ض��ور اأق�����ل ح��ج��م��ا واأط�����ول 
يعني ملء  ما  وه��و   ،9:16 مبقيا�س 
ال�ضا�ضة باأكملها اأثناء ت�ضفح حمتوى 
التطبيق. ،كان "اإن�ضتغرام"، قد قدم 
جتريبيا  اإ���ض��دارا  اأ�ضبوع،  نحو  قبل 
الفيديوهات  يعر�س  التطبيق  م��ن 
الكاملة،  ال�ضا�ضة  ب��و���ض��ع  وال�����ض��ور 
لكن  توك".  "تيك  ب�  �ضبيها  لي�ضري 
التطبيق يراجع على وقع انتقادات 
حادة اأ�ضعلت �ضرارتها جنمتا تلفزيون 
الواقع، كيم كاردا�ضيان وكايلي جير، 
بالتوقف  "اإن�ضتغرام"  مبطالبتهما 
"تيك  اإىل  ال���ت���ح���ول  حم���اول���ة  ع���ن 
الأ�ضلي  لت�ضميمه  وال��ع��ودة  توك"، 
اختبار  وراء  ال�ضر  وعن  جديد.  من 
بعد  اخلا�ضية،  لتلك  "اإن�ضتغرام" 
تراجعه عن الت�ضميم الذي اأ�ضدره 
يقول  النتقادات،  وق��ع  على  موؤخرا 
الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  خبري 
اإنها جاءت متا�ضيا  حممد احلارثي، 
للمقا�ضات  امل�����ض��ت��خ��دم  ح���اج���ة  م���ع 
الطولية يف عر�س ال�ضور والفيديو، 
والتي فر�ضت نف�ضها خال ال�ضنوات 
الأخ����������رية وان���ع���ك�������ض���ت ع���ل���ى جن���اح 

التطبيقات. جميع  "الريلز" يف 

ما�ضك يتحّدى تويرت 
ب�ضاأن احل�ضابات املزّيفة 

اأم�����س الأول  اإي��ل��ون ما�ضك  ى  حت��درّ
ال�ضبت مدير توير اإجراء مناق�ضة 
احل�ضابات  ن�����ض��ب��ة  واإث���ب���ات  ع��ل��ن��ي��ة 
ال�ضبكة  ع��ل��ى  امل���وج���ودة  ال��وه��م��ي��ة 
اخلاف  نقطة  وهي  الجتماعية، 
الأمريكي  امللياردير  طرحها  التي 
مه،  ل�ضحب عر�س ال�ضراء الذي قدرّ

ا اأدرّى اإىل بدء معركة قانونية. ممرّ
وكتب اإيلون ما�ضك يف تغريدة "اإذا 
م توير بب�ضاطة اأ�ضلوبه يف اأخذ  قدرّ
وكيف  ح�����ض��اب   100 م���ن  ��ن��ات  ع��يرّ
يجب  عندها  حقيقية،  اأنرّها  يتبنرّ 
ال�ضروط  ال�ضفقة وفق  ت�ضتمررّ  اأن 

الأ�ضلية".
بياناتهم  اأنرّ  ت��ب��نرّ  "اإذا  واأ����ض���اف 
املالية  الأوراق  هيئة  اإىل  مة  املقدرّ
)هيئة  الأم���ريك���ي���ة  وال���ب���ور����ض���ات 
الأمريكية(  الأ�ضهم  �ضوق  تنظيم 
خ���ط���اأ م���ن ال��ن��اح��ي��ة امل����ادي����ة، فا 

ميكن اأن يكون هذا هو احلال".
ع اإيلون ما�ضك اتفاقية بقيمة  ووقرّ
ال�ضبكة  ل�����ض��راء  دولر  م��ل��ي��ار   44
منها  الن�ضحاب  قبل  الجتماعية، 
م��ن جانب واح��د يف اأوائ���ل مت��وز/

يوليو.
ك���ذب  ت����وي����ر  اأنرّ  ي���ع���ت���ق���د  وه������و 
الآلية  احل�����ض��اب��ات  ن�����ض��ب��ة  ب�������ض���اأن 
عي اأنرّ ال�ضبكة  والوهمية، بل اإنرّه يدرّ
ع�  ت"،  "غ�ضرّ ق���د  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ميكن  التي  احل�ضابات  ع��دد  زي���ادة 

حتقيق الدخل منها.
وك���ت���ب رئ��ي�����س ���ض��رك��ة ت��ي�����ض��ا يف 
اأغ����راوال  ب���اراغ  ى  "اأحتدرّ ت��غ��ري��دة 
لتوير(  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  )ال���رئ���ي�������س 
احل�ضابات  ن�ضبة  علناً  يناق�س  اأن 

الوهمية على توير".

