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احرتاق دراجة نارية تابعة لل�شرطة خالل احتجاج يف طهران.)رويرتز(

الربد ينذر بقتال اأكرث �ضراوة يف اأوكرانيا

القوات الرو�صية تق�صف خري�صون واجلي�ش الأوكراين يت�صدى
االحتجاجات م�ضتمرة يف اإيران.. واإ�ضراب جديد يف اأ�ضفهان

اعتقال ابنة �صقيقة خامنئي بعد دعوتها العامل ملقاطعة طهران
•• عوا�صم-وكاالت:

باأ�شكالها  االح��ت��ج��اج��ات  ت�شتمر 
اأنحاء  يف  اأ���ش��ه��ر  م��ن��ذ  امل��ت��ن��وع��ة 
اإي������ران. ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، دخل 
منطقة  يف  ال�����ش��اح��ن��ات  ���ش��ائ��ق��و 
االأحد،  اأم�����س  باأ�شفهان،  �شابور 
ال�شاحنات  و���ش��وه��دت  اإ����ش���راب���اً، 
الطريق  ح���اف���ة  ع��ل��ى  م�����ش��ط��ف��ة 

ال�شريع.
اعتقلت  ج�����دي�����د  ت�����ط�����ور  ويف 
�شقيقة  ابنة  االإيرانية  ال�شلطات 
علي  اهلل  اآي������ة  االأع����ل����ى  امل���ر����ش���د 
مقطع  �شّجلت  ب��ع��دم��ا  خامنئي 
فيديو ت�شف فيه ال�شلطات التي 
ي��ق��وده��ا خ��ال��ه��ا ب��ال��ن��ظ��ام املجرم 

وقاتل االأطفال.
واأع��ل��ن��ت ���ش��دف ف��اط��م��ي، زوجة 
ال�����ش��ح��ايف ال��ري��ا���ش��ي االإي�����راين 
زوجها  اعتقال  اأم��رب��ور،  مهدي 
ب�شبب ت�شامنه مع االحتجاجات، 
�شجن  اإىل  نقله  مت  اأن���ه  م��وؤك��دة 
اإيفني بطهران، وذلك بح�شب ما 
ن�شره موقع اإيران انرتنا�شيونال. 
وب��ح�����ش��ب ���ش��دف ف��اط��م��ي، فقد 
هاجم عنا�شر االأمن منزلهم يف 
الليل  منت�شف  ب��ع��د   2 ال�����ش��اع��ة 

العتقال زوجها.
هذا ودعت فريدة مرادخاين ابنة 

االأعلى  االإي��راين  الزعيم  �شقيقة 
اآية اهلل علي خامنئي احلكومات 
عالقاتها  ك��ل  ل��ق��ط��ع  االأج��ن��ب��ي��ة 
القمع  ح��م��ل��ة  ب�����ش��ب��ب  ب���ط���ه���ران 
العنيفة التي تقوم بها ال�شلطات 
اأطلقت  لكبح احتجاجات حا�شدة 
���ش��رارت��ه��ا وف����اة ���ش��اب��ة وه���ي قيد 

احتجاز ال�شرطة.
م��ق��ط��ع فيديو  ب��ي��ان يف  وح��ظ��ي 
ل���ف���ري���دة، وه�����ي م��ه��ن��د���ش��ة كان 
وال������ده������ا ����ش���خ�������ش���ي���ة ب����������ارزة يف 
املعار�شة وتزوج �شقيقة خامنئي، 
بانت�شار وا�شع على االإنرتنت بعد 
اأن���ب���اء ن�شطاء  م��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة 
ح���ق���وق االإن�������ش���ان )ه����ران����ا( عن 
اعتقالها يف 23 نوفمرب ت�شرين 

الثاين.
اأي���ت���ه���ا  ال����ف����ي����دي����و  وق������ال������ت يف 
ال�شعوب احلرة، �شاندونا وابلغوا 
ح���ك���وم���ات���ك���م ب�������اأن ت���ت���وق���ف عن 
ال��دم��وي قاتل  النظام  ه��ذا  دع��م 
االأط����ف����ال... ه���ذا ال��ن��ظ��ام لي�س 
الدينية  م��ب��ادئ��ه  م��ن  الأي  وف��ي��ا 
وال يعرف اأي قواعد �شوى القوة 

والت�شبث بال�شلطة.
ومل يرد مكتب خامنئي بعد على 
طلب من رويرتز للح�شول على 

تعقيب.
450 حمتجا  اإن  ه��ران��ا  وق��ال��ت 
خالل  نوفمرب   26 حتى  قتلوا 
البالد  اأن����ح����اء  يف  ا����ش���ط���راب���ات 

م�شتمرة منذ اأكرث من �شهرين.

�صفري بريطانيا باليمن: احلوثيون ميلكون 
فر�صة لل�صالم رغم �صلوكهم املدمر

•• اليمن-وكاالت:

هي  احلوثيني  مع  امل�شكلة  اأن  اأوبنهامي  ريت�شارد  اليمن  ل��دى  بريطانيا  �شفر  اأعلن 
وفتح  لل�شالم  فر�شة  احلوثيني  ل��دى  اأن  تعتقد  ب��الده  اأن  مو�شحا  امل��دم��ر،  �شلوكهم 
�شفحة جديدة، نقال عن �شحيفة ال�شرق االأو�شط. واأكد ال�شفر الربيطاين يف حوار 
مع ال�شحيفة ُن�شر، اأم�س االأحد، اأنه لي�س لدى احلوثيني حكومة معرتف بها اأو يعرتف 
االأمم��ي هان�س غروندبرغ،  للمبعوث  اأوبنهامي عن دعمه  وع��رّب  ال��دويل.  املجتمع  بها 

و�شدد على �شرورة ال�شعي للبناء على الهدنة وجعلها اأكرث �شالبة يف اليمن.
التقى  اأن��ه  كا�شفا  احلوثيني،  مع  له  مبا�شرة  ات�شال  قنوات  وج��ود  اإىل  ال�شفر  واأ�شار 

املتحدث با�شمهم حممد عبد ال�شالم يف م�شقط قبل 3 اأ�شهر.
وجدد اأوبنهامي اإدانة بالده لهجمات احلوثيني االأخرة على املوانئ النفطية، وو�شفها 
بالهجمات االإرهابية. واخلمي�س املا�شي، حذر جمل�س القيادة الرئا�شي اليمني من اأن 
تكرار هجمات احلوثيني على املن�شاآت احليوية يف البالد يهدد اإمدادات الطاقة وحرية 

التجارة العاملية، مبيناً اأن الهجمات نفذت مب�شرات اإيرانية.
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قطاع الف�ضاء الإماراتي.. لقاء على 

الأر�ص يقود طموح زايد اإىل الف�ضاء 

اأخبار الإمارات

15 األف مفقود يف اأوكرانيا 

بعد 9 �ضهور من احلرب

عربي ودويل

املغرب ي�ضعق بلجيكا بهدفني 

ويقرتب من دور 16 بكاأ�ص العامل  

الفجر الريا�ضي

جلنة م�صرتكة بني بغداد واأربيل 
ملواجهة هجمات تركيا واإيران

•• بغداد-وكاالت:

قال م�شت�شار االأمن القومي العراقي قا�شم االأعرجي اأم�س االأحد اإن القيادة 
العراقية ال تقبل باأي انتهاك ل�شيادة البالد من قبل اإيران وتركيا.

واأ�شاف االأعرجي، يف مقابلة مع �شبكة رووداو االإعالمية الكردية، اإن رئي�س 
الوزراء العراقي حممد �شياع ال�شوداين �شيبحث يف طهران الثالثاء القادم 

ب�شكل جدي خرق طهران لل�شيادة العراقية.
ويزور رئي�س اإقليم كرد�شتان العراق، نيجرفان بارزاين بغداد جمددا حيث 
اجتمع مع رئي�س حتالف العزم مثنى ال�شامرائي. وبحث اجلانبان التطورات 
بني  امل�شرتك  التعاون  �شرورة  على  موؤكدان  العراق،  يف  واالأمنية  ال�شيا�شية 
القوى واالأطراف العراقية لتجاوز العقبات ودعم جهود احلكومة االحتادية 
اجلديدة. و�شهد �شمال العراق على مدى االأيام املا�شية ق�شفاً نفذته كل من 
اأنقرة  تقول  للبلدين  معار�شة  كردية  لف�شائل  ومقار  ملواقع  واإي��ران  تركيا 

وطهران اإنها متمركزة يف اإقليم كرد�شتان العراق.
كرد�شتان  واإقليم  بغداد  بني  عليا  جلنة  هناك  "�شتكون  اإن��ه  االأعرجي  وق��ال 

للتفاهم مع اإيران وتركيا الإيجاد حلول منا�شبة لهذه االعتداءات".
ياأتي هذا بينما بحث ال�شوداين اأم�س االأول ال�شبت يف بغداد مع رئي�س االحتاد 
العراقية.  وتاأمني احلدود  االأمن  بافل طالباين ملف  الكرد�شتاين  الوطني 
اأعلن االأربعاء املا�شي و�شع  ال��وزاري لالأمن الوطني العراقي  وكان املجل�س 
اإيران  ال��ع��راق��ي��ة على ط��ول احل���دود م��ع  خطة الإع����ادة ن�شر ق���وات احل���دود 

وتركيا.

بابا الفاتيكان يحث الإ�صرائيليني 
احل��وار  على  والفل�صطينيني 

•• مدينة الفاتيكان -رويرتز:

ح�����ث ب����اب����ا ال����ف����ات����ي����ك����ان ال���ب���اب���ا 
ال�شلطات  االأح��د  اأم�س  فرن�شي�س 
على  والفل�شطينية  االإ�شرائيلية 
اأجل  امل�شاعي من  املزيد من  بذل 
تفجرين  اأع����ق����اب  يف  احل��������وار، 
وا����ش���ت���ب���اك���ات وق���ع���ت م����وؤخ����را يف 

القد�س ويف ال�شفة الغربية.
االآالف  ع�����ش��رات  اأم����ام  ع��ظ��ة  ويف 
ام�س  بطر�س  القدي�س  �شاحة  يف 
اإن  فرن�شي�س  البابا  ق��ال  االأح���د، 

العنف يقتل م�شتقبل اجلانبني.
حمطتي  عند  قنبلتان  وانفجرت 
القد�س  م�����ش��ارف  ع��ل��ى  ح��اف��الت 
يوم االأربعاء، مما ت�شبب يف مقتل 
عاما   16 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ف��ت��ى 
واإ�����ش����اب����ة م����ا ال ي���ق���ل ع����ن 14 
م�شلحون  �شنه  هجوم  يف  اآخ��ري��ن 
وتويف  ي��ب��دو.  فيما  فل�شطينيون 
اأم�س  ع��ام��ا(   50( اآخ���ر  �شخ�س 

االأول متاأثرا بجراحه.

اإثيوبيا.. عمليات خطف ونهب 
الهدنة بعد  تيغراي  باإقليم 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

الفيدرايل  للجي�س  حلفاء  يقوم 
وتنفيذ  بنهب ممتلكات  االإثيوبي 
اإقليم  يف  ج��م��اع��ي��ة  اع����ت����ق����االت 
تيغراي، ح�شبما اأفاد �شهود عيان 

وعامال اإغاثة.
وتثر هذه الروايات قلقا جديدا 
ب�������ش���اأن ف���ظ���ائ���ع م���زع���وم���ة بعد 
توقيع  على  اأ�شابيع   3 م��ن  اأك��رث 
االأط�����راف امل��ت��ح��ارب��ة ع��ل��ى هدنة 
اأن  واآخ����رون  دبلوما�شيون  ي��اأم��ل 
تنهي املعاناة يف االإقليم املحا�شر 
الذي يقطنه اأكرث من 5 ماليني 

ن�شمة.
معزوال  تيغراي  اإقليم  ي��زال  وال 
مناطق  بقية  ع��ن  بعيد  ح��د  اإىل 
اإثيوبيا على الرغم من ا�شتئناف 
ت�شليم امل�شاعدات اإىل االإقليم بعد 
توقيع اتفاق وقف اإطالق النار يف 
ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين يف  ن��وف��م��رب   2

جنوب اإفريقيا.

مقتل 22 م�ضلحًا من الكرد�ضتاين يف يومني
�صربات جوية ومدفعية تركية 

مكثفة على �صمال �صوريا
•• بريوت-وكاالت:

منغ  م��ط��ار  م�شتهدفة  ���ش��وري��ا  �شمال  يف  اجل��وي��ة  �شرباتها  تركيا  كثفت 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  بح�شب  ال�شمايل،  حلب  بريف  وق��رى  الع�شكري 

االإن�شان.
اأيام من الغارات اجلوية الرتكية على املناطق الكردية ب�شمال   5 وخالل 

�شوريا، ُقتل واأ�شيب نحو 125 �شخ�شاً من الع�شكريني واملدنيني.
عرب  مكثفة  جوية  �شربات  يوجه  ال��رتك��ي  اجل��و  �شالح  اأن  املر�شد  وذك��ر 
االأر�س،  ومن  االأك���راد.  للمقاتلني  امل�شّرة  والطائرات  احلربي  الطران 
ال��ق��ذائ��ف ب�شكل مكثف وع��ن��ي��ف على  ب��اإط��الق  امل��دف��ع��ي��ة ال��رتك��ي��ة  ق��ام��ت 

املقاتلني االأكراد يف �شمال �شوريا.
ياأتي هذا بينما اأعلنت وزارة الدفاع الرتكية مقتل 22 م�شلحا من حزب 
العمل الكرد�شتاين �شمايل �شوريا والعراق خالل اليومني االأخرين من 

العمليات الع�شكرية.
وقالت وزارة الدفاع الرتكية يف بيان ن�شرته على مواقع التوا�شل االجتماعي 
اإنه مت حتييد ع�شرة م�شلحني �شمايل العراق، و12 م�شلحا �شمايل �شوريا، 

موؤكدة اأن اجلي�س الرتكي �شيالحق امل�شلحني اأينما وجدوا.
ويف ت��ط��ورات امل��واج��ه��ات ���ش��م��ال ���ش��وري��ا، اأع��ل��ن االأك�����راد ال�����ش��وري��ون وقف 
كما  الرتكية،  التهديدات  ا�شتمرار  ظل  يف  داع�س  تنظيم  �شد  عملياتهم 

االثنني    28  نوفمبر   2022  م  -  4 جمادى األولى 1444  العدد  13709    
Monday   28    November    2022   -  Issue No 13709

   

جمل�ش الوزراء يعتمد اأجندة العطالت الر�صمية 
يف القطاعني احلكومي واخلا�ش لعام 2023

•• اأبوظبي -وام:

اع��ت��م��د جم��ل�����س ال������وزراء اأج���ن���دة ال��ع��ط��الت ال��ر���ش��م��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
القطاعني احلكومي واخلا�س لعام 2023. ياأتي هذا القرار يف اإطار 
ي�شمن  مب��ا  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني  يف  العمل  �شر  تنظيم 
لكافة االأفراد العاملني يف خمتلف القطاعات واالأ�شر املواطنة واملقيمة 
اإمكانية التخطيط امل�شبق للعطالت وتنظيم االأن�شطة اخلا�شة، ودعم 

االقت�شاد الوطني مبختلف قطاعاته.      )التفا�شيل �س2(

يف عيد الحتاد ال�51 … الإمارات 
ت�صتح�صر اإرث قائدي التاأ�صي�ش والتمكني 

•• اأبوظبي-وام:
ت�شتذكر االإمارات مع اقرتاب احتفاالت الدولة بعيد االحتاد ال�51 
التي �شطرها على مدى ن�شف قرن من  الفارقة  املاآثر واالإجن���ازات 
نهيان  اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  التاأ�شي�س  الزمن، قائد 
طيب اهلل ثراه، وقائد التمكني املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رحمه اهلل، التي �شتبقى مبعثاً للفخر واالعتزاز يف نفو�س اأبناء 

الوطن على مر التاريخ وتعاقب االأجيال. 
وترتكز االإم��ارات يف م�شرتها نحو اخلم�شني املقبلة بقيادة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على 
املكت�شبات واالإجنازات التي حققتها يف عهد القائدين الراحلني، التي 
والريادة  للتفوق  ال�شاعية  العامل  لدول  ملهماً  منوذجاً  منها  جعلت 

واالنتقال اإىل امل�شتقبل امل�شرق.                    )التفا�شيل �س3(

جنود اأوكرانيون ي�شلحون دبابة رو�شية مت اال�شتيالء عليها يف منطقة خاركيف. )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��������ال م����ع����ه����د درا���������ش��������ات احل������رب 
العمليات  وت�����رة  اإن  االأم���ري���ك���ي 
ع���ل���ى ط������ول خ�����ط امل����واج����ه����ة بني 
رو�شيا واأوكرانيا تباطاأت، يف االأيام 
االأخ��������رة، ب�����ش��ب��ب ����ش���وء االأح������وال 
اجلوية، لكن من املرجح اأن ترتفع 
انخفا�س  م��ع  املقبلة  االأ���ش��اب��ي��ع  يف 
درج��ات احل��رارة وجتمد االأر���س يف 

جميع م�شرح العمليات.
وق�������ال امل���ع���ه���د ع���ل���ى م���وق���ع���ه، اإن 
والرو�شية  االأوك���ران���ي���ة  ال��ت��ق��اري��ر 
املواجهة  خط  مناطق  من  ال���واردة 
���ش��رق وجنوب  امل��ت��وت��رة يف ج��م��ي��ع 
�شفاتوف،  ف��ي��ه��ا  مب����ا  اأوك����ران����ي����ا، 
اإىل  ت�شر  وفوهليدار،  وب��اخ��م��وت، 
اأن العمليات على اجلانبني متعرثة 
ب�شبب االأمطار الغزيرة التي جعلت 

الطرق موحلة.
مقاطعة  ح��اك��م  اأع���ل���ن  ذل����ك،  اإىل 
القوات  اأن  االأوك�������راين  خ��ر���ش��ون 
الرو�شية ق�شفت منطقة خر�شون 
والع�شرين  االأربع  خالل  مرة   54
ق��ال��ت هيئة  فيما  امل��ا���ش��ي��ة،  ���ش��اع��ة 
اأركان اجلي�س االأوكراين اأن قواتها 
ت�شدت ملحاوالت تقدم رو�شية قرب 
5 م�شتوطنات يف الدونبا�س �شرقي 

ب��ي��ن��ه��م طفل،  م��دي��ن��ة خ���ر����ش���ون، 
وفقا. ا،  �شخ�شً بينما اأ�شيب 35 

من ناحية ثانية، اأعلنت هيئة اأركان 
اجلي�س  اأن  االأوك���ران���ي���ة  اجل��ي�����س 
االأوك�������������راين ت�������ش���دى مل����ح����اوالت 
ت��ق��دم ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة ق����رب 5 
م�شتوطنات يف ال�شرق. واأفادت هيئة 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  االأرك�����ان 
االأوكرانية  ال��ق��وات  اأن  االأوك��ران��ي��ة 
�شدت خالل اليوم املا�شي هجمات 
رو�شية بالقرب من �شتلماخيفكا يف 
مقاطعة لوغان�شك، وبيلوغوريفكا 
وفركنوكاميان�شك  وم���اري���ن���ك���ا 

و�شبرن يف مقاطعة دونيت�شك.
اجلي�س  اإن  االأرك�����ان  هيئة  وق��ال��ت 
االأوكراين �شرب مركزين للقيادة، 
للمعدات  رو����ش���ًي���ا  م����رك����ًزا  و11 
و"موقعا  ال��ع�����ش��ك��ري��ني،  واالأف������راد 
الرو�شي  للجي�س  اآخر  ا�شرتاتيجيا 

خالل نف�س الفرتة.
االإدارة  ق��ال��ت  اآخ����ر،  �شعيد  وع��ل��ى 
اأم�س  كييف  مدينة  يف  الع�شكرية 
االأحد اإن الكهرباء واملياه والتدفئة 
وخ���دم���ة ال���ه���ات���ف اخل���ل���وي »متت 
ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل ت��ق��ري��ب��ا« يف 
و�شلت  اأن  ب��ع��د  ك��ي��ي��ف،  ال��ع��ا���ش��م��ة 
اأعمال االإ�شالح يف �شبكة الكهرباء 

اإىل مرحلتها النهائية.

اأوكرانيا.
مقاطقة  ح���اك���م  ق�����ال  ت��ف�����ش��ي��ال، 
يارو�شالف  االأوك�����راين،  خر�شون 
ي��ان��و���ش��ي��ف��ي��ت�����س، اأم�������س االأح�����د، اإن 
منطقة  ق�شفت  الرو�شية  ال��ق��وات 
اليوم  خ���الل  م���رة   54 خ��ر���ش��ون 
اأ����ش���ف���ر ع����ن مقتل  امل���ا����ش���ي، مم����ا 
بينهم  من  اثنني،  واإ�شابة  �شخ�س 

طفل.
رو�شيا  اإن  ي��ان��و���ش��ف��ي��ت�����س  وق������ال 
التحتية  البنية  ع��م��داً  ا�شتهدفت 

املدنية واملدنيني.
املباين  اإىل ت�شرر عددا من  واأ�شار 
من  تعليمية  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال�شكنية 
 8 تعر�شت  بينما  الق�شف،  ج��راء 

قرى جماورة للق�شف.

القوات  اإن  ي��ان��و���ش��ي��ف��ي��ت�����س  وق����ال 
الرو�شية توا�شل ا�شتخدام اأ�شاليب 

االإرهاب.
مدينة  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ووف����ق����ا 
فاإنه  ل���وه���وف���ا  ه��ال��ي��ن��ا  خ���ر����ش���ون 
خ���الل ال���ف���رتة م���ا ب���ني 20 و25 
 15 ن��وف��م��رب، قتل م��ا ال يقل ع��ن 
ا�شتهدف  رو�شي  ق�شف  يف  ا  �شخ�شً

بّري  عمل  الأي  �شتت�شدى  اأن��ه��ا  ق�شد  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  اأعلنت 
ق�شف  يف  لرتكيا  املوالني  املقاتلني  من  اثنني  م�شرع  اإىل  م�شرة  تركي، 

على قاعدة تركية يف منطقة اأبو را�شني �شمال �شرق �شوريا.
من  ال�شبت،  �شحايف،  موؤمتر  خالل  حذر  كان  عبدي،  مظلوم  ق�شد،  قائد 
اأبلغت  اأنقرة  اأن  م�شيفاً  ب��ري،  وتوغل  جديدة  لهجمات  حت�شر  تركيا  اأن 

الف�شائل ال�شورية املوالية لها لال�شتعداد وامل�شاركة.
املنطقة  اأي هجوم بري والدفاع عن  اأن قواته جاهزة ل�شد  اأك��د  اأن��ه  غر 

و�شكانها، بعد اأن اأوقفت موؤقتاً عملياتها �شد داع�س.
وا�شنطن بدورها جددت معار�شتها ال�شديدة ل�شن تركيا عملية ع�شكرية 
تلّوح بها منذ اأيام يف �شمال �شوريا. وطالبت اأنقرة بوقف فوري لعملياتها 
الع�شكرية الأنها تهدد اأمن اجلنود االأمركيني املتواجدون يف مواقع لقوات 

�شوريا الدميقراطية..

حممد بن را�صد يعتمد اخلطة ال�صاملة لتطوير اأرياف وبراري دبي على م�صاحة 2216 كيلومرتًا مربعًا 
•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اعتمد �شاحب 
ال�شاملة  رع��اه اهلل، اخلطة  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
2216 كيلومرتاً  دب��ي، ومتتد على م�شاحة  اأري��اف وب��راري  لتطوير 
واللي�شيلي،  واملرموم،  ومرغم،  لهباب،  مثل:  مناطق  وت�شمل  مربعاً، 

املحافظة على طبيعتها وتوفر كافة  والفقع، والعوير، وذلك بهدف 
اخل��دم��ات وامل��راف��ق واالح��ت��ي��اج��ات ال��الزم��ة الأه���ايل املناطق وزوارها 
متميزة  �شياحية  جتربة  توفر  اإىل  باالإ�شافة  احلياة،  ج��ودة  لتعزيز 

كاإحدى الوجهات ال�شياحية الرئي�شة يف االإمارة. 
كما اعتمد �شموه حزمة من امل�شاريع واملبادرات التنموية، لدعم مناطق 
االأري��اف وال��رباري يف دب��ي، التي روع��ي فيها املحافظة على املحميات 

املحلية، وخلق  واملنتجات  املزارعني  ودعم  االأثرية،  واملواقع  الطبيعية 
فر�س ا�شتثمارية لالأهايل، حيث �شيتم اال�شراف على تنفيذ امل�شاريع 

واملبادرات وحوكمتها من خالل اللجنة العليا للتخطيط احل�شري. 
ال�شلم،  �شيح  الكثبان يف منطقة  ملن�شة  �شموه  زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
حيث كان يف ا�شتقباله معايل مطر الطاير املفو�س العام مل�شار البنية 

التحتية والتخطيط العمراين وجودة احلياة.  )التفا�شيل �س2(

�شوريون اأكراد يرفعون �شور القتلى اأثناء احتجاج على تهديدات تركيا 
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اأخبـار الإمـارات
تعزيز التعاون بني دائرتي الق�صاء والثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

وال�شياحة  وال��ث��ق��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق�شاء  دائ��رت��ا  ناق�شت 
�شراكتهما  دع���م  �شبل  اف��رتا���ش��ي  تن�شيقي  اج��ت��م��اع  خ���الل 
للرتويج  امل�شرتكة  واخل��ط��ط  وت��ط��وي��ره��ا  اال�شرتاتيجية 
خل���دم���ات ال������زواج امل����دين ل��الأج��ان��ب ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دائ���رة 
اإىل  القادمني  وال���زوار  ال�شياح  تعريف  خ��الل  من  الق�شاء، 
الثقافة  دائرة  التي توفرها  والت�شهيالت  الدولة باخلدمة، 

وال�شياحة مل�شاعدتهم على اإقامة حفالت الزفاف. 
ياأتي االجتماع يف اإطار توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة، 
اأبوظبي، بتعزيز التعاون والتكامل  رئي�س دائرة الق�شاء يف 
مع خمتلف املوؤ�ش�شات والتعريف باخلدمات املقدمة والعمل 
على تطويرها ل�شمان اإتاحتها للمتعاملني مبا يتوافق مع 

اأف�شل املمار�شات العاملية. 
وال�شياح  ال����زوار  ت��ع��ري��ف  ال��رتوي��ج��ي��ة،  اخل��ط��ة  وت�شتهدف 
باإمتام  منها  واال�شتفادة  لالأجانب،  املدين  ال��زواج  بخدمات 
الزواج خالل فرتة زيارتهم للدولة، اإىل جانب اخت�شا�شات 
ت�شكل  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املدنية  االأ���ش��رة  م�شائل  حمكمة 
منوذجاً غر م�شبوق ومتطور ملحكمة االأ�شرة ب�شكل ع�شري، 

وتعد اأحد معامل التطور الرائد الذي حققته اأبوظبي يف هذا 
املجال.  ي�شار اإىل اأن قانون الزواج املدين واآثاره يف اأبوظبي، 
ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة حتقق  يج�شد احل��ر���س ع��ل��ى 
التميز والريادة عاملياً، وال�شيما مع تفرد اأبوظبي يف املنطقة 
مدنية  قوانني  تطبق  التي  الوحيدة  املدينة  كونها  العربية 
ال�شخ�شية،  االأح���وال  م�شائل  يف  امل�شلمني  وغ��ر  لالأجانب 
مق�شداً  باعتبارها  وتناف�شيتها،  مكانتها  يعزز  ال��ذي  االأم��ر 
للكفاءات واخلربات من خمتلف اأنحاء العامل، وذلك يف ظل 
العدالة  التي ت�شمن حتقيق  الت�شريعية والق�شائية  البيئة 

و�شيانة احلقوق. 

حممد بن را�صد يعتمد اخلطة ال�صاملة لتطوير اأرياف وبراري دبي على م�صاحة 2216 كيلومرتًا مربعًا 

مبا�شرة  ح��اف��الت  ت��وف��ر  تت�شمن 
هذه  اإىل  الرئي�شية  امل��ح��ط��ات  م��ن 
اأماكن  ت��خ�����ش��ي�����س  م���ع  امل���ن���اط���ق، 

للدراجات الهوائية وال�شكوتر. 
م�شار  م�������ش���روع  ����ش���م���وه  واع���ت���م���د 
وهو   ،)Route 1( ال�شلم  �شيح 
ع��ب��ارة ع��ن ط��ري��ق ب��ط��ول 100كم 
الهوائية  وال����دراج����ات  ل��ل��م��رك��ب��ات 
ب��ه��وي��ة مم��ي��زة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى مبداأ 
ومرافق   "scenic route"

دبي  خطة  مع  ت��ت��واءم  املقبلة  عاماً 
وتت�شمن   ،2040 احل�������ش���ري���ة 
تخدم  تنموية  وم��ب��ادرات  م�شاريع 
احتياجاتهم،  وتلبي  املناطق  اأهايل 
باأن  �شموه  ل��روؤي��ة  ا�شتجابة  وذل��ك 
تكون “دبي املدينة االأف�شل للحياة 

يف العامل”. 
ك���م���ا ���ش��ي��ت��م حت����دي����د ه����وي����ة لكل 
خ�شو�شيتها،  ت����راع����ي  م��ن��ط��ق��ة 
وتدعم املزارعني واملنتجات املحلية 

امل�����ش��ار ع��ل��ى ع���دد من  ك��م��ا ي�شتمل 
توفر  منها  وامل���ب���ادرات،  امل�����ش��اري��ع 
مرافق وخدمات للزوار على امتداد 
ال�����رتاث وتوفر  واإح����ي����اء  امل�������ش���ار، 
احلديد  ������ش�����اروق  مل���وق���ع  رح������الت 
الرتاثية،  امل��رم��وم  وقرية  االث���ري، 
اخليل  رك�������وب  ن�������ش���اط  وت���ن���ظ���ي���م 
واجل���م���ال، وت���وف���ر جت��رب��ة م�شار 
 Desert" ال�����ش��ح��راء  يف  امل�����ش��ي 

 ."Walk

اأبناء هذه املناطق". 
اليوم  " ل���دي���ن���ا  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
املدينة االأجمل واالأرقى يف العامل.. 
وهدفنا اأن تكون االأرياف والرباري 
التابعة لدبي بني االأف�شل واالأكرث 

جمااًل ومتعة للجميع". 
واطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم "رعاه اهلل" على 
اخلطة ال�شاملة الأرياف وبراري دبي 
للع�شرين  و�شاملة  تنموية  كخطة 

�شياحية  جتربة  توفر  اإىل  تهدف 
زي������ادة  اإىل  وي�����ه�����دف  م���ت���ك���ام���ل���ة، 
واخلدمات  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����ش��ط��ة 
ال�شحراوية،  ال�شياحة  تعزز  التي 
اال�شتثمارية  ال���ف���ر����س  وي����وف����ر 
امل�شاريع  وي��دع��م  امل��ن��اط��ق  الأه����ايل 
الوطنية املحلية لتن�شيط ال�شياحة 
وت�شجيع رواد االأعمال وفق �شوابط 
معينة للحفاظ على طبيعة املناطق 

وهويتها املميزة. 

لتوفر فر�س بيع املنتجات، وتعزز 
جاذبية اأرياف وبراري دبي كمناطق 
���ش��ي��اح��ي��ة، وت�����ش��م��ل اخل��ط��ة توفر 
واخلدمات  املرافق  كفاءة  وحت�شني 
كما  املناطق،  وزوار  الأه��ايل  العامة 
العامة،  احل���دائ���ق  ت��ط��وي��ر  ���ش��ي��ت��م 
واحللول  ال��ط��رق  اأع��م��ال  وحت�شني 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل ح���رك���ة تنقل  امل�����روري�����ة 
ال�����ش��ك��ان وال������زوار، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
م�شتدامة  تنقل  منظومة  تطوير 

•• دبي-وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اخلطة  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
وبراري  اأري����اف  لتطوير  ال�شاملة 
 2216 م�شاحة  على  ومتتد  دب��ي، 
مناطق  وت�شمل  مربعاً،  كيلومرتاً 
واملرموم،  وم��رغ��م،  ل��ه��ب��اب،  م��ث��ل: 
والعوير،  وال���ف���ق���ع،  وال��ل��ي�����ش��ي��ل��ي، 
امل����ح����اف����ظ����ة على  ب����ه����دف  وذل��������ك 
اخلدمات  ك��اف��ة  وت��وف��ر  طبيعتها 
الالزمة  واالح��ت��ي��اج��ات  وامل���راف���ق 
لتعزيز  امل��ن��اط��ق وزواره�����ا  الأه����ايل 
جودة احلياة، باالإ�شافة اإىل توفر 
كاإحدى  متميزة  �شياحية  جت��رب��ة 
يف  الرئي�شة  ال�شياحية  ال��وج��ه��ات 

االإمارة. 
ك���م���ا اع���ت���م���د ����ش���م���وه ح����زم����ة من 
التنموية،  وامل�����ب�����ادرات  امل�������ش���اري���ع 
ل��دع��م مناطق االأري����اف وال���رباري 
املحافظة  التي روعي فيها  يف دبي، 
واملواقع  الطبيعية  املحميات  على 
االأثرية، ودعم املزارعني واملنتجات 
ا�شتثمارية  ف��ر���س  وخ��ل��ق  املحلية، 
اال�شراف  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث  ل���الأه���ايل، 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��اري��ع وامل����ب����ادرات 
وحوكمتها من خالل اللجنة العليا 

للتخطيط احل�شري. 
جاء ذلك خالل زيارة �شموه ملن�شة 
ال�شلم،  ���ش��ي��ح  منطقة  يف  ال��ك��ث��ب��ان 
حيث كان يف ا�شتقباله معايل مطر 
البنية  مل�شار  العام  املفو�س  الطاير 
العمراين  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اللجنة  ورئ��ي�����س  احل���ي���اة،  وج�����ودة 
ال���ع���ل���ي���ا ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط احل�������ش���ري، 
اخلطة  ع��ن  ل�شرح  �شموه  وا�شتمع 
وبراري  اأري����اف  لتطوير  ال�شاملة 
�شيح  م�شار  م�شروع  وتفا�شيل  دبي 

ال�شلم. 
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ح��اك��م دب����ي.. " وج��ه��ن��ا ب����اأن تكون 
خ��ط��ة ت��ط��وي��ر االأري�����اف وال����رباري 
ذات عوائد اقت�شادية مبا�شرة على 

و�شيتم توفر خميمات ونزل عبارة 
 )Domes( ق��ب��ب زج��اج��ي��ة ع��ن 
وا�شرتاحات  بانورامية،  نوافذ  لها 
م��ف��ت��وح��ة ل��ال���ش��ت��م��ت��اع واالإق����ام����ة 
ب���ج���ان���ب ال����ب����ح����رات ال���ق���ائ���م���ة يف 
عمودية  مناطيد  وتوفر  املنطقة، 
لروؤية املنطقة واالطالع على منظر 
االأع���ل���ى اللتقاط  م���ن  ال��ب��ح��رات 
زوارق  وت���وف���ر  ت���ذك���اري���ة،  ����ش���ور 
)ال���ك���اي���اك(، وحمالت  ال��ت��ج��دي��ف 
للهدايا التذكارية، ومقاهي بجانب 
جتربة  الإث����راء  ال��ب��ح��رات  منطقة 

الزوار. 
�شيح  م�����ش��ار  م�����ش��روع  �شي�شمل  ك��م��ا 
ال�شلم Route 1، جتربة م�شاهدة 
الطلق من خالل  الهواء  �شينما يف 
مبادرة ال�شينما املفتوحة، باالإ�شافة 
واملعار�س  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإق���ام���ة  اإىل 
الفنية، وحتديد منطقة خم�ش�شة 
 Caravan( ل�����ل�����ك�����رف�����ان�����ات 
البنية  ب��ت��وف��ر  وذل����ك   ،)Park
التحتية واملرافق العامة ال�شتقبال 

وقوف الكرفانات. 
مبادرات  اأي�����ش��اً  امل�����ش��روع  وي�����ش��م��ل 
باملظالت،  ال��ق��ف��ز  م��ث��ل  ري��ا���ش��ي��ة، 
واملنطاد، واأن�شطة ال�شفاري، ونادي 
ط����ائ����رات و����ش���ي���ارات ال��ت��ح��ك��م عن 
خم�ش�س  م�شار  اأول  وتوفر  بعد، 
الربية  ال�������ش���ح���راوي���ة  ل��ل��و���ش��ائ��ل 
وال�شكوتر  ال��ه��وائ��ي��ة  وال����دراج����ات 
يربط  ال�������ش���ح���راوي،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
ال�شياحية، واملراكز  مناطق اجلذب 
امل�شار  م���ع  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ال���ق���ائ���م ل���ل���دراج���ات ال���ه���وائ���ي���ة يف 

القدرة و�شيح ال�شلم. 
حمطة  اإن�شاء  ذلك  بجانب  و�شيتم 
الرمال،  ع��ل��ى  ل��ل��ت��زل��ج  ���ش��ح��راوي��ة 
وتوفر  ال�����ش��ح��راوي��ة،  وال���ق���ي���ادة 
املرافق واخلدمات الالزمة، بهدف 
للزوار  تتيح  فريدة  جتربة  توفر 
واملغامرات  ب��اجل��والت  اال���ش��ت��م��ت��اع 
املختلفة  وال��ري��ا���ش��ات  واالأن�����ش��ط��ة 
بطريقة اآمنة ومنظمة وفقاً الأعلى 
ي�شمل  ك���م���ا  ال�������ش���الم���ة،  م���ع���اي���ر 
الهليكوبرت  توفر جوالت  امل�شروع 
باملناظر  لال�شتمتاع  املنطقة  ح��ول 

الربية من االأعلى. 

�صرطة اأبوظبي والهالل الأحمر تنفذان مبادرة » همم ت�صمو « لأ�صحاب الهمم
•• اأبوظبي-الفجر:

وهيئة  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  ن���ف���ذت 
ال���ه���الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي فرع 
ت�شمو«  »ه����م����م  م������ب������ادرة  ال����ع����ني 
م�شت�شفى  مع   والتن�شيق  بالتعاون 
توزيع  وت�����ش��م��ن��ت  اخل���ل���ي���ج  ع����ني 
الهمم  الأ�شحاب  متحركة  كرا�شي 

مب�شاركة دورية ال�شعادة .
واأو�����ش����ح ال��ع��ق��ي��د م��ط��ر ع��ب��د اهلل 
املهري مدير اإدارة مرور العني اأن 
تاأتي من منطلق احلر�س  امل��ب��ادرة 
اإ���ش��ع��اد ف��ئ��ة اأ���ش��ح��اب الهمم  ع��ل��ى 
وتعزيز دورهم ودجمهم يف املجتمع 
، م�شيداً  بال�شراكة والتعاون الدائم 
مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
و املوؤ�ش�شات اخلارجية على دعمهم  

مبادرات �شرطة اأبوظبي . 
عبيد  اأح�����م�����د  ال�����دك�����ت�����ور  وث����م����ن 
ال���ظ���اه���ري  م��دي��ر م��رك��ز الهالل 

�شرطة  ج���ه���ود  ب���ال���ع���ني،  االأح����م����ر 
على   وحر�شها  االإن�شانية  اأبوظبي 
حت��ق��ي��ق اأه�������داف ال��ع��م��ل اخل���ري 
واالإن�شاين وبث ال�شعادة والطماأنينة 
�شمل  واأك�����د حم��م��د   . امل��ج��ت��م��ع  يف 
اإدارة   جم���ل�������س  رئ���ي�������س  امل���ع���م���ري 

م�شت�شفى عني اخلليج، اإن امل�شاركة 
تاأتي  �شمن االهتمام بالتعاون مع 
ال�شركاء لدعم  املبادرات  االإن�شانية 
مع  املجتمعي  التوا�شل  تعزز  التي 
اإىل ان  كافة �شرائح املجتمع الفتاً  
ال�شركاء  من  تعد  اأبوظبي  �شرطة 

م�شت�شفى  ل���دى  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
عني اخلليج ومن اجلهات املهمة يف 
املجتمع والتي تلعب دوراً كبراً يف 
دعم املبادرات االإن�شانية  وخ�شو�شا 

لفئة اأ�شحاب الهمم .
وح�شر  تنفيذ املبادرة الرائد خالد 

العالقات  ف����رع  م���دي���ر  ال���ع���زي���زي 
ب��اإدارة مرور العني و كليثم  العامة 
امل�شاعدات  ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي 
االأحمر  ال���ه���الل  مب���رك���ز  امل��ح��ل��ي��ة 
ودك����ت����ورة م�����روى ال�����ش��ع��ي��دي من 

م�شت�شفى عني اخلليج.

جمل�ش الوزراء يعتمد اأجندة العطالت الر�صمية 
يف القطاعني احلكومي واخلا�ش لعام 2023

•• اأبوظبي -وام:

الر�شمية  ال��ع��ط��الت  اأج���ن���دة  ال������وزراء  اع��ت��م��د جم��ل�����س 
ال��ق��ط��اع��ني احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س لعام  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

.2023
ياأتي هذا القرار يف اإطار تنظيم �شر العمل يف القطاعني 
احلكومي واخلا�س، مبا ي�شمن لكافة االأفراد العاملني 
يف خمتلف القطاعات واالأ�شر املواطنة واملقيمة اإمكانية 
التخطيط امل�شبق للعطالت وتنظيم االأن�شطة اخلا�شة، 

ودعم االقت�شاد الوطني مبختلف قطاعاته.
تت�شمن اأجندة العطالت الر�شمية للقطاعني احلكومي 
واخلا�س للعام 2023، عطلة راأ�س ال�شنة امليالدية 1 
يناير 2023، وعطلة عيد الفطر من 29 رم�شان اإىل 
9 ذي  1444ه� ، وعطلة وقفة عرفة بتاريخ  3 �شوال 
 10 م���ن  االأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  وع��ط��ل��ة  1444ه�،  احل��ج��ة 
ال�شنة  راأ���س  1444ه�، وعطلة  12 ذي احلجة  ولغاية 
املولد  وعطلة   ،2023 يوليو   21 ب��ت��اري��خ  الهجرية 
2023، وعطلة  29 �شبتمرب  بتاريخ  ال�شريف  النبوي 

اليوم الوطني من 2 ولغاية 3 دي�شمرب 2023.
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اأخبـار الإمـارات

يف عيد الحتاد ال�51 … الإمارات ت�صتح�صر اإرث قائدي التاأ�صي�ش والتمكني

ال��دول��ة، فيما متثل  االحت����ادي يف 
االإناث ما يزيد عن 60 يف املئة من 
لل�شباب  االإم���ارات  جمل�س  اأع�شاء 
ون�شبة  لل�شباب،  املحلية  واملجال�س 
جمال�س  اأع�شاء  من  املئة  يف   24
االحت���ادي���ة  اجل���ه���ات  يف  االإدارات 

واملحلية. 
املئة  50 يف  ن�شبة  االإن����اث  ومت��ث��ل 
ريا�س  م��رح��ل��ة  يف  ال���ط���الب  م���ن 
االأط����ف����ال ح��ت��ى ال��ت��ع��ل��ي��م م���ا قبل 
العايل، ون�شبة 45.5 يف املئة من 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ط��الب 
يف الدولة، ون�شبة 47 يف املئة من 
موؤ�ش�شات  م��ن  اجل���دد  اخلريجني 

التعليم العايل. 

- االأمن الغذائي.. 
واح���ت���ل م��ل��ف االأم�����ن ال��غ��ذائ��ي يف 
اهتمام  من  كبرا  حيزا  االإم���ارات 
ال�شيخ  ل��ه��م��ا  امل���غ���ف���ور  وم��ت��اب��ع��ة، 
"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
بن  خ��ل��ي��ف��ة  وال�����ش��ي��خ  ثراه"  اهلل 
"رحمه اهلل" حيث  اآل نهيان  زاي��د 
من  ال��ع��دي��د  و���ش��ع  عهدهما  �شهد 
اخل����ط����ط واإط���������الق ال���ك���ث���ر من 
امل�شاريع والربامج امل�شتقبلية التي 
واأداء الدولة يف  ح�شنت من موقع 
العاملي  ال�شعيد  على  امل��ج��ال  ه��ذا 
دول  ����ش���دارة  اإىل  و���ش��ل��ت  اأن  اإىل 
اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
على املوؤ�شر العاملي لالأمن الغذائي 

 .2022
وحققت كمية االإن��ت��اج ال��زراع��ي يف 
امل��ح��ا���ش��ي��ل احلقلية  م���ن  ال���دول���ة 
املثمرة  واالأ������ش�����ج�����ار  وال����ف����واك����ه 
واخل�����ش��روات، من��وا ك��ب��را خالل 

وال���ك���ه���رب���اء وامل���ي���اه وغ���ره���ا من 
املواطنني  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 
وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى اأر��������س ال���دول���ة 
اال�شتقرار  دميومة  على  وحتافظ 

والرفاهية التي يعي�شونها. 
املعبدة  ال���ط���رق  اأط�������وال  وب��ل��غ��ت 
وغر املعبدة يف الدولة ح�شب اآخر 
حوايل   2020 ل��ع��ام  اإح�����ش��ائ��ي��ة 
83،476 كيلومرتا، فيما �شملت 
حم��ف��ظ��ة امل���وان���ئ يف ال���دول���ة 12 
منفذاً بحرياً جتارياً، /عدا املوانئ 
بحرية  مرا�ٍس  و310  النفطية/، 
بحمولة ت�شل اإىل 80 مليون طن 
املوانئ  وت�شتحوذ  الب�شائع،  م��ن 
ال��ب��ح��ري��ة يف دول���ة االإم�����ارات على 
حجم  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   60
والب�شائع  احل�����اوي�����ات  م���ن���اول���ة 
التعاون  جمل�س  دول  اإىل  املتجهة 
ال���ع���رب���ي���ة.. فيما  ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
األف   20 نحو  االإم����ارات  يف  تعمل 
موؤ�ش�شة و�شركة بحرية يف الدولة 
على  ب��ح��ري  جت��م��ع  اأك����رب  لت�شكل 

م�شتوى املنطقة. 
�شبكة  ال���ي���وم  االإم��������ارات  ومت��ت��ل��ك 
الدولية  امل���ط���ارات  م���ن  م��ت��ط��ورة 
من  عامليا  االأب���رز  م��ن  تعترب  التي 
امل�شافرين  وع��دد  اخل��دم��ات  حيث 
وال���رح���الت اجل���وي���ة، ك��م��ا حققت 
االإم�����������ارات ط����ف����رة ح��ق��ي��ق��ة على 
م�شتوى م�شاريع االإ�شكان حيث اإن 
ن�شب املواطنني املالكني مل�شكن على 
م�شتوى الدولة، و�شلت بنهاية عام 
2021 اإىل 86.3 باملئة وهي من 
لعب  وق���د  ع��امل��ي��اً،  االأع��ل��ى  الن�شب 
لالإ�شكان"  زايد  "برنامج  من  كال 
ومبادرات املغفور له ال�شيخ خليفة 

االقت�شادية واالنتقال اإىل اقت�شاد 
امل��ع��رف��ة ع���رب ت�شجيع  ق��ائ��م ع��ل��ى 
االبتكار، وتعزيز االإطار التنظيمي 
للقطاعات االقت�شادية الرئي�شية. 
وقفز الناجت املحلي االإجمايل" من 
58.3 مليار درهم يف 1975 اإىل 
 ،2020 يف  دره��م  ترليون   1.3
غر  ال��ق��ط��اع��ات  م�شاهمة  ومن���ت 
النفطية يف الناجت املحلي من 43 
باملئة   83 اإىل   1975 ع��ام  باملئة 
اإجمايل  ارت��ف��ع  فيما   ،2020 يف 
للدولة  اخلارجية  التجارة  حجم 
العام  يف  دره���م  مليار   11.5 م��ن 
1975 اإىل 1.4 تريليون درهم يف 
2020، وزادت قيمة اال�شتثمارات 
للدولة  ال��واردة  املبا�شرة  االأجنبية 
 2005 40 م��ل��ي��ار دره���م يف  م��ن 

اإىل 73 مليار درهم يف 2020. 
االنفاق احلكومي يف  وحقق حجم 
و258  مليار  من  ارتفاعا  الدولة 
 1975 ال���ع���ام  دره�����م يف  م��ل��ي��ون 
و386  م��ل��ي��اراً   442 اإىل  لي�شل 
2019، يف  العام  مليون دره��م يف 
ح��ني ���ش��ه��د ق��ط��اع ال��ب��ن��وك طفرة 
البنوك  اأع���داد  ارت��ف��اع  ك��ب��رة بعد 
بنكا   20 من  الدولة  يف  التجارية 
عام  يف  ل��ي�����ش��ل   1972 ع�����ام  يف 
2020 اإىل 59 بنكا، فيما ارتفع 
عدد �شركات التاأمني يف الدولة من 
62 �شركة عام 1975 لي�شل اإىل 

 .2020 عام  �شركة   406

- ال�ضياحة.. 
و�شطر القطاع ال�شياحي يف الدولة 
خالل اخلم�شني عام املا�شية ق�شة 
جناح ا�شتثنائية جعلته �شمن اأبرز 

اإىل 393 يف املئة. 

- التعليم.. 
عهد  خ���الل  التعليم  ق��ط��اع  ون����ال 
خا�شا  اه���ت���م���ام���ا  ل��ه��م��ا  امل���غ���ف���ور 
يف  الكبر  التطور  اأرق��ام  ج�شدتها 
التعليم  وموؤ�ش�شات  امل��دار���س  ع��دد 
واخلريجني  وال����ط����الب  ال����ع����ايل 
حيث قفز عدد املدار�س من 227 
لي�شل   ،1975 ال��ع��ام  يف  مدر�شة 
العام  يف  م���در����ش���ة   2،670 اإىل 
موؤ�ش�شات  عدد  بلغ  فيما   ،2020
التعليم العايل يف الدولة اإىل نحو 

.134
العام  التعليم  ط��الب  ع��دد  وارتفع 
61،803 طالبات  الدولة من  يف 
لي�شل   ،1975 ال��ع��ام  وط��الب يف 
و501  األ��ف��ا  و353  م��ل��ي��ون  اإىل 
-19 ال����ع����ام  ط���ال���ب���ة وط����ال����ب يف 
التعليم  طلبة  ع��دد  ام��ا   ،2020
 295،957 العايل فقد بلغ نحو 
ذك����ور   -  161،368/ ط���ال���ب���ا 
ولكافة  اإن������اث/   -  134،589/

م�شتويات التعليم العايل. 

- البنية التحتية.. 
وتربعت م�شروعات البنية التحتية 
القائدين  اأول�����وي�����ات  راأ�������س  ع��ل��ى 
الراحلني "طيب اهلل ثراهما" حيث 
ر�شدت االإمارات يف عهدهما مئات 
م�شاريع  لتنفيذ  الدراهم  مليارات 
التي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  التحتية  البنية 
م�شتدامة،  بيئة  حتقيق  ت�شتهدف 
م�شاريع  �شعيد  ع��ل��ى  وخ�����ش��و���ش��اً 
االإ�شكان  مثل  االأ�شا�شية  اخلدمات 
وال�����ط�����رق وامل������وان������ئ وامل�����ط�����ارات 

 1.2 لت�شبح  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات 
بعد   ،2020 ع�����ام  ط����ن  م���ل���ي���ون 
عام  ط��ن يف  اآالف   103 ك��ان��ت  اأن 
 1079 بزيادة مقدارها   ،1977
ال��ع��ام��ني، فيما زادت  ب��ني  امل��ئ��ة  يف 
قيمة االإن��ت��اج ال��زراع��ي م��ن 154 
لت�شبح   1977 عام  درهم  مليون 
 ،2020 ع��ام  دره���م  مليار   4.1
بلغت  ال��ع��ام��ني  ب��ني  زي����ادة  بن�شبة 

املئة.  يف   2555

- االت�ضاالت.. 
املا�شية منواً  عاماً  ال�50  و�شهدت 
م��ت�����ش��ارع��اً ل��ق��ط��اع االت�������ش���االت يف 
االإم��ارات، حيث قفز عدد خطوط 
الهاتف الثابت من 26 األفا و200 
خط يف العام 1975 اإىل مليونني 
 ،2020 العام  األفاً خالل  و380 
فيما قفزت اأعداد خطوط الهاتف 
خطا   13.711 م����ن  امل���ت���ح���رك 
مليونا   18 اإىل   1987 ال��ع��ام  يف 
العام  حتى   332 و  األ��ف��اً  و374 
ارتفع  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف   ،2020
اأع�������داد ا����ش���رتاك���ات االإن����رتن����ت يف 
ال���دول���ة م��ن ن��ح��و م��ل��ي��ون و200 
2008 لي�شل  األ��ف م�شرتك ع��ام 
3 م��الي��ني و200  اأك���رث م��ن  اإىل 
األف م�شرتك خالل العام 2020، 

وبن�شبة منو بلغت 170 يف املئة. 

- االقت�ضاد.. 
متينة  اأ�ش�شاً  لهما  املغفور  واأر���ش��ى 
يف  وم�شتدام  متنوع  اقت�شاد  لبناء 
دولة االإمارات التي جنحت بف�شل 
اإحداث  يف  وتوجيهاتهما  روؤاه��م��ا 
احلياة  ه��ي��ك��ل  يف  ج�����ذري  ت��غ��ي��ر 

ن���ه���ي���ان، ط���ي���ب اهلل  اآل  زاي������د  ب����ن 
هذا  رئي�شيا يف حتقيق  دورا  ث��راه، 

االإجناز. 
مواكبة  على  االإم�����ارات  وح��ر���ش��ت 
زيادة الطلب على الكهرباء واملياه 
الزيادة  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ال���دول���ة  يف 
ال�����ش��ك��ان ومنو  امل�����ش��ج��ل��ة يف ع����دد 
يف  والتجاري  االقت�شادي  الن�شاط 
حلول  تبني  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��دول��ة، 

م�شتدامة للطاقة املتجددة. 
وت���������ط���������ورت ط������اق������ة امل����ح����ط����ات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��رك��ب��ة يف االإم�����ارات 
ع����ام  يف  م�����ي�����غ�����اوات   482 م������ن 
 35 ح��وايل  اإىل  لت�شل   ،1975
فيما   ،2020 ع��ام  ميغاوات  األ��ف 
املولدة  الكهربائية  الطاقة  حققت 
األف   137 ال�  تطوراً كبراً جتاوز 
 ،2020 العام  يف  غيغاوات/�شاعة 
غيغاوات/  1،467 م��ع  باملقارنة 

�شاعة يف العام 1975. 
وارتفعت كمية املياه املحالة املنتجة 
مليار   2 اإىل  لت�شل   2020 ع��ام 
بزيادة كبرة عن عام  مرت مكعب 
1983 والتي كانت كميتها حينها 
فيما  مكعب،  م��رت  مليون   256
املياه  و�شل عدد حمطات معاجلة 
العادمة يف الدولة عام 2020 اإىل 

حمطة.   125

- املراأة.. 
وع���ززت امل����راأة يف االإم�����ارات خالل 
ع��ه��د امل��غ��ف��ور ل��ه��م��ا ح�����ش��وره��ا يف 
بات م�شاويا  وال��ذي  املجاالت  كافة 

حل�شور الرجال. 
املئة  يف   50 ن�شبة  الن�شاء  وت�شكل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��وي��ة  م����ن 

•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ت��ذك��ر االإم��������ارات م���ع اق����رتاب 
اح��ت��ف��االت ال���دول���ة ب��ع��ي��د االحت���اد 
الفارقة  واالإجن����ازات  امل��اآث��ر  ال�51 
ال��ت��ي ���ش��ط��ره��ا ع��ل��ى م���دى ن�شف 
التاأ�شي�س  قائد  ال��زم��ن،  م��ن  ق��رن 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
ثراه"،  اهلل  "طيب  ن���ه���ي���ان  اآل 
ال�شيخ  له  املغفور  التمكني  وقائد 
"رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
للفخر  مبعثاً  �شتبقى  التي  اهلل"، 
اأب��ن��اء الوطن  واالع��ت��زاز يف نفو�س 
على مر التاريخ وتعاقب االأجيال. 
م�شرتها  يف  االإم��������ارات  وت��رت��ك��ز 
بقيادة  امل��ق��ب��ل��ة  اخل��م�����ش��ني  ن���ح���و 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
املكت�شبات  ع��ل��ى  اهلل"  "حفظه 
واالإجن�������������ازات ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا يف 
ع��ه��د ال��ق��ائ��دي��ن ال��راح��ل��ني، التي 
لدول  ملهماً  منوذجاً  منها  جعلت 
والريادة  للتفوق  ال�شاعية  العامل 

واالنتقال اإىل امل�شتقبل امل�شرق. 
املغفور  عهد  االإم���ارات يف  و�شهدت 
لها  مثيل  ال  تنموية  نه�شة  لهما 
ك��اف��ة جم����االت احل���ي���اة، والتي  يف 
اأبرز  ال��ت��ايل  ال��ت��ق��ري��ر  ي�شتعر�س 
مالحمها واأهم اإجنازاتها باالأرقام 

واحلقائق 

- ال�ضحة.. 
و  التاأ�شي�س"   " ق�����ائ�����دا  اأوىل 
للقطاع  فائقة  عناية  "التمكني" 
اأن  ال�شحي انطالقا من اإميانهما 
االإن�شان هو الرثوة احلقيقية لهذا 
امل��ح��رك��ة لعملية  وال���ق���وة  ال��وط��ن 
وقد  واالزده����ار،  والتنمية  التقدم 
ال�شحي يف عهدهما  القطاع  حقق 
ق���ف���زات ن��وع��ي��ة واإجن�������ازات كبرة 
املتطلبات  ح���ج���م  م����ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب 

والتحديات. 
وق����ف����زت اأرق��������ام امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات يف 
الدولة من 16 م�شت�شفى يف العام 
يف  م�شت�شفى   173 اإىل   1975
ذل���ك منو  وراف����ق   ،2020 ال��ع��ام 
املرتبطة  املوؤ�شرات  من  العديد  يف 
ب�����ش��ح��ة االإن�������ش���ان، ومن����ت اأع�����داد 
العام  لت�شل يف  الدولة  املواليد يف 
مولوداً   97،572 اإىل   2020
يف  م���ول���ودا  ب�19.798  م��ق��ارن��ة 
العام 1975، بن�شبة زيادة و�شلت 

النمو  حيث  من  العاملية  الوجهات 
ال�شياح  ا�شتقطاب  ع��ل��ى  وال���ق���درة 
من خمتلف بقاع االأر�س، كما جنح 
كاأحد  مكانته  تر�شيخ  يف  ال��ق��ط��اع 

اأبرز روافد االقت�شاد الوطني. 
الفندقية  امل��ن�����ش��اآت  اأرق����ام  وق��ف��زت 
ت�شم  ف��ن��دق��ي��ة  م��ن�����ش��اأة   64 م���ن 
 1978 ال��ع��ام  يف  غرفة   5379
ت�شم  فندقية  من�شاأة   1089 اإىل 
فندقية  غرفة  و257  األفا   180
تطورت  ك��م��ا   ،2020 ال���ع���ام  يف 
الدولة  ملن�شاآت  الت�شغيلية  الطاقة 
ال��ف��ن��دق��ي��ة ع���رب ال�����ش��ن��وات، حيث 
 1979 ب��ل��غ ع����دد ن���زالئ���ه���ا ع����ام 
باإجمايل  ن��زي��ل،  األ���ف   392 نحو 
ليلة،  مليون   1.02 اإق��ام��ة  ليايل 
 2020 ع���ام  يف  ع��دده��م  لي�شبح 
األف  14 مليونا و882  اأكرث من 
نزيل باإجمايل ليايل اإقامة 54.3 

مليون. 

- العمل االإن�ضاين.. 
ق���دم���ت دول�����ة االإم��������ارات من���وذج 
عامليا فريدا يف العطاء االإن�شاين 
ب�����داأ م���ع ن�����ش��اأت��ه��ا ع����ام 1971 
وا�شتمد مبادئه من روؤية املغفور 
ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه"، واملغفور 
ل���ه ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
حيث  اهلل"،  "رحمه  ن����ه����ي����ان 
اأبرز  اأح��د  االإن�شاين  العمل  �شكل 
له  �شخرت  التي  الدولة  اأولويات 
لنموه  ال��الزم��ة  االإم��ك��ان��ات  كافة 
وازده���������اره، وو�����ش����ول اأث������ره اإىل 

خمتلف بقاع العامل.
االإم����ارات  دول���ة  تاأ�شي�س  وم��ن��ذ    
امل��ا���ش��ي، و�شل حجم  ال��ع��ام  حتى 
اخلارجية  االإماراتية  امل�شاعدات 
ا�شتفادت  320 مليار درهم،  اإىل 
منها 201 دولة، واأخذت الدولة 
على عاتقها دعم الدول ال�شقيقة 
ذل��ك يف  اأك���ان  ���ش��واء  وال�شديقة، 
جمال دعم امل�شاريع التنموية، اأو 
االإن�شانية  اال�شتجابة  خالل  من 
ل��ل��ك��وارث واالأزم����ات، ومب��ا يدعم 
واال����ش���ت���ق���رار يف هذه  االزده�������ار 
ال��������دول، وال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن حدة 
املعاناة االإن�شانية فيها، وبالتعاون 
م������ع ال�����������ش�����رك�����اء االإق���ل���ي���م���ي���ني 
االأمم  ووك�����������االت  وال�����دول�����ي�����ني 
املجالني  يف  ال���ع���ام���ل���ة  امل���ت���ح���دة 

االإن�شاين والتنموي. 

ح�صور جماهريي لفت يف احتفالت 
البدية بعيد الحتاد ال�51

•• الفجرية -وام:

51 لدولة االإم��ارات، احتفاالتها الوطنية  ال�  اإم��ارة الفجرة الحتفاالت عيد االحت��اد  نظمت جلنة 
املواطنني  من  غفر  وجمع  ال�شرقي،  �شيف  بن  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  بح�شور  البدية  منطقة  يف 
واملقيمني من خمتلف الفئات العمرية. وت�شمنت االحتفاالت التي اأقيمت يف ملعب البدية، م�شرة 
�شعبية حافلة ُرفع فيها علم الدولة، و�شارك فيها عدد كبر من املواطنني واملقيمني، كما تخلل احلفل 
فيها  ا�شتعر�شت  غنائية  ا  ال�شعبية عرو�شً الفرق  وقدمت  �شعبية،  واألعاب  وم�شابقات  تراثية  فقرات 
الغامرة  �شعادتهم  االحتفال عن  امل�شاركون يف  وعرّب  لالإمارات.  والغنائي  املو�شيقي  الثقايف  امل��وروث 

بهذه املنا�شبة الوطنية الغالية، متمنني لدولة االإمارات قيادًة و�شعًبا دوام العز واالأمن واالإجناز.

املجل�ش الوزاري للتنمية برئا�صة من�صور بن زايد ي�صتعر�ش عددًا من املبادرات والت�صريعات لتطوير املنظومة احلكومية 
•• اأبوظبي-وام:

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  تراأ�س 
ُع��ق��د يف  وال���ذي  للتنمية،  ال����وزاري  املجل�س  ال��رئ��ا���ش��ة، اجتماع  دي���وان  وزي���ر 
العا�شمة اأبوظبي، حيث جرى خالله مناق�شة عدد من املبادرات احلكومية 
احلكومي  ال��ع��م��ل  منظومة  دع���م  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 

للمرحلة  احلكومية  االأول��وي��ات  م��ع  ي��ت��واءم  مب��ا  تطويرها،  يف  واال�شتمرار 
القادمة. 

ناق�س املجل�س عددا من ال�شيا�شات واللوائح كالالئحة الوطنية للبناء للدولة 
واالأدلة املرتبطة بها، وال�شيا�شة الوطنية لتعزيز اأمناط احلياة ال�شحية يف 
اإع��ادة ت�شميم  اإىل  التي تهدف  ال�شاملة  الذكية  ال�شحة  االإم��ارات، ومبادرة 
املجل�س  اطلع  بالدولة، كما  ال�شحية  الرعاية  واأدوات تقدمي خدمات  طرق 

على مبادرة بو�شلة امل�شتثمر االأجنبي يف القطاعات امل�شتهدفة، ودرا�شة حول 
النفايات ذات اال�شتخدام ال�شناعي. 

منظومة  تطبيق  م�شتجدات  على  املجل�س  اطلع  احلكومية،  التقارير  ويف 
التاأمني حلماية العمالة يف �شوق العمل بالدولة، وتو�شيات املجل�س الوطني 
االحتادي يف �شاأن "�شيا�شة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ب�شاأن تعزيز ال�شحة 

النف�شية يف الدولة". 

وناق�س املجل�س تقريراً ب�شاأن جمع واإعداد البيانات والتقارير املالية املوحدة 
ا�شرتاتيجية  ب�شاأن  �شنوي  الن�شف  التقرير  ونتائج  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
وتقرير  والتاأمينية،  واملالية  امل�شرفية  القطاعات  التوطني يف  وم�شتهدفات 
ديوان املحا�شبة يف �شاأن احل�شاب اخلتامي لكل من الهيئة العامة للمعا�شات 
والتاأمينات االجتماعية، و�شركة االحتاد للماء والكهرباء، وذلك عن ال�شنة 

املالية املنتهية يف 2021/12/31. 

دبي للثقافة تنظم خميمًا �صتويًا يف مكتبات دبي العامة
•• دبي-وام:

تنظم هيئة الثقافة والفنون يف دبي "دبي للثقافة" يف مكتبات دبي 
اإىل  الهادف  ال�شتوي  املخيم  فعاليات  اأي��ام   10 م��دار  على  العامة 
تطوير مهارات االأطفال احلياتية و�شقل مواهبهم الفنية حتقيقاً 
اللتزامات "دبي للثقافة" بخلق بيئة اإبداعية مُتكن االأطفال من 

اكت�شاف �شحر الفنون واالأ�شغال اليدوية املختلفة.

وتعزيزاً ملفهوم اال�شتدامة يطل املخيم ال�شتوي ملكتبات دبي العامة 
�شيكون  وف��ي��ه  املقبل  دي�شمرب   27 حتى   12 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
االأطفال على موعد مع املرح والثقافة واالألوان وكافة اأنواع الفنون 
املتعددة  والو�شائط  و"الديكوباج"  "الكوالج"  امل��ث��ال  �شبيل  على 
وغ��ره��ا م��ن االأن����واع ال��ت��ي ت��رثي خميلة االأط��ف��ال مم��ن ترتاوح 
اأعمارهم بني 6 و14 عاماً وتطلق العنان ملواهبهم ليكونوا اأكرث 

قدرة على التعبر واالإبداع با�شتخدام الفنون واالأ�شغال اليدوية.

