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وجود املرتزقة ال يزال ي�شكل تهديدا على اأمن املنطقة

حتذير اأممي: حظر الأ�سلحة على ليبيا غري فعال
•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد تقرير �سن�ي خلرباء الأمم املتحدة ح�ل ليبيا، والذي ُقّدم م�ؤخرا 
اإىل جمل�ض الأمن، اأن حظر الأ�سلحة الأممي على ليبيا املفرو�ض منذ 
2011 ل يزال غري فعال، م�سدداً يف ال�قت عينه على اأن وج�د  عام 

مقاتلني اأجانب ي�سّكل خطراً على اأمن املنطقة.
انتهاكه مع  ت�ا�سل  املتحدة  الأمم  اأع�ساء يف  دول  ب��اأن  التقرير  واأف��اد 
الق�سم الأك��رب من  اأن  اأ�سلحة، م�ؤكداً  باإر�سالها  العقاب  اإف��ات تام من 
الأرا�سي الليبية ل يزال حتت �سيطرة جماعات م�سلحة، وفق ملخ�ض 
ح�سلت عليه وكالة فران�ض بر�ض. كما اعترب اخلرباء اأن ا�ستمرار وج�د 
يف  خا�سة  ع�سكرية  و�سركات  و�س�ريني  و�س�دانيني  ت�ساديني  مقاتلني 
الباد ل يزال ي�سكل تهديدا خطريا على اأمن ليبيا واملنطقة برّمتها.

كذلك اتهم التقرير الأممي مرتزقة جمم�عة فاغرن الرو�سية اخلا�سة 
بزرع األغام يف مناطق مدنية يف ليبيا دون حتديد م�اقعها.

نطاق  على  ال��دويل  الإن�ساين  للقان�ن  اجل�سيمة  النتهاكات  و�سجب�ا 
وا�سع يف ظل اإفات تام من العقاب، وفق التقرير.

اأنهم ر�سدوا حالت قر�سنة بحرية  اأي�سا  املتحدة  الأمم  واأك��د خرباء 
�سد �سفن جتارية.يذكر اأن منظمة الأمم املتحدة لطاملا ذكرت باأهمية 
التم�سك بالقرارات الأممية جلهة حظر الأ�سلحة املفرو�ض على ليبيا، 

معتربة اإياها نقطة ج�هرية.
كما �سددت على وج�ب تعزيز هذا القرار.

�سن�ات ح���ادث كثرية ر�سدت  الغارقة يف القتتال منذ  ليبيا  و�سهدت 
�سفناً م�سب�هة يف م�اٍن ونقاط خمتلفة، بالإ�سافة اإىل رحات ع�سكرية 

ومهابط.
اإليها اآلف امل��رت��زق��ة ت���ال��ت ال��دع���ات ال��دول��ي��ة خال  يف ح��ني و���س��ل 
�سددت  م���ؤمت��رات  بعد  اإبعادهم  مراحل  ب��داأت  حتى  املا�سية،  ال�سن�ات 

على وج�د طرد كافة الق�ات الأجنبية.
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•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  �سهد 
رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير �س�ؤون الرئا�سة، ام�ض يف 
بني  تكاملية  �سناعية  �سراكة  عن  الإع��ان  اأب�ظبي، 
م�سر  وجمه�رية  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
العربية، واململكة الأردنية الها�سمية، من اأجل حتقيق 

�سناعية  جم��الت   5 يف  م�ستدامة  اقت�سادية  تنمية 
واعدة ت�سمل الزراعة والأغذية والأ�سمدة، والأدوية، 

واملن�س�جات، واملعادن، والبرتوكيماويات.
ا�ستثماري  ���س��ن��دوق  تخ�سي�ض  مت  الإط����ار  ه���ذا  ويف 
تديره �سركة "القاب�سة" ADQ بقيمة 10 مليارات 
دولر لا�ستثمار يف امل�ساريع املنبثقة عن هذه ال�سراكة 

يف القطاعات املتفق عليها.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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الرئي�ض الأوكراين يزور منطقة ت�سررت من ال�سربات الع�سكرية الرو�سية يف خاركيف  )رويرتز(

يف ط�كي�، ي�سعد ج� بايدن لهجته �سد بكني

تخ�شي�ص �شندوق ا�شتثماري بقيمة 10 مليارات دوالر لال�شتثمار يف امل�شاريع املنبثقة عن هذه ال�شراكة 

بح�سور من�سور بن زايد..الإعالن عن �سراكة �سناعية تكاملية بني الإمارات وم�سر والأردن
ال�سيخ من�س�ر  ال�سراكة بح�س�ر �سم�  ومت ت�قيع 
بن زايد اآل نهيان، ودولة الدكت�ر ب�سر اخل�ساونة، 
الدكت�ر م�سطفى  ودول��ة  الأردين،  ال���زراء  رئي�ض 
امل�����س��ري، وقام  ال������زراء  م��دب���يل، رئ��ي�����ض جمل�ض 
ال�سمايل،  ي��سف  معايل  من  كل  عليها  بالت�قيع 
معايل  و  الأردين،  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزي�����ر 
ال�سناعة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكت�ر 

نيفني  الدكت�رة  ومعايل  املتقدمة،  والتكن�ل�جيا 
جامع، وزيرة التجارة وال�سناعة امل�سرية.

اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  واأك���د 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  روؤي��ة  جُت�سد  ال�سراكة  هذه 
ال��دول��ة »حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اهلل«، لتعزيز التكامل ال�سناعي مع الدول العربية 
وبقية بلدان العامل.        )التفا�سيل �ض13-12-

انفجارات يف خاركيف االأوكرانية بعد زيارة زيلين�شكي

مو�سكو تق�سف �سرق اأوكرانيا وكييف تطلب اأ�سلحة اأطول مدى

بعد �شقوط ماريوبول:
اأوكرانيا: ما هو الهدف الع�سكري الرو�سي القادم ؟

•• الفجر -خرية ال�صيباين

بعد �سق�ط ماري�ب�ل، الذي جت�ّسد من خال ا�ست�سام اآخر جيب مقاوم يف 
م�سانع ال�سلب يف اآزوف�ستال، ترّكز رو�سيا الآن جه�دها الع�سكرية يف �سرق 

وجن�ب اأوكرانيا.
واأعلن اجلي�ض الرو�سي، اجلمعة 20 ماي�، اأنه حرر بالكامل م�سنع اآزوف�ستال، 
م�سجًا �سق�ط مدينة ماري�ب�ل، بعد ا�ست�سام اآخر املقاتلني الوكرانيني، 
وبعد ثاثة اأ�سهر من احلرب، ومع احتدام القتال يف نهر دونبا�ض، يبدو من 

ال�سعب حتديد ا�سرتاتيجية رو�سيا الع�سكرية.  )التفا�سيل �ض10(

•• عوا�صم-وكاالت:

اختتم املبع�ث اخلا�ض لاأمني العام لاأمم املتحدة اإىل 
النقا�سات  من  اأول��ّي��ة  ج�لة  غ��رون��دب��رغ،  هان�ض  اليمن، 
العا�سمة الأردنية عّمان، لفتح طرق رئي�سية يف تعز  يف 
الذي  الهدنة  اتفاق  اأخ��رى، وذلك مب�جب  وحمافظات 

اأُبِرَم ب��ساطة اأممية.
وُو�سع اقرتاح لإعادة فتح الطرق ب�سكل تدريجي، ت�سمن 
اآلية للتنفيذ و�سمانات ل�سامة امل�سافرين املدنيني، بناًء 
على النقا�سات التي ا�ستمرت لثاث اأيام واخليارات التي 

طرحت من قبل الطرفني.
ليندركينغ،  تيم  لليمن  الأم��ريك��ي  املبع�ث  دع��ا  ب���دوره، 
اإىل  اليمن  يف  الهدنة  لتح�يل  للعمل  ال��دويل  املجتمع 
اإدارة  عنه  نقلته  م��ا  ح�سب  ���س��م���ًل،  اأك��ر  �سام  عملية 

ال�سرق الأدنى يف وزارة اخلارجية الأمريكية، اأم�ض.
لدى  الفرن�سي  ال�سفري  لقائه  خ��ال  ليندركينغ  وق��ال 
اإنه يجب على املجتمع الدويل  اإيتيان،  وا�سنطن فيليب 
العمل معاً ل�سمان حت�يل الهدنة يف اليمن اإىل عملية 
اأك����ر ���س��م���ًل وم�����س��اع��دة ال��ي��م��ن ع��ل��ى ا�ستقرار  ���س��ام 

اقت�ساده.

ياأتي هذا غداة اإعان الأمم املتحدة، م�ساء ال�سبت، عن 
ت�افق مبدئي بني احلك�مة اليمنية املعرتف بها دوليا 
الطرق  فتح  لإع���ادة  اق���رتاح  ح���ل  احل�ثيني  وميلي�سيا 
واملعابر ب�سكل تدريجي يف مدينة تعز وحمافظات اأخرى، 

مب�جب اتفاق الهدنة املعلنة برعاية املنظمة الدولية.
اأول��ي��ة م��ن حم��ادث��ات مبا�سرة  ج��اء ذل��ك يف ختام ج�لة 
هي الأوىل من ن�عها بني اجلانبني ا�ستمرت ثاثة اأيام 
يف العا�سمة الأردنية عمان برعاية املبع�ث الدويل اإىل 

اليمن هان�ض غروندبرغ.
وق���ال غ��رون��دب��رغ يف ب��ي��ان، اإن الق����رتاح ال���ذي يق�سي 
باإعادة فتح الطرق ب�سكل تدريجي، ت�سمن اآلية للتنفيذ 
و���س��م��ان��ات ل�����س��ام��ة امل�����س��اف��ري��ن امل��دن��ي��ني، ب��ن��اء على 

اخليارات التي طرحت من قبل الطرفني.
اإىل اختتام  ال��ط��رف��ني  ال����دويل وف����دي  ال������س��ي��ط  ودع����ا 
مداولتهم ب�سكل عاجل وحتقيق نتائج اإيجابية يلم�سها 
القي�د  اأهمية رفع  اإن  اليمني. وقال غروندبرغ  ال�سعب 
وال��ب�����س��ائ��ع ل تقت�سر على  ال��ن��ا���ض  ع��ن ح��ري��ة ح��رك��ة 
الأثر الإيجابي املتمثل برفع وطاأة املعاناة عن اليمنيني 
واإنعا�ض اقت�سادهم، بل �س�ف ي�ساعد يف تعزيز الثقة يف 

العملية ال�سيا�سية اأي�ساً.

•• عوا�صم-وكاالت

دوي  اإن  روي���رتز  م��ن  ق��ال �سحفي 
مدينة  يف  ���س��م��ع  ان���ف���ج���ارات  ع����دة 
خ��ارك��ي��ف الأوك��ران��ي��ة اأم�����ض الأحد 
الرئي�ض  زي�����ارة  م���ن  ���س��اع��ات  ب��ع��د 
كان  ال���ذي  زيلين�سكي  ف���ل���دمي��ري 
ب��اأول ج�لة له خ��ارج منطقة  يق�م 

كييف منذ بدء الغزو الرو�سي.
الدخان  م��ن  �سخم  عم�د  و�س�هد 
�سرق  ���س��م��ال  يف  يت�ساعد  الأ����س����د 
للق�سف  ت��ت��ع��ر���ض  ال���ت���ي  امل���دي���ن���ة 
الرو�سي منذ اأيام، بعد هدوء ن�سبي 

على مدى اأ�سابيع.
م�س�ؤول�ن  ق���ال  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
اإن  اأوك����ران����ي����ا  ����س���رق  حم���ل���ي����ن يف 
ب�سكل  تطاردهم  الرو�سية  ال��ق���ات 
بينما  ت�سفيتهم،  اأج���ل  م��ن  حثيث 
تقدم  حتقيق  ع��ن  م��سك�  تتحدث 

على الأر�ض يف اإقليم دونبا�ض.
فاإن  ميل،  ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
اجلي�ض الرو�سي ي�سعى ب�سكل دوؤوب 
اأوكرانيني  م�س�ؤولني  اغتيال  اإىل 

�سرقي الباد.
قائد  غ����ري����غ�����روف  اأول����ي����غ  وق������ال 
منطقة  يف  الأوك���ران���ي���ة  ال�����س��رط��ة 
الإدارات  روؤ�����س����اء  اإن  ل���غ��ان�����س��ك، 
املحلية، واأنا من بينهم، نتنقل على 

ك��ام��ل ع��ل��ى ل��ي��م��ان، م���ق��ع تقاطع 
لل�سكك احلديدية وتقع غربي نهر 

�سيفر�سكي دونيت�ض يف دونيت�سك.
لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع 
ليمان  معركة  اإن  قالت  الأوك���راين 
م�ستمرة، ح�سبما ذكر م�قع )زد.اإن 

دوت ي�.اإيه( على الإنرتنت.
بعد  على  �سيفريودونيت�سك  وتقع 
م��ن ليمان  60 ك��ي��ل���م��رتاً  ح����ايل 
النهر،  م��ن  ال�سرقي  اجل��ان��ب  على 
وهي اأكرب مدينة يف دونبا�ض ل تزال 
وتتعر�ض  اأوك��ران��ي��ا  �سيطرة  حت��ت 

الآن لهج�م عنيف من الرو�ض.
حاكم  ج�����اي�����داي  ����س���ريه���ي  وق�������ال 
ت�ساعد  ال��سع  ل�هان�سك  منطقة 

ب�سدة.
لدرجة  مكثف  الق�سف  اأن  واأ�ساف 
اأنه مل يعد من املمكن تقييم اأحدث 
ٌقتل  اأن  ب��ع��د  اخل�����س��ائ��ر والأ����س���رار 
اثنان اأم�ض الأول ال�سبت وُدمر 13 

منزًل.
اإن  وك��ان جايداي قال ي�م اجلمعة 
الق�ات قد ت�سطر لان�سحاب من 
الأ�سر،  يف  ال���ق���ع  لتجنب  املدينة 
الق�ات  ك��ان��ت  اإذا  م���ا  ي��ت�����س��ح  ومل 

بداأت الن�سحاب.
ودك����ت امل��دف��ع��ي��ة ال��رو���س��ي��ة كذلك 
طريق لي�سيكان�سك-باخم�ت الذي 

روؤو�سنا مطل�بة لدى  ال��دوام. لأن 
ال��رو���ض، ���س���اء م��ن اأج���ل اأ���س��رن��ا اأو 

ت�سفيتنا ب�سكل نهائي.
الرو�سية  ال����ق�����ات  وك���ث���ف���ت  ه�����ذا 
ه���ج����م���ه���ا على  الأح�����������د،  اأم�����������ض 
مدينة  اأك����رب  ���س��ي��ف��ريودون��ي��ت�����س��ك، 
الأوكرانية  ال��ق���ات  عليها  ت�سيطر 
يف منطقة دونبا�ض يف ال�سرق، فيما 
عربت كييف عن اأملها يف اأن متدها 

الدول الغربية قريباً باأ�سلحة اأط�ل 
مدى ت�ستد حاجتها اإليها.

الق�ية  ال��رو���س��ي��ة  املكا�سب  وت�سري 
واإن  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأي������ام  يف 
دونبا�ض  منطقة  يف  بطيئة،  ك��ان��ت 
اإقليمي  ت�سم  التي  اأوكرانيا  ب�سرق 
حت�ل  اإىل  ودونيت�سك،  ل�هان�سك 
يف احلرب التي دخلت الآن �سهرها 

الرابع.

وت��سك الق�ات الرو�سية فيما يبدو 
على ال�سيطرة على اإقليم ل�هان�سك 
اأه��داف احلرب  اأح��د  بالكامل، وه� 
الأقل اأهمية التي و�سعها الكرملني 
بعد تخليه عن هج�مه على كييف 

يف م�اجهة املقاومة الأوكرانية.
الرو�سية  ال����دف����اع  وزارة  وق���ال���ت 
النف�سالية  وال���ق����ات  ق���ات��ه��ا  اإن 
املتحالفة معها ت�سيطر الآن ب�سكل 

اجلي�ش امل�سري ي�سفي 10 اإرهابيني ب�سيناء 
•• القاهرة-وكاالت

متكن اجلي�ض امل�سري من ت�سفية 10 اإرهابيني �سديدي اخلط�رة ب�سمال �سيناء.
واأعلن اجلي�ض عن حما�سرة ب�ؤرة اإرهابية كانت تتح�سن بها عنا�سر اإرهابية �سديدة 
اخلط�رة، ووقع تبادل لإطاق النار اأ�سفر يف النهاية عن ت�سفية 10 من العنا�سر 

الإرهابية، ُعر بح�زتهم على قنابل يدوية ودانات وذخائر.
كما اأكد اجلي�ض امل�سري �سبط اإرهابي اآخر خطري يجري حالياً التحقيق معه.

وكان اجلي�ض امل�سري قد اأ�سار اإىل ت�سفية 23 اإرهابياً خال الأيام املا�سية عقب 
اإحباط هج�م على حمطة رفع املياه غرب �سيناء.

الإره��اب��ي��ني عقب  اأوك���ار  اجل���ي��ة على  ال�س�ر �سرباته  م��ن خ��ال  وك�سف اجلي�ض 
من  ع��دد  وحما�سرة  ماحقة  الع�سكري  املتحدث  اأعلن  حيث  الإره��اب��ي،  احل��ادث 
العنا�سر الإرهابية باملناطق املنعزلة واملتاخمة للمناطق احلدودية، م�سريا اإىل اأن 
بتنفيذ �سربة ج�ية مركزة،  اجل��اري  ال�سابع من ماي�  ي�م  الق�ات اجل�ية قامت 
اأ���س��ف��رت ع��ن تدمري ع��دد م��ن ال��ب���ؤر الإره��اب��ي��ة، وعربتي دف��ع رب��اع��ي ت�ستخدمها 
9 عنا�سر  العنا�سر الإرهابية يف تنفيذ خمططاتها الإجرامية، ف�سا عن مقتل 

تكفريية.