ما عالقة اإلت�ضني �ضانغو 
ب� »رجل القمامة«؟

النجمة  اأن  تركية  اإع��ام  و�ضائل  اأف���ادت 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  �ضانغو  اإلت�ضن  ال��رك��ي��ة 
م�ضل�ضل  يف  الن�ضائية  البطولة  تخو�س 

القمامة"، "رجل 
لكن مل يعرف بعد طبيعة دورها وموعد 
ت�ضوير م�ضاهدها فيه اىل جانب النجم 

الركي  اأوراز كايجيار اأوغلو .
ك��ان قد  �ضانغو  األ�ضن  اأن  ذك��ره  اجلدير 
ف عليها اجلمهور يف العامل العربي  تعررّ
"حب  م�����ض��ل�����ض��ل  خ����ال  م���ن  م����رة  لأول 
اىل  ب��ط��ول��ت��ه  خ��ا���ض��ت  لاإيجار" ال���ذي 
اأردوت�س   ال��رك��ي  باري�س  النجم  جانب 
ال��ع��م��ل جناحا  ه���ذا  وق���د ح��ق��ق حينها   ،
م�ضاهدة  ون�ضب  اأي�����ض��ا  تركيا  يف  ب��اه��را 

عالية، وقد تاألف من مو�ضمن.

�ضباح يروي جتربة اإنقاذه من قر�ش مب�ضاعدة دلفني
من  للعديد  حلما  ال��دلف��ن  م��ع  ال�ضباحة  ك��ان��ت  لطاملا 
تكون  قد  ق�ضة  اللطيفة  املخلوقات  لهذه  اأن  اإل  النا�س، 
اأك����ر م���ع ال���ي��ط��اين اآدم ووك�����ر، ال����ذي قرر  م��ده�����ض��ة 
ال�ضباحة،  واأثناء  ال�ضباحة معها قبالة �ضواحل نيوزلندا. 
�ضاهد ووكر �ضمكة قر�س، تقرب باجتاهه، ما اأثار الرعب 
من  غريبة  بطريقة  ت�ضرفت  الدلفن  اأن  اإل  نف�ضه،  يف 
اأجل حمايته، حيث �ضكلت حلقة حوله. وقال ووكر: "اأود 
املكان  اإىل  ويوجهونني  يحمونني  كانوا  اأنهم  اأعتقد  اأن 
الآمن، �ضتبقى هذه اللحظات معي اإىل الأبد". واأ�ضاف: 
"ل اأ�ضتطيع اأن اأقول ما اإذا كانت نية الدلفن م�ضاعدتي، 
ولكن ميكنني القول اإنه بعد ب�ضع دقائق اختفى القر�س 
وبقيت الدلفن معي ملدة 50 دقيقة اأخرى وهو ما كان 
"ديلي  �ضحيفة  نقلت  ح�ضبما  رائعة"،  جت��رب��ة  مب��ث��اب��ة 
قر�س  اأ�ضماك  واج��ه  اأن��ه  اإىل  واأ���ض��ار  ميل" ال�يطانية. 
وجوده  اأثناء  مرة  اأخرين،  منا�ضبتن  يف  ال�ضباحة  اأثناء 
اأن  اليابان، م�ضيفا  يف هاواي، واأخرى بقناة ت�ضوغارو يف 
اأف�ضل طريقة عند مواجهة �ضمكة قر�س هي عدم الذعر. 
ون�ضر ووكر فيديو خال �ضباحة الدلفن اإىل جانبه يف 
اللحظة التي قال اإن قر�ضا اقرب منه على نحو مفاجئ.