واأكدت اإميان احلمادي مدير ق�شم �شوؤون املكتبات باالإنابة يف دبي 
للثقافة، اأهمية دور "دبي للثقافة" يف حتفيز االأطفال على �شرورة 

ا�شتثمار اأوقاتهم باأن�شطة فنية تعزز من اإمكانياتهم وقدراتهم.
ال��ع��م��ل نقدمها  ال��ف��ع��ال��ي��ات وور�����س  "طيف م��ت��ن��وع م��ن  وق���ال���ت: 
دبي  مكتبات  ت�شت�شيفه  ال���ذي  ال�����ش��ت��وي  امل��خ��ي��م  ع��رب  ل��الأط��ف��ال 
روح  وتعزيز  الفنية  وذائقتهم  بثقافتهم  االرت��ق��اء  بهدف  العامة 
للثقافة" الهادفة  "دبي  روؤى  مع  ين�شجم  ما  وهو  لديهم  االإلهام 

اإىل دع���م امل���واه���ب واإل���ه���ام االأج���ي���ال ال�����ش��اع��دة وحت��ف��ي��زه��ا على 
االإبداع واالبتكار ل�شمان ا�شتدامة الثقافة كاإحدى م�شادر تنويع 
العاملية  تكون عا�شمته  الأن  دبي  الذي تطمح  االإبداعي  االقت�شاد 
بحلول 2026" ..معتربة اأن املخيمات ال�شتوية ت�شاهم يف تعزيز 
امل�شهد الثقايف والفني يف دبي عرب تاأهيل االأجيال القادمة و�شقل 
مهاراتهم احلياتية وتو�شيع معرفتهم يف قطاع الفنون واالأ�شغال 

اليدوية املختلفة.
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اأخبـار الإمـارات
ال�صارقة.. م�صرية وفقرات متنوعة مبدينة مليحة مبنا�صبة عيد الحتاد ال�51 

•• ال�صارقة -وام:

للدولة  ال�51  االحت���اد  عيد  مبنا�شبة  مليحة  مدينة  احتفلت 
بفعاليات واأن�شطة نظمها املجل�س البلدي وبلدية مليحة بالتعاون 
مع هيئة االمناء التجاري وال�شياحي بال�شارقة، ومب�شاركة عدد 
بح�شور  الو�شطى  باملنطقة  احلكومية  وال��دائ��ر  اجل��ه��ات  م��ن 
�شلطان بن علي اخلا�شوين الكتبي رئي�س املجل�س البلدي ملدينة 
مليحة، وم�شبح �شيف عو�س الكتبي مدير بلدية مليحة وعدد 
واأهايل  الدوائر واجلهات احلكومية  وم��دراء  املدينة  اأعيان  من 

املنطقة. 
ال�  االحت��اد  لعيد  كرنفالية  مب�شرة  االحتفال  فعاليات  وب���داأت 
51 �شاركت فيها الدوائر واملوؤ�ش�شات االحتادية واملحلية باملدينة 

واأهايل املدينة والتي انطلقت من اأمام بلدية مليحة اإىل حديقة 
مليحة العامة، وت�شمنت امل�شرة فقرات تراثية �شعبية للفرقة 

املو�شيقية ل�شرطة ال�شارقة، والتي القت ا�شتح�شان احل�شور. 
اأوبريت  العامة،  اأقيم بحديقة مليحة  الذي  االحتفال  وت�شمن 
بعنوان "�شالم يااإمارات" وجل�شة بعنوان “ بيت اجلده” ملجل�س 
اليولة  وعرو�س  بخورفكان،  والطالبات  للطلبة  االأم��ور  اأولياء 
والرق�شات ال�شعبية وفقرة �شعرية قدمها ال�شاعر علي ال�شوهني 
الطفل مبدينة  ملركز  ترفيهية ومر�شما حرا  اإىل جانب فقرات 
وتراثية  وطنية  م�شابقات  مليحة  بلدية  ق��دم��ت  كما  مليحة 
وت��وزي��ع ج��وائ��ز وه��داي��ا على احل�����ش��ور.  وق��ال �شلطان ب��ن علي 
اإن  مليحة  ملدينة  البلدية  املجل�س  رئي�س  الكتبي  اخل��ا���ش��وين 
معاين  له  التاريخ  يكن  خالداً  يوماً  ميثل  دي�شمرب  من  الثاين 

الفخر واالعتزاز ذلك اأنه ي�شادف ذكرى منا�شبة غالية يفتخر 
بها كل مواطن على اأر�س االإمارات.  واأكد م�شبح عو�س الكتبي 
مدير بلدية مليحة اأن احتفالنا بقدوم يوم احتاد اإماراتنا يدفعنا 
اإىل النظر بعيون االإجالل للحكمة والقيادة الر�شيدة والب�شرة 
النافذة التي عرفناها يف املغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان 
التي  ال��ف��ذة  ال�شخ�شية  ك��ان  ثراه" ال��ذي  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
جعلت امل�شتحيل ممكنا واأ�شبحت دولة االإمارات العربية املتحدة 
بداية  منذ  االنتقال  يف  لالأمثال  وم�شرباً  به  يحتذى  منوذجاً 
انطالقة م�شرة االحتاد نحو التقدم و النه�شة و االزدهار ليعم 
االأمن و اال�شتقرار والرخاء.  وتقدم الكتبي بال�شكره والتقديره 
جلميع القائمني على تنظيم هذه الفعاليات والتي من �شاأنها اأن 

تعزز وتنمي قيم الوالء واالنتماء. 

قطاع الف�صاء الإماراتي.. لقاء على الأر�ش يقود طموح زايد اإىل الف�صاء 
ومب�صاركة  الدولة  رئي�ش  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت  املقبل  دي�صمرب  و6   5 يومي  العا�صمة  ت�صت�صيفه  الذي  للف�صاء  اأبوظبي  • حوار 
�صناع قرار ووكالت ف�صاء ونخبة من اخلرباء من اأكرث من 54 دولة �صري�صخ مكانة الإمارات املتقدمة على �صعيد القطاع الف�صائي  

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�شيخ  له  املغفور  لقاء  ر�شم 
اهلل  “طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بن 
امل�����ش��وؤول عن  ال��ف��ري��ق  ثراه”، م��ع 
15” اإىل القمر، يف  “اأبولو  رحلة 
طريق  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  �شبعينيات 
الف�شاء  ارت����ي����اد  اإىل  االإم����������ارات 
اخل�����ارج�����ي، ح���ي���ث ال�������ش���ع���ود اإىل 
الزهرة، و�شواًل  املريخ فالقمر ثم 
ب�شرية  م�شتوطنة  اأول  ب��ن��اء  اإىل 
العام  يف  االأح����م����ر  ال���ك���وك���ب  ع��ل��ى 
بداية  اللقاء  2117، وج�شد هذا 
م�����ش��وار ط��م��وح نحو ق��ط��اع وطني 
ل��ل��ف�����ش��اء، ت��ك��ل��ل ب���اإجن���ازات مكنت 
لها يف  م��ن حجز مقعد  االإم����ارات 
الف�شاء  قطاع  �شناع  كبار  قائمة 
ور�شخ  قيا�شي،  زمن  خالل  العاملي 
�شعيد  ع��ل��ى  امل��ت��ق��دم��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
القطاع الف�شائي، وهو ما �شيعززه 
ح������وار اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ف�����ش��اء ال����ذي 
�شت�شت�شيفه العا�شمة يومي 5 و6 
دي�شمرب املقبل حتت رعاية كرمية 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
�شناع  ومب�شاركة  اهلل"،  "حفظه 
من  ونخبة  ف�شاء  ووك����االت  ق���رار 
العاملي  الف�شاء  قطاع  يف  اخل��رباء 

من اأكرث من 54 دولة. 
وق������دم امل���غ���ف���ور ل����ه ال�����ش��ي��خ زاي����د 
خ������الل ه������ذا ال����ل����ق����اء ع���������دداً من 
عك�شت  ال���ت���ي  امل���ه���م���ة  ال���ر����ش���ائ���ل 
واأكدت  وطموحها،  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
واأ�شحاب  ال��ع��ل��م  ت��ق��دي��ر  اأه��م��ي��ة 
االإجن�����ازات واالإمي�����ان ب��دوره��م يف 
حيث  واملجتمعات،  ال�شعوب  تطور 
روؤيته  ثراه"  اهلل  "طيب  خل�����س 
رحالت  "اإن  اخل��ال��دة:  مقولته  يف 
اإن�شان  ك���ل  ب��ه��ا  ي��ف��خ��ر  ال��ف�����ش��اء 
ع��ل��ى وج���ه االأر������س، الأن��ه��ا جت�شد 
االإميان باهلل وقدرته، ونحن ن�شعر 
كوننا عرباً باأن لنا دوراً عظيماً يف 
االأبحاث،  ه���ذه  ويف  امل�����ش��روع  ه���ذا 
وفخورون بالتقدم الهائل يف علوم 
ال��ف�����ش��اء، ب��ف�����ش��ل ال��ق��واع��د التي 
مئات  منذ  العرب  العلماء  اأر�شاها 
 � االإم�������ارات  و���ش��ط��رت  ال�شنني".  
من  االأوىل  عاماً  اخلم�شني  خالل 
اإجن�����ازات متتالية   � االحت����اد  ع��م��ر 
الف�شاء  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  جم�����ال  يف 
اخل�����ارج�����ي، ان���ط���الق���اً م����ن روؤي�����ة 
االإمارات 2021، ومئوية االإمارات 
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واأكرث  م��داري��اً،  ا�شطناعياً  ق��م��راً 
جديدة  ف�شائية  اأج�����ش��ام   10 م��ن 
ق��ي��د ال��ت��ط��وي��ر، واأك������رث م���ن 50 

احلكومة لبناء اقت�شاد مبني على 
املعرفة. 

ويف العام 2007 مت تاأ�شي�س �شركة 
الياه لالت�شاالت الف�شائية "الياه 
ال���ي���وم واح���دة  ت��ع��د  �شات" وال���ت���ي 
اأب��رز ع�شرة م�شغلني خلدمات  من 
العامل،  يف  اال�شطناعية  االأق��م��ار 
اأكرث  اليوم  ال�شركة  اأقمار  وتغطي 
العامل،  ���ش��ك��ان  م���ن   80% م���ن 
ات�شاالت  خ����دم����ات  ل���ه���م  وت����وف����ر 
والبث  االإن��رتن��ت،  ت�شمل  رئي�شية 
الف�شائي، وربط ال�شبكات، وحلول 

االت�شاالت املتنقلة. 
ال�شناعي  ال��ق��م��ر  اإط����الق  و���ش��ك��ل 
 2009 يف  �شات1-”،  “دبي 
ا�شطناعي  قمر  اأول  يعترب  ال��ذي 
اإم����ارات����ي ل��ال���ش��ت�����ش��ع��ار ع���ن بعد، 
القرارات  بناء  يف  ج��دي��دة  مرحلة 
واملعطيات  البيانات  على  املعتمدة 
هذا  �شاهم  ال��وق��ت، حيث  ذل��ك  يف 
القمر يف توفر بيانات للعديد من 
التطبيقات املدنية مثل: تخطيط 
امل��������دن، وال���ت���ط���وي���ر ال����ع����م����راين، 
واالت�شاالت  العلمية،  وال��ب��ح��وث 
واملوا�شالت،  وال��ن��ق��ل  ال��ه��ات��ف��ي��ة، 
واالإن�شاءات،  امل��دن��ي��ة  وال��ه��ن��د���ش��ة 
ور������ش�����م اخل�������رائ�������ط، وال����ب����ح����وث 

اجليولوجية. 
القطاع  وت��ط��وي��ر  تنظيم  وب��ه��دف 
العام  ���ش��ه��د  ال��وط��ن��ي،  ال��ف�����ش��ائ��ي 
االإمارات  وكالة  تاأ�شي�س   2014
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف دع���م  ل���ل���ف�������ش���اء 
امل�شتدام،  ال���وط���ن���ي  االق���ت�������ش���اد 
وت��ن��م��ي��ة ال���ك���وادر ال��ب�����ش��ري��ة ودعم 
م�����ش��اري��ع ال��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر يف 
قطاع الف�شاء، وتعزيز واإب��راز دور 
الف�شائية  اخلريطة  على  الدولة 

اإقليمياً وعاملياً. 
ال���وك���ال���ة، �شهد  ت��اأ���ش��ي�����س  وم���ن���ذ 
تطورات  االإماراتي  الف�شاء  قطاع 
ال�شرتاتيجيات  تنفيذاً  متالحقة 

ف�شائية  ومن�شاأة  وموؤ�ش�شة  �شركة 
بحثية  مراكز  و5  ونا�شئة،  عاملية 
لعلوم الف�شاء و3 جامعات لتاأهيل 
االإمارات  وباتت  الوطنية،  الكوادر 
خ��ام�����س دول���ة يف ال��ع��امل تنجح يف 
امل���ري���خ ومن  م����دار  اإىل  ال��و���ش��ول 
املرة االأوىل، بعدما متكن "م�شبار 
العام  م���ن  ف���رباي���ر   9 يف  االأمل" 
2021 من الو�شول اإىل الكوكب 
اأ���ش��ب��ح هزاع  ب��ن��ج��اح، كما  االأح��م��ر 
 2019 ���ش��ب��ت��م��رب  يف  امل��ن�����ش��وري 
ورائد  اإم���ارات���ي،  ف�شاء  رائ���د  اأول 
الف�شاء العربي االأول الذي ي�شل 

اإىل حمطة الف�شاء الدولية. 
وت�شعى دولة االإمارات يف اخلم�شني 
اإجنازاتها  تعزيز  اإىل  املقبلة  عاماً 
التي حققتها يف اخلم�شني املا�شية 
وت��ر���ش��ي��خ ح�����ش��وره��ا ال��ع��امل��ي، من 
ف�شائية  م�شاريع  اإطالقها  خ��الل 
مئوية  م��ع  ين�شجم  مب��ا  ط��م��وح��ة 
ت�شتهدف  التي   2071 االإم���ارات 
ال���ف�������ش���اء  ق�����ط�����اع  دور  ت����ع����زي����ز 
االإم���ارات  تكون  اأن  يف  وم�شاهمته 

من اأف�شل دول العامل. 
وك�����ان ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زايد 
“طيب  ن���ه���ي���ان،  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
نحو  ث���اق���ب���ة  ن���ظ���رة  ثراه”،  اهلل 
باهتمامه،  وحظي  الف�شاء  قطاع 
ح��ي��ث ���ش��ه��دت االإم������ارات يف عهده 
لالت�شاالت"  "الرثيا  ت��اأ���ش��ي�����س 
مزودة  �شركة  ك���اأول   1997 ع��ام 
املتنقلة  االت���������ش����االت  خل����دم����ات 
اإ�س  "اإم  ال�شناعية  االأق��م��ار  ع��رب 
املبتكرة  االت�شاالت  وحلول  اإ�س"، 
للعديد من القطاعات، حيث �شهد 
قمر  اأول  اإط�����الق   2000 ال���ع���ام 
املتنقلة  ل��الت�����ش��االت  ا���ش��ط��ن��اع��ي 

 ."1 "ثريا 
حكومة  اأ�ش�شت   2006 العام  ويف 
للعلوم  االإم��������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  دب����ي 
والتقنية املتقدمة "اإيا�شت" بهدف 
والتقنيات  ال��ف�����ش��اء  ق��ط��اع  دع����م 
الف�شاء،  اأبحاث  وتعزيز  املتقدمة 
املوؤ�ش�شة يف عملها حتى  وا�شتمرت 
اأبريل 2015 ليتم تاأ�شي�س مركز 
بقرار  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
وال���ذي  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
للعلوم  االإم�������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  دم���ج 
م����ع مركز  امل���ت���ق���دم���ة  وال���ت���ق���ن���ي���ة 
لدعم  للف�شاء،  را���ش��د  ب��ن  حممد 
والبحث  التكنولوجية  امل�����ش��اري��ع 
االإمارات،  دول��ة  يف  املتقدم  العلمي 
توجهات  دع������م  يف  وامل�������ش���اه���م���ة 

مدرو�شة، حيث مت يف العام 2016 
اإطالق ال�شيا�شة الوطنية للف�شاء، 
والغايات  التوجهات  ر�شمت  والتي 
املراد حتقيقها يف جمال الف�شاء. 

اإط������الق   2017 ال����ع����ام  و����ش���ه���د 
والذي  للف�شاء  الوطني  الربنامج 
بناء  بهدف  ع��ام  ملئة  ت�شمن خطة 
اأول م�شتوطنة ب�شرية على الكوكب 
االأحمر بحلول العام 2117، كما 
مت اإطالق برنامج االإم��ارات لرواد 
التحتية  البنية  لتاأ�شي�س  الف�شاء 
لقطاع الف�شاء االإماراتي، وتاأهيل 
رواد ف�شاء اإماراتيني، حيث و�شل 
رائ�����د ال��ف�����ش��اء االإم�����ارات�����ي ه���زاع 
املن�شوري يف 25 �شبتمرب 2019 
الدولية،  ال��ف�����ش��اء  حم��ط��ة  اإىل 
عربي  ف�����ش��اء  رائ����د  اأول  ل��ي�����ش��ب��ح 

ي�شل اإىل املحطة الدولية. 
اإىل  ُي�����ش��اف  ت��اري��خ��ي  اإجن�����از  ويف 
�شجل االإمارات احلافل يف خمتلف 
جديدة  ملرحلة  ويوؤ�ش�س  املجاالت، 
اأطلقت  يف قطاع الف�شاء الوطني، 
 2018 اأك��ت��وب��ر   29 االإم����ارات يف 
القمر اال�شطناعي "خليفة �شات"، 
الذي يعد اأول قمر ا�شطناعي يتم 
اإماراتية  واأي����ٍد  ب��خ��ربات  ت�شنيعه 
�س  بن�شبة 100 باملائة، وهو خم�شّ
الأغ���را����س ر���ش��د االأر�������س، االأم���ر 
الذي ير�شخ مكانة االإم��ارات دولة 
رائ��دة يف قطاع علوم الف�شاء على 
تقنية  واأي��ق��ون��ة  ال��ع��امل،  م�شتوى 

اإماراتية خلدمة الب�شرية. 
واأعلنت دولة االإم��ارات يف 2018 
ف�شاء  رائ������دي  اأول  اخ���ت���ي���ار  ع���ن 
عبدان  علي  ه��زاع  هما  اإماراتيني، 
�شيف  و�شلطان  املن�شوري  خلفان 
بالتعاون  ال���ن���ي���ادي  ح��م��د  م��ف��ت��اح 
الرو�شية  ال���ف�������ش���اء  وك����ال����ة  م����ع 
بني  م�����ن  “رو�شكو�شمو�س”، 
اإماراتيني  و���ش��اب��ة  ���ش��اب��اً   4022
�شمن  ل����الخ����ت����ب����ارات،  ت����ق����دم����وا 

الف�شاء،  ل���رواد  االإم����ارات  برنامج 
ال��ه��ادف اإىل ت��اأه��ي��ل واإر���ش��ال رواد 
الف�شاء  اإىل  اإم���ارات���ي���ني  ف�����ش��اء 

اخلارجي لتنفيذ مهام علمية. 
وحر�شت االإمارات على و�شع اإطار 
الف�شائي،  القطاع  ينظم  ت�شريعي 
وتنظيمية  ت�شريعية  لبيئة  ويهيئ 
واالأنظمة  ال��ق��وان��ني  م��ع  تن�شجم 
ال������دول������ة، وحت����رتم  االأخ����������رى يف 
امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة، ف��اأ���ش��درت يف 
2019 قانوناً ينظم  اأواخ��ر العام 
االأول  وي���ع���ت���رب  ال���ف�������ش���اء  ق���ط���اع 
م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى العربي 

واالإ�شالمي. 
االإماراتي  ال��ف�����ش��اء  رائ���د  وو���ش��ل 
�شبتمرب   25 يف  امل��ن�����ش��وري  ه���زاع 
الف�شاء  حم���ط���ة  اإىل   2019
ف�شاء  رائ��د  اأول  لي�شبح  الدولية، 
الدولية،  املحطة  اإىل  ي�شل  عربي 
ح���ي���ث ت�����ش��م��ن��ت م��ه��م��ت��ه جت����ارب 
احلياة  توثيق  اإىل  اإ���ش��اف��ة  علمية 
منت  على  الف�شاء  ل��رواد  اليومية 

املحطة الدولية. 
اأطلقت   2020 ي��ون��ي��و   20 ويف 
اإىل  االأمل"  "م�شبار  االإم��������ارات 
املريخ لفهم التغرات املناخية على 
اأ�شباب  واكت�شاف  االأحمر،  الكوكب 
تاآكل غالفه اجل��وي، وع��دم وجود 
بيئة منا�شبة للحياة على �شطحه، 
التا�شع  االأمل" يف  "م�شبار  وجن��ح 
الدخول  يف   2021 ف��رباي��ر  م��ن 

بداية 2028. 
قطاع  يف  االإم�����������ارات  واإجن�����������ازات 
وا�شتك�شافه  ال���ف�������ش���اء  ���ش��ن��اع��ة 
م�����ش��ت��م��رة، ف���ف���ي ال����ع����ام اجل�����اري 
2022 �شهد تاأ�شي�س اأول منطقة 
ف�شاء اقت�شادية يف مدينة م�شدر 
متكاملة  اأع��م��ال  منظومة  الإق��ام��ة 
لدعم ال�شركات النا�شئة وامل�شاريع 
تعترب  واملتو�شطة، حيث  ال�شغرة 
�شتحت�شنها  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه 
بني  م���ن  االأوىل  م�����ش��در  م��دي��ن��ة 
عديدة  ومراكز  اقت�شادية  مناطق 
�شتطلقها  ال��ف�����ش��اء  لتكنولوجيا 
وك���ال���ة االإم�������ارات ل��ل��ف�����ش��اء لدعم 
وبناء  تناف�شي  خ��ا���س  ق��ط��اع  ب��ن��اء 
ال���وط���ن���ي���ة يف جم���ال  ال������ق������درات 
النمو  يف  وامل�������ش���اه���م���ة  ال���ف�������ش���اء 
على  االإم���ارات  لدولة  االقت�شادي 

مدى اخلم�شني عاًما القادمة. 
ك�����ذل�����ك ����ش���ه���د ال������ع������ام اجل��������اري 
اإط������������الق ال�����ربن�����ام�����ج ال����وط����ن����ي 
الّرادارية  اال�شطناعية  لالأقمار 
"�شندوق  وت��اأ���ش��ي�����س  "�شرب"، 
 3 م��ال  الوطني" ب��راأ���س  الف�شاء 
امل�شاريع  لتطوير  دره���م  م��ل��ي��ارات 
والبحثية يف قطاع  اال�شرتاتيجية 
�شركات  ت��اأ���ش��ي�����س  ودع����م  ال��ف�����ش��اء 

وطنية يف تكنولوجيا الف�شاء. 
ف��ازت االإم���ارات برئا�شة جلنة  كما 
االأمم املتحدة لال�شتخدام ال�شلمي 
"كوبو�س"،  اخل���ارج���ي  ل��ل��ف�����ش��اء 
تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  اللجنة  وت�شطلع 
وتتبع   ،1959 ال��ع��ام  م���رة  الأول 
ل�شوؤون  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ك��ت��ب 
تنظيم  مبهمة  اخلارجي،  الف�شاء 
الف�شاء  وا���ش��ت��خ��دام  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
ال�شالم  اأجل  الب�شرية من  ل�شالح 
واالأمن والتنمية، وت�شجيع برامج 
اأبحاث الف�شاء، وهي حتظى بدور 
حموري يف بناء ال�شيا�شات ل�شمان 
اإىل  باالإ�شافة  الف�شاء،  ا�شتدامة 
التنظيمية  االأط���ر  تبني  ت�شجيع 

الداعية لتبني ال�شلوك امل�شوؤول. 
ورحلة االإمارات مع قطاع الف�شاء 
قيادة  ب��روؤي��ة  مت�شلحة  م�شتمرة، 
وطموحات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ت�����ش��ت�����ش��رف 

الكوكب  االلتقاط حول  م��دار  اإىل 
االإم��ارات خام�س  لت�شبح  االأحمر، 
اإىل  بنجاح  ت�شل  ال��ع��امل  يف  دول���ة 

مدار املريخ ومن املرة االأوىل. 
اأعلنت   2020 �شبتمرب   29 ويف 
عربية  م��ه��م��ة  اأول  ع��ن  االإم������ارات 
وذلك  القمر،  ال�شتك�شاف  علمية 
�شمن اال�شرتاتيجية التي اأطلقها 
ب��ن را���ش��د للف�شاء  م��رك��ز حم��م��د 
"2021 - 2031"، حيث ي�شمل 
اأول  واإط��������الق  ت���ط���وي���ر  امل�������ش���روع 
حتت  للقمر  اإم���ارات���ي  م�شتك�شف 
ا�شم "را�شد"، يتم ت�شميمه وبناوؤه 
لتكون   ،100% اإماراتية  بجهود 
االإم����������ارات ب���ذل���ك راب������ع دول������ة يف 
ا�شتك�شاف  مهام  يف  ت�شارك  العامل 
واأول  ع��ل��م��ي��ة،  الأغ����را�����س  ال��ق��م��ر 
دولة عربية تقوم مبهمة ف�شائية 

ال�شتك�شاف �شطح القمر. 
و�شهد اأكتوبر 2020 االإعالن عن 
م�شروع القمر ال�شناعي االإماراتي 
قمر  ث�����اين   ،”MBZ-Sat“
ا�شطناعي اإماراتي يبنيه ويطوره 
املهند�شني  م���ن  ف���ري���ق  ب��ال��ك��ام��ل 
“خليفة  ق��م��ر  ب��ع��د  االإم���ارات���ي���ني، 
 ،"MBZ-Sat" شات”.  و�شيكون�
الذي يعمل عليه مركز حممد بن 
را�شد للف�شاء بدبي، القمر املدين 
االأكرث تطوراً يف املنطقة يف جمال 
الدقة  ع��ايل  الف�شائي  الت�شوير 
والو�شوح، حيث يتوقع اإطالقه يف 

العام 2023. 
اأكتوبر  يف  االإم�����������ارات  وك�������ش���ف���ت 
يف  ج���دي���دة  م��ه��م��ة  ع���ن   2021
جمال الف�شاء تت�شمن بناء مركبة 
اإم���ارات���ي���ة ت��ق��ط��ع رحلة  ف�����ش��ائ��ي��ة 
كيلومرت  م��ل��ي��ار   3.6 م���ق���داره���ا 
كويكبات  �شبع  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  مت��ر 
وتنفذ  ال�شم�شية  املجموعة  �شمن 
كويكب  اآخ��ر  على  تاريخياً  هبوطاً 
خم�س  ت�شتمر  التي  رحلتها  �شمن 

�شنوات. 
و���ش��ي�����ش��ت��غ��رق ت��ط��وي��ر امل���رك���ب���ة 7 
جاهزة  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  ����ش���ن���وات، 
الف�شائية،  رحلتها  يف  لالنطالق 
���ش��م��ن ن���اف���ذة اإط�����الق حت����دد لها 

ت��ع��ان��ق ال�����ش��م��اء وع��زمي��ة �شعب ال 
يعرف امل�شتحيل. 

- ق���ط���اع ال���ف�������ش���اء االإم������ارات������ي.. 
حمطات م�شيئة.. 

االإمارات  طموح  بداية   ..  1974
لتاأ�شي�س قطاع الف�شاء الوطني. 

"الرثيا  تاأ�شي�س �شركة   ..  1997
لالت�شاالت" . 

من  االن�������ت�������ق�������ال   ..  2006
لالأقمار  الت�شنيع  اإىل  الت�شغيل 
تاأ�شي�س  خ��الل  م��ن  اال�شطناعية 
موؤ�ش�شة االإمارات للعلوم والتقنية 

املتقدمة )اإيا�شت(. 
2007 .. اإن�شاء �شركة الياه �شات 

لالت�شاالت الف�شائية. 
2014 .. تاأ�شي�س وكالة االإمارات 

للف�شاء. 
حممد  مركز  انطالق   ..2015

بن را�شد للف�شاء . 
ال�شيا�شة  اإط���������الق   ..2016

الوطنية للف�شاء. 
2017.. اإطالق برنامج االإمارات 

لرواد الف�شاء. 
ال���ق���م���ر  اإط������������الق   ..  2018

اال�شطناعي "خليفة �شات". 
2019 .. و�شول هزاع املن�شوري 
واإ�شدار  الدولية  الف�شاء  ملحطة 

قانون الف�شاء. 
االأمل  م�شبار  اإط���الق   ..2020
للمريخ واإعالن مهمة "ا�شتك�شاف 
الف�شاء  "نوابغ  واإط���الق  القمر" 

العرب". 
االإمارات  مهمة  اإعالن   ..2021
ال���ش��ت��ك�����ش��اف ح����زام ال��ك��وي��ك��ب��ات يف 

املجموعة ال�شم�شية. 
  ..2022

الوطني  ال���ربن���ام���ج  اإط������الق   ü
الّرادارية  اال�شطناعية  لالأقمار 

"�شرب". 
الف�شاء  "�شندوق  ت��اأ���ش��ي�����س   ü
مليارات   3 م��ال  الوطني" ب��راأ���س 

درهم. 
جلنة  ب��رئ��ا���ش��ة  االإم�����ارات  ف���وز   ü
االأمم املتحدة لال�شتخدام ال�شلمي 

للف�شاء اخلارجي "كوبو�س". 

الوطني  الف�صاء  قطاع  لنجاحات  اأ�ص�صت  زايد  ال�صيخ  املوؤ�ص�ش  للقائد  امل�صتقبلية  •  الروؤية 

التطوير  قيد  جديدة  ف�صائية  اأج�صام   10 من  واأكرث  مداريًا  ا�صطناعيًا  قمرًا   19 متتلك  • الإمارات 

بالدولة  الف�صاء  لعلوم  بحثية  مراكز  و5  ونا�صئة  عاملية  ف�صائية  ومن�صاأة  وموؤ�ص�صة  �صركة   50 من  • اأكرث 

املريخ   مدار  اإىل  الو�صول  يف  تنجح  عربية  دولة  واأول  العامل  يف  دولة  خام�ش  • الإمارات 
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•• دبي-الفجر:

ا�شتقبلت اأكادميية �شرطة دبي، وفداً من اأكادميية ال�شرطة ال�شنغافورية، 
غامن  غيث  الدكتور  االأ�شتاذ  اللواء  �شعادة  الوفد  ا�شتقبال  يف  كان  حيث 
بالوكالة،  والتدريب  االأكادميية  ل�شوؤون  العام  القائد  ال�شويدي، م�شاعد 
والعميد بدران �شعيد ال�شام�شي، مدير االإدارة العامة للتدريب، والعميد 
دبي  �شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  مدير  ال�شام�شي،  بطي  حممد  الدكتور  االأ���ش��ت��اذ 
بالوكالة، والعميد �شلطان علي خمي�س ال�شام�شي، نائب مدير االأكادميية 

بالوكالة، وعدد من ال�شباط.
ورحب اللواء غيث ال�شويدي، بالوفد الزائر الذي �شم �شعادة اللواء اأنور 
وال�شيد  ال�شنغافورية،  ال�شرطة  الأكادميية  التنفيذي  الرئي�س  اهلل،  عبد 
ومرافقيهما،  العمليات،  ل�شوؤون  ال�شرطة  مفو�س  نائب  ه��وا،  قيم  ليان 
موؤكداً حر�س �شرطة دبي، وبتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
املُ�شرتك مع كافة  التعاون  العام ل�شرطة دبي، على تعزيز  القائد  املري، 

املوؤ�ش�شات االأمنية وال�شرطية واجلهات ذات ال�شلة بالعمل االأمني، بهدف 
واملمار�شات  ال��ت��ج��ارب  اأف�شل  واالط���الع على  واخل���ربات  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل 

الناجحة يف العمل ال�شرطي.
ُمف�شل  �شرح  اإىل  ال�شيوف  ا�شتمع  الر�شمية،  اال�شتقبال  مرا�شم  وعقب 
عن االأكادميية، واأهدافها، ور�شالتها، وروؤيتها امل�شتقبلية، والربامج التي 
تقدمها لطلبة الدرا�شات العليا، والطلبة املر�شحني واملر�شحات، وطلبة 

الدرا�شات امل�شائية املُنتظمة.
اليومية  ال��ت��دري��ب��ات  ال�شتعرا�س  ال��ع��ام،  ال��ت��دري��ب  م��ي��دان  ال��وف��د  وزار 
املو�شيقية  ال��ف��رق��ة  قدمتها  م��ع��زوف��ات  اإىل  اال�شتماع  ومت  للُمنت�شبني، 
ل�شرطة دبي، ثم انتقل الوفد اإىل نادي �شباط �شرطة دبي مل�شاهدة فيلم 

عن االأكادميية. 
ويف ختام الزيارة، �شكر الوفد الزائر القيادة العامة ل�شرطة دبي، ممثلة 
التقدم  دوام  لها  ال��زي��ارة، متمنني  ه��ذه  على  دب��ي،  �شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  يف 

واالزدهار، ثم مت تبادل الدروع والتقاط ال�شور التذكارية.

•• ال�صارقة -وام:

بال�شارقة  احل��م��ري��ة  م��دي��ن��ة  ت��ن��ظ��م 
ال�51 فعاليات  مبنا�شبة عيد االحتاد 
من  االأول  من  ب��دءا  ومتنوعة  عديدة 
ع�شرا  الرابعة  ال�شاعة  م��ن  دي�شمرب 
قرية  يف  وذل��ك  م�شاء  العا�شرة  وحتى 

الرتاث. 
احتفاالت  احل��م��ري��ة  ���ش��ك��ان  وي�����ش��ه��د 
ال�شعبية  واالأه��ازي��ج  باالأن�شطة  غنية 

والرتاثية توؤديها الفرق ال�شعبية. 
فيديو  ع��ر���س  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وتت�شمن 
عن عيد االحتاد ال�51 اأعدته اللجان 
م�شابقة  اع�����داد  ج��ان��ب  اإىل  امل��ن��ظ��م��ة 

وطنية واأخرى ثقافية لالأطفال. 
االأركان  من  العديد  احل�شور  وي��زور 
ال���ت���ي وف��رت��ه��ا ال��ل��ج��ان امل��ن��ظ��م��ة ويف 
م��ق��دم��ت��ه��ا ج��ل�����ش��ة ك��ب��ار ال�����ش��ن بغية 
باالإ�شافة  االحت���اد،  بعيد  م�شاركتهم 

اإىل ركن الور�س الرتفيهية والتعليمية 
بركن  احل�����ش��ور  ويتمتع  ل��الأط��ف��ال.  

العديد  تت�شمن  التي  االأطفال  األعاب 
وهدايا  الكرتونية  ال�شخ�شيات  م��ن 

متنوعة ت�شمل اجلمهور وكبار ال�شن. 
�شمحة  ب��ن  �شيف  حميد  �شعادة  وق��ال 

يف  البلدي  املجل�س  رئي�س  ال�شام�شي، 
احتفاالت  م�شرة  �شمن   " احلمرية 

ومدنها  ال�������ش���ارق���ة  اإم�������ارة  يف  اأه���ل���ن���ا 
اأه��ايل احلمرية  بعيد االحت��اد، يجدد 

ويتوجهون  ع��ي��ده،  ل��ل��وط��ن يف  ع��ه��ده 
باأ�شمى اآيات ال�شكر واالمتنان للقيادة 

ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي مل ت��دخ��ر ج��ه��دا يف 
�شبيل رفع الوطن واأنفته". 

•• دبي-وام:

والبيئة  املناخي  التغر  وّقعت وزارة 
اأحمد  جمموعة  مع  تفاهم  مذكرة 
املحمود، املتخ�ش�شة يف جمال تقدمي 
اخل���دم���ات ال��ب��ي��ط��ري��ة ال��ع��الج��ي��ة ، 
تطوير  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
ب���رام���ج االر����ش���اد وال��ت��وع��ي��ة للطب 
اخلريجني  وت�����دري�����ب  ال���ب���ي���ط���ري 

وتبادل اخلربات. 
امل��ذك��رة �شمن جهود  ت��وق��ي��ع  ي��اأت��ي 
وزارة التغر املناخي والبيئة لتعزيز 
جهود  يف  اخل��ا���س  القطاع  م�شاركة 
واملجاالت  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ح��م��اي��ة 

الداعمة لالأمن الغذائي. 
وقال �شعادة املهند�س حممد االأمري 
وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع التنوع 
الغذائي.. اإن �شمان ال�شحة العامة 
ميثل اأحد االأولويات اال�شرتاتيجية 
التي حتر�س الوزارة على تعزيزها، 

وت�����ش��ك��ل ال�����ش��ح��ة احل��ي��وان��ي��ة اأحد 
ال�شحة  ملنظومة  الرئي�شة  الركائز 
العامة، لذا تعمل الوزارة باالإ�شافة 

اإىل دورها الت�شريعي والرقابي على 
يف  العاملة  ال��ك��وادر  م��ه��ارات  تعزيز 
يواكب  مبا  البيطري  الطب  جم��ال 

اأعلى املعاير العاملية. 
التفاهم  م���ذك���رة  "تاأتي  واأ�����ش����اف 
�شمن  امل����ح����م����ود  جم����م����وع����ة  م�����ع 

ا�شرتاتيجية الوزارة لتعزيز م�شاركة 
القطاع اخلا�س للم�شاهمة يف حتقيق 

توجهات الدولة وم�شتهدفاتها". 

ويتعاون الطرفان، مبوجب املذكرة، 
يف تطوير برامج ار�شادية وتثقيفية 
وت�شريعات  مب���ع���اي���ر  وت����وع����وي����ة 

خريجي  وتدريب  البيطري،  الطب 
والفنيني  االأط���ب���اء  م��ن  اجل��ام��ع��ات 
يف  املتبادلة  وامل�شاركة  البيطريني، 

االر�شاد  الفعاليات اخلا�شة بربامج 
تبادل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وال��ت��ث��ق��ي��ف، 

اخلربات وامل�شورة الفنية. 
وت��ق��وم جم��م��وع��ة امل��ح��م��ود بتقدمي 
ب�����رام�����ج ت���دري���ب���ي���ة ل����رف����ع ك���ف���اءة 
اخل���ري���ج���ني اجل������دد م����ن االأط����ب����اء 
البيطرين واملهن الطبية البيطرية 
مهاراتهم  ���ش��ق��ل  ب��ه��دف  امل�����ش��اع��دة 
عدد  بتعيني  �شتقوم  كما  العملية، 
املواطنة  ال��ب��ي��ط��ري��ة  ال����ك����وادر  م���ن 
امل��درب��ة ل��دي��ه��ا ب��ع��د ا���ش��ت��ي��ف��اء فرتة 

التدريب الالزمة. 
الدعم  بتقدمي  ال���وزارة  تلتزم  فيما 
الفني الالزم فيما يخ�س ت�شريعات 
البيطري  ال���ط���ب  م��ه��ن��ة  م����زاول����ة 
واالأن�شطة البيطرية، والتن�شيق مع 
عملية  لت�شهيل  االكادميية  اجلهات 
اخلا�شة  املناهج  وتطوير  التدريب 
والعلوم  البيطرية  الطب  بتدري�س 

البيطرية. 

•• دبي -وام: 

اأ�شدر ال�شيخ را�شد بن حمدان بن 
االأعلى  الرئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد 
ملوؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
ق����راراً  امل��ت��م��ي��ز  التعليمي  ل�����الأداء 
املوؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  بت�شكيل 
ب���رئ���ا����ش���ة م���ع���ايل ح��م��ي��د حممد 
القطامي، وع�شوية كل من �شعادة 
ال��دك��ت��ور ج��م��ال حم��م��د املهري 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  للرئي�س،  نائباً 
عاماً  اأميناً  ال�شويدي  علي  خليفة 
للموؤ�ش�شة، و�شعادة الدكتور اأحمد 
ع��ي��د امل��ن�����ش��وري، و���ش��ع��ادة عي�شى 
احل���اي امل���ي���دور، و���ش��ع��ادة عبداهلل 

�شليمان  و�شعادة  باليوحة،  �شعيد 
ع�شواً  االأن�������ش���اري  ع��ب��داخل��ال��ق 

ومقرراً للمجل�س. 
واأ�شاد ال�شيخ را�شد بن حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم بالرعاية الكرمية 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  مكتوم 
“رعاه  جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل”، 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء 
للتعليم ومتكينه  االإم��ارات،  حكام 

وامل�شاندة،  ال���دع���م  ���ش��ب��ل  ب��ك��اف��ة 
ملواكبة  امل�شتمر  للتطوير  ودف��ع��ه 
التي  وال���ت���ط���ل���ع���ات  ال���ط���م���وح���ات 
املجاالت  يف  ال��دول��ة  اإل��ي��ه��ا  ت�شعى 
ك�����اف�����ة، مم�����ا ي����ع����زز م���وق���ع���ه���ا يف 
وانطالقتها  الدولية،  التناف�شية 
نحو تبووؤ املرتبة الالئقة بها بني 

الدول املتقدمة. 
باملبادرات  الدولة  اهتمام  اأن  واأّكد 
يعك�س  التعليم،  لدعم  املجتمعية 
للم�شوؤولية  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
املجتمعية جتاه التعليم، باعتباره 
بناء احل�شارة والتقدم  من ركائز 

واملناف�شة. 
بن  ح��م��دان  موؤ�ش�شة  اأن  واأ���ش��اف 

التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�شد 
امل��ت��م��ي��ز ُت���ع���د اإح�������دى امل����ب����ادرات 
املغفور  اأ���ش�����ش��ه��ا  ال��ت��ي  التعليمية 
ل��ه ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل 
عام  يف  ث�����راه  اهلل  ط���ّي���ب  م��ك��ت��وم 
من م�شوؤوليته  انطالقاً   ،1998
الوطنية، واإميانه الرا�شخ باأهمية 
املوهوبني  ورعاية  املتميز  التعليم 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
التعليم، وكانت من اأوىل املبادرات 
للتميز  ق����اع����دة  اأ����ش�������ش���ت  ال����ت����ي 
واملنطقة  ال���دول���ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
تر�شيخ  يف  الف���ت  ب�شكل  �شاهمت 
خالل  وا�شتطاعت  التميز،  ثقافة 
غر  اإجن���ازات  حتقيق  عاماً   25

املحلي،  الُبعد  جت���اوزت  م�شبوقة 
واأ�شبح لها ح�شوٌر اإقليمي ودويل 
الدولة،  ���ش��م��ع��ة  اإث�����راء  يف  ���ش��اه��م 
وت���ع���زي���ز ����ش���ورت���ه���ا االإي���ج���اب���ي���ة 
كاإحدى الدول الفاعلة واملوؤثرة يف 

م�شاندة اجلهود االأممية. 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح���ر����س  وث���ّم���ن 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
القّيم  االإرث  ه��ذا  ا���ش��ت��م��رار  على 
الذي تركه الراحل الكبر املغفور 
ثراه  اهلل  ال�شيخ حمدان طيب  له 
ودع�����م امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ال���ش��ت��م��رار يف 
والوفاء  ال�شامية،  ر�شالتها  اأداء 

�شركائها  م������ع  ب����ال����ت����زام����ات����ه����ا 
وال����دول����ي����ني جتاه  االإق���ل���ي���م���ي���ني 
اأهداف التنمية امل�شتدامة  حتقيق 
م�شروعات  ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����الل  م����ن 
التعليمية  االحتياجات  ت�شتهدف 
اأو  االأ���ش��ا���ش��ي  التعليم  منها  ���ش��واء 
الوعي  ورف���ع  االإب���داع���ي،  التعليم 
املمار�شات  ون�������ش���ر  االج���ت���م���اع���ي 
وتنمية  امل���ت���م���ي���زة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

التعليم من اأجل االإن�شان. 
حمدان  بن  را�شد  ال�شيخ  واأو���ش��ح 
املرحلة  يف  تتطلع  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب���اأن 
املتاحة  الفر�س  دع��م  اإىل  املقبلة 
يف �شراكاتها اال�شرتاتيجية حملياً 

ا�شتثمار  ن��ح��و  ودول���ي���اً  واإق��ل��ي��م��ي��اً 
جوانب  خمتلف  يف  التقدم  ت�شارع 
والتعليمي،  ال�����رتب�����وي  ال���ع���م���ل 
واإتاحة اأف�شل املمار�شات التعليمية 
املتميزة يف عدة من�شات للتوا�شل 
وااللتقاء بني جمموعات اخلرباء 
يف خمتلف م�شتويات وفئات العمل 
العامل،  م�شتوى  ع��ل��ى  التعليمي 
اإ�شافًة اإىل دعم اجلودة التعليمية 
م���ن خ���الل اإط�����الق من����وذج عاملي 
املوؤ�ش�شات  يف  االأداء  ج��ودة  لقيا�س 
منهجة  وك�����ذل�����ك  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، 
رعاية  جم��ال  يف  العمل  منظومة 
املوهوبني واملبتكرين بالتعاون مع 

املوؤ�ش�شات املعنية وذات العالقة. 

الرتبية  وزارة  ج��ه��ود  اأن  واأّك������د 
واملوؤ�ش�شات  وال��ه��ي��ئ��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م 
حتظى  ال������دول������ة  يف  امل����در�����ش����ي����ة 
ب��ال��ت��ق��دي��ر وف��ر���س ال��ت��م��ك��ني من 
ال�شركاء  من  وه��ي  املوؤ�ش�شة،  قبل 
االأ�����ش����ا�����ش����ي����ني ال����ت����ي ت���ع���م���ل من 

اأجلهم. 

را�صد بن حمدان ي�صدر قرارًا بت�صكيل جمل�ش اأمناء ملو�ص�صة حمدان التعليمية 

•• دبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت االن��ت��ه��اء م��ن اأعمال 
تطوير �شارع املنامة يف دبي، الذي يعد جزءا من م�شروع 
 ،2022 مايو  يف  افتتح  ال��ذي  دبي-العني  �شارع  تطوير 
التحتية  البنية  لتطوير  الهيئة  ج��ه��ود  اإط���ار  يف  وذل���ك 
لقطاعي الطرق والنقل، ودعم م�شرة التطور العمراين 

والتنمية امل�شتدامة الإمارة دبي.
ت�شمنت اأعمال تطوير �شارع املنامة، اإن�شاء حمور مرور 
يجديد يربط �شارع امليدان مع �شارع املنامة ويعرب فوق 

ط��ري��ق دب���ي ال��ع��ني م��ن خ���الل و���ش��ل��ة جم�����ش��رة باأربعة 
رب��ط مع  م��روري��ة فى كل اجت��اه مع منحدرات  م�شارات 

طريق دبي العني.
�شارع  ك��ف��اءة  ورف���ع  تطوير  امل�����ش��روع  عمل  ن��ط��اق  و�شمل 
املنامة القائم من خالل حتويل الدوارات الثالثة االأوىل 
و�شارع �شنعاء  �شارع عدن  املنامة مع كل من  �شارع  على 
و�شارع ند احلمر اإىل تقاطعات اأر�شية حمكومة باإ�شارات 
اأربع  اإىل  امل��روري��ة  امل�شارات  ع��دد  زي��ادة  وكذلك  �شوئية، 
م�شارات يف كل اجتاه حتى تقاطع ند احلمر مع تعديل 
بع�س امل�شارات املرورية ل�شارع عدن، والذي �شاهم بدوره 

 16000 اإىل  للطريق  اال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  زي���ادة  يف 
معدالت  وتخفي�س  االجتاهني،  لكال  ال�شاعة  يف  مركبة 
على  وان�شيابيتها  امل��روري��ة  احل��رك��ة  وت�شهيل  ال��ت��اأخ��ر، 

امتداد التقاطعات.
املنامة  �شارع  تقاطع  حتويل  التطوير  اأعمال  وت�شمنت 
مع �شارع ند احلمر من دوار اإىل تقاطع حمكوم باإ�شارات 
�شوئية، وتخ�شي�س م�شارين بحد اأدنى حلركة الدوران 
للدوران  م�شار حر  وكذلك  االجت��اه��ات،  كافة  للي�شار يف 
لليمني مع ثالثة م�شارات مرورية )كحد اأدنى( للمرور 

امل�شتمر.

طرق دبي تنجز اأعمال تطوير �صارع املنامة

التغري املناخي والبيئة توقع اتفاقية مع جمموعة اأحمد املحمود لتعزيز التعاون يف جمال الطب البيطري 

اأكادميية �صرطة دبي ت�صتقبل وفدًا 
من نظريتها »ال�صنغافورية«

ال�صارقة.. احلمرية حتتفل بعيد الحتاد ال� 51 بفعاليات متنوعة 
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اأخبـار الإمـارات

اعتربوا الريا�ضة اأداة داعمة ال�ضرتاتيجية القوة الناعمة

خرباء دوليون يوؤكدون يف ندوة تريندز اأن الدبلوما�صية الريا�صية و�صيلة لتقوية العالقات الدولية واإر�صاء ال�صالم وال�صتقرار
•• اأبوظبي -الفجر:

اأك�������د خ�������رباء وب����اح����ث����ون دول�����ي�����ون م�������ش���ارك���ون يف ن����دوة 
الناعمة:  القوة  اأدوات  من  ك��اأداة  الريا�شية  »الدبلوما�شية 
للبحوث  تريندز  مركز  نظمها  التي  والتحديات«،  الفر�س 
يف  فعالة  اأداة  الريا�شة  اأن  دب���ي«،  »مكتب   - واال�شت�شارات 
دعائم  الإر���ش��اء  ناجعة  وو�شيلة  ال��دول��ي��ة،  العالقات  تقوية 
ال�شالم واال�شتقرار، واالإ�شهام يف حتقيق التنمية الب�شرية، 

ون�شر ثقافة الت�شامح والتعاي�س وتقبل االآخر.
واأ���ش��ار امل�����ش��ارك��ون يف ال��ن��دوة ع��ن ُب��ع��د، وال��ت��ي ت��اأت��ي �شمن 
واملحا�شرات  وال���ن���دوات  احل���واري���ة  اجل��ل�����ش��ات  م��ن  �شل�شلة 
دبي«،  مكتب   - »تريندز  ينظمها  التي  والبحثية  العلمية 
ِعّزي  فريد  حممد  ال��دك��ت��ور  ومناق�شاتها  حم��اوره��ا  واأدار 
اأن  اإىل  »ت��ري��ن��دز«،  ال��ع��امل��ي يف  ال��ب��اروم��ي��رت  ق��ط��اع  م�شت�شار 
الريا�شة ركيزة اأ�شا�شية يف ت�شكيل الهويات الوطنية للدول، 
حيث تعزز روح الوالء واالنتماء والوحدة، وتقوي التالحم 

املجتمعي.

تعزيز الهوية
يف  �َشراكات  اأول  اخت�شا�شي  علي،  اآل  علي  الندوة،  وا�شتهل 
الدكتور  ع��ن  نيابة  الرتحيبية  الكلمة  ب��اإل��ق��اء  »ت��ري��ن��دز«، 
تريندز  مل��رك��ز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ل��ي  ع��ب��داهلل  حم��م��د 
الريا�شة  اإىل  ُينظر  اإنه  فيها:  قال  واال�شت�شارات،  للبحوث 
على نطاق وا�شع على اأنها عن�شر من عنا�شر القوة الناعمة، 
مما ي�شمح للدول باإبراز �شورتها الدولية واإظهار مزاياها 
الدبلوما�شية  ا�شتخدام مفهوم  ازداد  كما  العاملي،  للجمهور 
املفهوم  ه��ذا  واأر���ش��ى  املا�شيني،  العقدين  خ��الل  الريا�شية 

اأ�ش�س عالقات طويلة االأمد بني ال�شعوب.

واأ�شار اإىل اأنه على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
اأداة مهمة ميكن من خاللها بناء عالقات  تعترب الريا�شة 
جديدة بني دول املجل�س وتعزيز هويتها اخلليجية امل�شرتكة، 
كما ميكن ا�شتخدامها على نطاق دويل لتح�شني العالقات 
اخلارجية لدول اخلليج، نظًرا اإىل اأن الريا�شة اأ�شبحت اأداة 
لتقوية  للدول  كو�شيلة  وُت�شتخدم  الناعمة،  للقوة  �شائعة 
روابطها الدولية وبناء ج�شور �شيا�شية وثقافية واقت�شادية 
الريا�شية  الدبلوما�شية  اأن  م��وؤك��داً  ال��ب��ل��دان،  ب��ني  ج��دي��دة 
ت�شتخدمها  ال��ت��ي  الناعمة،  للقوة  اأ���ش��ي��ل  م��ك��ون  اأ�شبحت 

الدول لتعزيز جاذبيتها.

روح االنتماء والوالء
الريا�شية،  اأبوظبي  قنوات  رئي�س  ال�شعدي،  يعقوب  وق��ال 
وال�شحية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االأزم��ات  من  الكثر  اأن 
الريا�شة،  ع��رب  عليها  والتغلب  حلها  ميكن  واالجتماعية 
ولكن تظل ممار�شة االأن�شطة الريا�شية يف الوطن العربي 
اأغلبية كا�شحة  �شعيفة، ومع ذلك يوجد يف العامل العربي 
و�شائل  خمتلف  على  العربية  الريا�شية  االأح����داث  تتابع 

االإعالم، وهذه املتابعة توؤكد على روح االنتماء والوالء.
واأ�شار ال�شعدي اإىل اأن دولة االإمارات العربية املتحدة اأولت 
تنظيم  حيث  من  والعناية،  االهتمام  من  الكثر  الريا�شة 
البطوالت العاملية واالأحداث الريا�شية الكربى، اإىل جانب 
واجلاهزة  ال��ق��وي��ة  الريا�شية  التحتية  بالبنية  االه��ت��م��ام 
تعزيز  ع��ن  ف�شاًل  العاملية،  االأن�شطة  خمتلف  ال�شت�شافة 
اأ�شلوب  وجعلها  الريا�شة  ممار�شة  عرب  �شحي  حياة  منط 

حياة وفعاًل يومًيا.
 موؤكداً اأن تنظيم بطولة كاأ�س العامل يف دولة قطر �شيكون 
اإيجابية كربى، قد ال تظهر يف الوقت الراهن، بل  اآث��ار  له 

�شتبداأ يف الظهور يف امل�شتقبل القريب، ومع جملة املكا�شب 
كاأ�س  تنظيمها  ع��رب  قطر  بها  حظيت  ال��ت��ي  اللوجي�شتية 
العامل، �شي�شبح من ال�شهل على قطر ودول املنطقة العربية 
ا�شت�شافة االأحداث الريا�شية العاملية الكربى، ملا تتمتع به 

املنطقة من بنية حتتية ريا�شية قوية وجاهزة.

اقت�ضاد جيو�ضيا�ضي
الريا�شة  اأ�شتاذ  ت�شادويك  �شيمون  الدكتور  اأو�شح  ب��دوره، 
يف  املاج�شتر  ب��رن��ام��ج  وم��دي��ر  اجليو�شيا�شي،  واالق��ت�����ش��اد 
اإدارة االأعمال الريا�شية بكلية �شكيما، يف حمور »االقت�شاد 
الفكر  اأن  ال��ع��امل«،  لكاأ�س  قطر  ال�شت�شافة  اجليو�شيا�شي 
التا�شع  القرن  يف  الريا�شة  على  �شيطر  االأوروب���ي  النفعي 
اأ�ش�س  اأنها منفعة عامة، والت��زال  ع�شر، حيث �شورها على 
اأنه  م�شيًفا  الت�شور،  ه��ذا  على  تعتمد  احلديثة  الريا�شة 
اأ�شبحت  ال��ع��امل،  يف  الهائلة  ال��ت��غ��ي��رات  م��ن  �شل�شلة  بعد 
عليها  وعفا  قدمية  والكال�شيكية  النفعية  النظر  وجهات 
الزمن، وقد اأبرزت هذه التحوالت احلاجة اإىل روؤية جديدة 
ا�شت�شافة  اإذ تعد  للريا�شة لت�شبح »اقت�شاًدا جيو�شيا�شًيا«، 
2022 مثااًل وا�شًحا على  قطر لكاأ�س العامل لكرة القدم 

تطبيق االقت�شاد اجليو�شيا�شي الذي تقوده قطر.
للحكومة  من�شة  ق��دم��ت  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  اأن  وذك����ر 
القطرية ملتابعة جمموعة من نتائج بناء الدولة والعالقات 
الدولية، مثل الدبلوما�شية الدولية املعززة، مبيًنا اأنه عند 
جيو�شيا�شًيا،  اق��ت�����ش��اًدا  باعتباره  ال��ع��امل  ك��اأ���س  اإىل  النظر 
ه���ن���اك درو�������س م��ه��م��ة ت��ت��ع��ل��ق ب����ال����دول ال���ت���ي ت�����ش��ت��ث��م��ر يف 
اجلغرافيا  عنا�شر  تكوين  كيفية  ذلك  ويت�شمن  الريا�شة، 
الروؤية  ب�شياغة  يتعلق  فيما  خا�شة  واالقت�شاد،  وال�شيا�شة 

واال�شرتاتيجية وتنفيذها.

 قوة املونديال الناعمة
من جانبها، حتدثت الدكتورة دينا جاليفا الباحثة الزائرة 
يف مركز اأك�شفورد للدرا�شات االإ�شالمية، يف حمور »مونديال 
ا�شت�شافة  عن  م�شتاأَجرة؟«،  اأم  ناعمة  ق��وة   :2022 قطر 
العامل  ك��اأ���س  م��ن  والع�شرين  الثانية  للن�شخة  قطر  دول���ة 
 ،2022 دي�شمرب   18 اإىل  نوفمرب   20 بني  ما  الفرتة  يف 
لهذا  االهتمام  من  الكثر  اأَوَل���وا  االأكادمييني  اأن  مو�شحة 
وا�شعة  نظرية  تف�شرات  قدموا  حيث  اال�شتثنائي،  احل��دث 
يف  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  علماء  قبل  من  النطاق 
على  م��ث��ااًل  قطر  ع��ر���س  التحليالت  معظم  اع��ت��ربت  ح��ني 
اأو ا�شرتاتيجية العالمة التجارية  القوة الناعمة الناجحة، 

الوطنية.
واأ�شارت اإىل اأن االأكادميي توما�س بوين جيم�س من جامعة 
الناعمة  القوة  على  املفرط  االعتماد  تاأثر  يف  �شكك  قطر، 
يف تاأثر الدولة على املدى الطويل. ويف املقابل، يرى بول 
براناغان، وريت�شارد جوليانوتي اأن جهود قطر الإبراز القوة 
الناعمة من خالل ا�شت�شافة كاأ�س العامل 2022 اأدت بداًل 
من ذلك اإىل »اإ�شعاف ناعم«؛ ب�شبب االنتقادات التي وجهت 
ت�شتخدمها  التي  القوة  هي  امل�شتاأَجرة  القوة  اأن  كما  اإليها. 
دولة تتمتع مبوارد جيدة لدعم جهة فاعلة من غر الدول 

مقابل الو�شول اإىل التاأثر االنتقايل لالأخرة.

الدبلوما�ضية الريا�ضية
مركز  يف  الباحثة  مو�شلي،  اآم��ن��ة  �شلطت  ذل��ك،  جانب  اإىل 
»الدبلوما�شية  على  ال�شوء  مداخلتها  يف  لالأبحاث،  اخلليج 
العامل  كاأ�س  اخلليجي:  التعاون  جمل�س  دول  يف  الريا�شية 
يف قطر«، موؤكدة اأن كرة القدم لطاملا كانت اأكرث من جمرد 
اأهم  اأح��د  وكانت  التعاون اخلليجي،  ريا�شة يف دول جمل�س 

الوحدة  وت��ع��زي��ز  الوطنية  ال��ه��وي��ات  ت�شكيل  يف  امل�شاهمني 
والتالحم املجتمعي، حيث كان ُينظر اإىل كرة القدم بانتظام 
على اأنها و�شيلة للت�شامن الوطني وتقوية الروابط الثقافية 

داخل املجتمعات.
ت�شت�شيف  املنطقة  يف  دول��ة  اأول  ه��ي  االآن  قطر  اأن  وذك���رت 
اأن يعزز  امل��ت��وق��ع  ال��ق��دم، وم��ن  ل��ك��رة  ال��ع��امل  فعاليات ك��اأ���س 
احلدث الوحدة واللُّحمة وتقوية العالقات بني قطر وباقي 
اإيجابية  اآث��اًرا  ت�شهد  والتي  التعاون اخلليجي،  دول جمل�س 
االإي�����رادات يف  زي���ادة  م��ن حيث  البطولة،  م��ن  غ��ر مبا�شرة 
�شركات الطران املحلية والفنادق واأماكن ال�شيافة ووكاالت 

ال�شفر.

تعزيز �ضورة الدول
وممثل  امل�شاعد،  االأ���ش��ت��اذ  كوبريكي  مي�شال  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 
الدرا�شات  كلية  يف  وال�شيا�شية  الدولية  للدرا�شات  العميد 
»الدبلوما�شية  فتناول  ل��ودز،  بجامعة  وال�شيا�شية  الدولية 
مو�شًحا  للدول«،  الدولية  ال�شورة  لتعزيز  ك��اأداة  الريا�شية 
اأنه ُينظر اإىل الريا�شة على نطاق وا�شع على اأنها عن�شر من 
�شورتها  بزيادة  للدول  ي�شمح  مما  الناعمة،  القوة  عنا�شر 

الدولية واإبراز مزاياها للجمهور الدويل.
ال�شتخدام  الرئي�شية  االأ�شاليب  من  العديد  هناك  اإن  وقال 
الريا�شة كاأداة للرتويج للدولة على ال�شعيد الدويل، وهي 
الريا�شي  واالأداء  الريا�شية،  االأح����داث  ا�شت�شافة  ت�شمل 
للنخبة، وامل�شاركة يف امل�شابقات والفعاليات الريا�شة الدولية، 
الريا�شيني  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  واال���ش��ت��ث��م��ارات 
وال��ب��ط��والت امل��ع��روف��ة ع��امل��ًي��ا، وت��ق��دمي م�����ش��اع��دات للتنمية 
االأدوات  ه��ذه  ال��ري��ا���ش��ي��ة، فجميع  وال��ت��ب��ادالت  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

ت�شهم يف حت�شني �شورة الدول اأمام املجتمع الدويل.

جلنة الفجرية لحتفالت عيد الحتاد 
ال�51 تنظم احتفاًل وطنًيا مميًزا يف القرّية

•• الفجرية - وام:

�شهدت منطقة القرّية بالفجرة احتفااًل �شعبًيا مميًزا، نظمته جلنة اإمارة 
ال�51 للدولة بح�شور ال�شيخ اأحمد بن  الفجرة الحتفاالت عيد االحتاد 

حمد بن �شيف ال�شرقي، وكبار املواطنني وال�شباب واالأطفال.
احلياة  ج��وان��ب  اأه���م  ا�شتعر�شت  متنوعة  ف��ق��رات  االح��ت��ف��االت  وت�شمنت 
الثقافية والرتاث املادي لدولة االإمارات، حيث ا�شتعر�شت الفرق امل�شاركة 
وم�شرة  املنتجة،  لالأ�شر  معر�س  اإىل  اإ�شافة  ال�شعبي  الفلكلور  من  جانًبا 

وطنية، واألعاب وم�شابقات �شعبية.
التي عرّبت عن  وحظي احلفل مب�شاركة وح�شور كبرين من اجلماهر 
على  يعي�س  من  كل  قلب  يف  الغالية  الوطنية  باملنا�شبة  وفخرها  �شعادتها 

اأر�س االإمارات الطيبة.

عر�ش جوي مميز لفر�صان الإمارات على �صاطئ 
الفقيت بدبا الفجرية احتفاًل بعيد الحتاد ال� 51 

•• الفجرية-وام:

عيد  اح��ت��ف��االت  تنظيم  وجلنة  بالفجرة،  امل��دين  ال��ط��ران  دائ���رة  نظمت 
ا جوًيا لطائرات اف16 ومراج 2000،  االحتاد ال� 51 باالإمارة، ا�شتعرا�شً
قدمه فريق فر�شان االإمارات لال�شتعرا�شات اجلوية، وذلك على �شاطئ دبا 
 51 ال�  الفجرة مبنطقة الفقيت، �شمن احتفاالت االإم��ارة بعيد االحت��اد 
خمتلف  من  غفر  جماهري  بح�شور  اجل��وي  العر�س  وحظي  للدولة.  
املميز،  العر�س  مب�شاهدة  لال�شتمتاع  توافدوا  الذين  واالأعمار  اجلن�شيات 
حيث حلقت الطائرات اال�شتعرا�شية يف �شماء دبا الفجرة متو�شحة باألوان 
علم دولة االإمارات خالل العر�س االحرتايف املبهر، يف اأجواء وطنية �شادتها 

م�شاعر الفخر والبهجة يف هذه املنا�شبة الغالية. 
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  االأر���ش��ي��ف  نظم 
اح��ت��ف��ااًل وط��ن��ي��اً مبنا�شبة  مب��ق��ره 
واخلم�شني  الواحد  الوطني  اليوم 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 
وجاء االحتفال تاأكيداً على اأن هذه 
الوطني  ال��ت��الح��م  ت��وؤك��د  املنا�شبة 
وال��ع��زمي��ة ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة امل�شرة 
للعهد  جت���دي���د  واأن����ه����ا  امل���ظ���ف���رة، 
والوالء للقيادة الر�شيدة على بذل 

اجلهود من اأجل تعزيز مكانة دولة 
االإمارات وبلوغها ال�شدارة.

اف���ت���ت���ح احل���ف���ل ����ش���ع���ادة ع���ب���د اهلل 
ماجد اآل علي مدير عام االأر�شيف 
فيها  اأك��د  بكلمة  الوطنية  واملكتبة 
باليوم  االإم���������ارات  اأب����ن����اء  اع����ت����زاز 
ل���دول���ة االإم��������ارات التي  ال��وط��ن��ي 
تعّد موطن التميز، وواحة االإبداع 
واالبتكار، واأعرب عن تفاوؤله بهذه 
املنا�شبة التي حتّل يف الوقت الذي 
بازدهارها  االإم�������ارات  ف��ي��ه  ت��زه��و 

اإجناز  من  تنتقل  وه��ي  وتطورها، 
التاريخ  ي�شطره  اأك���رب،  اإجن���از  اإىل 
جهود  على  ودل��ي��اًل  ���ش��اه��داً  ليظّل 
قيادتنا الر�شيدة وروؤاها ال�شديدة، 
وعلى اإخال�س ال�شعب وهو ي�شابق 
ب���ث���ق���ة نحو  امل�������ش���ت���ق���ب���ل، وي�������ش���ر 

ال�شدارة.
نحتفي  ون���ح���ن  ����ش���ع���ادت���ه:  وق�����ال 
الغالية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
-باإذن  له  املغفور  قدمه  ما  نتذكر 
زايد  ال�شيخ  والباين  املوؤ�ش�س  اهلل- 
اآل ن��ه��ي��ان واإخ���وان���ه  ب���ن ���ش��ل��ط��ان 
توحيد  اأج��ل  املوؤ�ش�شون من  االآب��اء 
الكلمة وال�شف، والنه�شة بالوطن 
واالرت�����ق�����اء ب���اأب���ن���ائ���ه، وك�����ان ذلك 
واإرادتهم  جل��ه��وده��م  طيبة  ث��م��رة 
���ش��ت��ظ��ل خالدة  ال���ت���ي  ال�������ش���ادق���ة، 
بحروف من نور على جدار الزمن، 
على  تن�شاأ  التي  االأج��ي��ال  تتناقلها 
باالنتماء  ال��وط��ن واالع���ت���زاز  ح��ب 

اإليه.
واأ������ش�����اف م���دي���ر ع�����ام االأر����ش���ي���ف 
نعي�س  ون��ح��ن  ال��وط��ن��ي��ة:  واملكتبة 
باليوم  واأف����راح����ه  ال���وط���ن  ب��ه��ج��ة 
منا�شبة  ي����ع����ّد  ال�������ذي  ال����وط����ن����ي 
للتعبر عن م�شاعر احلب والوفاء 
الغالية ي�شرين وي�شعدين  لبالدنا 
با�شمكم جميعاً اأن اأرفع اأ�شمى اآيات 
التهاين  واأطيب  والتقدير،  ال�شكر 
�شيدي  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شيدي  م��ق��ام  واإىل  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

ال����وزراء،  رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة، 
واإىل  اهلل-  -رع��������اه  دب������ي  ح����اك����م 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى 
الكرمية  جهودهم  على  االإم����ارات 
واالبتكار،  التمكني  نهج  اإر���ش��اء  يف 

والتطوير والتقدم واالزدهار.
الغالية  الوطنية  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
الويف  االإم���ارات  �شعب  �شعادته  هناأ 
وامل��خ��ل�����س، وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�س 
بالتهنئة  الطيبة، وخ�ّس  االإمارات 
االأر�شيف واملكتبة الوطنية وجميع 
اإليه، وحّثهم  واملنت�شبني  املوظفني 
يردوا  لكي  العطاء  على مزيد من 

للوطن جزءاً من حقه.
ويف مقر االأر�شيف واملكتبة الوطنية 
اأبوظبي  �شرطة  مو�شيقا  �شدحت 

الوطني،  ب��احل��ف��ل  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي 
والقوة  ب��ال��ه��ي��ب��ة  ت���وح���ي  ف��ك��ان��ت 
واالإ�شرار على موا�شلة  والعزمية 

الطريق نحو مزيد من التقدم.
و�شاركت اأي�شاً اإحدى فرق الفنون 
التي تر�شخ  العيالة  ب��اأداء  ال�شعبية 
م���ك���ان���ة ال�������رتاث واع�����ت�����زاز اأب���ن���اء 
وبفنونهم  ب��ب��ي��ئ��ت��ه��م  االإم�����������ارات 

ال�شعبية.
واغتنم االأر�شيف واملكتبة الوطنية 
االحتفاالت باليوم الوطني الواحد 
ن�شاطات  مب��وا���ش��ل��ة  واخل��م�����ش��ني 
 ،2022 ل��ل��ع��ام  ال��ث��ق��ايف  م��و���ش��م��ه 
"موهبتي"  ب���رن���ام���ج  ق����دم  ح��ي��ث 
خ�شبة  على  مو�شيقية  اأورك�����ش��رتا 
الوطنية  واملكتبة  االأر�شيف  م�شرح 
زايد،  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ق��اع��ة  يف 

املو�شيقية  ل��ل��م��ق��ط��وع��ات  وك������ان 
ال���ك���ب���ر على  اأث�����ره�����ا  امل���ت���ن���وع���ة 

اجلمهور. 
بالتعاون  االأورك�����ش��رتا  ح��ف��ل  ج���اء 
واملكتبة  االأر���ش��ي��ف  ب��ني  والتن�شيق 
واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  الوطنية 
ال�����ت�����ي ت���������ش����رف ع����ل����ى ب����رن����ام����ج 
اأع�شاء  اأث����رى  وق���د  "موهبتي"، 
االأطفال  م���ن  "موهبتي"  ف��رق��ة 
ت�شافرت  اإذ  احل���ف���ل؛  وال�����ش��ب��اب 
العذب  اللحن  مع  الطيبة  الكلمة 
لت�شود االأجواء االحتفالية الوطنية 
الوطنية،  واملكتبة  االأر���ش��ي��ف  مقر 
الكبر  باإعجاب اجلمهور  وحتظى 
واملكتبة  االأر����ش���ي���ف  م��وظ��ف��ي  م���ن 
الوطنية وال�شيوف الذين ح�شروا 
اأورك�شرتا  فرقة  واأب��دع��ت  احلفل، 

بعزف  "موهبتي"  ب��رن��ام��ج  طلبة 
مقطوعات  ج���م���اع���ي  م��و���ش��ي��ق��ي 
مو�شيقية عاملية �شهرة، ومو�شيقا 
وط����ن����ي����ة ج��������اءت م���ن�������ش���ج���م���ة مع 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��زي��زة على 

نفو�س اجلميع. 
باليوم   و�شمن فعاليات االحتفال 
الثقايف  وامل���و����ش���م   51 ال���وط���ن���ي 
قدم  الوطنية  واملكتبة  لالأر�شيف 
الطالب املوهوب عبد اهلل النعيمي 
ا�شتعر�شت  التي  ال�شقر"  "ق�شة 

باخت�شار ق�شة قيام دولة االإمارات 
ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة وت����ط����وره����ا 

وازدهارها.
ه��ذا وق��د اأ���ش��اد االأر���ش��ي��ف واملكتبة 
الوطنية مبا قدمه اأع�شاء برنامج 
التعليم  دائ��رة  و�شكر  "موهبتي" 
وامل��ع��رف��ة على ه��ذا االإب����داع الذي 
الطفولة  اأن����ام����ل  ع���ن���ه  اأ����ش���ف���رت 
ومهارات ال�شباب املب�شرة مب�شتقبل 
بتكرمي  احل���ف���ل  واخ���ت���ت���م  واع������د، 

جميع امل�شاركني املبدعني. 