�ص 07

�ص 09

�ص 18

ختام اأبوظبي للكتاب العر�ص 
الثقايف الأكرب يف ال�رشق الأو�سط

اأخبار الإمارات

لبنان..ا�ستن�ساخ جتارب الف�سل 
يف �سوء الن�سداد ال�سيا�سي

عربي ودويل

ريال يَُكرِ�ص نف�سه »امللك« 
املطلق ومعه اأن�سيلوتي 

الفجر الريا�سي

عليه  ال�سيطرة  رو�سيا  على  يتعني 
لتط�يق الق�ات الأوكرانية، وقالت 
ك���ب���رياً حلق  دم�������اراً  اإن  ال�����س��رط��ة 

مبدينة لي�سيكان�سك.
واملفاو�ض  الرئي�ض  م�ست�سار  ودع��ا 
ب�دولياك  م��ي��خ��ائ��ي��ل���  الأوك�������راين 
قاذفات  ب���اده  ت�سليم  اإىل  جم���دداً 
بعيدة  ال��ف���ه��ات  متعددة  ���س���اري��خ 
امل������دى اأم���ري���ك���ي���ة ال�������س���ن���ع، وق����ال 
لرويرتز  اأم���ريك���ي����ن  م�������س����ؤول����ن 
اإر���س��ال مثل ه��ذه الأن��ظ��م��ة يتم  اإن 
املحتمل  وم��ن  بجدية،  فيه  النظر 

اتخاذ قرار يف الأيام املقبلة.
ت���ي��رت: من  ب���دول��ي��اك على  وكتب 
تتعر�ض  ع��ن��دم��ا  ال��ق��ت��ال  ال�����س��ع��ب 
للهج�م من على بعد 70 كيل�مرتاً 
ولي�ض لديك ما ترد به، نحتاج اإىل 

اأ�سلحة فعالة.
الرئي�ض  ق�����ال  ذل������ك،  غ�������س����ن  يف 
زيلين�سكي  ف�ل�دميري  الأوك����راين 
اإن  امل���ا����س���ي���ة  ال���ل���ي���ل���ة  خ����ط����اب  يف 
بالأ�سلحة  �سيمدونها  باده  حلفاء 
اأخ��ب��اراً طيبة  يت�قع  واإن��ه  املطل�بة 

هذا الأ�سب�ع.
وق���������ال م�������س���ت�������س���اره اأول���ي���ك�������س���ي 
اأري�����س��ت���ف��ي��ت�����ض: م���ن امل���رج���ح اأن 
نحتاجها  ال��ت��ي  الأ���س��ل��ح��ة  نت�سلم 

ب�سدة قريباً.

جرنال من�ساوي يتوىل قيادة اأعلى 
هيئة ع�سكرية يف الحتاد الأوروبي

•• فيينا - وام:

بريجر،  روب�����رت  اجل�����رنال  ت�����ىل 
رئ��ي�����ض الأرك�������ان ال�����س��اب��ق جلي�ض 
اللجنة  رئ��ي�����ض  من�سب  ال��ن��م�����س��ا، 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ل���احت���اد الأوروب�������ي 
EUMC، واأ�سبح يق�د اأعلى هيئة 
ع�����س��ك��ري��ة يف الحت�����اد الأوروب������ي، 
اأرك��ان جي��ض  روؤ�ساء  ت�سم جميع 

دول الحتاد، ملدة 3 اأع�ام مقبلة.
وق����ال����ت ك�����اودي�����ا ت����ان����ر، وزي�����رة 
اختيار  اإن  ال��ن��م�����س��اوي��ة  ال����دف����اع 
لقيادة  ع�����س��ك��ري من�����س��اوي  ق��ائ��د 
اأرك��ان جي��ض دول الحتاد  روؤ�ساء 
الأداء  على  تاأكيدا  يعد  الأوروب���ي، 
على  النم�ساويني  للجن�د  املمتاز 

امل�ست�ى الدويل.
واأع��ل��ن اجل����رنال ب��ري��ج��ر، يف اأول 
ل���ه، ع��ن رغ��ب��ت��ه بالعمل  ت�����س��ري��ح 
الأوروبيني،  الأرك�����ان  روؤ����س���اء  م��ع 
دفاعية  ث���ق���اف���ة  ب����ن����اء  مل����ا����س���ل���ة 
الأوروب��ي، وقال  حقيقية لاحتاد 
تتمثل  ال��ق�����س���ى  الأول������ي�����ة  اإن 
"الب��سلة  ل���  ال��ك��ام��ل  التنفيذ  يف 
ال�سرتاتيجية" يف �سيا�سة الحتاد 
ت�سمل  التي  الدفاعية،  الأوروب����ي 
جمم�عة من الإجراءات لتح�سني 
الأو������س�����اع ال���دف���اع���ي���ة ل���احت���اد، 
جديدة  ����س���ارب���ة  ق������ات  واإن�������س���اء 
يف اإط����ار وف���اء الحت����اد الأوروب�����ي 

بتعهداته لتعزيز الأمن العاملي.

اأردوغان: لن ن�سمح بدخول دول 
داعمة لالإرهاب حللف الأطل�سي 

•• اإ�صطنبول-رويرتز:

الإخبارية  )ت��ي.اآر.ت��ي(  قناة  ذك��رت 
ال��رتك��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة ام�������ض الأح����د 
ال���رتك���ي رج���ب طيب  ال��رئ��ي�����ض  اأن 
ب��اأن املحادثات التي  اأردوغ��ان �سرح 
ج�����رت ب����ني ت���رك���ي���ا ووف�����دي�����ن من 
املا�سي  الأ���س��ب���ع  وال�س�يد  فنلندا 
وباأن  املت�قع  امل�ست�ى  على  تكن  مل 
اأنقرة ل ميكن اأن ت�افق على دخ�ل 

دول داعمة لاإرهاب حلف النات�.
ان�سمام  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ا  واع���رت����س���ت 
مما  احل��ل��ف  اإىل  وال�����س���ي��د  فنلندا 
اأدى اإىل تعليق اتفاق كان من �ساأنه 
ال�سماح بت��سيع تاريخي للحلف بعد 
وت�سري  لأوك��ران��ي��ا.  الرو�سي  ال��غ��زو 
اإىل  الأخ���رية  اأردوغ����ان  ت�سريحات 
لن�سمامهما  معار�سته  ا�ستمرار 

اإىل التحالف الدفاعي الغربي.
اأردوغ�����ان  ق����ل  ال�سحفي�ن  ون��ق��ل 
ل��دى ع���دت��ه م��ن زي���ارة لأذربيجان 
طيب  دام  م��ا  ال�����س��ب��ت  الأول  اأم�����ض 
تركيا  جلمه�رية  رئي�سا  اأردوغ����ان 
نعم  ن��ق���ل  اأن  بالتاأكيد  ميكننا  ل 
لدخ�ل الدول التي تدعم الإرهاب 

حلف �سمال الأطل�سي.
فنلندا  م�����س��ع��ى  ت���رك���ي���ا  وت���رف�������ض 
حلف  اإىل  الن�������س���م���ام  وال�������س����ي���د 
�سمال الأطل�سي تاأ�سي�سا على اأنهما 
بحزب  مرتبطني  اأ�سخا�سا  ت�ؤويان 

العمال الكرد�ستاين.

اإذا هاجمتها بكني:
هل �ستدافع وا�سنطن عن تايوان؟ فهم خطاب بايدن!

•• الفجر - بيري انطوان دونيت –ترجمة خرية ال�صيباين

هل هي نهاية الغم��ض ال�سرتاتيجي؟ هل هي ر�سالة حزم مر�سلة اإىل 
اأن  ال��ذي يجب  م��ا  ا�سرتاتيجي خطري؟  ارت��ب��اك  اأم  ت��اي���ان  بكني ح���ل 
الأمريكي،  الرئي�ض  اأعلن  الأخ��رية؟  بايدن  ج�  ت�سريحات  من  نفهمه 
الثنني 23 ماي� يف ط�كي�، اأن ال�ليات املتحدة �ستدافع عن تاي�ان اإذا 
هاجم اجلي�ض ال�سيني اجلزيرة املتمردة. قبل اأن ينفي البيت الأبي�ض، 

ثم يرتاجع ه� نف�سه، عن ت�سريحاته... وهذه لي�ست املرة الوىل.
)التفا�سيل �ض11(

الإ�سرائيلي:  الوزراء  رئي�ش 
انتهت الإيرانية  احل�سانة 

•• القد�س-وكاالت:

نفتايل  اإ�سرائيل  وزراء  رئي�ض  هدد 
لإي����ران،  ���س��رب��ات  ب��ت���ج��ي��ه  بينيت 
الذي  احل�����س��ان��ة  ع��ه��د  اأن  م�سيفاً 

يتمتع به النظام الإيراين انتهى.
تفلت  ل��ن  اإي�����ران  اإن  بينيت  وق����ال 
على  التحري�ض  على  ال��ع��ق��اب  م��ن 
بعد  الهجمات من خال وكائها، 
باحلر�ض  عقيد  اغتيال  من  اأ�سب�ع 
األقي  ال�����ذي  ط���ه���ران  يف  ال����ث�����ري 

بالل�م فيه على اإ�سرائيل.
واغتيل ح�سن �سياد خدايي، الذي 
ل�سن  بالتخطيط  اإ�سرائيل  اتهمته 
جميع  يف  م�اطنيها  �سد  هجمات 
اأنحاء العامل، عندما اأطلق �سخ�سان 
عليه  النار  نارية  دراج��ة  منت  على 
هذا  وتكرر  ل�سيارته.  قيادته  اأثناء 
�سابقة  الأ�سل�ب يف عمليات اغتيال 
يف اإيران ا�ستهدفت بالأ�سا�ض علماء 
ال��ن���وي��ة واألقي  يف جم��ال ال��ط��اق��ة 
بالل�م فيها ب�سكل كبري على جهاز 

املخابرات الإ�سرائيلي )امل��ساد(.

اختتام جولة اأولّية من املحادثات حول فتح الطرق يف تعز

وا�سنطن تدعو اإىل حتويل هدنة اليمن لعملية �سالم �ساملة

ماذا بعد �سق�ط ماري�ب�ل؟
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات ت�سارك يف اجتماع »جمموعة دراجون« باململكة املتحدة
•• اأبوظبي-وام:

�ساركت دولة الم��ارات يف اجتماع 
عقد  ال��ذي  دراج�ن"  "جمم�عة 
يف اململكة املتحدة و�سم عددا من 
روؤ�ساء اأركان دول جمل�ض التعاون 
واململكة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل���دول 
وجمه�رية  الها�سمية  الأردن���ي���ة 

العراق واململكة املتحدة.
رفيع  وف������د  الج����ت����م����اع  ح�������س���ر 
امل�ست�ى من وزارة الدفاع يرتاأ�سه 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن م��ه��ن��د���ض عي�سى 
امل��زروع��ي نائب  ب��ن ع��ب��ان  �سيف 
امل�سلحة،  ال���ق����ات  اأرك�����ان  رئ��ي�����ض 
ح��ي��ث ن��اق�����ض رئ��ي�����ض ال����ف���د مع 
دراج�ن"  "جمم�عة  اأع�������س���اء 
اأوجه التعاون امل�سرتك بني الدول 
القدرات  تط�ير  و�سبل  امل�ساركة 
الكثري  يف  الع�سكرية  والإم��ك��ان��ات 
هام�ض  وع����ل����ى  امل������ج������الت.  م�����ن 
رئي�ض  ن���ائ���ب  ال��ت��ق��ى  الج���ت���م���اع، 
الفريق  امل�سلحة  ال���ق����ات  اأرك�����ان 

اأب��ن��اء الإم����ارات، وع��رب ق��ائ��ًا: اإن 
مكانة  من  دولتنا  اإليه  و�سلت  ما 
والزده����ار  ال��ت��ط���ر  م��ن  متقدمة 
ه� نتيجة غرا�ض الآباء امل�ؤ�س�سني 
وب�����س���اع��د اأب��ن��ائ��ه��ا، ول����ل الدعم 

البلدين  ب��ني  ال��دف��اع��ي  ال��ت��ع��اون 
الفريق  ق����ام  ك��م��ا  ال�����س��دي��ق��ني. 
بن  �سيف  عي�سى  مهند�ض  ال��رك��ن 
املرافق  وال���ف��د  امل��زروع��ي  عبان 
�ساندهري�ست  كلية  يف  بج�لة  ل��ه 

اأب��ن��ائ��ه لي�ض  يف ط��اق��ات وق����درات 
فقط يف املجال الع�سكري ولكن يف 
جميع املجالت، ملا و�سلنا اإىل هذا 
العايل من احلرفية ول  امل�ست�ى 
بنات  من  الن�سائي  العن�سر  �سيما 

بن  �سيف  عي�سى  مهند�ض  ال��رك��ن 
اأركان  رئي�ض  املزروعي مع  عبان 
ال��دف��اع ال��ربي��ط��اين ال��ف��ري��ق اأول 
راديكن  ان��ت���ن��ي���  ال�����س��ري  ب��ح��ري 
ت��ط���ي��ر عاقات  ���س��ب��ل  ون��اق�����س��ا 

الر�سيدة  الاحمدود من قيادتنا 
م���ن �ساحب  م��ب��ا���س��رة  وم��ت��اب��ع��ة 
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
ال�ستثمار  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه  اهلل" 

ال���ع���ري���ق���ة وال����ت����ق�����ا ع��������ددا من 
املر�سحني  وال���ط���ال���ب���ات  ال��ط��ل��ب��ة 
عن  وع���رب  ال��ك��ل��ي��ة،  منت�سبي  م��ن 
التاأهيل  مل�ست�ى  وتقديره  فخره 
املر�سح�ن من  اإل��ي��ه  و���س��ل  ال���ذي 

المارات الاتي دخلن هذا املجال 
واأثبنت  وا���س��ت��ح��ق��اق  ج�����دارة  ع���ن 
مقدرات  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ن 
ومكت�سبات الدولة جنباً اإىل جنب 

مع اأخيها الرجل.

ال�سحة جتري 196,359 فح�سا وتك�سف عن 372 اإ�سابة جديدة بفريو�ش كورونا امل�ستجد و380 حالة �سفاء 
••   اأبوظبي -وام:

وزيادة  لت��سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
ن��ط��اق ال��ف��ح������س��ات يف ال��دول��ة ب��ه��دف الك��ت�����س��اف امل��ب��ك��ر وح�سر 
 "19  - "ك�فيد  امل�����س��ت��ج��د  ك����رون���ا  ب��ف��ريو���ض  امل�����س��اب��ة  احل����الت 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت ال�زارة عن اإجراء 196،359 
فح�سا جديدا خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ض الطبي.
وت��سيع  الدولة  يف  والفح�ض  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف    و�ساهم 
نطاق الفح��سات على م�ست�ى الدولة يف الك�سف عن 372 حالة 
خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  ك�رونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�سابة 
الازمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها 

وبذلك يبلغ جمم�ع احلالت امل�سجلة 907،441 حالة.
تداعيات  م��ن  وذل����ك  ح��ال��ت��ني م�سابتني  وف����اة  ال������زارة  واأع��ل��ن��ت 
ال�فيات يف  امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد  الإ�سابة بفريو�ض ك�رونا 
املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  ح��الت.   واأعربت   2،304 الدولة 
عن اأ�سفها وخال�ض تعازيها وم�ا�ساتها لذوي املت�فني، ومتنياتها 
بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجل��ه��ات  م��ع 

الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سامة اجلميع.
واأعلنت ال�زارة �سفاء 380 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ض ك�رونا 
املر�ض بعد  اأعرا�ض  التام من  19" وتعافيها   - "ك�فيد  امل�ستجد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخ�لها امل�ست�سفى، وبذلك 

يك�ن جمم�ع حالت ال�سفاء 891،076 حالة.

جامعتا القا�سمية والو�سل ينظمان موؤمترا علميا دوليا يف الثامن من �سهر يونيو املقبل  
•• ال�صارقة-الفجر:

بينهما م�ؤمتر  فيما  الثنائي  التعاون  اإطار  ال��سل يف  القا�سمية وجامعة  تنظم اجلامعة 
عمليا دوليا يف الثامن من �سهر ي�ني� ويت�ا�سل على مدى ي�مني يف م��س�ع يحمل عن�ان 
" ال�اقع املعا�سر واأثره يف العل�م ال�سرعّية" . ومن �ساأن امل�ؤمتر الذي يجري ال�ستعداد 
امل�سرتكة بني  الأدوار  اأن يعزز من  امل�ساركة  البح�ث  على قدم و�ساق لتنظيمه وا�ستقبال 
ال�سريعة  كليتي  بني  امل�ؤ�س�سي  للتكامل  وحتقيق  ال��سل،  وجامعة  القا�سمية  اجلامعة 
والدرا�سات الإ�ساميَّة يف اجلامعتني وي�سارك يف امل�ؤمتر نخبة من الأكادمييني والباحثني 
اأ�سحاب الخت�سا�ض من الدول العربية والإ�سامية لي�سهم�ا يف بح�ثهم لإثراء خمتلف 
امل�ساركات املتن�عة  يف حماور امل�ؤمتر. و�ستعمل حماور امل�ؤمتر اإىل بيان دور العل�م ال�سرعّية 
يف التنمية احل�سارية للمجتمعات، ومناق�سة اأبرز امل�ستجدات املعا�سرة عاوة على معاجلة 
م��س�ع امل�ؤمتر حلاجة مهمة يف م�اكبة املتغريات والعمل على معاجلة ق�سايا الأمة يف 

�س�ء ما ا�ستجد من ح�ادث وق�سايا وم��س�عات متجددة .

ال�سحة تعلن تقدمي 7,248 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تقدمي 7،248 جرعة من 
لقاح "ك�فيد19-" خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ 
جمم�ع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�ض 24،902،701 
جرعة ومعدل ت�زيع اللقاح 251.79 جرعة لكل 100 �سخ�ض. 
ك�فيد19-  لقاح  لت�فري  ال����زارة  خطة  مع  متا�سيا  ذل��ك  ياأتي 
التطعيم  عن  الناجتة  املكت�سبة  املناعة  اإىل  ال��س�ل  اإىل  و�سعياً 
والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ض 

"ك�فيد19-".