كائن بحري غريب مبخالب برتقالية
تك�ضف اأعماق البحار دائما عن خبايا جديدة تثري ده�ضة 
ال��ب��اح��ث��ن، ح��ي��ث ظ��ه��ر م���وؤخ���را خم��ل��وق غ��ري��ب متعدد 
الأ�ضواك مبخالب برتقالية ت�ضبه معكرونة ال�ضباغيتي، 
قبالة  كاليفورنيا،  بحثية ل�ضتك�ضاف خليج  رحلة  خال 
اأبحاث  معهد  م��ن  ب��اح��ث��ون  وال��ت��ق��ط  املك�ضيك.  ���ض��واح��ل 
ل���دودة ت�ضبه  امل��ائ��ي��ة بخليج م��ون��ت��ريي، ���ض��ورا  الأح��ي��اء 
ُبعد،  ع��ن  ت�ضغيلها  ي��ت��م  م��رك��ب��ة  ب��ا���ض��ت��خ��دام  امل��ع��ك��رون��ة، 
الدودة  وتنتمي  كاليفورنيا.  خلليج  ا�ضتك�ضافهم  اأث��ن��اء 
املكت�ضفة التي مل يطلق عليها بعد ا�ضما ر�ضميا، لف�ضيلة 
وت�ضتخدم  خيا�ضيم،  اأو  عيون  لها  ولي�س  "البريمي�س"، 
خمالبها امللونة للتقاط الطعام. وتعي�س معظم الديدان 
التي اأطلق عليها جمازا ا�ضم "دودة ال�ضباغيتي"، يف جحور 
يف  ت�ضبح  وهي  لوحظت  وقد  البحر،  قاع  اأ�ضفل  اأنفاق  اأو 
املاء، اأو تزحف على طول القاع للعثور على اأماكن يتوافر 
املائية  الأحياء  اأبحاث  معهد  ممثلو  وق��ال  الطعام.  فيها 
اإعطاء  اأن  م��ن  ال��رغ��م  "على  ب��ي��ان:  يف  بخليج مونتريي 
ا�ضم لنوع ما يبدو اأنه عملية ب�ضيطة، اإل اأن الأمر يتطلب 
العينات،  الوقت والتفاين يف جمع  الكثري من  الواقع  يف 
النووي،  احلم�س  وت�ضل�ضل  الرئي�ضية،  ال�ضمات  وفح�س 

وتعين ا�ضم علمي بعد ذلك".

�ضجن يتحول اإىل فندق فاخر
تك�ضف �ضور لفتة للنظر عن التحول امللحوظ واملده�س 
ل�ضجن �ضابق يف برلن اإىل فندق فاخر. مت افتتاح فندق 
وميلينا املدار عائلياً يف وقت �ضابق من هذا العام يف منطقة 
�ضارلوتنبورغ باملدينة الأملانية، ويحتوي على غرف نزلء 
ف�ضيحة مت اإن�ضاوؤها من زنازين �ضجن �ضابقة. ومت حتويل 
نقطة  م��ا  وق��ت  يف  كانت  التي  الأ�ضلية،  ال�ضجن  �ضاحة 
الو�ضول الأوىل اإىل �ضجن الن�ضاء، اإىل مطعم، واأ�ضبحت 
املحكمة اجلنائية املجاورة للمجمع الآن م�ضاحة معر�س. 

دلل اأبو اآمنة متزج الأ�ضيل 
باحلديث يف تون�ش

اأوىل  اآم��ن��ة  اأب���و  دلل  الفل�ضطينية  ال��ف��ن��ان��ة  اأح��ي��ت 
حفاتها يف تون�س م�ضاء اأول اأول اأم�س اجلمعة على 

م�ضرح احلمامات الدويل.
وكان اجلمهور التون�ضي قد اكت�ضف �ضوت الدكتورة 
اأب����و اآم���ن���ة ع���� ف��ي��دي��وه��ات��ه��ا على  وامل��ط��رب��ة دلل 
�ضهرة  يف  و�ضاركها  الجتماعي،  التوا�ضل  من�ضات 
فل�ضطن،  وت��راث  الطرب  اأغ��اين  ترديد  احلمامات 
للفنانة  التون�ضية  الأغ����اين  م��ن  ب��اق��ة  اأه��دت��ه  ك��م��ا 