•• دبي- وام:

ب���ن عبداهلل  ���ش��ه��د م���ع���ايل حم��م��د 
����ش���وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
الوزراء ، تخريج 39 من م�شوؤويل 
االت�������ش���ال احل���ك���وم���ي ب���اإجن���ازه���م 
التنفيذي  )ال�����دب�����ل�����وم  ب����رن����ام����ج 
احلكومي(  ال���رق���م���ي  ل���الت�������ش���ال 
االإع���الم  اأك��ادمي��ي��ة  وال����ذي نظمته 
اأكادميية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل���دي���د 
حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية، 
اأول دبلوم تنفيذي من نوعه  ويعد 
ب���ه���دف دعم  وذل������ك  امل���ن���ط���ق���ة،  يف 
م��ه��ارات ف��رق االت�����ش��ال احلكومي، 
توؤهلهم  التي  اخل���ربات  واإك�شابهم 
يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  التباع 

جمال االت�شال الرقمي. 
واأك��د الدكتور علي بن �شباع املري، 
حممد  لكلية  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
اأن  ل����الإدارة احلكومية..  را���ش��د  ب��ن 
دورها  م��ن  ان��ط��الق��اً  ت�شعى  الكلية 
الب�شرية،  الكوادر  تاأهيل  يف  الرائد 
اجلهات  خمتلف  م��ع  ال�شراكة  اإىل 
تعليمية  اأدوات  الب���ت���ك���ار  امل��ع��ن��ي��ة 
وتدريبية جديدة الإعداد الكوادر يف 
خمتلف املجاالت التي تر�شم مالمح 
التنفيذي  الدبلوم  امل�شتقبل وميثل 
االأول  احلكومي  الرقمي  لالت�شال 

م���ن ن���وع���ه يف امل��ن��ط��ق��ة اأح�����د اأه���م 
اأكادميية  م���ع  امل�����ش��رتك��ة  ج��ه��ودن��ا 
االإع�������الم اجل���دي���د ل��رت���ش��ي��خ نهج 
قنوات  وتعزيز  االبتكار  على  قائم 
التوا�شل بني احلكومة وجمهورها 
خمتلف  ل���ت���ح���ق���ي���ق  امل���������ش����ت����ه����دف 

االأهداف احليوية. 

دفعة  اأول  تخريج  " ي�شعدنا  وق��ال 
م��ن ال��دب��ل��وم ورف���د ���ش��وق االإع���الم 
العمل  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  م��وؤه��ل��ة  ب���ك���وادر 
واالبتكار يف هذا املجال احليوي من 
االت�شال  ب��ني  الفجوة  تقليل  اأج��ل 
الذي  الرقمي  واالإع���الم  احلكومي 
على  ك��ب��ر  ب�شكل  ي�شيطر  اأ���ش��ب��ح 

امل�����ش��ه��د االإع����الم����ي يف االإم�������ارات 
باأن  ثقة  وكلنا  وال��ع��امل.  واملنطقة 
اخلريجني �شيكون لهم تاأثر كبر 
يف تطوير العمل يف جمال االت�شال 
التطورات  كافة  ومواكبة  الرقمي 
وتعزيز  االإع��الم��ي��ة  التكنولوجية 
احلكومة  ب���ني  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ش��ل 

واأفراد املجتمع وامل�شاهمة بذلك يف 
م�شرة االإمارات التنموية". 

اأك��دت عالية احلمادي،  من جانبها 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س امل���ك���ت���ب االإع����الم����ي 
االأهمية  االإم�����ارات  دول���ة  حل��ك��وم��ة 
االإعالم  ميثلها  ب��ات  التي  الكبرة 
الرقمي يف تطوير منظومة االإعالم 

احلكومي عموماأً، ويف حكومة دولة 
 " قالت  و  ب�شفة خا�شة،  االإم���ارات 
االأك���رث قدرة  االإع���الم الرقمي ه��و 
على عك�س ومواكبة م�شارات التنمية 
خمتلف  يف  االحت����ادي����ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
امل���ج���االت، وخ����ربات اخل��ري��ج��ني يف 
هذا الربنامج �شتنعك�س على تعزيز 

احلكومي  االت�������ش���ال  يف  ك��ف��اءت��ه��م 
ال��ف��ع��ال وامل���وؤث���ر، وال����ذي ي��ع��د اأحد 

مقومات االأداء احلكومي". 
كادراً   39 الربنامج تخريج  و�شهد 
م��ن م�����ش��وؤويل االت�����ش��ال يف جهات 
احت���ادي���ة وحم��ل��ي��ة ا����ش���ت���ف���ادوا من 
فيما  الربنامج،  اأتاحها  �شاعة   80

 14 من  اأك��رث  الربنامج  ا�شت�شاف 
يف  واأك��ادمي��ي��ا  ومتخ�ش�شا  خ��ب��را 
الرقمي، مبا يدعم تعزيز  االإع��الم 
احلكومي  االت���������ش����ال  م���ن���ظ���وم���ة 
حديثة  ومنهجيات  جديدة  ب��اأدوات 
اأ�شبح  وال���ذي  الرقمي  االإع���الم  يف 
ذو تواجد وتاأثر كبر على امل�شهد 
االإع������الم������ي امل���ح���ل���ي واالإق���ل���ي���م���ي 

والعاملي. 
والعملي  االأكادميي  املحتوى  واأت��اح 
االت�شال  ك���وادر  تعرف  ال��دب��ل��وم  يف 
مظاهر  اأح��������دث  ع���ل���ى  امل�������ش���ارك���ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ�����ش��و���ش��اً  ال���ع���امل 
بقطاع االت�شال احلكومي، ومواكبة 
اأحدث التقنيات اجلديدة والقنوات 
الر�شائل  و���ش��ول  ل�شمان  العاملية 
امل���ح���ددة ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة اإىل 

جمهورها امل�شتهدف. 
كما ت�شمن الربنامج جتارب معززة 
لقدرة م�شوؤويل االت�شال امل�شاركني 
االت�شاالت  وت��ط��وي��ر  ق���ي���ادة  ع��ل��ى 
الإعداد  وتاأهيلهم  املوؤثرة،  الرقمية 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات و����ش���ائ���ل االإع�����الم 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
خارطة  وتنفيذ  املوؤ�ش�شة،  اأه���داف 
ال��ط��ري��ق ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة االإع����الم 

الرقمي الفعال واملتطور. 

اأكادميية الإعالم اجلديد حتتفي بتخريج 39 م�صاركا �صمن دفعة جديدة للدبلوم التنفيذي لالت�صال الرقمي احلكومي 

ِددًا العهد على ال�ضري على هدي القيادة الر�ضيدة وموا�ضلة التميز مجُ

الأر�صيف واملكتبة الوطنية يحتفل باليوم الوطني ال� 51 ويوا�صل فعاليات مو�صمه الثقايف 2022 مفتخرًا بازدهار الإمارات وهي ت�صري نحو ال�صدارة

منطقة الطويني يف الفجرية حتتفل 
بعيد الحتاد ال� 51 للدولة 

•• اأبوظبي-وام:

اإمارة  جلنة  من  بتنظيم  للدولة،   51 ال���  االحت��اد  بعيد  الفجرة،  اإم���ارة  يف  الطويني  منطقة  احتفلت 
الفجرة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة، بح�شور ال�شيخ اأحمد بن حمد بن �شيف ال�شرقي، ومب�شاركة 
اأقيم يف �شاحة االحتفاالت  ال��ذي  جماهرية وا�شعة من خمتلف اجلن�شيات واالأع��م��ار.  والق��ى االحتفال 
بالطويني، اإقبااًل كبرا من احل�شور وامل�شاركني الذين عرّبوا عن م�شاعر البهجة والفرح احتفااًل بعيد 
51 للدولة.  وت�شمن احلفل م�شرة �شعبية، وعرو�س الفرق الع�شكرية املو�شيقية، ومعر�س  االحتاد ال� 
للبا�س  الثقايف  وامل��وروث  االإماراتية  ال�شعبية  املاأكوالت  احتوت على  تراثية  الكال�شيكية، وقرية  ال�شيارات 
واالأعرا�س قدمًيا، كما خ�ش�س جانٌب لعر�س الفن البحري واأبرز خ�شائ�س البيئة البحرية االإماراتية، 

اإ�شافة اإىل معر�س للحرف اليدوية الن�شائية. 
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وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، علت ال��ت��ه��دي��دات ال��رتك��ي��ة ب�شن ه��ج��وم بري 
اأي�شاً �شد مناطق �شيطرة القوات الكردية يف �شوريا، برغم رف�س 

وا�شنطن، الداعمة لالأكراد، ومو�شكو، الداعم الرئي�شي لدم�شق.
�شقطوا  قتلى  �شور  رافعني  االآالف  تظاهر  القام�شلي،  مدينة  ويف 
ي�شقط  “ي�شقط  ه��ت��اف��ات  وم���رددي���ن  ال��رتك��ي��ة،  ال�����ش��رب��ات  ج���راء 
روج  مقاومة  و”تعي�س  اإردوغان”  طيب(  رجب  الرتكي  )الرئي�س 
للزعيم  ���ش��وراً  امل��ت��ظ��اه��رون  كما حمل  ك��رد���ش��ت��ان.  غ��رب  اأي  اأفا” 
الكردي عبد اهلل اأوجالن امل�شجون يف تركيا، والفتة كتب عليها اأن 

“التعاون مع الدولة الرتكية هو عداء لكل ال�شعوب«.
بر�س  لفران�س  ع��ام��اً(   55( حمو  ال��دي��ن  ���ش��الح  املتظاهر  وق���ال 
مراأى  على  ل��الإب��ادة  نتعر�س  اأننا  للعامل  ر�شالة  نر�شل  اأن  “نريد 
اأن  دون  ي��ت��ف��رج��ون  ان��ه��م  “لالأ�شف  م�شيفاً  اجلميع”،  وم�شمع 

•• القام�صلي-اأ ف ب

تظاهر االآالف  اأم�س االأحد يف مدينة القام�شلي تنديداً بالهجمات 
�شد  جديدة  برية  عملية  ب�شن  اأنقرة  وتهديدات  الرتكية  اجلوية 
مناطق �شيطرة القوات الكردية يف �شمال و�شمال �شرق �شوريا، وفق 

ما اأفاد مرا�شل وكالة فران�س بر�س.
�شربات  �شل�شلة  تركيا  اأطلقت  الثاين/نوفمرب،  ت�شرين   20 ويف 
العراق  ال��ك��رد���ش��ت��اين يف  ال��ع��م��ال  م��واق��ع حل��زب  ا�شتهدفت  ج��وي��ة 
ول���ق���وات ���ش��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة، وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا وح����دات حماية 
ال�شعب الكردية، يف �شوريا، يف هجوم قالت اإنه جاء رداً على اعتداء 
اأ�شفر عن مقتل  الذي  الثاين/نوفمرب،  ت�شرين   13 ا�شطنبول يف 

�شتة اأ�شخا�س. ونفى الطرفان الكرديان اأي دور لهما فيه.

يحركوا �شاكناً«.
وقالت �شهام �شليمان )49 عاماً( “لن تنك�شر اإرادة ال�شعب الكردي، 

ولن نرتك ار�شنا ومقابر ابنائنا«.
منذ بدء احلملة اجلوية الرتكية، دعت قوات �شوريا الدميوقراطية 
ملنع  “حزماً”  اأك��رث  مواقف  اتخاذ  اإىل  ورو�شيا  املتحدة  ال��والي��ات 

اأنقرة من موا�شلة �شرباتها ومن �شن هجوم بري �شدهم.
وخ���الل االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ا���ش��ت��م��رت ال�����ش��رب��ات اجل��وي��ة الرتكية 
�شمال و�شمال  ب�شكل متقطع يف  وامل�شرات  الطران احلربي  عرب 
�شوريا  ل��ق��وات  م��واق��ع  رئي�شي  ب�شكل  وا���ش��ت��ه��دف��ت  ���ش��وري��ا.  ���ش��رق 
الدميوقراطية، وطالت اأي�شاً مواقع لقوات النظام ال�شوري الذي 
ينت�شر عنا�شره يف مناطق �شيطرة االأكراد مبوجب اتفاقات م�شبقة 

كان هدفها منع التمدد الرتكي.

اآلف الأكراد يتظاهرون تنديدًا بالهجمات الرتكية 

•• مك�صيكو-اأ ف ب

الرئي�س  اأن�شار  يتدفق  باأن  ُيتوقع 
لوبيز  مانويل  اأندري�س  املك�شيكي 
مك�شيكو  ����ش���وارع  اإىل  اأوب���������رادور 
ال�شيا�شي  ال���ن���ف���وذ  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���دا 
الي�شاري  الزعيم  ب��ه  يتمتع  ال��ذي 

ال�شعبوي.
ي�شتعد  وق���ت  يف  ال��ت��ج��ّم��ع  وي���اأت���ي 
الرئا�شية،  االن��ت��خ��اب��ات  م��ر���ش��ح��و 
مب����ن ف���ي���ه���م ح���ل���ف���اء اأوب������������رادور، 
اأج��ل خالفته  ال�شباق من  خلو�س 

يف 2024.
ان�شمام  م����ن  اأ����ش���ب���وع���ني  وب���ع���د 
اإىل  االأ����ش���خ���ا����س  اآالف  ع�������ش���رات 
مقرتحه  �شد  للمعار�شة  تظاهرة 
اإدخال تغيرات تطال اأهم موؤ�ش�شة 
انتخابية يف البالد، يخطط لوبيز 
ل��ق��ي��ادة م�����ش��رة موؤيدة  اأوب������رادور 

للحكومة يف قلب العا�شمة.
وقال لوبيز اأوب��رادور لل�شحافيني 
االح�����ت�����ف�����ال  ه�������و  ال�������ه�������دف  اإن 
اأح���دث���ت���ه  ال�������ذي  “بالتحّول” 
مرور  ب��ع��د  املك�شيك  يف  احل��ك��وم��ة 
التي  اأربع �شنوات على بدء واليته 
ت�شتمر �شت �شنوات.واأ�شاف “اأدعو 

ي����رى املحلل  ت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ذل�����ك، 
كولي�شنيكوف،  اأن���دري���ه  ال��رو���ش��ي 
لل�شالم  كارنيغي  مبعهد  الباحث 
الرو�شي  :”الرئي�س  اأن  ال���دويل، 
اإقناع  ب��وت��ني جن���ح يف  ف���الدمي���ر 
ق����ط����اع ك���ب���ر م����ن ال�����رو������س ب����اأن 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة اخل��ا���ش��ة يف 
ا���ش��ت��م��رار طبيعي  ه���ي  اأوك���ران���ي���ا 
واأنها  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ح��رب 
يف احل��ق��ي��ق��ة، ح���رب وج��ودي��ة بني 

احل�شارة الرو�شية والغرب«.
كولي�شنيكوف:”مبادرة  وي�شيف 
ت��ن�����ش��ي��ق وت��ق��ن��ني ال��ب��وت��ي��ن��ي��ة اأدت 
يحدد  رئا�شي  مر�شوم  اإ�شدار  اإىل 
ال���ق���ي���م ال����روح����ي����ة واالخ���الق���ي���ة 
منهج  تطوير  وكذلك  التقليدية، 
ومل  للكليات،  ج��دي��د  اأي��دول��وج��ي 
االأط��ف��ال يف دور  يعد كافيا تلقني 
احل�����ش��ان��ة وامل����دار�����س، ف��ق��د حان 
االآن الوقت لتوحيد االآراء العاملية 
املحلل  ويتابع  الكليات«.  لطالب 
النوع  هذا  “مثل  قائال:  الرو�شي 
العهد  اأثناء  تعليمه  املنهج مت  من 
بال�شيوعية  وُع����رف  ال�����ش��وف��ي��ت��ي، 
يكون  اأن  املمكن  وم��ن  العلمية”، 
عبثية  اأك���رث  اجل��دي��د  املنهج  ا���ش��م 
البوتينية  االأل���ف���اظ:  ومتناق�س 
العلمية، وا�شمه الر�شمي اأ�شا�شيات 

الدولة الرو�شية«.

قوة رو�ضيا االأخالقية
بال�شوؤون  واخلبر  الباحث  يقول 
حديث  يف  ال��ب��ن��ي،  ب�شام  الرو�شية 
ل�شكاي نيوز عربية :”هذا املر�شوم 
اال�شرتاتيجيات  بو�شع  اخل��ا���س 
االأخالقية  القيم  لتعزيز  الالزمة 
التنوع  على  ي��وؤك��د  واالجتماعية، 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي وال����ث����ق����ايف وت���الق���ح 
الوقت  يف  ي�شهم  وهو  احل�شارات، 

املعهد  اأوب����������رادور  ل��وب��ي��ز  وي���ّت���ه���م 
عندما  التزوير  بدعم  االنتخابي 
الرئا�شية  االن���ت���خ���اب���ات  يف  ف�����ش��ل 
اأن  قبل  و2012،   2016 عامي 

يفوز يف 2018.
وي�شعى اإىل ا�شتبدال املنظمة بهيئة 
جديدة يختار الناخبون اأع�شاءها 
م���ع تخ�شي�س  ال���ن���واب  م���ن  ب���دال 

ميزانية اأ�شغر لها.
اأن اخلطة متّثل  ويرى معار�شون 
هجوما على اإحدى اأهم موؤ�ش�شات 

الدميوقراطية املك�شيكية.
وي����ح����ت����اج ���ش��ي��ت��ط��ل��ب االإ������ش�����الح 
ل��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه دع����م ث��ل��ث��ي ن���واب 
باأن  علما  االأق���ل،  على  الكونغر�س 
تعّهدوا  اأوب���رادور  لوبيز  معار�شي 

مبعار�شة التغيرات.
 

اجلميع للح�شور، كل من ميكنهم 
مبن فيهم وزراء احلكومة  ذلك”، 

والنواب.
و�شتكون امل�شرة االأوىل من نوعها 
مك�شيكي  رئ��ي�����س  ي���ق���وده���ا  ال���ت���ي 
خ����الل اأرب����ع����ة ع���ق���ود ع��ل��ى االأق����ل 
جتّمع  اأك��رب  �شتكون  باأنها  ويرّجح 

لوبيز  ت��وىل  منذ  للحكومة  موؤيد 
 ،2018 ع���ام  ال�شلطة  اأوب������رادور 

بح�شب اخلرباء.
واأو�����ش����ح امل��ح��ل��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي لدى 
امل�شتقل  امل���ك�������ش���ي���ك���ي  “املعهد 
دووراك  فرناندور  للتكنولوجيا” 
“ال�شتعرا�س  ي�شعى  الرئي�س  اأن 

قّوته«. وقال لوكالة فران�س بر�س 
كبرا  خ��ط��اأ  امل��ع��ار���ش��ة  “ارتكبت 
هزمية  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  اأن  ب��اع��ت��ق��اده��ا 
يف  وذل���ك  ال�شوارع”،  يف  الرئي�س 
احلكومة  �شد  تظاهرة  اإىل  اإ���ش��ارة 
خ��رج��ت يف 13 ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين/

اأوبرادور  لوبيز  ويحظى  نوفمرب. 

60 يف  تاأييد يبلغ ح��واىل  مبعدل 
امل��ئ��ة، وي����درك ك��ث��رون ب��اأن��ه قادر 
للم�شاركة  كبر  ح�شد  ج��ذب  على 
���ش��ي��ل��ق��ي خالله  االأح�����د يف ح����دث 

خطابا عن اإجنازاته يف ال�شلطة.
املك�شيك  الروؤ�شاء يف  على  وُيحظر 
البقاء اأك���رث م��ن والي���ة واح���دة يف 
اأوبرادور  ال�شلطة. وا�شتبعد لوبيز 
ت���ع���دي���ل على  اإج����������راء  اإم���ك���ان���ي���ة 
لكنه  من�شبه.  يف  ليبقى  الد�شتور 
“مورينا”  حزبه  يبقى  الأن  ي�شعى 

يف ال�شلطة بعد انتهاء واليته.
حليفان  امل�������ش���رة  يف  و���ش��ي�����ش��ارك 
م���ق���ّرب���ان م����ن ل���وب���ي���ز اأوب���������رادور 
االأوف�����ر ح��ظ��ا خلالفته:  وي���ع���ّدان 
كالوديا  مك�شيكو  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش��ة 
مار�شيلو  اخلارجة  ووزي��ر  �شينبوم 
املعار�شة  اأح����زاب  وت��ت��ه��م  اإب�����رارد. 
�شعبوي  ب���اأن���ه  اأوب����������رادور  ل��وب��ي��ز 
“ع�شكرة”  على  يعمل  “م�شتبد” 
ال��ق��وات امل�شلحة  ال��ب��الد ع��رب منح 
وم�شاريع  االأم������ن  يف  اأك�����رب  دورا 

البنى التحتية.
واأثارت م�شاعيه الإدخال اإ�شالحات 
الوطني”  االن��ت��خ��اب��ي  “املعهد  يف 

امل�شتقل اجلدل خ�شو�شا.

الهوية  واإغ����ن����اء  ت��ع��زي��ز  يف  ع��ي��ن��ه 
تتكون  حيث  ال��رو���ش��ي��ة،  الوطنية 
اإثنية  99 جم��م��وع��ة  م��ن  رو���ش��ي��ا 
قوميا ودينيا وح�شاريا، متعاي�شة 

يف اإطار احتاد فيدرايل«.
التحديات  ظ���ل  واأ�شاف:”ففي 
الوطني  االأم��ن  اأم��ام  والتهديدات 
ب���د م���ن هكذا  ك����ان ال  ال���رو����ش���ي، 
القيم  ح��م��اي��ة  ي�����ش��م��ن  م���ر����ش���وم 
التي يتوارثها الرو�س، يف مواجهة 
التي  ال��ه��دام��ة  االأي��دي��ول��وج��ي��ات 
املثلية  دع��م  مثل  ال��غ��رب  يتبناها 
والتحكم  وت��روي��ج��ه��ا  اجل��ن�����ش��ي��ة 
باالأطفال وف�شلهم عن حميطهم 
يهدد  ما  وه��و  الطبيعي،  االأ���ش��ري 
ومن  االإن�شانية  املجتمعات  بنخر 
ما  وهو  الرو�شي،  املجتمع  �شمنها 
ميثل تهديدا للقيم واالأخالقيات 

االإن�شانية الفطرية«.
فمر�شوم  البني:”وهكذا  اأردف 
حماية القيم الروحية واالأخالقية 
الرئي�س  وق��ع��ه  ال���ذي  التقليدية 

اقت�شادية  ���ش��ت��ى  ب���اأ����ش���ك���ال  ع��ن��ه 
وع�����ش��ك��ري��ة واإع���الم���ي���ة، وه����و ما 
جت�شد خ�شو�شا يف اأوكرانيا حيث 
الكني�شة  تق�شيم  الغرب على  عمل 
االأرثوذوك�شية وف�شلها هناك عن 
ف�شال  االأم،  ال��رو���ش��ي��ة  الكني�شة 
الرو�شية وحظرها  اللغة  عن منع 

لف�شل الثقافتني«.
“فاحلرب  ����ش���ع���ي���ت���و:  وي�������ش���ي���ف 
ثقافية بامتياز بداللة ما تتعر�س 
ل���ه ال��ث��ق��اف��ة ال��رو���ش��ي��ة يف اأوروب�����ا 
ت�شييق حيث حظر  واأم��رك��ا من 
واملو�شيقى  وال������رواي������ات  ال���ك���ت���ب 
جرا،  وهلم  الت�شكيلية  واللوحات 
ل�����درج�����ة منع  ال����ه����و�����س  وو������ش�����ل 
ال��ق��ط��ط وال���ك���الب ال��رو���ش��ي��ة من 
ومهرجانات  فعاليات  يف  امل�شاركة 
اأن  الطبيعي  ولهذا فمن  اأوروبية، 
جبهاتها  تعزيز  على  رو�شيا  تعمل 
�شياق  يف  واحل�����ش��اري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
مع  والقيمي  احل�شاري  �شراعها 

الغرب«.

ب��وت��ني، ه��و اخل��ط��وة االأه����م نحو 
رو�شيا الأوراق قوتها  تنظيم  اإعادة 
املادية  ق��ب��ل  وامل��ع��ن��وي��ة  ال��روح��ي��ة 
وال���ع�������ش���ك���ري���ة، وه�����و ي���ق���وم على 
ف��ر���س ح��زم��ة اإ���ش��الح��ات جذرية 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  ق���ط���اع���ات  يف 
وال���ث���ق���اف���ة واالإع�����������الم وم����واق����ع 
ملواجهة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
بالدرجة  وث��ق��اف��ي��ا  قيميا  ال��غ��رب 
اخلطوط  ي���ح���دد  ومب����ا  االأوىل، 
الوطنية،  ل��ل��م�����ش��ال��ح  احل����م����راء 
اأيديولوجية  ع��ل��ى  ت��ق��وم  وال���ت���ي 
والثقافة  والدولة  املجتمع  جتمع 
وال�����روح وال���ت���اري���خ وامل�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
و�شوال  واح��������د،  ب�����اإط�����ار  رو����ش���ي���ا 

لقوننتها د�شتوريا«.

اأدجلة ال�ضراع
معلوف  م�����ش��ع��ود  ي���ق���ول  ب�������دوره، 
يف  واخلبر  ال�شابق  الدبلوما�شي 
واالأمركية،  ال��دول��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
���ش��ك��اي نيوز  ل���ق���اء م���ع م���وق���ع  يف 

اأجماد رو�شيا االإمرباطورية«.
تغر  :”العامل  م��ع��ل��وف  وي���ق���ول 
واال�شطفافات  واال���ش��ت��ق��ط��اب��ات 
االآن بني الدول بو�شلتها امل�شالح 
وحمركها  االأي��دي��ول��وج��ي��ا،  ولي�س 
ولي�س  وال���ت���ط���ور  ال���رباغ���م���ات���ي���ة 
الدوغمائية واجلمود، وهذا مبداأ 
ي�شري حتى داخل بلدان املنظومة 
يف  وك��ذل��ك  واالأط��ل�����ش��ي��ة،  الغربية 
فالتوا�شل  ال�����ش��رق��ي��ة،  ال���ب���ل���دان 
هو  ع�شرنا  يف  العامل  �شعوب  بني 
فالدول  وق��ي��ود، ولهذا  بال ح��دود 
مبا  و�شيا�شاتها  م��واق��ف��ه��ا  ت��ر���ش��م 
ولي�س  اأوال،  م�����ش��احل��ه��ا  ي���راع���ي 
وقيمية  ثقافوية  تخندقات  وف��ق 

موؤدجلة”.

�ضراع ح�ضاري
�شعيتو  م�شلم  ي��ق��ول  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
نيوز  ���ش��ك��اي  ل�����م��وق��ع  ح���دي���ث  يف 
ال���رو����ش���ي  “ال�شراع  ع����رب����ي����ة: 
يعرب  الغربي يف جوهره ح�شاري 

عربية :”لو اأن العملية الع�شكرية 
الرو�شية جنحت كما كان خمططا 
مل���ا جلاأ  اأوك���ران���ي���ا،  ت��ت��ع��رث يف  ومل 
بوتني لطرق اأبواب االأيدبولوجيا 
و�شعوبه  ال��ع��امل  دول  ال�شتقطاب 
وا�شتمالتها، فبعد نحو �شنة كاملة 
على بدء احلرب باأوكرانيا ها هي 
تعجز عن  العظمى  الدولة  رو�شيا 
التي  اأوك���ران���ي���ا،  يف  امل��وق��ف  ح�شم 
كان يتم ت�شويرها كمجرد قطعة 
تاريخيا،  ال��رو���ش��ي��ة  االأر������س  م��ن 
وهكذا للتغطية على هذا االخفاق 
وال���ت���ع���رث ي���ت���م ال���ن���ف���خ يف ال���ن���ار 
االأيدبولوجية واالختالف الثقايف 

والقيمي مع الغرب«.
وا�شتدرك: “لكن مع ذلك فاإن ما 
ي��ح��دث ه��و م��وؤ���ش��ر وال ���ش��ك نحو 
ت��ك��ري�����س خ��ط��وط مت��ا���س ثقافية 
من  العامل  ح��ول  وقيمية  وفكرية 
اال�شتقطاب  ملربع  والعودة  جديد، 
االأي��دي��ول��وج��ي ال���ذي ���ش��اد العامل 
طيلة عقود اإبان احلرب الباردة بني 

املع�شكرين ال�شرقي والغربي«.
“وهكذا  م���ع���ل���وف:  وي�������ش���ت���ط���رد 
فاأدجلة �شراعات امل�شالح والنفوذ 
تعك�س  وال��ف�����ش��اءات احل��ي��وي��ة، ال 
فكرية  وروؤى  قناعات  بال�شرورة 
تعبرها  قدر  ومتما�شكة،  ر�شينة 
عن كونها اأغطية الإك�شاء �شراعات 
�شردية  ق���وال���ب  ال���ك���ربى  ال���ق���وى 

واأخالقية«.
ال�شابق  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي  وي�������رى 
القيمية  االأب�������ع�������اد  “هذه  اأن 
واالأي��دي��واوج��ي��ة ل��ب��وت��ني مل تكن 
موجودة  غ��ر  وح��ت��ى  ب��ل  وا�شحة 
امل�شهد يف  يقود  كونه  رغ��م  ل��دي��ه، 
م���ن عقدين،  اأك�����رث  م��ن��ذ  رو���ش��ي��ا 
حماولة  ه��و  االآن  يتم  فما  ول��ه��ذا 
وقيمية  ح�����ش��اري��ة  ه���ال���ة  خل��ل��ق 
ال��غ��رب��ي حوله،  ل��ل��ن�����ش��ق  م��غ��اي��رة 
يوؤطر  ف����ك����ري  ق����ال����ب  واإ�����ش����ف����اء 
من  يواجهه  م��ا  ظ��ل  يف  �شيا�شاته 
ت��ل��ك��وؤ يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
ال�شتعادة  ب��داأه��ا  ال��ت��ي  اأوك���ران���ي���ا، 

 الق�صاء الإيراين: توماج 
�صاحلي قد يحكم عليه بالإعدام 

•• طهران-اأ ف ب

ال���راب توماج  اأن مغني  االأح���د  اأم�����س  اإي���ران   الق�شائية يف  ال�شلطة  اأك���دت 
تاأييده  خلفية  على  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  اأواخ���ر  منذ  املعتقل  �شاحلي 

لالحتجاجات املناه�شة لل�شلطات، ميكن اأن يعاقب باالإعدام.
واأفاد اأقارب املغني االإيراين باأن حماكمته انطلقت يف جل�شة مغلقة ال�شبت 
ويف متثيل قانوين له بينما يواجه تهمة “االإف�شاد يف االأر�س”التي يعاقب 

عليها القانون يف اإيران باالإعدام.
وقال رئي�س ال�شلطة الق�شائية يف حمافظة اأ�شفهان اأ�شد اهلل جعفري اإن 
“املحاكمة مل جتر بعد لكن مت اإعداد الئحة االتهام واإر�شالها” اإىل املحكمة 
يف اأ�شفهان )و�شط(، بح�شب ما نقلت عنه وكالة االأنباء الق�شائية “ميزان 
اأونالين«. واأ�شاف اأنه يواجه تهمة “االإف�شاد يف االأر�س عرب ن�شر االأكاذيب 
ال��ن��ظ��ام وت�شكيل وق��ي��ادة جم��م��وع��ات غر  االإن��رتن��ت وال��دع��اي��ة �شد  على 
قانونية بهدف اإحداث ا�شطرابات اأمنية عرب التعاون مع حكومة معادية 

الإيران والتحري�س على ارتكاب اأعمال عنف«.
اأيلول/�شبتمرب   16 يف  توفيت  منذ  اندلعت  احتجاجات  اإي���ران  وت�شهد 
اأميني )22 عاما( بعد توقيفها من قبل �شرطة  االإيرانية الكردية مه�شا 

االأخالق يف طهران.
الغرب  وتتهم  �شغب”  “اأعمال  باأنها  االحتجاجات  هذه  ال�شلطات  وت�شف 
وكالة  ن�شرت  الثاين/نوفمرب،  ت�شرين  الثاين من  بالتحري�س عليها. ويف 
االأنباء االإيرانية الر�شمية )اإرنا( ت�شجيال م�شّورا يظهر بح�شب ما ذكرت، 
قال  اع��رتاف��ات  يف  “اأخطاأ”،  ب��اأن��ه  يقر  وه��و  العينني  مع�شوب  �شاحلي 
ال�شلطات يف  املغني  انتقد  توقيفه،  بالقوة«. وقبل  “انُتزعت  اإنها  نا�شطون 
“تتعاملون  الكندية. وقال  “�شي بي �شي”  اأدىل بها اإىل �شبكة  ت�شريحات 
ب�شلطتها  االح��ت��ف��اظ  اأج���ل  م��ن  باأكملها  اأم���ة  لقتل  م�شتعدة  ع�شابة  م��ع 

واأموالها واأ�شلحتها«.

اأبرز بنود املر�ضوم
جذرية  اإ�شالحات  اإج��راء  �شرورة 
والتعليم  ال����رتب����ي����ة  جم������ال  يف 
والثقافة وو�شائل االإعالم ومواقع 
ملواجهة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
القيم الهدامة التي يحاول الغرب 
غر�شها يف عقول االأجيال النا�شئة، 
املجتمع  اإىل  ت�������ش���رب���ه���ا  وم����ن����ع 

الرو�شي.
املتحدة  ال���والي���ات  اأي��دي��ول��وج��ي��ة 
الغربية  ال������دول  م���ن  وح��ل��ف��ائ��ه��ا 
واملنظمات واملوؤ�ش�شات التي متولها 
وهدم  واالإره����اب،  التطرف  لدعم 
ال��ق��ي��م االإن�����ش��ان��ي��ة م��ن خ���الل بث 
واالأجيال  لل�شباب  موجهة  برامج 
ت��ه��دي��دا للقيم  ت�����ش��ك��ل  ال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
االإن�����ش��ان��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة واالأخ����الق 
امل��ث��ل��ي��ة وحظر  ن��ب��ذ  وال��ت��ق��ال��ي��د. 
الرو�شي،  املجتمع  لها يف  الرتويج 
وهّداما  دن��ي��ئ��ا  ف��ك��را  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ومنافيا لالأديان واالأخالق والقيم 

االإن�شانية.

الرئي�ش املك�صيكي »ي�صتعر�ش قّوته« يف م�صرية تاأييد

 ثمانيني ي�صرم النار يف نف�صه احتجاجا على احلكومة يف الهند 
•• نيودلهي-اأ ف ب

الهند  ج��ن��وب  نف�شه يف  ال��ن��ار يف  ثمانيني  رج��ل  اأ���ش��رم 
اللغة الهندية املحكية يف  احتجاًجا على �شيا�شة فر�س 
ال�شمال خ�شو�شا، التي ُتّتهم حكومة نيودلهي بالرغبة 
ذكرت  ح�شبما  ال���ب���الد،  اأن���ح���اء  جميع  يف  تطبيقها  يف 

ال�شرطة االأحد.
مئات  ت�شتخدم  الهند حيث  واللغة مو�شوع ح�شا�س يف 
م�شرتكة  ر�شمية  كلغة  االنكليزية  وت�شتخدم  اللغات. 
للتوا�شل، فيما تعتمد حكومات الواليات اللغات املحكية 
2011، ال  اأُج���ري يف  اآخ��ر م�شح  ك��ّل منها. بح�شب  يف 
م��ن مواطني  ب��امل��ئ��ة   44 ���ش��وى  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ل��غ��ة  يتكلم 
جمموعة  اأن  �شحف  ذك���رت  امل��ا���ش��ي،  وال�شهر  ال��ب��الد. 
من الربملانيني بقيادة وزير الداخلية النافذ اأميت �شاه 
الر�شمية  الوطنية  اللغة  الهندية  اللغة  بجعل  اأو�شت 

مبا يف ذلك يف التعليم.
ينتقد رئي�س الوزراء القومي الهندو�شي ناريندرا مودي 
عن  ناجم  اأن��ه  معترًبا  االنكليزية،  ا�شتخدام  جهته  من 

وي�شجع على ا�شتخدام لغات هندية. “عقلية عبيد”، 
لكن معار�شيه يتهمونه باأنه يريد فر�س اللغة الهندية 

حتديًدا، ما يثر ا�شتياء ال�شكان يف جنوب البالد حيث 
خمتلفة  ل��غ��ات  عائلة  وه��ي  دراف��ي��دي��ة،  ل��غ��ات  ُت�شتخدم 
متاًما عن عائلة اللغات الهندية االأوروبية التي تعترب 

اللغة الهندية واحدة منها.
اإم يف ثانغافيل )85 عاًما(  امل��زارع  اإن  وقالت ال�شرطة، 
ال�شبت  نف�شه  يف  النار  واأ�شرم  الوقود  نف�شه  على  �شب 
يف مدينة �شامل يف والية تاميل نادو اجلنوبية، حاماًل 
فر�س  اأوق��ف��ي  م���ودي،  “حكومة  عليها  مكتوب  الف��ت��ة 
على  الهندية  اللغة  تف�شيل  علينا  مل��اذا يجب  الهندية. 
مب�شتقبل  �شي�شر  ه��ذا   )...( الغني؟  اأدب��ه  مع  التاميل 

�شبابنا«.
انتحر  ثانغافيل  اأن  اإىل  ال�شرطة  يف  م�����ش��وؤول  واأ���ش��ار 
)درافيدا  الدرافيدي”  التقدمي  ل”االحتاد  فرع  اأم��ام 
مونيرتا كازاغام( احلزب احلاكم يف والية تاميل نادو. 

وكان ثانغافيل ع�شوا يف هذا احلزب.
وتقّدم اإم كاي �شتالني وهو ع�شو يف هذا احلزب املعار�س 
عدم  طالًبا  ال��راح��ل،  الأ���ش��رة  بتعازيه  م���ودي،  حلكومة 
تكرار ما ح�شل. ونا�شد اأن�شاره قائاًل “يجب اأاّل نفقد 
اللغة  “حماربة فر�س  اإىل  اإّياهم  داعًيا  اأخرى”،  حياة 

الهندية بو�شائل �شيا�شية ودميوقراطية«.

زمن امل�ضالح ولي�س االأيديولوجيا

حرب بوتني »الفكرية« مع الغرب.. اأدجلة اأم واقع؟
•• عوا�صم-وكاالت

فيما يبدو وفق خرباء ومراقبني، خطوة نحو تعميق مو�ضكو �ضراعها مع عوا�ضم الغرب، وتاأ�ضيله وتاأطريه اأيديولوجيا وقيميا، اأ�ضدر الرئي�س الرو�ضي 
فالدميري بوتني، قبل اأيام مر�ضوما خا�ضا بتعميق القيم االأخالقية والروحية عرب تبني اال�ضرتاتيجيات الالزمة لتعزيز التقاليد والقيم الدينية 

واالأخالقية يف املجتمع الرو�ضي، وجعلها من اأبجديات �ضيا�ضة الدولة االجتماعية.
 حرب فكرية.. املر�ضوم يهدف وفق مراقبني الإبراز مكامن اخلالف وال�ضراع يف ممل الق�ضايا القيمية واالجتماعية واالإن�ضانية بني رو�ضيا والغرب، 
وتبيان اأن املو�ضوع اأبعد من مرد كونه �ضراعا �ضيا�ضيا وع�ضكريا. فيما يرى حمللون اأن جلوء رو�ضيا الإعطاء طابع اأيديولوجي ل�ضراعها مع الغرب، 

هو حماولة للتغطية على تعرثها يف مغامرتها االأوكرانية، وما تعانيه من عقوبات و�ضغوط على ال�ضعيد الدويل .

•• كواالملبور-رويرتز

قال رئي�س الوزراء املاليزي اجلديد اأنور اإبراهيم االأحد 
توجيه  ب��ه��دف  االإع��ان��ات  برنامج  ت��راج��ع  احلكومة  اإن 

الدخل،  ل��ل��ف��ئ��ات حم�����دودة  االأم������وال 
ارتفاع  معاجلة  على  الرتكيز  و�شط 
تكاليف املعي�شة مع توليه من�شبه يف 

وقت يتباطاأ فيه النمو.
وق����ال اأن�����ور يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي اإن 
اأ�شبوعني  احلكومية  ال��وك��االت  اأم��ام 

ملراجعة تداعيات تقلي�س الدعم.
اإع�����ان�����ات جلميع  م���ال���ي���زي���ا  وت����ق����دم 
الوقود وزيت  املواطنني، وميثل دعم 
الطهي اأكرب النفقات. كما اأنها تدعم 

الكهرباء وال�شكر والدقيق.
رئي�شا  تعيينه  ال���ذي مت  اأن����ور،  وق���ال 
الواقعة يف جنوب  الدولة  للوزراء يف 

�شرق اآ�شيا بعد انتخابات جرت االأ�شبوع املا�شي، “يجب 
لالأثرياء  �شتذهب  واإال  مل�شتحقيها،  االإع��ان��ات  توجيه 

اأخرى  ال��ن��ظ��ر يف ح��واف��ز  اأن���ه �شيتم  واأ����ش���اف  اأي�����ش��ا«. 
لل�شناعات التي مل تعد ت�شتفيد من الدعم.

ويوا�شل اأنور خطوات احلكومة ال�شابقة، التي اقرتحت 
ب�شبب  الدعم  وخف�س  اأ�شغر  ميزانية  املا�شي  ال�شهر 
ارتفاع تكاليف ال�شلع االأولية وتاأثر 
ذل���ك ع��ل��ى امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة. وت�شر 
اإنفاق  ح��ج��م  اأن  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات 
االإعانات  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ال��ي��زي��ا 
77.7 مليار رجنيت )17.4 مليار 

دوالر(.
التعيينات  �شيناق�س  اإن��ه  اأن���ور  وق��ال 
الوزارية مع �شركائه يف االئتالف يف 

االأيام القليلة املقبلة.
 75 العمر  من  البالغ  الزعيم  واأدى 
متوجا  اخلمي�س،  ي��وم  اليمني  عاما 
رحلة �شيا�شية ا�شتمرت ثالثة عقود، 
حتول فيها من تابع خمل�س للزعيم 
املخ�شرم مهاتر حممد اإىل قائد لالحتجاجات وزعيم 

للمعار�شة.

اأنور اإبراهيم ي�صعى اإىل توجيه الإعانات للفئات حمدودة الدخل 
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  تراجع الدعم ال�شعبي لرئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�شيدا اإىل 
م�شتوى منخف�س جديد يف ا�شتطالع للراأي ُن�شر اأم�س االأحد، اإذ اأدت 
�شل�شلة من اال�شتقاالت يف حكومته اإىل تفاقم الغ�شب ب�شاأن عالقات 

احلزب احلاكم بجماعة دينية مثرة للجدل.
 37.6 م��ن  باملئة   33.1 اإىل  كي�شيدا  حكومة  �شعبية  وانخف�شت 
م�شتوى  اأدن��ى  يف  نيوز،  كيودو  لوكالة  ا�شتطالع  يف  �شهر  قبل  باملئة 
يف ا�شتطالعات الوكالة منذ توليه من�شبه يف اأكتوبر ت�شرين االأول 
رئي�س  اغ��ت��ي��ال  ك�شف  اأن  منذ  لكي�شيدا  ال��دع��م  وت��ه��اوى   .2021
اآب���ي يف ي��ول��ي��و مت���وز ع��ن ع��الق��ات وطيدة  ال�����وزراء ال�����ش��اب��ق �شينزو 
وطويلة االأمد بني �شيا�شيني يف احلزب الدميقراطي احلر احلاكم 

وكني�شة التوحيد، وهي جماعة يقول منتقدوها اإنها طائفة.
منذ  منا�شبهم  ت��رك  على  وزراء  ثالثة  اإج��ب��ار  اإىل  الف�شائح  واأدت 
كيودو  ا�شتطالع  فاقم م�شاكل احلكومة. ووجد  املا�شي مما  ال�شهر 
بها  التي تعامل  الطريقة  امل�شاركني يعار�شون  باملئة من   62.4 اأن 
كي�شيدا مع ا�شتقاالت وزير التن�شيط االقت�شادي داي�شرو ياماجيوا 
ترادا.  مينورو  الداخلية  ووزي��ر  هانا�شي  يا�شوهرو  العدل  ووزي��ر 
دعم  ح��زم��ة  م��ن  دف��ع��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  يف  كي�شيدا  �شعبية  وف�شلت 
اقت�شادي بقيمة 200 مليار دوالر لتخفيف تداعيات الت�شخم التي 

يغذيها انخفا�س الني اإىل اأدنى م�شتوياته يف 32 عاما.

قال بول كريغ روبرت�س، امل�شوؤول ال�شابق يف البيت االأبي�س يف عهد 
رونالد ريغن، اإن رو�شيا ميكنها تدمر اأوكرانيا يف وقت ق�شر دون 

اأ�شلحة نووية بعد اأن ا�شتهدفت البنية التحتية يف عدد من مدنها.
موقعه  على  من�شور  يف  روبرت�س  عن  اليوم”،  “رو�شيا  موقع  ونقل 
دون  واح����د،  ي���وم  يف  اأوك��ران��ي��ا  “تدمر  ميكنها  رو���ش��ي��ا  اأن  االأح����د، 

ا�شتخدام اأ�شلحة نووية«.
جزءاً  و�شكانها  اأوك��ران��ي��ا  “كانت  ال�شابق  االأمريكي  امل�شوؤول  وتابع 
يريد  وال  خمتلطة،  عائلية  رواب��ط  وهناك  ق��رون.  منذ  رو�شيا  من 

الكرملني اأن تظهر على حدوده دولة مدمرة«.
واأنهى روبرت�شقائاًل: “و�شائل االإعالم الغربية خلقت �شورة وهمية 

عن هزمية رو�شيا«.

ُتعنى  رائ����دة  حكومية  غ��ر  منظمة  ب��ح��ق  ال��ي��ون��ان  يف  حتقيق  ف��ت��ح 
العنف  وات��ه��ام��ات مب��م��ار���ش��ة  ف�����ش��اد  بق�شايا  ل��ال���ش��ت��ب��اه  ب��االأط��ف��ال 

واالعتداء اجلن�شي، على ما اأعلن م�شدر ق�شائي االأحد.
ا�شت�شافت منظمة L>Arche du Monde غر احلكومية 
اجلوائز،  من  العديد  على  وح�شلت  تاأ�شي�شها  منذ  االأط��ف��ال  مئات 
بينها جائزة املواطنني االأوروبية التي تكافئ االأ�شخا�س اأو املنظمات 

�شنوياً على عملهم يف تعزيز االندماج والت�شامح، يف عام 2018.
يتعلق  ج��اري��ة.  اأول��ي��ة  حتقيقات  ث��الث��ة  اأن  نف�شه  امل�����ش��در  واو���ش��ح 
احلكومية  غ��ر  املنظمة  داخ���ل  حمتمل  باحتيال  التحقيقات  اأح���د 
العقارات من  وع�شرات  اليورو  ال�شنني ماليني  تلقت على مر  التي 
مانحني من القطاع اخلا�س. يف اآب-اأغ�شط�س، قال غوا�س يوناين 
اأبلغ  اأن  بعد  طردته  احلكومية  غر  املنظمة  اإن  رفيع  م�شتوى  على 
عن �شرب اأحد موظفيها ثالثة اأطفال. موؤخراً، اتهم �شاب يبلغ 19 
امل�شوؤولني  اأحد   ،L>Arche du Monde وا�شت�شافته  عاماً 
باالعتداء عليه جن�شًيا. ونفى موؤ�ش�س املنظمة غر احلكومية االأب 
اأنطونيو�س بابانيكوالو الذي يعمل منذ عام 1998 مع اأطفال من 
قامت احلكومة  االتهامات.  اأو مهاجرين، هذه  يونانية فقرة  اأ�شر 
هذا االأ�شبوع احرتازياً بتغير جمل�س اإدارة املنظمة واإدارتها بالكامل. 
وقال رئي�س الوزراء كرياكو�س ميت�شوتاكي�س لقناة “األفا تي يف” اإن 
“االأطفال باأمان” م�شرا اإىل اأن امللف “معقد«. واأ�شاف “نريد اأن 
اأم��وااًل طائلة،  تدير  اإنها منظمة  املالية.  ال�شوؤون  عن  املزيد  نعرف 
الكني�شة  راأ���س  اأك��د  اخلا�شة«.  التربعات  من  خا�س  ب�شكل  تتلقاها 
االأرثوذك�شية اليونانية، اإيرونيمو�س الثاين، اأن االأب بابانيكوالو هو 
على  اأبًدا”  “مل يوافق  واأن��ه  املنظمة  عن عمل  الوحيد”  “امل�شوؤول 

التعاون مع رجال الدين املكلفني امل�شاعدة االجتماعية.

عوا�صم

طوكيو

مو�ضكو

اأثينا

طرقات اإ�صرائيل... �صاحات معارك

حتول الهتمام اإىل انتخابات الرئا�صة يف تايوان 

النازحون يف �صرق الكونغو �صحايا جرائم اغت�صاب 
وقالت فوراها “اغت�شبني ثالثة رجال واغت�شب �شديقتي �شتة. كان جميعهم 
نف�شها  ووج��دت  تطليقها  زوجها  ق��رر  وحينذاك،  ع�شكرية”.  ب��زات  ي��رت��دون 
اأكرث من �شبعني  للنازحني ي�شم  اأطفال، يف خميم موحل  وحيدة مع ع�شرة 
األف �شخ�س. يف ني�شي�شي اأي�شا يف حزيران/يونيو، اغت�شب “رجالن يرتديان 
زي اجلي�س الرواندي” موايزا )34 عاما(. لكن حمنتها انتهت عندما �شمع 

اإطالق عيارات نارية، مما اأدى اإىل فرار املهاجمني.
اإليه  اأ�شار  23 مار�س، وهو ما  وتتهم كين�شا�شا رواندا بتقدمي الدعم حلركة 

اأي�شا خرباء يف االأمم املتحدة وم�شوؤولون اأمركيون يف االأ�شهر االأخرة.
“القوات  م��ع  ب��ال��ت��واط��وؤ  امل��ق��اب��ل  يف  كن�شا�شا  وتتهم  ذل��ك  تنفي  كيغايل  لكن 
الدميوقراطية لتحرير رواندا” وهي حركة ملتمردين روانديني من الهوتو 
اجلماعية  االإب��ادة  منذ  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  متركزا  الذين 

للتوت�شي يف 1994 يف رواندا.

الذي  اليوم  تتذكر  وه��ي  ع��اًم��ا،   45 العمر  البالغة من  االأم  ف��وراه��ا*،  وبكت 
اأن  اأي��ار/م��اي��و، قبل  مل��دة يومني يف  ابنتها )15 ع��ام��ا(  امل��ت��م��ردون  اق��ت��اد فيه 
يطلقوا �شراحها. وقالت “رف�شت عرو�س امل�شلحني. ويف اإحدى الليايل دخلوا 

واقتادوها بعيدا واغت�شبوها«.
ويف كوخها امل�شنوع من اأغ�شان وقما�س م�شمع مرّقع، توا�شل فوراها روايتها، 
هي  اأ�شبحت  ابنتها،  على  االع��ت��داء  م��ن  قليلة  اأ�شابيع  بعد  اأن��ه  اىل  م�شرة 
و�شديقة لها �شحيتني العتداء بينما كانتا حت�شدان البطاط�س يف حقل يف 
كيلومرتا   35 وتبعد  مار�س   23 حركة  ل�شيطرة  اخلا�شعة  ني�شي�شي  قرية 

�شمال غوما.
كانون  يف  فرونغا  ملحمية  املتاخمة  البلدة  ه��ذه  “ام23”  متمردو  وه��اج��م 
ع�شكري  ثالثني  نحو  قتل  وق��د  عليها.  �شيطروا  ث��م  املا�شي  الثاين/يناير 

كونغويل بينهم كولونيل يف الهجوم االأول.

اإىل  “هربت  ب��ي��ده��ا �شبحة  ت��اب��ع��ت م��وي��زا وه���ي حت���دق يف االأر�����س ومت�����ش��ك 
باأال تخرب زوجها مبا  الفور  االأطباء على  ون�شحها  م�شت�شفى جي�شيغاري”. 

حدث “حتى ال يطردين«.
ويف خميم كانياروت�شينيا يقول الطبيب ديدييه بويندو غا�شبا “يجب معاقبة 
مرتكبي كل هذه اجلرائم!”. وبويند متطوع يف من�شة “غوما اكتيف” مبادرة 

مواطنني مل�شاعدة النازحني ب�شبب احلرب.
الثاين/ ت�شرين  يف  االغت�شاب  �شحايا  من  ع�شرات  عالج  اإن��ه  بويندو  وق��ال 

نوفمرب وحده.
وا�شاف اأن االعتداءات اجلن�شية تقع اأي�شا يف خميمات النازحني �شمال غوما، 
 16 تبلغ  والثانية  العمر  اخلام�شة من  اإحداهما يف  “فتاتني  اأن  اإىل  م�شرا 
�شًنا حامل  عاما اغت�شبتا يف خميم مدر�شة كاهيمبي االبتدائي، واالأكربهن 

االآن«.

•• غوما-اأ ف ب

الكونغو  ����ش���رق ج��م��ه��وري��ة  ك��ان��ي��ارو���ش��ي��ن��ي��ا يف  ف��و���ش��ى خم��ي��م��ات  و����ش���ط  يف 
الدميوقراطية، يتحدث نازحون ب�شبب احلرب عن عمليات اغت�شاب وجروح 
متمردو  االآن  عليها  ي�شيطر  التي  املناطق  من  هروبهم  واأثناء  قبل  اأ�شابتهم 

حركة “23 مار�س” )ام23(.
االأول/ ت�شرين   20 يف  القتال  ا�شتوؤنف  اأ�شهر،  اأربعة  دام  ن�شبي  ه��دوء  وبعد 

اأك��ت��وب��ر ب��ني مقاتلي ح��رك��ة 23 م��ار���س واجل��ي�����س ال��ك��ون��غ��ويل. واأع��ل��ن وقف 
الإطالق النار جمددا اعتبارا من م�شاء اجلمعة.

وخالل املعارك تخلى اجلنود الكونغوليون عن عدد كبر من املواقع وان�شحبوا 
اإىل نقاط تبعد نحو ع�شرين كيلومرتا عن غوما، عا�شمة �شمال كيفو التي 

يبلغ عدد �شكانها اأكرث من مليون ن�شمة وتقع على احلدود مع رواندا.

•• القد�س-وكاالت

على  “العنف  اأزم���ة  االإ�شرائيلي  “والال”  موقع  ت��ن��اول 
االآون����ة  يف  وت���رت���ه  زادت  ال����ذي  اإ�شرائيل”  يف  ال���ط���رق 
االأخرة، بعد مقتل االإ�شرائيلي يوري فولكوف عند معرب 
امل�شاة يف حولون منذ اأ�شبوع تقريباً، م�شراً اإىل اأن العنف 

زاد يف اآخر عامني 20%.
اإ�شرائيل �شاحة  اأ�شبحت الطرق يف  “هكذا  وحتت عنوان 
على  اجل�شدي  العنف  اإن  تقرير  املوقع يف  قال  معركة”، 
بيانات  وتفيد  املا�شية،  ال�شنوات  يف  بحدة  ارتفاع  الطرق 
العنف  يف  حتقيقاً   1112 بفتح  االإ�شرائيلية  ال�شرطة 
يف   1234 مقابل   ،2020 يف  اإ�شرائيل  يف  الطرق  على 
2021، و1367 يف العام اجلاري. واأح�شى اعتقال نحو 
األف م�شتبه يف جرائم عنف على الطرق من 2020 اإىل 
اأن  ياروق”،  “اأور  جلمعية  ا�شتطالع  واأظ��ه��ر   .  2022
واحداً من كل اإ�شرائيلَيني اثنني ذكر اأنه واجه عنفاً على 
الطريق. واأفاد اال�شتطالع،  اأن %79 من االإ�شرائيليني 

•• تايبه-رويرتز

 بداأ االهتمام يتحول اإىل االنتخابات الرئا�شية التي 
التي  الهزمية  بعد   2024 عام  تايوان يف  جتري يف 
تعر�س لها احلزب الدميقراطي التقدمي احلاكم يف 

االنتخابات املحلية التي جرت ال�شبت.
وف��������������از ح����زب امل��ع��ار���ش��ة ال��رئ��ي�����ش��ي ك��وم��ي��ن��ت��اجن يف 
انتخابات رئا�شة البلديات واملقاطعات بح�شوله على 
التناف�س  21 م��ق��ع��دا ج���رى  اأ���ش��ل  13 م��ق��ع��دا م��ن 
مع  يتما�شى  مبا  تايبه  العا�شمة  ذل��ك  يف  مبا  عليها 

التوقعات.
وتعترب ال�شني تايوان جزءا من اأرا�شيها وقد كثفت 
االأن�شطة الع�شكرية لتاأكيد ذلك مما اأثار قلقا عامليا 
لتايوان كمنتج  الرئي�شي  الدور  اإىل  بالنظر  �شيما  ال 

الأ�شباه املو�شالت.
ويدعم حزب كومينتاجن تقليديا اإقامة عالقات وثيقة 
مع ال�شني ولكنه ينفي ب�شدة اأن يكون موؤيدا لبكني. 
وتراجع احلزب منذ خ�شارة االنتخابات الرئا�شية عام 
2020 وواجه اأي�شا �شربة يف دي�شمرب كانون االأول 
املا�شي بعد ف�شل اأربعة ا�شتفتاءات كان قد دافع عنها 

الإظهار عدم الثقة يف احلكومة.
وقال اإريك ت�شو رئي�س حزب كومينتاجن لل�شحفيني 

بالتعر�س لعنف لفظي وتهديد مرة واح��دة على  اأف��ادوا 
االأق��ل يف املا�شي. حل االأزم��ة وعندما �شئل امل�شاركون يف 
اال�شتطالع عن راأيهم يف اأف�شل حل للعنف على الطرق، 
االأن�شب،  ه���و  ال�����ش��رط��ة  ت��ع��زي��ز  اأن  م��ن��ه��م   33% راأى 
و%30 التعليم، و%28 تغليظ العقوبة، و%9 العمل 
يوري  له  تعر�س  ما  املوقع  وروى  االإيجابية.  ن�شر  على 
راك���ب دراجة  ي��د  امل���وت على  ال���ذي طعن حتى  ف��ول��ك��وف 
ال�شائق  �شوهد  للحدث،  توثيق  اأنه يف  اإىل  م�شراً  نارية، 
مرة يتجاوز نقطة مرور عند تقاطع ويغلق الطريق اأمام 
زوجة فولكوف. والحقاً، �شوهد فولكوف يحاول م�شاعدة 
زوجته اأثناء �شجار مع �شائق الدراجة الذي اأخرج �شكيناً 
)ت�شرين  نوفمرب  بداية  ويف  وه��رب.  الفور  على  وطعنه 
اأيالون، حيث  اآخر يف �شارع  الثاين( اجل��اري، �ُشجل عنف 
�شدم �شائق دراجة نارية �شائقاً ي�شع خوذة واأ�شابه ب�شكل 
خفيف. وادعى امل�شتبه وهو من �شكان تل اأبيب، اأن ال�شائق 
النارية.  ب��دراج��ت��ه  واأ���ش��ر  ق��ان��وين  غ��ر  ب�شكل  جت����اوزه 

وح�شب حماميته فاإن ال�شائق امل�شاب “هاجمه اأواًل«.

»اإن���ك���ار ال�����ذات ه���و ال��ف��ر���ش��ة ال��وح��ي��دة ل��ف��وز حزب 
كومينتاجن بانتخابات عام 2024«.

وا�شتقالت رئي�شة تايوان ت�شاي اإينج وين من رئا�شة 

اأدرك  اإن احلزب  ال�شبت  �شاعة متاأخرة من م�شاء  يف 
اأنه ال ميكنه الفوز اإال من خالل االحتاد فقط.

واأ�شاف “لقد منحنا �شعب تايوان فر�شة.

اأ�شواأ  بعد  احل��اك��م  التقدمي  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 
رئا�شة  ي�شغل  االآن  واأ�شبح  احل��زب  تاريخ  يف  هزمية 

خم�س بلديات اأو مقاطعات فقط.
ا�شتقالتها بعد ف�شل ا�شرتاتيجيتها بت�شوير  وجاءت 
االن��ت��خ��اب��ات امل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى اأن���ه���ا اإب�����داء ل��ل��ت��ح��دي يف 
مواجهة العداء املت�شاعد من جانب ال�شني يف ك�شب 

التاأييد ال�شعبي لها.
الوزراء  رئي�س  ا�شتقالة  رف�شت  اإن��ه��ا  ت�شاي  وق��ال��ت 
ب��ارز يف احلزب  اأي�شا ع�شو  وهو  ت�شاجن،  ت�شينج  �شو 
منه  طلبت  اأن��ه��ا  م�شيفة  ال��ت��ق��دم��ي،  ال��دمي��ق��راط��ي 
ب�شكل  �شيا�شاتها  تنفيذ  ل�شمان  من�شبه  يف  البقاء 

�شحيح.
وقال جمل�س الوزراء اإن �شو وافق على البقاء ب�شبب 
املحلية  ال���ظ���روف  و���ش��ط  اال���ش��ت��ق��رار  اإىل  احل���اج���ة 

والدولية “ال�شعبة«.
النتائج  اإن  ال�����ش��ني  يف  ت��اي��وان  ���ش��وؤون  مكتب  وق���ال 
اأظهرت “اأن التوجه الرئي�شي للراأي العام يف اجلزيرة 

هو لل�شالم واال�شتقرار واحلياة الهانئة«.
الر�شمية  االإع����الم  وك��ال��ة  ن�شرته  ب��ي��ان  يف  واأ����ش���اف 
�شينخوا اأن بكني �شتوا�شل العمل مع �شعب تايوان يف 
توطيد عالقات ال�شالم ومعار�شة ا�شتقالل اجلزيرة 

والتدخل االأجنبي بحزم.

متديد اإجراءات العزل للحد من انت�صار اإيبول يف اأوغندا 
 •• كمباال-اأ ف ب

يويري  االأوغ��ن��دي  الرئي�س  ق��رر 
يوما  ل21  ميدد  اأن  مو�شيفيني 
اإج�����������راءات ع�����زل م���ف���رو����ش���ة يف 
بوؤرة النت�شار  ت�شكالن  منطقتني 
فرو�س اإيبوال الذي اأودى بحياة 
اأكد  لكنه  البالد،  �شخ�شا يف   55
اأنه يجري احلد  يف الوقت نف�شه 

من انتقاله.
وك���ان���ت ال�����ش��ل��ط��ات االأوغ���ن���دي���ة 
اعلنت يف 20 اأيلول/�شبتمرب عن 
انت�شر  ال��ذي  الفرو�س  تف�ش������ي 

وو�شل اإىل العا�شمة كمباال.
 لكن ال�ش������لطات ال�شحي�����ة قال�ت 
اجل��������اري  االأ���ش��������������������������ب��وع  خ���الل 
باإيب�����وال  االإ���ش��اب��ات  ع��������دد  اإن 

تراجع.
موبيندي  منطقتي  على  وفر�س 
قلب  يف  تقعان  اللتني  وكا�شاندا 
ب����وؤرة ان��ت�����ش��ار امل���ر����س، اإج�����راءات 
 15 ي���وًم���ا يف   21 مل����دة  اإغ������الق 

ت�شرين االأول/اأكتوبر. 
ومت مت��دي��د ه��ذه ال��ت��داب��ر التي 
وحظر  ليلي  جت��ول  حظر  ت�شمل 

وحانات  اأ�����ش����واق  واإغ������الق  ���ش��ف��ر 
وكنائ�س، يف اخلام�س من ت�شرين 

الثاين/نوفمرب.
عن  مو�شيفيني  الرئي�س  واأع��ل��ن 
متديد االإج��راءات للمرة الثالثة 

وملدة 21 يوما، موؤكدا اأن الو�شع 
“ما زال ه�ًشا«.

وق���ال يف خ��ط��اب اإىل االأم���ة تلته 
“اإذا  اإن���ه  األ��وب��و  جي�شيكا  نائبته 
اإ�شابة  وظ����ه����رت  االآن  ف��ت��ح��ن��ا 

املكا�شب  ك��ل  دم��رن��ا  ق��د  ف�شنكون 
التي حتققت يف هذه احلرب«.

واأ�شاف “لذلك اأدعو اإىل الهدوء 
“العاملني  اأن  موؤكدا  والتفهم”، 
�شوا�شلون  ال�شحي  قطاعنا  يف 

االأرواح  الإن���ق���اذ  ����ش���يء  ك���ل  ف��ع��ل 
واإنهاء الوباء«.

ال�شحة  منظمة  معاير  وح�شب 
ال���وب���اء عندما  ي��ن��ت��ه��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
 42 اإ���ش��اب��ة خ��الل  اأي  ال ت�شجل 
ح�شانة  م���دة  ���ش��ع��ف  اأي  ي���وم���ا، 

فرو�س اإيبوال.
ال�شحة جني روث  وقالت وزي��رة 
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  اأ���ش��ي��ن��ج 
االإ�شابات  ع��دد  اإن  االأ���ش��ب��وع  ه��ذا 
اجل�����دي�����دة امل�������ش���ج���ل���ة ي����رتاج����ع، 
موؤكدة اأن هناك موؤ�شرات على اأن 

اأوغندا “تك�شب” املعركة.
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  م��ك��ت��ب  وذك�����ر 
اخلمي�س  اأوغ�����ن�����دا  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
اإن���ه ح��ت��ى 22 ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين/

ن���وف���م���رب، مل ي��ت��م االإب�������الغ عن 
الت�شعة  االأي���ام  خ��الل  اإ�شابة  اأي 
ال�شابقة يف كمباال واالأيام الع�شرة 
ال�����ش��اب��ق��ة يف م��وب��ي��ن��دي واالأي�����ام 

ال12 ال�شابقة يف كا�شاندا.
ال�شحة  وزارة  اأرق��������ام  وت���ف���ي���د 
االأوغندية باأن الوباء اأودى بحياة 
 141 اأج������ل  م����ن  ��ا  ���ش��خ�����شً  55

اأ�شيبوا بالفرو�س.

نتيجة خطرية ملوت عملية ال�ضالم

هل حان وقت فر�ش اتفاق على اإ�صرائيل 
•• القد�س-وكاالت

الدكتور  االإ�شرائيلي،  الكاتب  راأى 
�شموئيل هارالب، اأن عملية ال�شالم 
ماتت  قد  وفل�شطني  اإ�شرائيل  بني 
اتخذوا  الفل�شطينيني  واأن  بالفعل، 
الن�شال،  طريق  طويلة  ف��رتة  منذ 

اإىل ال�����ش��راع ال��ع��ن��ي��ف امل��ت��ن��اوب م��ع ح��رك��ت��ي ح��م��ا���س واجلهاد  م�����ش��راً 
االإ�شالمي يف قطاع غزة، اإ�شافة اإىل الن�شال ال�شيا�شي الدبلوما�شي من 
ال�شلطة الفل�شطينية التي تعمل من خالل املوؤ�ش�شات الدولية وحركات 

املقاطعة والعنا�شر املوؤيدة للفل�شطينيني يف اأنحاء العامل.
واأ�شاف يف مقال ب�شحيفة “يديعوت اأحرونوت” االإ�شرائيلية، اأنه على 
تكثيف  اإىل  تهدف  ميينية  حكومة  نحو  اإ�شرائيل  تتجه  االآخ��ر  اجلانب 

اال�شتيطان يف ال�شفة الغربية.
وق�����ال اإن م����وت عملي�������ة ال�ش������الم ينط������وي على نتيج����ة اأكث����ر خط������ورة، 
ل�ش�����عبني،  دولتني  اإىل  االأر���س  تق�ش���يم  اإمكانية  على  الق�ش�����اء  وه����ي 
م�شتطرداً  ال�����ش��الم،  عملية  وج���ود  ع��ل��ى  يعتمد  التق�شيم  اأن  م�شيفاً 
فهن������اك  ممكن،  وفل�ش������طني  اإ�ش������رائيل  دولتي������ن،  اإىل  “التق�ش�������يم 

الق�����وى  تفر�شه  اتف������اق  اإلي�����ه..  للو�ش�����ول  فق�����ط  واح�����دة  طريق�����ة 
الكربى«.