�سرطة اأبوظبي ومركز النقل يعززان الوعي بال�ستخدام الآمن للدراجات وال�سكوتر الكهربائي

ح�ل  لغات  بعدة  ميدانية  ت�عية 
الدراجات  ا���س��ت��خ��دام  ا���س��رتاط��ات 

ا�ستخدامها.
امل�������رور  م����دي����ري����ة  اأن  واأو��������س�������ح 

ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة ب�����ه�����دف ت���ع���زي���ز 
ت�زيع  و�سملت  املرورية  ال�سامة 

وال���دوري���ات وب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
مبادرات  ن��ف��ذت  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل 

•• اأبوظبي -وام:

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  دع����ت 
الدراجات  م�ستخدمي  اأب���ظ��ب��ي 
الكهربائي  وال�����س��ك���ت��ر  ال��ه���ائ��ي��ة 
مبتطلبات  الل��ت��زام  ���س��رورة  اإىل 
وال�سامة  الأم�����ن  وا����س���رتاط���ات 
وتعليمات الل�حات الإر�سادية اأثناء 
الدراجات، وجتنب  تلك  ا�ستخدام 
ال�سل�كيات غري القان�نية، حر�ساً 
ع��ل��ى ���س��ام��ت��ه��م و���س��ام��ة اأف����راد 

املجتمع.
النقل  م����رك����ز  ج����ه�����د  وث����م����ن����ت 
البلديات  لدائرة  التابع  املتكامل، 
اإط����اق ح��م��ل��ة ت�عية  وال��ن��ق��ل يف 
�سرطة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ����س���ام���ل���ة 
انطاقاً  وال�������س���رك���اء  اأب����ظ���ب���ي 
م�����ن احل�����ر������ض ع���ل���ى رف������ع وع���ي 
باأهمية  ال����دراج����ات  م�����س��ت��خ��دم��ي 
ا�سرتاطات  واتباع  الآمنة  القيادة 

ال�سامة  اأدوات  عن  عبارة  هدايا 
الكهربائية  الدراجات  مل�ستخدمي 
لهم  حتفيزا  وذل���ك  "ال�سك�تر" 
على اللتزام بالق�انني والأنظمة 
ووقايتهم  �سامتهم  تعزز  وال��ت��ي 

من املخاطر.
م�ستخدمي  ت���ع��ي��ة  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
"ال�سك�تر"  الكهربائية  الدراجات 
املرورية،  والإر����س���ادات  ب��ال��ق���اع��د 
والطرق وامل�سارات امل�سم�ح القيادة 
متطلبات  بكافة  والل��ت��زام  فيها، 
الأم�����ن وال�����س��ام��ة والإر������س�����ادات 
املناطق  يف  اإليها  امل�سار  وال��ل���ائ��ح 
ال��ق��ي��ادة، ل�سمان  ف��ي��ه��ا  امل�����س��م���ح 

حماية امل�ستخدمني.
ودع�������ا م�����س��ت��خ��دم��ي ال�����دراج�����ات 
اإىل  "ال�سك�تر"  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
اخل����ذة  بلب�ض  الل���ت���زام  ����س���رورة 
وم���������س����دات ال����رك����ب����ة وامل���اب�������ض 
/الف�سف�رية/،  لاإ�ساءة  العاك�سة 

اخلا�سة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���ائ���ح���ة 
اله�ائية  ال���دراج���ات  ب��ا���س��ت��خ��دام 

والكهربائية.
عبداهلل  ����س���امل  ال��ع��م��ي��د  ورح������ب 
ب��ن ب���راك ال��ظ��اه��ري ن��ائ��ب مدير 
بجه�د  والدوريات  املرور  مديرية 
اإ�سدار  امل��ت��ك��ام��ل يف  ال��ن��ق��ل  م��رك��ز 
وال�سرتاطات  ال�����س���اب��ط  دل��ي��ل 
ال��ف��ن��ي��ة ل����س���ت���خ���دام ال����دراج����ات 
ال��ه���ائ��ي��ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف اإم���ارة 
اأب�����ظ����ب����ي، ل���ت���ق���دمي الإر������س�����ادات 
م�ستخدمي  اإىل  وال���ت����ج���ي���ه���ات 
والكهربائية،  اله�ائية  الدراجات 
الفنية  ال����س���رتاط���ات  م��ت�����س��م��ن��اً 
واأن���������������اع ال��������دراج��������ات امل�������س���رح 
الغرامات  وت��سيح  با�ستخدامها، 
بالتعليمات  اللتزام  بعدم  املتعلقة 
ومتطلبات  ومعايري  والإر����س���ادات 
وامل�سارات  وال����ط����رق  ال�������س���ام���ة، 
والأم�����اك�����ن امل�������س���رح ل���ل���دراج���ات 

خ�����س������س��اً اأث���ن���اء ق��ي��ادت��ه��ا ل��ي��ًا و 
ب��اإ���س��اءة بي�ساء  ال���دراج���ة  ت��زوي��د 
حمراء  واإ����س���اءة  اأم��ام��ي��ة  عاك�سة 
بتعليمات  والل�������ت�������زام  خ���ل���ف���ي���ة 
ال�قاية  وا����س���رتاط���ات  ال�����س��ام��ة 
واإيقافها  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال���ل����ائ���ح 
/اإن  ل��ه��ا  املخ�س�سة  الأم���اك���ن  يف 
وجدت/ وعدم تركها ب�س�رة تعيق 
امل�����س��اة، وعدم  اأو  امل��رك��ب��ات  ح��رك��ة 
ال�س�اخ�ض  اأع��م��دة  على  تثبيتها 

املرورية واأعمدة الإنارة.
وحث على �سرورة تخفيف �سرعة 
قيادة الدراجة يف املناطق املزدحمة 
امل�سم�ح  امل�������س���ارات  يف  وق��ي��ادت��ه��ا 
الإر�سادية  ال��ل���ح��ات  بح�سب  ب��ه��ا 
للم�ساة  امل�������س���رتك���ة  وامل���������س����ارات 
والكهربائية  اله�ائية  والدراجات 
والفرعية  ال���داخ���ل���ي���ة  وال����ط����رق 
و الل���ت���زام مب��ت��ط��ل��ب��ات اإج�����راءات 

الأمن وال�سامة.

عودة ن�سطة لقطاع املعار�ش واملوؤمترات يف اأبوظبي خالل مايو
•• اأبوظبي- وام:

�سهدت اأب�ظبي ع�دة ق�ية ون�سطة لقطاع الفعاليات يف �سهر ماي� اجلاري 
العاملية  والفعاليات  امل���ؤمت��رات  املعار�ض  م��ن  بالعديد  مزدحماً  ك��ان  ال��ذي 
اأكرب  "اأدنيك"،  للمعار�ض  ال�طني  اأب�ظبي  مركز  ا�ستقطبها  التي  الكربى 
يف  افريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وم���ؤمت��رات  معار�ض  مركز 
الأعمال وال�سياحة  اأب�ظبي وجهة عاملية ل�سياحة  اإطار جه�د تعزيز مكانة 

الرتفيهية.
ودولية  حملية  فعاليات   10 ال�سهر  ب��داي��ة  منذ  اأدن��ي��ك  مركز  وا�ستقطب 
كربى، منها 5 م�ؤمترات عاملية والتي تقام لأول مرة يف اإمارة اأب�ظبي، حيث 
تعك�ض هذه امل�ؤمترات اجله�د التي تبذلها جمم�عة اأدنيك يف لنقل وت�طني 

املعرفة، وتط�ير الكفاءات يف خمتلف املجالت.
وعلى �سعيد مت�سل ا�ست�ساف املركز �سمن جه�د املجم�عة الرامية لدعم 

قطاعات العمال 4 معار�ض عاملية متخ�س�سة.
ويف اإطار ا�سرتاتيجية املجم�عة ل�ستقطاب الفعاليات املتخ�س�سة يف خمتلف 
القطاعات القت�سادية واملجتمعية، �سهد مركز اأدنيك يف �سهر ماي� انطاق 
فعالية متميزة يف القطاع الريا�سي وهي بط�لة العامل للم�اي تاي، التي 

ي�سارك فيها ريا�سي�ن من جميع اأنحاء العامل.
وقال خليفة القبي�سي، املدير التنفيذي التجاري يف مركز اأب�ظبي ال�طني 
"�سهدنا يف �سهر ماي� العديد من املعار�ض وامل�ؤمترات  للمعار�ض »اأدنيك«: 
اإمارة  يف  الفعاليات  قطاع  لن�ساط  ق�ية  ع���دة  ت�سكل  التي  الكربى،  العاملية 

الأعمال،  ل�سياحة  عاملية  باعتبارها وجهة  رائدة  التي حتتل مكانة  اأب�ظبي 
ويعك�ض هذا الن�ساط الكبري يف قطاع �سياحة العمال الدور املح�ري الذي 
كعا�سمة  اب�ظبي  اإم���ارة  مكانة  على  التاأكيد  يف  اأدن��ي��ك  جمم�عة  ب��ه  تق�م 
امل�ستدام  النم�  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  املنطقة،  يف  الفعاليات  �سناعة  لقطاع 
لقطاع ال�سياحة يف اإمارة اأب�ظبي من خال جمع ال�سياح والزوار القادمني 
اإيجابي  لاأعمال والرتفيه معاً لتحقيق عائد اقت�سادي ومردود اجتماعي 

على اإمارة اأب�ظبي.
واأ�ساف: "الجندة املزدحمة، والفعاليات املتتالية التي �سهدها مركز اأدنيك 
للمعار�ض  ال�طني  اب�ظبي  مركز  واإمكانات  مق�مات  تعك�ض  ماي�  �سهر  يف 
على  ق���ادرة  متميزة  ا�ستثنائية  وم��راف��ق  متط�رة  حتتية  بنية  ي�فر  ال��ذي 
ا�ستيعاب العديد من الن�سطة والفعاليات يف اآن واحد، بالإ�سافة اإىل الدعم 
املقدم من قبل فرق العمل املتخ�س�سة يف املجم�عة مبا يتيح ملنظمي املعار�ض 
تطلعاتهم  تتجاوز  ومتميزة  ناجحة  فعاليات  تنظيم  العامل  يف  وامل���ؤمت��رات 

وكافة الزوار وامل�ساركني يف هذه الفعاليات".
ماي�  �سهر  يف  فعالياته  اأدن��ي��ك  للمعار�ض  ال�طني  اأب�ظبي  مركز  وا�ستهل 
اأقيم  9 ماي� الذي  8 و  مب�ؤمتر املجل�ض العاملي للمجتمعات امل�سلمة ي�مي 
اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ض،  برعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الإ�سامي  للمجتمع  ب��الن��ت��م��اء  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  امل���ؤمت��ر  ت��ن��اول  حيث 

املعا�سر.
وا�ست�ساف املركز "امل�ؤمتر العاملي للمرافق 2022" الذي عقد حتت رعاية 
املجل�ض  اآل نهيان، ع�س�  زاي��د  ال�سيخ خالد بن حممد بن  كرمية من �سم� 

9 و11  ي�مي  التنفيذي  اأب�ظبي  رئي�ض مكتب  اأب�ظبي،  لإم��ارة  التنفيذي 
ماي�، و�سكل هذا امل�ؤمتر الذي �سارك فيه جمم�عة من اخلرباء واملخت�سني 
من خمتلف دول العامل من�سة ل�ستك�ساف اأحدث البتكارات يف قطاع املرافق 
اآلف متخ�س�ض، بالإ�سافة   10 والطاقة العاملي، حيث ا�ستقطب اكر من 
يف  متخ�س�ض  متحدث   200 من  واأك��ر  عار�سة،  عاملية  �سركة   120 اإىل 
قطاع املرافق. وبعدها ويف الفرتة بني 12 و16 ماي� انطلق امل�ؤمتر ال�سن�ي 
ال�ساد�ض للجمعية العاملية لأخ�سائي عاج وتاأهيل متعاطي امل�ؤثرات العقلية 
املخدرة  امل���اد  تعاطي  للمهنيني يف جمال  الدولية  وال��ذي نظمته اجلمعية 
واملركز ال�طني للتاأهيل. وناق�ض امل�ؤمتر الذي ا�ستقطب العلماء والباحثني 
واملتخ�س�سني يف جمال الإدمان ال�سل�كي العديد من الأوراق البحثية التي 
1،000 خبري عاملي،  اأك��ر من  فيه  و�سارك  الإدم���ان،  رك��زت على م��س�ع 

وا�ستمل على 25 ور�سة عمل بالإ�سافة اإىل 15 برناجما تدريبيا عامليا.
ويف الن�سف الثاين من �سهر ماي�، وحتديداً ي�مي 17 و18 ماي�، ا�ست�ساف 
مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ض "اأدنيك" "معر�ض الطرق واملرور" الذي 
اأقيم لأول مرة يف العا�سمة اأب�ظبي، بالتزامن مع "معر�ض وم�ؤمتر ال�سرق 
م��رة يف  الآخ��ر لأول  اأقيم ه�  2022" ال��ذي  لل�سكك احلديدية  الأو���س��ط 
اأب�ظبي، وجمعت هذه الفعاليات مئات اخلرباء واملخت�سني من خمتلف دول 
6،000 زائر، و200 متحدث  العامل، وقد ا�ستقطبت فعالياتها اكر من 

خمت�ض، واكر من 250 عار�ض.
كما �سهد مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ض اأدنيك يف 22 ماي� اأي�ساً انطاق 
امل�ؤمتر الدويل للن�سر العربي وال�سناعات الإبداعية يف دورته الأوىل، وتناول 

واملحت�ى  الن�سر  الت�ّجهات يف جمال �سناعة  اأح��دث  اأقيم يف  الذي  امل�ؤمتر 
الن�سر،  جهات  بني  احل���ار  �سبل  لت�سهيل  فاعلة  ة  من�سّ �سّكل  حيث  العربي، 
ت�ّجهاتهم  اخ��ت��اف  على  الأع��م��ال  ورواد  الفكر  وق���ادة  امل��ح��ت���ى،  ��ن��اع  و���سّ
31 من معر�ض  ال���  ال���دورة  املركز فعاليات  ا�ست�ساف  الإب��داع��ي��ة. وم��ن ثم 
ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  اأب�ظبي الدويل للكتاب الذي يعقد حتت �ساحب 
زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، الذي ي�سارك فيه 1،130 نا�سراً 
450 فعالية ثقافية ومعرفية  اأك��ر من  80 دول��ة، وتخلله  اأك��ر من  من 
ال�طني  اأب���ظ��ب��ي  مركز  �سهد  ال��ك��ت��اب،  معر�ض  م��ع  وبالتزامن  واإب��داع��ي��ة. 
 "/EVIS/ للمعار�ض انطاق فعاليات "قمة ابتكار ال�سيارات الكهربائية
يف  ال��رائ��دة  ال�سركات  كربيات  مب�ساركة  اأب�ظبي  يف  م��رة  لأول  اأقيمت  التي 
�سناعة ال�سيارات الكهربائية بهدف الت�ا�سل معاً، وحتديد امل�سادر وعر�ض 
اأحدث التقنيات، و�سارك يف فعالياتها 1،000 ممثل من اجلهات املخت�سة 
وت�سمنت 30 جل�سة ح�ارية بالإ�سافة اإىل اأكر من 50 متحدثا وخبريا 

يف هذا القطاع احلي�ي.
ومع ت�ا�سل فعاليات معر�ض اأب�ظبي الدويل للكتاب، �سهد مركز اأب�ظبي 
التي   2022 لعام  تاي  للم�اي  العامل  بط�لة  انطاق  للمعار�ض  ال�طني 

�سارك فيها اأكر من 700 م�سارك ميثل�ن اأكر من 70 دولة.
ماي�  �سهر  يف  املزدحمة  اأجندته  للمعار�ض  ال�طني  اأب�ظبي  مركز  ويختتم 
بالك�جنر�ض العاملي للطهاة العامليني يف 30 ماي� وي�سارك فيه اأكر 1،000 
طاه متناف�ض و200 عامة جتارية م�ساركة من 100 دولة بالإ�سافة اإىل 

ا�ستقطاب اأكر من 4،500 زائر من خمتلف دول العامل.

تعاون بني كليات التقنية والرابطة الأوروبية للتعليم العايل
•• اأبوظبي -وام:

وقعت كليات التقنية العليا اتفاقيتي تعاون على امل�ست�ى الأوروبي يف 
اإطار خططها ال�سرتاتيجية لتعزيز �سراكاتها الدولية دعماً للتعليم 
لتميزها وريادتها يف هذا املجال كم�ؤ�س�سة تعليم  التطبيقي وتاأكيداً 

اإماراتية على امل�ست�ى العاملي. 
ج����اء ذل����ك خ����ال م�����س��ارك��ة وف����د ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة �سعادة 
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  الربوفي�س�ر 
العليا يف امل�ؤمتر العاملي لرابطة اجلامعات الأوروبية للتعليم العايل 
والح����رتايف  التطبيقي  ال��ع��ايل  التعليم  ح����ل   EURASHE
الرئي�سة  احل����ار  جل�سة  يف  ال�سام�سي  و���س��ارك  بلجيكا.  يف  واملنعقد 
للم�ؤمتر وحتدث فيها عن التح�ل الرقمي للتعليم يف الدولة خال 

فرتة جائحة ك�رونا والع�امل التي مّكنت م�ؤ�س�سات التعليم يف دولة 
الهجني.  ومت  التعليم  للتح�ل نح�  عاملياً  لتك�ن من�ذجاً  الم��ارات 
خال امل�ؤمتر اإعان ف�ز الكليات بجائزة البتكار لأف�سل املمار�سات 
للتعليم  العاملية  ال�سبكة  م��ب��ادرة  ع��ن  التطبيقي  التعليم  جم��ال  يف 
املدير  �سامي  اأحمد  الدكت�ر  ت�سلمها  والتي   /GAEN التطبيقي 
التنفيذي لا�سرتاتيجية وامل�ستقبل بالكليات.  وعلى هام�ض الزيارة 
اأرماندو  والربوفي�س�ر  ال�سام�سي  عبداللطيف  الربوفي�س�ر  وق��ع 
 EURASHE العايل  للتعليم  الأوروب��ي��ة  الرابطة  رئي�ض  ب��ريز، 
من  اأك��ر  ت�سم  التي  وال��راب��ط��ة  التقنية  كليات  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية 
التفاقية  وتهدف  تطبيقي،  اح��رتايف  عايل  تعليم  م�ؤ�س�سة   600
وم�ساركة  وحت�لية  تط�يرية  م�ساريع  تنفيذ  على  معاً  العمل  اإىل 
اأوروب���ا  يف  املطبقة  التطبيقي  التعليم  جم��ال  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 

ع��امل��ي ح�ل  م���ؤمت��ر  لإق��ام��ة  التخطيط  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ك��ل��ي��ات، 
التعليم التطبيقي يف دولة المارات. كما وقع الربوفي�س�ر ال�سام�سي 
والربوفي�س�ر م�ري�ض فان رويان، رئي�ض اجلامعة الأوروبية للعل�م 
التطبيقية اتفاقية تعاون بهدف تفعيل اأن�سطة التبادل الطابي بني 
الكليات واجلامعة الأوروبية للعل�م التطبيقية وبحث فر�ض التعاون 
اأحمد  الدكت�ر  بح�س�ر  وذل��ك  اخل���ربات،  وت��ب��ادل  بينهما  امل�سرتكة 
التقنية  بكليات  وامل�ستقبل  لا�سرتاتيجية  التنفيذي  املدير  �سامي 
وعدد من امل�س�ؤولني من اجلهات التعليمية الأوروبية املتعاونة. واأكد 
الربوفي�س�ر عبداللطيف ال�سام�سي اهتمام الكليات و�سمن خططها 
ال�سرتاتيجية ببناء �سراكات عاملية تعزز وت�ساهم يف تبادل اخلربات 
كاأكرب م�ؤ�س�سة  العاملي  امل�ست�ى  الكليات على  والتجارب وتربز متيز 