الراحلة نعمة.
"�ضكاي نيوز  اآمنة يف حديث ملوقع  اأبو  وع�ت دلل 
ب��ع��د حفل  ت��ون�����س  ب��ال��غ��ن��اء يف  ���ض��ع��ادت��ا  عربية" ع��ن 
ناجح يف جر�س بالأردن، وقالت اإن لقاءها الأول مع 
اجلمهور التون�ضي " متيز باجلمال والرقي والثقافة 

العالية، واإن اجلمهور كان يف حالة اإ�ضغاء كبرية ".
الراث  اأغ���اين  يف  بحب  �ضمعوين  لقد  واأ�ضافت:" 

الفل�ضطيني وباحرام يف اأغاين اخلا�ضة وب�ضغف يف 
اأغاين الطرب القدمي".

اإخراج  على  حر�ضها  ع��ن  اآم��ن��ة  اأب���و  دلل  وحت��دث��ت 
اأغ�����اين ال�����راث يف ح��ل��ة ج���دي���دة، وخ���و����س حتدي 
املحافظة على اأ�ضالة املوروث، و نقله جليل جديد يف  
الوقت نف�ضه خا�ضة واأن جمهورها من كل الأعمار، 
ف�ضا عن �ضعيها لتحقيق املعادلة يف جتربتها الفنية 

بن الأ�ضيل واحلديث.
خال  اآمنة  اأب��و  دلل  الفل�ضطينية  الفنانة  ورافقت 
حفلها يف مهرجان احلمامات الدويل فرقة تون�ضية 
الفنانة  الأ����ض���ود، وق��ال��ت  امل��اي�����ض��رو حممد  ب��ق��ي��ادة 
الفر�ضة  منحها  تون�ضين  عازفن  مع  العمل  "اإن 
ج�ضور  وبناء  اجلمهور  لغة  على  ق��رب  عن  للتعرف 
توا�ضل معه، كما اأن املاي�ضرو الأ�ضود قدم لها حلنا 

تون�ضيا و�ضيجمعهما م�ضروع فني يف القريب".

األي�صون بري و�صريينا فيالو خالل ح�صورهما ليلة افتتاح  مايك بريبيجليا: الرجل العجوز وامل�صبح  يف لو�س اأجنلو�س. ا ف ب

انف�ضال كيم كاردا�ضيان عن بيت ديفيد�ضون 
انف�ضلت جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�ضيان عن املمثل الكوميدي بيت ديفيد�ضون بعد 

ت�ضعة اأ�ضهر من املواعدة، وفق ما اأفادت و�ضائل اإعام اأمريكية.
واأو�ضح موقع اإي! املتخ�ض�س نقا عن م�ضدر جمهول اأن كاردا�ضيان وديفيد�ضون انف�ضا 

هذا الأ�ضبوع لأن جدوليهما املزدحمن "جعا من ال�ضعب حقا احلفاظ على العاقة".
والتقت املليارديرة كيم كاردا�ضيان )41 عاما( بيت ديفيد�ضون )28 عاما( جنم ال�نامج 
التلفزيوين ال�ضهري "�ضاترداي نايت ليف" عام 2019 لكنها مل تبداأ عاقة رومان�ضية معه 

اإل يف ت�ضرين الثاين-نوفم� 2021، على ما اأوردت �ضحيفة "لو�س اأجنلي�س تاميز".
وظهر النجمان معا يف العديد من املنا�ضبات العامة مثل "ميت غال" يف نيويورك يف اأيار-

التي غنت وهي  مايو الذي ارتدت فيه كاردا�ضيان ف�ضتان النجمة الراحلة مارلن مونرو 
ترتديه "هابي بريثداي م�ضر بريزيدنت" عام 1962 للرئي�س المريكي اآنذاك جون اإف 

كينيدي.
لكن العاقة تخللتها ف�ضائح من بينها مهاجمة زوج كاردا�ضيان ال�ضابق كانييه 

وي�ضت ديفيد�ضون على "اإن�ضتغرام".  