واأ�شار الكاتب االإ�شرائيلي اإىل ما �شرح به يف املا�شي، الرئي�س الفرن�شي 
لل�شراع  الوحيد  احل��ل  ب��اأن   1967 ح��رب  اأث��ن��اء  ديغول  �شارل  االأ�شبق 
مت�شائاًل عن ب�شرة ديغول  االإ�شرائيلي الفل�شطيني هو “اتفاق دويل”، 
الإنهاء  دويل  التفاق  اإمكانية  هناك  وهل  االآن؟  حتى  �شاحلة  هي  “هل 

ال�شراع؟ فتجربة ال�شنوات ال�55 املا�شية ال ُتب�شر باخلر«.
وحتدث الكاتب االإ�شرائيلي عن اتفاقية “اأو�شلو” التي على الرغم من 
اأنها ف�شلت، وف�شلها مل  اإال  اأنها جاءت نتيجة مفاو�شات بني االأط��راف، 
ال�شالم،  عملية  “طوال  م�شيفاً  امل�شار،  ح�شاب  اإع��ادة  اإىل  القوى  يدفع 
باجلزرة  االأط��راف  بتغذية  واأوروب���ا  االأمريكية  املتحدة  الواليات  قامت 
بداًل من الع�شي واخلرائط املن�شوجة بداًل من تطبيقها، حتى تعرثت 

ال�����ش��الم وغ��رق��ت يف  ع��رب��ة �شناعة 
الوحل«.

تعاون �شيا�شي بني وا�شنطن وبكني
الذي  امل��خ��ط��ط  اأن  ال��ك��ات��ب  وي����رى 
ي��ت��ح��دث ع��ن��ه ل��ن ي��ك��ون مم��ك��ن��اً اإال 
بني  ال�شيا�شي  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال�����ش��ني، الفتاً 
بينغ  ج��ني  �شي  وال�شيني  ب��اي��دن،  ج��و  االأم��ري��ك��ي  الرئي�شني  ات��ف��اق  اإىل 
العمل  على  اإندوني�شيا،  يف  الع�شرين  قمة  هام�س  على  لقائهما  خ��الل 

ب�شكل م�شرتك يف ال�شوؤون العاملية.
اإن ال��ت��ع��اون ال�شيني االأم��ري��ك��ي الإن��ه��اء ال�����ش��راع �شيغر  وق��ال ه���ارالب 
ولن  اإ�شرائيل،  تدمر  يف  االإي��راين  الطموح  و�شيقتلع  االأو�شط،  ال�شرق 
ميكن تنظيم “حزب اهلل” اللبناين من موا�شلة حملة التدمر وال�شعي 
للهيمنة يف املنطقة، و�شي�شبح العباً لبنانياً �شافياً و�شيتعني عليه اإعادة 

تعريف جوهره على اأنه “املدافع عن لبنان«.
حدود  داخ���ل  م�شامل  ج���وار  يف  وفل�شطني  اإ���ش��رائ��ي��ل  “�شتعي�س  واختتم 
م��ع��رتف ب��ه��ا واآم���ن���ة، ���ش��ي��ت��م االع�����رتاف ب��ال�����ش��ني وال����والي����ات املتحدة 

كم�شوؤولني م�شرتكني يف العامل«. 

احلزب احلاكم يف �صلوفينيا 
يتوقف عن ا�صتخدام تويرت

•• ليوبليانا-اأ ف ب

التوقف عن ا�شتخدام  قرر احلزب احلاكم يف �شلوفينيا “حركة احلرية”، 
ت��وي��رت خ�شية اأن ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام م��وق��ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن قبل 

ال�شيا�شيني لن�شر اأخبار كاذبة وخطابات حت�س على الكراهية.
�شلوك وت�شريحات مالك تويرت  اإىل  “نظراً  ال�شبت  بيان  وقال احلزب يف 
اجلديد واإدارته، ميكننا اأن نتوقع منهم اف�شاح املجال ب�شكل اأكرب للتوا�شل 
اإيلون  امللياردير  ا�شتحواذ  اإىل  اإ�شارة  يف  الكراهية”،  وخطاب  الالئق  غر 

ما�شك على املن�شة موؤخراً.
روبرت  الليربايل  ال���وزراء  رئي�س  يتزعمها  التي  احلرية”  “حركة  ف��ازت 
فيه  تتعهد  برنامج  مع  ني�شان/اأبريل  يف  الربملانية  باالنتخابات  غولوب 
با�شتعادة اللباقة يف ال�شيا�شة وتعزيز �شيادة القانون التي، وفقاً لها، قو�شها 

رئي�س الوزراء املحافظ ال�شابق ياني�س يان�شا.
األف  مئة  م��ن  اأك���رث  ويتابعه  ب�شدة  ت��وي��رت  ي�شتخدم  ال���ذي  يان�شا  وي��غ��رد 
وو�شائل  النقاد  ملواجهة  ن�شمة،  مليوين  �شكانه  ع��دد  يبلغ  بلد  يف  �شخ�س 
االإعالم، بينما قال غولوب اإنه لن ي�شتخدم املن�شة “لتجنب اإغراء االأ�شابع 

ال�شريعة” الذين يتفاعلون ب�شرعة كبرة على ال�شبكة.
اإن   ،90 41 مقعًدا يف الربملان من اأ�شل  قال احلزب احلاكم الذي ي�شغل 
ح�شابه على تويرت توقف ملدة ثالثة اأ�شابيع ب�شبب م�شاكل فنية، ومع مرور 
ب�شكل  املواطنني  اإىل  للتوجه  املن�شة  ه��ذه  اإىل  اليحتاج  اأن��ه  اأدرك  الوقت 

فعال.

الهند تختار ال�صي�صي �صيف 
�صرف يف يوم اجلمهورية

•• نيودلهي-وكاالت

اخل���ارج���ي���ة  ال���������ش����وؤون  وزارة  ق����ال����ت 
الرئي�س  اإن  االأح�����د  اأم�������س  ال��ه��ن��د  يف 
�شيكون  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري 
“يوم  احتفاالت  يف  الرئي�شي  ال�شيف 
املقبل. وذكرت  يناير  يف  اجلمهورية” 
وكالة اأنباء “بر�س ترا�شت اأوف اإنديا” 
اخلارجية  ال�شوؤون  وزارة  اأن  الهندية 
املرة االأوىل  “هذه هي  قالت يف بيان: 
ال�شيف  رئي�س م�شر  التي يكون فيها 
واأر�شل  جمهوريتنا«.  يوم  يف  الرئي�شي 
الرئي�س  اإىل  دعوة  الهند  وزراء  رئي�س 
ال�شي�شي �شلمها له وزير اخلارجية ا�س 

جاي�شانكار يف 16 اأكتوبر املا�شي.
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العرقية والطائفية... تكتيتك خطري يف اإيران لقمع الحتجاجات 

كيم يتعهد بامتالك كوريا ال�صمالية اأقوى قوة نووية يف العامل

•• وا�صنطن-وكاالت

قالت الكاتبة لورا كيلي اأن اأمريكا 
وح���ل���ف���اءه���ا، وم��ت�����ش��ام��ن��ني حول 
املحتجني  العامل، يكافحون لدعم 
ي����رى  االإي�������ران�������ي�������ني، يف حل����ظ����ة 
اأن  وميكن  حا�شمة  اأنها  املراقبون 
يف  النظام  لتغير  امل��وازي��ن  تقلب 

طهران.
وقال الرئي�س االأمريكي جو بايدن 
يف اأوائل نوفمرب)ت�شرين الثاين(: 
�شيحررون  ه��م  اإي����ران.  “�شنحرر 

اأنف�شهم يف القريب العاجل«.
يقولون  اخل�����ارج  يف  خ�����رباء  ل��ك��ن 
ت��رك��ز على  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اإن 
ال��دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���ع اإي�����ران حول 
االنق�شام  واأن  ال��ن��ووي،  برناجمها 
يف اإيران وخارجها، يعطي اأف�شلية 

للحكومة احلالية.
وت��ن��ق��ل ال��ك��ات��ب��ة يف م���ق���ال ب���� “ذا 
املحلل  �شاجنيك  �شينغ  عن  هيل” 
ال���رئ���ي�������ش���ي ل������دى جم���م���وع���ة تي 
اخلا�شة  �شوليو�شنز  ���ش��ي  اإم  اأي 
اجلن�شيات،  متعددة  لال�شتخبارات 
يف  ف��ق��ط  ت��ك��م��ن  ال  “امل�شكلة  اأن 
ق���������رارات ال�������ش���ي���ا����ش���ة اخل���ارج���ي���ة 
جبهة  ال  اإذ  امل���ت���ح���دة.  ل���ل���والي���ات 
حلركة  امل��ط��اف  نهاية  يف  م��وح��دة 

االحتجاج، ولي�س لها قيادة«.
يقمعوا  اأن  اإي������ران  ق�����ادة  وح�����اول 
بوح�شية املتظاهرين، الذين نزلوا 
وفاة  ال�شوارع لالحتجاج على  اإىل 

•• �صيول-اأ ف ب

كيم  ال�شمالّية  ك��وري��ا  زعيم  اأّك���د 
جونغ اأون  اأم�س االأحد اأّن بالده 
ت��ع��ت��زم امتالك  ن���ووًي���ا  امل�����ش��ّل��ح��ة 
يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ّي��ة  ق�����ّوة  “اأقوى 
احتفال  خ���الل  وذل���ك  العامل”، 
ب����اإط����الق �����ش����اروخ ج���دي���د عابر 
للمّرة  ابنته  فيه  ظهرت  للقاّرات 

الثانية يف مكان عاّم.
والعلماء  اجل����ن����ود  ك���ي���م  وك����اف����اأ 
تطوير  يف  ������ش�����ارك�����وا  ال������ذي������ن 
اجلديد،   17- هوا�شونغ  �شاروخ 
الرتقيات.  مبجموعة كبرة من 
الع�شكرّيون  امل��ح��ّل��ل��ون  واأط���ل���ق 
هذا  ع��ل��ى  “الوح�س”  ت�����ش��م��ي��ة 
الرّب  بلوغ  ال��ق��ادر على  ال�����ش��اروخ 
الرئي�شي للواليات املتحدة. وكان 
العابر  البال�شتي  ال�����ش��اروخ  ه��ذا 
للقاّرات قد اخُترب يف 18 ت�شرين 
املياه  يف  و�شقط  الثاين/نوفمرب 

قبالة اليابان.
الكورّية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
عن  االأح���د  الر�شمّية  ال�شمالّية 
هو  هوا�شونغ-17  اإّن  قوله  كيم 
يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  ���ش��الح  “اأقوى 
هائلة  “قفزة  وُي�����ش��ّك��ل  العامل” 
اإىل االأم��ام يف تطوير تكنولوجيا 

•• كييف-اأ ف ب

م��ات ماليني  ع��ام��ا،  ت�شعني  قبل 
الكربى  املجاعة  يف  االأوك��ران��ي��ني 
ال�����ت�����ي ت�������ش���ب���ب ف���ي���ه���ا ال���ن���ظ���ام 
وتعتربها  ع��م��د  ع��ن  ال�شتاليني 

كييف “اإبادة جماعية”. 
الرو�شي  ال���غ���زو  وم����ع  ال��ي�����������������وم 
ل��ب��ل��ده��م واإراق�������ة ال����دم����اء، يرى 
يعيد  ال��ت��اري��خ  اأن  منهم  ال��ك��ث��ر 

نف�شه.
املتقاعدة  برت�شوك  غانا  وقالت 
لذكرى  ق���دا����ش���ا  ح�����ش��رت  ال���ت���ي 
ال”هولودومور”  ����ش���ح���اي���ا 
“ما حدث  اإن  باجلوع(،  )االإب���ادة 
كان  املا�شي  ال��ق��رن  ثالثينات  يف 
االآن  ي��ح��دث  وم��ا  اإب����ادة جماعية 
اأي�شا هو اإبادة جماعية”، معتربة 

اأن “الت�شابه وا�شح جدا«.
تذكاري  ن�شب  اأم��ام  تقف  وكانت 
تكرميا ل�شحايا املجاعة الكربى، 
على  ع��م��الق��ة  �شمعة  �شكل  ع��ل��ى 
بينما  تل يطل على نهر دنيربو، 
االأرثوذك�س  الكهنة  ع�شرات  ك��ان 
الهواء  يف  ل��ل��ق��دا���س  ي�����ش��ت��ع��دون 
درجات  م��ن  ال��رغ��م  على  الطلق، 
تقرتب  التي  املنخف�شة  احل��رارة 

من ال�شفر مئوية.
وو�������ش������ع رئ����ي���������س االأ�����ش����اق����ف����ة 
البطريرك فيالريت )93 عاًما( 

يتطلب اإجراءات غر م�شبوقة«.

قتياًل  416
االإن�شان  حقوق  منظمة  وحتدثت 
ال�������روي�������ج، عن  م�����ن  اإي������������ران  يف 
االأقل  ع��ل��ى  �شخ�شاً   416 مقتل 
اإىل  واأ����ش���ارت  ط��ف��اًل.   51 بينهم 
االأقليات  ت�شتهدف  احل��ك��وم��ة  اأن 
وغر  منهجي  “ب�شكل  اإي����ران  يف 
البلو�س  خ���ا����ش���ة  متنا�شب”، 

واالأكراد.
التكتيك  اأن هذا  �شاجنيك  واعترب 
عن  ال�����ش��رع��ي��ة  ن�����زع  اإىل  ي���ه���دف 
االح��ت��ج��اج��ات، واإظ���ه���اره���ا حركة 

انف�شالية عرقية.
“بزيادة القمع يف املناطق  واأ�شاف 
العنيفة،  التكتيكات  ف��اإن  الكردية، 
وق�������ش���ف ق�����واع�����د امل�������ش���ل���ح���ني يف 
العراق، ت�شعى ال�شلطات لتحويلها 
يف�شل  قد  ما  عرقية،  م�شاألة  اإىل 
املجموعات الكردية عن بقية اإيران، 

وهذا تكتيك ناجح، ب�شراحة«.
وقالت غاجني اإنها ت�شعر باأن هذه 
ال��ل��ح��ظ��ة خم��ت��ل��ف��ة ب�����ش��ب��ب حجم 

الدعم من االأ�شرة الدولية.
ال����ذي ي��ج��ري يف  “مع  واأ����ش���اف���ت 
اإي������ران، واإغ�����الق االإن���رتن���ت، وكل 
العنف، ما نراه يف اخلارج هو جزء 
���ش��غ��ر م��ن ال����ذي ي��ح��دث هناك. 
واأطلب من كل �شخ�س اال�شتمرار 
يف ما يفعله، واإبقاء ال�شوء م�شلطاً 

على اإيران«.

مه�شا اأميني، عقب احتجازها لدى 
�شرطة االأخالق، ب�شبب مالب�شها.  
لت�شمل  االحتجاجات  وت�شاعدت 
ال����ق����ادة  اإ������ش�����ق�����اط  اإىل  دع����������وات 
الدينيني للبالد. واعتقل 14 األفاً 
على االأقل وقتل املئات، مبن فيهم 
�شحية  اأ�شغر  اأن  ويعتقد  اأطفال. 

يف التا�شعة.
ولفت �شاجنيك اإىل اأن “للحكومة 
القوة  بكامله  وال��ن��ظ��ام  االإي��ران��ي��ة 

لقمع حركة االحتجاج«.
اخلا�س  االأمريكي  املبعوث  واأ�شار 
ب���اإي���ران روب�����رت م���ايل يف حتقيق 
االأمريكية  اإن”  اإن  “�شي  ل�شبكة 
“اأفعال ال تو�شف من  حتدث عن 
امل�شوؤولني  م���ن  اجل��ن�����ش��ي  ال��ع��ن��ف 
االحتجاز”.  مراكز  يف  االإيرانيني 
تذكر  “اإنها  ق������ائ������اًل:  وغ��������رد 
ال�شعب  يواجهها  ال��ت��ي  باملخاطر 
�شي�شتمر  الذي  وباملدى  االإي��راين، 
العقيمة  النظام يف حماوالته  فيه 

الإ�شكات املعار�شني«.
وفر�شت الواليات املتحدة واالحتاد 
االأوروبي واململكة املتحدة عقوبات 
و�شفت  وك����ي����ان����ات  اأف����������راد  ع���ل���ى 
العنيف  ال���ق���م���ع  ع����ن  مب�������ش���وؤول���ة 
ل��ل��م��ح��ت��ج��ني. و���ش��ع��ت اأي�������ش���اً اإىل 
اإىل  الو�شول  على  القيود  تخفيف 

اإي���ران���ي���ون ي��ع��ي�����ش��ون يف اخل�����ارج، 
واإ�شرائيليون،  اإيطاليون،  وفنانون 
اأر�شلت  اإي���ران  م��ن  واح���دة  وفنانة 
حذف  اإىل  و���ش��ارع��ت  ���ش��راً،  عملها 
ات�����ش��ال��ه��ا وم��ن��ع��ت امل��ن��ظ��م��ني من 
اإحرتازي،  اإج��راء  بها، يف  االت�شال 

وفق غاجني.
النا�شطة  حكيمي،  �شري  وك��ان��ت 
التي  اإي��راين  اأ�شل  من  االأمريكية 
اأ�ش�شت وتدير مركزاً للم�شاواة بني 
اجل��ن�����ش��ني، اإح����دى ال��ل��وات��ي دعني 
للقاء مع وزير اخلارجية اأنطوين 
ب��ل��ي��ن��ك��ن وم�������ش���وؤول���ني اآخ����ري����ن يف 
الوزارة يف اأكتوبر )ت�شرين االأول(، 
مل��ع��رف��ة ال��ط��ري��ق��ة االأف�����ش��ل التي 
ت�شتطيع الواليات املتحدة بها دعم 

املحتجني.
هيل”:  “ذا  ل�����  ح��ك��ي��م��ي  وق����ال����ت 
اأمريكيون  ق��ادة  ي�شتمع  اأن  “اأقدر 
يطلقها  ال����ت����ي  ل����ل����دع����وات  ك����ب����ار 
االإي����ران����ي����ون واالأم���ري���ك���ي���ون من 
اأن  اأ�شافت  لكنها  اإيراين”،  اأ�شل 
اأكرث  لتكون  حاجة  يف  احل��ك��وم��ات 
اب���ت���ك���اراً يف ط��ري��ق��ة ت��ف��ك��ره��ا يف 

م�شاعدة املحتجني.
غر  اأوق�����������ات  “هذه  وق������ال������ت:   
تقودها  ث���ورة  اأول  ه��ي  م�شبوقة، 
اللحظة،  ال��ن�����ش��اء، ومم��ا���ش��اة ه��ذه 

على نطاق عاملي.
االإي���راين  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ول���زم 
ال�شمت عند عزف الن�شيد الوطني 
يف اأول مباراة له يف مونديال قطر 
لفتة  يف  ال����ق����دم،  ل���ك���رة   2022
املحتجني. وخرجت  اعتربت دعماً 
برلني  يف  ت�������ش���ام���ن  ت����ظ����اه����رات 

االإنرتنت مل�شاعدة املحتجني الذين 
قطعت عنهم هذه اخلدمة.

املتحدة  االأمم  يف  اأع�شاء  ويتطلع 
اإيران،  وع��زل  للتنديد  و�شائل  اإىل 

والنظام احلاكم منذ 1979.
اأف�����راد على  اإي�����ران، يعمل  وخ����ارج 
للمحتجني  ال��دع��م  على  احل��ف��اظ 

منذ  امل�شتمرة  االح��ت��ج��اج��ات  ع��ن 
����ش���ه���ري���ن، يف حم�����اول�����ة الإب����ق����اء 
اإىل كفاح ال�شعب  االنتباه م�شدوداً 

االإيراين.
و���ش��ارك يف امل��ع��ر���س ال���ذي ا�شتمر 
ثالثة اأيام واحتوى على اأكرث من 
مئة قطعة فنية من اأنحاء العامل، 

ول���و����س اأجن��ل��ي�����س ووا����ش���ن���ط���ن يف 
ال�شهر املا�شي، �شارك فيها ع�شرات 
اخلارج  االإي��ران��ي��ني يف  االآالف من 

ومن موؤيديهم.
و�شاعدت �شادية غاجني االأمريكية 
م���ن اأ����ش���ل اإي������راين ب��وا���ش��ن��ط��ن يف 
اإقامة معر�س فني يف جورجتاون 

التعاون  وط���وك���ي���و  ووا����ش���ن���ط���ن 
الع�شكري واملناورات امل�شرتكة.

واأعلنت كوريا ال�شمالّية يف اأيلول/
بو�شفها  و���ش��ع��ه��ا  اأّن  ���ش��ب��ت��م��رب 
“قّوة نووّية” هو اأمر “ال رجوع 
لُتغِلق بذلك نهائًيا الباب  فيه”، 
اأمام اأّي مفاو�ش�����ات ب�ش������اأن ن������زع 
يانغ  بيونغ  توّعدت  ثّم  �شالحها. 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ب������رّد ن����ووي 
ي�شتهدف  ه��ج��وم  وق����وع  ح���ال  يف 

اأرا�شيها.
وت���ت���وّق���ع ���ش��ي��ول ووا���ش��ن��ط��ن اأن 
جتربة  قريًبا  يانغ  بيونغ  جُت��ري 
نووّية �شتكون ال�شابعة يف تاريخها 

واالأوىل منذ خم�س �شنوات.

ت�شرين  منذ  االأوكرانية  التحتية 
االأول/اأك���ت���وب���ر م��ا ح��رم ماليني 
االأوك������ران������ي������ني م�����ن ال���ك���ه���رب���اء 
واملياه مع حلول ف�شل  والتدفئة 

ال�شتاء يف هذا البلد.
وك����ان����ت ال���ع���ا����ش���م���ة ك���ي���ي���ف من 
اأك����رث امل��ن��اط��ق ت�����ش��ررا م��ن هذه 
الكهرباء  ق��ط��ع��ت  اإذ  ال�����ش��رب��ات 
األف منزل م�شاء   600 عن نحو 
اجل��م��ع��ة ب��ع��د ي��وم��ني م��ن موجة 

الق�شف االأخرة.
الذين  االأ����ش���خ���ا����س  ب����ني  وم�����ن 
جت��م��ع��وا الإح���ي���اء ذك���رى �شحايا 
اأندريت�س  امل���ح���ام���ي  امل���ج���اع���ة، 
الذي  ع���ام���ا(   39( ���ش��اف��ت�����ش��وك 
حت���دث ع��ن ه���ذه اخل�����ش��ارة التي 
“ال ميكن تعوي�شها” الأوكرانيا. 
وقال اإن “نظام �شتالني، والدولة 
اأوكرانيا  ت��دم��ر  اأرادا  القمعية 
جهود  اأن  ن����رى  ال���ي���وم  ك���دول���ة. 
���ش��ت��ال��ني ال زال���ت م��ت��وا���ش��ل��ة من 
ق����ب����ل )ال����رئ����ي���������س ف����الدمي����ر( 

بوتني«.
كانوا  “االأوكرانيني  اأن  وا���ش��اف 
يف  ال�شمود”  ع���ل���ى  ق������ادري������ن 
لذلك  املا�شي  القرن  ثالثينيات 

“�شي�شمدون” �شد مو�شكو.
اإرادة  “لدينا  �شافت�شوك  واأك����د 
وال��ع��امل كله يقف  وث��ق��ة ال تلني 

معنا«.

تركيب روؤو�س حربّية نووّية على 
�شواريخ بال�شتّية«.

واأ�شاد مب�شاهمة العلماء واجلنود 
وم�������ش���وؤويل ه����ذا ال���ربن���ام���ج، يف 
اأق��وى جي�س  “هدف بناء  حتقيق 

يف العامل«.
ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  و���ش��ّدد 
ملكافاأة  اأ����ش���دره  ال����ذي  االأم����ر  يف 
الت�شّلح،  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����ش��ارك��ني 
قّوة  تطوير  من  الهدف  اأّن  على 
كرامة  ب�”حماية  يتمّثل  ن��ووّي��ة 
و�شيادتهما  وال�����ش��ع��ب  ال����دول����ة 
“هذه  اإّن  وق��ال  ب�شكل موثوق”. 
اأكرب واأهم ق�شّية ثورّية، وهدفها 
االأوح����د ه��و ام��ت��الك اأق����وى قّوة 
القّوة  ال���ع���امل،  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ّي��ة 
املُطلقة التي مل ي�شبق لها مثيل 

يف هذا القرن«.
وراأى هونغ مني اخلبر يف املعهد 
ال���ك���وري ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة اأن 
ترويج بيونغ يانغ الختبار اإطالق 
تعزيز  اإىل  يهدف  هوا�شونغ-17 

مكانتها بو�شفها قوة نووية.
)اإط�������الق(  ك�����ان  “بينما  وق������ال 

باقة من اأزهار القرنفل احلمراء 
اأم����ام ال��ن�����ش��ب ال��ت��ذك��اري ي�شور 
فتاة هزيلة ت�شم باقة من �شنابل 
ال��ق��م��ح ن��ح��و ���ش��دره��ا ق��ب��ل بدء 

االحتفال.
من  “ن�شلي  الكهنة  اح���د  وق���ال 
فيما  جوعا”،  ماتوا  الذين  اأج��ل 
 12 م���ن  م���وؤل���ف���ة  ج���وق���ة  رددت 

موؤمنا “ذكراهم اأبدية«.

اإنت�ضار على ال�ضر
حت�شل  “مل  ف���ي���الري���ت  ي���ق���ول 
ن��ت��ي��ج��ة �شوء  ال���ك���ربى  امل���ج���اع���ة 
املحا�شيل الزراعية، بل كانت اإبادة 

متعمدة لل�شعب االأوكراين«.
ال��ت��ي تو�شف  اأوك���ران���ي���ا  وف��ق��دت 
اأوروبا”  ق���م���ح  “خمزن  ب���اأن���ه���ا 
خل�����ش��وب��ة ت��رب��ت��ه��ا ال�������ش���وداء، ما 
ث��م��ان��ي��ة ماليني  اأرب���ع���ة اىل  ب��ني 
التي  ال��ك��ربى  امل��ج��اع��ة  يف  ن�شمة 
 ،1933-1932 يف  ح����دث����ت 
ودبرها �شتالني، ح�شب موؤرخني، 
اأو  ق��وم��ي��ة  اأي ط��م��وح��ات  ل��ق��م��ع 
من  ك��ان  ال��ذي  للبلد  ا�شتقاللية 

جليل امل�شتقبل”. واأ�شاف “يبدو 
اأنه )كيم( �شيوا�شل تقدمي ابنته 
يف منا�شبات عدة ا�شتخدامها اأداة 

للدعاية«.
ال���رتق���ي���ات  اإىل  وب�����االإ������ش�����اف�����ة 
يف  امل���������ش����ارك����ني  اإىل  امل���م���ن���وح���ة 
اأف�����ادت وكالة  ال��ت�����ش��ّل��ح،  ب��رن��ام��ج 
ال�شمالّية  ال����ك����ورّي����ة  االأن�����ب�����اء 
و�شام  منح  النظام  ب��اأّن  الر�شمّية 
ال�شعبّية  كوريا  جمهورّية  “بطل 
التي  للَمركبة  الدميوقراطّية” 
ت�شرين   18 يف  ال�شاروخ  اأطلقت 

الثاين/نوفمرب.
اأّن  وذك�����رت ال���وك���ال���ة ال��ر���ش��م��ّي��ة 
“اأثبت  ت��ل��ك  االإط�������الق  ع��م��ل��ّي��ة 
“كوريا  اأّن  ب����و�����ش����وح  ل���ل���ع���امل 
قّوة  ال��دمي��وق��راط��ّي��ة  ال�����ش��ع��ب��ّي��ة 

نووية بالكامل«.
ت��اأت��ي ه��ذه ال��ُدف��ع��ة م��ن التهاين 
ذروته  ال��ت��وّت��ر  بلغ  فيما  ال��ذات��ّي��ة 
بعد  ال��ك��ورّي��ة،  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
التجارب  م���ن  ق��ي��ا���ش��ّي��ة  �شل�شلة 
بيونغ  اأجرتها  التي  ال�شاروخّية 
�شيول  ع�������ّززت  وق������ٍت  ويف  ي���ان���غ 

والدها  ب��َي��د  مم�شكة  ل��ه��ا  ���ش��وًرا 
خالل اإطالق هوا�شونغ-17.

ُت��ظ��ه��ر ال�����ش��ور امل��ن�����ش��ورة االأح���د 
كيم  ابنة  اأّنها  ُيعتقد  التي  الفتاة 
الثانية وُتدعى جو اآي. وهي كانت 
ترتدي معطًفا اأ�شود وتتاأّبط ذراع 
والدها. وُتظهر �شور اأخرى االأب 
ال�شاروخ  اأم����ام  واق���َف���ني  واب��ن��ت��ه 
الزّي  يرتدون  ع�شكرّيني  برفقة 

الع�شكري.
امل���ف���اج���ئ لهذه  ال���ظ���ه���ور  واأح����ي����ا 
املتعّلقة  ال���ت���ك���ّه���ن���ات  ال�������ش���اّب���ة 
يف  ُم�����ش��ت��ق��َب��اًل  ال�شلطة  ب��ان��ت��ق��ال 
ب��ع��د اأن خلف  ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ّي��ة، 
اإي��ل وجّده  كيم وال��ده كيم جونغ 
اأجهزة  وتعتقد  �شونغ.  اإي���ل  كيم 
اجلنوبّية  الكورّية  اال�شتخبارات 
اأّن كيم ال��ذي ت��زّوج ع��ام 2009 

لديه ثالثة اأوالد.
االأ�شتاذ  م���و-ج���ني  ي���ان���غ  وق�����ال 
الكورية  ال���درا����ش���ات  ج��ام��ع��ة  يف 
ال�شمالية يف �شيول اإن وجود ابنة 
كيم جونغ اأون يهدف اإىل ت�شوير 
“هوا�شونغ-17” على اأنه “حام 

ال�شابقة  امل��م��ر���ش��ة  ه���ذه  وق��ال��ت 
عاما   61 العمر  م��ن  تبلغ  ال��ت��ي 
عينيها  م����ن  ت��ن��ه��م��ر  وال�����دم�����وع 
وتابعت  الرعب!”،  ه��ذا  “تخيل 
الذي  ن�شرنا  اأج���ل  م��ن  “�شلوا 

�شيكون انت�شارا على ال�شر«.
وق������������ال ال������ك������اه������ن ال����ك���������ش����ن����در 
جماعة  “كانت  ����ش���م���وري���ج���ني 
واإب�����ادة ج��م��اع��ي��ة م��ت��ع��م��دة )...( 
واالآن وبعد اأن ع�شنا هذه احلرب 
على  رو�شيا  �شنتها  التي  الكربى 
يعيد  التاريخ  اأن  ن��رى  اأوك��ران��ي��ا، 

نف�شه«.

بوتني بعد �ضتالني 
ي�������ش���ي���ف ال�����رج�����ل ال����ب����ال����غ من 
اأبادوا  “بعدما  ع��اًم��ا   38 العمر 
يبيدوننا  ب���اجل���وع،  اأوك���ران���ي���ني 
عرب  الثقيلة”  باالأ�شلحة  ال��ي��وم 
و  ال�شلمية”  “املدن  ق�������ش���ف 

“البنى التحتية للطاقة«.
الع�شكرية  ال��ن��ك�����ش��ات  اإث���ر  وع��ل��ى 
التي خلفتها احلرب، داأبت رو�شيا 
والبنى  امل���ن�������ش���اآت  ق�����ش��ف  ع���ل���ى 

�شواريخ  مت��ت��ل��ك  دول������ة  اأق�������وى 
بال�شتية عابرة للقارات«.

“رودونغ  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون���������ش����رت 
اأكرث  االأح��د  الر�شمّية  �شيمون” 
م��ن ع�����ش��ر ���ش��ور ُت��ظ��ه��ر ك��ي��م مع 

 2017 يف   15- ه����وا�����ش����ون����غ 
اأن ت�شبح دول��ة قادرة  اإىل  يهدف 
االأمركية  االأرا�شي  تهديد  على 
ال�شاروخ  ي��رك��ز  ذري����ة،  ب��اأ���ش��ل��ح��ة 
ت�شبح  اأن  ه����دف  ع��ل��ى  االأخ������ر 

م��ئ��ات امل��دن��ّي��ني واجل���ن���ود خالل 
احلفل، برفقة “ابنته احلبيبة”. 
وكانت ابنته ظهرت للمّرة االأوىل 
ن�شرت  عندما  امل��ا���ش��ي،  االأ���ش��ب��وع 
و�شائل االإعالم الكورّية ال�شمالّية 

دفعهم  الذين  اجل��ران  ياأكلها” 
ذلك  يف  اجل�����ن�����ون،  اإىل  اجل������وع 
حاالت  ت�شجيل  مت  حيث  ال��وق��ت 

اأكل حلوم الب�شر بني ال�شكان.

وهو تو�شيف ترف�شه  جماعية” 
مو�شكو ب�شدة.

االأوكرانيني،  م��ن  العديد  ومثل 
ذكريات  برت�شوك  ال�شيدة  لدى 

ال�شوفياتي  االحت���اد  جمهوريات 
�شابقا.

غربية  ودول  ك���ي���ي���ف  وت���ع���ت���رب 
“اإبادة  ر�شميا  امل��اأ���ش��اة  ه��ذه  ع��دة 

اأخ��ربت��ه��ا حماتها  ف��ق��د  ع��ائ��ل��ي��ة. 
طفلة  ح����ي����ن����ذاك  ك����ان����ت  ال����ت����ي 
اأخفتها عائلتها يف  �شغرة، كيف 
“حتى ال  قرية يف منطقة كييف 

مفقودون بعد انزلق تربة يف جزيرة اإيطالية 
•• روما-اأ ف ب

اأمطار  هطول  بعد  االأح���د  مفقودين  ا�شخا�س  ع�شرة  نحو  الي���زال 
غزيرة ت�شببت يف انزالق للرتبة ال�شبت يف جزيرة اإي�شكيا االإيطالية 
واأودت بحياة اإمراأة، يف كارثة طبيعية �شتجتمع احلكومة على اإثرها 

االأحد.
واج���ت���اح ���ش��ي��ل م���ن ال���وح���ول وال���رك���ام ب��ل��دة ك��ازام��ي�����ش��ي��وال ترمي 
معها  جارفة  منزال،  وغمرت  ال�شبت  من  مبكرة  �شاعة  يف  ال�شغرة 
�شيارات بع�شها حتى البحر، ح�شبما ذكرت تقارير اإعالمية واأجهزة 
اإدارة  الطوارئ. وعرث رجال االإنقاذ على جثة ام��راأة. وقال م�شوؤول 
نابويل كالوديو بالومب اإن ال�شحية تبلغ من العمر 31 عاًما، وفًقا 

لوكالة االأنباء اغي. وبح�شب ال�شحف املحلية االإيطالية، جرح ثالثة 
ع�شرة �شخ�شا اأي�شا.

واأ�شاف بالومب اأن عددا من االأ�شخا�س الذي اأعلن فقدانهم يف وقت 
�شابق، ُعرث عليهم وهم بخر، من بينهم عائلة لديها ر�شيع. لكن 
نحو ع�شرة اأ�شخا�س كانوا حتى منت�شف فرتة بعد الظهر ال يزالون 

يف عداد املفقودين.
بر�س  فران�س  لوكالة  كاري  لوكا  االنقاذ  رجال  با�شم  املتحدث  وقال 
اآخ��رون لكن عدد )ال�شحايا( حتى  “نخ�شى ان يكون هناك �شحايا 

االن )وفاة واحدة(«.
وتعرقلت جهود االإنقاذ ب�شبب ا�شتمرار االمطار والرياح القوية، وهو 

ما اأخر اأي�شا و�شول العبارات ومعها تعزيزات من الرب الرئي�شي.

فقد  متناق�شة.  حكومية  لت�شريحات  منا�شبة  الكارثة  اإدارة  �شكلت 
لزميله  تاأكيدات  بيانتيدوزي  ماتيو  االإيطايل  الداخلية  وزي��ر  نفى 
تتحدث  التحتية  البنى  وزي��ر  �شالفيني  ماتيو  ال��وزراء  رئي�شة  نائب 
“حتى هذه اللحظة مل تتاأكد وفاة  عن �شقوط ثمانية قتلى. وقال 
واأُعلن بعد ذلك عن م�شرع ال�شيدة الثالثينية. اإال اأن  اأي �شخ�س”. 

يانتيدوزي اأكد اأن الو�شع “خطر جدا«.
بلدة  ���ش��وارع  اجتاحت  وحلية  �شيول  يف  الغزيرة  االأم��ط��ار  وت�شببت 
اإي�شكيا اجلزيرة اخلالبة الواقعة قرب  كازامي�شيوال ترمي ب�شمال 

كابري والتي يق�شدها ال�شياح يف ال�شيف.
وقد اقتلعت االأ�شجار واأدت اإىل انقالب �شيارات على جوانب الطرق 
اأو جرفتها اإىل البحر، ح�شب �شور ن�شرتها اأجهزة الطوارئ وو�شائل 

“غمرت  الوحلية  ال�شيول  اإن  االإطفاء  اإدارة  وذك��رت  حملية.  اإع��الم 
اإىل  ال�شيول  جرفتها  �شيارة  م��ن  �شخ�شني  اإن��ق��اذ  مت  واأن���ه  منزال” 

البحر.
االأكرث  املنطقة  اأن��ه يف هذه  )اأن�شا(  االإيطالية  االأنباء  وكالة  واأك��دت 
ت�شررا هناك ثالثون عائلة على االأقل عالقة يف منازلها من دون ماء 
وال كهرباء، فيما تقطع �شيول من الوحول والركام الطريق املوؤدي 

اإىل احلي، بح�شب وكالة اأن�شا لالأنباء.
150 و200  اإج��الء ما بني  اأنهم يتوقعون  وكان م�شوؤولون ذك��روا 
دعت  جهتها،  م��ن  اإي�����واء.  م��راك��ز  اإىل  االأح����د  ال�شبت  ل��ي��ل  �شخ�س 
يت�شببوا يف  البقاء يف بيوتهم حتى ال  اإىل  ال�شكان  املحلية  ال�شلطات 

عرقلة عمليات االإنقاذ.

بعد 90 عاما على املجاعة الكربى

الأوكرانيون يرون اأنهم يعي�صون »اإبادة جماعية« جديدة 
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•• مك�صيكو-اأ ف ب

ح����ّق����ق����ت ال�������ش���ل���ط���ة وامل����ع����ار�����ش����ة 
ال�شبت  اخ���رتاًق���ا  ال��ف��ن��زوي��ل��ّي��ت��ان 
بينهما يف  ال��دائ��رة  امل��ف��او���ش��ات  يف 
“اّتفاق  اإىل  لهما  بتو�شّ مك�شيكو 
رّحبت  النطاق”  وا���ش��ع  اجتماعي 
به االإدارة االأمركّية التي �شمحت 
النفطّية  “�شيفرون”  ل�����ش��رك��ة 

با�شتئناف عملها يف البالد.
وم��ن �شاأن االخ���رتاق ال��ذي حتّقق 
حمتماًل  ت��خ��ف��ي��ًف��ا  ُي����رتج����م  اأن 
وال�شيا�شّية  االقت�شادّية  للعقوبات 
وا�شنطن  تفر�شها  التي  ال�شارمة 
ع��ل��ى ك��راك��ا���س. و���ش��ي��ك��ون خلطوة 
م��ن ه���ذا ال��ن��وع ت��اأث��ر ك��ب��ر على 
اأ�شواق النفط العاملّية وقد ُتخّف�س 
تدّفق الالجئني من فنزويال على 

دول املنطقة.
املك�شيكي  اخل��ارج��ّي��ة  وزي���ر  وق���ال 
اإي����������ربارد ال������ذي بذل  م���ار����ش���ي���ل���و 
اإّن  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  و�شاطة  جهود 
اإليه  ��ل  ال��ت��و���شّ مّت  ال���ذي  االّت���ف���اق 
فنادق  اأح����د  اج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة  يف 
الأمركا  “اأماًل  ي�شّكل  مك�شيكو 
اّتفقت  وق��د  ب��رّم��ت��ه��ا«.  الالتينّية 
اّتخاذ  ع��ل��ى  وامل��ع��ار���ش��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
لالإفراج  ال���الزم���ة  اخل���ط���وات  ك���ّل 
العائدة  امل�شروعة”  “االأموال  عن 
النظام  يف  و”املجّمدة  ل��ف��ن��زوي��ال 

املايل الدويل«.
“�شندوق  االأم����وال  ه��ذه  �شُتغّذي 
لل�شعب  االج���ت���م���اع���ّي���ة  احل���م���اي���ة 
االحتياجات  لتلبية  الفنزويلي” 
)النظام  ل��ل��ب��الد  اإحل���اًح���ا  االأك����رث 
ال�شّحي، �شبكة الكهرباء، التعليم، 
اال�شتجابة مل�شكلة االأمطار الغزيرة 
االأخرة التي اأودت بحياة ما يقرب 
ا يف ت�شرين االأّول/ من 80 �شخ�شً

اأكتوبر(.
اإن�����ش��اء ه���ذا ال�شندوق  اأج���ل  وم���ن 
دعم  ال��ط��رف��ان  �شيطلب  واإدارت�����ه، 
لالّتفاق  وف���ًق���ا  امل���ت���ح���دة،  االأمم 

••  وا�صنطن-اأ ف ب

لقاء  ال�����ش��ب��ت  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  دان 
يف  ترامب  دون��ال��د  ال�شابق  الرئي�س 
معروفا  �شخ�شا  ف��ل��وري��دا  يف  دارت���ه 
باأنه من دعاة تفّوق العرق االأبي�س 
الذي  وي�شت  كانييه  ال���راب  ومغني 
اأثارت ت�شريحات له اعُتربت معادية 

لل�شامية موجة ردود فعل �شاجبة.
واالأربعون  اخلام�س  الرئي�س  واأك��د 
ل����ل����والي����ات امل���ت���ح���دة اجل���م���ع���ة اأن����ه 
يف  ال���راب  مغني  م��ع  الع�شاء  ت��ن��اول 
ف���ل���وري���دا، م�شرا  اإق��ام��ت��ه يف  م��ق��ر 
من  بع�شا  اأح�����ش��ر  االأخ����ر  اأن  اإىل 
فوينتي�س،  ن��ي��ك  بينهم  اأ���ش��دق��ائ��ه 
واملعادية  العن�شرية  باآرائه  املعروف 

لل�شامية.
ح�شابه  يف  ن�����ش��ره  ت��ع��ل��ي��ق  يف  وج����اء 
ليل  �شو�شال”  “تروث  من�شة  على 
اأي  جت��م��ع��ن��ي  ت���ك���ن  “مل  اجل���م���ع���ة 

معرفة بنيك فوينتي�س«.
نّدد  االأبي�س  البيت  با�شم  متحّدثا 
جمع  ال����ذي  ب��ال��ل��ق��اء  بيت�س  اآن�����درو 

ترامب وفوينتي�س.
ل�شبكة  ت�����ش��ري��ح  يف  ب��ي��ت�����س  وق�����ال 
“�شي.ان.ان” االإخبارية االأمركية 

ال��ت��ي ت�����ش��ع��ى اإل��ي��ه��ا ك���راك���ا����س هو 
اجتماعي  “عقد  اإىل  ��ل  ال��ت��و���شّ

وا�شع النطاق” مع املعار�شة.
2018 املطعون يف  بعد انتخابات 
�شرعّيتها، اعرتفت نحو 60 دولة 
امل��ت��ح��دة بزعيم  ال����والي����ات  ب��ي��ن��ه��ا 
رئي�ًشا  غ���واي���دو  خ����وان  امل��ع��ار���ش��ة 

بالوكالة.
ا  اأي�شً يراأ�س  الذي  رودريغيز  وكان 
قبيل  اأ�شار  قد  الوطنّية  اجلمعّية 
فريقه  اأّن  اإىل  ك��راك��ا���س  م��غ��ادرت��ه 
بالعي�س يف  “حّقنا...  �شيدافع عن 

�شالم«.
ة  “املن�شّ ط���ال���ب���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
باّتخاذ  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  املوّحدة” 
“االأزمة  حل���ّل  ملمو�شة  خ��ط��وات 
حقوق  واح�����������رتام  االإن���������ش����ان����ّي����ة 
)تقدمي  ��ا  خ�����ش��و���شً االإن���������ش����ان... 
انتخابات  تنظيم  ب�شاأن  �شمانات( 

حّرة” بح�شور مراقبني.
ل��ك��ّن م�����ش��دًرا م��ّط��ل��ًع��ا ع��ل��ى �شر 
لوكالة  ت�شريح  قال يف  املفاو�شات 
امل��ع��ار���ش��ة مل  اإّن  ب���ر����س  ف���ران�������س 
ل اإىل توافق ب�شاأن ال�شروط  تتو�شّ
انتخابات  يف  للم�شاركة  املطلوبة 

العام 2024.
انح�شر  االأخ��������رة،  ال�������ش���ن���وات  يف 
بعدما خ�شر حلفاء  تاأثر غوايدو 
مع  واإقليمًيا  حمّلًيا  له  اأ�شا�شّيني 
يف  الرئا�شة  اإىل  ي�شارّيني  و���ش��ول 

بلدان عّدة.
الكولومبي  ال��رئ��ي�����س  وا���ش��ت��ح��ال 
يف  اأ�شا�شًيا  العًبا  بيرتو  غو�شتافو 
اآب/ يف  اأ�شبح  اأن  منذ  امل��ح��ادث��ات، 
�شّدة  يتبّواأ  ي�شاري  اأّول  اأغ�شط�س 
بيرتو  وي�شعى  ب��الده.  يف  الرئا�شة 
بالده  ب��ني  ال���رواب���ط  حت�شني  اإىل 
العالقات  ا�شتاأنف  وقد  وفنزويال 
االأوىل  للمّرة  معها  الدبلوما�شّية 
رف�س  ح���ني   2019 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
ال��رئ��ي�����س اإي��ف��ان دوك���ي االع���رتاف 
رئا�شّية  ب����والي����ة  م��������ادورو  ب���ف���وز 

جديدة.

ال����������ذي ت��������اله مم�����ّث�����ل ال����������روج، 
بني  احل���وار  يف  الو�شيطة  ال��دول��ة 

الفنزويلّيني يف املك�شيك.
وقال املتحّدث با�شم االأمم املتحدة 
“اأخذ  غ��وت��ري�����س  اأن��ط��ون��ي��و  اإّن 
ه����ذا.  امل�������ش���اع���دة  ب��ط��ل��ب  علًما” 
يرّحب  ال���ع���ام  “االأمني  واأ����ش���اف 
الطرفني  و”ي�شّجع”  باالّتفاق” 
على اإبرام “اّتفاقات جديدة تعالج 
التحّديات ال�شيا�شّية واالجتماعّية 

والب�شرّية التي تواجهها البالد«.
الفنزويلي  ال���رئ���ي�������س  واأ�������ش������اد 
نحو  ب�”خطوة  م���ادورو  نيكوال�س 
يجب  التي  لبالده  جديد”  ف�شل 
اأن “ُتوا�شل التحّرك نحو ال�شالم 
نريدهما  ال���ل���ذي���ن  وال���رف���اه���ي���ة 

جميًعا«.
ال�شلطة  مم���ّث���ل���ي  ك���ب���ر  وق��������ال 

من  ال��ه��رب  اإىل  فنزويلي  ماليني 
البالد يف ال�شنوات االأخرة ح�شب 
م��ا ت�شهد  امل��ت��ح��دة. وغ��ال��ًب��ا  االأمم 
االأ�شا�شّية  ال�شلع  يف  ا  �شحًّ ال��ب��الد 
على غرار املواد الغذائّية واالأدوية 

وورق املراحي�س.
الفنزويلّية  امل���ع���ار����ش���ة  ُت���ط���ال���ب 
حّرة  رئ��ا���ش��ّي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  بتنظيم 
جت����رى  اأن  ُي����ف����رت�����س  ون����زي����ه����ة 
املقابل،  يف   .2024 ال����ع����ام  يف 
الدويل  املجتمع  كراكا�س  تطالب 
باالعرتاف مبادورو رئي�ًشا �شرعًيا 
ا احلظر  وبرفع العقوبات، خ�شو�شً
املتحدة  ال���والي���ات  تفر�شه  ال���ذي 

على النفط الفنزويلي.
قال  مك�شيكو،  اإىل  و�شوله  ول��دى 
املفاو�س  احل��ك��وم��ي  ال��وف��د  ع�شو 
خورخي رودريغيز اإّن اأحد االأهداف 

ال�����ش��ب��ت ب���االّت���ف���اق ال����ذي ُوّق�����ع يف 
واملعار�شة  ال�شلطة  ب��ني  مك�شيكو 
م�شوؤول  واع��ت��رب  ال��ف��ن��زوي��ل��ّي��َت��ني، 
“مرحلة مهّمة  اأّن��ه  اأمركي رفيع 
يف االجّتاه ال�شليم«. يف وقٍت الحق، 
واالحّتاد  املتحدة  الواليات  رّحبت 
وكندا،  املتحدة  واململكة  االأوروّب���ي 
يف بيان م�شرتك، ب�”قرار ا�شتئناف 
داعيًة  الفنزويلّيني،  بني  احلوار” 
من  نّية  ح�شن  “اإظهار  اإىل  اإّياهم 
�شامل  اّت���ف���اق  اإىل  ��ل  ال��ت��و���شّ اأج���ل 
ونزيهة  ح��ّرة  انتخابات  اإىل  ي��وؤّدي 
تاأهيل  اإع�������ادة  واإىل   2024 يف 
واإنهاء  الدميوقراطّية  املوؤ�ّش�شات 

االأزمة االإن�شانّية يف فنزويال«.
الكتلة االأوروّبية والدول  واأ�شافت 
اأّنها  ال���ث���الث  االأن��ك��ل��و���ش��ك�����ش��ون��ّي��ة 
�شركائها  م��ع  “العمل  ���ش��ت��وا���ش��ل 

اجلمعّية  رئ���ي�������س  ال���ف���ن���زوي���ل���ّي���ة، 
الوطنّية، خورخي رودريغيز، “من 
اأكرث  �شُننقذ  االّت��ف��اق،  خ��الل ه��ذا 

من ثالثة مليارات دوالر«.
واأع��ل��ن مم��ّث��ل امل��ع��ار���ش��ة خراردو 
باليد اأّن ال�شندوق �شُتديره االأمم 
املتحدة مع برنامج للم�شاريع التي 

�شيجري تنفيذها.
وال�������ش���ب���ت وّق��������ع ط����رف����ا االأزم��������ة 
الفنزويلّية اّتفاًقا اإن�شانًيا يتمحور 
واالأم���ن  وال�����ش��ّح��ة  التعليم  ح���ول 
للفي�شانات  واال�شتجابة  الغذائي 

وبرامج للكهرباء.
موا�شلة  ع����ل����ى  اّت����ف����ق����ا  ك����ذل����ك 
امل�����ح�����ادث�����ات ح������ول االن���ت���خ���اب���ات 
العام  تنظيمها يف  املقّرر  الرئا�شّية 

.2024
واأ���������ش��������ادت ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 

التي  فنزويال  يف  التنقيب  اأن�شطة 
اح��ت��ي��اط��ات نفطّية  اأك���رب  ت��خ��ت��زن 
يف ال���ع���امل. واأ����ش���ارت ال�����وزارة اإىل 
ملّدة  ���ش��احل��ة  �شتكون  االإج�����ازة  اأّن 
اإدارة  �شتدر�س خاللها  اأ�شهر،  �شّتة 
الرئي�س االأمركي جو بايدن مدى 
بالتعّهدات  م���ادورو  حكومة  وف���اء 
املوّقع  االّت���ف���اق  يف  قطعتها  ال��ت��ي 
ال�شبت. واكت�شبت اجلهود الدولّية 
الفنزويلّية  االأزم���ة  حل��ّل  املبذولة 
رو�شيا  ب��داأت  اأن  منذ  كبًرا  زخًما 
غ���زو اأوك��ران��ي��ا م��ع م��ا راف���ق ذلك 
من �شغوط على اإم��دادات الطاقة 

العاملّية.
اخ��ت��زان بالدهم  ال��رغ��م م��ن  على 
العامل،  اأكرب احتياطات نفطّية يف 
واأزمة  الفقر  الفنزويليون  ُيعاين 
�شبعة  ن���ح���و  دف�����ع  م����ا  ���ش��ي��ا���ش��ّي��ة، 

االحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال���دول���ّي���ني 
بالدهم  داخل  للفنزويلّيني  امللّحة 
“ا�شتعدادها  م��وؤّك��دًة  وخارجها”، 
حال  يف  العقوبات  حزمة  ملراجعة 
ت����ق����ّدم ك���ب���ر م����ن جانب  اإح��������راز 

النظام” يف كراكا�س.
التي  ال�شيا�شّية  االأزم����ة  تفاقمت 
اأعلن  اأن  م��ن��ذ  ف��ن��زوي��ال  ت�شهدها 
امل��ن��ت��ه��ي��ة والي��ت��ه حينها  ال��رئ��ي�����س 
ف����وزه بوالية  م������ادورو  ن��ي��ك��وال���س 
جديدة يف االنتخابات التي اأجريت 
يف العام 2018 وطعنت املعار�شة 
وك����ذل����ك ج���ه���ات دول����ّي����ة ع������ّدة يف 

�شرعّيتها.
وف����ور اإع�����الن ت��وق��ي��ع االّت����ف����اق يف 
اخلزانة  وزارة  اأج����ازت  مك�شيكو، 
�شيفرون  مل��ج��م��وع��ة  االأم����رك����ّي����ة 
جزئًيا  ت�����ش��ت��اأن��ف  ب�����اأن  ال��ن��ف��ط��ّي��ة 

والكراهية  ��ب  ل��ل��ت��ع�����شّ م���ك���ان  “ال 
وم���ع���اداة ال�����ش��ام��ي��ة يف اأم���رك���ا، مبا 
فيها مارا الغو. اإنكار الهولوكو�شت 
اأمر بغي�س وخطر ويجب اأن ُيدان 

ب�شدة«.
الع�شاء  ح���ول  ���ش��وؤال  ع��ل��ى  وتعليقا 
الرئي�س  اكتفى  ترامب  نّظمه  الذي 

ب�����������ش�����اأن خ�����ط�����اب ال�����ك�����راه�����ي�����ة. يف 
الثاين/نوفمرب  ت�شرين  منت�شف 
ي��ع��ت��زم الرت�ّشح  ان���ه  ت��رام��ب  اأع��ل��ن 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة امل���ق���ررة يف 
ا�شت�شافته  ل��ك��ن   ،2024 ال���ع���ام 
فعل  ردود  ا�شتدعت  اأب��ي�����س  قوميا 
اإدارته  م�شوؤويل  بع�س  من  �شاجبة 

ال��ذي مي�شي  االأم��رك��ي جو بايدن 
نانتاكت  يف  االأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة 

بالقول “ال تريدون �شماع راأيي«.
وف�����وي�����ن�����ت�����ي�����������س مم��������ن ي�����ن�����ك�����رون 
ال��ه��ول��وك��و���ش��ت وق���د ح��ذف��ت قناته 
ع���ل���ى ي����وت����ي����وب يف م���ط���ل���ع ال���ع���ام 
املن�شة  �شيا�شة  النتهاكها   2020

االأمركي  ال�شفر  ونّدد  ال�شابقني. 
ديفيد  اإ����ش���رائ���ي���ل  ل�����دى  ال�������ش���اب���ق 

فريدمان بالع�شاء.
ال��ت��غ��ري��دات التي  اإح�����دى  وج����اء يف 
االجتماعية  الزيارة  “حتى  اأطلقها 
من معاد لل�شامية على غرار كانييه 
وي�شت وحثالة الب�شر على غرار نيك 

فوينتي�س غر مقبولة«.
ال�شامية  معادو  ي�شتحق  “ال  وتابع 
اأي ح��ّي��ز ب��ني ق����ادة اأم��رك��ي��ني من 

اليمني اأو الي�شار«.
االإخباري  “اأك�شيو�س”  ونقل موقع 
ع����ن م�������ش���در م���ّط���ل���ع ع���ل���ى اأج������واء 
“بدا  ت����رام����ب  اإن  ق���ول���ه  ال���ع�������ش���اء 
الرغم  على  بفوينتي�س  ماأخوذا” 
اأن��ه مل يكن يعلم �شيئا على ما  من 

يبدو عن تاريخه.
ال��ذي غ��ّر ا�شمه ر�شميا  اأم��ا وي�شت 
ع����الم����ات  ف���ق���ط���ع���ت  “يي”  اإىل 
جت���اري���ة ع���دة ت��ع��اون��ه��ا م��ع��ه، منها 
�شركة “اأديدا�س” االأملانية لت�شنيع 
“غاب”  و�شركة  الريا�شية  املعدات 
االأمركية للمالب�س اجلاهزة، على 
ت�شريحات  م���وؤخ���را  ن�����ش��ره  خلفية 
وارتباطه  لل�شامية  معادية  اعُتربت 

مبتطرفني.

•• �صانتا كروز-اأ ف ب

ع���ل���ق���ت م���ن���ط���ق���ة ����ش���ان���ت���ا ك�����روز 
لبوليفيا  االقت�شادية  العا�شمة 
ال�شبت  امل�����ع�����ار������ش�����ة  وم����ع����ق����ل 
اأعمال  تخللتها  التي  التظاهرات 
وجتري  االأح��ي��ان  بع�س  يف  عنف 
احلكومة  ���ش��د  ي���وم���اً   36 م��ن��ذ 
�شكاين  تعداد  ب��اإج��راء  للمطالبة 

مبكر متهيدا النتخابات.
رئي�س  ك���ال���ف���و  روم�����ول�����و  اأع����ل����ن 
وهو  االإدارية”  املدنية  “اللجنة 
ت���ك���ت���ل م������دين وجت���������اري ن���اف���ذ، 
“اعتبارا من االآن، �شيكون هناك 

جمل�س  اإىل  ال���ق���ان���ون  م�������ش���روع 
ال�شيوخ.

بداأت االحتجاجات يف �شانتا كروز 
االأول/اأك���ت���وب���ر  ت�����ش��ري��ن   22 يف 
ب��اإغ��الق ���ش��وارع وج����ادات وطرق 
املناطق  خم���ت���ل���ف  ب�����ني  ت����رب����ط 
لوي�س  الي�شاري  الرئي�س  ملطالبة 
�شكاين  ت���ع���داد  ب����اإج����راء  اآر�����ش����ي 
توزيع  الأن   ،2023 ب���ح���ل���ول 
املقاعد  وت��وزي��ع  العامة  االأم���وال 
ع���ل���ى عدد  ي��ع��ت��م��د  ال����ربمل����ان  يف 

ال�شكان.
وتعترب منطقة �شانتا كروز التي 
اأنها  اليمينية  املعار�شة  حتكمها 

االإ�شراب  ���ش��رف��ع  راب����ع.  ت��وق��ف 
التوقف عن  واالإغ���الق، من دون 

ن�شالنا«.
“اليوم  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني  وا�����ش����اف 
الدميوقراطية  ت���اري���خ���ي،  ي����وم 

انت�شرت«.
اع��ت��م��د جمل�س  ���ش��اب��ق،  يف وق���ت 
احلكومة  قانون  م�شروع  ال��ن��واب 
ال�شكاين  التعداد  اإج��راء  ل�شمان 
واإعادة   ،2024 اآذار/م���ار����س  يف 
توزيع املوارد االقت�شادية ومقاعد 
االنتخابات  ق���ب���ل  ال�����ربمل�����ان  يف 
ال���رئ���ا����ش���ي���ة ال����ت����ي ����ش���ت���ج���رى يف 
النواب  جمل�س  واأر���ش��ل   .2025

�شكاين  اإح�شاء  ب�شبب  حمرومة 
ق������دمي اأج��������ري ق���ب���ل اأك�������رث من 
اأال  تخ�شى  وه���ي  ���ش��ن��وات.  ع�����ش��ر 
الوقت  يف  متثيلها  حت��دي��ث  ي��ت��م 
الرئا�شية  لالنتخابات  املنا�شب 

. التي �شتجرى يف 2025 
االحتجاجات،  هذه  ان��دالع  ومنذ 
قتل اأربعة اأ�شخا�س وجرح 178 

اآخرون، ح�شب اأرقام حكومية.
ورف�شت احلكومة مطالب �شانتا 
امل�شتحيل  اأنه من  ك��روز، معتربًة 
ال�شكاين  ال��ت��ع��داد  اإج����راء  تقنًيا 
يف  وح�����ددت�����ه   ،2023 ع�����ام  يف 

اآذارمار�س 2024.

 وا�ضنطن تخفف حظرها النفطي 

اخرتاق يف املفاو�صات بني ال�صلطة الفنزويلية واملعار�صة 

تعليق التظاهرات يف منطقة �صانتا كروز ببوليفيا

ق�ص�ش لجئات اأوكرانيات على امل�صرح يف وار�صو  •• وار�صو-اأ ف ب

امراأة  دور  تاأدية  ال�شهل  من  اأن��ه  لي�شينكو  اآن��ا  االأوك��ران��ي��ة  الالجئة  جتد 
م��ن وطنها يف عمل م�شرحي ج��دي��د يف  ال��ف��رار  اأُج����ربت على  اأوك��ران��ي��ة 

وار�شو.
وقالت لي�شينكو )21 عاما( لوكالة فران�س بر�س وهي تنهي مكياجها قبل 
اعتالئها خ�شبة امل�شرح “تتحدث بحرية عما ينتابك. تخرج تلك امل�شاعر 

واالأمل الذي بداخلك«.
ا�شطّرت لي�شينكو للهرب مع طفلها تاركة وراءها زوجها الذي يخدم يف 
اآخ��ر، يف مدينة جديدة.  امل�شلحة، والبحث عن وظيفة يف م�شرح  القوات 

وقالت “�شيئا ف�شيئا، خرجت من �شرنقتي، من اكتئابي«.
وتروي م�شرحية “�شيك�س ريبز اأوف اأنغر” )�شتة اأ�شالع من الغ�شب( يف 
اإ�شارة اإىل امل�شتويات املختلفة من ال�شدمة، ق�ش�س خم�س ن�شاء اأوكرانيات 

يع�شن يف مركز لالجئني يف بولندا.
ي�شاعدن  وكيف  وتخيالتهن  وتوّثق احلبكة حزنهن وخوفهن وغ�شبهن 

بع�شهن بع�شا للتغلب على ال�شدمة. وي�شتند العمل اإىل مقابالت معّمقة 
اأجراها املخرجون يف مركز لالجئني قرب وار�شو بعد وقت ق�شر من بدء 

القوات الرو�شية غزو اأوكرانيا.
وتعر�س امل�شرحية على م�شرح كومونا، على خطوات ق�شرة من حمطة 

القطار املركزية التي �شهدت عبور ماليني االأ�شخا�س يف بداية احلرب.
وتوؤدي لي�شينكو �شخ�شية لي�شيا، راق�شة باليه من بوت�شا، املدينة الواقعة 
اأ�شبحت مرادفا للفظائع التي تّتهم رو�شيا بارتكابها.  قرب كييف والتي 
�شيفا  الباليه فيما حتمل  لبا�س  نف�شها مرتدية  تتخّيل  امل�شاهد،  اأحد  يف 

وت�شتجوب اجلندي الرو�شي الذي قتل والدتها.
ويف م�شهد اآخر، توؤدي دور �شخ�شية اأخرى يف حلظاتها االأخرة مع زوجها 
القوات  كانت  حني  دم��رت  التي  املدينة  ماريوبول،  يف  املفقودين  وابنتها 

الرو�شية حتتلها.

وقال املخرج بنيامني كوك “الهدف من هذه امل�شرحية هو اإعطاء القوة 
لالأوكرانيني، واإظهار ما حتمّلوه ومدى قوتهم وكيف ميكنهم املثابرة«.

“اق�شعّر  وروى  االأوىل.  للمرة  الالجئني  مركز  دخوله  ك��وك  وا�شتذكر 
اأن  وتابع  اأ�شود”.  بدين. كانت م�شاحة �شخمة حتت �شماء �شوداء، �شقف 

الرائحة كانت “كما لو كنت م�شافرا يف قطار لفرتة طويلة«.
واأ�شاف “كان االأمر �شادما جدا. كان االأطفال يلعبون يف كل اأنحاء املركز، 
وبالتايل كانت احلياة م�شتمرة هناك لكن هذه احلياة كانت غر واقعية 

ب�شكل ال ي�شدق«.
حتى االآن، مل تعر�س امل�شرحية اإال يف وار�شو، لكن كوك ياأمل يف اأن يتمكن 
من عر�شها يف اأماكن اأخرى حول العامل، خ�شو�شا لزيادة الوعي ب�شاأن 

احلرب و�شحاياها.
“الأنهم هم  االإن��ت��اج  املمثلون يف  ي�شارك  اأن  “املهم”  اإن��ه من  ك��وك  وق��ال 

“من  لكن ذلك مل يكن عملية �شهلة. واأو�شح  اأنف�شهم يف هذا املوقف”، 
امل�شتحيل اأن تعمل معهم كما تعمل مع اأ�شخا�س لديهم مكان للعي�س فيه 

والراحة. عليك اأن تاأخذ ذلك يف االعتبار«.
امل�شرحية موؤثرة جدا لكنها تت�شمن اأي�شا م�شاهد خفيفة مثل نكات حول 
ال�شخ�شيات مرتدية مالب�س فرقة  البولندي وم�شهد متثل فيه  املطبخ 

“كالو�س اأورك�شرتا” الفائزة مب�شابقة “يوروفيجن«.
توؤثر  اأن  يف  اأي�����ش��ا  ت��اأم��ل  اإن��ه��ا  ع��ام��ا(   33( �شيفريلوفا  م��اري��ا  وق��ال��ت 
امل�شرحية بالنا�س بطريقة ال ميكن م�شاهدة االأخبار اأن تفعلها. واأو�شحت 
املمثل.  مع  لوجه  وجها  جتل�س  اأن��ت  تفاعال.  اأك��رث  يجعلك  “امل�شرح  اأن 

هناك �شخ�س حي اأمامك«.
�شعيفة  لكن  �شاخبة  عزباء  اأم  وه��ي  �شنيجنا،  دور  �شيفريلوفا  وت���وؤدي 
اإىل  واالنتقال  مل�شاعدتها  زيلين�شكي جاء  فولودمير  الرئي�س  اأن  تتخيل 

اإيطاليا.
وقالت املمثلة اإنها فّرت بعد ع�شرة اأيام من بدء احلرب وا�شفة االأمر باأنه 

“ماأ�شاة مروعة �شتوؤثر على اجلميع اإىل االأبد«.

يف 10 �صنوات.. مالمح »املافيا« اجلديدة يف غرب ليبياالبيت الأبي�ش يدين لقاء ترامب اأحد دعاة تفّوق العرق الأبي�ش 
متار�شها  التي  االإجرامية  الن�شاطات  اإيطايل  تقرير  ر�شد 
بداأت  �شنوات،   10 منذ  ليبيا،  غرب  يف  امل�شلحة  امليلي�شيات 
حتولها  اإىل  وو�شلت  الر�شمية،  املوؤ�ش�شات  على  ب�شيطرتها 

الأ�شاليب واأدوار املافيا يف اأ�شواأ �شورها.
ال�شيا�شية  للدرا�شات  االإي��ط��ايل  املعهد  ع��ن  �شدر  التقرير 
وزارة  يف  ال�شيا�شات  تخطيط  وح���دة  م��ن  ب��دع��م  ال��دول��ي��ة، 
توقيت  يف  االإيطالية،  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  ال�شوؤون 
يتزامن مع اهتمام روما بليبيا كمورد حموري للطاقة اإىل 
اأوروب��ا، ال�شاعية للتخل�س من ال��واردات الرو�شية. وير�شد 
الباحثون خالل التقرير مراحل حتول اجلماعات امل�شلحة:

بداأت املجموعات بال�شيطرة على املراكز املالية يف العا�شمة 
طرابل�س، مثل البنوك.