تعليم عايل تطبيقي بدولة الإمارات .
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اأخبـار الإمـارات

اخلريية الإح�سان  جمعية  يف  الدائم  اخلريي  املعر�ش  من  �سنويا  ت�ستفيد  متعففة  اأ�سرة   6000

املعر�ض  اأن  اخل���ريي���ة  الإح�������س���ان 
والعمل  النجاح  من  �سن�ات  وبعد 
املت�ا�سل يف خدمة العمل اخلريي 
داخ������ل جم��ت��م��ع دول������ة الإم��������ارات 
 iso ح�����س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة الأي�����زو
جمل�ض  حر�ض  ي�ؤكد  ما   2600
اأعلى  تطبيق  على  اجلمعية  اإدارة 
اإدارة  ن��ظ��ام  تكر�ض  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 
اجل�����دة م��ن اأج���ل ت��ق��دمي اأف�سل 
اخلدمات الإن�سانية لفئات املجتمع 
املعايري  اأع��ل��ى  امل�����س��ت��ه��دف��ة ووف����ق 
ب�سكل  اأ�سهم  الذي  الأم��ر  املعتمدة 
بالأداء  التميز  حتقيق  يف  مبا�سر 
وت���ط����ي���ر ال�����ق�����درات وال���ك���ف���اءات 

تق�م على جمع التربعات العينية 
اأو  م�ستعملة  وم�����اد  خ��ام��ات  م��ن 
ح��ت��ى ج���دي���دة م���ن ف��اع��ل��ي اخلري 
م�ؤ�س�سات  اأم  اأف�����رادا  ك��ان���  ���س���اء 
حيث يق�م فريق العمل بت�سنيفها 
عر�سها  وي����ت����م  ن����ع���ه���ا  ح�������س���ب 
ت�سنيفه  ح�سب  ك��ا  مميز  ب�سكل 
واملفرو�سات  امل��ن��زيل  الأث����اث  مثل 
والإل�������ك�������رتون�������ي�������ات وامل����اب���������ض 
املطابخ  واأدوات  والإك�����س�����س���ارات 
املنزلية  الأدوات  م���ن  وغ���ريه���ا 
اأكر  اأن  اإىل  م�سريا  ال�����س��روري��ة، 
من �ستة اآلف اأ�سرة ت�ستفيد �سن�يا 
من املعر�ض اخلريي الدائم فيما 

امل���ت���ربع���ة ون���ق���ل ت��ربع��ات��ه��م ملقر 
املعر�ض  اأن  اإىل  م�سريا  امل��ع��ر���ض، 
ا�ستقبال  م��ك��ات��ب  ك���ذل���ك  ي�����س��م 
التربعات  جميع  ت�ستلم  خارجية 
البي�ساء  الأي������ادي  اأ���س��ح��اب  م���ن 
ف�ر  ترحيلها  يتم  حيث  مبا�سرة 
اخلا�سة  امل��خ��ازن  اإىل  ا�ستامها 
النظام  يف  لت�سجيلها  ب��امل��ع��ر���ض 
اإعادة  عملية  تتم  ثم  الإل��ك��رتوين 
واملعدات  الأجهزة  واإ�ساح  تاأهيل 
داخل  املنزلية  املفرو�سات  خا�سة 

ور�ض الإ�ساح باملخازن.
يق�م  املعر�ض  اأن  ا�سيادي  واأ�ساف 
وجتهيز  والتغليف  الفرز  بعملية 

عام 2013 .
واأو�سح اإ�سماعيل اأن فكرة املعر�ض 
اأفراد  تق�م على خدمة وم�ساعدة 
امل��ج��ت��م��ع م��ن ال��ط��ب��ق��ات حمدودة 
الدخل والأ�سر املتعففة واملحتاجة 
من  عليها  امل��ايل  العبء  وتخفيف 
املعي�سة  م�ستلزمات  ت�فري  خ��ال 
جم���ان���ا ل���اأ����س���ر امل�����س��ج��ل��ة لدى 
رمزية  وباأ�سعار  الإح�سان  جمعية 
للغاية لغريهم من الأ�سر املتعففة 
و�سمن حدود اإمكانياتهم ما يعزز 
دور اجلمعية وخدمتها لهذه الفئة 

من املجتمع.
املعر�ض  ع��م��ل  اآل��ي��ة  اأن  اإىل  ون����ه 

التي  الأه��داف  لتحقيق  الداخلية 
الإح�سان  م��ع��ر���ض  عليها  ت��اأ���س�����ض 
اخل�����ريي ال����دائ����م امل���رت���ك���زة على 
الإن�سانية  امل�������س���اع���دات  ت���ق���دمي 
مع  يت�افق  مب��ا  املجتمع  وخ��دم��ة 
الأهداف ال�سرتاتيجية للجمعية 
ت�جيهات  م����ع  ت��ت��م��ا���س��ى  وال����ت����ي 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة . من 
جانبه قال حممد الهادي ا�سيادي 
الدائم  اخل��ريي  املعر�ض  م�س�ؤول 
اإن لدى اجلمعية اأ�سط�ل �سيارات 
امل�ا�سفات  ب��اأح��دث  جم��ه��زة  ن��ق��ل 
العاملية مهمته الت�جه اإىل منازل 
امل�ؤ�س�سات  مقار  اإىل  اأو  املتربعني 

ي��ح��ق��ق ح�����ايل م��ل��ي���ن��ني ون�سف 
امل��ل��ي���ن دره����م ع��ائ��دا ���س��ن���ي��ا من 

عمليات البيع الرمزي .
الذي  ال��ع��ائ��د  اأن  اإ�سماعيل  وب��ني 
عمليات  م����ن  امل���ع���ر����ض  ي��ح��ق��ق��ه 
امل�����ذك������رة يتم  ال�����رم�����زي  ال���ب���ي���ع 
جمعية  م���ي���زان���ي���ة  اإىل  حت����ي���ل���ه 
ي�ستخدم  الإح�سان اخلريية حيث 
اأح����د  ب���اإع���ت���ب���اره  يف امل�������س���اع���دات 
اخلريية  امل�سروعات  دخل  م�سادر 
يعزز  مم��ا  اجلمعية  تنفذها  التي 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  دوره�������ا 
مدير  واأو����س���ح   . املجتمع  لأف����راد 
جمعية  يف  امل��ال��ي��ة  ال����روات  ادارة 

•• عجمان-وام: 

الدائم  امل��ع��ر���ض اخل���ريي  اأح����دث 
الإح�سان  جمعية  اأ�س�سته  ال��ذي   -
اخلريية بعجمان يف العام 2013 
ت���ف��ري احلياة  ن���ع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة   -
ي�ستهدفها  التي  للفئات  الكرمية 
ال�سن�ات  الدولة ومتكن خال  يف 
املا�سية من رفع املعاناة عن كاهل 
و�س�ن  امل��ت��ع��ف��ف��ة  الأ�����س����ر  اآلف 

كرامتها واإ�سعادها.
وق���د وف���ر امل��ع��ر���ض - ال����ذي يقام 
جديدهم"  "قدميكم  �سعار  حت��ت 
- ح��ل���ل من���ذج��ي��ة ل��ل��ع��دي��د من 
�سع�بات احلياة التي ت�اجه الأ�سر 
يف  امل��ح��دود  الدخل  وذات  املتعففة 
جمتمع الإمارات وذلك �سعيا منها 
امل�ستدامة يف  امل�ساريع  تنفيذ  نح� 

العمل الإن�ساين.
مدير  اإ�سماعيل  عبداحلي  واألقى 
اجلمعية  يف  املالية  ال��روات  اإدارة 
- يف لقاء مع وكالة اأنباء الإمارات 
"وام" - ال�س�ء على اآلية وطبيعة 
ال��دائ��م يف  املعر�ض اخل��ريي  عمل 
وقال  اخل��ريي��ة،  الح�سان  جمعية 
اإن اجلمعية نفذت مبادرة املعر�ض 
اخلريي الدائم اإميانا منها باأثره 
واأثره  املحلي  املجتمع  تنمية  على 
اإىل  م�سريا  والبيئي،  الإقت�سادي 
املبادرة  ه���ذه  تنفيذ  يف  ال��ب��دء  اأن 
جاء بت�جهات من جمل�ض الإدارة 

بالطريقة  وت��رت��ي��ب��ه��ا  ال��ت��ربع��ات 
املعر�ض  ل��زوار  وعر�سها  املنا�سبة 
ال����ذي ي��ف��ت��ت��ح اأب�����اب����ه ي���م��ي��ا من 
ال�����س��اع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة ���س��ب��اح��ا اإىل 
منحها  ل��ي��ت��م  م�������س���اء  ال���ت���ا����س���ع���ة 
ل���دى اجلمعية  امل�����س��ج��ل��ة  ل��اأ���س��ر 
امل�ساعدة/  /ك���ب���ن��ات  طريق  ع��ن 
اإدارة  ع���ن ط���ري���ق  ت�����س��رف  ال���ت���ي 
لاأ�سر  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���م���ك���ني 
اأي�ساً  بيعها  ي��ت��م  ف��ي��م��ا  امل�����س��ج��ل��ة 
ن��ق��دا ك��ج��زء ا���س��ت��ث��م��اري م��ن قبل 
اجلمعية،  خ�����ارج  م���ن  م�����س��رتي��ن 
وغالبا م��ا ت��ك���ن م��ن الأ���س��ر ذوي 
اأن  اإىل  امل���ح���دود، م�����س��ريا  ال��دخ��ل 
امل��ب��ادرة ي�ستخدم  العائد من ه��ذه 
يف امل�ساعدات باإعتباره اأحد م�سادر 
الدخل للم�سروعات اخلريية لدى 
اجلمعية  دور  ل��ت��ع��زي��ز  اجل��م��ع��ي��ة 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة لأف�����راد 
مبادرة  اأن  ا�سيادي  واأك��د  املجتمع. 
املعر�ض اخلريي الدائم يف جمعية 
الإح�سان اخلريية اأ�سهمت وبنجاح 
كبري جدا يف تخفيف العبء املادي 
امل�ستهدفة من خال  الفئات  على 
املعي�سية  م�����س��ت��ل��زم��ات��ه��م  ت����ف���ري 
تباع  التي  تلك  اأو  املجانية  ���س���اًء 
اإمكانياتهم  باأ�سعار رمزية و�سمن 
الأمر الذي اأدى اإىل رفع م�ست�ى 
الفئات  لتلك  الإقت�سادية  احلياة 
وخدمتها  اجل��م��ع��ي��ة  دور  وع�����زز 

لتلك الفئات باملجتمع.

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر تو�سياته ب�ساأن �سيا�سة القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام:

جل�سته  خ��ال  ال�سارقة  لإم���ارة  ال�ست�ساري  املجل�ض  اأق��ر 
ميحد  علي  �سعادة  برئا�سة  مب��ق��ره  عقدها  ال��ت��ي   16 ال��� 
انعقاده  ل���دور  اأع��م��ال��ه  �سمن  املجل�ض  رئي�ض  ال�����س���ي��دي 
ت��سياته  العا�سر  الت�سريعي  الف�سل  من  الثالث  العادي 

ب�ساأن �سيا�سة القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة.
اأقرها  التي  ت��سياته  املجل�ض من خال م�سروع  وطالب 
مب�ا�سلة ا�ستكمال �سبكة الكامريات يف كافة املدن واملناطق 
والتي بلغت ن�سبتها حتى الآن 40 % والعمل على تفعيل 
غرف العمليات يف كافة املناطق ملمار�سة الأدوار ال�قائية، 
ودعا اإىل النظر يف تعديل لئحة تنظيم الإج��ازات ملرافق 

مري�ض خارج الدولة من الدرجة الأوىل وامللزمة للمرافق 
اأ�سهر  اأربعة  كل  العمل  اإىل مقر  بالع�دة  العاج  رحلة  يف 
ل�ستئناف تلك الإجازة، وا�ستعا�سة ذلك الإجراء ب��سائل 

الت�سال عن بعد.
وت�سمنت الت��سيات الإ�سراع باإن�ساء مبنى مركز التاأهيل 
بالغة يف دعم  اأهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا  امل��خ��درات  لعاج مدمني 
اجله�د ال�طنية والربامج العاجية والتاأهيلية املتكاملة 
بجانب ا�ستحداث دليل اإر�سادي لن�ساط اإدارة طلبات النقل 
م�سرتكة  ح��م��ات  واإط����اق  تنظيمه  ب��ه��دف  وال��ت������س��ي��ل 
خماطر  ح���ل  الطلبات  ت��سيل  دراج���ات  �سائقي  لت�عية 
ال��ق��ي��ادة اإىل جانب  ال�����س��رع��ة وال�����س��ل���ك��ي��ات اخل��اط��ئ��ة يف 
تزويد  ل��درا���س��ة  وامل���ا���س��ات  ال��ط��رق  هيئة  م��ع  التن�سيق 

طرق الإمارة بالل�حات الذكية لت�فري املعل�مات املرورية 
اأو  الف�رية عن حالة �سبكة الطرق مثل م�اقع الزدح��ام 
احل�ادث ..م�ؤكدة اأهمية تكثيف حمات الت�عية والرقابة 
على العمالة الهاربة واملت�س�لني والباعة املتج�لني واتخاذ 

العق�بات الرادعة للحفاظ على خ�س��سية املجتمع.
واقرتحت الت��سيات درا�سة ا�ستحداث الإ�سعاف املحلي يف 
الإمارة وفق اأف�سل املمار�سات العاملية من خال ت�ظيف 
اخلربات امليدانية والتكن�ل�جيا احلديثة بجانب تط�ير 
لتحديد  ال�سرطة  دوري����ات  ���س��ي��ارات  ال��ذك��ي��ة يف  الأن��ظ��م��ة 
تلقي  الطارئة عند  احل��الت  الت�سال يف  واأم��اك��ن  م�اقع 
زمن  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سب  حتقيق  يف  ي�سهم  مم��ا  ال��ب��اغ��ات 

ال�ستجابة.

زايد العليا تنظم دورات للتوعية مبر�ش الت�سلب املتعدد
•• اأبوظبي- وام:

الدورات  �سل�سلة من  افرتا�سياً  الهمم  العليا لأ�سحاب  زايد  م�ؤ�س�سة  تنظم 
التاأهيلية والإر�سادية للت�عية مبر�ض الت�سلب املتعدد يقدمها متخ�س�س�ن 
لت��سيح املر�ض من اجل�انب الطبية والنف�سية والجتماعية، وكذلك من 

اجلانب التاأهيلي.
واأعلنت امل�ؤ�س�سة عن اجناز �سجل ق�اعد لتاأهيل امل�سابني بهذا املر�ض الذي 
العاقة اجل�سدية،  فئات  اعاقة من �سمن  وي���ؤدي حلدوث  الإن�سان  ي�سيب 
�سمن اإطار جه�دها لعاج امل�سابني به وم�ساعدتهم على جتاوز تلك املحنة. 
يف  الخ�سائية  الطبيبة  الكندي  م��رمي  ال��دك��ت���رة  الأوىل  ال���ر���س��ة  وت��ق��دم 
وال�ر�سة  الطبي،  اجلانب  املتعدد من  الت�سلب  باأب�ظبي عن  ال�سحة  هيئة 
الثانية تقدمها ح�سة املن�س�ري رئي�ض ق�سم التقييم ال�سامل يف مركز العني 
الت�سلب  الهمم عن  العليا لأ�سحاب  زايد  مل�ؤ�س�سة  التابع  للرعاية والتاأهيل 
�سامي  يقدمها  الثالثة  وال�ر�سة  والجتماعي،  النف�سي  اجلانب  من  املتعدد 
ابراهيم اخ�سائي عاج طبيعي بق�سم التقييم ال�سامل يف اأب�ظبي مب�ؤ�س�سة 

زايد العليا لأ�سحاب الهمم.
ت�سمل الق�اعد التي مت العان عنها مبنا�سبة الي�م العاملي للت�سلب املتعدد 
الذي ي�افق 30 ماي� من كل عام، عدة اإجراءات منها اخلدمات العاجية، 

التي  لبع�ض احلالت  النطق  ال�ظيفي، وعاج  والعاج  الطبيعي،  والعاج 
العاج  يك�ن  بحيث  النف�سي  الإر�ساد  خدمة  اإىل  بالإ�سافة  ذل��ك،  ت�ستدعي 
علمية  ب�س�رة  معه  التعامل  ويتم  مت�الية  مراحل  بعدة  مير  املر�ض  لهذا 
التي  ال�سلبيات  من  للحد  املبكر  التدخل  من  كن�ع  اكت�سافه  منذ  مربجمة 
درا�سة  الهمم  العليا لأ�سحاب  زاي��د  م�ؤ�س�سة  واأع��دت  به.  الإ�سابة  نتتج من 
مبر�ض  للم�سابني  تقدميها  ميكن  التي  اخلدمات  جمم�عة  عن  متكاملة 
للم�ؤ�س�سة  التابعة  والتاأهيل  الرعاية  مراكز  خال  "من  املتعدد  "الت�سلب 
واملنت�سرة على م�ست�ى اإمارة اأب�ظبي وب�ا�سطة ك�ارد امل�ؤ�س�سة املتخ�س�سة 

ومن خال ا�ستثمار التكن�ل�جيا امل�ساعدة مثل اجهزة الروب�تات.
واأكد �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام مل�ؤ�س�سة زايد العليا 
تدريبية  ودورات  عمل  ور���ض  تنظيم  على  امل�ؤ�س�سة  حر�ض  الهمم  لأ�سحاب 
من  وال�ستفادة  املتعدد  الت�سلب  مبر�ض  املهتمني  مع  والت�ا�سل  وتاأهيلية 

خرباتهم يف الت�عية والإر�ساد عن هذا املر�ض.
رعاية  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  كمظلة  تعمل  العليا  زاي���د  م���ؤ���س�����س��ة  ان  واأ����س���اف 
وامكانياتها  خرباتها  ك��ل  تقدمي  ع��ن  تت�انى  ول  الهمم  اأ�سحاب  وتاأهيل 
�س�اء تكن�ل�جية واأجهزة طبية او ك�ادر متخ�س�سة لتاأهيل ا�سحاب الهمم 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  م��ن  كبري  دع��م  م��ن  امل�ؤ�س�سة  تتلقاه  م��ا  ظ��ل  يف  ل�سيما 
امل�ؤ�س�سة متاحة للجميع وت�سعى دائما لتلبية تكليفات  ان خدمات  م��سحاً 

تهيئة  اإىل  تهدف  التي  املرتابطة  اخلدمات  من  جمم�عة  بت�فري  القيادة 
وتاأهيل اأ�سحاب الهمم لاندماج يف املجتمع.

اإدارة خدمات  املن�س�ري مدير  �سدرة  املتعدد" قالت  "الت�سلب  وعن مر�ض 
وي�ؤدي  الإن�����س��ان  ي�سيب  مر�ض  اإن��ه  العليا  زاي��د  مب�ؤ�س�سة  الهمم  اأ�سحاب 
حلدوث اعاقة قد تظهر يف اأي مرحلة عمرية لكنه يف العادة يبداأ بالتط�ر 
اأكرب  الن�ساء ب�سكل  اأن املر�ض ي�سيب  40 عاًما، كما   - 20 يف عمر ما بني 
من الرجال، ول ميكن لأي �سخ�ض اأن مينع ظه�ر مر�ض الت�سلب الع�سبي 
ال�سبب الدقيق للمر�ض، م�سرية  املتعدد لأن الأطباء ل يعرف�ن حتى الآن 
اإىل اأن اأعرا�سه خمتلفة ومتن�عة ح�سب الأع�ساب امل�سابة و�سّدة الإ�سابة، 
امل�سي  على  ال��ق��درة  الل�يحي  الت�سلب  مر�سى  يفقد  ال�سعبة  احل��الت  ويف 
لأن  الأوىل  مراحله  يف  املر�ض  ت�سخي�ض  ال�سعب  وم��ن  اأح��ي��اًن��ا،  التكلم،  اأو 

الأعرا�ض غالًبا تظهر ثم تختفي وقد تختفي لعدة اأ�سهر.
املتعدد،  الت�سلب  لت�سخي�ض  حم���ددة  ف��ح������س��ات  ت���ج��د  ل  اأن���ه  واأ���س��اف��ت 
ت�سّبب  قد  اأخ��رى  اأم��را���ض  وج���د  نفي  الت�سخي�ض على  يعتمد  النهاية  ويف 
بناًء  املتعدد  الت�سلب  مر�ض  ت�سخي�ض  الطبيب  وباإمكان  نف�سها،  الأعرا�ض 
من  القطني  وال��ب��زل  ال��دم،  فح��سات  منها  الفح��سات  بع�ض  نتائج  على 
وفح�ض  خم��ربًي��ا،  وفح�سها  الفقري  العم�د  يف  امل���ج���د  النخاعي  ال�سائل 

الت�س�ير بالرنني املغناطي�سي، وفح�ض النب�سات الع�سبي.

�سرطة دبي جتمع اأبًا بابنه بعد فراق اأ�سهر اإثر خالفات زوجية
•• دبي-الفجر:

بت�جيهات من �سعادة الل�اء خبري خليل اإبراهيم املن�س�ري، 
�سرطة  يف  اجلنائي  البحث  ل�س�ؤون  العام  القائد  م�ساعد 
دبي، �سارع فريق الت�ا�سل مع ال�سحية لا�ستجابة لنداء 
 5 العمر  من  البالغ  ال�حيد  ول��ده  روؤي��ة  من  بتمكينه  اأب 

�سن�ات ب�س�رة ودية، قبل انتهاء فرتة زيارته للدولة.
تهلك،  ن�ر  حممد  طارق  الدكت�ر  العميد  قال  وتف�سيليا، 
مدير مركز �سرطة نايف، اإن الزوجني يعي�سان مع ولدهما 
الزوجة  واإثر خافات زوجية غادرت  ال�حيد يف وطنهما، 
مع  ل��اإق��ام��ة  دب��ي  اإىل  وج���اءت  الطفل،  وبرفقتها  وطنها 

ذويها، راف�سة ال�سماح لاأب بروؤية ابنه اأو الت�ا�سل معه.
املادية  الأو����س���اع  ت��ده���ر  "نتيجة  ط���ارق  العميد  واأ���س��اف 
ل��اأب، مل يتمكن من ا�ستخراج تاأ�سرية زي��ارة للقدوم اإىل 
دبي، ومل يتمكن يف ال�قت ذاته من الت�ا�سل مع ولده 10 
اأ�سهر، وحني متكن من القدوم اإىل الدولة، اأ�سرت زوجته 
ب�الد  لا�ستعانة  الأب  دف��ع  م��ا  بابنه،  لقائه  رف�ض  على 
زوجته لإقناعها بعدم اإقحام الطفل يف اخلافات الزوجية، 
ومتكينه من روؤية الطفل والت�ا�سل معه، خا�سة واأن فرتة 
ل�الدها،  ال���س��ت��م��اع  اأب���ت  لكنها  ق�����س��رية،  ل��ل��دول��ة  زي��ارت��ه 
واأ�سرت على راأيها، ما ا�سطر الأب لطلب م�ساعدتنا كحل 
اأخ���ري، عّلنا نتمكن م��ن ح��ل الأم���ر ودي���ا، دون ال��دخ���ل يف 
الأم،  مع  ت�ا�سل�ا  اأنهم  العميد  واأك��د  اأخرى".  اإ�سكاليات 
اإقناعها بتمكني الأب من روؤية ابنه، واأنه حق  وجنح�ا يف 
يكفله له القان�ن وال�سرع، ول ينبغي عليهما اإقحام الطفل 
بخافتهما الزوجية، من�هاً بقان�ن "ودمية" والذي يلزم 
كا اجلانبان باللتزام بحق�ق الطفل كاملة، م�سيفا باأن 
ووالدها،  بح�س�رها  روؤي��ت��ه  من  متكينه  على  وافقت  الأم 
وه� ما اأدخل ال�سعادة على قلب الأب والطفل. من جانبه، 
اأعرب ال�سيد �ساد ح�سني عن جزيل �سكره وامتنانه ل�سرطة 
دبي، وفريق الت�ا�سل مع ال�سحية، الذين �سارع�ا لإ�سعاده 
�سبيل  يف  جهدا  ي��دخ��روا  ومل  اللقاء،  بهذا  طفله  واإ���س��ع��اد 

تقريب وجهات النظر مل�سلحة الطفل الف�سلى.  

اجلروان يرتاأ�ش اجتماع املكتب التنفيذي مللتقى الحتادات العربية

اأن�������س���ط���ة واجن����������ازات الحت��������ادات 
والن�عية  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ومتابعة  ب���امل���ل���ت���ق���ى،  الع���������س����اء 
قرارات امللتقى املذك�ر، كما ناق�ض 
الرو�سية  الأزم��ة  تداعيات  حم��اور 
املناخية  وال���ت���غ���ريات  الوك���ران���ي���ة 
الدول  اقت�سادات  على  وت��اأث��ريه��ا 

العربية.
واأل�����ق�����ى اجل����������روان ك���ل���م���ة رح���ب 
الحتادات  وممثلي  ب��روؤ���س��اء  فيها 
العربية، و�سكر دور المانة العامة 
جلامعة الدول العربية لدعم عمل 
الحتادات العربية، والعمل العربي 

امل�سرتك.
���س��ع��ادة ال�زير  وح�����س��ر الج��ت��م��اع 
اإدارة  م��دي��ر  خ��ري  حممد  املف��ض 

•• تون�س-وام:

ت���راأ����ض م��ع��ايل اأح���م���د ب���ن حممد 
التنفيذي  املكتب  رئي�ض  اجل��روان، 
رئي�ض  العربية،  الحت���ادات  مللتقى 
العرب،  ل��ل��خ��رباء  ال���ع���ام  الحت�����اد 
للت�سامح  ال��ع��امل��ي  املجل�ض  رئ��ي�����ض 
اخلام�سة  ال�����������دورة  وال�����������س�����ام، 
مللتقى  التنفيذي  املكتب  لجتماع 
املتخ�س�سة  ال��ع��رب��ي��ة  الحت������ادات 
والن�عية بجامعة الدول العربية، 
الت�ن�سية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  وامل��ن��ع��ق��د 
الأمني  معايل  رعاية  حتت  ت�ن�ض 
العربية  ال������دول  جل��ام��ع��ة  ال���ع���ام 

اأحمد اأب� الغيط.
اأهم  امللتقى  اج��ت��م��اع  وا���س��ت��ع��ر���ض 

العربية  والحت���������ادات  امل��ن��ظ��م��ات 
وروؤ�ساء  العربية،  ال��دول  بجامعة 
العربية  الحت�������������ادات  ومم����ث����ل����� 
امل��ت��خ�����س�����س��ة وال���ن����ع���ي���ة. ووق����ع 
اجل����������روان ات����ف����اق����ي ت�����ع�����اون بني 
العرب  ل���ل���خ���رباء  ال���ع���ام  الحت������اد 
للتحكيم  ال����ع����رب����ي  والحت������������اد 
ومع  امل��ن��ازع��ات  وت�س�ية  ال��ت��ج��اري 
ال�سادرات  لتنمية  العربي  الحتاد 
على  وذل��ك  اجللدية،  وال�سناعات 
ال�����دورة اخل��ام�����س��ة مللتقى  ه��ام�����ض 
التعاون  تعزيز  بهدف  الحت���ادات، 
وال��ع��م��ل امل�����س��رتك ب��ني الحت���ادات 
ال��ع��م��ل العربي  ال��ع��رب��ي��ة، وت��ع��زي��ز 
ف��ي��ه خ��ري وم�سلحة  مل��ا  امل�����س��رتك 

المة العربية.

�سرطة ال�سارقة تطلق حملة 
مرورية لتوعية م�ستخدمي 

الدراجات الكهربائية
•• ال�صارقة-وام:

ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اختتمت 
امل���رور  اإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  ال�����س��ارق��ة 
والدوريات حملة مرورية ت�ع�ية 
ب���ع���ن����ان " ال�������س���ام���ة امل����روري����ة 
مل�ستخدمي الدراجات الكهربائية" 
ا�ستمرت خال ماي� اجلاري وذلك 
ال�سارقة  �سرطة  ل��روؤي��ة  جت�سيداً 
وزارة  ا�سرتاتيجية  مع  املن�سجمة 
جعل  اىل  ال����رام����ي����ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
ال��ط��رق اك��ر اأم��ن��اً. واأ���س��ار املقدم 
اإدارة  مدير  النقبي  ع��اي  حممد 
املرور والدوريات ب�سرطة ال�سارقة 
اطاقها  مت  التي  احلملة  اأن  اإىل 
اإىل  ه��دف��ت  م��اي��� اجل����اري  مطلع 
باأهمية  اجل��م��ه���ر  اأف������راد  ت���ع��ي��ة 
الل���ت���زام ب��ق���اع��د ال�����س��ري وامل����رور 
التنقل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  اأث���ن���اء 
الكهربائية  كالدراجة  ال�سخ�سية 
والر����س���ادات  بالن�سائح  وال��ت��ق��ي��د 
و�سامة  �سامتهم  ت�سمن  ال��ت��ي 
اأرواح����ه����م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م ..لف���ت���اً 
ت�ساميم  ن�����س��رت  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل 
ت�ع�ية وار�سادات بعدة لغات منها 
العربية والجنليزية والأوردو من 
خال م�اقع الت�ا�سل الجتماعي 
ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�سارقة اإىل جانب عدد من و�سائل 
وامل�سم�عة،  امل�����ق�����روءة  الإع��������ام 

واملرئية والذكية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

مب�ؤ�س�سة  امل���رك���زي  امل��خ��ت��رب  اأجن�����ز 
احلرة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل���ان��ئ 
لعينات  وحت��ل��ي��ل  ف��ح�����ض   1200
خمتلفة خال الربع الأول من عام 
و�سامة  ك���ف���اءة  ل��ف��ح�����ض   2022
حتت  تدخل  التي  املناطق  يف  البيئة 
اإ�سراف دائرة التخطيط والتط�ير- 
زيادة  بن�سبة  بامل�ؤ�س�سة،  تراخي�ض 
الفح��سات  ع���دد  يف   %16 ب��ل��غ��ت 
ال���ف���رتة م���ن العام  ب��ن��ف�����ض  م��ق��ارن��ة 

املا�سي.

باله�ل  ع��ب��داهلل  امل��ه��ن��د���ض  واأو����س���ح 
ال����رئ����ي���������ض ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�����دائ�����رة 
تراخي�ض،   - والتط�ير  التخطيط 
بيئة  ت�فري  اإىل  ت�سعى  امل�ؤ�س�سة  اأن 
�سحية وم�ستدامة ت�اكب الت�جهات 
لت�سهيل  جه�دها  �سمن  احلك�مية 
لدبي،  القت�سادي  التح�ل  وتعزيز 
وال�سحة  البيئة  اإدارة  اأن  م��سحا 
وال�سامة يف "تراخي�ض" ومن خال 
و�سع  على  تعمل  املركزي  خمتربها 
التنظيمية  الل�ائح  واإقرار  العمليات 
خال  م��ن  املبتكرة  احل��ل���ل  وتنفيذ 
الكفاءات الفنية املتخ�س�سة وامل�ؤهلة 

التحاليل،  اأن������اع  خم��ت��ل��ف  لإج�����راء 
ع����رب ا����س���ت���خ���دام اأح�������دث الأج����ه����زة 

املبتكرة والتقنيات الرائدة يف جمال 
والكيميائية  الفيزيائية  الفح��سات 

وامليكروبي�ل�جية.
البيئة  اإدارة  اأن  ب���ال���ه����ل  واأك��������د 
من  ت�ستقبل  وال�����س��ام��ة  وال�����س��ح��ة 
من  طلبات  امل��رك��زي  املخترب  خ��ال 
الأفراد وال�سركات لإجراء فح��سات 
التي  ل��ع��ي��ن��ات خم��ت��ل��ف��ة  وحت���ال���ي���ل 
تقي�ض كفاءة وج�دة الأنظمة البيئية 
التابعة  وامل���ن���اط���ق  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
52 ن�عا من  للم�ؤ�س�سة، متمثلة يف 
ج�دة  ق��ي��ا���ض  بينها؛  م��ن  التحاليل 
ال�سباحة،  برك  ومياه  ال�سرب،  مياه 

العينات  وف��ح�����ض  وامل��ي��اه اجل���ف��ي��ة، 
والرتبة،  املعادن،  وفح�ض  الغذائية، 
وقيا�ض  ال�����ه������اء،  ج�������دة  وحت���ل���ي���ل 
م�����س��ت���ى ال�����س������س��اء، وغ��ريه��ا من 

التحاليل.
التفتي�ض  ف��ري��ق  ب���اأن  ب��ال��ه���ل  ون����ه 
وال�سامة  وال�سحة  البيئة  ب����اإدارة 
نتائج  ع��ل��ى  ف�����ر احل�������س����ل  ي��ع��م��ل 
امل�اقع  ب���زي���ارة  امل��خ��ربي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
التي تظهر نتائج �سلبية يف التحاليل، 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ات����خ����اذ الإج���������راءات 
ال���ازم���ة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 

اإدارات املن�ساآت املعنية.

•• اأبوظبي -وام:

ث��ّم��ن م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ح�����س��ن ناظم 
وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة والآث�����ار 
العراقي، اأثناء ج�لته يف الدورة 31 
من معر�ض اأب�ظبي الدويل للكتاب، 
الدور الكبري واملح�ري جلائزة ال�سيخ 
اأبرز  اإح���دى  ُت��ع��دُّ  التي  للكتاب،  زاي��د 
تثبيت  يف  العربية،  الأدب��ي��ة  اجل���ائ��ز 
ال��ع��رب��ي��ة، والرتويج  ال��ث��ق��اف��ة  اأرك����ان 
الإقليمي  امل�ست�يني  على  للمبدعني 

والعاملي.
ال�سيف  م�ستقبلي  مقّدمة  يف  وك��ان 
وال�����ف����د امل����راف����ق ل����ه، م���ع���ايل ن����رة 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي،  حممد  بنت 
الناخي،  م��ب��ارك  و���س��ع��ادة  وال�����س��ب��اب، 
وكيل وزارة الثقافة وال�سباب، و�سعادة 
الدكت�ر علي بن متيم، رئي�ض مركز 
اأب�ظبي للغة العربية، و�سعيد حمدان 
الطنيجي، مدير مركز اأب�ظبي للغة 
م���دي���ر معر�ض  ب���الإن���اب���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ال���دويل للكتاب، وع��دد من  اأب���ظ��ب��ي 
واملثقفني  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 

والإعاميني.
ن�رة  م��ع��ايل  برفقة  معاليه  وجت����ل 
ال��ك��ع��ب��ي و����س���ع���ادة د. ع��ل��ي ب���ن متيم 
وال�ف�د امل�ساحبة يف اأروقة الدورة ال� 
31 ملعر�ض اأب�ظبي الدويل للكتاب، 
ال����ذي اخ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات��ه ام�����ض حيث 

تفقدوا الأجنحة امل�ساركة.
العديد من اجلل�سات  واأثرى معاليه 
وال�����ن�����دوات الأدب�����ي�����ة، وم����ن اأب���رزه���ا 

م�ساركته يف ورقة بحثية �سمن جل�سة 
طه  ال��ع��رب��ي  الأدب  بعميد  الح��ت��ف��اء 
املح�رية  املعر�ض  �سخ�سية  ح�سني، 
ل��ه��ذا ال��ع��ام، اأ���س��اء م��ن خالها على 
حياة  يف  املهّمة  اجل���ان��ب  من  الكثري 

و�سرية الأديب.
اأب�ظبي  مركز  بجه�د  معاليه  واأ�ساد 
ال�سيخ  وج������ائ������زة  ال���ع���رب���ي���ة  ل���ل���غ���ة 
الثقافة  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ل��ل��ك��ت��اب  زاي����د 
بحراك  الرت��ق��اء  يف  وت�سهم  العربية 
املثقفني  وت��رع��ى  وال��رتج��م��ة  الن�سر 
الحتفاء  اأن  م������س��ح��اً  وامل���ب���دع���ني، 
احتفاء  ه���  وم�ساريعهم  ب��امل��ب��دع��ني 

باله�ية العربية والإن�سانية.
بجائزة  ال���ف���ائ���زي���ن  م��ع��ال��ي��ه  وه����ّن����اأ 
مبختلف  ل���ل���ك���ت���اب  زاي��������د  ال�������س���ي���خ 
عبداهلل  ال��دك��ت���ر  والأ���س��ت��اذ  فروعها 

�سخ�سية  ل��ق��ب  نيله  ع��ل��ى  ال��غ��ذام��ي 
ال�سيخ  جائزة  �سمن  الثقافية  العام 
اأدبية  قامة  اأن��ه  م�ؤكداً  للكتاب،  زاي��د 
ونقدية كبرية �ساهمت منذ منت�سف 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات يف ت���ن���اول ال��ع��دي��د من 
النقد.  جمال  يف  القّيمة  امل��س�عات 
وم�ؤلفات  جله�د  اأن  معاليه  واأو�سح 
الغذامي دوراً مهماً وفاعًا يف اإحداث 
النقدي  اخل���ط���اب  يف  ن���ع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
العربي، واأنها اأثّرت ب�سكل كبري على 
مناهج النقد الأدبي احلديث ترجمة 
جلّي  ب�سكل  املجال  واأتاحت  وتطبيقاً 
النقدي  ال��ط��رح  ح�س�ر  تاأكيد  نح� 