“اإتاوات  يفر�س  ع�شابي  “كارتل”  ي�شبه  م��ا  اإىل  حتولت 
حماية” على ال�شركات واجلهات، وتعمل يف ال�شوق ال�شوداء، 

بح�شب الباحثة يف املعهد، اإليونورا اأردمياغني.
جعلها  املمزقة”  “املوؤ�ش�شات  م��ع  امل��ل��ي�����ش��ي��ات  »اندماج” 
مبيلي�شيا  مثاال  اأردمياغني  ت�شرب  اإذ  الكلمة”؛  “�شاحبة 
الردع  وميلي�شيا  ب�”غنيوة”،  ال�شهر  الككلي  الغني  عبد 
بقيادة “عبد الروؤوف كارة” التي تعمل كقوات اأمنية، فيما 
يعك�س  مما  بالبالد،  دينية  موؤ�ش�شات  يف  جمموعات  تدخل 

حالة الدولة املمزقة بالغرب الليبي.
حاجة  م�����ش��ت��غ��ل��ة  “املافيا”،  م��رح��ل��ة  دخ���ل���ت  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ال�شباب  فاأ�شبح  خ�شومهم،  م��واج��ه��ة  يف  لها  ال�شيا�شيني 
امل�شلحون الذين برزوا عام 2012 ك�”جمرمني تقليدين”، 
العنف  ا���ش��ت��خ��دام  م��ع  “اأناقة”،  ب��ك��ل  ي��ظ��ه��رون  اأ���ش��خ��ا���ش��ا 
يف  االأول  ال��زم��ي��ل  ي��ق��ول  كما  ال�����ش��ارع،  يف  منظم”  ب�”�شكل 
برنامج ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا باملجل�س االأوروبي، 
مع  تعاي�س  “نظام  ليبيا  غ��رب  يف  اأ�شبح  املجري�شي.  ط��ارق 

العنف، حيث منت اجلماعات امل�شلحة يف القوة، عرب الهيمنة 
على اأ�شول الدولة اأو االأعمال التجارية، وتفاقم االأمر مع 
وفق املجري�شي. »مل يعد  دعم م�شرف ليبيا املركزي لها”، 
املال كافيا، اإذ تبحث امللي�شيات عن الرثوة وال�شلطة، فدخلت 
االأزمة  وفاقم  ال��غ��رب،  يف  وال��دف��اع  الداخلية  منظومتي  يف 
كما يقول  املهاجرين”،  االأوروبيني معهم يف ق�شية  تفاهم 

الباحث.
هذه  متويل  مب�شادر  يتعلق  فيما  اأك��رث  ال�شورة  ولتو�شيح 
اأماندا  ل��ن��دن،  كينغز  كلية  يف  امل�شت�شارة  تقول  امليلي�شيات، 
كادليك: »التهريب يعد امل�شدر االأ�شا�شي لرتبح امليلي�شيات، 
التي خلقت نظاما اقت�شاديا موازيا يت�شبب يف خ�شارة البالد 
12 مليار دوالر �شنويا«. »امليلي�شيات ت�شتغل �شيطرتها على 
موانئ ومطارات يف توجيه عمليات التهريب، فحتى اإذا مل 
املهربني  على  �شريبة  تفر�س  فهي  مبا�شرة،  متورطة  تكن 
هذا  وت�شبب  �شيطرتها،  م�شاحة  يف  بالتحرك  لهم  لل�شماح 
�شال�شل  على  لل�شيطرة  ال�شاعية  امليلي�شيات  بني  �شراع  يف 
املدعوم  الوقود  ُينقل  الزاوية،  »يف ميناء مدينة  التهريب«. 
بحماية غطاء �شيا�شي من �شخ�شيات معروفة يف طرابل�س، 

ت�شتفيد من بيعه ب�شعر مرتفع يف اخلارج«.
الداخل،  يف  ال��وق��ود  يباع  اإذ  اخل���ارج،  على  ه��ذا  يقت�شر  »ال 

خا�شة جنوبا، بخم�شة اأ�شعاف �شعره.
»امليلي�شيات ا�شتغلت خطوط الهجرة غر ال�شرعية املنطلقة 
اأوروب��ا، يف خلق جتارة هي االأ�شواأ،  اإىل  اأفريقيا  من دول يف 
تر�شد  كما  ال�شلطات”،  غ��ط��اء  حت��ت  الب�شر،  جت���ارة  وه��ي 
مثل  ميلي�شيات  ق���ادة  العمليات  تلك  يف  ي��ت��ورط  ك��ادل��ي��ك. 
باالأكادميية  ملع�شكر  اآم��ر  “البيجا”،  ميالد  الرحمن  عبد 
االأمم  من  بالعقوبات  مالحق  اأن��ه  رغ��م  بجنزور،  البحرية 

املتحدة واحلكومات االأوروبية.
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عربي ودويل
نوبات حرا�صة ليلية يف بريوت تعيد لالأذهان ذكرى ا�صطرابات من املا�صي 

•• بريوت-رويرتز

ه���راوات وم�شاعل  اأف���راد يحملون  يقوم  الدام�س،  ب��روت  ���ش��وارع  يف ظ��الم 
اأحيائهم  على  حتافظ  اأن  ياأملون  مبادرة  يف  باأنف�شهم  االأم��ن  مهمة  بتويل 
من  �شورا  ل��الأذه��ان  مقلق  ب�شكل  تعيد  اأنها  ي��رون  معار�شيها  اأن  اإال  اآمنة 

ما�شي لبنان امل�شطرب.
ومتثل دوريات احلرا�شة الليلية التي بداأت يف الظهور هذا ال�شهر يف بع�س 
اأف�شل �شوارع بروت اأحدث مظاهر االأزمة التي يعي�شها لبنان منذ انهيار 
اإ�شابة معظم قطاعاته بحالة من  ت�شببت يف  والتي   2019 عام  اقت�شاده 
اأ�شواأ �شدمة منذ  ال�شلل وقادت الرتفاع هائل يف معدالت الفقر فيما �شكل 

احلرب االأهلية التي دارت يف الفرتة من 1975 اإىل 1990.
اجلمّيل،  ن��دمي  امل�شيحي  ال�شيا�شي  اأطلقها  التي  الفكرة  مل��وؤي��دي  بالن�شبة 

اأ�ش�شها،  اأن  �شبق  التي  االجتماعية   )2020 )االأ�شرفية  جمعية  وتنظمها 
لل�شكان  الطماأنينة  باملدينة  االأ�شرفية  حي  يف  االأف��راد  ه��وؤالء  انت�شار  يوفر 

الذين يخ�شون وقوع جرائم.
االأهلية،  ي�شتدعي مقارنات مع احلرب  اأن ظهورهم  اأما معار�شيها فرون 
عندما انهارت الدولة و�شيطرت ميلي�شيات على ال�شوارع وانق�شمت بروت 
اإىل مناطق منعزلة )كانتونات(. وعرب رئي�س املجل�س البلدي ملدينة بروت 

عن قلقه من اأن يدفع هذا اآخرين الأن يحذوا حذوههم.
وقوبلت االنتقادات برف�س من اجلمّيل النائب عن حزب الكتائب، الذي قاد 
اغتياله  االأهلية حتى  الرئي�شية يف احلرب  امل�شيحية  امليلي�شيا  ب�شر  والده 

عام 1982 بعد انتخابه رئي�شا.
وقال “مانا ميلي�شيا، نحن اليوم مانا م�شلحني وال عندنا �شواريخ وال عندنا 
م�شرات وال عندنا كل العتاد اللي بيحكوا عنه”، يف اإ�شارة اإىل جماعة حزب 

اهلل ال�شيعية املدعومة من اإيران وامتالكها الكثر من االأ�شلحة.
اللي  الكبرة  “امل�شكلة  قائال  “غائبة”  باأنها  الدولة  و�شف  اأن  بعد  وتابع 
اليوم عم بنعاين منها ببروت وبكل لبنان اإن ما يف كهربا ما يف اأمن ما يف 

اإح�شا�س باالطمئنان و�شوارع كلها مطفية«.
واأ�شاف “لو هما قاموا بالواجب تبعهن و�شووا ال�شوارع ما كنا م�شطرين 
نحنا ن�شوي ال�شوارع، لو هما كانوا موجودين وما خلوا البلد ينهار ما كنا 

نحن م�شطرين نيجي نقف يف ال�شوارع ونطمن اأهالينا«.
بالتن�شيق مع  انطلقت  ف��ردا،   98 ت�شم حاليا  التي  امل��ب��ادرة،  اأن  اإىل  واأ�شار 
االأجهزة االأمنية وتهدف اإىل م�شاندة عملها، م�شيفا اأن قوات االأمن تعاين 

من نق�س يف عدد اأفرادها ب�شبب االأزمة.
الدولة،  مناحي  باقي  ���ش��اأن  �شاأنها  اللبنانية،  االأمنية  االأج��ه��زة  وتعر�شت 
الذي  االأم��ر  باملئة   95 بن�شبة  العملة  قيمة  انهيار  ب�شبب  �شديدة  ل�شربة 

قل�س قيمة االأجور التي يتقا�شاها اجلنود واأفراد ال�شرطة.
ل��الأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة تت�شمن دعما  امل��ت��ح��دة م�����ش��اع��دات  ال���والي���ات  وت��ق��دم 

للرواتب.
ومل يرد متحدث با�شم قوى االأمن الداخلي على طلب للتعليق.

واأدت االأزمة اإىل ارتفاع حاد يف اجلرائم، مبا يف ذلك ال�شطو امل�شلح و�شرقة 
ال�شيارات وخطف حقائب اليد و�شرقة كابالت االإنرتنت والهواتف.

ويقول قائد اجلي�س العماد جوزاف عون اإن اجلي�س، العمود الفقري حلفظ 
االأمني  “الو�شع  واأ�شاف  النظام.  االأهلي يف لبنان، قادر على حفظ  ال�شلم 
باالأمن  م�شا�س  اأي  �شابقا  نقبل  مل  م�شوؤوليتنا.  لبنان  وحماية  مم�شوك، 

واال�شتقرار ولن نقبل به اليوم«.
وقال رئي�س املجل�س البلدي ملدينة بروت جمال عيتاين اإنه علم باملبادرة من 

االأخبار وعرب عن قلقه من اأن توؤدي اإىل توتر.

•• كييف-رويرتز

ظ���ل���ت م��ع��ظ��م اأن�����ح�����اء اأوك����ران����ي����ا 
بعد  ك���ه���رب���اء  اأو  ت���دف���ئ���ة  ب�������دون 
الرو�شية  اجلوية  ال�شربات  اأك��رث 
حتى  الطاقة  �شبكة  على  ت��دم��را 
االآن، ونبهت ال�شلطات �شكان كييف 
اإىل اال�شتعداد ملزيد من الهجمات 
واملالب�س  والطعام  املياه  وتخزين 

الثقيلة.
اأ���ش��ه��ر على  و���ش��ادف م���رور ت�شعة 
ب��داأت فيه مو�شكو ما  ال��ذي  اليوم 
خا�شة”  ع�شكرية  “عملية  اأ�شمته 
بالرو�شية.  ال��ن��اط��ق��ني  حل��م��اي��ة 
الغزو  اإن  والغرب  اأوكرانيا  وتقول 

هو حرب عدوانية غر مربرة.
ت�شرين  اأك����ت����وب����ر  اأوائ���������ل  وم����ن����ذ 
�شواريخ  رو���ش��ي��ا  اأط��ل��ق��ت  االأول، 
االأ�شبوع تقريبا يف  واح��دة يف  مرة 
الكهرباء  �شبكة  لتدمر  حم��اول��ة 

االأوكرانية.
البنية  وتعرتف مو�شكو مبهاجمة 
اإنها  ال��ت��ح��ت��ي��ة االأ���ش��ا���ش��ي��ة، ق��ائ��ل��ة 
تهدف اإىل احلد من قدرة اأوكرانيا 
للتفاو�س.  ودف��ع��ه��ا  ال��ق��ت��ال  ع��ل��ى 
اإن م��ث��ل هذه  ف��ت��ق��ول  ك��ي��ي��ف  اأم����ا 

•• برلني-وكاالت

يف خطوة يرى مراقبون اأنها �شتزيد 
ب��رل��ني ومو�شكو،  ال��ت��وت��ر ب��ني  م��ن 
االأربعاء،  االأمل���اين،  ال��ربمل��ان  يعتزم 
اعتماد م�شروع قرار يعترب املجاعة 
 90 قبل  اأوكرانيا  يف  حدثت  التي 
مق�شودة  جماعية”  “اإبادة  ع��ام��ا 

من قبل االحتاد ال�شوفييتي .
الكتل  خم��ت��ل��ف  ال���ق���رار  و�شيتبنى 
بالبوند�شتاغ،  الرئي�شية  الربملانية 
يف االئ���ت���الف احل��اك��م امل�����ش��ك��ل من 
الدميوقراطي  اال�شرتاكي  احلزب 
وح���������������زب اخل�������������ش������ر واحل������������زب 
ال���دمي���وق���راط���ي ال����ل����ي����ربايل، مع 
املعار�شة املحافظة ممثلة باالحتاد 
واالحتاد  امل�شيحي  الدميوقراطي 

االجتماعي امل�شيحي.
املجاعة التي حدثت خالل احلقبة 
املوؤرخون  ي��خ��ت��ل��ف  ال�����ش��وف��ي��ي��ت��ي��ة، 
البع�س  ي��ع��ت��ربه��ا  ح��ي��ث  ح��ول��ه��ا، 
بها  اأم����ر  ل��الأوك��ران��ي��ني  “اإبادة” 
حينها  ال�شوفييتي  االحت���اد  زع��ي��م 
ج�����وزي�����ف ����ش���ت���ال���ني، ف���ي���م���ا ي���رى 
اآخ����رون اأن��ه��ا ك��ان��ت جم��اع��ة عامة 
���ش��م��ل��ت خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق االحت����اد 
تقت�شر  ومل  اآن�����ذاك،  ال�شوفييتي 
تكن  واأنها مل  اأوكرانيا فقط،  على 
عوامل  ت�شافر  نتاج  ب��ل  خمططة 
اجل���ف���اف وال�����ش��ح��ة امل���ط���ري���ة، مع 
�شوء االدارة والتخطيط احلكومي 

ال�شوفييتي .
 1932 عامي  بني  وقعت  املجاعة 
املحا�شيل  ت��راج��ع  اإث����ر  و1933 

�شتثابر«.
هجماتها  يف  رو����ش���ي���ا  ومت�������ش���ي 
امل��واج��ه��ة غ��رب��ي مدينة  على خ��ط 
عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي  دون��ي��ت�����ش��ك، 
 .2014 ع��ام  منذ  ملو�شكو  وك���الء 
اإن��ه��ا قتلت اآالف  اأوك��ران��ي��ا  وت��ق��ول 
تتنازل  ومل  هناك  الرو�س  اجلنود 
الرو�س  وا�شفة  تذكر،  اأرا����س  عن 
املعركة بدون معدات  باأنهم دخلوا 
اأو ت���دري���ب ك���اف ب����اأي ����ش���ورة من 

ال�شور.
العامة  االأرك����������ان  ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت 
الرو�شية  ال��ق��وات  اإن  االأوك��ران��ي��ة 
ح��اول��ت م���رة اأخ����رى ال��ت��ق��دم نحو 
منطقة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  ه��دف��ي��ه��ا 
دون����ي����ت���������ش����ك، ب����ل����دت����ي ب���اخ���م���وت 
�شوى  حتقق  اأن  دون  واأف��دي��ي��ف��ك��ا، 

جناح حمدود.
القوات  ت��وغ��ل��ت  اجل����ن����وب،  واإىل 
ال�شرقية  ال�شفة  ع��ل��ى  ال��رو���ش��ي��ة 
دن���ي���ربو، وق�����ش��ف��ت مناطق  ل��ن��ه��ر 
التي  خ��ر���ش��ون،  بينها  م��ن  ع���ربه 
ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا ال���ق���وات االأوك���ران���ي���ة 
لرويرتز  يت�شن  ومل  ال�شهر.  ه��ذا 
التحقق حتى االآن من الروايات يف 

�شاحة املعركة.

وجرائم  االإن�شانية  �شد  واجلرائم 
عليها،  املرتتبة  والعقوبات  احلرب 
املفاهيم  ه������ذه  ت�����ش��ي��ي�����س  ب���ف���ع���ل 
وت�شفية  تنابذ  و�شيلة  وحتويلها 
اخلبر  ي��خ��ت��م  ك��م��ا  ح�شابات”، 

بال�شوؤون االأوروبية .
واخلبرة  الباحثة  ت��ق��ول  ب��دوره��ا 
بدفان،  الن����ا  ال���دول���ي���ة  ب��ال�����ش��وؤون 
يف ح��دي��ث م��ع م��وق��ع ���ش��ك��اي نيوز 
ق��رار م�شي�س  يتم هو  :”ما  عربية 
لتوظيف ماآ�س م�شت كاأوراق انتقام 
احلالية،  رو�شيا  كيدي من  وب�شكل 
مل  الكبرة  املجاعة  تلك  اأن  علما 
حتدث فقط يف جمهورية اأوكرانيا 
ال�������ش���وف���ي���ي���ت���ي���ة، ب�����ل ح�������ش���ل���ت يف 
وال�شي�شان  كازاخ�شتان  جمهوريتي 
اأقاليم  م����ن  ال���ع���دي���د  وغ���ره���م���ا 

االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق”.
:”حماولة  اأن  ب���دف���ان  وت���و����ش���ح 
االآن  برو�شيا  ذل��ك  جريرة  اإل�شاق 
تعقيد  على  �شلبي  ب�شكل  �شتنعك�س 
االأزم����ة احل��ال��ي��ة اأك���رث ب��ني رو�شيا 
ودول املنظومة الغربية االأطل�شية، 
الرو�شية تختلف  ال��رواي��ة  اأن  ذل��ك 
ع���ن االأوك���ران���ي���ة وال��غ��رب��ي��ة لهذه 
امل���ج���اع���ة، ف��ج��م��ه��وري��ات االحت����اد 
تتقا�شم  ك�����ان�����ت  ال�������ش���وف���ي���ي���ت���ي 
املحا�شيل والرثوات اآنذاك، ب�شبب 
�شح االأمطار وتراجع انتاج احلبوب 
وال���غ���الل ج����راء ذل����ك، م���ا ت�شبب 
فمو�شكو  ول��ه��ذا  ال��ك��ارث��ة،  تلك  يف 
االأملاين  امل�شعى  ه��ذا  مثل  يف  ت��رى 
اإ�شاءة مق�شودة لها ولتاريخها اإبان 

احلقبة ال�شوفييتية”.

الهجمات جرمية حرب.
وق���������ال ال����رئ����ي���������س ف����ول����ودمي����ر 
م�شور  ليلي  خطاب  يف  زيلين�شكي 
�شاملة  ح��رب��ا  م��ع��ا  حتملنا  “لقد 
جتد  ومل  اأ�شهر،  ت�شعة  م��دار  على 
جتد  ولن  لك�شرنا،  طريقة  رو�شيا 
ع�شي  �شعب  فنحن  �شبيال،  لذلك 

على الك�شر«.
كما اتهم زيلين�شكي رو�شيا بق�شف 
اأوكرانيا  بجنوب  خر�شون  مدينة 
ال��ت��ي ت��خ��ل��ت ع��ن��ه��ا يف وق���ت �شابق 
ال�شلطات  وقالت  ال�شهر.  هذا  من 
املحلية اإن �شبعة قتلوا واأ�شيب 21 

يف هجوم رو�شي اليوم اخلمي�س.
ال�شناعية  االأقمار  �شور  واأظهرت 
وال����ف���������ش����اء  ال�������ط�������ران  الإدارة 
اأوكرانيا  اأن  )ن��ا���ش��ا(  االأم��ري��ك��ي��ة 
ب��ق��ع��ة م��ظ��ل��م��ة ع��ل��ى الكرة  ب���ات���ت 

االأر�شية ليال.
وقال زيلين�شكي اإنه يف الوقت الذي 
والتدفئة  ال��ك��ه��رب��اء  ف��ي��ه  ُت�شتعاد 
واالت�����ش��االت وامل��ي��اه ت��دري��ج��ي��ا، ال 
ت����زال ه��ن��اك م�����ش��اك��ل يف اإم�����دادات 

املياه يف 15 منطقة.
وق���ال���ت ���ش��رك��ة اأوك���رن���رج���و، التي 
الكهرباء  ���ش��ب��ك��ة  ع���ل���ى  ت�������ش���رف 

���ش��رط��ة �شتالني  ال��زراع��ي��ة، وق��ي��ام 
غذائية  وم���واد  احل��ب��وب  مب�شادرة 
اأخ�������رى م����ن امل���������زارع، وق�������ش���ى ما 
اأوك�����راين  م��الي��ني   4 اإىل   3 ب���ني 
اأوكرانيا  ي�شمى يف  جوعا ج��راء ما 
“االإبادة  اأي  “هولودومور” 
ب��ال��ت��ج��وي��ع«. امل��ج��اع��ة ال��ت��ي حتيي 
رابع  كل  ال�شنوية  ذكراها  اأوكرانيا 
يوم اأحد من �شهر نوفمرب، تندرج 
الالاإن�شانية  اجل��رائ��م  الئحة  على 
�شمولية  اأن��ظ��م��ة  ارت��ك��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ماليني  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  يف  ت�شببت 
وال  اأوروب������ا  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  االأرواح 
القرن  االأول من  الن�شف  �شيما يف 
الع�شرين”، وفق ما جاء يف م�شروع 
اأط��ل��ع��ت عليه وكالة  ال���ذي  ال��ق��رار 
اأن  امل�شروع  . ي�شيف  فران�س بر�س 
تاريخنا  من  “جزء  اجلرمية  هذه 
م�شددا  كاأوروبيني”،  امل�����ش��رتك 
تاأثرت  باأ�شرها  “اأوكرانيا  اأن  على 
ب��امل��ج��اع��ة وال��ق��م��ع ول��ي�����س مناطق 

زراعة احلبوب فيها فقط«.
املنظور  “من  اأن  اإىل  وي��خ��ل�����س 
اإبادة  اأن هذه  احلايل، من الوا�شح 
التاريخي  امل�شتوى  على  جماعية 

وال�شيا�شي«.
ما�شي  من  “ي�شتنتج  البوند�شتاغ 
اأمل���ان���ي���ا م�����ش��وؤول��ي��ة خ���ا����ش���ة، وهي 
االإن�شانية  ���ش��د  اجل���رائ���م  حت��دي��د 
املجتمع  داخ�����ل  م��ع��ه��ا  وال���ت���ع���ام���ل 

وفق م�شودة القرار. الدويل”، 

ب��اإم��ك��ان اأوك��ران��ي��ا امل�شي ق��دم��ا يف 
اأو  االأرا����ش���ي،  ال���ش��ت��ع��ادة  معركتها 
الرو�س  ال��ق��ادة  باإمكان  ك��ان  اإذا  ما 
الغزو  لقوات  االإم����دادات  موا�شلة 
الواقعة  ل��وق��ف  ط��ري��ق��ة  واإي���ج���اد 

الدافعة التي اكت�شبتها كييف.
ال����ق����وات  اإن  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  وق�������ال 
االأوكرانية ت�شتعد للتقدم يف بع�س 

املناطق لكنه مل يذكر تفا�شيل.
خط  لرو�شيا  �شار  التقهقر،  وبعد 
اأجل  اأق�شر كثرا للدفاع عنه من 
االحتفاظ باالأرا�شي التي ا�شتولت 
ع��ل��ي��ه��ا، ح��ي��ث ي��غ��ل��ق ن��ه��ر دنيربو 

حاليا اأكرث من ثلث اجلبهة.
قائد  وه��و  م���ارك هرتلنج،  وق���ال 
االأمريكية  ال��ربي��ة  ل��ل��ق��وات  �شابق 
“�شتزيد  ت��وي��رت  ع��رب  اأوروب������ا،  يف 
ب����ب����طء، لكن  اأوك����ران����ي����ا  ق��������درات 
املناورة امل�شتمرة �شرق نهر دنيربو 
حتتلها  التي  دونبا�س  منطقة  ويف 
اأ�شد  م���ع���ارك  ���ش��ت��ت�����ش��م��ن  رو���ش��ي��ا 

�شراوة«.
املعنوية  ال��روح  “�شتواجه  واأ�شاف 
با�شتمرار  اخ���ت���ب���ارا  االأوك����ران����ي����ة 
البنية  ���ش��د  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
اأوكرانيا  لكن  امل��دن��ي��ة...  التحتية 

اإبادة  اأن��ه��ا  على  ع���ام،   100 لنحو 
جماعية ويف ظل ما يحدث من اأزمة 
حادة بني الرو�س والكتلة الغربية، 
يدل على اأن هذا توظيف م�شلحي 
ف��ا���ش��ح ل���ه���ذا امل�����ش��ط��ل��ح يف اإط����ار 
وهذا  املوؤقتة،  ال�شيا�شية  الدعاية 
واملفاهيم  القيم  هذه  من  ينتق�س 
التي يتم اقحامها يف لعبة امل�شالح، 
ويجعلها  قيمتها  ت��ال��ي��ا  وي��ف��ق��ده��ا 

عر�شة لالبتذال«.
بع�س  فا�شتغالل  :”وهكذا  ويتابع 
االأح���������داث ال���ت���اري���خ���ي���ة م����ن قبل 
العوا�شم الغربية يف �شراعها احلاد 
كذلك  رو�شيا  يعطي  مو�شكو،  م��ع 
ت��ع��ت��رب ما  اأن  وب��امل��ق��اب��ل احل����ق يف 
حدث من ح�شار على يد النازيني 
االآخر  �شتالينغراد مثال هو  ملدينة 
حينها  فقد  حيث  جماعية،  اإب����ادة 
ويف  فيها  حياتهم  الرو�س  ماليني 

احلرب مع النازية عامة«.
:“وبهذا  احل�����م�����داين  وي�������ش���ي���ف 
التو�شيفات  ه�����ذه  ف������اإن  ال�����ش��ك��ل 
الإدان���ة  ت�شتخدم  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
�شت�شبح  االإن�����ش��ان��ي��ة،  ���ش��د  ج��رائ��م 
جمرد اأدوات يتم اقحامها يف �شياق 
ال�شيا�شية  وامل��ن��اك��ف��ات  ال�����ش��راع��ات 
ب��ني دول ال��ع��امل، وب��ال��ت��ايل ت�شيع 
منجزات عظيمة راكمتها الب�شرية 
وتاأطرها  االإن�شان  الإحقاق حقوق 
م��ن��ذ احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة مع 
اجلماعية  االإي����ادة  مفاهيم  اإق����رار 

بكييف “هذا هو اليوم الثاين الذي 
نفتقر فيه اإىل الكهرباء والطعام. 
ينتظر اأكرث من 60 طفال الطعام 
وال ميكننا حت�شر اأي �شيء ما مل 

ُي�شتعد التيار الكهربائي«.
واأدى الهجوم الرو�شي االأخر اإىل 
واإغ��الق جميع  11 �شخ�شا  مقتل 
االأوكرانية الأول  النووية  املحطات 

مرة منذ 40 عاما.
ل�شحيفة  زي���ل���ي���ن�������ش���ك���ي  وق���������ال 
هذا  �شربات  اإن  تاميز  فاينن�شال 
اأوجدت و�شعا مل ن�شهده  االأ�شبوع 
يف  “دولة  ع��ام��ا-  اأو90   80 منذ 
ال���ق���ارة االأوروب���ي���ة ال ي��وج��د فيها 

�شوء على االإطالق«.
وبحلول وقت مبكر من امل�شاء، قال 
حمطة  يف  مفاعال  اإن  م�����ش��وؤول��ون 
خ��م��ي��ل��ن��ي��ت�����ش��ك��ي ال����ن����ووي����ة اأُع���ي���د 

تو�شيله بال�شبكة.
النووية  ال��ط��اق��ة  ���ش��رك��ة  وق���ال���ت 

الوطنية يف اأوكرانيا، اأن 50 يف املئة 
ال�شاعة  حتى  ُيلب  مل  الطلب  من 
ب��ت��وق��ي��ت كييف  ال�����ش��اب��ع��ة م�����ش��اء 

)1700 بتوقيت جرينت�س(.
فيتايل  كييف  بلدية  رئي�س  وق��ال 
يبلغ  التي  العا�شمة،  اإن  كليت�شكو 
عدد �شكانها ثالثة ماليني ن�شمة، 
 60 عن  الكهرباء  انقطاع  �شهدت 
درجات  و�شط  ال�شكان  من  املئة  يف 
ح��������رارة اأق�������ل ب���ك���ث���ر م����ن درج����ة 

التجمد.
وقال جمل�س مدينة كييف “نتفهم 
اأن مثل هذه ال�شربات ال�شاروخية 
ميكن اأن حتدث مرة اأخرى. علينا 
اأن نكون م�شتعدين الأي تطورات«.

“مراكز  ال�������ش���ل���ط���ات  واأن�����������ش�����اأت 
للنا�س  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ح�شينة”، 
الدفء  والتما�س  الهواتف  �شحن 

وتناول امل�شروبات ال�شاخنة.
اأح��د ه��ذه املراكز  وقالت ام���راأة يف 

 15 اأك��رث م��ن  اإن  ومقرها اله��اي 
ُفقدوا خالل احلرب  األ��ف �شخ�س 

يف اأوكرانيا.
وق����ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج ال��ل��ج��ن��ة يف 
اأوروب������ا م��اث��ي��و ه��ول��ي��داي اإن����ه مل 
يت�شح بعد عدد االأ�شخا�س الذين 
ُنقلوا ق�شرا اأو املحتجزين يف رو�شيا 
لكنهم  احل��ي��اة  قيد  ه��م  ال��ذي��ن  اأو 
اأو ماتوا  منف�شلون عن عائالتهم 

وُدفنوا يف مقابر موؤقتة.
وحتولت مو�شكو اإىل اأ�شلوب �شرب 
يف  حتى  الأوكرانيا  التحتية  البنية 
ال��وق��ت ال����ذي اأحل��ق��ت ف��ي��ه كييف 
بالقوات  املعركة  �شاحة  يف  ه��زائ��م 
اأيلول. كما  الرو�شية منذ �شبتمرب 
التي  االأرا���ش��ي  �شم  رو�شيا  اأعلنت 
االآالف  م��ئ��ات  وا���ش��ت��دع��ت  حتتلها 

من جنود االحتياط.
احلرب  يف  االأول  ال�شتاء  و�شيكون 
كان  اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة  اخ��ت��ب��ارا  االآن 

حمطة  اإن  اإنرجواتوم  االأوكرانية 
االأرا�شي  يف  ال�شخمة  زابوريجيا 
اأعيد  رو�شيا  عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي 

تو�شيلها اليوم اخلمي�س.
با�شم  امل��ت��ح��دث  ق��ال  مو�شكو،  ويف 
اإن  بي�شكوف  دمي���رتي  ال��ك��رم��ل��ني 
ي��ع��ان��ون م���ن خطاأ  االأوك����ران����ي����ني 
االن�شياع  رف�����ش��ت  الأن���ه���ا  ك��ي��ي��ف 
ال��ت��ي مل يف�شح  مل��ط��ال��ب م��و���ش��ك��و 
ع��ن��ه��ا. وت��ق��ول اأوك���ران���ي���ا اإن��ه��ا لن 
رحيل  بعد  اإال  القتال  عن  تتوقف 

جميع القوات الرو�شية.
ي��ق��ول امل�������ش���وؤول���ون ال���ن���ووي���ون اإن 
ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ميكن 
وي�شبب  التربيد  اأنظمة  يعطل  اأن 

كارثة نووية.

اآالف املفقودين
م�شوؤول  ق����ال  ذل�����ك،  غ�����ش��ون  يف 
باللجنة الدولية ل�شوؤون املفقودين 

ال��رو���س وال��ك��ازاخ�����ش��ت��ان��ي��ني واأمل���ان 
ال�شعوب  م���ن  وغ���ره���م  ال��ف��ول��غ��ا 

ال�شوفييتية حينذاك . 
بتعريف  املرتقبة  االأملانية  اخلطوة 
ثالثينات  يف  االأوك��ران��ي��ة  امل��ج��اع��ة 
جماعية”،  “اإبادة  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن 
ب���اح���ث���ون وم���راق���ب���ون فيها  ي����رى 
حتويل  كيفية  على  �شاطعا  م��ث��اال 
وبانتقائية   ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���اآ����ش���ي 
�شياق  يف  وان��ت��ق��ام،  �شغط  الأوراق 
االأزم����ات وال�����ش��راع��ات ب��ني الدول 

اأوالف  االأمل����اين  امل�شت�شار  واأع����رب 
اأنالينا  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���رة  �شولتز 
املتحدثني  ل�����ش��ان  ع��ل��ى  ب���رب���وك، 
تاأييدهما  ع��ن  اجلمعة،  با�شمهما 

مل�شروع القرار.
وت��رف�����س رو���ش��ي��ا وب�����ش��ك��ل مطلق 
املجاعة  اأن  التو�شيف، موؤكدة  هذا 
ال����ك����ربى ال���ت���ي ����ش���رب���ت االحت�����اد 
ثالثينيات  مطالع  يف  ال�شوفييتي 
�شحاياها  يكن  مل  املن�شرم  القرن 
م���ن االأوك���ران���ي���ني ف���ق���ط، ب���ل من 

ماهر  واالأمل������ان������ي������ة  االأوروب���������ي���������ة 
احل���م���داين، يف ح��دي��ث م���ع موقع 
املوؤ�شف  :”من  عربية  نيوز  �شكاي 
املبادىء  الق��ح��ام  اأمل��ان��ي��ا  ت��ل��ج��اأ  اأن 
حتمل  التي  االإن�شانية  وال�شعارات 
قيمة مثالية عليا، يف �شياق ت�شفية 
�شيا�شية  وخ�������ش���وم���ات  ح�����ش��اب��ات 
كاجلارية بني رو�شيا ودول الغرب، 
امل���ج���اع���ة التي  ف��ت�����ش��ن��ي��ف االأمل�������ان 
حدثت باأوكرانيا مطلع ثالثينيات 
امتد  بعد �شمت  الع�شرين   القرن 

الباب  يفتح  ه��ذا قد  واأن  ال��ك��ربى، 
النفعي  لالإيغال  م�شراعيها  على 
ملفات  ف���ت���ح  يف  امل���ب���دئ���ي  ول���ي�������س 
احلاد  لالنق�شام  وم��ث��رة  ح�شا�شة 
امل�شالح  لعبة  �شياق  يف  وتوظيفها 
وم�شاوماتها، كما هي احلال مثال 
العام  االأرم���ن يف  اإب���ادة  م��ع م�شاألة 
1915 يف الدولة العثمانية، ويتم 
توظيفها كورقة �شغط على تركيا 

احلالية .
بال�شوؤون  واخل��ب��ر  الباحث  يقول 

الرئي�س االأوكراين: نحن �ضعب ع�ضي على الك�ضر

األف مفقود يف اأوكرانيا بعد 9 �صهور من احلرب  15

اأملانيا تعتزم ت�صنيف املجاعة الأوكرانية »اإبادة جماعية«

اإ�صتونيا حتذر من اإجهاد رو�صيا للغرب يف اأوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت

رو�شيا  اأن  ي��رى  ال  اإن��ه  بيفكور  هانو  اإ�شتونيا  دف��اع  وزي��ر  ق��ال 
ت�شعف ب�شكل كبر بعد ت�شعة اأ�شهر من احلرب يف اأوكرانيا.

اأن  “يجب  ب��رل��ني:  االأمل��ان��ي��ة يف  االأن��ب��اء  لوكالة  بيفكور  وق��ال 
نكون �شادقني ووا�شحني، البحرية الرو�شية وال�شالح اجلوي 
الرو�شي ال يزاالن بنف�س احلجم الذي كانا عليه قبل احلرب«

واأ�شاف اأنه �شحيح اأن القوات الربية الرو�شية فقدت الكثر 
من قوامها، اإال اأنه “عاجاًل اأو اآجاًل” �شت�شتعيد احلجم الذي 

كانت عليه قبل احلرب يف 24 فرباير )�شباط( املا�شي اأو رمبا 
�شتكون اأكرب.

احلرب،  م�شار  من  رو�شيا  تتعلم  اأن  اأي�شاً  يتوقع  اأن��ه  واأ�شاف 
يف  امل��زي��د  �شي�شتثمرون  اأن��ه��م  ذل���ك  “يعني  ق���ائ���اًل:  واأو����ش���ح 
االأعوام املقبلة يف القدرات التي كانت ناجحة يف اأوكرانيا من 
قد  رو�شيا  خطر  اأن  الف��رتا���س  �شبب  لدينا  لي�س  منظورهم، 

تقل�س اأو اأن التهديد حللف �شمال االأطل�شي انخف�س«.
لدى  “اإجهاد احلرب”  ي�شمى  اإ�شتونيا مما  دفاع  وزير  وحذر 
دول غربية، وقال: “هذا حتديداً ما ترغب رو�شيا فيه، ولذلك 

نقول اإنهم لي�شوا يف عجلة، بالتاأكيد رو�شيا م�شتعدة للمعاناة 
لفرتة اأطول«.

حرب  “خلو�س  م�شتعدة  رو���ش��ي��ا  اأن  ي��ف��رت���س  اأن����ه  واأو����ش���ح 
يف  تكبدتها  التي  ال��ف��ادح��ة  اخل�شائر  ظ��ل  يف  ولكن  طويلة”، 
القوات الربية التي رمبا ت�شل حالياً ل�%50، حتتاج القيادة 

يف مو�شكو “لنوع من الراحة” حل�شد القوى مرة اأخرى.
واأ�شار بيفكور اإىل اأنه لن يت�شح اإىل متى �شت�شتمر احلرب قبل 
ال�شعب  من  �شنوات؟  �شتكون  “هل  وق��ال:  املقبل،  العام  ربيع 

قول ذلك«.
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ال�صني توافق على اإعادة هيكلة ديون كوبا جناح »كارتر اآند وايت« الإماراتية ي�صهد اقباًل كبريًا يف معر�ش اأبوظبي الدويل للقوارب 2022
•• هافانا-رويرتز

وافقت ال�شني على اإعادة هيكلة ديون كوبا ف�شال عن تقدمي ائتمانات جتارية وا�شتثمارية جديدة 
للدولة املتعرثة، وذلك خالل اجتماع ُعقد يف بكني بني زعيمي البلدين ال�شيوعيني.

واأعلن وزير االقت�شاد الكوبي األيخاندرو خيل اأن الطرف االآخر تربع اأي�شا مبئة مليون دوالر مل�شاعدة 
بالده على مواجهة نق�س ال�شلع االأ�شا�شية واأزمة الطاقة التي تفاقمت من جراء االإع�شار اإيان الذي 

ت�شبب يف دمار باإقليم بينار ديل ريو، غرب كوبا، اأواخر �شهر �شبتمرب اأيلول.
جاء ت�شريح خيل يف مقابلة مع و�شائل اإعالم ر�شمية كانت ترافق الرئي�س ميجيل دياز كانيل يف رحلة 

العودة اإىل الوطن مطلع االأ�شبوع من جولة �شملت اجلزائر ورو�شيا وتركيا وال�شني.
ب�شبب  املا�شية  ال�شنوات  يف  ال�شيني  واال�شتثمار  التجارة  تباطاأت  ودبلوما�شيني،  حمللني  وبح�شب 
تخلف كوبا عن �شداد مدفوعات ديون �شبقت اإعادة هيكلتها، وهو و�شع تفاقم ب�شبب ت�شديد العقوبات 

االأمريكية واجلائحة واأوجه الق�شور يف االقت�شاد املحلي.

مالك اليخوت والقوارب، اإىل جانب املئات من ال�شركات العاملة يف هذا القطاع. 
ه��ذا احلدث  امل�شاركة يف  على  قد حر�شت  واي��ت  اآن��د  كارتر  اأن  ال�شركال  وذك��ر 
الهام، كونها �شركة اإماراتية وطنية متخ�ش�شة بت�شميم وت�شنيع االك�ش�شوارات 
اإىل ان هذه امل�شاركة قد �شجلت اقبااًل  وامل�شتلزمات اخلا�شة باليخوت، م�شراً 
على منتجات ال�شركة من قبل امل�شاركني واحل�شور، وفتحت اآفاقاً للتعاون مع 

ال�شركات امل�شنعة لليخوت والقوارب.
مالك  من  الطلبات  من  العديد  لتلقي  هامة  منا�شبة  �شّكل  املعر�س  اأن  واأف��اد 
ادارة اليخوت والقوارب لتزويدها باأحدث االإك�ش�شوارات وامل�شتلزمات  و�شركات 
التي تتوىل ال�شركة ت�شميمها وت�شنيعها، حيث تتمتع بجودة عالية وفخامة  ال 
اليخوت والقوارب  اك�ش�شوارات وم�شتلزمات  اأن الطلب على  واأو�شح  مثيل لها. 
قد �شهد موؤخراً ارتفاعاً يف الطلب، خا�شة مع جتاوز تاأثرات اجلائحة، ومعاودة 

مالك واأ�شحاب اليخوت لل�شفر والتنقل واال�شتجمام.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شهد جناح �شركة كارتر اآند وايت االماراتية امل�شارك يف فعاليات الدورة الرابعة 
من معر�س اأبوظبي الدويل للقوارب 2022 اقباال كبراً من اجلمهور، حيث 
حر�شت ال�شركة على عر�س اأحدث اإك�ش�شوارات وم�شتلزمات القوارب واليخوت 
اإىل جانب جمموعة من املنتجات القطنية الفاخرة مثل اأغطية اال�شرة واملنا�شف 

واملالب�س التي تنا�شب خمتلف االأعمار.
ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ش�س  ال�شركال  يو�شف  بن  م��روان  ال�شيد  واأك��د 
كارتر اآند وايت باأهمية امل�شاركة يف املعر�س الذي يعترب من�شة هامة جتمع اأهم 

واأكرب ال�شركات امل�شنعة لليخوت والقوارب املحلية والعاملية.
عامل  يف  وعاملية  اإقليمية  كوجهة  مكانتها  تعزيز  يف  جنحت  اأبوظبي  اأن  وذك��ر 
القوارب واليخوت، حيث ت�شتقطب عرب هذا احلدث الدويل الهام االآالف من 

غرفة ال�صارقة ونظريتها يف مو�صكو ت�صتك�صفان فر�صا ا�صتثمارية جمزية يف قطاعات متنوعة

كهرباء ومياه دبي تد�صن حمطتي نقل
رئي�صيتني جديدتني يف منطقتني لإ�صكان املواطنني

للم�شتثمرين االأجانب من خالل 
�شريبة   %  6 اإىل   4 اح��ت�����ش��اب 
اأرب�����اح ف��ق��ط، وا���ش��ت��ط��اع��ت خالل 
مليون  ا�شتقطاب  �شنوات  ث��الث��ة 
يف  للعمل  م�شتثمر  األ���ف  و150 
بو�شلة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  م��و���ش��ك��و. 
اال�شتثمارات يف مو�شكو تركز على 
والتكنولوجية  الرقمية  التجارة 
و����ش���ن���اع���ة االأغ������ذي������ة وال�����ذك�����اء 
التجميل  وم������واد  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
واإع�������ادة ت���دوي���ر ال��ن��ف��اي��ات، وهي 
مع  كبر  ب�شكل  تتوافق  قطاعات 
توجهات ال�شارقة ودولة االإمارات 
لغرفة  بال�شكر  متوجها  عموما، 
ال�شارقة على الدعم الكبر الذي 
تقدمه لل�شركات الرو�شية العاملة 

يف االإمارة.

دبي  ج��م��ارك  يف  التفتي�س  ل��ك��ادر 
امل�شتجدات  كافة  على  واطالعهم 
التفتي�س  جم������ال  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
ُي�شهم يف  ال��ذي  اجلمركي، االأم��ر 
جمال  يف  املبذولة  اجلهود  تعزيز 
املنافذ اجلمركية يف  اأم��ن  حماية 
املفت�شني  دور  يكمن  اإذ  االإم�����ارة، 
لكافة  ال��ت�����ش��دي  اجل��م��رك��ي��ون يف 
ا�شكال عمليات التهريب، وكذلك 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى اأمن 

و�شالمة اأفراد املجتمع.«
جائزة  اأن  ع��ل��ى  ال���غ���ف���اري  واأك�����د 
�شيكون  البرق”  حت�������دي   “
ك��ب��ر يف خ��ل��ق ج���و من  ل��ه��ا دور 

••ال�صارقة-وام:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ب��ح��ث��ت 
ال�شارقة، مع نظرتها يف مو�شكو 
ف���ر����س ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك��ة بني 
ال�شارقة  يف  االأع���م���ال  جم��ت��م��ع��ي 
من  اال�شتفادة  وكيفية  ومو�شكو، 
ال���ع���الق���ات ال���وط���ي���دة ب���ني دول���ة 
االإم�����������ارات ورو�����ش����ي����ا االحت����ادي����ة 
املجزية  ال���ف���ر����س  ال���ش��ت��ك�����ش��اف 
اقت�شاد  ب��ه��ا  يتميز  ق��ط��اع��ات  يف 
قطاعات  يف  ال���ش��ي��م��ا  اجل��ان��ب��ني، 
تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 
تعزيز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  واالب��ت��ك��ار، 
وال�شادرات بني  التجاري  التبادل 

البلدين ال�شديقني.
وجمع اللقاء الذي عقد يف مركز 

لالأعمال  رائ�����دة  ووج���ه���ة  وب�����ارز 
املنطقة  واال�شتثمار على م�شتوى 

والعامل.
فالدمير  �شعادة  اأك��د  جانبه  من 
الرائدة  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ب��الت��ون��وف 
ال���ت���ي ت���ت���ب���واأه���ا ال�������ش���ارق���ة على 
والعاملي،  االإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين 
واأنها وجهة مف�شلة لدى جمتمع 
االأعمال الرو�شي يف ظل العالقات 
ال��ن��م��وذج��ي��ة ب��ني دول���ة االإم�����ارات 
ورو���ش��ي��ا االحت��ادي��ة وال��ت��ي ت�شهد 
القطاعات  خمتلف  يف  كبر  ت��ن��اٍم 
عدد  اأن  اإىل  م�شرا  االقت�شادية، 
االآن  و�شل  مو�شكو  غرفة  اأع�شاء 
�شركة  األ���ف   760 م��ن  اأك���رث  اإىل 
 2019 ال����ع����ام  وم�����ن  م�����ش��ج��ل��ة، 
داعمة  ا�شرتاتيجية  الغرفة  بداأت 

املنطقة، من خالل باقة متكاملة 
لرجال  اجل����اذب����ة  احل����واف����ز  م���ن 
ال�شارقة  اأن  م����وؤك����دا  االأع����م����ال، 
ال�شناعية  لل�شركات  مثالية  بيئة 
التي  ال�شيما  القطاعات  مبختلف 
م����رة، حيث  الأول  ن�����ش��اط��ه��ا  ت��ب��داأ 
يف  للم�شتثمرين  االإم������ارة  ت��وف��ر 
اأرا�������سٍ تبداأ  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع 
مربع  م��رت   400 م��ن  م�شاحتها 
لبناء م�شانع معفية من �شرائب 
اخل������دم������ات احل����ك����وم����ي����ة خ����الل 
باالإ�شافة  االأوىل،  �شنوات  الثالث 
واالم���ت���ي���ازات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  اإىل 
املناطق  تقدمها  التي  احل�شرية 
احل�����رة يف االإم���������ارة، ف�����ش��ال عن 
لل�شارقة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  امل���وق���ع 
ومكانتها كمركز اقت�شادي حيوي 

�شلطان  اهلل  عبد  ���ش��ع��ادة  واأع����رب 
بتجدد  ت��رح��ي��ب��ه  ع���ن  ال��ع��وي�����س، 
مو�شكو،  غرفة  رئي�س  م��ع  اللقاء 
العالقات  عمق  م��دى  يج�شد  مبا 
بني الغرفتني والتن�شيق امل�شرتك 
لتعزيز وا�شتك�شاف جماالت تعاون 
جديدة بني القطاع اخلا�س يف كل 
واالرتقاء  ومو�شكو  ال�شارقة  من 
اإىل  م�شرا  اأو���ش��ع،  اآف���اق  اإىل  بها 
ا�شتثماريا  خيارا  متثل  رو�شيا  اأن 
املحلية  ل����ل���������ش����رك����ات  جم�����زي�����ا 
وخ�شو�شا يف قطاعات ال�شناعات 
والتكنولوجيا  والطاقة  الغذائية 

واالبتكار.
وذكر اأن اإمارة ال�شارقة توفر مزايا 
لل�شركات  وا�شرتاتيجية  ع��دي��دة 
اأ�����ش����واق  ال���رو����ش���ي���ة ل��ل��ت��و���ش��ع يف 

اهلل  عبد  �شعادة  ال�شارقة،  اإك�شبو 
جمل�س  رئي�س  العوي�س،  �شلطان 
و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اإدارة 
فالدمير  و����ش���ع���ادة  ال�������ش���ارق���ة، 
ب��الت��ون��وف، رئ��ي�����س غ��رف��ة جتارة 
�شعادة  و�شناعة مو�شكو، وح�شره 
بوخاطر،  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  ول���ي���د 
ل��رئ��ي�����س غرفة  ال���ث���اين  ال���ن���ائ���ب 
ال�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة حم��م��د هالل 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  احل����زام����ي، 
غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة حممد 
عام  العو�شي،مدير  اأم��ني  اأح��م��د 
غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة �شيف 
حممد املدفع، الرئي�س التنفيذي 
وفاطمة  ال�����ش��ارق��ة،  اإك�شبو  مل��رك��ز 
اإدارة  م����دي����رة  امل����ق����رب،  خ��ل��ي��ف��ة 

العالقات الدولية يف الغرفة.

�شعادته  واأك��د  اجلمركي.  املفت�س 
اجلمركي  التفتي�س  عمليات  اأن 
املنوط  الرئي�شية  املهام  من  ُتعد 
اإجن�����ازه�����ا ب��ال��ه��ي��ئ��ات وال����دوائ����ر 
انحاء  خم��ت��ل��ف  يف  اجل���م���رك���ي���ة 
املجتمعات  اأم���ن  ال��ع��امل حل��م��اي��ة 
ع��رب ال��ت�����ش��دي مل���ح���اوالت ادخ���ال 
على  خطراً  ت�شكل  التي  الب�شائع 

�شالمة اأفراد املجتمع .
م�شراً اإىل اأن جمارك دبي حتر�س 
ع��ل��ى تطوير  م�����ش��ت��م��رة  ب�����ش��ورة 
قدرات مفت�شيها، حيث تعترب من 
نعمل  التي  االأ�شا�شية  االأول��وي��ات 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا ب��ا���ش��ت��م��رار عرب 

ق��ي��ادة دف���ة ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي، اإذ 
اإمكاناتها  ك��اف��ة  ال��دائ��رة  ُت�َشخر 
وتعزيز  املفت�شني  ق����درات  ل��ب��ن��اء 
خمتلف  يف  الوظيفية  كفاءاتهم 
جم���������االت ال����ع����م����ل اجل����م����رك����ي، 
التنمية  م�شرة  لدعم  ومتكينهم 
امل�شتدامة، حيث نعمل على توفر 
املختلفة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����ربام����ج 

لتحقيق  امل�شتمر  بالتقدم  اهلل” 
العاملية لدولة االمارات  ال�شدارة 
يف كافة املجاالت. ومن جانبه اأفاد 
التنفيذي  املدير  الغفاري  حممد 
لقطاع املوارد الب�شرية:” حتر�س 
جمارك دب��ي وم��ن خ��الل خطتها 
كوادر  اإعداد  على  اال�شرتاتيجية، 
وط��ن��ي��ة م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ق�����ادرة على 

اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
جلمارك دبي 2021 – 2026 
واأهدافها  غاياتها  ت�شمل  وال��ت��ي 
ريادة اجلمارك االآمنة وامل�شتدامة 
ل��روؤي��ة �شاحب  ت��ن��ف��ي��ذاً   ، ع��امل��ي��اً، 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 

التدريب  ب���رام���ج  اأح�����دث  ت��وف��ر 
العاملية  امل�شتجدات  ليواكبوا  لهم 
اجلمركي،  ال��ت��ف��ت��ي�����س  جم���ال  يف 
يف  احل��ي��وي��ة  بواجباتهم  وال��ق��ي��ام 
خط الدفاع االأول على اكمل وجه، 
ال����دائ����رة م���ن تطوير  م���ا مي��ك��ن 
دورها احليوي يف حماية املجتمع 
وت���ي�������ش���ر ال����ت����ج����ارة م����ن خ���الل 

التقنيات الرقمية اخلا�شة مبحطات 
النقل، مبا يعزز جهود الهيئة لتعزيز 
عملياتها  جميع  يف  الرقمي  التحول 

اخلدماتية والت�شغيلية. 

•• دبي-الفجر:

 د���ش��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
-132 ج��ه��د  رئي�شية  ن��ق��ل  حم��ط��ة 

اإ�شكان  مب��ن��ط��ق��ة  ك��ي��ل��وف��ول��ت   11
العوير االأوىل بقدرة اإجمالية 150 
اأم���ب���ر وت��ك��ل��ف��ة ت�شل  م��ي��ج��اف��ول��ت 
د�شنت  180 مليون دره��م. كما  اإىل 
جديدة  رئي�شية  نقل  حمطة  الهيئة 
كيلوفولت   132  400 ج����ه����د 
مبنطقة جبل علي االأوىل واخلطوط 
اإجمالية  الهوائية التابعة لها بقدرة 
وتكلفة  اأم��ب��ر  ميجافولت   2000
يرتفع  وب��ه��ذا  دره���م.  مليون   338
العدد االإجمايل ملحطات النقل جهد 
 27 اإىل  دب���ي  يف  ك��ي��ل��وف��ول��ت   400
جهد  النقل  حمطات  وع��دد  حمطة، 
132 كيلوفولت اإىل 333 حمطة، 
نقل  حم���ط���ة   30 اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
قيد  كيلوفولت   132 جهد  جديدة 

عقوداً  الهيئة  اأر���ش��ت  كما  االإن�����ش��اء. 
رئي�شية  نقل  الإن�شاء خم�س حمطات 
كيلوفولت   11-132 جهد  جديدة 
كٍل  امل��واط��ن��ني يف  اإ���ش��ك��ان  يف مناطق 
ال�شبك،  وادي  ال��ع��م��ردي،  وادي  م��ن 
ند ح�شة، اخلوانيج الثانية والعوير 
اإىل  ت�شل  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  االأوىل 
واأك����د معايل  دره����م.  م��ل��ي��ون   440
�شعيد حممد الطاير، الع�شو املنتدب 
كهرباء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وم��ي��اه دب���ي، ال���ت���زام ال��ه��ي��ئ��ة بتعزيز 
لالأ�شر  ال���ك���رمي���ة  احل����ي����اة  اأ����ش���ب���اب 
امل��واط��ن��ة، م��ن خ���الل ت��وف��ر البنية 
اخلطة  لتنفيذ  ال���الزم���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
االإ���ش��ك��ان��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ال���ت���ي ج���اءت 
بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
�شمو  واأطلقها  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 

واملياه وفق  الكهرباء  توفر خدمات 
اأعلى معاير التوافرية واالعتمادية 
وال����ك����ف����اءة، وت����واك����ب ازده�������ار دب���ي، 
وحت�����ق�����ق خ����ط����ة دب�������ي احل�������ش���ري���ة 
االإجمالية  القيمة  وت�شل   .2040
م�شاريع  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ال����ش���ت���ث���م���ارات 
ن��ق��ل ال��ك��ه��رب��اء ب��ني ع��ام��ي 2021 
درهم؛  م��ل��ي��ارات   10 اإىل  و2024 
منها 2 مليار درهم مل�شروعات النقل 
كيلوفولت   400 ج��ه��د  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
النقل  مل�شروعات  دره��م  مليارات  و8 
كيلوفولت.   132 جهد  الرئي�شية 
و�شجلت الهيئة منواً يف عدد حمطات 
النقل اجلديدة بن�شبة %22 خالل 
 ،2022 ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��ن�����ش��ف 
العام  م��ن  نف�شها  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة 
على  الهيئة  اعتماد  واأ�شهم  املا�شي. 
للثورة  االإح��الل��ي��ة  التقنيات  اأح���دث 
والتقنيات  ال����راب����ع����ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
الذكية واملمار�شات املبتكرة يف جميع 

مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي، لتوفر 15،800 م�شكن 
ال�شنوات  خ��الل  دب��ي  يف  للمواطنني 
االأربع القادمة، ورفع جودة احلياة يف 
للمواطنني،  ال�شكنية  االأحياء  جميع 
واأ�شاف  االجتماعي.  الرفاه  وتعزيز 
بنية  ت��وف��ر  ع��ل��ى  “نعمل  م��ع��ال��ي��ه: 
موا�شلة  ت�����ش��م��ن  م��ت��ط��ورة  حت��ت��ي��ة 

ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال�����ع�����امل يف جم���ال 
 ».2018 ع����ام  م��ن��ذ  ال���ط���اق���ة  ن��ق��ل 
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د امل��ه��ن��د���س ح�شني 
للرئي�س  التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ل��وت��اه، 

الهيئة،  يف  ال���ط���اق���ة  ن��ق��ل  ق���ط���اع   -
وفق  يتم  النقل  حم��ط��ات  تنفيذ  اأن 
واال�شتدامة  اجل����ودة  م��ع��اي��ر  اأع��ل��ى 
وال�����ش��الم��ة ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى اأح���دث 

عملياتها الت�شغيلية، يف حتقيق ن�شبة 
%100 يف اعتمادية وتوافرية نظام 
الهيئة  دبي وحتقيق  الطاقة يف  نقل 
اأف�شل اأداء بني املوؤ�ش�شات اخلدماتية 

الأ�صهم ال�صعودية والقطرية 
توا�صل اخل�صائر مع تراجع النفط  

اأثرت  اإذ  االأح���د،  تراجع  على  والقطرية  ال�شعودية  االأ�شهم  �شوقا  اأغلقت 
ال�شني  كوفيد-19 يف  قيود  و�شط  النفط  اأ�شعار  ب�شاأن  اليقني  حالة عدم 
على  الرو�شي،  النفط  الأ�شعار  اأق�شى  و�شع حد  ب�شاأن  امل�شتمرة  واملناق�شات 
لهذا  خمالفة  م�شر  اأ�شهم  ارتفاع  من  الرغم  على  امل�شتثمرين،  معنويات 

االجتاه.
فقد تراجعت اأ�شعار النفط اخلام، التي تغذي منو املنطقة، اثنني باملئة يوم 
اجلمعة بعد اأن وا�شلت ال�شني، اأكرب م�شتورد للنفط يف العامل، فر�س قيود 
على التنقالت وقيود اأخرى لل�شيطرة على تف�شي كوفيد، مما اأ�شر بالطلب 

على الوقود.
ويف غ�����ش��ون ذل���ك، ن��اق�����س دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون م��ن جم��م��وع��ة ال�شبع واالحت���اد 
االأوروبي م�شاألة و�شع �شقف ل�شعر النفط الرو�شي يرتاوح بني 65 و70 
الع�شكري  الهجوم  لتمويل  املتاحة  االإي���رادات  من  للحد  للربميل،  دوالرا 

الرو�شي يف اأوكرانيا، دون اإرباك اأ�شواق النفط العاملية.
وقال دانيال تقي الدين، الرئي�س التنفيذي لق�شم ال�شرق االأو�شط و�شمال 
اأفريقيا يف بي.دي �شوي�س، اإن التقلبات الكبرة يف اأ�شعار النفط قد ت�شتمر 
النفط  ل�شعر  االأق�شى  املحادثات حول احلد  ت��وؤدي  اإذ  االأ�شبوع  خالل هذا 
ال�شني  م��ن  الطلب  انخفا�س  اأن  ح��ني  يف  اأوروب�����ا،  انق�شام  اإىل  ال��رو���ش��ي 
�شغوط  م��ن  يخففان  ق��د  ف��ن��زوي��ال  م��ن  املحتملة  اجل��دي��دة  واالإم������دادات 

العر�س.
الراجحي  بنك  تراجع  باملئة، مع   1.3 بن�شبة  ال�شعودي  املوؤ�شر  وانخف�س 

1.2 باملئة، بينما انخف�س موؤ�شر �شابك للمغذيات الزراعية 3.9 باملئة.
وتراجع �شهم اأرامكو 0.3 باملئة.

اجلل�شة  يف  خ�شائره  موا�شال  باملئة   1.1 القطري  املوؤ�شر  انخف�س  كما 
ال�شابقة مع تراجع اأ�شهم بنك قطر االإ�شالمي وبنك قطر التجاري 1.9 

باملئة و 2.1 باملئة على التوايل.
ارتفاع  القيادي يف م�شر على  ال�شوق  اأغلق موؤ�شر  وخارج منطقة اخلليج، 

1.8 باملئة.
القوي  اأدائها  على  توا�شل احلفاظ  امل�شرية  “ال�شوق  الدين  تقي  واأ�شاف 

مدعومة باأحجام التداول الكبرة من امل�شتثمرين املحليني«.

ن�ضرا لثقافة التحفيز والتناف�س االإيجابي

اإطالق »حتدي البريق« يف جمارك دبي  
•• دبي – الفجر:

اأح����م����د حمبوب  ����ش���ع���ادة  اأط����ل����ق   
م�شبح املدير العام جلمارك دبي 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة املوانئ 
واجل�����م�����ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل�����رة، 
التي  البرق”  “حتدي  ج���ائ���زة 
التحفيز  ثقافة  ن�شر  اإىل  تهدف 
والتناف�س االإيجابي بني املوظفني 
والتي من خاللها ت�شعى الدائرة 
العمل  ب���ب���ي���ئ���ة  االرت�������ق�������اء  اإىل 
اجلائزة  اط��الق  ج��اء  اجلمركية، 
يف حفل افرتا�شي بح�شور املدراء 
االإدارات  وم�������دراء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن 
وموظفي  اجل��م��رك��ي��ة  وامل����راك����ز 

الدائرة.
“ اإىل  ال��ب��رق  “جائزة  وت��ه��دف 
تطوير مهارات وقدرات املفت�شني 
ُي�شهم  ال��ذي  االم��ر  اجلمركيني، 
يف تعزيز مفهوم املوظف ال�شامل 
املوؤ�ش�شية،  التناف�شية  مبداأ  ودعم 
وخ��ل��ق روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د بني 

الفئة امل�شتهدفة من اجلائزة. 
اأحمد  �شعادة  قال  وخ��الل احلفل 
حم����ب����وب م�������ش���ب���ح: ت����اأت����ي ه���ذه 
املناف�شة  روح  لتحفيز  اجل���ائ���زة 
يف  اجلمركي  التفتي�س  ك��ادر  ب��ني 
مهاراتهم  وتطوير  دب��ي  ج��م��ارك 
طريق  ع����ن  ع��م��ل��ه��م  جم������ال  يف 
ال�شاملة  امل�شابقات  يف  اإ�شراكهم 
ملختلف اجلوانب املطلوبة يف عمل 

املفت�شني  بني  االإيجابي  التناف�س 
بتجربة  ال���ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  وت���ع���زي���ز 
ج��دي��دة واال���ش��ت��ف��ادة م��ن جتارب 
امل����ج����ال، وقد  االآخ����ري����ن يف ه����ذا 
لت�شجيع  اجل���ائ���زة  ف��ك��رة  ج����اءت 
مواجهة  يف  االإب���داع  على  املفت�س 
حت���دي���ات ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ت��ي�����س يف 
حيث  اجلمركية،  املنافذ  خمتلف 
تعتمد  اجل���ائ���زة  يف  امل��ن��اف�����ش��ة  اأن 
املفت�س  خ���ربة  ع��ل��ى  االأ����ش���ا����س  يف 
والقراءة  املالحظة  وق��وة  وذكائه 

اجليدة للبيانات اجلمركية.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  وذك����ر 
اأربع  للجائزة  اأن  الب�شرية  امل��وارد 
“املعريف،  ه���ي  رئ��ي�����ش��ي��ة  م��ع��اي��ر 
والقيادي”،  امل���ي���داين،  ال��ت��ق��ن��ي، 
للتحدي  مراحل  حتديد  مت  وقد 
ال���داخ���ل���ي يف ع�����دد م����ن امل���راك���ز 
البحرية،  وم���ن���ه���ا  اجل���م���رك���ي���ة 
ال����ربي����ة، اجل����وي����ة )امل�����ط�����ارات(، 
ال�������ش���ح���ن اجل���������وي. م�����ن خ���الل 
جدول زمني مت و�شعه للتحدي، 
اإىل وج���ود جل��ن��ة حتكيم  م�����ش��راً 
حم����اي����دة ُم�������ش���ك���ل���ة م����ن خ����رباء 
اجلمركي  ال��ت��ف��ت��ي�����س  جم����ال  يف 
ب���ال���دائ���رة مل��ت��اب��ع��ة وت��ق��ي��ي��م كافة 
امل�شابقة  م���راح���ل  يف  امل�����ش��ارك��ني 
ل��ل��ج��ائ��زة، ح��ي��ث �شيتم  وال��ت��اأه��ل 
جائزة  يف  الفائزين  عن  االإع��الن 
“ يف يناير من  حتدي البرق   “

العام املقبل .
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وزارة  يف  الدولية  التجارة  ل�شوؤون 
اأن دول���ة االإم����ارات  اإىل  االق��ت�����ش��اد 
ت�����ش��ت��ق��ط��ب اجل���ي���ل اجل����دي����د من 
املبا�شرة  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
طموحاتها  وت�������ش���ري���ع  مل����واك����ب����ة 
حتر�س  حيث  املبتكرة،  ال�شناعية 
اال�شتثمارات  اأن��واع  على ج��ذب كل 
الفتاً  والتقنية،  والب�شرية  املالية 
ال�شحية  الرعاية  اإىل ان قطاعات 
الزراعية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م 
املالية  والتقنيات  االأغ��ذي��ة  واإن��ت��اج 
واخلدمات امل�شرفية باالإ�شافة اإىل 
قطاعات التكنولوجيا املتقدمة هي 
ال�شتقطاب  الرئي�شية  القطاعات 

اال�شتثمارات االأجنبية املبا�شرة.
واأقيمت جل�شة نقا�شية �شارك فيها 
رئي�س  الغرير،  عبدالعزيز  معايل 
و�شعادة  دب��ي،  غ��رف  اإدارة  جمل�س 
جمعة حممد الكيت، وكيل الوزارة 
الدولية  التجارة  ل�شوؤون  امل�شاعد 
يف وزارة االقت�شاد، وع�شام كاظم، 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
والتجاري،  ال�����ش��ي��اح��ي  للت�شويق 
حيث تناول النقا�س االأولويات على 
االإماراتية  االقت�شادية  االأج��ن��دة 
ال�شراكة  اتفاقيات  م�شاهمة  مثل 
تعزيز  يف  ال�����ش��ام��ل��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
التجارة، والدعم احلايل لل�شركات 

املحلية والدولية.
واأ�شاد اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي 
بجهود غرف دبي املتميزة يف تفعيل 
امل�شتثمرين  ودع��م  احل���وار  ق��ن��وات 
االإم����ارات  يف  ال�شركات  وم�شاعدة 
مثمنني  اخل��ارج��ي،  التو�شع  على 
التي  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  هذه 
بلدانهم،  م��ن  امل�شتثمرين  ت��خ��دم 
للتعاون  م��ت��ي��ن��ة  اأ���ش�����ش��اً  وت���ر����ش���خ 
الناجحة  االقت�شادية  وال�شراكات 
التنموية  امل�����ش��ال��ح  حت��ق��ق  ال���ت���ي 

امل�شرتكة. 

•• دبي-الفجر: 

الغرير،  العزيز  عبد  معايل  ك�شف 
رئي�س جمل�س اإدارة غرف دبي عن 
اأعمال  جم��ال�����س  لت�شكيل  خ��ط��ط 
وتطوير  هيكلة  واإع�����ادة  ج���دي���دة، 
امل��ج��ال�����س مب��ا يعزز  وت��و���ش��ي��ع دور 
ال�����ش��راك��ة االق��ت�����ش��ادي��ة ب���ني دبي 
وي�����ش��اه��م بتطوير  ال�����دول،  وه����ذه 
واال�شتثمارية  التجارية  العالقات 
الثنائية بني جمتمعي االأعمال يف 

دبي وبلدانهم.
جاء ذلك خالل الكلمة االفتتاحية 
ال����ت����ي األ�����ق�����اه�����ا م���ع���ال���ي���ه خ����الل 
نظمته  ال�������ذي  امل����و�����ش����ع  ال����ل����ق����اء 
واأع�شاء  ال�شفراء  م��ع  دب��ي  غ��رف 
ال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال��ع��ام��ل يف 
فعاليتها  ���ش��م��ن  وذل�����ك  ال����دول����ة 
ال�شلك  ع�����ش��اء  “ماأدبة  ال�����ش��ن��وي��ة 
اأكرث  جمعت  التي  الدبلوما�شي”، 
عام  وق��ن�����ش��ل  ���ش��ف��ر   150 م���ن 
وملحق جتاري يف الدولة بح�شور 
حم��م��د ع��ل��ي را���ش��د ل���وت���اه، مدير 
ع��ام غ��رف دب��ي، يف منتجع وفندق 

بلغري دبي. 
ودع������ا ال���غ���ري���ر احل���ا����ش���ري���ن اإىل 
ت�شكيل جمال�س  اأجل  التعاون من 
اأع����م����ال مت���ث���ل امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 
بلدانهم يف دبي، م�شراً كذلك اإىل 
خطط لتنظيم منتدى �شنوي بدءاً 
امل��ق��ب��ل يجمع جمال�س  ال��ع��ام  م��ن 
االأعمال ومكاتب التمثيل التجاري 
من�شة  املنتدى  ليكون  ال��دول��ة،  يف 
وت�شجيع  واالأفكار،  ال��روؤى  لتبادل 
احل����وار امل�����ش��رتك، واإ���ش��راك��ه��م يف 
ج���ه���ود حت��ف��ي��ز ب��ي��ئ��ة ل���الأع���م���ال، 
اال�شرتاتيجية  امل��ب��ادرات  واإط���الق 
جديدة  ق����ن����وات  وف���ت���ح  ل���ل���غ���رف، 
مبا  وال�شراكة  والتوا�شل  للتفاعل 
يخدم القطاع اخلا�س وجمتمعات 

اآخر  واإط��الع��ه��م على  ال��دول��ة،  يف 
امل�شتجدات االقت�شادية يف االإمارة، 
وم���ب���ادرات ال��غ��رف امل��ت��ن��وع��ة التي 
الدولة  يف  االأعمال  جمتمع  تخدم 
والتوجهات امل�شتقبلية، وال�شراكات 
مع جمتمعات االأعمال يف بلدانهم، 
للتعاون  ج��دي��دة  اآف��اق��اً  يفتح  مم��ا 

االقت�شادي واال�شتثماري. 