العربي الأكادميي ال�ا�سح.
ال���زي��ر بالتهنئة  ت���ج��ه م��ع��ايل  ك��م��ا 
امل��س�ي،  حم�سن  الدكت�ر  لاأ�ستاذ 
اأ�ستاذ الدرا�سات العربية واملقارنة يف 

جامعة ك�ل�مبيا – ني�ي�رك، الفائز 
باجلائزة �سمن فئة "الثقافة العربية 
يف اللغات الأخرى"، حيث اأكد معاليه 
اإثراء  يف  �ساهمت  امل��س�ي  جه�د  اأن 
املهّمة  امل���ؤل��ف��ات  م��ن  بالكثري  املكتبة 
الثقافات  ت��ع��ري��ف  يف  اأ���س��ه��م��ت  ال��ت��ي 
الأخرى على اأ�سالة م�روثنا الثقايف 
تثمني  اأن  اإىل  م�����س��رياً  والإب����داع����ي، 
ال�ستثنائية  الثقافية  امل�ساريع  ه��ذه 
م���ن ق��ب��ل اجل���ائ���زة ي����دّل ع��ل��ى مدى 
ببناء  واهتمامها  وعمقها  �سم�ليتها 
ج�سر من الت�ا�سل املعريف والإن�ساين 

بني �سع�ب العامل.
اأب�ظبي  م��ع��ر���ض  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
مثالية  فر�سة  ي��ع��ّد  للكتاب  ال���دويل 
املنطقة  يف  الثقايف  احل���راك  لتعزيز 
بات  عق�د  ثاثة  وبعد  فه�  العربية 

العرب  املثقفني  نخب  حت�سد  ة  من�سّ
من  ق��اع��دة  على  ليلتق�ا  والأج���ان���ب 
اإىل  لفتاً  امل�سرتك،  وال�عي  الإدراك 
اأن املعر�ض اأعاد دفع عجلة ا�ستمرارية 
قطاع الن�سر، وعّزز من ح�س�رها بعد 
الألق  �سيعيد  ما  الت�ّقف  من  م��سم 

من جديد للكتاب واملعرفة .
الأدب  عميد  اخ��ت��ي��ار  اأن  اأو���س��ح  ك��م��ا 
العربي طه ح�سني �سخ�سيًة حم�ريًة 
تكرمي م�ستحق لهذه القامة الأدبية 
بالثقافة  اله��ت��م��ام  يغر�ض  الرفيعة 

العربية يف نف��ض الأجيال املقبلة.
واأك��������دت م���ع���ايل ن�������رة ب���ن���ت حممد 
وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي، 
�سناعة  ت�سجيع  املعر�ض يف  دور  على 
ال��ن�����س��ر، وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال��ك��ت��اب يف 
وانت�سار  التكن�ل�جي  ال��ت��ط���ر  ظ��ل 

امل��ح��ت���ى ال��رق��م��ي ..م��ث��م��ن��ًة اجلهد 
امل��ب��ذول يف الإع�����داد جلائزة  ال��ك��ب��ري 
ال�سيخ زايد للكتاب ودورها يف تعزيز 
واملفكرين  الثقافة  �سناع  م�ساهمة 
وخا�سة  وال���ن���ا����س���ري���ن،  وامل���ب���دع���ني 
قدماً  امل�سي  على  ودعمهم  ال�سباب 
لإث���راء احل��ي��اة الثقافية والأدب��ي��ة يف 
املنطقة العربية، يف جائزة حتمل ا�سم 
ال�الد  املغف�ر  الأول  الثقافة  راع��ي 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  امل�ؤ�س�ض 

نهيان "طيب اهلل ثراه".
الكبري  ب��ال��ت��ن��ّ�ع  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����س����ادت 
التي متّيزت بها ال��دورة احلالية من 
اإ�سافة  ل��ل��ك��ت��اب،  اأب���ظ��ب��ي  م��ع��ر���ض 
مثل  امل�������س���اح���ب���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  اإىل 
ال�سندوق  و�سينما  املبا�سرة  الندوات 
اأن  اإىل  م�����س��رية  وغ����ريه����ا،  الأ�����س�����د 

اأحد  زال  ك���ان ول  اأب���ظ��ب��ي  م��ع��ر���ض 
الدولة  يف  الثقافية  الفعاليات  اأه���م 
واملنطقة، يقّدم اجلديد واملميز لي�ض 
ومتميزة  خمتلفة  عناوين  من  فقط 
لطرح  يتعداه  بل  الثقايف  تن�عها  يف 
التفاعل  يف  متجددة  واأ�ساليب  اأفكار 

مع جمه�ر املعر�ض.
الثقافة  وزي������ر  م��ع��ال��ي��ه��ا  و����س���ك���رت 
ال���ع���راق���ي ع���ل���ى م�����س��ارك��ت��ه امل�����ؤث����رة 
املعر�ض،  م���ن  احل���ال���ي���ة  ال�������دورة  يف 
اإىل  وت��ق��دي��ره��ا  �سكرها  وّج��ه��ت  ك��م��ا 
املعر�ض  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ني 
اأب�ظبي للغة العربية  وخا�سة مركز 
برئا�سة �سعادة الدكت�ر علي بن متيم 

وكل طاقم العمل.
ورّح�������ب ����س���ع���ادة ال���دك���ت����ر ع���ل���ي بن 
الذي  وح�س�ره  ال�زير  بزيارة  متيم 

م�ساركته  خ��ال  م��ن  املعر�ض  اأث���رى 
والندوات  اجلل�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
معايل  اأن  م����ؤّك���داً  املثقفني،  ول��ق��ائ��ه 
عن  غ��ري��ب��ة  �سخ�سية  لي�ض  ال����زي���ر 
ه���� �سخ�سية  ب���ل  ال��ث��ق��ايف،  احل�����راك 
امل�ساهمات  م���ن  ال��ع��دي��د  ل��ه��ا  ب�����ارزة 
املهّمة على �سعيد الرتجمة، وملعاليه 
املن�س�رة  الأع����م����ال  م���ن  جم��م���ع��ة 
للرتجمة  "كلمة"  م�����س��روع  ���س��م��ن 
ي�سعى لإحياء حركة الرتجمة  الذي 
اأن معايل  واأو�سح  العربي.  العامل  يف 
اأوائل  من  ك��ان  ناظم  ح�سن  الدكت�ر 
امل�ساركني يف م�ؤمتر اأب�ظبي الدويل 
عام  الأوىل  ن�����س��خ��ت��ه  يف  ل��ل��رتج��م��ة 
اإىل  امل���ؤمت��ر  ي��ه��دف  حيث   ،2012
تعزيز دور الرتجمة يف بناء اجل�س�ر 
�سبل  وبحث  والأمم،  احل�سارات  بني 
ال�سباب،  املرتجمني  ق���درات  تط�ير 
م�سرية  مل�ا�سلة  القادم  اجليل  ودع��م 
من  وال��ف��ن���ن  وال��ع��ل���م  الثقافة  نقل 
اإعداد  وك��ذل��ك  العربية،  اللغة  واإىل 
خمتلف  يف  امل������دّرب������ني  امل���رتج���م���ني 

املجالت.
ال���ع���دي���د من  و������س�����ارك م���ع���ال���ي���ه يف 
اجل��ل�����س��ات احل�����اري����ة وق�����ّدم اأوراق������اً 
بحثية و�سّجل مداخات مهّمة اأثرت 
اأجندة املعر�ض الثقافية، كما احتفى 
والعامل  الإم���������ارات  وك����ّت����اب  ب����اأدب����اء 
و�سخ�سيات  ب��رم���ز  والتقى  العربي 
العديد  زي�����ارة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ث��ق��اف��ي��ة 
العراقية  الن�سر  ودور  الأجنحة  من 

امل�ساركة يف املعر�ض.

نورة الكعبي ووزير الثقافة العراقي يثمنان دور جائزة ال�سيخ زايد للكتاب يف تثبيت اأركان الثقافة العربية

ح�سة بوحميد: ملف الأ�سرة اأولوية لدى حكومة الإمارات

�سالمة  من  للتحقق  املركزي  احلرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  ملخترب  فح�ش   1200

تعاون بني مركز اأبوظبي للغة العربية و)توزيع(

•• دبي-وام:

التحتية  والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي  فار�ض  فرج  �سهيل بن حممد  كرم معايل 
الرعيل الأول "املتقاعدين" الذين �ساهم�ا يف اإجناح م�سرية عمل ال�زارة وحتقيق 
الإجن��ازات الطم�حة التي عززت مكانة دولة الإم��ارات وريادتها العاملية وذلك يف 
مقر ال�زارة بدبي بح�س�ر عدد من امل�س�ؤولني.  وقال معاليه خال حفل التكرمي 
املتميز  وعطاءكم  جه�دكم  نّثمن  "اإننا  وفاء":  "ب�سمة  عن�ان  حتت  اأقيم  ال��ذي 
اإ�سهاماتكم اجلليلة يف خدمة ال�طن من م�اطنني ومقيمني ودوركم  ولن نن�سى 
م�سرية  دع��م  يف  اأ�سهم  م��ا  امل�ساريع  متابعة  على  ال����دوؤوب  عملكم  ع��رب  ف��ّع��ال  ك��ان 
النجاح والإجنازات، فيما نتطلع مل�ا�سلة دوركم بال�ستفادة من خرباتكم العملية 
وتقدمي الن�سح وال�ست�سارة لزمائكم فاأنتم نربا�ض ي�سيء لنا طريق الإجنازات 

للخم�سني عاماً املقبلة، وبكم ن�ستمد الأمل يف م�ستقبل م�سرق مل�ؤه التميز والريادة 
والزدهار". واأ�ساف معاليه اأن دولة الإمارات تكن ملثل ه�ؤلء املبدعني واملتميزين 
الإمارات  تر�سيخ مكانة  الكبري يف  دوره��م  وتثمن  وال�سكر والح��رتام  التقدير  كل 
التي باتت الي�م اإحدى اأكر دول العامل من�اً وتط�راً وازده��اراً واإن هذا التكرمي 
عن�ان لل�فاء والمتنان الذي حتمله دولة الإمارات لكل من �ساهم يف ر�سم �س�رة 
ولت�سكل  بالبنان  اإليها  ي�سار  ح�سارية  منارة  ذلك  بف�سل  ولتك�ن  للدولة  م�سرقة 
من�ذجا عامليا يحتذى به. ودعا معايل �سهيل املزروعي جيل ال�سباب من م�ظفي 
وزارة الطاقة والبنية التحتية اإىل اأن ي�سريوا على نهج الرعيل الأول واأن يقتف�ا 
اأن ال�سباب هم  اأثرهم يف الإخا�ض والتفاين يف العمل وال�لء والنتماء ..م�ؤكداً 
وهم  امل�ستقبل  م�ستهدفات  وحتقيق  امل�ستدامة  للتنمية  الرئي�ض  وامل��ح��رك  الق�ة 

القادرون على �سياغة م�ستقبل اأف�سل وم�سرق ملجتمع دولة الإمارات.

�سهيل املزروعي يكرم الرعيل الأول من موظفي الطاقة والبنية التحتية

•• دبي-وام:

اأكدت معايل ح�سة بنت عي�سى ب�حميد وزيرة تنمية املجتمع اأن 
ملف الأ�سرة يعترب اأول�ية لدى حك�مة الإمارات.

التن�سيقي  للمجل�ض  الأول  الجتماع  تراأ�سها  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
على  ا�ستمل  ال���ذي   2022 اجل���اري  للعام  الأ���س��رة  ل�سيا�سات 
والداعمة  املعنية  اجلهات  من  املجل�ض  اأع�ساء  مبادرات  عر�ض 
لاأ�سرة وما يتعلق برتخي�ض مهن ال�ست�سارات الأ�سرية اإ�سافة 
اإىل عر�ض نتائج ور�سة الع�سف الذهني ل�سرتاتيجية املجل�ض 

التن�سيقي والتي جرى تنظيمها يف وقت �سابق.
تهلك  ع��ب��دال��رح��م��ن  ح�سة  ���س��ع��ادة  بح�س�ر  الج��ت��م��اع  وع��ق��د 
تنمية  ب�����زارة  التنمية الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د  ال���ك��ي��ل 
واأع�ساء  الأ�سرة  ل�سيا�سات  التن�سيقي  املجل�ض  رئي�سة  املجتمع 
املجل�ض من خمتلف ال�زارات والدوائر والهيئات املحلية املعنية 

بالأ�سرة.
املجل�ض  اأه��م��ي��ة  ب���ح��م��ي��د  ب��ن��ت عي�سى  م��ع��ايل ح�����س��ة  واأك�����دت 
التن�سيقي ل�سيا�سات الأ�سرة الذي يحظى باهتمام ومتابعة من 
الأمانة العامة ملجل�ض ال�زراء من منطلق اأول�ية ملف الأ�سرة 
امل�سرتك بني  العمل  ..من�هة ب�سرورة  الإم��ارات  لدى حك�مة 

من  وال�ستفادة  واملجتمع  الأ���س��رة  مبجال  ال�سلة  ذات  اجلهات 
لتعم  وم�ساركتها  ونقلها  املطّبقة  وامل��ب��ادرات  التجارب  خمتلف 

الفائدة كافة اأفراد املجتمع يف خمتلف اإمارات الدولة.
التي مت طرحها  وامل�ساريع  املبادرات  قيمة  اإىل  معاليها  ولفتت 
من قبل اأع�ساء املجل�ض لدعم وتعزيز �سعادة وا�ستقرار الأ�سرة 
هذه  وتعميم  لتبني  املجل�ض  اأع�����س��اء  ب��ني  بالتن�سيق  ووج��ه��ت 

املبادرات ا�ستنادا اإىل خطة زمنية ت�ؤطر اآلية التنفيذ.
الأ�سرة  ل�س�ؤون  الأعلى  املجل�ض  عر�ض  ت�سمنه  ما  على  واأثنت 
الأ�سري  والتما�سك  ال�ستقرار  حتقق  م��ب��ادرات  من  بال�سارقة 
.. م�سرية اإىل �سرورة و�سع اإطار زمني لهذه املبادرات واإتاحة 
خال  من  الأ�سرة  ل�سيا�سات  التن�سيقي  املجل�ض  اأم��ام  الفر�سة 
الربامج  ه��ذه  مثل  تنفيذ  نطاق  لت��سيع  م���ازي��ة  خطة  و�سع 

وقيا�ض اأثرها على م�ست�ى الدولة.
اإىل قرار  �سعادة ح�سة تهلك خال الجتماع  بدورها تطرقت 
بن�د  واأه��م  الأ�سرية  ال�ست�سارات  مهن  يف  العاملني  ترخي�ض 
القرار واخلطة التنفيذية له التي ا�ستملت على �سروط مزاولة 
وال�����س��اح��ي��ات و�سروط  وامل��ه��ام  الأ���س��ري��ة  ال���س��ت�����س��ارات  مهنة 
وترخي�ض  املطل�بة  واخل��ربات  وامل�ؤهات  والفئات  الرتخي�ض 
املهني  والتعليم  ومدته  الرتخي�ض  وطلب  اجل��دد  اخلريجني 

امل�ستمر وجتديد الرتخي�ض.
امل�ست�سارين  ل��ق��رار  التنفيذية  اخل��ط��ة  �سعادتها  عر�ست  كما 
واجلهات  التنفيذ  وم�����س���ؤول��ي��ة  التنفيذ  وخ��ط���ات  الأ���س��ري��ني 

امل�ساركة والإطار الزمني املقرتح.
واأكدت �سعادتها على اأهمية العمل امل�سرتك بني اأع�ساء املجل�ض 
وتنفيذ  القرار  تفعيل  يدعم  مبا  الأ���س��رة  ل�سيا�سات  التن�سيقي 

بن�ده على امل�ست�ى الحتادي.
امل�ساعد  ال�كيل  القا�سمي  �سقر  خل�د  ال�سيخة  �سعادة  وقدمت 
لقطاع الرقابة ب�زارة الرتبية والتعليم عر�سا لأبرز املبادرات 
والأن�سطة ال�سرتاتيجية ذات العاقة بالأ�سرة منها "منظ�مة 
احلياة  وج���دة  لاإر�ساد  ال�طنية  الطفل" و"املنظ�مة  حماية 
الدامج  للتعليم  ال�طنية  و"املنظ�مة  الطلبة"  ق��درات  وبناء 
اإدارة  م��دي��ر  ال�سحي  �سيف  م����زة  وق��دم��ت  الهمم".  لأ���س��ح��اب 
بال�سارقة  الأ���س��رة  ل�س�ؤون  الأعلى  باملجل�ض  الأ���س��ري  الإ���س��اح 
عر�سا ح�ل ال�سرتاتيجية والروؤية والر�سالة اجلديدة لاإدارة 
كما تطرقت لأبرز املبادرات لدى املجل�ض مثل مبادرات "خلك 
ناجح"  و"زواج  و"ع�سيدك"  املجتمعي"  و"الربط  واعي" 
الداعمة  امل���ب���ادرات  م��ن  و���س���اه��ا  �سعيدة"  و"اأ�سرة  و"�ساور" 

لا�ستقرار الأ�سري.