الكيت: حري�ضون على بناء 
اقت�ضاد ع�ضري يكون مركزًا 
عامليًا للتجارة واال�ضتثمارات

واأ�شار �شعادة جمعة حممد الكيت، 
ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال�������وزارة  وك���ي���ل 
التجارة الدولية يف وزارة االقت�شاد 
على  ال��دول��ة  تركيز  اإىل  كلمته  يف 
مركزاً  يكون  ع�شري  اقت�شاد  بناء 
واال�شتثمارات  ل��ل��ت��ج��ارة  ع���امل���ي���اً 
اخل���ارج���ي���ة، ب��ال��ت��زام��ن م���ع �شعي 
اقت�شادها  حجم  مل�شاعفة  الدولة 
درهم  تريليون   1.4 من  الوطني 
اإىل 3 تريليون درهم بحلول العام 

.2030

ولفت الكيت اإىل اأن دولة االإمارات 
اقت�شادية  �شراكة  اتفاقيات  وقعت 
الرئي�شيني  �شركائها  م��ع  �شاملة 
يف العامل وب�شدد توقيع اتفاقيات 
التبادل  ت�شريع  اأج��ل  م��ن  ج��دي��دة 
االإمداد  �شل�شلة  وتعزيز  التجاري 
ا�شتثمارية  فر�س  وخلق  والتوزيع 

وتعزيز االبتكار.
واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه ق���ائ���اًل: “نحن 
ل�شمان  ج��ه��ودن��ا  يف  م�����ش��ت��م��رون 
كوجهة  االإم���������ارات  دول�����ة  م��ك��ان��ة 
االأجنبية  اال�شتثمارات  ال�شتقطاب 
ا�شتحداث  مع  خ�شو�شاً  املبا�شرة، 
املحدثة  ال���ت���اأ����ش���رات  م��ن��ظ��وم��ة 
الذهبية  االإق�����ام�����ة  ك���ت���اأ����ش���رات 
اخل�شراء،  االإق����ام����ة  وت���اأ����ش���رات 
باالإ�شافة اإىل القوانني املعدلة مثل 
قانون ال�شركات التجارية وقواعد 
با�شتحداث  ن���ق���وم  ك��م��ا  ال���ع���م���ل. 
قانون  م��ث��ل  ج���دي���دة  ت�����ش��ري��ع��ات 
ال�����ش��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة ل�����ش��م��ان منو 

وا�شتدامة ال�شركات العائلية.«
امل�شاعد  ال�������وزارة  وك��ي��ل  واأو�����ش����ح 

االأعمال يف دبي وهذه الدول. 
الغرير: تعزيز وتو�ضيع دور 

مال�س االأعمال لعالقات 
اقت�ضادية اأكرث منوًا 

وا�ضتدامًة
واأ�شاف الغرير قائاًل: “ن�شتهدف 
زي��������ادة ع�����دد جم���ال�������س االأع����م����ال 
خالل  من  فعالياتها  من  والتاأكد 
رئي�شية  اأداء  م����وؤ�����ش����رات  و����ش���ع 
�شتغطي  ح��ي��ث  امل���ج���ال�������س،  ل���ه���ذه 
اأهمية  ذات  اأ���ش��واق��اً  املجال�س  ه��ذه 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل���دب���ي، ت��دع��م��ن��ا يف 
جهود التو�شع اخلارجي يف اأفريقيا 
وام����ري����ك����ا ال���الت���ي���ن���ي���ة وال�������ش���رق 
اال�شتثمارات  وا�شتقطاب  االأو�شط، 
منها. كما �شت�شتفيد هذه املجال�س 
من املكاتب اخلارجية التابعة لنا يف 

توفر فر�س النمو الأع�شائها.«
هو  الهدف  اأن  على  معاليه  و�شدد 
جديدة  اأع���م���ال  جم��ال�����س  ت�شكيل 
ل����ل����دول غ����ر امل���م���ث���ل���ة ح���ال���ي���اً يف 
منظومة جمال�س االأعمال، وموؤكداً 
بتطوير  �شتعنى  املجال�س  ه��ذه  ان 

االأع������م������ال ����ش���م���ن غ����رف����ة جت����ارة 
تعزيز  م��ه��ام��ه  ت�شمل  ال���ذي  دب���ي، 
م�شاهمة القطاع اخلا�س يف تطوير 
والت�شريعية،  القانونية  املنظومة 
وتوفر الدعم يف جمال ال�شيا�شات 
املحفزة لنمو االأعمال. وا�شتعر�س 
احل�������ش���ور جهود  اأم�������ام  م���ع���ال���ي���ه 
الغرفة يف دعم ال�شركات العائلية، 
م��ت��ح��دث��اً ع��ن ق���رب اإط����الق مركز 
لتعزيز  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  دب���ي 
تناف�شية ال�شركات العائلية يف دبي، 
و�شمان ا�شتدامتها وا�شتمراريتها، 
تعزيز  اأهمية  عن  كذلك  متحدثاً 
جتارب العمالء مبا يرثي رحلتهم 

وي�شهل عليهم اإجناز معامالتهم.
دبي  غرفة  جهود  معاليه  وت��ن��اول 
تعزيز  يف  ال���رق���م���ي  ل���الق���ت�������ش���اد 
منظومة االقت�شاد الرقمي يف دبي، 
واأهدافها با�شتقطاب 300 �شركة 
بحلول  االإم���ارة  اإىل  نا�شئة  رقمية 
�شركات  وج�����ذب   ،2024 ال���ع���ام 
�شركة   20 ودع�����م  ال��ي��ون��ي��ك��ورن، 
التو�شع  ج��ه��ود  يف  حملية  رق��م��ي��ة 

وال�شراكات  وال��راوب��ط  ال��ع��الق��ات 
واالرتقاء  امل�شرتكة،  االقت�شادية 
الطموحات  م�����ع  ل����ت����ت����الءم  ب���ه���ا 
اال�شرتاتيجية  والروؤى  واالأهداف 
االق��ت�����ش��ادي��ة ل��دب��ي وال����دول التي 
مت��ث��ل��ه��ا جم��ال�����س االأع����م����ال هذه 
اقت�شادية  ع��الق��ات  اإىل  للو�شول 

اأكرث منواً وا�شتدامًة.
وث��م��ن ال��غ��ري��ر ال���دور ال��ه��ام الذي 
ي��ل��ع��ب��ه ال�����ش��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي يف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي بني 
اأهمية  دبي وبلدانهم، م�شدداً على 
ت��ك��ام��ل اجل���ه���ود وت��وح��ي��ده��ا مبا 
يخدم امل�شالح واالأهداف امل�شرتكة، 
خ�شو�شاً مع بدء غرف دبي تطبيق 
للفرتة  اجل��دي��دة  ا�شرتاتيجيتها 
ت�شمل  وال���ت���ي   2024-2022
العديد من املبادرات النوعية التي 
االأع����م����ال، وتعزز  ت��خ��دم جم��ت��م��ع 
ع����الق����ات دب�����ي االق���ت�������ش���ادي���ة مع 

العديد من االأ�شواق العاملية.
قطاع  تاأ�شي�س  اإىل  الغرير  واأ���ش��ار 
جمتمع  م�شالح  بدعم  متخ�ش�س 

اخلارجي. واأ�شار الغرير اإىل اإلتزام 
التو�شع  بدعم  العاملية  دب��ي  غرفة 
اخل���ارج���ي ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
 50 اف��ت��ت��اح  تعتزم  حيث  ال��دول��ة، 
م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل��ي خ���ارج���ي يف 30 
ا�شرتاتيجية  اأه��م��ي��ة  ذات  ���ش��وق��اً 
الإمارة دبي خالل ال�شنوات القليلة 
ومبادرات  برامج  واإط��الق  املقبلة، 
جديدة لدعم تو�شع ال�شركات من 
اإن  على  االإم��ارات خارجياً، م�شدداً 
خطة  لدعم  تن�شب  اجل��ه��ود  ه��ذه 
التي  اخل���ارج���ي���ة  ل���ل���ت���ج���ارة  دب�����ي 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اع��ت��م��ده��ا 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
دب��ي اخلارجية  برفع قيمة جت��ارة 
بحلول  دره�����م  ت��ري��ل��ي��ون   2 اإىل 
2026، وتطبيق االأولويات  العام 

اال�شرتاتيجية حلكومة دبي.
وجاء اللقاء الذي نظمته غرف دبي 
الروابط  لتعزيز  اجلهود  اإط��ار  يف 
والعالقات مع ال�شلك الدبلوما�شي 

عززت �ضراكتها مع ال�ضلك الدبلوما�ضي وبحثت تطوير قنوات احلوار والتعاون امل�ضرتكة 

غرف دبي تك�صف خططها لتو�صيع دور جمال�ش الأعمال وتاأ�صي�ش جمال�ش جديدة لتطوير العالقات ال�صتثمارية والتجارية بني دبي ودول العامل

وتطوير  ال�شوق  حت��دي��ات  م��ع  التعامل  خ��الل  م��ن  الثقة  واكت�شاب  متكامل 
االأعمال”  “جنوم  م��ب��ادرة  اأن  واأك��د  التجارية.  احتياجاتهم  لتلبية  احللول 
اإحدى املبادرات املهمة التي تعمل على حتفيز الطلبة والطالبات وت�شجيعهم 
املبتكرة  امل�شاريع  االأعمال احلرة وتبني  مل�شتقبلهم يف جمال  التخطيط  على 
املبتكرين  االأع��م��ال  رواد  من  جديدة  اأج��ي��ال  تاأهيل  ي�شمن  مبا  واالإب��داع��ي��ة 
القادرين على حتقيق قيمة م�شافة لالقت�شاد الوطني وامل�شاهمة يف امل�شرة 
التنموية للدولة وفق روؤية وتوجيهات قيادتها الر�شيدة. وميكن الت�شجيل يف 
https://sec-shj.ae/page-services- املبادرة عرب الرابط االإلكرتوين
1667803098 اأو من خالل التوا�شل مع اإدارة الرعاية واالأن�شطة مبجل�س 
اأو عرب  065045479 و065045474  االأرق��ام  للتعليم على  ال�شارقة 

.activities@sec.shj.ae الربيد االإلكرتوين

ع��دد من  يليه  امل��ب��ادرة،  ب��دء  قبل  امل�شاركني  تعريفي جلميع 
االأعمال  ري���ادة  ممار�شة  م��ه��ارات  ل�شرح  التدريبية  ال��ور���س 
امل�شاركني  تاأهيل  من  للتاأكد  امل�شاريع  واإدارة  تاأ�شي�س  و�شبل 
العمل  اإدارة  جت��رب��ة  خ��و���س  ع��ل��ى  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  م��ن 
احلر وتويل م�شوؤولية م�شروع �شغر. و�شيتم تنظيم ور�س 
من  املدار�س  طالب  ت�شم  االأوىل  مرحلتني..  على  التدريب 
املراحل التعليمية االبتدائية واملتو�شطة وذلك خالل الفرتة 
14 دي�شمرب، ثم املرحلة الثانية والتي ت�شم  13 حتى  من 
الطالب من املرحلة الثانوية واجلامعات خالل الفرتة من 

19حتى 20 دي�شمرب.
يف  االأعمال”  “جنوم  من  الثامنة  ال��دورة  اأعمال  و�شتنطلق 

•• ال�صارقة- وام:

“ُرّواد”  الريادية  امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
اأمام  الت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  وجم��ل�����س 
الطالب من الفئات العمرية من 9 اإىل 20 �شنة، للم�شاركة 
يف اأعمال الدورة الثامنة من مبادرة “جنوم االأعمال”، والتي 
ت�شتهدف تعزيز ثقافة ريادة االأعمال لدى االأجيال النا�شئة 
م�شاريع  اإىل  االإب��داع��ي��ة  اأف��ك��اره��م  حت��وي��ل  على  وحتفيزهم 
 28 الت�شجيل من  الواقع. ت�شتمر فرتة  اأر���س  جتارية على 
نوفمرب اجلاري حتى 8 دي�شمرب2022، و�شتقوم بعد ذلك 
جلنة التقييم باختيار امل�شاريع امل�شاركة، و�شيتم تنظيم يوم 

اإجازة ال�شتاء خالل الفرتة من 21 حتى 30 دي�شمرب، وذلك 
بالفرتة امل�شائية مبنتزه ك�شي�شة، الواقع مبنطقة الرحمانية 
مدير  املحمود  ع��ب��داهلل  علي  حمد  �شعادة  وق��ال  بال�شارقة. 
نتطلع  “ُرّواد”،  الريادية  امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
اإىل م�شاركة وا�شعة وفعالة من قبل طلبة وطالبات املدار�س 
باأفكار متميزة  ال��دورة، واخل��روج  اأعمال هذه  واجلامعات يف 
مل�شاريع جتارية وريادية جديدة، ن�شتكمل من خاللها �شل�شلة 
النجاحات التي حققتها مبادرة “جنوم االأعمال” على مدار 
ال�شنوات ال�شابقة، والتي ن�شتهدف من خاللها رفع م�شتوى 
الفكر  ثقافة  وتعزيز  والطالبات  الطلبة  فئة  ل��دى  ال��وع��ي 
الريادي واالبتكاري لديهم وتنمية مهارات بناء فريق عمل 

% منو الناجت املحلي الإجمايل لإمارة اأبوظبي يف الن�صف الأول 2022 اإح�صاء اأبوظبي: 11.2 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن مركز االإح�شاء – اأبوظبي عن 
ال��ن��اجت املحلي  اإج��م��ايل  من��و كبر يف 
بن�شبة  ارتفاًعا  �شجل  حيث  احلقيقي 
من  االأول  الن�شف  خ��الل   11.2%
الفرتة  بنف�س  م��ق��ارن��ة   2022 ع��ام 
م���ن ال���ع���ام امل���ا����ش���ي، وه����و م���ا يعك�س 
ق���وة اق��ت�����ش��اد االإم������ارة وق���درت���ه على 
التناف�شية  م��ك��ان��ت��ه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
وموا�شلة النمو يف ظل التحديات يف 
االقت�شاد العاملي.  وت�شر التقديرات، 
اإىل و�شول  امل��رك��ز،  اأع��ل��ن عنها  ال��ت��ي 
الأعلى  االإج�����م�����ايل  امل���ح���ل���ي  ال����ن����اجت 
خالل  �شنوات   )6( �شت  يف  ل��ه  قيمة 
حيث   2022 ع��ام  من  الثاين  الربع 
خالل   11.7% ال��ن��م��و  م��ع��دل  ب��ل��غ 
ه����ذا ال���رب���ع م��ق��ارن��ة ب��ن��ف�����س الفرتة 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي. وجت�����اوزت قيمة 
االإج���م���ايل احلقيقي  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 
الن�شف  بنهاية  الثابتة(  )ب��االأ���ش��ع��ار 
543 مليار  االأول من العام اجل��اري 
املحلي  الناجت  قيمة  وارتفعت  دره��م، 
ال��ن��ف��ط��ي��ة مبقدار  غ���ر  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
بالفرتة  مقارنة  دره��م  مليار   28.4
 273 اإىل  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن  نف�شها 
مليار درهم بنهاية الن�شف االأول من 

العام اجلاري.

2022، على الرغ�����م من ا�ش�������تمرار 
النفط  اأ�ش������عار  امللح�����وظ يف  االرتفاع 
الفرتة  خ������الل  العاملية  االأ���ش��واق  يف 
اخلطط  جن��اح  يوؤك������د  مبا  نف�ش�����ها، 
تنويع  يف  الطموحة  اال�ش������رتاتيجية 
االإ�شارة  القاعدة االقت�شادية.  جتدر 
– اأبوظبي  االإح�����ش��اء  م��رك��ز  اأن  اإىل 
املحلي  ال�����ن�����اجت  ت�����ق�����دي�����رات  ي����وف����ر 
االإجمايل الإمارة اأبوظبي ب�شكل دوري 
اإح�شائية  موؤ�شرات  عدة  اإىل  ا�شتناًدا 
وال�شجالت االإدارية التي يعمل املركز 
معاير  وف��ق  ون�شرها  حتليلها  على 
علمية  اأدوات  �شمن  عاملية  اإح�شائية 
ال���ربام���ج واخلطط  ل��ق��ي��ا���س ف��اع��ل��ي��ة 
القرار  متخذي  ودعم  اال�شرتاتيجية 
يف تلبية متطلبات اال�شتدامة والنمو 

االقت�شادي يف اإمارة اأبوظبي. 
معلومات عن مركز

 االإح�ضاء – اأبوظبي 
اأبوظبي   – االإح�����ش��اء  م��رك��ز  تاأ�ش�س 
 2008 ل�شنة   )7( رق���م  ب��ال��ق��ان��ون 
العمل  وت����ط����وي����ر  ل��ت��ن��ظ��ي��م  وذل�������ك 
واأعيد  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  االإح�شائي 
تنظيم دور املركز بالقانون رقم )5( 
اأبوظبي  مكتب  ليتبع   ،2021 لعام 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وي����دع����م م��ت��خ��ذ ال���ق���رار 
احلكومي وينهج نهج الالمركزية يف 

العمل االإح�شائي. 

اأح���م���د حم���م���ود ف���ك���ري، م���دي���ر عام 
“تعك�س  اأب��وظ��ب��ي:  االإح�����ش��اء-  مركز 
اقت�شاد  قدرة  االإح�شائية  التقديرات 
النمو  موا�شلة  على  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
ال�شريع واال�شتجابة ال�شريعة خلطط 
االقت�شادية  القاعدة  تنويع  وج��ه��ود 
واحلزم التحفيزية.  وحققت اخلطط 
التحفيزية  والربامج  اال�شرتاتيجية 
ا�شتمرار  م��ع  م��ل��ح��وظ��ة  م��وج��ة من��و 
االقت�شادية  االأن�شطة  معظم  �شعود 
تام  وت��ن��اغ��م  ال�شابقة  ال��ف��رتة  خ���الل 
ل��ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ش��ادي��ة على 

م�شتوى االإمارة.«

م�ضاهمة القطاعني 
النفطي وغري النفطي 

يف الناجت املحلي االإجمايل
عنه���ا  اأعلن  التي  البيانات  واق��ع  من 
م��رك��ز االإح�����ش��اء – اأب��وظ��ب��ي، بلغت 
اال�شتخراجية  ال�شناعات  م�شاهمة 
والغاز  اخل���ام  النفط  ت�شمل  )وال��ت��ي 
الطبيعي( يف الناجت املحلي االإجمايل 
بن�شبة  اأب���وظ���ب���ي  الإم������ارة  احل��ق��ي��ق��ي 
من  االأول  الن�شف  خ��الل   49.7%
بلغت  امل��ق��اب��������������������������ل  ويف   ،2022 ع���ام 
النفطي�������ة  غر  االأن�شطة  م�ش������اهمة 
الثابت�������ة  ب��االأ���ش��������������������ع��ار   50.3%
ع�����ام  م��ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  خ�������الل 

اقت�شاد  “يوا�شل  معاليه:  واأ���ش��اف 
ال�شيا�شات  ث���م���ار  ح�����ش��د  اأب���وظ���ب���ي 
القيادة  ات���خ���ذت���ه���ا  ال���ت���ي  احل��ك��ي��م��ة 
واأ�ش�س  ق���واع���د  ل��رت���ش��ي��خ  ال��ر���ش��ي��دة 
وجذب  التناف�شية  وقدرته  االقت�شاد 
اال����ش���ت���ث���م���ارات، و���ش��ن��وا���ش��ل اإط����الق 
توفر  يف  ت�����ش��ه��م  ال����ت����ي  امل������ب������ادرات 
االأه�����داف  لتحقيق  امل��الئ��م��ة  االأط�����ر 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل������الإم������ارة.«  وق���ال 
البلو�شي،  عبدالكرمي  را���ش��د  ���ش��ع��ادة 
االقت�شادية-  التنمية  دائ����رة  وك��ي��ل 

اجل���ي���دة  ال���ن���م���و  م����ع����دالت  “توؤكد 
قوة  اأب��وظ��ب��ي  اقت�شاد  يحققها  ال��ت��ي 
�شيا�شة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة وجن���اح  ال��ع��وام��ل 
ال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����ش��ادي، االأم�����ر الذي 
االقت�شاد  م���رون���ة  ت��ع��زي��ز  يف  اأ���ش��ه��م 
املحلي وقدرته على مواكبة املتغرات 
العاملي،  االق��ت�����ش��اد  ي�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
ع���ن عوامل  ال��ن��اج��م��ة  وال���ت���ح���دي���ات 
جيو�شيا�شية  واقت�شادية توؤثر ب�شكل 
ا�شرتاتيجية  ق��ط��اع��ات  على  مبا�شر 

مثل الطاقة والتجارة الدولية«. 

الفرتة %10.2، ثم ن�شاط الت�شييد 
منًوا  حمققاً   7.7% بن�شبة  والبناء 
جتارة  ن�����ش��اط  ي��ل��ي��ه   6.9% بن�شبة 
 5.9% بن�شبة  وال��ت��ج��زئ��ة  اجل��م��ل��ة 
التاأمني  واأن�شطة  املالية  االأن�شطة  ثم 
بن�شبة م�شاهمة بلغت %5.5 ومعدل 
منو و�شل اإىل %9.1 خالل الن�شف 
االأول من عام 2022 مقارنة بنف�س 
الفرتة من العام املا�شي. وقال معايل 
حم��م��د ع��ل��ي ال�����ش��رف��اء رئ��ي�����س دائرة 
اأبوظبي:  االق���ت�������ش���ادي���ة-  ال��ت��ن��م��ي��ة 

احليوي  االأداء  “اأظهر  اأب���وظ���ب���ي: 
الفرتة  خ�����الل  االإم���������ارة  الق���ت�������ش���اد 
املا�شية منواً قوياً يف القطاعات غر 
النفطية خالل الن�شف االأول من عام 
منظومة  جاذبية  ي��وؤك��د  م��ا   ،2022
�شهدت  ال��ت��ي  اأب���وظ���ب���ي  يف  االأع����م����ال 
االأ�شا�شية  االإ����ش���الح���ات  م��ن  ح��زم��ة 
لت�شهيل  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات  خ����الل 
وتوفر  االأع��م��ال  ومم��ار���ش��ة  تاأ�شي�س 
النمو  لتحفيز  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ع��وام��ل 
�شعادة  وق��ال  القطاعات«.  خمتلف  يف 

 اأبرز االأن�ضطة االقت�ضادية التي 
حققت منًوا باالأ�ضعار الثابتة

االأن�شطة  جميع  من��و  النتائج  تظهر 
وال����ق����ط����اع����ات االق����ت���������ش����ادي����ة غر 
ال��ث��اب��ت��ة بن�شب  ب��االأ���ش��ع��ار  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
متفاوتة خالل الن�شف االأول من عام 
2022، وكان اأبرزها ن�شاط ال�شحة 
واخل��دم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة حم��ق��ًق��ا منو 
قدره %29.9، تليه خدمات االإقامة 
 ،29.3% من����و  مب���ع���دل  وال���ط���ع���ام 
والعلمية وخدمات  املهنية  واالأن�شطة 
ون�شاط   ،27.2% ب��ن�����ش��ب��ة  ال���دع���م 
بن�شبة  وال���ت���ج���زئ���ة  اجل��م��ل��ة  جت�����ارة 
العقارية  واالأن�������ش���ط���ة   ،23.7%
الكهرباء  واأن�شطة   ،19.1% بن�شبة 
بن�شبة  النفايات  واإدارة  واملياه  والغاز 
%18.0، ثم ن�شاط النقل والتخزين 

بن�شبة 13.8%.

م�ضاهمة االأن�ضطة االقت�ضادية 
يف الناجت املحلي االإجمايل

اأب������رز  اأن  اإىل  ال����ت����ق����دي����رات  ت�������ش���ر 
�شاهمت  التي  االقت�شادية  االأن�شطة 
يف ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل الإم����ارة 
اأب���وظ���ب���ي ب���االأ����ش���ع���ار ال��ث��اب��ت��ة خالل 
2022 كانت  الن�شف االأول من عام 
ال�شناعات التحويلية بن�شبة 8.1% 
نف�س  م��ع��دل من��وه��ا خ��الل  بلغ  فيما 

نك�صت50 تطلق من�صة لتمكني ال�صركات من تلبية متطلبات القت�صاد الرقمي 
•• اأبوظبي-وام:

 - “بالتفورم50  من�شة  ام�����س  “نك�شت50”،  �شركة  اأطلقت 
على  تعتمد  �شاملة  من�شة  وه��ي   ،»PLATFORM50
املوؤ�ش�شات  مل�شاعدة  وم�شممة  ال�شناعي  الذكاء  تقنيات  اأح��دث 
من  امل�شتقبل  حتديات  مع  والتعامل  اأعمالها  قيمة  زي��ادة  على 
خالل االعتماد على البيانات.  جاء االإعالن عن اإطالق املن�شة 
على هام�س الفعالية التي نظمتها ال�شركة لت�شليط ال�شوء على 
اأحدث حلولها وتقنياتها مبا يف ذلك تقنيات الذكاء اال�شطناعي 
وتطبيقات العامل االفرتا�شي والتي ت�شتهدف ت�شريع الو�شول 
ال��ب��ي��ان��ات ع��رب ثالث  ع��ل��ى  ق��ائ��م��اً  ازده�����اراً  اأك���رث  اإىل م�شتقبل 
اللوج�شتية.   واخل��دم��ات  وامل��راف��ق  النقل  وه��ي  رئي�شة  قطاعات 
وقادة  اخل��رباء  من  نخبة  وح�شور  م�شاركة  الفعالية  و�شهدت 
االأعمال وممثلي عدد من ال�شركات الرائدة يف الدولة .  وتتمثل 
اأهداف من�شة “بالتفورم50” يف تقدمي الدعم للموؤ�ش�شات يف 

رحلتها نحو ت�شريع تبني تقنيات الذكاء اال�شطناعي واحللول 
للنمو  تطلعاتها  لتلبية  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ح��ل��ي��الت  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
وذلك  اأعمالها،  ا�شتدامة  تعزيز  اإىل  الرامية  اأهدافها  وحتقيق 
الذكاء  م�شاهمة  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ف��ي��ه  ت�شر  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
15.7 تريليون دوالر يف االقت�شاد  اإىل  اال�شطناعي مبا ي�شل 
العاملي يف عام 2030، منها 320 مليار دوالر يف منطقة ال�شرق 

االأو�شط وحدها. 
الوطنية  اال�شرتاتيجية  مع  اجلديدة  املن�شة  اإط��الق  وين�شجم 
ل��الب��ت��ك��ار يف دول���ة االإم�����ارات وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة االإم�����ارات للثورة 
ال�شناعية الرابعة، والتي تهدف اإىل تعزيز مكانة الدولة كمركز 
االقت�شاد  يف  امل�شاهمة  وتعزيز  الرابعة  ال�شناعية  للثورة  عاملي 
تقنيات  اأح���دث  وتبني  االبتكار  عجلة  دف��ع  خ��الل  م��ن  الوطني 
االقت�شادي  امل��ن��ت��دى  ن�شره  ال���ذي  للتقرير  ووف��ق��اً  امل�شتقبل.  
بن�شبة  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  ي�شاهم  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال��ع��امل��ي، 
بحلول  االإم���ارات  لدولة  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من   ٪13.6

دبليو  “بي  �شركة  ن�شرته  لتقرير  ووفقاً  احل��ايل.   العقد  نهاية 
�شي”، فقد اأدى التحول نحو اعتماد تقنيات الذكاء اال�شطناعي 
اإىل زيادة حجم البيانات، اإذ يت�شاعف حجم البيانات ال�شناعية 
اأكرث  العاملي  البيانات  اقت�شاد  وييبلغ حجم  تقريباً،  كل عامني 
و�شتعمل من�شة    .2025 ع��ام  بحلول  دوالر  مليار   400 من 
وت�شنيف  تخزين  من  املوؤ�ش�شات  متكني  على  “بالتفورم50” 
دعم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وم�شاركتها  ال��ب��ي��ان��ات  اأن����واع  جميع  وحت��ل��ي��ل 
ال�شخمة  البيانات  البيانات.  وتتميز من�شة  اإدارة  ا�شرتاتيجية 
ذات  مبتكرة  وح��دات  باأربع  “بالتفورم50”  للتطوير  القابلة 
م�شتوى عاٍل من املرونة، والتي تعمل على توفر فوائد ملمو�شة 
تدعم ا�شرتاتيجية اإدارة البيانات ب�شكل كامل، اإ�شافة اإىل متكني 
الفعلي، وم�شاعدة  الوقت  املتقدمة يف  التحليالت  اإىل  الو�شول 
املوؤ�ش�شات على تعزيز حتولها الرقمي على نحو اأكرث فعالية اإىل 
التكاليف  البيانات خلف�س  القائمة على  ال��روؤى  جانب ت�شخر 

وزيادة االنتاجية والعوائد. 
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يف  اليابان  اآم��ال  اإىل  قوية  �شربة  كو�شتاريكا  وجهت 
بلوغ دور ال�شتة ع�شر لكاأ�س العامل لكرة القدم وتعافت 
من خ�شارتها املذلة اأمام اإ�شبانيا لتحقق فوزا مفاجئا 

1-�شفر يف املجموعة اخلام�شة اأم�س االأحد.
اأول  من   ،81 الدقيقة  يف  فولر  كي�شر  ه��دف  و�شعق 
مملة،  م��ب��اراة  يف  امل��رم��ى  على  لكو�شتاريكا  حم��اول��ة 
جماهر اليابان التي كانت تقرع الطبول يف اال�شتاد 

لت�شبح املجموعة مفتوحة على م�شراعيها.
واأر�شل فولر ت�شديدة بقدمه الي�شرى يف اأعلى املرمى 
اليابان  ���ش��وي��ت�����ش��ي ج���ون���دا ح���ار����س  ورغ����م حم���اول���ة 
الت�شدي لها لكنها ا�شتقرت يف مرماه لي�شاب العبو 

وجماهر كو�شتاريكا بحالة من الفرحة.
ورمب����ا ك��ان��ت ه��ن��اك ه��ت��اف��ات ت��ع��رب ع���ن االرت���ي���اح يف 
لتعر�س  ال��ي��اب��ان  ف���وز  ح���ال  الأن����ه يف  اأمل��ان��ي��ا  مع�شكر 
املنتخب االأملاين ل�شغوط �شديدة للتغلب على اإ�شبانيا 

يف وقت الحق.
تغيرات  خ�شمة  اليابان  اأج���رت  غ��ري��ب،  ت�شرف  ويف 

على الت�شكيلة االأ�شا�شية، 
ورغم تعزيز الهجوم بعدة تبديالت يف ال�شوط الثاين 
اأم��ام مناف�س  امل��ب��ادرة  زم��ام  اتخاذ  لعدم  فقد عوقبت 

تعر�س ل�شدمة كبرة يف املباراة املا�شية.
املباراة  اأملانيا يف  التاريخي على  اليابان  انت�شار  واأدى 
7-�شفر  كو�شتاريكا  لهزمية  باالإ�شافة  االفتتاحية 
الفريق  اأم�����ام  ال��ط��ري��ق  اإىل مت��ه��ي��د  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  اأم�����ام 
االآ�شيوي للتاأهل لدور ال�شتة ع�شر قبل مباراة واحدة 

على نهاية دور املجموعات.
ف�شلت  كثرا  تغرت  التي  االأ�شا�شية  الت�شكيلة  لكن 
يف ال��ت��األ��ق وب��ات��ت اآم����ال ال��ي��اب��ان يف ال��ت��اأه��ل ل����الأدوار 
نتيجة  على  االآن  معلقة  ال��راب��ع��ة  للمرة  االإق�شائية 

مباراتها االأخرة اأمام اإ�شبانيا يوم اخلمي�س املقبل.
وتت�شاوى كو�شتاريكا يف ر�شيد النقاط االآن مع اليابان 
ولكل منهام ثالث نقاط ومتلك فر�شة للتاأهل لدور 
من  ل�شل�شلة  ح��دا  كو�شتاريكا  ع�شر.وو�شعت  ال�شتة 

�شبع مباريات بدون انت�شار يف كاأ�س العامل.
وقال املدرب لوي�س فرنانديز �شواريز يف وقت �شابق اإن 

فريقه “مل ميت” وقد اأثبت ذلك رغم اأنها مباراة لن 
تبقى كثرا يف ذاكرة اجلماهر املحايدة.

ال�����ش��وط االأول مم��ال واخ��ت��رب ���ش��رب جماهر  وك���ان 
القم�شان  مرتدية  طبولها  تقرع  كانت  التي  اليابان 

الزرقاء يف اأحد طريف ا�شتاد اأحمد بن علي.

اأداء بطئ
البداية،  يف  ب��ق��وة  ال��ي��اب��ان  اأداء  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب�����ش��رف 
افتقار  اأن  رغم  ال�شديد  بالبطء  االأول  ال�شوط  ات�شم 
ك��ث��را عقب  ب��ه  ك���ان م��رح��ب��ا  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا للهجمات 
تلقيها ثالثة اأهداف يف اأول ن�شف �شاعة من مباراتها 

اأمام اإ�شبانيا.
ومل يتعر�س اأي من احلار�شني لالختبار يف اأول 45 
لليابان من متريرة  الوحيدة  الفر�شة  وكانت  دقيقة 
اأمام  م���رت  دوان  ريت�شو  ال��ي��اب��اين  للجناح  عر�شية 
كامبل  جويل  كو�شتاريكا  مهاجم  اأر�شل  بينما  املرمى 

ت�شديدة اأعلى العار�شة.
املدافع  اليابان  م��درب  موريا�شو  هاجيمي  وا�شتبدل 
يوتو ناجاموتو بني ال�شوطني ودفع باملهاجم تاكوما 
اأ�شانو الذي جل�س على مقاعد البدالء ب�شكل مفاجئ 

رغم اأنه كان �شاحب هدف الفوز اأمام اأملانيا.
اأكرث  اليابان  ب��دت  مبا�شرة  اال���ش��رتاح��ة  نهاية  وبعد 
تهديدا على مرمى كو�شتاريكا، حيث اخترب هيدما�شا 
موريتا اأخرا كيلور نافا�س مبحاولة اأبعدها احلار�س 

املخ�شرم.
وبداأت اليابان يف الهيمنة على املباراة واأجرى موريا�شو 
تغيرا هجوميا جديدا بدخول العب الو�شط كاورو 

ميتوما بدال من الظهر االأمين ميكي ياماين.
وبدا  ملعبها  ن�شف  يف  كو�شتاريكا  اليابان  وحا�شرت 

اأنه م�شاألة وقت حتى ي�شفر ال�شغط عن هدف.
لكن بعد ذلك انقلبت املبارة راأ�شا على عقب.

اليابان يف  دف��اع  ف�شل  لكو�شتاريكا  ن��ادرة  ومن هجمة 
الي�شرى  اإبعاد ت�شديدة الظهر االأمين فولر بقدمه 
نحو الزاوية العليا، ورعم اأن جوندا مل�س الكرة وحاول 

اإبعادها عن مرماه لكنه مل يتمكن من ذلك. 

•• اأبوظبي- وام: 

عن  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
توقيع اتفاقية �شراكة مع �شركة �شيل 
– اإحدى  واأفريقيا  االأو���ش��ط  ال�شرق 
العاملية  �شام�شوجن  جمموعة  �شركات 
ت�����ش��ت��ق��ط��ب مب���وج���ب���ه���ا االأخ�������رة   -
�شراكات حملية وعاملية لرعاية جميع 
والفعاليات  واالأن�������ش���ط���ة  االأح�������داث 
وينظمها  ي��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

املجل�س.
ياأتي ذلك يف اإطار اخلطط الطموحة 
اأبوظبي  ملجل�س  املتوا�شلة  وامل�شاعي 
املهمة  ال�����ش��راك��ات  لتعزيز  ال��ري��ا���ش��ي 
التي  الريا�شية  للنجاحات  والداعمة 
للريا�شة  كعا�شمة  اأبوظبي  ت�شهدها 

العاملية.
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة م���ن ج��ان��ب جمل�س 

ال��ري��ا���ش��ي .. ع����ارف حمد  اأب��وظ��ب��ي 
و  للمجل�س،  ال��ع��ام  االأم����ني  ال��ع��واين 
التنفيذي  الرئي�س  ج��ون��غ  ليو�شوك 
و  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  "�شيل  ل�����ش��رك��ة 

اأفريقيا".

ومب���وج���ب ات��ف��اق��ي��ة ال�����ش��راك��ة تعمل 
حملية  �شراكات  جذب  ” على  “�شيل 
و ع��امل��ي��ة ل���رع���اي���ة ج��م��ي��ع االأح������داث 
الريا�شية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  واالأن�����ش��ط��ة 
التي يقوم جمل�س اأبوظبي الريا�شي 

والفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا،  و  ب���اإدارت���ه���ا 
االأجندة  املعتمدة يف  واملحلية  العاملية 
ال�����ش��ن��وي��ة ال���زاخ���رة مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع 
الريا�شات، كقمة القيادات الريا�شية 
العامل  "ليدرز" – ب��ط��ول��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
– ماراثون  ال��ث��الث��ي��ة  ال�����ش��ل��ة  ل��ك��رة 
العامل  – ب��ط��ول��ة  اأب��وظ��ب��ي  اأدن������وك 
اجلوجيت�شو  ب��ط��ول��ة   – ل��ل�����ش��ب��ارت��ن 
ال���ع���امل���ي���ة - ����ش���ب���اق���ات ف�����ورم�����وال 1 
 – للتن�س  – بطولة مبادلة  اأبوظبي 
– و غرها الكثر  ط��واف االإم���ارات 
ال�شباقات  اإىل  اإ�شافة  الفعاليات،  من 
ينظمها  ال��ت��ي  االأخ������رى  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
امل��ج��ل�����س يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق اإم�����ارة 

اأبوظبي.
ورحب عارف حمد العواين بال�شراكة 
ال�شرق  ���ش��ي��ل  ����ش���رك���ة  م����ع  امل���م���ي���زة 
االأو�شط و اأفريقيا و دورها االإيجابي 

امل�شتقبلي يف جذب �شراكات حملية و 
عاملية ملا تتمتع به ال�شركة من خربة 
على ال�شعيدين املحلي والعاملي، مبيناً 
اأنه االتفاق االأول من نوعه مع �شركة 
عاملية تقدم هذا النوع من اخلدمات. 
اأن املجل�س يتطلع من خالل  واأو�شح 
تعزيز  اإىل  االت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  ت��وق��ي��ع 
اأبوظبي  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
وتنظيم  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
واملجتمعية  العاملية  البطوالت  واإدارة 
وناأمل  ال��ع��ام،  م���دار  على  الريا�شية 
باأن تقدم ال�شراكة اجلديدة مع �شيل 
الريا�شة  ل��ق��ط��اع  م��ف��ي��د  ه���و  م���ا  ك���ل 
جهته  من  اأبوظبي.  يف  والريا�شيني 
قال ليو�شوك جونغ : "ي�شكل تعاوننا 
جزءا  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع 
من ا�شرتاتيجيتنا لتو�شيع اأعمالنا يف 

دولة االإمارات و املنطقة و العامل".

•• العني-وام:

ت�شدر الرامي وليد العرياين ترتيب 
ال�شابعة  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  االأول  ال��ي��وم 
التي ينظمها احتاد االإمارات للرماية، 
العني  ن��ادي  ميادين  على  تقام  والتي 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وال����رم����اي����ة واجل���ول���ف 

مب�شاركة 20 راميا ورامية. 
التقييم  مبثابة  البطولة  ه��ذه  وتعد 
العبي  لت�شنيف  واالأخ���ر  "الرابع" 
م��ن��ت��خ��ب االإم���������ارات ل���ل���رم���اي���ة، قبل 
للمنتخب  الالعبني  ت�شكيلة  اختيار 
طبقا   69 ال��ع��ري��اين  وح��ق��ق  االأول.  
ت�شاوي  بينما   .. طبقا   75 اأ�شل  من 
يف املركز الثاين كل من م�شعل البناي 
68 طبقا  واأح��م��د احل��م��ادي بر�شيد 
الرابع  املركز  احتل  فيما  لكل منهما، 

�شيف ال�شام�شي بر�شيد 66 طبقا. 
العرياين  ظاهر  من  كل  ت�شاوى  كما 
امل��رك��ز اخلام�س  امل��ه��ري يف  وي��ح��ي��ى 

حممد  ال�شيخ  ثم  طبقا   65 بر�شيد 
بر�شيد  �شابعا  م��ك��ت��وم  اآل  دمل���وك  ب��ن 
مناف�شات  �شعيد  وعلى  طبقا.    59
اأ�����ش����ح����اب ال����ه����م����م، ت�������ش���در ال���ي���وم 
الها�شمي  حممد  ال��رام��ي  االفتتاحي 
املركز  يف  وت���اله  طبقا   59 ب��ر���ش��ي��د 
 57 بر�شيد  احلب�شي  حممد  الثاين 
طبقا، وحل �شيف هالل ثالثا بر�شيد 

رابعا  املزروعي  �شعيد  ثم  طبقاً،   52
بر�شيد 48 طبقا. 

ال�شيدات،  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ى 
االأول  امل��رك��ز  اليا�شي  عائ�شة  احتلت 
فاطمة  وت��ل��ت��ه��ا  ط��ب��ق��ا   58 ب��ر���ش��ي��د 
 56 بر�شيد  الثاين  املركز  يف  حممد 
املركز  ح��امت يف  بنت  عائ�شة  ثم  طبقا 

الثالث بر�شيد 39 طبقا. 

انتهز املهاجم الربازيلي ري�شارلي�شون 
ب�شرعة فر�شة م�شاركته اأ�شا�شياً مع 
2022 يف  ب��الده يف مونديال قطر 
ال��ف��وز على  اإىل  ال��ق��دم، فقادها  ك��رة 
معّو�شاً  ه��دف��ني  بت�شجيله  �شربيا 
توتنهام  ن���ادي  م��ع  املتقّلب  مو�شمه 

االإنكليزي.
مع  االأول  مو�شمه  اأم�����ش��ى  ان  ب��ع��د 
توتنهام يف ظل الهداف االأول هاري 
كاين، خطف ري�شارلي�شون االأ�شواء 
يف املباراة االأوىل وو�شع حامل اللقب 
املجموعة  ���ش��دارة  يف  م���رات  خم�س 
ال�����ش��اب��ع��ة ال��ت��ي ���ش��ه��دت اأي�����ش��اً فوز 

�شوي�شرا على الكامرون بهدف.

الثاين،  ال�����ش��وط  يف  هدفيه  بف�شل 
متعرثة  ب���داي���ة  ال����ربازي����ل  ت���ف���ادت 
اخلا�شرة  االرج���ن���ت���ني  غ�����رار  ع��ل��ى 
اليابان  اأم��ام  واأملانيا  ال�شعودية  اأم��ام 

بنتيجة واحدة 2-1.
اخلام�شة  الب��ن  الثاين  الهدف  ج��اء 
والع�شرين من كرة اأكروباتية جميلة 
و�شط املنطقة، اأّكدت ح�شوره القوي 
ال�شرق  يف  االأول  امل��ون��دي��ال  مطلع 

االأو�شط واملنطقة العربية.
للربازيل  ال��ت��ال��ي��ة  امل���ب���اراة  يف  ل��ك��ن 
ا�شتاد  ع��ل��ى  �شوي�شرا  ���ش��د  االإث��ن��ني 
الهجومي  ال��ع��بء  �شيكون   ،974
اأك����رب ع��ل��ى ري�����ش��ارل��ي�����ش��ون، يف ظل 

املنتخب  ل��ن��ج��م  امل��ق��ل��ق��ة  االإ����ش���اب���ة 
ن��ي��م��ار ب���ال���ت���واء يف ك��اح��ل��ه واإع����الن 
وعلى  ر�شمياً  واح���دة  مل��ب��اراة  غيابه 
االأول  ال������دور  ن��ه��اي��ة  االأق������ل ح��ت��ى 

بح�شب تقارير.
اأغلى الع��ب يف  نيمار،  يف ظل غياب 
ال��ع��امل ع��ن��دم��ا ج��ل��ب��ه ب��اري�����س �شان 
بر�شلونة  م���ن  ال��ف��رن�����ش��ي  ج���رم���ان 
اأم������ام مدربه  ���ش��ي��ك��ون  االإ�����ش����ب����اين، 
ت��ي��ت��ي ال��ع��دي��د م��ن اخل���ي���ارات، على 
فيني�شيو�س جونيور، غابريال  غرار 
جيزو�س، رافاينيا، اأنتوين، غابريال 

مارتينيلي ورودريغو.
وخالفاً لتوتنهام، حيث يحظر عليه 

الرئي�س يف ظل  املهاجم  �شغل مركز 
 2018 ت���واج���د ه����داف م���ون���دي���ال 
الت�شجيل  مهمة  اأوك��ل  كاين،  ه��اري 
مركز  يكون  واأن  "�شيلي�شاو"  ل��دى 

الثقل التهديفي.
حماولة  يف  منها،  ينزعج  لن  مهمة 
لل�شر على خطى مهاجمني �شاهموا 
مب���ن���ح ب�������الده ك����اأ�����س ال����ع����امل على 
 1994 يف  وبيبيتو  روم��اري��و  غ��رار 
ورونالدينيو يف  وريفالدو  ورونالدو 

.2002
بعد مباراة �شربيا، قال املدرب تيتي 
ع���دة العبني  اخ��ت��ي��ار  ان مب���ق���دوره 
ملركز راأ�س احلربة، بح�شب متطلبات 

وظروف كل مباراة.
ي��ع��ت��رب ت��ي��ت��ي ان ري�����ش��ارل��ي�����ش��ون هو 
اللم�شة  ل���ت���وف���ر  ل���دي���ه  االأف�������ش���ل 
املفرت�س  غ��ري��زة  و�شاحب  االأخ���رة 
بعد  توتنهام،  مع  يظهرها  مل  التي 
اأنتونو  االإي���ط���ايل  امل����درب  جلبه  اأن 
املا�شي  املو�شم  اإيفرتون  من  كونتي 

مقابل 72 مليون دوالر.
اأن  االإي�����ط�����ايل  امل�������درب  ي���ت���وق���ع  مل 
مباراة   15 يف  ي�شجل هدفني فقط 
االأ�شواء  �شرق  اأن  بعد  املو�شم،  ه��ذا 
 19 االآن  و�شجل حتى  اإيفرتون  مع 

هدفاً يف 39 مباراة مع الربازيل.
اللعب  باأريحية  نف�شه  الالعب  يقّر 

كان  اإذا  اأع�����رف  "ال  ال����ربازي����ل  م���ع 
مم��ك��ن��اً ا���ش��ت��م��ام ال���ه���دف، ل��ك��ن مع 

املنتخب الوطني اأ�شّجل االأهداف".
ا�شتهل م�شرته  الذي  الالعب  تابع 
االنتقال  قبل  مينرو  اأتلتيكو  م��ع 
اإىل  ال��ت��وج��ه  ث���م  فلومينن�شي  اإىل 
واتفورد االإنكليزي "يجب ان ا�شتمر 
اأق�شى  اإىل  زم��الئ��ي  م��ن  وا�شتفيد 
�شربيا(  )�شد  ال�شوطني  ب��ني  ح��د. 
ح�شلت  وق�����د  ال���ت���م���ري���رات  ط��ل��ب��ت 

عليها".
����ش���اح���ب ل���ق���ب ك���وب���ا اأم����رك����ا عام 
2019، رمبا مل يدرك ان هدفيه يف 
مرمى �شربيا جاءا يف ا�شتاد لو�شيل 

يف  النهائية  املباراة  ي�شت�شيف  الذي 
االأول-دي�شمرب. لالعب  كانون   18
التاريخي  بالهداف  باالقتداء  يحلم 

قد  رون����ال����دو،  و"الظاهرة"  ب��ي��ل��ي��ه 
يكون ا�شتاد لو�شيل مدخاًل له لنادي 

العظماء.

مفتقراً اإىل احل�شم يف اللم�شات االأخرة وحذراً جداً، ظّل املنتخب 
التون�شي �شائماً عن الت�شجيل يف التعادل ال�شلبي اأمام الدمنارك 
املجموعة  مناف�شات  �شمن  �شفر-،1  اأ�شرتاليا  اأم���ام  واخل�����ش��ارة 

الرابعة من مونديال قطر لكرة القدم.
يتعنّي على "ن�شور قرطاج" معاجلة هذه الثغرات والتحليق عالياً 

يف حال اأرادت الفوز على منتخب فرن�شا بطلة العامل االأربعاء.
دفاع قوي لكن هجوم متهالك، هي النتيجة االجمالية للمباراتني 
باأف�شل  للظهور  �شي�شطر  ال���ذي  التون�شي  للمنتخب  االول��ي��ني 
يف  اأ���ش��رتال��ي��ا  فعلت  كما  الفرن�شية،  ال�شباك  وه���ّز  ممكنة  ���ش��ورة 

اخل�شارة 1-4 والدمنارك التي �شقطت بدورها 2-1.
من اأجل ذلك، يجب على التون�شيني الفوز على فرن�شا ال�شامنة 
للتاأهل بت�شدرها راهناً املجموعة بالعالمة الكاملة )6(، على اأمل 
اأن تنتهي املباراة الثانية بني الدمنارك واأ�شرتاليا بالتعادل اأو بفوز 

الدمنارك بفارق �شئيل.
قال العب خط الو�شط نعيم ال�شليتي بعد اخل�شارة اأمام اأ�شرتاليا 
ال�شوط  يف  حت��دي��داً  خ�شرناها  "�شوكروز"  اأم���ام  امل��ب��اراة  "هذه 
علينا  وكان يجب  على فر�شتني �شريحتني،  )...( ح�شلنا  االأول 

الت�شجيل".
القدم،  ك��رة  ه��ي  ه��ذه  ول��ك��ن  ج��ي��دة،  نتيجة  "اأردنا حتقيق  وت��اب��ع 

امل�شتوى االأعلى. عندما ال ت�شجل، ُتعاقب".

الدمنارك  اأم��ام  ال�شلبي  التعادل  اإيجابية  اخل�شارة،  ه��ذه  حجبت 
اأن  لو  حّتى  التون�شي،  املنتخب  عليها  ح�شل  التي  الثقة  وجرعة 
فعال  "غر  ه��ج��وم  ب�شبب  حينها  تاأ�شف  ال��ق��ادري  ج��الل  امل���درب 
كثراً مع الكرة". اعُترب الدر�س قا�شياً وبطعم املرارة على تون�س 
التي تخو�س النهائيات للمرة ال�شاد�شة من دون اأن تنجح يف جتاوز 

دور املجموعات.
غر اأن الالئمة تقع على املنتخب التون�شي، اذ مع بع�س الواقعية 
كان بامكانه اأن يرفع ر�شيده اإىل اأربع نقاط بداًل من نقطة يتيمة، 
كما هي احلال حالياً، قبل مباراة القمة اأمام حامل اللقب والتي 

�شبّهها البع�س ب� "ت�شلق قمة جبل اإيفر�شت".
معاناة منتخب �شمال اإفريقي اأمام مرمى املنتخبات املناف�شة لي�س 

مفاجاأة يف احلقيقة.
حافظ  حيث  القوي،  الدفاع  على  االأول  املقام  يف  املنتخب  يعتمد 
لكنه  االأخ���رة.  ال�11  مبارياته  م��ن  ت�شع  يف  �شباكه  نظافة  على 
ف�شل يف هز �شباك املنتخبات املناف�شة يف �شبع من مبارياته ال�14 
اأن اخل�شوم لهم دوره��م يف ذلك،  الوا�شح  2022. وم��ن  يف ع��ام 
كا�شرب  ال��دمن��ارك��ي  امل��رم��ى  حل��ار���س  اال�شتثنائي  الت�شدي  مثل 
يف  التدخل  اأو  االأوىل  اجل��ول��ة  يف  اجل��ب��ايل  ع�شام  اأم���ام  �شمايكل 
يو�شف  ت�شديدة  الإب��ع��اد  ���ش��وت��ار  ه���اري  للمدافع  املنا�شب  ال��وق��ت 
امل�شاكني �شد اأ�شرتاليا يف اجلولة الثانية. لكن �شوء حظ التوان�شة 

بت�شديدة خارج اخل�شبات للم�شاكني اأمام املرمى االأ�شرتايل، يف�ّشر 
املقّدمة يف  واح��د يف  هذه احلالة. ومع نظام لعب مبهاجم  اأي�شاً 
�شخ�س اجلبايل الذي يدافع عن األوان اأودن�شي خام�س البطولة 
الدمناركية املتوا�شعة، ُوّجهت اأ�شابع االتهام اإىل املدرب القادري 
بتغير  ليقوم   67 الدقيقة  القادري حتى  انتظر  املجازفة.  بعدم 
هجومي حقيقي بخروج العب الو�شط الدفاعي عي�شى العيدوين 
امل��ب��اراة االأوىل. مل تكن  ودخ��ول وهبي اخل��زري ال��ذي مل يخ�س 
بداية املو�شم جيدة بالن�شبة ملهاجم مونبلييه الفرن�شي، لكنه كان 
 2018 رو�شيا يف  التون�شيني يف مونديال  الالعبني  اأف�شل  اأح��د 
االوىل  املباراة  القادري عقب  اأق��ّر  اإىل جتربته.  يفتقد  اأنه  ويبدو 
"اخلزري مهاجم جيد، العب كبر للمنتخب  اأن  الدمنارك  �شد 
الوطني )...(. ال يزال ورقة رابحة بالن�شبة لنا ولدينا ثقة كبرة 

يف قدراته".
"ن�شور قرطاج" ميلكون م�شرهم باأيديهم ويتعنّي  لكن مل يعد 
دفاع  خط  ت�شرب  التي  اال�شابات  ا�شتغالل  على  الرتكيز  عليهم 

املنتخب الفرن�شي لت�شجيل االأهداف.
اأ�شرتاليا  املباراة �شد  قبل  ال�شخري  اإليا�س  الو�شط  واأك��د العب 
"بالنظر اإىل جودة جمموعتنا والعبينا املهاجمني، فال �شك لدّي 
يف قدرتنا على التهديف وو�شع اخل�شم يف ماأزق". االآن حان وقت 

االنتقال من االأقوال اإىل االأفعال!

على »ن�صور قرطاج« التحليق عاليًا اأمام فرن�صا  تعافت من خ�ضارتها املذلة اأمام اإ�ضبانيا

كو�صتاريكا ت�صعق اليابان بهدف 
متاأخر وحتيي اآمالها يف ال�صعود

»اأبوظبي الريا�صي« يوقع اتفاقية �صراكة جلذب املزيد من البطولت العاملية

العرياين يت�صدر اليوم الأول من 
مناف�صات بطولة التقييم للرماية 

ري�صارلي�صون ي�صرق الأ�صواء من هجوم برازيلي مرتف 

اإ�صابة املدافع الربتغايل 
دانيلو برييرا بك�صر يف الأ�صلع 
اأ�شيب مدافع الربتغال دانيلو بريرا بك�شر يف ثالثة اأ�شلع يف تدريبات 
بالده و�شيغيب عن املباراتني املتبقيتني يف دور املجموعات يف مونديال 

قطر 2022، بح�شب ما اأعلنت م�شادر مقربة من املنتخب االأحد.
االأوىل �شد غانا  الكاملة للمباراة  الدقائق  الذي خا�س  دانيلو  واأ�شيب 
خالل  بيبي،  امل�شاب  ال��دف��اع  قطب  غ��ي��اب  ب�شبب  اخلمي�س   )2-3(

التدريبات ال�شبت.
يف  ك�شر  عن  ك�شفت  "الفحو�شات  اأن  للعبة  الربتغايل  االحت��اد  واأو�شح 

ثالثة اأ�شلع باجلهة اليمنى. �شيغيب عن �شفوف املنتخب الوطني".
ويغيب مدافع باري�س �شان جرمان الفرن�شي البالغ من العمر 31 عاًما 
)64 مباراة دولية، هدفان( عن مواجهة االأوروغواي االثنني يف اجلولة 
اإىل ثمن النهائي يف حال  الثانية، حيث متلك الربتغال فر�شة التاأهل 

فوزها، ثم �شد كوريا اجلنوبية يوم اجلمعة املقبل.
واأ�شاف امل�شدر ذاته اأن دانيلو �شيخ�شع لفحو�شات اإ�شافية، �شتحدد ما 
اإذا كان ق��ادًرا على اللعب مرة اأخرى يف حال تاأهل الربتغال اإىل الدور 

الثاين.
يف املقابل، غاب زميله يف النادي الباري�شي نونو مندي�س عن التدريبات 
يف  اإج��ه��اد  ب�شبب  ال�شابقة  االأي���ام  غ��رار  على  عالجه  تابع  حيث  ال�شبت 
اأ�شا�شيا �شد  اأوتافيو الذي لعب  الع�شالت، كما هي حال العب الو�شط 

غانا.

•• العني-وام:

تاأهل منتخب االإمارات للرجبي للدور ن�شف النهائي يف اجلولة 
التي تقام يف  الرجبي  ل�شباعيات  اآ�شيا  كاأ�س  ل�شل�شلة  اخلتامية 

نادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف مبدينة العني. 
ي�شارك يف البطولة 8 منتخبات للرجال هي االإمارات، ال�شني، 
وكوريا  �شرالنكا،  الفلبني،  ماليزيا،  ال��ي��اب��ان،  ك���وجن،  ه��وجن 
اجلنوبية، اإ�شافة اإىل 7 منتخبات لل�شيدات هي ال�شني، هوجن 

كوجن، اليابان، كازاخ�شتان، ماليزيا، الفلبني، وتايالند. 
�شاعدته  اإيجابية  نتائج   3 االإم��ارات يف حتقيق  وجنح منتخب 
ع��ل��ى ت�����ش��در ق��م��ة جم��م��وع��ت��ه ب���ج���دارة، ح��ي��ث ت��ع��ادل يف اأوىل 

على  تاريخياً  ف��وزاً  حقق  ثم   ،14-14 الفلبني  مع  مبارياته 
 –  21 بنتيجة  اآ�شيا،  بطل  و�شيف  اجلنوبية،  كوريا  منتخب 
قبل اأن يختتم الدور االأول بفوز كبر اآخر على املنتخب   ،15

الياباين، امل�شنف 14 عاملياً، بنتيجة 26-28. 
وبهذه النتائج تاأهل منتخب االإمارات كاأول جمموعته الثانية 
ملالقاة نظره ال�شيني ثاين املجموعة االأوىل يف الدور ن�شف 
النهائي.  وكان اليوم االأول من البطولة التي تقام على مدى 
يومني، قد �شهد يف مناف�شات الرجال فوز منتخب ال�شني على 
كوجن  ه��وجن  منتخب  ف��وز  و   ،-14  31 ال�شريالنكي  نظره 
38-7، كما جنح املنتخب الياباين من  على املنتخب املاليزي 
الفوز على منتخب كوريا اجلنوبية بنتيجة 27 - 26 ليتاأهل 

هوجن  منتخب  ملواجهة  االإم����ارات  بعد  ثانًيا  ال��ي��اب��ان  منتخب 
كوجن يف الدور ن�شف النهائي. 

واأكد حممد الزعابي االأمني العام الحتاد االإمارات للرجبي اأن 
اليوم االأول تعترب دافعاً معنوياً كبراً لالعبي منتخب  نتائج 
االإمارات وحافزاً لهم للمناف�شة على لقب البطولة وا�شتغالل 
املباراة  اإىل  للو�شول  �شعياً  االإم�����ارات  م��الع��ب  على  اإق��ام��ت��ه��ا 

النهائية لتحقيق اكرب اإجناز ملنتخب �شباعيات الرجبي. 
وكان قي�س الظالعي، رئي�س االحتاد االآ�شيوي للرجبي، قد اأكد 
غريباً  لي�س  البطولة  تنظيم  يف  التميز  اأن  البطولة  افتتاح  يف 
على دولة االإمارات املتميزة دوما يف ا�شت�شافة كربى البطوالت 

العاملية. 

تاأهل منتخب الإمارات اإىل ن�صف نهائي »كاأ�ش اآ�صيا للرجبي« 
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الفجر الريا�ضي

�شومر،  ي��ان  احل��ار���س  "مالكها"  على  �شوي�شرا  تراهن 
�س يف �شد ركالت اجلزاء والكرات على اخلط،  املتخ�شّ
عندما تواجه الربازيل  اليوم االثنني يف قمة مباريات 
لكرة   2022 ق��ط��ر  م��ون��دي��ال  يف  ال�شابعة  امل��ج��م��وع��ة 

القدم.
 24" يومية  اأ�شادت  هكذا  ومالك"،  منر  بني  "خليط 
�شاحب  ب�����ش��وم��ر  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  �شاعة" ال�����ش��وي�����ش��ري��ة 
اأوروب����ا  ���ش��ه��رة يف  واالأق�����ل  ب���الده  ال��ك��ربى يف  ال�شعبية 
مع  م��ق��ارن��ة  م(   1.83( ال��ق�����ش��رة  لقامته  خ�شو�شاً 

حرا�س املرمى الكبار.
الهند�شة  ي��ح��ّب  ه��او  غيتار  ع���ازف  ومبت�شم،  متوا�شع 
بلد  ليغوي  ���ش��يء  ك��ل  ل��دي��ه  لفتاتني:  ووال���د  املعمارية 

اأ�شطورة كرة امل�شرب روجيه فيدرر.
�شّلطت  امل���ث���ال���ي���ة،  ����ش���ورت���ه  م����ن  ب��ك��ث��ر  اأك������رث  ل���ك���ن 
اأم�����ش��ي��ة جم��ن��ون��ة يف ب��وخ��ار���ش��ت االأ����ش���واء ع��ل��ى حار�س 
مون�شنغالدباخ االأملاين، عندما اأبدع يوم 28 حزيران-

يونيو 2021 و�شاهم يف قيادة "ناتي" اإىل اق�شاء بطلة 
اأول مباراة  اأوروب���ا وال��ف��وز يف  ال��ع��امل فرن�شا م��ن ك��اأ���س 

اق�شائية منذ 1938.
لبلوغ ربع نهائي البطولة القارية، عّو�س ال�شوي�شريون 
الوقت  نهاية  م��ن  دق��ائ��ق  ت�شع  قبل  بهدفني  ت��اأخ��ره��م 
االأ���ش��ل��ي، ث��م ق��اده��م ���ش��وم��ر اإىل ال��ف��وز ب�����ش��ّده ركلة 

ترجيحية للنجم كيليان مبابي )3-3 ثم 4-5(.
الثالثة  اب����ن  ي��ت��م��ت��ع  م���ع���زول���ة؟  ك���ان���ت وم�������ش���ات  ه���ل 
والثالثني مبزايا متعّددة على غرار مهارته لدى حيازة 
الكرة، �شالبته على اخلط وليونة ت�شمح له باالرمتاء 

يف اللحظة االأخرة.
اآخ���ر خم�س م��ب��ارزات مع  ف��ائ��زاً يف  املنتخب، خ��رج  م��ع 
رك����الت اجل�����زاء، م�����ش��اه��م��اً يف م��ن��ح ب����الده ال���ف���وز �شد 

جمهورية ت�شيكيا، وخ�شو�شاً بطاقة تاأهل مبا�شرة اإىل 
اأوروبا  بطلة  اإيطاليا  �شّمت  جمموعة  يف  العامل  كاأ�س 
 )1-1 ث��م   0-0( مرتني  �شوي�شرا  اأم���ام  انزلقت  التي 
اأب��رز منتخب يغيب عن  ت��وّدع يف امللحق وتكون  اأن  قبل 

املونديال القطري.
الربازيل  �شفوف  عن  نيمار  املهاجم  �شيغيب  حني  ويف 
 ،)0-2( �شربيا  �شد  كاحله  يف  اإل��ت��واء  ب�شبب  االإث��ن��ني 
متلك �شوي�شرا الفائزة افتتاحاً على الكامرون بهدف 
دّم���ر االإ���ش��ب��اين �شرخيو  اإم��ب��ول��و، ح��ار���ش��اً  ب��ري��ل  ابنها 
رامو�س عندما اأوقف ركلتي جزاء للمدافع املخ�شرم يف 
ليلة واحدة يف دوري االأمم االأوروبية )1-1 يف ت�شرين 

الثاين-نوفمرب 2020(.
وعلى �شعيد االأندية، �شّجل الالعب ال�شابق لنادي بازل 
19 كرة �شد بايرن ميونيخ نهاية  رقماً قيا�شياً ب�شده 
اآب-اأغ�شط�س )1-1 يف الدوري(، وذلك بفارق كبر بلغ 

ال�شابق. الرقم  عن  �شدات   5
يف  لاللتواء  كاحله  تعر�س  عندما  ال�شوي�شريون  تنّهد 
اأملانيا  كاأ�س  م�شابقة  خالل  االأول-اأكتوبر،  ت�شرين   18
اأخرى  املتوا�شع. تزامنت االإ�شابة مع  �شد دارم�شتادت 
لبديله يف املنتخب يونا�س اأوملني، بعد خم�شة اأيام مع 

فريقه مونبلييه الفرن�شي.
ب��ج��ل��ب احلار�َشني،  ي��اك��ني خ��اط��ر  م����راد  امل�����درب  ل��ك��ن 
التي  االإع��دادي��ة  امل��ب��اراة  يف  مقنعاً  �شومر  يكن  مل  واإذا 
خ�شرتها �شوي�شرا �شد غانا )0-2(، اإال انه ح�شل على 
جائزة اأف�شل العب يف املباراة �شد الكامرون يف افتتاح 

املونديال.
االأ�شابيع  ك��ان��ت  حقيقي.  ارت��ي��اح  "هذا  احل��ار���س  ق���ال 
االأخرة �شعبة للغاية علّي، خ�شو�شاً ذهنياً. قمت بكل 

�شيء يف الدقيقة االأخرة".

•• اأبوظبي-وام:

ال�شهر  ال��ف��رن�����ش��ي  امل��ه��اج��م  ل��ع��ب 
 4 قبل  عاما"   23" مبابي  كيليان 
ف��وز منتخب  ب���ارزا يف  دورا  ���ش��ن��وات 
 2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  بلقب  فرن�شا 
ب��رو���ش��ي��ا ع��ن��دم��ا ك���ان ال ي����زال دون 
جائزة  واأح�����رز   ، ع��م��ره  م��ن  ال�19 

اأف�شل العب �شاب يف البطولة.
وبعدما اكت�شب الالعب خربة هائلة 
على مدار 4 �شنوات جعلته من اأبرز 
اأنه  ي��ب��دو  ال��ع��امل،  يف  اللعبة  جن���وم 

�شيكون متيمة احلظ للفريق حاليا 
 2022 ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 
للدفاع  الفريق  ي�شعى خاللها  التي 
منتخب  اأول  ي�شبح  واأن  اللقب  عن 
ينجح يف الدفاع عن لقبه منذ جنح 
ال���ربازي���ل���ي يف ذل����ك عام  امل��ن��ت��خ��ب 

.1962
الفريق  م��ع  ج��دارت��ه  واأث��ب��ت مبابي 
حيث  احل��ال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  �شريعا 
اأول  ل��ل��ف��ري��ق يف  اأه������داف   3 ���ش��ج��ل 
م��ب��ارات��ني واق��ت�����ش��م ����ش���دارة هدايف 
ال���ب���ط���ول���ة م����ع االإك������������وادوري اإي����ر 

فالن�شيا.
وهذه االأهداف الثالثة هي ن�شف ما 
�شجله املنتخب الفرن�شي يف البطولة 
الوحيد  الفريق  اأن��ه  حيث  احلالية 
متتاليني  ان��ت�����ش��اري��ن  ح��ق��ق  ال����ذي 
على  بالفوز  االآن  حتى  البطولة  يف 

اأ�شرتاليا 4-1 والدمنارك 1-2 .
اأهداف  اأحد  الالعب  �شجل  وبعدما 
ال��ف��ري��ق يف م��ب��اراة اأ���ش��رتال��ي��ا، جاء 
اأه��م��ي��ة يف مباراة  ال��ه��دف��ان االأك����رث 
فوزا  الفريق  حقق  حيث  الدمنارك 
الثاين  ال����دور  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل  حا�شما 

الثالثة  امل��ب��اراة  نتيجة  انتظار  دون 
اأمام تون�س.