•• اأبوظبي - وام:

وقع مركز اأب�ظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة – اأب�ظبي، 
على  الل�ج�ستية،  واخل��دم��ات  للت�زيع  "ت�زيع"  م�ؤ�س�سة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية 
بهدف  الي�م  فعالياته  يختتم  وال��ذي  للكتاب  ال��دويل  اأب�ظبي  معر�ض  هام�ض 
نح�  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  الإم����ارة،  يف  ُتنّظم  التي  الكتب  معار�ض  الرت��ق��اء مبكانة 
الت��ّسع ب�سكل اأكرب، وتعزيز م�ست�ى وج�دة اخلدمة املقدّمة للزّوار ودور الن�سر 

على حّد �س�اء.
للغة  اأب�ظبي  ملركز  التنفيذي  املدير  الطنيجي،  حمدان  �سعيد  التفاقية  وّق��ع 

عام  مدير  النعيمي،  وعلي  للكتاب،  اأب�ظبي  معر�ض  ومدير  بالإنابة  العربية 
البنية  تط�ير  اإىل  التفاقية  هذه  وتهدف  ت�زيع.   - والن�سر  للطباعة  املتحدة 
اخلدماتية ملعار�ض الكتب التي ي�سرف على تنظيمها املركز �سن�ياً، وال�ستفادة 
 www.tawzea.ae الإلكرتوين  امل�قع  خال  "ت�زيع" من  اإمكانات  من 
والتي  اإ�ض"؛  اأو  "اأندرويد" واآي  متجري  عرب  املت�فر   ،  Tawzea وتطبيق 
للزوار  الكتب  ت��سيل  خ��دم��ات  ت�فري  جانب  اإىل  ع��ن���ان،  األ��ف   500 تعر�ض 

والعماء من جميع معار�ض الإمارة اإىل املنازل مقابل مبالغ رمزية.
واأكد �سعيد حمدان الطنيجي حر�ض املركز على تدعيم معار�ض الكتب بكل ما 
يلزم، من اأجل الرتقاء مبكانتها وح�س�رها، وتفعيل دورها الريادي يف ت�جيه 

خمتلف اأفراد املجتمع لتبّني مفردات الثقافة والإبداع. وا�ساف: "تلعب ال�سراكة 
ينعك�ض على كّل  الفاعلة مع خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات يف الدولة دوراً مهماً 
ما نق�م به من جه�د؛ من اأجل دعم اللغة العربية ومتكينها وتط�ير اأدواتها، 
وتنظيم معار�ض الكتب التي حَت�سد ح�لها �سن�ًيا نخبًة من الأدباء واملفكرين 
والنا�سرين، وو�سع ا�سرتاتيجيات طم�حة ترتقي بامل�سهد الثقايف وت�سيف له، 
وهذا كّله يحتاج اإىل جهد وُبعِد نظر، وعملية تط�ير م�ستمرة وحمّدثة، وناأمل 

يف اأن حتقق هذه التفاقية غايتها، وتلبي الطم�حات والأهداف امل�سرتكة".
و�ستعمل "ت�زيع" على دعم معار�ض الكتب بفرق عمل متخ�س�سة؛ لاإ�سراف 
على الكتب املعرو�سة، وحتّمل م�س�ؤولية املحافظة عليها، والت�ا�سل ال�سريع مع 

الزوار والعماء امل�ستفيدين من خدمة الت��سيل، اإىل جانب تخ�سي�ض فريق 
اإداري يك�ن يف م�اقع املعار�ض قبل احلدث وبعده؛ ل�سمان �سري التعامل ب�سكل 
لل�سركة،  املركز جمم�عة من المتيازات اخلا�سة  �سي�ّفر  �سحيح. من جهته، 
قبل  الثاث  الإم���ارة  كتب  معار�ض  اإىل  بالدخ�ل  ت�زيع  لفرق  ال�سماح  منها، 
انطاقها، و�سمن فعالياتها، وبعد النتهاء منها، وت�فري م�قع متميز لل�سركة، 
واأجنحة متّكن الطرف الثاين من الت�ا�سل مع الزائرين مبداخل املعار�ض، اإىل 
التغطيات الإعامية  "ت�زيع" يف جممل  ال�سراكة وجه�د  جانب احلديث عن 
والأخبار ال�سحفية اخلا�سة باملركز، والإعان عن خدمة بيع وت��سيل الكتب 

عرب الإنرتنت.

•• ال�صارقة-الفجر:

ع���زز جم��ل�����ض ���س��اح��ي��ة اخل��ال��دي��ة ال��ت��اب��ع ل���دائ���رة �س�ؤون 
الأحمر  الهال  هيئة  مع  تعاونه  من  والقرى  ال�س�احي 
الم���ارات���ي ب��اإط��اق م��ب��ادرة ه��ي الوىل م��ن ن���ع��ه��ا على 
جلمع  معني  ووق���ت  م��ك��ان  بتخ�سي�ض  املجال�ض  م�ست�ى 
ال�ساحية �سمن م�سروع  ب�سكل ي�مي يف  الفائ�ض  الطعام 

حفظ النعمة. 
ج��اء ذل��ك خ��ال الج��ت��م��اع ال��ع��اج��ل ال���ذي مت تن�سيقه يف 
املري  �سعيد  خلفان  �سعادة  من  كل  بح�س�ر  املجل�ض  مقر 
الرئي�ض  نائب  جر�ض  بن  را�سد  حممد  و   ، املجل�ض  رئي�ض 
عبدالعزيز  و  املجل�ض  م�س�ؤول  ، وعمران حممد احلمادي 
خالد العبدويل اداري فاملجل�ض و من هيئة الهال الحمر 
عبدال�احد ابراهيم الربميي رئي�ض ق�سم جمع التربعات 
ال��ت��ربع��ات يف  اإداري ج��م��ع  ع��ل��ي  ازه����ري  امي���ن  و  فالهيئة 
الهيئة  ، وجرى خال الجتماع التفاق بتخ�سي�ض مقر 
بجانب جمل�ض ال�ساحية ووقت حمدد �سيتم الإعان عنه 
لحقاً يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي بديًا عن ا�ستخدام 

ثاجات الأطعمة يف ال�ساحية.
وي���اأت���ي ه���ذا الت���ف���اق ال��ث��ن��ائ��ي ل��ع��اج ع���دد م��ن الظ�اهر 
ال��ت��ي راف���ق���ت ت����زي���ع ال��ط��ع��ام م���ن ق��ب��ل الأ����س���ر وبالتايل  
مبداأ  وا�ستخدام  الجتماعي  التكافل  ملبداأ  املبادرة  حتقيق 

واآمن  ب�سكٍل �سحي  احل��اج��ة  ع��ن  ال��زائ��د  ال��ط��ع��ام  ح��ف��ظ 
�سليمة ح�سب معايري  اإىل من يحتاجه بطريقة  وحت�يله 
وم�ا�سفات عالية اجل�دة يق�م بها م�سروع حفظ النعمة 

�سمن اخت�سا�سه .
ومن �ساأن املبادرة اأن حتقق اأهدافها يف احلفاظ على بيئة 
ال�ساحية الداخلية واحلفاظ على فائ�ض النعم يف البي�ت 
التي  وال���ربادات  الثاجات  من  ب��دًل  ال�سليمة  بالطريقة 

ت�سبب ا�سرار �سحية وامنية ت�سبب قلقاً يف املنطقة.
اأن م�سروع حفظ النعمة ي�ستقبل تربعات الأطعمة  يذكر 
اجلاهزة وال�جبات والطعام الزائد من احلاجة حيث يتم 
جمع الطعمة وحفظها يف درجة حرارة معينة ، وتغليفها 
بطرق �سحية و�سليمة ومن ثم يتم ت�زيعها على امل�ستحقني 
ح�سب الجراءات املتبعة لديهم ب�سيارات جهزت خ�سي�ساً 

لذلك اتباعاً ل�سمان �سامة الفراد يف املجتمع . 
عن  الإع��ان  �سيتم  باأنه  اخلالدية  �ساحية  جمل�ض  واأف��اد 
�سيارة حفظ  اي��ق��اف  �سيتم فيه  ال���ذي  امل��ب��ادرة  ب���داأ  ت��اري��خ 
عن  ال��زائ��دة  الطعمة  جلمع  املجل�ض  مقر  بجانب  النعمة 
احلاجة لتنظيم العملية �سمن ا�سرتاطات ومعايري اآمنة . 
وفد  اىل  والتقدير  ال�سكر  ب���اف��ر  امل��ري  تقدم  اخل��ت��ام  ويف 
هيئة الهال الأحمر على تعاونهم ال�سريع يف تلبية دع�ة 
�سمن  ال�ساحية  يخدم  مب��ا  امل�����س��روع  يف  للتعاون  املجل�ض 

اخت�سا�سات املجل�ض والهيئة .

جمل�ش �ساحية اخلالدية يتعاون مع الهالل الأحمر يف 
اإطالق مبادرة تعنى بجمع الطعام الفائ�ش من الأهايل 
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جناح تريندز يف اأبوظبي للكتاب يوا�شل ا�شتقطاب اجلمهور 

جمل�ش �سباب تريندز ورابطة طلبة الإمارات يف حلقة نقا�سية م�سرتكة.. ويوقعان اتفاقية تعاون بحثي

املعرفة يف التنمية الب�سرية.
اجلنيبي،  عالية  قالت  جانبها  من 
رئي�ض ق�سم الت�سال ال�سرتاتيجي 
يقا�ض  ال���دول  اإن  ل��ه��ا،  مداخلة  يف 
مراكزها  ب���اأع���داد  ال��ي���م  م��ه��ا  ت��ق��دُّ
وتاأثريها،  واإن��ت��اج��ي��ت��ه��ا  البحثية 
الآن  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���راك���ز  اأن  م��ب��ي��ن��ة 
القرار،  ل�سّناع  حتتية  بنية  تعترب 
حيث ت�فر درا�سات وحل�ًل تنم�ية 
ت�����س��ه��ل ع��ل��ي��ه��م اأخ�������ذ ال�����ق�����رارات 
البحث  على  تعتمد  التي  ال�سائبة 
ال��ع��ل��م��ي اجل�����اد وال���ر����س���ني. كما 
اإىل  ال�����س��راع��ات حت��ت��اج  اأن  ذك���رت 
والتحليل  اله���ت���م���ام  م���ن  م���زي���د 
والبحث اجلاد، وخا�سة يف املجتمع 
العربي، يف حماولة لإيجاد حل�ل، 
م��سحة احلاجة اأي�ساً اإىل �سرورة 
اإعداد البح�ث يف جمالت اأخرى؛ 
والبيئة  وال��ع��ل���م  الق��ت�����س��اد  م��ث��ل 
التي غفلنا عنها واأهملناها ب�سبب 
ان�سغالنا بال�سيا�سة ل�سنني عديدة، 
الي�م  ال�����س��ب��اب  ج��ي��ل  اأن  م����ؤك���دة 
مت�سامح ومتعاي�ض ويحب ال�سام 

ويكره ال�سراعات.
الع��سي،  ع��ال��ي��ة  اأك�����دت  ب���دوره���ا 
الباحثة يف "تريندز"، اأهمية جذب 
العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  اجل���دي���د  اجل��ي��ل 
اجلامعات  دور  م���ؤك��دة  وحت��ف��ي��زه، 
ال��ق��ي��ام بهذا  ال��ب��ح��ث يف  وم���راك���ز 
البحث  اإن  وقالت  احلي�ي،  املجال 

وا�ستقطابهم، ون�سر اأبحاثهم.
النقا�سية  ل��ل��ح��ل��ق��ة  اإدرات����ه����ا  ويف 
بالتعاون مع خليفة خالد عبداهلل 
طلبة  راب�����ط�����ة  جم���ل�������ض  رئ����ي���������ض 
الإمارات، اأكدت اأمل الربيكي نائب 
الباحثني  ���س��ب��اب  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
يف ت��ري��ن��دز اأه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون بني 
مراكز البحث العلمي واجلامعات، 
ع�امل جتمع  عدة  اأن  اإىل  م�سرية 
العلمي  ال��ب��ح��ث  واأه���م���ه���ا  ب��ي��ن��ه��ا 
الدور  على  و���س��ددت  والأك���ادمي���ي، 
وامل�ثق  الر�سني  للبحث  املح�ري 
وا�ست�سراف  ال������روؤى  ت������س��ي��ح  يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وب����ن����اء ال�����ع����ي ل���دى 
وميّكنهم  ي���ؤه��ل��ه��م  مب���ا  ال��ط��ل��ب��ة، 
للخروج  ال���ف���ع���ال���ة  الأدوات  م����ن 
ت��خ��دم ال�طن  ب��درا���س��ات م��ع��ّم��ق��ة 
وبينت  امل�ستدامة،  التنمية  وحتقق 
ي�سكل  الر�سني  العلمي  البحث  اأن 
والتخطيط  ال�سديد  للراأي  ركيزة 
اأنه  كما  والبتكار،  والتميز  املُحَكم 
لقراءة  م������س���ع��ي��ة  اأدوات  ي��ق��دم 
ال�اقع، وحتليل املعطيات، و�سياغة 
ال�سيناري�هات، م�سرية اإىل اأن هذا 
الأم�����ر ه���� م���ا ي��رك��ز ع��ل��ي��ه مركز 

تريندز للبح�ث وال�ست�سارات. 
خ��ال��د عبداهلل  اأك���د خليفة  ب���دوره 
طلبة  راب�����ط�����ة  جم���ل�������ض  رئ����ي���������ض 
احللقة  ه�����ذه  اأه���م���ي���ة  الإم����������ارات 
النقا�سية، مثّمناً دور مركز تريندز 

ال��ع��ل��م��ي ب����ات ال���ي����م ع���ام���ة على 
اإىل  ودع��ت  وتط�رها،  الأمم  تقدم 
اأكرب  ميزانيات  تخ�سي�ض  �سرورة 
املجالت،  �ستى  يف  العلمي  للبحث 
البحث  جم��الت  بت��سيع  وطالبت 
ت�����س��م��ل قطاعات  ب��ح��ي��ث  ال��ع��ل��م��ي، 

العل�م الإن�سانية كافة.
فاطمة  ت����ن����اول����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
التدقيق  وح��دة  رئي�سة  الأح��ب��اب��ي، 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ب��ق��ط��اع  ال��ل��غ���ي 
البحث  اأه��م��ي��ة  ت���ري���ن���دز،  مب���رك���ز 
العلمي م�سرية اإىل اأنه ه� املحرك 
ال��ع��م��ل��ي ال���ح��ي��د ن��ح��� ال��ت��ق��دم يف 
اأن جميع  امل��ج��الت ك��اف��ة، م���ؤك��دة 
الناجحة  ال���ت���ن���م����ي���ة  ال����ت����ج����ارب 
البحث  م���ن  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ع���امل  يف 
العلمي  ال���ب���ح���ث  واأن  ال���ع���ل���م���ي، 
اأ���س��ب��ح ����س���رورة ح��ت��م��ي��ة يف عامل 
الإن�سانية  املجتمعات  اإدارة  جت��اوز 
معايري  وفق  ال�سيا�سية  والأنظمة 
احلكمة والتجربة فقط، بل اأ�سبح 
املعطيات  ي  تق�سّ ال�����س��روري  م��ن 
من  والبحث  ب��ال��درا���س��ة  ال�اقعية 
اأج����ل اإدارت����ه����ا وات���خ���اذ ال���ق���رارات 
اأهمية  اأن  اإىل  واأ����س���ارت  ب�����س��اأن��ه��ا. 
تتجاوز  اأن  يجب  العلمي  البحث 
اإىل  والآن��ي��ة  املرحلية  امل��س�عات 
متن�عة،  م������س���ع��ات  يف  ال��ب��ح��ث 
وه�����ذا م���ا ���س��ي�����س��ك��ل ب�����دوره عامل 
ا�ستقطاب مهماً لل�سباب الباحثني، 

وجمل�ض  وال���س��ت�����س��ارات،  للبح�ث 
الهتمام  يف  ل���ه،  ال��ت��اب��ع  ال�����س��ب��اب 
ي�سكل  ال������ذي  ال��ع��ل��م��ي  ب��ال��ب��ح��ث 
ل��ن��ه�����س��ة الأمم  ����س���رورة ق�����س���ى 
ال�سباب  جيل  اإن  وق��ال  وتط�رها. 
بحاجة  وغ����ريه����ا  اجل���ام���ع���ات  يف 
لأنه  العلمي؛  للبحث  الت�جه  اإىل 
والبتكار  وال��ع��ل���م  املعرفة  ط��ري��ق 

والتف�ق.
وحت���دث���ت ره���ف اخل���زرج���ي نائبة 
يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����س��ر  اإدارة  م���دي���ر 
معاجلة  اأه��م��ي��ة  "تريندز"ح�ل 
ال�سباب  ال��ع��رب  ال��ب��اح��ث��ني  غ��ي��اب 
م����ن م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق الأو�����س����ط 
العل�م  جم��ال  يف  اأفريقيا  و�سمال 
م�ؤكدة  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الإن�سانية 
البلدان،  لتنمية  ال��ب��ح��ث  اأه��م��ي��ة 
اجليل  جذب  اأهمية  على  وم�سددة 
امل��ج��ال احلي�ي  اإىل ه��ذا  اجل��دي��د 
ال�سباب،  ج��ي��ل  ول���س��ي��م��ا  وامل���ه���م، 
العمل  تع�ق  التي  امل�سكات  وح��ل 
البحثي ليك�ن اأكر جاذبية، وقالت 
اإن احلاجة ما�سة للباحثني العرب 
اأن  وذك��رت  التخ�س�سات.  املتعددي 
معل�مات  ي���ف��ر  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
ويلعب  املنا�سب،  ال�قت  دقيقة ويف 
وي�ساعد  ح��ي���ي��اً،  اج��ت��م��اع��ي��اً  دوراً 
�سّناع القرار واملجتمع على تط�ير 
اخلدمات وال�سيا�سات، م�سددة على 
اأهمية ن�سر ال�عي باأهمية م�ساهمة 

•• ابوظبي-الفجر:

تريندز  م����رك����ز  ج����ن����اح  ي�����ا�����س����ل 
امل�سارك  وال���س��ت�����س��ارات،  للبح�ث 
معر�ض  م���ن  ال�31  ال��ن�����س��خ��ة  يف 
اأب�ظبي الدويل للكتاب، ا�ستقطاب 
ر�سمية  وف���د  من  املعر�ض  جمه�ر 
واأكادمييني  وباحثني  وم�س�ؤولني 
حيث  العلمي،  بالبحث  ومهتمني 
وزيرة  الكعبي  ن���رة  معايل  قامت 
جامعة  رئي�سة  وال�سباب  الثقافة 
وتعرفت  املركز،  جناح  بزيارة  زايد 
واأح���دث  امل��رك��ز  عمل  طبيعة  على 

اإ�سداراته.
نهيان  ال�����س��ي��خ  اجل���ن���اح  زار  ك��م��ا   
نهيان،  اآل  ح��م��دان  ب��ن  خليفة  ب��ن 
بن  حممد  بنت  �سيخة  وال�سيخة 
ن��ه��ي��ان - م���ؤ���س�����س��ة بحر  اآل  خ��ال��د 
خل�د  ال�سيخة  و���س��ع��ادة  ال��ث��ق��اف��ة، 
لقطاع  امل�ساعد  ال�كيل  القا�سمي 
والتعليم،  الرتبية  ب���زارة  الرقابة 
لدى  ال�سفراء  ال�سعادة  واأ���س��ح��اب 
الدخيل  ت���رك���ي  وه�����م:  ال����دول����ة؛ 
ال�سع�دية،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 
وال�����دك�����ت������ر غ�������س���ان ع���ب���ا����ض من 
ال�س�رية،  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��م��ه���ري��ة 
و�س�ن مرييف القائم باأعمال �سفارة 
لدى  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات 
الدولة، حيث تعرف�ا اإىل اإ�سدارات 
وما  العلمية،  البحثية  "تريندز" 
يعر�سه اجلناح من عناوين قيمة.