�شمن  نف�شه  مبابي  ف��ر���س  وب��ه��ذا، 
اأب����رز جن���وم ال��ب��ط��ول��ة م��ب��ك��را واأكد 
اأنه اأبرز االأوراق الرابحة يف �شفوف 
بالبطولة  ال���ف���رن�������ش���ي  امل���ن���ت���خ���ب 

احلالية.
الهدفني  ب���ه���ذي���ن  م���ب���اب���ي  ورف�������ع 
 61 يف  ه���دف���ا   31 اإىل  ر����ش���ي���ده 
املنتخب  م��ع  دول��ي��ة خا�شها  م��ب��اراة 
الفرن�شي حتى االآن ليتجاوز ر�شيد 
من  ك��ل  �شجلها  ال��ت��ي  ه��دف��ا  ال�30 

ج���ان ب��ي��ر ب��اب��ان وج��و���ش��ت فونتني 
م��ع ال��ف��ري��ق وي��ع��ادل ال��الع��ب بهذا 
ر�شيد االأ�شطورة زين الدين زيدان 
الفريق ويقرتب  م��ع  االأه���داف  م��ن 
من ر�شيد املهاجمني ال�شابق ديفيد 
واحلايل  ه��دف��ا(   34( ت��ري��زي��ج��ي��ه 
الذي  ه���دف���ا(   37( ب��ن��زمي��ا  ك���رمي 
ب�شبب  احل��ال��ي��ة  البطولة  ع��ن  غ��اب 

االإ�شابة فقط.
الفرن�شي  املنتخب  م��ب��اب��ي  و���ش��اع��د 
ال������ذي الزم  ����ش���وء احل�����ظ  يف ك�����ش��ر 
الثالثة  ال��ن�����ش��خ  ال��ل��ق��ب يف  ح��ام��ل��ي 

حامل  اأول  اأ����ش���ب���ح  ح��ي��ث  امل���ا����ش���ي 
للقب للبطولة منذ 2006 ال يودع 
بالن�شخة  االأول  الدور  البطولة من 

التالية الإحرازه اللقب.
وكان املنتخب الفرن�شي نف�شه عانى 
وخ���رج من   2002 يف  امل�شر  ه��ذا 
دور املجموعات بعد فوزه باللقب يف 
1998 ثم جنح املنتخب الربازيلي 
يف جتنب هذا امل�شر خالل 2006 
وو����ش���ل ل�������الأدوار االإق�����ش��ائ��ي��ة بعد 
ولكن   2002 يف  ب��ال��ل��ق��ب  ف������وزه 
واأملانيا  واإ�شبانيا  اإيطاليا  منتخبات 

خرجت جميعها من دور املجموعات 
بالن�شخة التالية لفوزها باللقب يف 

على  و2014  و2010   2006
الرتتيب.

•• اأبوظبي-وام:

فيها  اعتمد  طويلة  ���ش��ن��وات  بعد 
القدم  ل��ك��رة  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب 
ع��ل��ى مهاجمه  ت����ام  ���ش��ب��ه  ب�����ش��ك��ل 
���ش��ي��ل��ف��ا، وكان  دا  ن��ي��م��ار  ال�����ش��ه��ر 
الفعاليات  يف  الفريق  ع��ن  غيابه 
حقيقية،  اأزم����ة  مب��ث��اب��ة  ال��ك��ربى 
االعتماد  االآن  ال��ف��ري��ق  ي�شتطيع 
ع���ل���ى ع�����دد ك���ب���ر م����ن ال���ب���دائ���ل 
كثرا  ال���ت���اأث���ر  دون  ال��ه��ج��وم��ي��ة 

بغياب نيمار.
وم���ن امل���وؤك���د اأن وج����ود ن��ي��م��ار يف 
املنتخب  ال��ف��ري��ق مي��ن��ح  ���ش��ف��وف 
واإمكانيات  اأك��رب  ثقال  الربازيلي 
العبي  اأب����رز  اأح����د  ب�شفته  اأع��ل��ى 
كرة القدم يف العامل منذ �شنوات، 
ولكن البدائل الهجومية العديدة 
ال��ف��ري��ق حاليا  ت��ت��واف��ر يف  ال��ت��ي 
الفريق  م��ع��ان��اة  ح��دة  م��ن  خففت 

حال غياب نيمار الأي �شبب.
وا����ش���ت���ه���ل امل���ن���ت���خ���ب ال���ربازي���ل���ي 
العامل  ك��اأ���س  بطولة  يف  م�شرته 
نظره  على  ثمني  بفوز   2022
الدقائق  ل���ك���ن   0-2 ال�������ش���رب���ي 
االأخرة من املباراة �شهدت اإ�شابة 

نيمار يف الكاحل.
التي  ال���ف���رتة  ب��ع��د  ت��ت��ح��دد  ومل 
مدى  اأو  الالعب  ع��الج  يحتاجها 

للم�شاركة جمددا  عودته  اإمكانية 
يف البطولة احلالية.

االآن هو غياب  املوؤكد  ال�شيء  لكن 
الفريق  م�����ب�����اراة  ع����ن  ال����الع����ب 
البطولة، والتي يلتقي  الثانية يف 
فيها املنتخب ال�شوي�شري، لت�شبح 
مهم  اختبار  مبثابة  امل��ب��اراة  ه��ذه 
الهجومية  وال��ب��دائ��ل  ل��ل��خ��ي��ارات 
املنتخب  ميتلكها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
بع�شها  ب������اأن  ع��ل��م��ا  ال����ربازي����ل����ي 
اأث����ب����ت ج����دارت����ه ب��ال��ف��ع��ل خالل 

هدفا  ج���اء  ح��ي��ث  االأوىل  امل���ب���اراة 
بتوقيع  �شربيا  مرمى  يف  الفريق 
توتنهام  الع�����ب  ري�����ش��ارل��ي�����ش��ون 

االإجنليزي.
وكان تيتي املدير الفني للمنتخب 
مهاجمني   9 ا�شتدعى  الربازيلي 
�شمن قائمة الفريق يف املونديال 

احلايل.
املبا�شر  ال����ب����دي����ل  ي����ك����ون  وق�������د 
ال����دف����ع  ه�����و  ت���ي���ت���ي  اأم����������ام  االآن 
ريال  مهاجم  رودري��ج��و  بالالعب 

اإىل جانب  نيمار  مدريد يف مكان 
وري�شارلي�شون  رافينيا  املهاجمني 

وفيني�شيو�س جونيور.
ويلعب رودريجو مع ريال مدريد 
ولكنه  امل���ه���اج���م،  م���رك���ز  يف  ع�����ادة 
تدرب مع املنتخب الربازيلي على 
القيام بنف�س دور نيمار يف امللعب.

اأم��ا اخليار االآخ��ر ال��ذي قد يلجاأ 
نيمار  ا���ش��ت��ب��دال  ف��ه��و  تيتي  اإل��ي��ه 
مثل  ال���و����ش���ط  خ����ط  ب����الع����ب يف 
برونو جيماراي�س العب نيوكا�شل 

اأو فريد جنم مان�ش�شرت يونايتد.
كما تتوافر بدائل هجومية اأخرى 
لدى تيتي مثل اأنتوين وجابرييل 
وجابرييل  وب���������درو  ج���ي�������ش���و����س 
مارتينيللي. ولكن املوؤكد اأن تيتي 
الالعب  ع���ن  ف��ق��ط  ي��ت�����ش��اءل  ال 
الذي ميكنه تعوي�س غياب نيمار 
على  واإمن���ا  الفنية  الناحية  على 
م�شتوى االإزعاج اأي�شا الذي ميثله 
وجود نيمار لدفاع الفرق املناف�شة 
وهو ما �شي�شعه يف اعتباراته لدى 
اختيار البديل يف مباراة �شوي�شرا. 
�شبق  نيمار  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
الربازيلي  امل��ن��ت��خ��ب  ق����اد  اأن  ل���ه 
النهائي  الدور ن�شف  اإىل  بجدارة 
يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل 2014 
ب�����ال�����ربازي�����ل ل���ك���ن اإ�����ش����اب����ت����ه يف 
الثمانية  ب��دور  كولومبيا  م��ب��اراة 
اأبعدته عن مباراة اأملانيا يف ن�شف 
النهائي، والتي مني فيها املنتخب 

الربازيلي بهزمية ثقيلة 7-1 .
حتقيق  اإىل  الفريق  ي�شعى  واالآن، 
ن��ي��م��ار خا�شة  غ��ي��اب  ال��ن��ج��اح يف 
خا�س  ال���ربازي���ل���ي  امل��ن��ت��خ��ب  واأن 
املونديال احلايل وهو مر�شح بارز 
يف  ال�شاد�س  ليكون  باللقب  للفوز 
الرقم  �شاحب  باأنه  علما  تاريخه 
الفوز  م�����رات  ع����دد  يف  ال��ق��ي��ا���ش��ي 

باللقب )5 مرات( .

•• الدوحة - وام:

ي�����ش��ع��ى ك���ل م���ن م��ن��ت��خ��ب��ا ال���ربازي���ل 
لقمة  ���ش��دارت��ه  ح�شم  اإىل  و�شوي�شرا 
ترتيب املجموعة ال�شابعة يف نهائيات 
وتاأكيد  بقطر،   2022 العامل  كاأ�س 
التاأهل للدور الثاين، عندما يلتقيان 
م�شاء  الثامنة  يف   974 ا���ش��ت��اد  على 
االإم��ارات، يف ختام مناف�شات  بتوقيت 

اجلولة الثانية اليوم االثنني. 
م������ب������اري������ات يف   4 ال�������ي�������وم  وت�������ق�������ام 
الثانية  اجل����ول����ة  م��ن��اف�����ش��ات  خ���ت���ام 
والثامنة  ال�����ش��اب��ع��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ت��ني 
الكامرون  تلتقي  حيث  للمونديال، 
م���ع ���ش��رب��ي��ا، وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة مع 
غانا، والربازيل مع �شوي�شرا، واأخراً 

الربتغال مع اأوروجواي. 
وحتظى مباراة الربازيل مع �شوي�شرا 
مباريات  و����ش���ط  االأك�����رب  ب��االه��ت��م��ام 
ال��ي��وم، يف ظ��ل وج���ود ال���ربازي���ل على 
بكاأ�س  للفوز  املر�شحني  قائمة  راأ����س 
والو�شول  الن�شخة  ه���ذه  يف  ال��ع��امل 
تاريخها،  يف  ال�����ش��اد���س  ال��ل��ق��ب  اإىل 
يف  قدمته  ال��ذي  القوي  العر�س  بعد 

اجلولة االأوىل. 
رغبة  امل�����واج�����ه�����ة،  ه������ذه  جت�������ش���د  و 
مت�شاوية من كال املنتخبني يف ح�شم 

بطاقة التاأهل للدور الثاين من هذه 
ب��ع��د جن��اح��ه��م��ا يف حتقيق  اجل���ول���ة، 
الفوز يف اجلولة االأوىل وح�شول كل 
حيث  ن��ق��اط،  ث��الث  اأول  على  منهما 
جنح منتخب الربازيل يف الفوز على 
نظره ال�شربي بهدفني ، بينما اجتاز 
منتخب  عقبة  ال�شوي�شري  املنتخب 
الكامرون وفاز عليه بهدف دون رد. 

منهما  اأي  ف��وز  ان  فيه  �شك  ال  ومم��ا 
ل��ه �شدارة  امل��واج��ه��ة ي�شمن  ه��ذه  يف 
الرتتيب و�شمان التاأهل للدور الثاين 

قبل مواجهات اجلولة االأخرة. 
وي��ذك��ر ت��اري��خ ب��ط��والت ك��اأ���س العامل 
مل  ال�شابقة  الفريقني  مواجهات  اأن 
االأخ����ر،  ع��ل��ى  منهما  اأي  ك��ف��ة  ت��رج��ح 
انتهت  مرتني  التقيا  واأن  �شبق  فقد 
عام  م���رة  اأول  ب��ال��ت��ع��ادل،  نتيجتهما 
وتعادال  باولو  �شاو  مبدينة   1950
مونديال  يف  ك��ان��ت  وال��ث��ان��ي��ة   ،2-2
 .1-1 اأي�شا  2018 برو�شيا وتعادال 
و�شمن نف�س املجموعة يلتقي منتخبا 
الذي  اللقاء  يف  و�شربيا،  الكامرون 
اجلنوب،  ا���ش��ت��اد  ع��ل��ى  بينهما  يجمع 
ويديرها  ال���ظ���ه���ر،  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  يف 
بقيادة حممد  اإم��ارات��ي  طاقم حتكيم 
ع��ب��داهلل ح�����ش��ن وم�����ش��اع��دي��ه، حممد 
اأح��م��د احل���م���ادي وح�����ش��ن امل���ه���ري، يف 

ثاين ظهور لهم بعد قيادتهم مباراة 
اجلولة  يف  وك��و���ش��ت��اري��ك��ا  اإ���ش��ب��ان��ي��ا 

االأوىل. 
ويخو�س منتخبا الكامرون و�شربيا 
ه�����ذه امل����واج����ه����ة ب������دون ر����ش���ي���د من 
النقاط، �شاعني لتعوي�س خ�شارتيهما 
يف اجلولة االأوىل والتم�شك باآمالهما 
وذل��ك على  ال��ث��اين،  للدور  التاأهل  يف 
اعتبار اأن اأي خ�شارة جديدة تعني تبدد 
طموحات اال�شتمرار يف املونديال، ومل 

ينجح اأي من املنتخبني يف ت�شجيل اأي 
هدف يف مباراتهما االأوىل. 

تفادي  الكامرون،  منتخب  ويحاول 
يف  التوايل  على  له  التا�شعة  اخل�شارة 
حيث  امل��ون��دي��ال،  يف  م�شاركاته  تاريخ 
تعر�س منذ م�شاركته يف كاأ�س العامل 
متتالية،  خ�����ش��ائ��ر   7 اإىل   2002
وكانت خ�شارته الثامنة اأمام �شوي�شرا 

يف اجلولة املا�شية. 
الثامنة،  املجموعة  مناف�شات  و�شمن 

ت��ق��ام م��ب��اراة ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وغانا 
ع��ل��ى ا����ش���ت���اد امل���دي���ن���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
اآ�شيوية  مواجهة  يف  م�شاء،  اخلام�شة 

اإفريقية جديدة بهذا املونديال. 
ورغم اخل�شارة التي مني بها املنتخب 
اأم�����ام  االأوىل  م����ب����ارات����ه  يف  ال����غ����اين 
الربتغال بنتيجة 2-3 ، اإال انه ي�شعى 
نتيجة  ي�شتحق  كان  اأنه  على  للتاأكيد 
اأف�شل، والتم�شك باآمال التاأهل للدور 
الثاين، خا�شة انه املنتخب االإفريقي 

التهديف  يف  جن����ح  ال������ذي  ال���وح���ي���د 
باجلولة االأوىل حتى االآن. 

منتخب  وب��ع��دم��ا جن���ح  امل��ق��اب��ل،  ويف 
نقطة  اقتنا�س  م��ن  اجلنوبية  ك��وري��ا 
بالتعادل  اأوروج��������واي  م��ن��ت��خ��ب  م���ن 
�شيحاول  ف��اأن��ه  اأه���داف،  دون  ال�شلبي 
امل��ق��ب��ل��ة وحتقيق  امل��واج��ه��ة  ا���ش��ت��ث��م��ار 
له  اإي��ج��اب��ي��ة حت��اف��ظ  نتيجة  اأف�����ش��ل 
على ا�شتمراره يف املونديال، خا�شة اأن 
املنتخب  املقبلة �شتجمعه مع  مباراته 

الربتغايل.  ومل ي�شبق للمنتخبني اأن 
كاأ�س  نهائيات  تاريخ  يف  معا  تواجهها 
مباراة  بينهما  جمعت  ولكن  ال��ع��امل، 
ودي�����ة وح���ي���دة اأق���ي���م���ت يف ال���والي���ات 
 ،2014 ع����ام  االأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
ح�شمها منتخب غانا مل�شلحته بالفوز 
مونديال  ان��ط��الق  قبل  كانت   0-4

بالربازيل.   2014
اليوم  مواجهات  على  ال�شتار  وي�شدل 
اأوروج��واي �شمن  بلقاء الربتغال مع 

يقام  والذي  الثامنة،  املجموعة  نف�س 
ع�شر  احل��ادي��ة  يف  لو�شيل  ا�شتاد  على 

م�شاء. 
تاأكيد  اإىل  امل��ن��ت��خ��ب��ان  ك���ال  وي�����ش��ع��ى 
التاأهل  ب��ط��اق��ة  وح���ج���ز  ج��دارت��ه��م��ا 
للدور التايل مبكرا، وقبل الدخول يف 
اأن  االأخ��رة، خا�شة  ح�شابات اجلولة 
الفوز يف مواجهة اليوم �شتمنح الفائز 

�شدارة الرتتيب اأي�شا. 
ي���خ���و����س م��ن��ت��خ��ب ال����ربت����غ����ال هذه 
امل��واج��ه��ة وه���و ي��ت�����ش��در ق��م��ة ترتيب 
فوز  بعد  نقاط   3 بر�شيد  املجموعة 
 ،2-3 غ��ان��ا  ع��ل��ى  االأوىل  اجل��ول��ة  يف 
ال��ت��ي �شهدت جن��اح جنمه  امل��ب��اراة  يف 
كري�شتيانو رونالدو يف ت�شجيل الهدف 
ي�شجل  اأول العب  الذي جعله  االأول، 

يف 5 ن�شخ متتالية لكاأ�س العامل. 
ويف املقابل يدخل منتخب اأوروجواي 
ال��ل��ق��اء ب��ر���ش��ي��د ن��ق��ط��ة واح������دة من 
ت��ع��ادل��ه م��ع ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة �شلبيا، 
الرابعة،  للنقطة  ال��و���ش��ول  وي��ه��م��ه 
وت���ك���رار ال��ف��وز ال���ذي ك���ان ق��د حققه 
مونديال  يف  ال��ربت��غ��ال  منتخب  على 
دور  م���ن  واق�������ش���اه   ،2018 رو���ش��ي��ا 
املرة  وه��ي   ،1-2 عليه  بالفوز  ال�16 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ال��ت��ق��ي��ا ف��ي��ه��ا بتاريخ 

كاأ�س العامل. 

مبابي.. متيمة احلظ يف انت�صارات املنتخب الفرن�صي

غياب نيمار.. اختبار وحتد للبدائل الهجومية يف املنتخب الربازيلي اأمام �صوي�صرا

اليوم.. الربازيل و�صوي�صرا يف �صباق ال�صدارة.. والربتغال يف حتد جديد مع اأوروجواي بختام اجلولة الثانية للمونديال 

�صومر »املالك« احلار�ش اأمام مّد الربازيل الهجومي 

•• اأبوظبي-وام:

جاء اليوم الثاين للجولة الثانية من كاأ�س العامل 2022 مليئا باملفاجاأت 
البولندي  ت�شجيل  اأبرزها  كان  والتي  االأوىل  للمرة  حتققت  التي  واالأرق���ام 
مرمى  يف  وذل���ك  ال��ع��امل،  بكاأ�س  م�شرته  يف  اأه��داف��ه  اأول  لوفاندوفيك�شي 
املنتخب ال�شعودي الذي تعرث باخل�شارة بثنائية نظيفة ليبقي على اآماله يف 

اجلولة الثالثة حينما يواجه املك�شيك من اأجل ال�شعود للدور املقبل. 

ا�شتطاع  ال��ع��امل  ك��اأ���س  م��ب��اري��ات يف   5 اإىل  ام��ت��دت  ال��ت��ي  وخ���الل م�شرته 
له  �شنحت  اأن  بعد  االأوىل،  للمرة  ي�شجل  اأن  االول  اأم�����س  لوفاندوفي�شكي 

الفر�شة اأمام املك�شيك يف اجلولة االأوىل من ركلة جزاء ولكنه اأهدرها. 
و�شهدت املباراة ذاتها ا�شهار 5 بطاقات �شفراء، وهو العدد االأعلى بال�شوط 
االأول يف مباراٍة بكاأ�س العامل منذ نهائي 2010 بني هولندا واإ�شبانيا حيث 

كانت 5 بطاقات اأي�شا. 
كما اأ�شبح املنتخب الفرن�شي " حامل اللقب" اأول املتاأهلني للدور املقبل بعد 

الفوز على الدمنارك بثنائية للنجم كيليان مبابي 1-2. 
اأهدر  اأن املنتخب التون�شي  اإال  اأمام ا�شرتاليا  اأدائ��ه اجليد  وعلى الرغم من 
فرن�شا  منتخب  اأم���ام  املقبلة  اجل��ول��ة  يف  مهمته  م��ن  ليعقد  اأم��ام��ه  ال��ف��وز 

املتاأهل. 
ويف مباراة اأخرى فاز االأرجنتني على املك�شيك بثنائية نظيفة ا�شتطاع النجم 
ليونيل مي�شي بعدما �شجل هدفه االأول والثامن له يف كاأ�س العامل اأن يعادل 
رقم اال�شطورة الراحل ماردونا يف عدد االأهداف امل�شجله يف كاأ�س العامل )8 

اأه��داف(، كما انه عادله اأي�شا يف عدد املباريات التي خا�شها يف كاأ�س العامل 
بعدد 21 مباراة. 

وك���ان ال��ف��وز ح��ا���ش��را يف جميع امل��ب��اري��ات االأرب����ع ح��ي��ث ���ش��ه��دت ت�شجيل 8 
اأهداف، وركلة جزاء واحدة اأهدرها �شامل الدو�شري العب املنتخب ال�شعودي 
املنتخب  وك��ان  �شفراء،  بطاقة   16 املالعب  ق�شاة  اأ�شهر  كما  بولندا،  اأم��ام 
فيما غابت  بطاقات �شفراء،  اأي  يتلق العبوه  ال��ذي مل  الوحيد  االأ�شرتايل 

البطاقات احلمراء. 

فرن�صا اأول املتاأهلني .. والأرجنتني تعود وليوفاندوفي�صكي ي�صجل لأول مرة يف املونديال 
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االإ�شباين  مدريد  ري��ال  ناديه  يف  املراحل  جونيور  فيني�شيو�س  ح��رق  والع�شرين،  الثانية  بعمر 
ومنتخب بالده الربازيلي ب�شرعة هائلة ليذّكر كثراً مب�شرة النجم الربازيلي االآخر نيمار. 
اأمام  �شاعة احلقيقة  �شوي�شرا االثنني، دقت  بالتواء يف كاحله �شد  "ين" امل�شاب  لكن يف غياب 

فيني�شيو�س ليعّبد امل�شار.
اأوجه ال�شبه كثرة بني فيني�شيو�س ونيمار، فكالهما مراوغ من الطراز الرفيع، التعاقد مع ناد 
اإ�شباين عريق يف �شن مبكرة، احراز اأول دوري اأبطال اأوروبا مبا�شرة بعد ذلك وامل�شاركة يف كاأ�س 

العامل بعمر الثانية والع�شرين.
اإىل �شقل. فهل  لكن فيني�شيو�س )17 مباراة دولية وهدف احد( ال يزال موهبة خام بحاجة 
مناف�شات  �شمن  �شوي�شرا  �شد  االإث��ن��ني  نيمار  غياب  �شيرتكها  التي  الثغرة  �شّد  من  �شيتمكن 

املجموعة ال�شابعة.
خّل�شت باكورة مبارياته يف نهائيات كاأ�س العامل �شد �شربيا )-2�شفر( املوهبة التي يتمتع بها، 

لكن اأي�شا االأخطاء التي ميكن اأن يرتكبها ال�شبان.
مراراً  ال�شرب  املدافعني  م��راوغ��ة  يف  "فيني" جنح  ك��ان  واإذا 

�شنحت  التي  الفر�س  ينجح يف ترجمة  فاإنه مل  وتكراراً 
له اىل اأهداف. لكنه يف املقابل كانت له اليد الطوىل يف 
هديف الربازيل، الأن ت�شديدته ارتدت من احلار�س فانيا 
ري�شارلي�شون  اأم��ام  وتهياأت  ميلينكوفيت�س-�شافيت�س 
يكون �شاحب  اأن  قبل  ال�شباك،  داخ��ل  االأخ��ر  ليتابعها 

التمريرة احلا�شمة لالأخر الذي �شجل هدفا من حركة 
اأكروباتية رائعة.

للغاية.  �شعيد  "اأنا  امل���ب���اراة  ب��ع��د  فيني�شيو�س  وق���ال 
الكثر من  م��ع  الأ���ش��ل اىل هنا،  ع��ام��اً   22 انتظرت 

�شاعدت  ل��ك��وين  �شعيد  واأن����ا  ال��ع��م��ل، 
االأوىل  مباراتنا  يف  الفريقي 

واخلروج بالفوز".
م����ط����ال����ب  "فيني" 

الن�شج  مب���وا����ش���ل���ة 

على املنوال ذاته االإثنني �شد �شوي�شرا، حيث �شيتعنّي على املدرب تيتي اجراء تعديل هجومي 
يف غياب نيمار.

بيد اأن فيني�شيو�س اأظهر يف ريال مدريد قدرته على حتمل امل�شوؤولية كما عندما فعل بت�شجيله 
اأيار/مايو  اأواخ��ر  االإنكليزي  ليفربول  اأوروب��ا يف مرمى  اأبطال  دوري  نهائي  الوحيد يف  الهدف 
املا�شي. اأو يف مطلع املو�شم احلايل مع ريال مدريد اأي�شا يف غياب هداف الفريق كرمي بنزمية 
"ال�شيء الوحيد  ان�شيلوتي  10 اه��داف. وقال عنه مدربه االإيطايل كارلو  من خالل ت�شجيله 

الذي قمت به من اأجل م�شاعدته، كان منحه الثقة التي كان يف حاجة اليها".
وا�شاف "لقد تطّور كثراً من ناحية الفعالية اأمام املرمى. يف الوقت احلايل هو ال يت�شّرع اأمام 
املرمى. ال�شعوبة بالن�شبة اإىل اأي مهاجم هو االنفراد بحار�س املرمى حيث يجب اأن تربهن عن 

ن�شوج واأع�شاب باردة".
هي ميزات يحاول فيني�شيو�س اكت�شابها على مر الوقت، بعد اربع �شنوات من ان�شمامه اىل ريال 

مدريد مقابل 45 مليون يورو.
يف بداية م�شرته، كان هذا الالعب املولود يف ريو دي جانرو يزعج كثراً مناف�شيه وان�شاره 
الأنه كان يلعب ب�شكل فردي وباأ�شلوب ا�شتفزازي. ويف عام 2018 عندما كان يدافع عن الوان 
فالمنغو، �شّجل هدفاً يف مرمى بوتافوغو واحتفل وهو يفرك عينيه مقّلداً "بكاء" ان�شار 

الفريق املناف�س ما اثار رّد فعل عنيف من هوؤالء.
لعبه،  طريقة  يف  مميز  الع��ب  "فيني  بقوله  فيني�شيو�س  �شلوك  ك��ارل��و  ويلّخ�س 
او  فائزاً  كان  اإذا  الفريق  و�شعية  عن  النظر  بغ�س  املراوغة  يحاول  ب�شخ�شيته. 
خا�شراً. اأتفهم غ�شب الفريق املناف�س يف بع�س االأحيان وهو اأي�شا بداأ يفهم هذا 

االأمر".
نيمار، لكي يخطو  اللعب يف غياب  ان يكون حمرك  يتعني على فيني�شيو�س 

منتخب بالده خطوة اإ�شافية نحو لقبه ال�شاد�س واالأول منذ 20 عاماً.
"فيني" "بداأنا البطولة ب�شكل جيد، مل ميكن باالإمكان حتقيق  ويقول 

نتيجة اأف�شل من ذلك )�شد �شربيا(".
�شبع  ان��ه��ا  م��ا زال ط��وي��اًل.  ال��ط��ري��ق  "لكن  وا���ش��اف 
مباريات  )�شبع  نهائية  مباريات 
نفز  ومل  ال���ل���ق���ب(  ح���ت���ى 

�شوى باالأوىل".

�صكالوين يطالب بالهدوء بعد �صحر مي�صي  فيني�صيو�ش.. �صهم الربازيل 
ليونيل  االأرج���ن���ت���ني  م����درب  ط��ال��ب 
����ش���ك���ال���وين م���واط���ن���ي���ه ب���ال���ه���دوء 
مي�شي  ليونيل  النجم  �شاعد  بعدما 
على  ب��االإب��ق��اء  التانغو"  "راق�شي 
الثاين  ال���دور  اإىل  بالتاأهل  اآمالهم 
قائمة، بالفوز على املك�شيك بهدفني 
ال�شبت  لو�شيل  ا�شتاد  على  نظيفني 
الثانية  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن 
مونديال  يف  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

قطر لكرة القدم.
وخا�شت االرجنتني ثاين مبارياتها 
اأمام  تاريخية  خ�شارة  بعد  قطر  يف 
اإىل  وظ���ه���ره���ا   2-1 ال�������ش���ع���ودي���ة 
فائزة  خ���رج���ت  ان���ه���ا  اإال  احل���ائ���ط، 
رائع  وه����دف  مي�شي  ���ش��ح��ر  بف�شل 
فرناندي�س  اإن�����ش��و  ال�����ش��اب  ل��ل��ب��دي��ل 
)21 عاماً(. ولكن يبقى على رجال 
�شكالوين الفوز على بولندا االأربعاء 

ل�شمان التاأهل اإىل ثمن النهائي.
وع���ن���دم���ا ���ُش��ئ��ل ع���ن ال�������ش���ور التي 
اأظهرت م�شاعده العب خط الو�شط 
ال����دويل ال�����ش��اب��ق ب��اب��ل��و اأمي����ار وهو 
على حافة البكاء خالل املباراة، دعا 
االأمور  روؤي���ة  اإىل  �شكالوين  امل���درب 
"يجب  ق��ائ��اًل  خمتلف،  منظور  م��ن 
اإنها  املنطق،  بع�س  لديك  يكون  اأن 

جمرد مباراة كرة قدم".
اأخي  م��ن  ر���ش��ال��ة  "تلقيت  واأ����ش���اف 
اإن��ه كان يبكي وال ميكن  يقول فيها 
اأن يكون االأم��ر كذلك. وك��اأن االأمر 

اأكرث من جمرد مباراة كرة قدم".
يجب  ذل��ك.  اأ���ش��اط��ر  ال  "اأنا  واأردف 
مباراة  اأن���ه���ا  ال���الع���ب���ون  ي��ف��ه��م  اأن 
كرة ق��دم. اإذا مل يكن االأم��ر كذلك، 
ف�شيتكرر ذلك يف كل مباراة"، م�شدداً 
يف الوقت ذاته على انه "من ال�شعب 
اأن جتعل النا�س يفهمون اأن ال�شم�س 
�شت�شرق غداً، اإن فزت اأو خ�شرت. ما 

يهم هو كيف تفعل االأ�شياء".
واأكد �شكالوين انه لن يحتفل بفوز 
 1978( م���رت���ني  ال���ع���امل  اأب����ط����ال 
اأن  خ�����ش��و���ش��اً  ح���ال���ي���اً  و1986( 
منتخب "األبي�شيلي�شتي" مل ي�شمن 
التاأهل، اذ حّتى التعادل اأمام بولندا 
م���ن امل��م��ك��ن اأن ي��ط��ي��ح ب���ه م���ن دور 

املجموعات.
جمنون  اأنني  النا�س  "�شيظن  وق��ال 
�شنحتفل  ف��زن��ا،  لقد  ب��خ��ر،  لكنني 
اال�شتعداد  علينا  غداً  يحدث.  وهذا 
فزنا  عندما  �شبيه  واالأم��ر  للمباراة 
ب��ن��ه��ائ��ي ك��وب��ا )اأم���رك���ا( ح��ني كان 
ع��ل��ي��ن��ا ال��ت��ف��ك��ر مب���ا ���ش��ي��ح��دث بعد 

ذلك".
طوياًل،  ي���دوم  ال  "الفرح  واأ����ش���اف 

عليك اأن حتافظ على التوازن".
بولندا  ت��رف��ع  اأن  ���ش��ك��ال��وين  وت��وق��ع 
مت�شدرة املجموعة بر�شيد 4 نقاط 
للتاأهل  يتيمة  لنقطة  حتتاج  والتي 
م�شتواها  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  اإىل 
و�شيفتها  اأم������ام  وال����ب����دين  ال��ف��ن��ي 
االأهداف  بفارق  الثانية  االأرجنتني 
عن ال�شعودية. فيما تتذيل املك�شيك 

القاع بر�شيد نقطة.
"بولندا �شعبة للغاية، اجلميع  قال 
)�شد  خم���ت���ل���ف  ب�������ش���ك���ل  ي���ل���ع���ب���ون 
)اأ�شلوبهم(  يبدلون  االأرجنتني(. ال 
ف��ق��ط م��ن اأج����ل ل��ي��و )م��ي�����ش��ي(، بل 
االآخرين  الالعبني  اأجل جميع  من 

واحرتاماً لالأرجنتني".
االأيام  اأن  مي�شي  اأق���ّر  ناحيته،  م��ن 
االأربعة بني ال�شقوط اأمام ال�شعودية 
�شعبة  ك��ان��ت  املك�شيك  على  وال��ف��وز 

جداً على الالعبني.
"كان االأمر غر مريح بالنظر  قال 
االفتتاحية  امل��ب��اراة  يف  الهزمية  اإىل 

وهو ما مل نتوقعه".
ومتريرة  ه���دف���ني  ���ش��اح��ب  وت���اب���ع 

االأيام  "كانت  امل��ون��دي��ال  يف  حا�شمة 
ط��وي��ل��ة ج����داً، وه���ذا م��ا ���ش��ع��رت به. 
على  احل�����ش��ول  على  حري�شني  كنا 
فر�شة لتغير هذا الو�شع. كنا نعلم 
اأن��ه��ا ك��ان��ت م��ب��اراة ح��ا���ش��م��ة. اإذا مل 
نفز خرجنا، واإذا فزنا �شتكون لدينا 

فر�شة اأخرى".
بالكرة  ال���ف���ائ���ز  اأف�������ش���ل  واأ������ش�����اف 
ال��ذه��ب��ي��ة الأف�����ش��ل الع���ب يف العامل 
متكنا  احل����ظ  "حل�شن  م�����رات   7
م��ن ال��ف��وز وك���ان ذل���ك ع��ب��ئ��اً ثقياًل 
ع��ل��ى اأك��ت��اف��ن��ا وك��ن��ا ���ش��ع��داء. ن�شعر 
براحة البال، تتعلق االمور بنا مرة 

اأخرى".
وافتقرت  مفككة  االأرج��ن��ت��ني  ب���دت 
اأمام  االأول  ال�شوط  يف  االأف��ك��ار  اإىل 
التي  ال���ت���غ���ي���رات  ل��ك��ن  امل��ك�����ش��ي��ك، 
���ش��اع��دت مي�شي  ���ش��ك��ال��وين  اأدخ��ل��ه��ا 
ورفاقه يف و�شع املناف�س حتت �شغط 
"الربغوث"  ك�شر  النهاية  ويف  اأكرب 
 64 ال��دق��ي��ق��ة  يف  اجل��م��ود  ال�شغر 
�شاحرة من خارج منطقة  بت�شديدة 

اجلزاء.
مارتيني�س  اإمييليانو  احلار�س  ق��ال 
�شنخرج،  خ�شرنا  اإذا  اأننا  نعلم  "كنا 
ل��ق��د م��ن��ح��ون��ا م���ب���اراة ���ش��ع��ب��ة لكن 
االأمر  )مي�شي(،   10 ال��رق��م  وج��ود 

اأ�شهل دائماً".
اأ�شاف حار�س اأ�شتون فيال االإنكليزي 
"مل ن�شك يف اأنف�شنا اأبداً، لكن هذه 
اأظهرنا  علينا.  �شعبة  كانت  االأي���ام 

اليوم اأنه ميكننا اأن نكون اأف�شل".

انتقادات كلين�صمان ل� »ثقافة« املنتخب 
الإيراين ُتثري حفيظة كريو�ش 

اأبي�ش الإمارات يغادر اإىل تون�ش للم�صاركة بعربية الغولف

اأثار الهّداف االأملاين ال�شابق يورغن كلين�شمان حفيظة املدرب الربتغايل ملنتخب 
مونديال  بطل  اإقالة  اإىل  داعياً  "تيم مّلي"،  اإي��ران كارلو�س كرو�س النتقاده 
الفنية لالحتاد الدويل )فيفا(، فيما عاد االحتاد االإيراين  اللجنة  1990 من 

للعبة اىل ف�شيحة مونديال 1982 للرّد عليه.
وانتقد كلين�شمان، الع�شو يف جمموعة الدرا�شة الفنية لفيفا واملكّونة من �شبعة 
اأع�شاء وتقوم بتحليل كاأ�س العامل املقامة حالياً يف قطر، ت�شرفات االإيرانيني 
املجموعة  مناف�شات  �شمن  اجلمعة  -2�شفر  ويلز  على  امل��ت��اأخ��ر  ال��ف��وز  خ��الل 
الثانية. وحتّدث املدرب ال�شابق ملنتخبي اأملانيا والواليات املتحدة يف حتليل فني 
ل�شبكة "بي بي �شي" عن �شل�شلة من االأخطاء وعن �شلوك اجلهاز الفني االإيراين 
اأثناء املباراة، معترباً اأن ذلك كان جزءاً من اإ�شرتاتيجية مدرو�شة جلعل اخل�شم 

تركيزه". "يفقد 
ه��ذا ج��زء من ثقافتهم،  ع��م��داً.  ه��ذا كله  بال�شدفة.  "لي�س  اإن ما ح�شل  وق��ال 
هكذا يلعبون. ينهكون احلكم. لقد �شاهدت مقعد البدالء )الالعبون االحتياط 
اإىل  الرابع  واحلكم  احلكم  م�شاعد  ويزعجون  دائماً  يقفزون  الفريق(  وطواقم 

جانب امللعب".
وتابع اأن االإيرانيني كانوا "با�شتمرار يف اآذانهم )احلكام(، با�شتمرار يف وجههم 
امللعب... هذه هي ثقافتهم. جتعلك تفقد تركيزك... حيال ما هو  اأر���س  على 

مهم حقاً بالن�شبة لك".
ال��ذي و�شف ما  ال��ك��رام عند كرو�س  م��رور  ال�58 عاماً  اب��ن  اأدىل  ومل مير ما 
وتوتنهام  ميونيخ  وبايرن  وموناكو  االإيطايل  الإنرت  ال�شابق  الهداف  عن  �شدر 

االإنكليزي ب�"العار على كرة القدم".
اأن��ك ال  الرغم من  "على  التغريدات على تويرت  �شل�شلة من  وكتب كرو�س يف 
عن  ينّم  متحامل  منطي  بُحكم  �شخ�شيتي  يف  ت�شكك  اأن��ت  �شخ�شياً،  تعرفني 
فاإن  امللعب،  داخ��ل  فعلته  ملا  احرتامي  النظر عن مدى  "بغ�س  وتابع  فوقية". 
اإيران واملنتخب االإيراين والالعبني هي و�شمة  هذه الت�شريحات حول ثقافة 

عار على كرة القدم"، م�شدداً "ال ميكن الأحد اأن مي�س بنزاهتنا...".
املنتخب  مع�شكر  مقر  لزيارة  كلين�شمان  الربتغال  ملنتخب  ال�شابق  امل��درب  ودعا 
االإيراين يف مونديال قطر "لال�شتماع اإىل مدى حبهم واحرتامهم لكرة القدم" 

على الرغم من االنتقادات "ال�شائنة".
بني  به  مرحباً  يكون  كي  فيفا  يف  من�شبه  من  االأمل���اين  ا�شتقالة  ا�شرتط  لكنه 
باهتمام  نتابع  اأن  "نريد  بالقول  كلين�شمان  اىل  االإيرانيني، متوجهاً  الالعبني 
لقطر  الفنية  ال��درا���ش��ة  جمموعة  يف  كع�شو  من�شبك  ب�شاأن  فيفا  ق��رار  كامل 

البديهي اأن نتوقع منك اال�شتقالة قبل ان تزور مع�شكرنا". من  الأنه   .2022
كما دخل االحتاد االإيراين لكرة القدم على اخلط، مطالباً با�شتقالة كلين�شمان، 
يتعلق  ما  املوؤ�شفة يف  االعتبارات  العديد من  "اىل جانب  االأح��د  بيان  قائاًل يف 
ب�شاأن  اأحكاماً  كلين�شمان  ال�شيد  اأ���ش��در  وطاقمه،  االإي���راين  الوطني  باملنتخب 
"تقّدم االحتاد االإيراين لكرة القدم بالفعل بطلب  الثقافة االإيرانية"، م�شيفاً 
اإي�شاحات من فيفا وباعتذارات واإقالة ال�شيد كلين�شمان من جمموعة الدرا�شات 

الفنية يف فيفا".
2-6 يف اجلولة االفتتاحية، عاد املنتخب  اإنكلرتا  اأمام  وبعد اخل�شارة القا�شية 
االإيراين اإىل املناف�شة على اإحدى بطاقتي املجموعة بالفوز على ويلز بهدفني 

�شجلهما يف الوقت بدل ال�شائع.
وي�شتعّد "تيم مّلي" الذي يخو�س النهائيات متاأثراً مبا يدور من احتجاجات يف 
اجلمهورية االإ�شالمية، للقاء الواليات املتحدة يف مواجهة حتمل نكهة �شيا�شية 

نظراً للعالقة املتوترة بني البلدين.
و�شيكون الفوز مفتاح تاأهل االإيرانيني اإىل ثمن النهائي الأول مرة يف تاريخهم 

بغ�س النظر عن نتيجة املباراة الثانية بني اإنكلرتا وجارتها ويلز.
للعامل  بطاًل  ت��وج  ال��ذي  الغربية  اأمل��ان��ي��ا  منتخب  رك��ائ��ز  اأح��د  كلين�شمان  وك��ان 
اأن ي�شرف على منتخب بالده يف املونديال الذي  اإيطاليا، قبل  1990 يف  عام 

ا�شت�شافته عام 2006 وحل فيه فريقه يف املركز الثالث.
ث��م ت��وىل ت��دري��ب منتخب ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ب��ني 2011 و2016 وق���اده يف 

مونديال الربازيل 2014.
جمموعة  تقوم  امليدان،  اأر�شية  على  الواقعة  االأح��داث  حتليل  اىل  وباالإ�شافة 
بدر�س  فينغر،  اأر�شني  ال�شابق  الفرن�شي  امل��درب  يرئ�شها  التي  الفنية  الدرا�شات 
على  انعكا�شاتها  ومدى  اللعبة  م�شتقبل  على  توؤثر  التي  والتغرات  التوجهات 

تاأهيل املدربني وتطوير املواهب.
"زيارة" مع�شكر  اىل  كلين�شمان  االإي����راين  االحت���اد  دع��ا  ك��رو���س،  غ���رار  وع��ل��ى 
الفار�شي  التاريخ  يف  "در�شاً  ي��اأخ��ذ  اأن  اأج��ل  م��ن  م��ن  قطر  يف  الوطني  املنتخب 

والقّيم التي تعود اىل األف عام يف كرة القدم والريا�شة".
اأكرث االأحداث  اأملانياً، لن ُيحكم عليه يف  "كلين�شمان، ب�شفته  اأن  وتابع االحتاد 
نتيجة"  والنم�شا  الغربية  اأملانيا  رتبت  عندما  العامل...  كاأ�س  تاريخ  يف  املخزية 
يف مونديال 1982 على ح�شاب اجلزائر من اأجل يتاأهال معاً اىل الدور الثاين 
ال�شهرة" يف منطقة  اال�شتعرا�شية  "�شقطاته  االأوىل -1�شفر، وال على  بفوز 

جزاء اخل�شم وال على "اأي م�شاألة �شيا�شية اأو تاريخية مرتبطة ببالده".

•• دبي –الفجر:

ت���غ���ادر ���ش��ب��اح ال���ي���وم االث���ن���ني وعن 
ط���ري���ق م���ط���ار دب����ي ال������دويل بعثة 
متوجه  للغولف  الوطني  منتخبنا 
ال�شقيقة  التون�شية  اجلمهورية  اإىل 
 41 للم�شاركة يف البطولة العربية 
وال��ت��ي حتت�شنها  ال��غ��ول��ف  ل��رج��ال 
ال�شياحية  التون�شية  مدينة طربقة 
املميزة بتون�س اخل�شراء، ويحت�شن 
ال�شيغال  ملعب  البطولة  مناف�شات 
ل��ل��غ��ول��ف خ����الل ال���ف���رتة م���ن 28 
اخلام�س  ول��غ��اي��ة  اجل���اري  نوفمرب 
وت�شهد  امل����ق����ب����ل،  دي�������ش���م���رب  م�����ن 
روزنامة  وفق  تاأتي  والتي  البطولة 
م�شاركة  للغولف  ال��ع��رب��ي  االحت����اد 
اللعبة  جن���وم  ميثلها  احت����اداً   14

بوطننا العربي.

بعثة املنتخب
"م"  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  البعثة  وي��راأ���س 
نائب  ال��ه��ا���ش��م��ي  ال�����ش��ي��د  اهلل  ع��ب��د 
عادل  البعثة  وت�شم  االحت��اد  رئي�س 
واكرم  االحت��اد  م�شت�شار  ال��زرع��وين 
لالحتاد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  �شكيك 
الوالين  �شمر  ال��ت��ون�����ش��ي  وامل����درب 
ورا�شد  امل�����ش��رخ  ح�����ش��ن  وال��الع��ب��ني 
اجل�شمي  را�شد  وال�شابني  العمادي 

وحممد �شكيك.

حت�ضريات لال�ضتحقاقات 
الرجال  منتخب  قائمة  اعتماد  ومت 
خ�شعوا  الع���ب���ي   10 ���ش��م��ن  م����ن 
الختبارات  امل��ا���ش��ي  �شبتمرب  م��ن��ذ 

حملية  مكثفة  تدريبات  عن  ف�شاًل 
بقيادة  اللعبة  اإدارة  م��ن  ومبتابعة 
القا�شمي  ف���اه���م  ال�����ش��ي��خ  م���ع���ايل 
اأع�شاء  واإخ����وان����ه  االحت�����اد  رئ��ي�����س 
جمل�س االإدارة وحتت اإ�شراف اللواء 

الها�شمي.
وم�������ع دخ���������ول م�����راح�����ل االإع����������داد 
االأخرة، وا�شل العبونا تدريباتهم 
االأ�شبوع  املكثفة على مدار  اليومية 
ومبعدل 4 �شاعات يومياً اىل جانب 
املحلية  ال��ب��ط��والت  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
والعديد  اللعبة  احت��اد  نظمها  التي 
م����ن ان����دي����ة ال���غ���ول���ف يف ال����دول����ة، 
اىل ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة ال��ب��ع�����س من 
العربية  ال���ب���ط���والت  يف  ال��الع��ب��ني 

واالأ�شيوية بفئة الهواة.

الها�ضمي : اعداد للم�ضتقبل  
ال�شيد  اهلل  "م" ع��ب��د  ال���ل���واء  اأ����ش���اد 
الها�شمي نائب رئي�س احتاد الغولف 
ال�����ذي �شاد  ب���االل���ت���زام واحل���م���ا����س 
م��راح��ل اإع�����داد ال��الع��ب��ني، واب���دى 
ال��الع��ب��ني اجلدية  خ��الل��ه ج��م��ي��ع 

�شمن  اقدامهم  لتثبيت  �شعيهم  يف 
اإن  قائاًل  واأ�شاف  املنتخب،  �شفوف 
ياألوا جهداً يف توفر  : االحت��اد مل 
ج��م��ي��ع ���ش��ب��ل ال���ن���ج���اح الأب���ن���ائ���ه، يف 
الالعبني  �شعية لالرتقاء مب�شتوى 
املكثفة  ال����ت����دري����ب����ات  خ������الل  م�����ن 
وم�شاركة  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل��ع�����ش��ك��رات 
الع��ب��ي��ن��ا يف م��ع��ظ��م ال��ب��ط��والت كل 
ح�شب مرحلته ال�شنية يف البطوالت 
ومتنى  والقارية،  والعربية  املحلية 
الها�شمي اأن يوفق العبونا يف جميع 
املحافل التي يتواجدوا فيها لثقتنا 
امللقاة  امل�شوؤولية  بتحملهم  الكبرة 
امل�شرف  وال��ت��م��ث��ي��ل  ع��ات��ق��ه��م  ع��ل��ى 

للعبة بدولتنا.

اجتماعات 
وتقام على هام�س البطولة العديد 
حيث  واالجتماعات  الفعاليات  من 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد  امل��ك��ت��ب  ي��ع��ق��د 
ال��ع��رب��ي اج��ت��م��اع��ه ي���وم اجل��م��ع��ة يف 
التايل  ال��ي��وم  و���ش��ب��اح  دي�شمرب،   2
العمومية  اجلمعية  تعقد  ال�شبت 
االأول  اجتماعها  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 
بدورة االحتاد العربي اجلديدة.      

وي��ن��ط��ل��ق ب���رن���ام���ج ال���ب���ط���ول���ة يوم 
بتدريبات  نوفمرب   29 يف  الثالثاء 
على ار�س امللعب، واالجتماع الفني 
����ش���ب���اح���اً، وح���ف���ل االف���ت���ت���اح خالل 
الفرتة امل�شائية، وتوا�شل املنتخبات 
االأربعاء  الثاين  اليوم  التدريبات يف 
للبطولة للتاأقلم على ار�س امللعب، 
ي���وم اخلمي�س  امل��ن��اف�����ش��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
وت�شتمر على مدار اأربعة اأيام لغاية 
يوم االأحد 4 دي�شمرب والذي ي�شهد 
حفل اخلتام والتتويج واإقامة حفل 

ع�شاء على �شرف الوفود امل�شاركة.
العدد )340( كلمة 

•• اأبوظبي-وام: 

الثانية  امل��ح��ط��ة  ل��الإب��ل  رزي����ن  م��زاي��ن��ة  م�����ش��اب��ق��ات  �شجلت 
اأم�س، م�شاركة  16 التي اختتمت  ملهرجان الظفرة بدورته 
امل�شابقات التي  اأيام  مدار  على  تناف�شوا  اإبل  مالك   1881
امتدت ل� 8 اأيام، �شمن 75 �شوطاً لالإبل املجاهيم واملحليات 
705 ج���وائ���ز بقيمة  ل��ه��ا  وامل��ه��ج��ن��ات االأ����ش���اي���ل خ�����ش�����س 
اإم��ارات��ي. وتنوعت جن�شيات  األ��ف دره��م   415 مليونا   11
م�شاركات  م�شجلة  املزاينة  م�شابقات  خمتلف  يف  امل�شاركني 
من 9 دول هي االإم��ارات، ال�شعودية، قطر، الكويت، ُعمان، 
اليمن، جزر القمر، ال�شودان، وباك�شتان. وتوزعت م�شابقات 
واملحليات  املجاهيم  لالإبل  رئي�شية  فئات   3 �شمن  املزاينة 

واملهجات االأ�شايل )36 �شوطاً لالإبل املحليات، و33 �شوطاً 
االأ�شايل(،  املهجنات  ل��الإب��ل  اأ���ش��واط  و6  املجاهيم،  ل��الإب��ل 
اإيذاع،  لقايا،  حقايق،  )م��ف��اري��د،  عمرية  فئات   6 و�شملت 
ثنايا، حول(. و�شهدت املنطقة املحيطة مبوقع مزاينة رزين 
توافد ع�شرات اآالف املطايا من �شالالت االإبل االأ�شيلة من 
حمليات وجماهيم ومهجنات اأ�شايل، اإىل جانب اآالف العزب 
ملاُلك االإبل وع�شاق مزاينات االإبل الرتاثية من داخل دولة 
االإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي. وتعد مزاينة رزين 
مزاينات  مو�شم  �شمن  الظفرة  مبهرجان  الثانية  املحطة 
االإبل باإمارة اأبوظبي الذي يعك�س الدور الكبر الذي توليه 
والرتاث  الثقافة  �شون  م�شاريع  لتعزيز  الر�شيدة  القيادة 
العربية،  التعاون لدول اخلليج  االإم��ارات وجمل�س  يف دولة 

االإبل  وا�شع من ُمالك  باإقبال  الظفرة  اإذ يحظى مهرجان 
و�شياح.  ومقيمني  مواطنني  من  ال��رتاث  وع�شاق  االأ�شيلة، 
ويهدف مهرجان الظفرة، اإىل احلفاظ على �شالالت االإبل 
م�شابقات  امل�شاركني يف  االإب��ل  وزي��ادة عدد مالك  االأ�شيلة، 
اأهل  بثقافة وتقاليد  املرتبطة  الرتاثية  وامل�شابقات  املزاينة 
اأبناء  وت�شجيع  ال�شعبي،  امل��وروث  عل�ى  واحلف�اظ  املنطقة، 
مبختلف  مم��ار���ش��ت��ه  ع��ل��ى  واخل��ل��ي��ج��ي  االإم���ارات���ي  املجتمع 
اإ�شافة  واالجتماعية،  االإن�شانية  الروابط  وتقوية  اأ�شكاله، 
واخلليجية  الداخلية  ال�شياحة  تطوير  يف  امل�شاهمة  اإىل 
اأبوظبي  اإمارة  الن�شاط االقت�شادي، وتعزيز مركز  وحتفيز 
الرتاثية  والفعاليات  االإب��ل  ملزاينات  االأوىل  الوجهة  لتكون 

حملياً واإقليمياً ودولياً.

رزين مزاينة  م�صابقات  يف  الإبل  مالك  من  م�صاركا   1881
•• الظفرة -وام: 

�شهر  �شمن  ريا�شية  فعاليات  الظفرة  منطقة  بلدية  تنظم 
حتدي الظفرة الريا�شي على م�شتوى مدن املنطقة مب�شاركة 
طالب املدار�س واأ�شحاب الهمم وذلك بالتعاون مع فريق اإدارة 
موؤ�ش�شة زايد للرعاية االإن�شانية، وال�شركاء اال�شرتاتيجيني، 
بهدف تعزيز الوعي االجتماعي جتاه اأ�شحاب الهمم وتنمية 
على  وح��ث��ه��م  وامل��ه��ن��ي��ة  وال�شخ�شية  االج��ت��م��اع��ي��ة  م��ه��ارات��ه��م 
التفكر االإيجابي، وابراز فوائد الريا�شة اجل�شدية وال�شحية 
الريا�شة.  كما  املتعددة، وت�شجيعهم على ممار�شة  والنف�شية 
يهدف الربنامج اإىل التعريف بدور واأهمية الريا�شة يف منح 
الريا�شة للجميع  باأهمية  املجتمع، والتوعية  ال�شعادة الأفراد 
ال�شحي  وال��وع��ي  والبهجة  ال��ري��ا���ش��ي  التناف�س  روح  وخ��ل��ق 

لدى اأفراد املجتمع، والت�شجيع على تنمية املهارات وحماربة 
ل�شهر  للريا�شة  الظفرة  حت��دي  وياأتي  ال�شائعة.   االأم��را���س 
نوفمرب الإتاحة الفر�س لكافة فئات املجتمع للم�شاركة التي 
الريا�شي  والن�شاط  اجل�شد  �شحة  على  الرتكيز  اإىل  تدعو 
تعزيز  اإىل  اأي�شاً  الربنامج  ويهدف  ف��رد،  كل  يحتاجه  ال��ذي 
ممار�شة  مفهوم  وتر�شيخ  للمجتمع،  العامة  ال�شحة  ج��ودة 
الريا�شة كجزء من حياتنا، ملا لها من انعكا�شات اإيجابية على 
خلق جمتمع �شحي ومنتج.  وت�شمنت الفعاليات العديد من 
وتركيب  االأقماع،  لعبة  منها  الريا�شية  وامل�شابقات  الفقرات 
ا�شتعرا�س  ومت  االأح����رف  وج��م��ع  تركيب  ولعبة  ال��ع��ل��م،  ل��ون 
فنون املبارزة الدفاعية لريا�شة اجليوجيت�شو، باالإ�شافة اإىل 

عرو�س ريا�شة ال�شباحة واأن�شطة ريا�شية متنوعة. 
ومت تكرمي الفائزين وامل�شاركني يف الفعاليات. 

فعاليات متنوعة �صمن �صهر حتدي الظفرة الريا�صي 
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الفجر الريا�ضي

القدم  ل��ك��رة  امل��غ��رب��ي  املنتخب  و���ش��ع 
بفوزه  النهائي  ثمن  ال��دور  يف  قدماً 
على بلجيكا، ثالثة الن�شخة االأخرة 
وامل�شنفة ثانية عاملياً، 2-�شفر االأحد 
يف  ال��دوح��ة،  يف  الثمامة  ملعب  على 
الثانية من مناف�شات  افتتاح اجلولة 
املجموعة ال�شاد�شة يف مونديال قطر 

.2022
يف  االأول  ب����ف����وزه  امل����غ����رب  وي����دي����ن 
الن�شخة احلالية والثالث يف تاريخه 
بعد 1986 و1998، اإىل البديلني 
���ش��م��ب��دوري��ا االيطايل  و���ش��ط  الع���ب 
 )73( �����ش����اب����ري  احل���م���ي���د  ع���ب���د 
اأبو  زكريا  الفرن�شي  تولوز  ومهاجم 

خالل )2+90(.
املجموعة  ����ش���دارة  امل���غ���رب  وان���ت���زع 
م��وؤق��ت��ا ب��ر���ش��ي��د اأرب����ع ن��ق��اط بفارق 
نقطة اأمام بلجيكا وذلك بعد تعادله 
ك��روات��ي��ا، وث��الث نقاط  م��ع  افتتاحا 
اأم�����ام ك���روات���ي���ا ال���ت���ي ت��ل��ت��ق��ي الحقا 
كندا �شاحبة املركز االخر من دون 

ر�شيد.
قال جنم املنتخب حكيم زيا�س اأف�شل 
 76 الدقيقة  “بعد  املباراة  يف  العب 
ولكن  ب���االره���اق  �شعرنا  ان��ن��ا  اع��ت��ق��د 

منحنا  �شجلناه  ال��ذي  االأول  الهدف 
قوة اإ�شافية. اأعتقد ان املباراة االأوىل 
���ش��د ك���روات���ي���ا ك���ان���ت االأ����ش���ع���ب الن 
جداً  ج��ي��دة  م��ب��اراة  خ��ا���س  مناف�شنا 
ال�شغط على كرواتيا،  ال�شعب  ومن 
اال�شهل  ك��ان من  بلجيكا  اأم��ام  ولكن 
يف  وخ�شو�شاً  ال�شغوطات،  ممار�شة 

و�شط امللعب وارتكبوا االأخطاء«.
 28 بعد  لبلجيكا  الدين  املغرب  ورد 
عاما على خ�شارته اأمامها �شفر-1 يف 
 1994 دور املجموعات يف مونديال 
يف الواليات املتحدة، وبات قريبا من 
تكرار اإجن��ازه يف عام 1986 عندما 
بلغ الدور ثمن النهائي للمرة االأوىل 
اأول  واالأخ������رة يف ت��اري��خ��ه واأ���ش��ب��ح 
منتخب عربي واإفريقي يحقق ذلك.

بخ�شارته  بلجيكا  منيت  امل��ق��اب��ل،  يف 
يف  اإف���ري���ق���ي  م��ن��ت��خ��ب  اأم������ام  االأوىل 
ال���ع���ر����س ال���ع���امل���ي وت��ن��ت��ظ��ره��ا قمة 
يف  الو�شيفة  ك��روات��ي��ا  اأم���ام  ملتهبة 
ال��ث��ال��ث��ة االخ����رة اخلمي�س  اجل��ول��ة 
املقبل، فيما يلعب املغرب مع كندا يف 

اليوم ذاته.
القيا�شية  ال�شل�شلة  امل��غ��رب  واأوق����ف 
يف  االنت�شارات  ع��دد  ناحية  لبلجيكا 

ثمانية  بلغت  والتي  املجموعات  دور 
 1994-1986( الربازيل  معادلة 

و2010-2002(.
لبلجيكا  ال�22  اخل�����ش��ارة  ه���ي  ك��م��ا 
يف ال��ن��ه��ائ��ي��ات م��ق��اب��ل 21 ف���وزا و9 

تعادالت.
الركراكي  وليد  املغرب  م��درب  وق��ال 
لقناة بي اإن �شبورت�س “يف هذا النوع 
والفوز  العر�س  ب��ني  امل�شابقات  م��ن 
اأمور  حتقيق  ميكننا  ال��ف��وز،  اخرتنا 
جميلة، ومن دون اجلماهر مل نكن 

قادرين على حتقيق هذا االإجناز«.
م�شجل  ���ش��اب��ري  احلميد  عبد  اأم���ا 
“هذا يوم كبر  الهدف االأول، فقال 
ل��ل��م��غ��رب. ح��اول��ن��ا ت��ق��دمي ك��ل �شيء 
على  امل��ب��اراة. ح�شلنا  ه��ذه  للفوز يف 
ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها وهذا ما 

ح�شل فانتهت الكرة بال�شباك«.
املخ�شرم  البلجيكي  حت�ّشر  ب���دوره، 
اإدي������ن ه������ازار ع��ل��ى اخل�������ش���ارة وق���ال 
“ح�شلنا على بع�س الفر�س لكن مع 
العبني من هذه النوعية تعنّي علينا 
اأف�شل  لعبنا  اأف�شل.  ه��و  م��ا  تقدمي 
هذه  خ�شرنا.  لكننا  كندا  مباراة  من 

هي كرة القدم. تهانينا للمغرب«.

الركراكي  وليد  املغرب  وجّدد مدرب 
فر�شت  ال���ت���ي  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة  يف  ال��ث��ق��ة 
اجلولة  ك���روات���ي���ا يف  ع��ل��ى  ال���ت���ع���ادل 
حلظات  ق��ب��ل  ا���ش��ط��ر  لكنه  االأوىل، 
حار�س  ا�شتبدال  اىل  انطالقها  م��ن 
بدوار  ل�شعوره  ب��ون��و  يا�شني  م��رم��اه 

بعد عزف الن�شيد الوطني.
قال الركراكي لقناة بي اإن �شبورت�س 
ع��ن اإ���ش��اب��ة ب��ون��و “بعد االإح��م��اء مل 
يكن على ما يرام، فف�شلت اأن ي�شارك 

من هو جاهز بن�شبة 100%«.
اأ�شرف  املدافعني  الت�شكيلة  و�شمت 
حكيمي ون�شر مزراوي اللذين كان 
ب�شبب  م�شاركتها  حول  يحوم  ال�شك 
االول  امل��ب��اراة،  يف  لها  تعر�شا  اإ�شابة 
ب���اأمل يف ف��خ��ذه االأي�����ش��ر، وال��ث��اين يف 
جانبه االأي�شر اثر �شقوط قوي على 

االر�س.
امل���درب االإ�شباين  اأج���رى  امل��ق��اب��ل،  يف 
ثالثة  مارتيني�س  روب��رت��و  لبلجيكا 
على  فاأبقى  ت�شكيلته  على  تبديالت 
مدافع اأ�شتون فيال االإنكليزي لياندر 
ديندونكر والعب و�شط لي�شرت �شيتي 
وجناح  تيليمان�س  ي��وري  االإنكليزي 
االإ����ش���ب���اين يانيك  م���دري���د  اأت��ل��ت��ي��ك��و 

كارا�شكو على دكة البدالء.
بورو�شيا  مب��داف��ع  مارتيني�س  ودف���ع 
مونييه  ت���وم���ا  االأمل��������اين  دورم�����ون�����د 
الو�شط  الع���ب  ال��ف��ري��ق  يف  وزم��ي��ل��ه 
ثورغان هازار والعب و�شط اإيفرتون 
االإنكليزي اأمادو اأونانا مكانهم، فيما 
لل�شياطني  التاريخي  الهداف  جل�س 
احلمر مهاجم اإنرت ميالن االإيطايل 
روميلو لوكاكو على دكة البدالء بعد 
عودته اىل التدريبات قبل يومني اثر 

تعافيه من ا�شابة يف الفخذ.
فر�س  البلجيكي  امل��ن��ت��خ��ب  وح����اول 
اأف�����ش��ل��ي��ت��ه م��ن��ذ ال��ب��داي��ة م��ن خالل 
باإمكانه  وكان  الكرة  على  اال�شتحواذ 
مرر  عندما  مبكرا  الت�شجيل  افتتاح 
ث���ورغ���ان ه����ازار خ��ل��ف خ��ل��ف الدفاع 
املنطقة  داخ��ل  بات�شواي  ميت�شي  اإىل 
اإىل  املحمدي  اأبعدها  قوية  ف�شددها 

ركنية )5(.
وك�����اد اأون����ان����ا ي��ف��ع��ل��ه��ا ب��راأ���ش��ي��ة من 
مرت  ركنية  ركلة  اثر  قريبة  م�شافة 

فوق العار�شة )17(.
داخل  م��ن  قوية  ك��رة  و���ش��دد مونييه 

املنطقة بني يدي املحمدي )19(.
وكانت اأول حماولة للمنتخب املغربي 

ت�شديدة قوية حلكيم زيا�س من خارج 
املنطقة فوق العار�شة )21(.

وت��ل��ق��ى حكيمي ك���رة ع��ل��ى ط��ب��ق من 
ذه���ب م��ن ن��اي��ف اأك����رد خ��ل��ف الدفاع 
لكنه  املنطقة  داخ��ل  وتوغل  فانطلق 

�شددها فوق العار�شة )35(.
وجنح زيا�س يف افتتاح الت�شجيل من 
خدعت  مبا�شرة  جانبية  ح��رة  رك��ل��ة 
احلار�س كورتوا لكن احلكم املك�شيكي 
الت�شلل  بداعي  األغاه  رامو�س  �شي�شار 
على القائد رومان �شاي�س )1+45(.

ال�شوط  مطلع  حظه  زي��ا���س  وج���رب 
خارج  م��ن  بي�شراه  بت�شديدة  ال��ث��اين 

املنطقة ت�شدى لها كورتوا )50(.
ورد اإدي��ن ه��ازار مبجهود ف��ردي من 

من  بت�شديدة  اأن��ه��اه  املنطقة  ح��اف��ة 
ركنية  اإىل  املحمدي  اأبعدها  داخلها 

.)52(
بت�شديدة  يفعلها  بوفال  �شفيان  وكاد 
من داخل املنطقة مرت بجوار القائم 
كورتوا  ل��ل��ح��ار���س  ال��ب��ع��ي��د  االأي�������ش���ر 

.)57(
مرتن�س  ب��دري�����س  م��ات��ي��ن��ي�����س  ودف����ع 
وت��ي��ل��ي��م��ان�����س م���ك���ان ه������ازار واون���ان���ا 

.)60(
م��ن خارج  ك��رة قوية  و���ش��دد مرتن�س 
املنطقة ارتدت من املحمدي و�شتتها 
لبات�شواي  واأخ����رى   ،)65( ال��دف��اع 
من م�شافة قريبة بني يدي املحمدي 

.)67(

ركلة  م��ن  ���ش��اب��ري  ال��ب��دي��ل  وفعلها 
الي�شرى  م���ن اجل��ه��ة  ح���رة ج��ان��ب��ي��ة 
اليمنى  ال���زاوي���ة  يف  بيمناه  ���ش��دده��ا 

القريبة ملرمى كورتوا )73(.
الهجومية  ورقته  مارتيني�س  ولعب 
ل���وك���اك���و مكان  ب���ا����ش���راك  االخ�������رة 

مونييه )81(.
يدرك  ي��ان فرتونغن  امل��داف��ع  وك���اد 
م�شافة  م��ن  راأ�شية  ب�شربة  التعادل 

قريبة اثر ركلة ركنية )82(.
ووجه البديل االآخر زكرياء اأبو خالل 
ال�شربة القا�شية لبلجيكا بت�شجيله 
الهدف الثاين اثر متريرة من زيا�س 
تابعها بيمناه من م�شافة قرببة اىل 

ي�شار كورتوا )2+90(.

نظيفة  بثنائية  واأ�شقطها  املك�شيك  اأمام  ال�شحرية  مي�شي ع�شاه  ليونيل  �شحب 
الدور ثمن  اإىل  بالتاأهل  االأرجنتني  اآمال  الآخر، ليحيي  لهدف ومم��رراً  حمرزاً 
النهائي ملونديال قطر يف كرة القدم، فيما اأخمد البولندي روبرت ليفاندوف�شكي 
الفورة ال�شعودية بالنتيجة نف�شها، �شمن اجلولة الثانية من مناف�شات املجموعة 

الثالثة .
وا�شتهل مي�شي ورفاقه امل�شاركة الثامنة ع�شرة الأبطال عامي 1978 و1986 
باأ�شواأ طريقة ممكنة بعد �شقوط �شادم على يد ال�شعودية 1-2 يف لقاء تقدموا 
االإ�شباين  الفرن�شي احلايل وبر�شلونة  باري�س �شان جرمان  خالله بهدف جنم 

ال�شابق.
وو�شط خطر انتهاء امل�شوار عند الدور االأول للمرة االأوىل منذ ن�شخة 2002، 
يف  االأول  ال��ه��دف  بت�شجيله  لو�شيل  يف  ال�شبت  جم���دداً  امل��وع��د  على  مي�شي  ك��ان 
�شجله  ال��ذي  ال��ث��اين  ال��ه��دف  ك��رة  ث��م مت��ري��ره  بت�شديدة جميلة،   64 الدقيقة 

اأي�شاً )87(.البديل اإن�شو فرناندي�س بت�شديدة قو�شية مميزة 
ومنح مي�شي بالده االنت�شار الرابع يف 

اأ�شل  من  املك�شيك  على  النهائيات 
الن�شخة  بعد  م��واج��ه��ات،  اأرب���ع 

االأوىل عام 1930 )3-6( 
وث����م����ن ن���ه���ائ���ي ك�����ل من 
 )1-2(  2006 ن�شخة 

و2010 )1-3(.
املباراة  بعد  مي�شي  ق��ال 
يتعنّي  اأن���ه  ن��ع��رف  "كنا 
بهذه  ال���ل���ع���ب  ع���ل���ي���ن���ا 
الطريقة. كانت مباراة 
فاملك�شيك  م����ع����ق����دة، 
ت��ل��ع��ب ج����ي����داً وت������راوغ 

الكرة.  م��ع  الف���ت  ب�شكل 
االأول  ال�شوط  يف  بقوة  لعبنا 

ويف الثاين خ�شرنا الكرة قلياًل 
ح���ت���ى حل���ظ���ة ال����ه����دف. 

ذل��ك حتّولت  بعد 
امل����ب����اراة يف 

م�شلحتنا".
وعن البداية ال�شعبة �شد ال�شعودية واحلديث عن اإ�شابة بكاحله، اأ�شاف اأف�شل 
العب يف العامل �شبع مرات "مطلع البطولة كان �شعباً، مع تواجد ال�شبان لدينا 
وموعد البطولة )منت�شف املو�شم الكروي(. كنا نعرف اليوم انه يجب ان نحقق 
االنطالقة يف البطولة. يف املرة املا�شية كان كاحلي يوؤملني قلياًل، لكن يف نهاية 

املطاف قمنا مبا يجب".
ورفع فريق املدرب ليونيل �شكالوين ر�شيده اىل ثالث نقاط وبات م�شره بيده 
اإذ عليه الفوز يف اجلولة االأخرة على بولندا التي ت�شدرت ال�شبت باأربع نقاط 

بعد فوزها على ال�شعودية -2�شفر.
وحماولة  توالياً  الثامنة  للمرة  النهائي  ثمن  بلوغ  يف  املك�شيك  مهمة  وتعقدت 
اأر�شها  على  و1986   1970 عامي  ال��ذي حققته  االجن��از  اأو تخطي  معادلة 
حني و�شلت اىل ربع النهائي، اإذ بقي ر�شيدها نقطة قبل اجلولة االأخرة التي 

جتمعها بال�شعودية االأربعاء.
ومب�شاركته ال�شبت، عادل مي�شي عدد املباريات التي خا�شها الراحل االأ�شطورة 
دييغو مارادونا لالعب اأرجنتيني يف كاأ�س العامل )21(، يف املركز الرابع باملجمل، 
م�شاركة مع مارادونا واالأملاين اأوفه زيلر والبولندي فالدي�شالف جمودا، وخلف 
باولو  واالإي��ط��ايل   )24( كلوزه  ومرو�شالف   )25( ماتيو�س  لوتار  االأملانيني 
مالديني )23(.كما عادل مي�شي اأهداف ماردونا الثمانية يف كاأ�س العامل، وبات 

على بعد هدفني من اأف�شل اأرجنتيني يف النهائيات وهو غابريال باتي�شتوتا.
وبداأت املباراة باندفاع بدين كبر من الطرفني لكن من دون تهديد حقيقي الأي 
من املرميني و�شط جناح مك�شيكي يف اقفل الباب وامل�شاخات اأمام مي�شي وعزل 
34 لتهديد  املهاجم الوتارو مارتيني�س.وانتظر رجال �شكالوين حتى الدقيقة 
اليمنى وجنح  نفذها مي�شي من اجلهة  ركلة حرة  اأوت�شوا من  مرمى غيرمو 
املك�شيكي غواردادو  القائد  اإ�شابة  ب�شعوبة.وكانت  املك�شيكي يف �شدها  احلار�س 
ال�شوط  م��ن  املتبقية  ال��دق��ائ��ق  االأب����رز يف  42 احل���دث  ال��دق��ي��ق��ة  وخ��روج��ه يف 
االأول، اإ�شافة اىل ركلة حرة مك�شيكية نفذها األيك�شي�س فيغا و�شدها اإمييليانو 
مارتيني�س )45(.ومع بداية ال�شوط الثاين، بدا االأرجنتينيون اأكرث ن�شاطا يف 
اجلبهة الهجومية لكن من جناعة، ما دفع �شكالوين اىل الزج بخوليان األفاري�س 
بداًل من الوتارو مارتيني�س بحثاً عن ت�شجيل هدف التقدم، و�شرعان ما حتقق 
دي  اأنخل  من  عر�شية  الكرة  و�شلته  ال��ذي  مي�شي  عرب  لكن  ذل��ك 
يطلقها  اأن  قبل  املنطقة  م�شارف  عند  فاأ�شتقبلها  م��اري��ا، 

اأر�شية على ي�شار اأوت�شوا )64(.
هدف  عن  بحثا  اندفاعها  االأرجنتني  ووا�شلت 
البديل  االطمئنان وجنحت يف ت�شجيله عرب 
رائعة  قو�شية  بت�شديدة  فرناندي�س  اإن�شو 
م��ن اجل��ه��ة ال��ي�����ش��رى ب��ع��د مت��ري��رة من 

مي�شي اأي�شاً اإثر ركلة ركنية )87(.
فورة  ورف���اق���ه  ليفاندوف�شكي  واأخ���م���د 
طاحماً  ك��ان  ال���ذي  ال�شعودي  املنتخب 
بت�شجيله  امل��ب��ك��ر،  ال��ع��ب��ور  اإجن�����از  اإىل 
واح������داً م���ن ه����ديف م��ن��ت��خ��ب ب����الده يف 
مرمى "االأخ�شر" املتح�شر على اإهدار 

ركلة جزاء )-2�شفر(.
التاريخي  االف��ت��ت��اح��ي  اإجن��ازه��م  وب��ع��د 
 ،)1-2( مي�شي  ليونيل  اأرجنتني  اأم��ام 
هرفيه  الفرن�شي  امل���دّرب  رج��ال  �شقط 
 ،)39( جيلين�شكي  بيوتر  بهديف  رون���ار 
على  وّق��ع  ال��ذي   )82( وليفاندوف�شكي 
ب��ع��د �شيام  ال��ع��امل  ك��اأ���س  اأه���داف���ه يف  اأول 
ال�����ش��ع��ودي��ة خ��ا���ش��ت مباراة  ط��وي��ل. وك��ان��ت 
العمر يف اجلولة االأوىل باإ�شقاطها االأرجنتني 
2-1، يف حني اكتفت بولندا بالتعادل ال�شلبي مع 

املك�شيك.
وك����ان امل��ن��ت��خ��ب ال�����ش��ع��ودي مي��ّن��ي ال��ن��ف�����س ب����اأن ي��ك��ون اأول 
واأول منتخب عربي يبلغ هذا  النهائي،  اإىل ثمن  املتاأهلني 

الدور للمرة الثانية بعد العام 1994.

الربتغايل  املنتخب  ا�شراكه مع  بعدم  واملطالبني حتى  َردَّ على منتقديه  بعدما 
االإنكليزي،  يونايتد  مان�ش�شرت  لفريقه  بانتقاده  به  ت�شبب  الذي  اجلدل  ب�شبب 
نهائي  ث��م��ن  اىل  ب���الده  ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة  ح�شم  اىل  رون���ال���دو  كري�شتيانو  ي�شعى 
مواجهة  يف  االأوروغ����واي  على  الفوز  خ��الل  من  االثنني،  اليوم  قطر  مونديال 
االأوىل  اجلولة  يف  التاريخ  عاماً  ال�37  ابن  ودخ��ل  ل�"�شيلي�شاو" اأوروب���ا.  ثاأرية 
من مناف�شات املجموعة الثامنة بافتتاحه الت�شجيل للربتغال من ركلة جزاء يف 
فوزها املثر على غانا 3-2. وبات بهذا الهدف الذي �شبقه دخوله نادي العبني 
يف  ي�شجل  الع��ب  اأول  اخلام�شة،  للمرة  النهائيات  يخو�شون  اأو  خا�شوا  قالئل 
ومرو�شالف  زيلر  اأوف��ه  واالأملانيني  بيليه  الربازيلي  على  ليتفّوق  ن�شخ  خم�س 
كلوزه. وقال رونالدو "كانت حلظة جميلة، م�شاركتي اخلام�شة يف كاأ�س العامل. 
اأّول العب  ا�شبح  اأن  ج��داً  وفخور  ج��داً  �شعيد  اأن��ا  ب�شكل جيد.  بداأنا  فزنا،  لقد 

ي�شّجل يف خم�س ن�شخ خمتلفة. انا �شعيد للفريق برمته".
وتابع "االأمر االأكرث اأهمية هو فوز الفريق. اإنه ا�شبوع وقد انتهى، هذا الف�شل 
هو  الوحيد  تركيزي  جيد.  ب�شكل  ن��ب��داأ  ان  نريد  واالآن  انتهى  لقد  انتهى،  ق��د 
على كاأ�س العامل وكل ما عدا ذلك غر مهم".وبعد تعادل االأوروغ��واي وكوريا 
اجلنوبية �شفر-�شفر، ت�شدرت الربتغال بثالث نقاط قبل مواجهتها املرتقبة 
مع االأوروغواي يف لقاء املخ�شرمني الذي يجمع "�شي اآر 7" بلوي�س �شواري�س 
)35 عاماً( واإدين�شون كافاين )35 عاماً( واملدافع دييغو غودين )36 عاماً(. 
 2018 2016 الذين ودعوا نهائيات  اأوروبا  و�شتكون املواجهة ثاأرية الأبطال 
من ثمن النهائي على يد االأوروغواي بهدف لبيبي مقابل هدفني لكافاين الذي 
اأجل  من  تعترب  باتت  لقطة  يف  رونالدو  مب�شاعدة  امللعب  وت��رك  بعدها  اأ�شيب 
فرناندو  رجال  و�شيحاول  النهائيات.  تاريخ  يف  الريا�شية  الروح  لقطات  اأجمل 
لثمن  بالتاأهل  لهم  �شي�شمح  م��ا  منت�شرين،  واخل���روج  االع��ت��ب��ار  رد  �شانتو�س 
النهائي بغ�س النظر عن نتيجة مباراة كوريا اجلنوبية وغانا التي قدمت اأداء 
ملفتاً �شد الربتغال لكن ذلك مل يكن كافياً لتجنيبها الهزمية. ومرة اأخرى، 
ومن  العامل،  يف  الالعبني  اف�شل  "اأحد  رونالدو  على  من�شباً  الرتكيز  �شيكون 

التاريخ" وفق مدربه �شانتو�س الذي توقع  اف�شل الهدافني على مّر 
�شنبقى نتحدث عنه.  50 عاماً  "بعد  اأنه  الفوز االفتتاحي  بعد 

نتحدث عن بيليه ومارادونا االآن الذين لعبوا قبل 50 عاما، 
ورغم  رونالدو".  عن  التحدث  يف  �شن�شتمر  اننا  اعتقد  ل��ذا 
العبو  ب��دا  غانا،  على  االفتتاحية  اجلولة  يف  الفوز  �شعوبة 
�شانتو�س متما�شكني خالفاً ملا اأ�شيع عن م�شاكل، ال�شيما بني 
رونالدو وبرونو فرناندي�س الذي بات االآن زميله ال�شابق يف 
يونايتد بعدما ف�شخ "�شي اآر 7" عقده مع النادي االإنكليزي. 
متواجد  "التما�شك  اأن  غ��ري��رو  راف��اي��ل  امل��داف��ع  وط��م��اأن 
وال�شحافة حتاول تف�شر االأمور. نحن مت�شامنون جداً 
املقبلة  امل��ب��اراة  فزنا يف  اإذا  ام��ام اجلميع.  ذل��ك  واظ��ه��رن��ا 
�شنتاأهل وبالطبع �شنبحث عن الفوز كما دائما". اأما برونو 
غانا  على  ال��ف��وز  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  لعب  ال��ذي  فرناندي�س 

اأن  "اأعتقد  بالقول  برونالدو  فاأ�شاد  حا�شمتني،  بتمريرتني 
كري�س يحب العمل و�شط هذا النوع من االنتقادات ال�شادرة 
من اجلميع. اآمل بالتايل اأن يوا�شل اجلميع ذلك )انتقاده( 

اأف�شل ما لديه  ُيخِرج  باأن  ت�شاهمون  االأع��الم(  الأنكم )و�شائل 
عندما تفعلون ذلك". وبعدما عانده احلظ �شد كوريا اجلنوبية 

بكرتني ارتدتا من القائم، ي�شعى منتخب "ال �شيلي�شتي" بطل عامي 
1930 و1950 اىل جتديد الفوز على رونالدو ورفاقه لتعزيز حظوظه 
النهائي(  )ن�شف   2010 بعد  توالياً،  الرابعة  للمرة  النهائي  ثمن  ببلوغ 
االنتقادات  وُوّج��ه��ت  النهائي(.  )رب��ع  و2018  النهائي(  )ثمن  و2014 
اأمام  دفاعية  مقاربة  باعتماد  التهامه  األون�شو  دييغو  االأوروغ���واي  مل��دّرب 

هيونغ-مني �شون ورفاقه يف املنتخب الكوري اجلنوبي، لكنه رد على ذلك 
مبطالبته االإعالميني النظر اىل الت�شكيلة االأ�شا�شية.وقال بهذا ال�شدد 
ال�11،  االأ�شا�شيني  الالعبني  خ�شائ�س  خالل  من  وا�شحاً،  "كان  اإن��ه 
داروين  لدينا  "كان  م�شيفاً  مهاجمني"،  الع��ب��ني  ك��ان��وا  اأغلبهم  اأن 
ثالثة  لدينا  كان  كما  بيلي�شرتي.  )فاكوندو(  �شواري�س،  )نونيي�س(، 
التوغل  باإمكانهما  وجناحني  الت�شجيل  على  ق��ادري��ن  و�شط  العبي 
خللق  ال��دق��ة  بع�س  اىل  "افتقر  ف��ري��ق��ه  اأن  واع��ت��رب  االأمام".  اىل 

اأما غودين  املعتادين عليه".  التمريرات  تنوع  افتقدنا اىل  الفر�س.  املزيد من 
الذي اأ�شاب القائم يف ال�شوط االأول، على غرار فيديريكو فالفردي يف الوقت 
بالندم. عليك  لل�شعور  النوع، ال وقت  "يف بطولة من هذا  ال�شائع، فقال  بدل 
التفكر باملباراة التالية. علينا ت�شحيح االأم��ور. حت�شني ما باإمكاننا حت�شينه. 
للمرة  النهائيات  يخو�س  غودين  كان  واإذا  اأف�شل".  ن�شبح  واأن  ننمو  اأن  علينا 
وك��ان جنم  الكروية،  امل�شارح  اأك��رب  على  بدايته  ي�شّجل  فالفردي  ف��اإن  الرابعة، 
"لقد ا�شتمتعت  و�شط ريال مدريد االإ�شباين �شعيداً بتحقيق "احللم"، م�شيفاً 
حقاً. كنت متلهفاً قبل املباراة، لكنها كانت جتربة جميلة". وعلى ملعب املدينة 
التعليمية، تتقارع كوريا اجلنوبية وغانا �شمن م�شعى كل منهما للذهاب بعيداً 
وحماولة تكرار اجناز 2002 بالن�شبة لالأوىل حني و�شلت اىل ن�شف النهائي 
على اأر�شها، و2010 بالن�شبة للثانية حني و�شلت اىل ربع النهائي وكانت قاب 
قو�شني اأو اأدنى من اأن ت�شبح اأول منتخب اإفريقي ي�شل اىل 
دور االأربعة لكن اأ�شامواه جيان اأ�شاع ركلة 
�شواري�س بعد  جزاء ت�شبب بها لوي�س 
ابعاده الكرة بيده ملنعها من دخول 
االأخ��رة من  الدقيقة  ال�شباك يف 
ال�شوط الثاين االإ�شايف. و�شتكون 
امل����واج����ه����ة ب����ني غ���ان���ا وك���وري���ا 
�شعيد  على  االأوىل  اجلنوبية 
البطوالت، لكنهما تواجهتا ودياً 
يف ثالث منا�شبات وفاز املنتخب 
اآخرها  منها،  ث��الث  االإف��ري��ق��ي يف 
-4�شفر عام 2014 بف�شل ثالثية 
مقابل  اأي���و،  اأن��دري��ه  احل���ايل  للنجم 
هزمية تعود اىل �شيف 2011 
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برتغال رونالدو تبحث عن تاأهلها يف مواجهة ثاأرية مع الأوروغواي�صحُر مي�صي ُيحيي اآمال الأرجنتني 

خراردو  ال��ق��دم  ل��ك��رة  املك�شيكي  للمنتخب  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل���درب  ق��ال 
اجلولة  يف  ال�شعودية  �شد  قوية  مواجهة  يتوقع  اإن��ه  ال�شبت  مارتينو 
الثالثة االأخرة من دور املجموعات يف مونديال قطر، حمذراً من اأنه 

�شتحاول املك�شيك ا�شتغاللها". )للتاأهل(،  فر�شة  هناك  "طاملا 
اأم���ام  وع���ّق���دت امل��ك�����ش��ي��ك مهمتها يف ب��ل��وغ ال����دور ال��ث��اين ب��خ�����ش��ارت��ه��ا 
االأرجنتني �شفر2- يف اجلولة الثانية من مناف�شات املجموعة الثالثة، 
الرابع  املركز  اإىل  وتراجعت  واح��دة  نقطة  عند  ر�شيدها  جتمد  حيث 
االأخ���ر ب��ف��ارق ث��الث ن��ق��اط خلف ب��ول��ن��دا امل��ت�����ش��درة ونقطتني خلف 

االأرجنتني وال�شعودية.
اأه��داف على  ال�شعودية بثالثة  الفوز على  اإىل  املك�شيك بحاجة  وباتت 

االأقل االأربعاء املقبل ل�شمان التاأهل، مع تعرث بولندا اأمام االأرجنتني.
وقال مارتينو يف املوؤمتر ال�شحايف عقب اخل�شارة اأمام االأرجنتني "طاملا 

ال تزال لدينا فر�شة، علينا اأن نحاول ا�شتغاللها".
واأ�شاف "ال�شعودية بحاجة اإىل الفوز بهذه املباراة، ونحن كذلك. هي 
القدم،  اأي�شاً. يف احلياة ويف كرة  االأه��داف ونحن  اإىل ت�شجيل  بحاجة 
يجب اأن نتعود على ا�شتعادة التوازن وا�شتغالل الفر�س. فريقي ال يزال 

لديه فر�س للتاأهل، حتى لو كان ذلك �شعًبا".
وتابع "لقد حافظنا على روؤو�شنا مرفوعة يف مواجهة خ�شم كبر واأنا 

متاأكد من اأننا �شنبذل ق�شارى جهدنا يف املباراة القادمة".
ملدة  فر�س  على  احل�شول  م��ن  االأرج��ن��ت��ني  منعنا  "لقد  قائال  واأردف 

�شاعة. لعبنا هكذا الأننا اعتقدنا اأنها اأف�شل طريقة ملواجهة االأرجنتني. 
ك���ان ل��دي��ن��ا م��ه��اج��م��ان ���ش��ري��ع��ان، ك��ن��ا ن��رغ��ب يف اإي���ج���اد م�����ش��اح��ات مع 
انطالقات اجلناحني. رمبا مل ننجح بالطريقة التي توقعناها واأحياًنا 

اأخطاأنا التمريرات االأخرة.
مي�شي.  )ليونيل(  و�شجل  ج���داً  �شغراً  خ��ط��اأ  ارتكبنا  "لقد  واأو���ش��ح 
دقائق  خم�س  فقط  يحتاج  مي�شي  قا�شياً.  ثانياً  هدفا  تلقينا  ذلك  بعد 
ال�شباك،  هز  عندما  مب�شاحة  مي�شي  حظي  ثانية.   30 حتى  ليوؤذيك، 
اأثناء  كبرة  م�شاحات  على  ح�شل  اأن��ه  اأعتقد  ال  خ��ط��اأ.  ارتكبنا  الأن��ن��ا 
املباراة. نحن نعي�س من اأجل هذه امل�شاركة مدة عام ون�شف العام، واأنا 

اأعرف كيف ي�شعر النا�س".

مدرب املك�صيك يتوقع مباراة قوية مع ال�صعودية

�ضعقها بهدفني واقرتب من دور 16 بكاأ�س العامل 

املغرب يرد الدين لبلجيكا بعد 28 عامًا وي�صع قدمًا يف ثمن النهائي 
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�صكي دبي ي�صت�صيف مهرجان �صباق 
املرح الأول من نوعه يف 10 دي�صمرب

اأعلن �شكي دبي، عن ا�شت�شافة مهرجان �شباق املرح االأول من نوعه، بالتعاون 
مع جمل�س دبي الريا�شي، وذلك يوم ال�شبت 10 دي�شمرب، لي�شكل جتربة مميزة 
واالأبرز،  االأج��م��ل  امل��رح  �شباق  ويدعو  االحتفايل.  املو�شم  ه��ذا  خ��الل  وم�شلية 
اأجمل املالب�س واالأحذية اخلا�شة  الزوار من كل االأعمار، لال�شتعداد وارتداء 
االحتفالية، لالنطالق على ميدان ال�شباق الذي ميتد على م�شاحة 400 مرت 
وَيِعُد  �شخ�شياً.  كلوز  �شانتا  من  خا�شة  وم�شاركة  اإطاللة  مع  كيلومرت،   1 اأو 
عائلي  ي��وٍم  بتم�شية  العمرية،  والفئات  امل�شتويات  لكافة  املالئم  ال�شباق  ه��ذا 
خا�شة  جمموعة  على  امل�شاركني  جميع  �شيح�شل  كما  والت�شلية.  باملرح  مليء 
جهاز  ت��ت�����ش��م��ن  ب��ال�����ش��ب��اق، 
امل�شاركة  وميدالية  توقيت 
يف م��ه��رج��ان ���ش��ب��اق امل���رح.  
�شباق  م���ه���رج���ان  وي�����اأت�����ي 
اأر�س  اإط��ار فعالية  املرح يف 
التي  ال�����ش��ت��وي��ة  ال��ع��ج��ائ��ب 
ينظمها �شكي دبي، وت�شمل 
االأن�شطة  م���ن  جم��م��وع��ة 
بهذا  اخل����ا�����ش����ة  امل����م����ي����زة 
املو�شم ال�شاحر واملخ�ش�شة 

لكافة اأفراد العائلة. 

ال�شتاء  مبو�شم  اأبوظبي  ف���راري  ع��امل  حتتفل 
ت�شتمر  التي  ال�شتاء  مهرجان  فعالّية  ع��ودة  مع 
ي��ن��اي��ر، حيث   8 ال��رتف��ي��ه��ي��ة ح��ت��ى  امل��دي��ن��ة  يف 
مع  لها  مثيل  ال  ب��اأوق��ات  ال�شيوف  �شي�شتمتع 
عرو�س ترفيهية وجتارب عائلية مميزة وبرفقة 

�شخ�شيات احتفالية جديدة.
مرة  ال�شتاء  ف�شل  الرتفيهية  املدينة  وت�شتقبل 
باالإ�شافة  االحتفالية،  الديكورات  باأبهى  اأخرى 
الرائعة  وال��زي��ن��ة  امل��م��ي��زة  االأع���ي���اد  ���ش��ج��رة  اإىل 
املذهلة  واالأ���ش��واء  املتالألئة  الثلجية  وال��ك��رات 
واالأك���ال���ي���ل امل��ب��ه��رة يف ك���ل م���ك���ان، ح��ي��ث ميكن 
يف  ال�شور  اأجمل  التقاط  واالأح��ب��اء  لالأ�شدقاء 
مهرجان  حكاية  على  والتعرف  البالزا  منطقة 
الرتفيهية  املدينة  بتجربة  واال�شتمتاع  ال�شتاء 
اإىل  التوجه  لل�شيوف  ومي��ك��ن  ع��امل��ي��اً.  ال��رائ��دة 

»م�شرح البياتزا« مل�شاهدة النحاتني املهرة وهم يحفرون منحوتات ثلجية 
ال�شيوف  �شي�شتمتع  االنتهاء  وعند  االأع��ي��اد،  مو�شم  من  م�شتوحاة  فريدة 

ثلجية  مت��اث��ي��ل  ت�شم  ال��ت��ي  ال��ك��ام��ل��ة  باملجموعة 
االحتفالية  واالأج����واء  البهجة  وتعم  م��ذه��ل��ة.  
فيها  الفنانون  يتجول  حيث  املدينة  اأرج���اء  يف 
ليمّتعوا ال�شيوف بعرو�س ترفيهية مميزة مع 
اأداء حي للفرقة االإيطالية يف ال�شارع االإيطايل 
وعر�س اأداء البوي  Poiاالحتفايل الفريد من 
على  للتزلج  م��ذه��ل  ع��ر���س  �شيقام  كما  ن��وع��ه، 
االأول  من  اب��ت��داًء  االأح��م��ر  امل�شرح  على  اجلليد 
بطريقة  اإيطالية  حكاية  ل��روي  دي�شمرب،  من 
احتفالية حيث ُيبهر املتزجلون املهرة وحمرتفو 
ال�شيوف،  وال���ه���وائ���ي���ة  ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة  االأل����ع����اب 
وي�شفون اأجواء من الت�شويق على املكان بعر�س 
فني مذهل. كما ميكن لل�شيوف خو�س جتربة 

العرو�س  االإي��ط��ايل وم�شاهدة  ال�شارع  ف��راري يف  اإن��زو  تن�شى يف منزل  ال 
ال�شوئية ال�شاحرة، خا�شة خالل حفل اإ�شاءة �شجرة االأعياد، االأمر الذي 
يتيح لهم فر�شة امل�شاركة يف االحتفال مبو�شم االأعياد مع اأحدث العرو�س 

ال�شوئية والثلجية املبهرة.

 17 �شم  الالتينية  اأمريكا  من  ر�شمي  دبلوما�شي  وفد  زار 
من  ع��دداً  ال�شفارات،  باأعمال  وقائماً  عاماً  وقن�شاًل  �شفراً 
برئا�شة  خورفكان،  مدينة  يف  والرتاثية  ال�شياحية  املواقع 
يف  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا  دول���ة  �شفر  ���ش��اك��ون،  فران�شي�شكو  ���ش��ع��ادة 
دائرة  رئي�س  القا�شمي،  فاهم  ال�شيخ  وبح�شور  االإم����ارات، 
العالقات احلكومية بال�شارقة، حيث تعرفوا خالل الزيارة 
ال�شياحية  وجهاتها  واأب���رز  املدينة،  ت��اري��خ  م��ن  جانب  على 

وم�شاريعها التطويرية يف قطاع ال�شيافة والرتفيه.
ويف زيارتهم ملوقع قلعة خورفكان الربتغالية، اطلع اأع�شاء 
وما  الباقية،  وج��دران��ه��ا  املكت�شفة  القلعة  اآث���ار  على  ال��وف��د 

مت��ث��ل��ه م��ن ق��ي��م��ة ت��اري��خ��ي��ة واإرث م��ع��م��اري، وم��وؤ���ش��ر اإىل 
�شالل  وجهة  الوفد  زار  كما  للمنطقة.  العريقة  احل�شارة 
خورفكان، الذي بني من الطبيعة ال�شخرية ليمنح اإطاللة 

بانورامية على كورني�س املدينة ال�شاحلية.
و�شملت الزيارة ال�شوق القدمي ومتحف احلرف التقليدية، 
احلياة  منط  على  الوفد  خاللها  تعرف  فر�شة  مثل  ال��ذي 
الذي عرف به �شكان املنطقة، حيث يحتوي على جمموعة 
غنية من املقتنيات واالأدوات امل�شتخدمة يف املا�شي، ويعطي 
تتميز  التي  والثقافية  فكرة عن معامل احلياة االجتماعية 

بها مدينة خورفكان القدمية.

وتاأتي زي����ارة الوف����د اإىل مناط�ق مدين���ة خورفكان ال�شياحية 
بال�شارقة  احل��ك��وم��ي��ة  العالق�������ات  دائ����رة  ���ش��ع��ي  اإط����ار  يف 
ال����دول االأج��ن��ب��ي��������ة يف دول���ة االإم����ارات  ت��ع��ري��ف ممثلي  اإىل 
وخططها  امل�شتقبلية،  وتطلعاتها  امل��دي��ن��ة  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 

التطويرية.. 
 اإىل جانب التعريف ما تتمتع به مدن ال�شارقة ومناطقها 
من قيمة �شياحية وتراثية، وما متتلكه من مقومات طبيعية 
وتاريخية متثل م�شدر اإثراء لزائريها، خا�شة مع م�شاريع 
خمتلف  ت�شتهدف  التي  املت�شارعة  التحتية  البنى  تطوير 

مناطق االإمارة ومدنها.

جمعية اأ�صواق عجمان التعاونية جتري ال�صحب 
الإلكرتوين اخلام�ش  للفائزين عن نوفمرب

عملية  بعجمان،  الرميلة  بفرع  الرئي�شي  مبقرها  عجمان  تعاونية  اأج��رت 
ال�شحب االإلكرتوين اخلام�س  للفائزين ل�شهر نوفمرب من العام 2022 
والتي نالها 21 فائزاً من مت�شوقي التعاونية بح�شور ال�شيد �شامي حممد 
دائرة  ممثل  ال�شمري،  عي�شى  وال�شيد  عجمان،  تعاونية  عام  مدير  �شعبان 

التنمية االقت�شادية بعجمان،وعدد من االإعالميني يف االإمارة .

لبلبة و�صميحة اأيوب و�صو�صن بدر 
على م�صرح دبي اأوبرا ال�صهر املقبل

فاروق  امللك  امللكية  الغنائية  امل�شرحية  لتقدمي  بدبي  االأوب���را  دار  ت�شتعد 
واملو�شيقى  العربية  بالثقافة  العر�س  ويحتفي  املقبل.  دي�شمرب   12 ي��وم 
ال�شابق،  ف��اروق، ملك م�شر  امللك  ال�شرقية االأ�شيلة، وي�شلط ال�شوء على 
حتيطه  ك��ب��ر،  ملكي  مو�شيقي  اح��ت��ف��ال  يف  ال�����ش��وء  دائ���رة  يتو�ّشط  حيث 
املو�شيقى العربّية يف الع�شر الذهبي. وي�شارك بالغناء يف امل�شرحية املطربة 
امل�شرية ريهام عبداحلكيم، والفنانة جنمة عبداهلل، مب�شاحبة اأنغام فرقة 
الفن بقيادة املاي�شرتو اأحمد طه. ويجمع العر�س جنمات التمثيل بالوطن 
يف  العمري،  و�شفية  وبو�شي  ب��در،  و�شو�شن  ولبلبة،  اأي��وب  �شميحة  العربي 
االأ�شيلة  العربية  واملو�شيقى  املبهرة  بامل�شاهد  حافلة  غنائية  م�شرحية 
التي تعود لعهد امللك فاروق. وياأتي العر�س �شمن مو�شم دبي اأوبرا الذي 
يت�شمن جمموعة من العرو�س التي حتمل عبق االأ�شالة الفنية، اإىل جانب 
م�شاركة كوكبة من اأبرز النجوم مبجال الغناء والتمثيل بال�شرق والغرب. 
 15 اأقيم يوم  اأوبرا دري�شدن بول، الذي  وت�شمن املو�شم احلفل املو�شيقي 
نوفمرب اجل��اري، وهو م�شروع فني يهدف اإىل دعم وتعزيز العالقات بني 
الواأورك�شرتا  حفل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  العربية،  والثقافة  االأوروب���ي���ة  الثقافات 

مو�شيقى احلجرة االأوروبية لل�شالم من دري�شدن.

اختيار  د. رجاء عي�صى القرق 
رئي�صًا  جلامعة هرييوت وات دبي

دب��ي  عن  اأعلنت جامعة هريوت وات 
االإماراتية  االأع����م����ال  ���ش��ي��دة  اخ��ت��ي��ار 
القرق  عي�شى  رجاء  الدكتورة  املتميزة 
والع�شو  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س   -
القرق  �شالح  عي�شى  ملجموعة  املنتدب 
- رئي�شاً للجامعة يف دبي. فمن خالل 
هذا املن�شب �شت�شبح الرئي�س الفخري 
و���ش��ت�����ش��ب��ح ممثلة  دب����ي  ل��ل��ج��ام��ع��ة يف 
املجاالت،   �شتى  يف  للجامعة  و�شفرة 
الدرجات  مبا يف ذلك احتفاليات منح 
هيذر  ب��روف��ي�����ش��ور  ال��ع��ل��م��ي��ة.وق��ال��ت 
، ع��م��ي��د ون��ائ��ب رئي�س  م��اك��ج��ري��ج��ور 
جامعة هريوت وات دبي ، ي�شعدنا اأن 
نعلن عن اختيار الدكتورة رجاء عي�شى 
القرق ونرحب بها يف جامعة هريوت 
القرق  الدكتورة رجاء عي�شى  اإن  وات. 
يف  اخل��ربة  �شنوات  م��ن  العديد  لديها 
جمال االأعمال واملعرفة املحلية والتي 
�شتلهم فريق عملنا يف دبي ، باالإ�شافة 

لكونها قدوة لطالبنا. 

منتجع ليجولند دبي يحتفل باليوم العاملي 
للطفل مع اأطفال ما�صاكا كيدز اأفريكانا 

دبي  ليجوالند  منتجع  يقدمها  ال��ت��ي  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ب��ادرات  اإط���ار  يف   
جزء  باعتباره  ليجوالند  فندق  ق��ام  للطفل،  العاملي  باليوم  االحتفال  ومبنا�شبة 
من منتجع ليجوالند دبي، با�شت�شافة 3 من اأطفال ما�شكا كيدز اأفريكانا موؤخرا 
وذلك بالتعاون مع القرية العاملية.   حتمل موؤ�ش�شة ما�شكا كيدز اأفريكانا يف اأوغندا 
على عاتقها، ب�شفتها موؤ�ش�شة غر هادفة للربح، حتمل مهمة م�شاعدة االأطفال 
الذين فقدوا اأحد ذويهم اأو كالهما ب�شبب املر�س اأو املجاعة اأو احلرب، باأن يحظوا 
مب�شتوي عايل من التعليم وامل�شاركة االجتماعية، وذلك من خالل اإبراز مواهبهم، 
وم�شاعدتهم علي التعرف على اإمكانياتهم املميزة ملنحهم اأمل يف م�شتقبل م�شرق. 

مقيم يف ال�صارقة يفوز ب�العملة الذهبية 
للقرية العاملية ويربح 27 األف درهم

اأعلنت القرية العاملية، اأحد اأهم املنتزهات الثقافية 
للثقافة  االأوىل  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  وال���وج���ه���ة  ال���ع���امل  يف 
وال��رتف��ي��ه وال��ت�����ش��وق يف امل��ن��ط��ق��ة، ع��ن ف���وز حممد 
ح�����ش��ني ج���زي���ري، مب��ب��ل��غ 27 األ����ف دره����م، ب��ع��د اأن 
ابت�شم له احلظ ووجد العملة الذهبية يف باقة كبار 
ال�شخ�شيات اخلا�شة به من القرية العاملية. يجدر 
اأن باقات القرية العاملية لكبار ال�شخ�شيات  بالذكر 

واحل�شرية.  املميزة  والتجارب  املزايا  تقدمه حلامليها من  ملا  نظراً  قيا�شي،  زمن  بالكامل يف  بيعت 
يف  و�شعها  مت  التي  الذهبية  العملة  م�شابقة  عن  �شابق  وقت  يف  اأعلنت  قد  العائلية  الوجهة  وكانت 
اإماراتي، �شمن  األف درهم   27 واحدة من الباقات ب�شكل ع�شوائي ليح�شل من يجدها على جائزة 

احتفاالت املو�شم 27.

عامل فرياري اأبوظبي تطلق مهرجان ال�صتاء وترحب بال�صيوف لق�صاء اأجمل الأوقات

جزيرة يا�ش حتتفي بعيد 
الحتاد الواحد واخلم�صني 

اأعلنت جزيرة يا�س، وجهة الرتفيه واال�شتجمام يف اأبوظبي، عن ا�شت�شافة �شل�شلة 
من الفعاليات والعرو�س الرتفيهية احلية يومياً، يف الفرتة ما بني 1 و3 دي�شمرب 
�شمن احتفاالت عيد االحتاد الواحد واخلم�شني لدولة االإمارات العربية املتحدة. 
وتت�شمن االحتفاالت عرو�س العيالة يف جميع وجهات اجلزيرة، مبا فيها عامل 
فراري اأبوظبي ويا�س ووتروورلد وعامل وارنر براذرز اأبوظبي وكالمي اأبوظبي، 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ع��رو���س االأل��ع��اب ال��ن��اري��ة املذهلة ك��ج��زء م��ن اح��ت��ف��االت الوجهة 
للزوار  اأبوظبي  ف��راري  ع��امل  ويتيح  م�شاًء.   9 ال�شاعة  دي�شمرب  من  الثاين  يف 
فر�شة التقاط �شور تذكارية اأمام علم كبر لدولة االإمارات، يف حني يدعو يا�س 
ووتروورلد زواره لال�شتمتاع برحلة تفاعلية، وتعّلم املزيد عن الثقافة االإماراتية 

مع العديد من االأن�شطة والعرو�س الرتفيهية احلية.

الرائعة.  وال���ت���ج���ارب  ال���ن���اري���ة، 
احل�شول  ل���ل�������ش���ي���وف  ومي����ك����ن 
الوطني  ال���ي���وم  ت����ذك����ارات  ع��ل��ى 
وال�شنعة  االإم����ارات،  اأجنحة  م��ن 
وم��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان لالأعمال االإن�شانية، اإ�شافًة 
األ��ذ النكهات يف منافذ  ت��ذوق  اإىل 
جميع  يف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  امل�����اأك�����والت 
تعد  التي  العاملية،  القرية  اأنحاء 
لال�شتمتاع  للعائالت  رائعاً  مكاناً 
االأ�شبوع  نهاية  عطلة  باحتفاالت 

على نحو مميز.

اأهم  اأح��د  العاملية،  القرية  اأعلنت 
العامل  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ن��ت��زه��ات 
والوجهة العائلية االأوىل للثقافة 
املنطقة،  يف  والت�شوق  وال��رتف��ي��ه 
من  ب��اق��ة  ل�شيوفها  اأع����ّدت  اأن��ه��ا 
الرائعة،  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  ال���ع���رو����س 
املميزة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  واالأن�����ش��ط��ة 
مبنا�شبة عيد االحتاد 51 لدولة 
وذلك  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
خالل الفرتة من 1-4 دي�شمرب.

و�شيتمكن �شيوف القرية العاملية 
العرو�س  باأجمل  اال�شتمتاع  من 

ال�شيوف  �شيكون  كذلك  املميزة. 
النارية  االأل��ع��اب  م��ع  م��وع��د  على 
والتي  م�شاء،  كل  من  التا�شعة  يف 
علم  ب��األ��وان  دب��ي  �شماء  �شت�شيئ 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
اأول  اإ���ش��ح��اق، م��دي��ر  وق���ال مهند 
القرية  يف  ال�������ش���ي���وف  ع����الق����ات 
عالمة  بكوننا  فخورون  العاملية: 
ن�شت�شيف  اأن  وي�شعدنا  اإماراتية 

الفريدة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ه��وي��ة  مي��ي��ز 
لدولة االإم��ارات. ونحن فخورون 
الغايل،  ال��ب��ل��د  ل���ه���ذا  ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا 
وباإبراز تراثه وتقاليده العريقة. 
وقد اأعددنا ل�شيوفنا قائمة غنية 
بالفعاليات اخلا�شة بعيد االحتاد، 
لنحتفي بوطننا وبكل ما يقدمه، 
العرو�س  اأج����م����ل  ذل�����ك  يف  مب����ا 
امل��و���ش��ي��ق��ي��ة، وع����رو�����س االأل���ع���اب 

�شتقدمها  ال����ت����ي  امل���و����ش���ي���ق���ي���ة 
اأورك�������ش���رتا خ��ا���ش��ة م��وؤل��ف��ة من 
�شيوؤّدون  موهوباً،  مو�شيقياً   33
جم��م��وع��ة خم��ت��ارة م��ن االأغ����اين 
امل�شرح  خ�����ش��ب��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الن�شيد  ذل���ك  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي، مب��ا 
الوطني لدولة االإم��ارات العربية 
املتحدة عي�شي بالدي. كما �شيقّدم 
عازيف الكمان والقيثارة جمموعة 

االإماراتية  االأغ���اين  م��ن  خم��ت��ارة 
الوطني  باليوم  احتفااًل  ال�شعبية 
امل�شرح  و���ش��ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ل���ل���دول���ة، 
متثل  ثقافية  ع��رو���ش��اً  الرئي�شي 
القرية  يف   27 ال������  االأج����ن����ح����ة 
ال��ع��امل��ي��ة، وذل����ك جت�����ش��ي��داً لروح 
بها  تتميز  التي  والت�شامح  املحبة 
القرية  االإم����ارات. وحتتفل  دول��ة 
51 لدولة  بعيد االحت��اد  العاملية 

االأن�شطة  م���ن  ك��ب��رة  جم��م��وع��ة 
والفعاليات مبنا�شبة عيد االحتاد، 
ل��ت��ك��ون ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة م����الذاً 
مم���ي���زاً ل��ل��ع��ائ��الت واالأ����ش���دق���اء 
باليوم  واالح����ت����ف����ال  ل���الل���ت���ق���اء 
القرية  ت�شكل  ك��ذل��ك  ال��وط��ن��ي. 
من  للنا�س  التقاء  نقطة  العاملية 
خ��ل��ف��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ومن 
ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ع����امل، وه����و ما 

حتت  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
���ش��ع��ار م��ع��اً اأك����رث اإ����ش���راق���اً، حيث 
���ش��ت��ت��زي��ن ال��وج��ه��ة ب����األ����وان علم 
تتزين  ب��ي��ن��م��ا  االإم����������ارات،  دول�����ة 
اأقوا�س مم�شى االحتفاالت بنق�س 
الوطني  ال��ن�����ش��ي��د  م���ن  م��ق��اط��ع 
ل����ل����دول����ة، و���ش��ت��ظ��ه��ر ال���ب���واب���ات 
كرنفال  وم��ن��ط��ق��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بحلتها االحتفالية وباألوان العلم 

القرية العاملية تك�صف عن احتفالت مميزة وعرو�ش مبهرة لالألعاب النارية 

دائرة العالقات احلكومية ت�صت�صيف 17 �صفريًا وقن�صاًل عامًا من اأمريكا الالتينية يف جولة ب�خورفكان



ت�صفى من ال�صرطان يف يوم ت�صخي�ش اإ�صابتها نف�صه 
�شفيت امراأة من والية تك�شا�س االأمريكية من �شرطان الرئة، بعد 

�شاعات فقط من ت�شخي�س اإ�شابتها باملر�س.
بينما كانت اأبريل بوردو، 61 عاماً، تتلقى فحو�شات �شنوية باالأ�شعة 
املقطعية، فوجئت بوجود ورم عقدي �شغر يف رئتها اليمنى. ومت 
ا�شتدعاوؤها اإىل عيادة م�شت�شفى تك�شا�س هيلث هاري�س ميثودي�شت، 
م�شابة  اأنها  االإ�شافية  االإختبارات  ك�شفت  حيث  وورث،  ف��ورث  يف 
ب�شرطان الرئة يف مرحلة مبكرة جداً. وعلى الفور خ�شعت اأبريل، 
للتخدير املو�شوعي الأخذ اخلزعة واإجراء ق�شطرة رفيعة للغاية 
م��وج��ه��ة اآل���ي���اً. وجن���ح االأط���ب���اء يف ع��م��ل ���ش��ق��وق ���ش��غ��رة يف الرئة 
و�شحب الورم. وبعد ثالثة اأيام، عادت اأبريل اإىل حياتها الطبيعية 

وبداأت مبمار�شة ن�شاطاتها املعتادة يف املنزل.
وقالت اأبريل اإنها مل ت�شدق ما حدث معها، اإذ متت العملية ب�شرعة 

وبب�شاطة، ودون احلاجة للعالج باالإ�شعاع اأو العالج الكيميائي.
وكانت ال�شيدة بوردو قد جنت من ورم الغدد الليمفاوية مرتني يف 

عامي 1984 و 1985 و�شرطان الثدي يف عام 2002.

ُقتلت و�ُصرقت اأع�صاوؤها
اأن  بعد  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ���ش��داه��ا يف خمتلف  ت���ردد  �شنعاء  ج��رمي��ة 
جر�س  من  حملته  ملا  االإع���الم،  و�شائل  عرب  كبر  ب�شكل  انت�شرت 
اإنذار للماليني الذين يبحثون عن احلب "اأونالين"، وذلك بعد اأن 
راحت �شحيته امراأة مك�شيكية، تعر�شت للقتل ومت تقطيع ج�شدها 
و�شرقة اأع�شائها. تعود اأحداث اجلرمية اإىل بالنكا اأريالنو، وهي 
مك�شيكية تبلغ من العمر 51 عاما، وقعت يف غرام طالب يف كلية 
الطب يف برو، يدعى خوان بابلو فيالفويرتي، البالغ من العمر 
37 عاما. وبعد اأ�شهر من عالقة حب متقدة عرب االإنرتنت، قررت 
اأريالنو لل�شفر اإىل ليما للقائه. ويف ال�شابع من نوفمرب، اأخربت 
الرومان�شية ت�شر  "عالقتها  اأن  اأريالنو،  اأخيها، كارال  ابنة  امل��راأة 
اأنها اختفت وتوقفت عن التوا�شل مع عائلتها  اإال  على ما يرام"، 

بعد فرتة وجيزة.
اأكن  "مل  تويرت:  يف  ح�شابها  على  ك��ارال  غ��ردت  نوفمرب،   12 ويف 
اأعتقد اأبدا اأنني �شاأكون يف هذا املوقف، لكنني اليوم اأطلب دعمكم 
املحبوبني  االأ�شخا�س  اأك��رث  اأح��د  على  والعثور  املن�شور  هذا  لن�شر 
 7 اأريالنو يوم االثنني  اأوليفيا  اأهمية يف حياتي. اختفت  واالأكرث 
نوفمرب يف برو، وهي من اأ�شل مك�شيكي، ونخ�شى على حياتها ".

اإزعاج الركاب يجرب طائرة على الهبوط 
ا�شطرت رحلة �شركة �شاوث وي�شت اإيرالينز املتجهة من هيو�شنت، 
تك�شا�س اإىل كولومبو�س، اأوهايو، للهبوط ا�شطراريا يف ليتل روك، 

اأركن�شا�س، بعد ظهر يوم ال�شبت، ب�شبب اإزعاج الركاب.
وهبطت الرحلة رقم 192 يف مطار بيل وهيالري كلينتون الوطني 
حوايل ال�شاعة 3:30 م�شاًء بالتوقيت املحلي، وفقا الإدارة الطران 
اإزعاج  ب�شبب  الطوارئ  حالة  الطاقم  "اأعلن  اأن  بعد  الفيدرالية، 

الركاب".
اإ�س  ب��ي  "�شي  ل���  ال��ط��ران احل���ادث  با�شم �شركة  وو���ش��ف متحدث 
نيوز" يف ر�شالة بالربيد االإلكرتوين باأنه "�شلوك جامح من اأحد 

الركاب".
وقال املتحدث با�شم �شركة الطران اإنه بعد الهبوط يف ليتل روك، 

مت نقل الراكب من الرحلة.
اإ�س  بي  �شي  ل�شبكة  الفيدرايل  التحقيقات  اأك��د مكتب  من جهته، 

نيوز اأنه يحقق يف احلادث. ومل يتم الك�شف عن هوية امل�شتبه به.
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يعاقبان طفلهما باإبقائه يقظا طوال الليل
اأثار زوجان �شينيان جداًل موؤخراً عرب االإنرتنت بعد معاقبة طفلهما على م�شاهدته التلفزيون لوقت طويل بجعله 

يبقى م�شتيقظاً طوال الليل ي�شاهد التلفزيون.
وذكرت التقارير اأن الزوجني اللذين ينحدران من مقاطعة هونان ال�شينية، طلبا من ابنهما البالغ من العمر 8 
�شنوات اإنهاء واجباته املدر�شية والنوم يف الفرا�س يف ال�شاعة 8:30. لكن عندما عادا يف وقت الحق من تلك الليلة، 
وجداه على االأريكة ي�شاهد التلفزيون رغم اأن وقت نومه قد فات، وعلما اأي�شاً اأنه مل يقم بواجبه املنزيل، فقررا 

تلقينه در�شاً قا�شياً.
11 نوفمرب  ال�شينية، تك�شف االأح��داث ليلة  التوا�شل االجتماعي  انت�شر موؤخراً على و�شائل  ووفًقا ملقطع فيديو 
النوم، ولكن عند فح�س  ال�شبي وهو يدخل غرفة  املنزل، وميكن روؤية  اإىل  الوالدان  الثاين عندما عاد  -ت�شرين 
اأدرك الزوجان ب�شرعة ما يجري وا�شطحبا الطفل اإىل غرفة  التلفزيون وجهاز الكمبيوتر املحمول اخلا�شة به، 

املعي�شة.
وتاأجيل  اإىل غرفته  اإعادته  وب��داًل من  االأرج��ح.  ال��ذي كان يتوقعه على  اللفظي  التوبيخ  اأك��رث من  ال�شبي  وتلقى 
عقوبته لالأيام التالية، قام الوالدان بالفعل بت�شغيل التلفزيون واأجرباه على اأن يوا�شل م�شاهدة براجمه املف�شلة. 

ويبدو الطفل مرتاحاً يف البداية، ولكن مع مرور الوقت، ميكن روؤيته يكافح من اأجل البقاء م�شتيقظاً.
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طفلة تدمر اأع�صاب الركاب على منت طائرة
اأثار موقف لطفلة مزعجة على منت طائرة حالة جدل جماعي على مواقع 
التوا�شل االجتماعي، حول اإمكانية عدم ال�شماح لالأطفال بركوب الطائرة. 
ووفًقا ملوقع "ياهو الربيطاين" قام اأحد الركاب على منت الطائرة بت�شوير 
يقرب من  ما  على  االإن��رتن��ت، وح�شل  على  ون�شره  للطفلة  فيديو  مقطع 

18000 م�شاهدة وما يقرب من 2000 تعليق.
ويف مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 27 ثانية، �شوهدت الطفلة واقفة على 
بينما  االأمامي  الراكب  اأم��ام مقعدها، مم�شكة مبقعد  للطي  قابلة  طاولة 

تقفز الأعلى والأ�شفل بجنون.
وقال �شاحب الفيديو اإن الطفلة ا�شتمرت ملدة 8 �شاعات "مدة الرحلة" يف 
الوالدان �شيئا، و�شط حالة غ�شب من  العبث مع الركاب، بينما مل يفعل 
الركاب. ورغم اأن النا�س عادة تتعاطف مع االأطفال واالآباء املراهقني، اإال اأن 

الفيديو اأثار غ�شب م�شتخدمي موقع ريديت، الذي انت�شر عليه الفيديو.
اأوؤيد الدفاع عن االآباء الذين يبكي اأطفالهم،  "اأنا  وعلق اأحد االأ�شخا�س: 

الأنه لي�س بيدهم �شيء، ولكن ما تفعله الطفلة هنا غر مقبول متاًما".
بالتاأكيد،  االأطفال  التعامل مع  ال�شعب  يكون من  اأن  "ميكن  اآخ��ر:  وق��ال 
خا�شة يف موقف مثل هذا مع وجود جمموعة من الغرباء ورمبا يف رحلة 

طويلة جًدا، ولكن ال اأحد يتحمل ذلك".

�صينما الإ�صارة مب�صر.. ا�صتغالل طاقات ال�صم والبكم 
داخل  واأه��م��ي��ت��ه��ا  ال��درام��ي��ة  واالأع���م���ال  وال�شينما  االإع����الم  دور  زي����ادة  م��ع 
االأ�شخا�س  وب��ني  ال�شمع  و���ش��ع��اف  ال�شم  ب��ني  ف��ج��وة  ظ��ه��رت  املجتمعات، 
الطبيعيني يف هذا املجال، فمعظم االأف��الم واالأعمال الدرامية ال ترتجم 

اإىل لغة االإ�شارة، اإال يف حاالت قليلة.
ووفقا لالحتاد العاملي لل�شم، يوجد يف م�شر اأكرث من �شبعة ماليني ون�شف 
والبكم  ال�شم  من   %  10 قرابة  ميثلون  والبكم  ال�شم  من  ن�شمة  املليون 
اإمكاناتهم وا�شتغاللها، ما  يف العامل، وهو عدد كبر ميكن اال�شتفادة من 
دفع املخرج "اأحمد اإ�شماعيل" لتا�شي�س �شينما االإ�شارة، من خالل مدر�شة 

.Soic ال�شينما اال�شتب�شارية �شويك
ي��و���ش��ح اأح��م��د اإ���ش��م��اع��ي��ل ل�����ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة ف��ك��رة امل��در���ش��ة واأه����داف 

تطبيقها:
بالتمييز،  ي�شعرون  واالإع���الم  ال�شا�شات  م��ع  التعامل  عند  والبكم  ال�شم 
واأنهم جمتمع داخل املجتمع ب�شبب عدم ترجمة معظم ما يعر�س اإىل لغة 
االإ�شارة. ال�شم والبكم يرون اأنف�شهم جمتمعا قائما بذاته، ولذلك ق�شينا 
6 اأ�شهر نقرتب فيها من جمتمعهم �شعيا لفهم طريقة تفكرهم ونظرتهم 

للحياة واملجتمع.
اأي  اأن  8 ماليني ن�شمة، ما يعني  عدد ال�شم والبكم يف م�شر يقرتب من 

اأمرب هريد الأكرث 
بحثًا على غوغل

ت�������ش���درت ال��ك��ث��ر م���ن االأح������داث 
كان  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�شحف  عناوين 
التي  الت�شهر  دع���وى  اأه��م��ه��ا  م��ن 
رف���ع���ه���ا ال���ن���ج���م ج�����ون دي�����ب �شد 
زوج���ت���ه ال�����ش��اب��ق��ة وامل��م��ث��ل��ة اأمرب 
نف�شها  و����ش���ف���ت  اأن  ب���ع���د  ه������رد، 
املنزيل يف  العنف  ناجية من  باأنها 
عام  بو�شت  وا�شنطن  ن�شرته  مقال 
ذلك  اإث��ر  اأم��رب  وت�شدرت   .2018
امل�شاهر على  البحث عن  عمليات 

غوغل هذا العام.
عملية  م��ل��ي��ون  ومب��ت��و���ش��ط   5.6 
املتحدة،  الواليات  يف  �شهرياً  بحث 
العمر  من  البالغة  املمثلة  احتلت 
قائمة  يف  ال���������ش����دارة  ع����ام����اً   36
 ،2022 لعام  امل�شاهر  عن  البحث 
 .CelebTattler مل���وق���ع  وف���ق���اً 
نقاط  بتحليل  الويب  موقع  وق��ام 
البيانات من اجتاهات بحث غوغل 
يف 2022 وتتبع اأكرث من 150 من 
امل�شاهر. ال�شيد ديب، كان الثاين 
5.5 مليون  م��ع  ال��ق��ائ��م��ة  ه���ذه  يف 

عملية بحث �شهرياً.

اأفغان�صتان البلد املن�صي 
يف فيلَمني وثائقَيني 

العامل  اأن����ظ����ار  حت���ّول���ت  وق����ت  يف 
يهدف  اأوك���ران���ي���ا،  يف  احل����رب  اإىل 
جديدان  وث���ائ���ق���ي���ان  م�����ش��ل�����ش��الن 
االإ���ش��اءة على ق�ش�س �شحايا  اإىل 
اأكرث  بعد  اأفغان�شتان،  يف  ال�شراع 
املفاجئ  االن�����ش��ح��اب  ع��ام على  م��ن 

للقوات االأمركية.
"ريرتوغرايد"  الوثائقي  ويتبع 
من اإنتاج "نا�شونال جيوغرافيك" 
وال�������ذي ي����ب����داأ ب���ث���ه يف ال����والي����ات 
االأول- ك����ان����ون  م��ط��ل��ع  امل���ت���ح���دة 
دي�����ش��م��رب، ج����راال اأف��غ��ان��ي��ا حاول 
ع��ب��ث��ا اح����ت����واء ت���ق���دم ط���ال���ب���ان يف 
ثانية،  جهة  م��ن   .2021 �شيف 
هاند�س"  ه���ر  "اإن  ف��ي��ل��م  ي����روي 
ق�شة  نتفليك�س،  ع��ل��ى  امل��ع��رو���س 
اإحدى اأ�شغر الن�شاء اللواتي تبواأن 
من�شب رئي�س بلدية يف اأفغان�شتان، 
البالد  م��ن  للفرار  ا�شطرت  وق��د 
على  االإ�شالميون  ا�شتوىل  عندما 

ال�شلطة.
وق������ال م���اث���ي���و ه��اي��ن��ي��م��ن خمرج 
ما  "ن�شينا  اإن���ه،  "ريرتوغرايد" 
م�شيفا  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  يف  حدث" 
"مل يعد عدد كبر من االأ�شخا�س 
ي���ت���ح���دث ع����ن ه�����ذا ال���ب���ل���د ال����ذي 
قالت  جانبها،  م��ن  عنه".  تخلينا 
البلدية  رئي�شة  غ��ف��اري،  ظ��ري��ف��ة 
االأف��غ��ان��ي��ة ال�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي يروي 
ق�شتها،  هاند�س"  ه����ر  "اإن 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن���ه يف ظل 
اأفغان�شتان  اأ�شبحت  حكم طالبان، 
التي  العامل  يف  الوحيدة  "الدولة 
ميكن للمراأة فيها اأن تبيع ج�شدها 
واأط��ف��ال��ه��ا وك���ل م��ا ت��ري��د، ل��ك��ن ال 

ميكنها الذهاب اإىل املدر�شة".

م�صاكل �صحية قد تت�صبب 
بوفاة اإيرين كارا عن 63 عاما 
توفيت اإيرين كارا املمثلة واملغنية وكاتبة االأغاين 
والتي  وج��رام��ي  اأو���ش��ك��ار  جائزتي  على  احلا�شلة 
ا�شتهرت بعملها يف فيلمي "فال�س دان�س" "رق�شة 
�شريعة" و"فيم" "ال�شهرة" احلائزين على جائزة 
االأو�شكار وجرامي ح�شبما قالت مديرتها للدعاية 
اأم�س االأول ال�شبت. وقالت جوديث مو�س يف بيان 
"63 عاما" توفيت يف  ك��ارا  اإن  ن�شرته على تويرت 
معروف  غر  ال��وف��اة  �شبب  واإن  بفلوريدا  منزلها 
موهوبة  روح��ا  "كانت  البيان  يف  واأ�شافت  حاليا. 
االأب������د م���ن خالل  اإىل  اإرث����ه����ا  ���ش��ي��ع��ي�����س  ج��م��ي��ل��ة 

مو�شيقاها واأفالمها".
امل��ه��ن��ي��ة يف جم���ال االأعمال  ك����ارا  وب�����داأت م�����ش��رة 
امل�شرح  اإىل  وامتدت  مبكرة  �شن  يف  اال�شتعرا�شية 
كارا  وحققت  وال�شينما.  واملو�شيقى  والتلفزيون 
دور  لعبت  عندما   1980 ع��ام  يف  كبرة  انطالقة 
ال�شهر  امل��و���ش��ي��ق��ي  ال��ف��ي��ل��م  ك��وك��و ه��رن��ان��دي��ز يف 

"فيم".

يطلق زوجته يف مكرب ال�صوت اأثناء زفاف ابنتهما
تداول ن�شطاء مواقع التوا�شل االجتماعي يف م�شر، مقطع 
زفاف  حفل  م�شرح  �شعد  االأ�شخا�س  الأح��د  �شادما،  فيديو 
و�شط  ال�شوت  واأع��ل��ن يف مكرب  دم��ي��اط،  ابنته يف حمافظة 
املعازمي طالق زوجته يف اللحظة التي هناأ فيها ابنته بحفل 
احل�شور،  جلميع  كبرة  �شدمة  الفيديو  واأظ��ه��ر  زفافها. 
ال��ع��رو���س ب�شكل  اأع��ل��ن االأب ط���الق زوج��ت��ه وال����دة  ب��ع��دم��ا 
قال  امل��ت��داول،  الفيديو  وبح�شب  غام�شة.  الأ�شباب  مفاجئ 
للعري�س  م���ربوك  "األف  ال�����ش��وت:  ال��ع��رو���س يف مكرب  وال���د 
بالتالتة  طالق  فهي  العرو�شة  الأم  بالن�شبة  اأم��ا  والعرو�شة، 
واأل��ف مربوك". ونقلت  اأهلها  بيت  القاعة على  وت��روح من 
اأن  احلفل،  ح�شروا  عيان  �شهود  ل�شان  على  حملية،  مواقع 
الواقعة �شهدتها اإحدى قاعات االأفراح يف حمافظة دمياط، 
اأن العرو�شة دخلت يف حالة من االنهيار فور  اإىل  م�شرين 
حفل  يكتمل  ومل  زفافها  حفل  يف  والدتها  ط��الق  �شماعها 
"هناك  رواي����ات:  بح�شب  ال��ع��ي��ان،  �شهود  واأو���ش��ح  ال��زف��اف. 
خ��الف��ات اأ���ش��ري��ة ب��ني ال��زوج��ني، قبل حفل ال��زف��اف بفرتة 
لي�شت قريبة، ولكن مل يتوقع اأحد من احل�شور ما حدث".

يقتل والدته ويوثق اجلرمية بال�صوت وال�صورة
ال�شبت  االأول  اأم�����س  ال��ق��اه��رة  امل�����ش��ري��ة  العا�شمة  ���ش��ه��دت 
واقعة ماأ�شاوية، بعدما اأقدم �شاب على قتل والدته، وتوثيق 
ب��ال�����ش��وت وال�����ش��ورة، بح�شب م��ا ج���اء يف تقارير  ج��رمي��ت��ه 
اإعالمية حملية. ويف التفا�شيل، فقد تلقت االأجهزة االأمنية 
بالغاً ُيفيد بالعثور على �شيدة مقتولة باأحد �شوارع منطقة 
امل��ب��اح��ث على  رج���ال  لينتقل  ال��ق��اه��رة،  ���ش��رق  �شم�س،  ع��ني 
اأن  التحقيقات  الواقعة. وتبني من خالل  اإىل مكان  الفور 
ال�شيدة يف العقد الثامن من العمر، واأن جنلها وراء ارتكاب 
اجلرمية؛ بعد م�شادة كالمية بينهما. كما تبني اأن ال�شاب، 
الهارب حتى االآن، اعتدى بال�شرب على والدته م�شتخدماً 
اأنفا�شها االأخ��رة، وذلك بعدما  قطعة خ�شبية حتى لفظت 
"بالطو" ومل يعرث عليها، حيث  �شاألها عن قطعة مالب�س 
قام بت�شوير الواقعة بال�شوت وال�شورة. وقال اأ�شقاء املتهم، 
اأمام رجال املباحث، اإن اأخيهم كان يرتدد على اأطباء نف�شيني 
للعالج يف االآونة االأخرة. وجرى نقل جثة ال�شيدة املجني 
عليها اإىل امل�شرحة، واتخاذ االإج��راءات القانونية الالزمة، 

واالإحالة للنيابة العامة امل�شرية التي با�شرت التحقيقات.

مقتل اأ�صرة بالكامل يف منزلها و�صط اخلرطوم
قتلت �شيدة واثنان من اأبنائها رميا بالر�شا�س يف منزلهم يف 
�شاحية بري بو�شط العا�شمة ال�شودانية اخلرطوم ليل اجلمعة 
يف حادثة جددت املخاوف من االنفالت االأمني يف اخلرطوم. 
وفيما مل ت�شدر اجلهات االأمنية بيانا ب�شاأن اجلرمية؛ اإال اأن 
بعد  البيت وفوجئ  االأب كان خ��ارج  اأن  اأف��ادوا  االأ�شرة  اأقرباء 
و�شوله بوجود زوجته واأبنائه مقتولني بالر�شا�س. وتكررت 
والنهب  واالخ��ت��ط��اف  القتل  ج��رائ��م  املا�شية  االأ���ش��ه��ر  خ��الل 
واختطاف  نهب  لع�شابات  كبر  وج��ود  و�شط  اخل��رط��وم؛  يف 
حلركات  التابعة  املجموعات  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ�شافة  منظمة؛ 
الع�شابات  تلك  وتقوم  العا�شمة.  و�شط  يف  تتمركز  م�شلحة 
النقالة  النهار ونهب هواتفهم  املارة يف و�شح  باالعتداء على 
وم��ا ميلكون م��ن ن��ق��ود؛ لكن اجل��رمي��ة االأخ���رة اختلفت يف 
اأن  املغدورة  االأ�شرة  اأك��دت م�شادر قريبة من  حيثياتها حيث 

اجلناة مل يقوموا باأي عملية �شرقة.

ربع مليون ن�صمة جديدة يف م�صر خالل 56 يوما
اأعلن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�شاء 
البالد  داخ��ل  ال�شكان  عدد  و�شول  عن  امل�شري، 
بزيادة  ن�شمة،  األ���ف  و250  م��الي��ني   104 اإىل 

قدرها 250 األفا خالل 56 يوما.
العام  م��ن  اأكتوبر  م��ن  االأول  يف  م�شر  و�شجلت 
اجلاري، و�شول عدد ال�شكان يف الداخل اإىل 104 
االأوىل عربيا.  املرتبة  لتكون يف  ن�شمة،  ماليني 
االجتماعي  الت�شامن  وزي����رة  م�شت�شار  وراأى 
القومي  املجل�س  ومقرر  ال�شحية،  للم�شروطية 
هناك  اأن  ال�شيتاين،  ع��اط��ف  ال�����ش��اب��ق،  لل�شكان 
خالل  م�شر  يف  املواليد  ن�شبة  يف  "انخفا�شا 
اإىل  نف�شه  الوقت  يف  م�شرا  االأخرة"،  الفرتة 
اأنه "البد من القيا�س على مدار العام ككل، الأن 
ن�شبة  فيها  ترتفع  اأن  املمكن  من  ف�شول  هناك 

املواليد".
نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديثه  يف  ال�شيتاين  وت��اب��ع 
تخطيطا  تتطلب  ال�شكانية  "الق�شية  عربية": 
ط��وي��ل االأم������د، ب��ج��ان��ب ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى االأمية 

وتغير  لهن،  عمل  فر�س  وت��وف��ر  الن�شاء  ب��ني 
باأن  ي��وؤم��ن  كونهن  لديهن،  االإجن��اب��ي��ة  العقلية 
اإجناب 3 اأطفال على االأقل هو احلل، وهذا وفقا 

حلديثهن يف امل�شح الذي قامت به الدولة".
"م�شر ت�شر يف االجتاه ال�شحيح، لكن النتائج 
يلبي  وال  م��ا  ن��وع��ا  ب��ط��ئ  ال��ت��ق��دم  اأن  اإىل  ت�شر 
ت��ط��ل��ع��ات ال����دول����ة، ف��ه��ن��اك دع����م ���ش��ي��ا���ش��ي غر 
م�شبوق الفرتة االأخرة، وراأينا ذلك يف م�شروع 
يف  االأ�شرة  تنظيم  ودمج  امل�شرية  االأ�شرة  تنمية 

م�شروع التنمية"، ح�شب قوله.
ع����دد من  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز  "يجب  وا����ش���ت���ط���رد: 
الق�شايا املرتبطة بالزيادة ال�شكانية، من بينها 
الت�شرب من التعليم، وارتفاع معدالت االأمية يف 
فاحلمالت  البطالة،  معدالت  وكذلك  ال��ق��رى، 
احتياجات  وتلبي  مهمة  ال��دول��ة  تنظمها  التي 
ال�شيدات اللواتي يردن تنظيم االأ�شرة، وتبعدهن 
ع��ن احل��م��ل غ��ر امل��خ��ط��ط ل��ه وم���ا يحمله من 

خماطر كبرة".

ليلو باير لدى ح�ضورها احتفال �ضيجالم الذي ا�ضت�ضافه ا�ضلي تي�ضدال يف هوليود، كاليفورنيا. ا ف ب

حمامي منة �صلبي يك�صف ال�صبب وراء اإخالء �صبيلها
ك�شف �شعبان ال�شيد، حمامي نقابة املهن التمثيلية ال�شبب وراء اإخالء �شبيل الفنانة 

امل�شرية منة �شلبي، بعد اتهامها بحيازة مواد خمدرة.
بعد  �شلبي،  منة  اجلمعة،  القاهرة،  امل�شرية يف مطار  االأم��ن  ق��وات  و�شبطت 

عودتها للبالد، بتهمة حيازة مادة خمدرة.
وقال ال�شيد  اإن "الفنانة اأنكرت ملكيتها للمواد املخدرة التي مت �شبطها، 
بد�شها بحقيبتي،  قام  اأعلم من  اأراه��ا، وال  واأول مرة  اأعرفها  وقالت ال 

خا�شة اأن احلقيبة كانت مفتوحة".
واأ�شاف اأن "منة اأو�شحت اأن علبة م�شتح�شرات التجميل فقط هي التي كانت 

بحوزتها، وال تعرف اأي �شيء عن باقي امل�شبوطات".
وتابع املحامي امل�شري: "طالبت باإخالء �شبيل الفنانة باأي �شمان تراه النيابة 
توافر  واالإح�شار، وع��دم  ال�شبط  اإج��راءات  ع��وار يف  منا�شًبا، نظًرا لوجود 
املحروزات،  بطبيعة  املتهمة  علم ومعرفة  واحليازة، وعدم  اأرك��ان احلرز 

وبالطبع اأمرت النيابة باإخالء �شبيلها".