�سعادة  م��ن  ك��ل  اأي�ساً  اجل��ن��اح  وزار 
الل�اء دكت�ر جا�سم حممد املرزوقي 
ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل���ل���دف���اع امل�����دين، 
وكيل  الكي�مي  �سامل  فهد  و�سعادة 
و�سعادة  احلك�مي،  الإ�سناد  دائ��رة 
احلمادي  ���س��ل��ط��ان  ع����ارف  دك���ت����ر 
للعل�م  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  م����دي����ر 
كلٌّ  اأي�ساً  زاره  كما  والتكن�ل�جيا. 
رئي�ض مركز  من حممد احلمادي 
ج�����س���ر ل��اإع��ام ورئ��ي�����ض جمعية 
واأحمد  الإم���ارات���ي���ة،  ال�سحفيني 
العني  العل�ي رئي�ض حترير ب�ابة 
الزرع�ين  وم�سطفى  الإخ��ب��اري��ة، 
الروؤية،  �سحيفة  حت��ري��ر  رئ��ي�����ض 
رئي�ض  املن�س�ري  اأحمد  والدكت�ر 
ق�سم الإع��ام يف جامعة الإمارات، 
اأكادميية ربدان برئا�سة  ووفد من 

اإذ من املهم اأن تك�ن هناك تعددية 
ت�����س��ت���يف جمالت  امل������س���ع��ات  يف 
املي�ل  م��ع  تتنا�سب  اأك��رب  معرفية 

املتعددة لدى ال�سباب. 
ب����دوره����ا حت���دث���ت ال���ك���ات���ب���ة ن�����را 
القان�ين  امل�����س��ت�����س��ار  ال�������س���م���ري، 
للج�جيت�س�، يف  الإم���ارات  لحت��اد 
النقا�سية  احللقة  يف  لها  مداخلة 
والع�ائق  الكتابة  يف  جتربتها  عن 
ب��ه��ا، م����ؤك���دة �سرورة  ال��ت��ي م���رت 
وامل�ستمر  اجل����اد  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
مفيدة،  منتجات  اإجن���از  اأج���ل  م��ن 
"ال�هم"  ك��ت��اب��ه��ا  اإىل  م��ت��ط��رق��ة 
وم��ا يحمله م��ن رم���ز يف حماولة 
ل�سرح خط�رة التطرف والإرهاب، 
الأخ���رى  كتبها  اإىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
ال���ت���ي ت��ت�����س��ل ب��غ��ر���ض ق��ي��م اخلري 
وال���ت�������س���ام���ح وال���ت���م���ي���ز وغ���ريه���ا. 
كتب  �سل�سلة  ع��ن  اأي�����س��اً  وحت��دث��ت 
التي  الإمارات" لاأطفال  "ح�سن 
ال�سل�سلة  ارت��ب��اط  م���ؤك��دة  األفتها، 
بريا�سة اجل�جيت�س�، وخا�سة اأنها 
الأ�سيلة  القيم  على  ال�س�ء  تلقي 
ل��ل��ه���ي��ة الإم���ارات���ي���ة، وال��ت��ي باتت 
جزءاً  ت�سكل  اجل�جيت�س�  ريا�سة 

مهماً منها.
اجلامعي  الطالب  رك��ز  جانبه  من 
امل������زروع������ي، ع�س�  ع��ي�����س��ى  ح���م���د 
رابطة طلبة الإمارات، على اأهمية 
ال�ستفادة من البحث العلمي بهدف 
احل�س�ل على املعل�مة ال�سحيحة 
ع��ل��ى جت����ارب حقيقية،  وال����ق����ف 
واأي�ساً  امل�ستقبل،  ت�ست�سرف  وروؤى 
م���اك��ب��ة ك��ل م��ا ه��� ج��دي��د. فيما 
اأ����س���ارت ال��ط��ال��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ة �سما 
املجل�ض  ع�����س���  امل����زروع����ي  حم��م��د 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ودور  اأه��م��ي��ة  اإىل 
اإىل  ل��ل������س���ل  اجل��ام��ع��ي  للطالب 
على  والرتكيز  املعل�مات  م�سادر 
اأن  اإىل  م�سرية  امل���ث���ق��ة،  امل��راج��ع 
البحث العلمي يلعب دوراً مهماً يف 
وتفكريهم  الطلبة  م��ه��ارات  �سقل 
اخل���روج مبنتجات  وق��درت��ه��م على 
متكاملة.   وب���روؤي���ة  م���ث��ق��ة  ج��ي��دة 
احللقة  يف  امل�������س���ارك����ن  واأع���������رب 
وتقديرهم  �سكرهم  عن  النقا�سية 
ملجل�ض �سباب تريندز على تنظيمه 
معانيها  يف  ال��غ��زي��رة  احللقة  ه��ذه 

العكربي  وب�����س��ار  ال��ع��ب��ديل،  ع��م��ر 
البحرين،  م���ع���ر����ض  ع�����ام  م���دي���ر 
اإي��ل��ي عبادي  ال��دك��ت���ر  واحل���اخ���ام 
اليه�دي  املجل�ض  حاخامات  كبري 
يف دول��ة الإم���ارات. واأ���س��اد اجلميع 
املعرفة  ن�سر  يف  "تريندز"  بجه�د 
املنحرفة،  الأف�����ك�����ار  وم�����اج����ه����ة 
البحثي  ن���ت���اج���ه  ع���ال���ي���اً  وث���م���ن����ا 
وخمرجاته  ال���ر����س���ني،  وامل����ع����ريف 
بتحليات  القرار  ل�سّناع  الداعمة 

وروؤى قيمة.
 

حلقة نقا�شية لـ  �شباب تريندز 
وطلبة االإمارات

الباحثني  ���س��ب��اب  جم��ل�����ض  وك�����ان 
للبح�ث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  يف 
بالتعاون  ن���ظ���م  وال����س���ت�������س���ارات 
الإم�����ارات حلقة  راب��ط��ة طلبة  م��ع 
هام�ض  ع��ل��ى  م�����س��رتك��ة  ن��ق��ا���س��ي��ة 
اأب�ظبي  م��ع��ر���ض  يف  م�ساركتهما 
حتت   ،2022 ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل 
جمال  يف  ال��ط��ل��ب��ة  "اإثراء  ع��ن���ان 

البحث العلمي".
رئي�ض  احل��سني  اليازية  واأ���س��ارت 
ت��ري��ن��دز يف بداية  ���س��ب��اب  جم��ل�����ض 
معقد  ع����امل  يف  اأن�����ه  اإىل  احل��ل��ق��ة 
فيه  نعي�ض  كالذي  التغري  و�سريع 
امل�ساهمة يف  الآن، ميكن للباحثني 
والت�سدي  املجتمع  ف��ه��م  حت�سني 
ل��ت��ح��دي��ات��ه ال���ك���ب���رية، م����ؤك���دة اأن 
الباحثني  الأج��ي��ال اجل��دي��دة م��ن 
امل�ستقبل.  م��ف��ت��اح  ه���م  وال��ع��ل��م��اء 
لتعزيز  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اإن  وق���ال���ت 
جاذبية املهن العلمية، م�سرية اإىل 
يف  ال�سباب  الباحثني  دع��م  اأهمية 
م�اهبهم  وتعزيز  املهنية،  حياتهم 

وت�فري الفر�ض لهم.
املجتمع  على  اإن  احل��سني  وقالت 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  ق��ي��م��ة  ي���ق���ّدر  اأن 
م��ب��ي��ن��ة م�������س����ؤول���ي���ة ال�������س���ب���اب يف 
الآخرين  ج���ذب  عليهم  واأن  ذل���ك 
واإقناعهم بالبحث العلمي، وذكرت 
ت��ري��ن��دز ملجل�ض  م��رك��ز  اإط����اق  اأن 
ال�������س���ب���اب ج�����اء يف ه�����ذا الإط��������ار، 
واإك�سابهم  ال�سباب  متكني  بهدف 
اأوجد  كما  الازمة،  البحث  اأدوات 
ال�ساب،  ال��ب��اح��ث  ب��رن��ام��ج  ت��ري��ن��دز 
ال�سباب،  ب���ح����ث  ع���ر����ض  ب���ه���دف 

ومداخاتها  ب��ح���ارات��ه��ا  وامل��ف��ي��دة 
اإثراء  ح���ل  ال�سباب  من  جيل  بني 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، م�����ؤك����دي����ن اأن 
عن  الباحثني  ِقبلة  "تريندز" بات 

التميز.
 

اتفاقية تعاون بحثي 
وّقع  النقا�سية  احل��ل��ق��ة  خ��ت��ام  ويف 
ورابطة  تريندز"  �سباب"  جمل�ض 
ات��ف��اق��ي��ة تعاون  ط���اب الإم������ارات 
امل��س�عات  يف  م�����س��رتك  ب��ح��ث��ي 
ذات  والق�سايا  والعلمية  البحثية 

الهتمام امل�سرتك.
وق����د ج����رى ت���ق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة يف 
حيث  "تريندز" ب��امل��ع��ر���ض،  ج��ن��اح 
وق��ع��ت ع���ن ج��ان��ب جم��ل�����ض �سباب 
اليازية  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����س��ة  ت��ري��ن��دز 
ع��ن جانب  وق���ع  فيما  احل������س��ن��ي، 
جم��ل�����ض راب���ط���ة ط��ل��ب��ة الإم�������ارات 
رئي�ض  ع�����ب�����داهلل  خ����ال����د  خ���ل���ي���ف���ة 
امل��ج��ل�����ض. وت��ن�����ض الت��ف��اق��ي��ة على 
تريندز  ����س���ب���اب  جم��ل�����ض  ت����ع����اون 
اإعداد  الإم���ارات يف  ورابطة طاب 
ال��ب��ح���ث وال��درا���س��ات، وخ��ا���س��ة يف 
التي  املتن�عة  الأكادميية  الق�سايا 
يف  وت�����س��ارك  امل�ستقبل  ت�ست�سرف 
"تريندز"  اأب�������اب  وف��ت��ح  ���س��ن��ع��ه، 
اأو  ال��ب��ح��ث  يف  ال��راغ��ب��ني  للطلبة 
التدريب، وال�ستفادة من البيانات 
التي  البحثية  وامل�����اد  وامل��ع��ل���م��ات 

ميتلكها الطرفان.
ال�سراكات  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  وت��ع��زز 
"تريندز" بهدف  ل�  ال�سرتاتيجية 
ت��سيع جمالت البحث والتط�ير 
وزيادة اآفاق ال�عي املعريف، وتزويد 
الطاب مبا يحتاج�نه من بيانات 
والريادة،  التميز  حتقق  وخ���ربات 
وت�����س��خ��ري ذل�����ك لإي����ج����اد اأج���ي���ال 
القادرين  ال�����س��ب��اب  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن 
ع����ل����ى حت���ق���ي���ق ال��������ري��������ادة، ورف�����د 
بكفاءات وطنية متعددة  امل�ؤ�س�سات 
حماية  على  وق���ادرة  التخ�س�سات 
ومكت�سباته".  واأف������راده  امل��ج��ت��م��ع 
التعاون  الت��ف��اق��ي��ة  ت�سمنت  ك��م��ا 
العمل  ور���ض  تنظيم  يف  والتن�سيق 
والأن�سطة البحثية امل�سرتكة، مثل 
الهتمام  ذات  والندوات  امل�ؤمترات 

امل�سرتك.

نادي تراث الإمارات يختتم م�ساركته يف معر�ش اأبوظبي الدويل للكتاب
 •• ابوظبي-الفجر:

اأم�ض  الإم����ارات،  ت��راث  ن��ادي  اختتم 
ال������دورة ال�  م�����س��ارك��ت��ه يف ف��ع��ال��ي��ات 
الدويل  اأب�ظبي  معر�ض  م��ن   31
اأب�ظبي  مركز  نظمه  الذي  للكتاب، 
الثقافة  لدائرة  التابع  العربية  للغة 
اأب�ظبي، خال الفرتة  وال�سياحة - 
م��اي��� اجل������اري، يف   29  -  23 م���ن 
للمعار�ض،  ال�طني  اأب�ظبي  مركز 
فعالياته  خ����ت����ام  يف  ن����ظ����م  ح����ي����ث 
اأ�سب�حة �سعرية �سارك فيها ال�ساعر 
خلفان بن نعمان الكعبي، وال�ساعرة 
ماجدة اجلراح. فيما اختتم برنامج 
الثقايف«  اأب���ظ��ب��ي  ح�����ار  »ج��ل�����س��ات 
املعا�سر  العربي  »الفكر  مبحا�سرة 
ال��ت��ي قدمها  ال���ع���رب(«  يف )ح��دي��ث 
واأدارها  الهتان  �سليمان  الإعامي 
وحما�سرة  ال�سحي،  جمال  الكاتب 
من  ب��رم��ي��ل  اأول  ك���ت���اب  يف  »ق������راءة 
الدكت�رة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال������روة« 
تاريخ  يف  الباحثة  النعيمي  �سل�ى 
»املناهج  وحم����ا�����س����رة  الإم������������ارات، 
احل��داث��ي��ة يف ق����راءة ال����رتاث« التي 
قدمتها الناقدة والروائية الدكت�رة 
اأي�ساً  ه�يدا �سالح. كما �سهد الي�م 
املتاحف  »دليل  لكتاب  ت�قيع،  حفلي 
يف  واخلا�سة  احلك�مية  الإم��ارات��ي��ة 
املتحدة«  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
وكتاب  عمر،  حممد  فاطمة  تاأليف 
»ال����درور يف دول���ة الإم�����ارات« تاأليف 
فهد املعمري. وجاءت م�ساركة النادي 
يف هذا احلدث الثقايف الدويل الكبري 
اإط�����ار ج���ه����ده ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على  يف 
تراث الآباء والأجداد واإبراز الرتاث 
واحلفاظ  اأ���س��ي��ل��ة  وط��ن��ي��ة  ك��ه���ي��ة 

التمكني«  م��رح��ل��ة  »ق���ائ���د  ب��رن��ام��ج 
بعن�ان »متكني املراأة يف روؤية املغف�ر 
له ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان« 
حتدثت فيها ملي�ض اأب� حليقة رئي�سة 
اأب�ظبي  م��رك��ز  يف  ال�����س��رك��اء  ق�����س��م 
التي تتبعت متكني  العامة،  لل�سحة 
امل����راأة يف الإم�����ارات منذ ب��داي��ات��ه يف 
عهد املغف�ر له ال�سيخ زايد وازدهاره 
ال�����س��ي��خ خليفة  ل���ه  امل��غ��ف���ر  يف ع��ه��د 
الذي ت��سعت يف عهده فر�ض تاأهيل 
ومت��ك��ني امل������راأة ح��ي��ث ت���ب����اأت اأرف����ع 
باحلديث  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا  امل��ن��ا���س��ب، 
التعليم  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ة  جت��رب��ت��ه��ا 

والبتعاث والت�ظيف.
 

اأبوظبي  حوار  »جل�شات  برنامج 
الثقايف«

و����س���م���ن ب���رن���ام���ج »ج���ل�������س���ات ح�����ار 

وا�ستمع�ا  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  اأب���ظ��ب��ي 
املن�س�ري مديرة  ل�سرح من فاطمة 
مركز زايد للدرا�سات والبح�ث عن 
جه�د النادي من اأجل حفظ وت�ثيق 
به،  والتعريف  ال��دول��ة  ت��راث  ون�سر 
من  وينظمه  كتب،  من  ي�سدره  مبا 

فعاليات واأن�سطة.
 

برنامج »قائد مرحلة التمكني«
و�سمن �سل�سلة الندوات واملحا�سرات 
للدرا�سات  زايد  مركز  ينظمها  التي 
تخليداً  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ح���ث 
لذكرى �سرية وم�سرية وماآثر فقيد 
ال�سيخ خليفة بن  له  املغف�ر  ال�طن 
برنامج  اآل نهيان حتت م�سمى  زايد 
املركز  ك��ان  التمكني«  مرحلة  »قائد 
»ال�سباب  ب���ع���ن����ان  ن�����دوة  ن��ظ��م  ق���د 
وريادة  متكني  الإماراتية  والريا�سة 

اجلديدة  النادي  لإ�سدارات  ت�قيع 
م���ن���ه���ا ك�����ت�����اب »احل�����������اج ع����ب����داهلل 
ول���ي���م�������س���ن« ل���ل���دك���ت����ر ح���م���د بن 
�سراي، وكتاب »التنا�ض يف الأمثال 
للدكت�ر  الإم����ارات����ي����ة«  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
»بن  ودي���ان  الزبيدي،  عبداحلكيم 
نا�سر  بن  مبارك  لل�ساعر  �ساملني« 
ب���ن ���س��امل��ني امل��ن�����س���ري، ك��م��ا نظم 
حفل  باملعر�ض  جناحه  يف  ال��ن��ادي 
ت�قيع لدي�ان »بن ح�فان« لل�ساعر 

حممد بن ح�فان املن�س�ري.
 ك��م��ا ن��ظ��م ن����ادي ت����راث الإم������ارات 
من  جمم�عة  املعر�ض  اأي���ام  ط���ال 
ال����ر����ض ال��رتاث��ي��ة امل��ت��ن���ع��ة منها 
ور�ض احلرف الن�سائية مثل ال�سدو، 
وال��ت��ل��ي، و���س��ف اخل������ض، و�سناعة 
ال���رباق���ع، وال����ر����ض ال��ب��ح��ري��ة عن 
�سناعة الديني، والط�ا�ض، والغزل، 

ورفدهم  ل���اأب���ن���اء،  ون��ق��ل��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
مب��ا ي��ع��زز ل��دي��ه��م الن��ت��م��اء لل�طن 
وال�لء لقيادته احلكيمة، من خال 
والأن�سطة  والفعاليات  الإ���س��دارات 
والفكر  ال�����ع����ي  ل��ن�����س��ر  ال���رتاث���ي���ة 
ال���رتاث���ي، وذل����ك حت��ق��ي��ق��اً لأه����داف 

النادي ب�سكل علمي ومنظم.
و���س��ه��د ج��ن��اح ال���ن���ادي، ط�����ال فرتة 
املعر�ض، اإقباًل جماهريياً وا�سعاً مما 
يبديه  ال��ذي  الهتمام  م��دى  يعك�ض 
زائرو اجلناح وقيمة معرو�ساته التي 
تعك�ض الإرث الرتاثي الغني للدولة، 
وحظي اجلناح اجلمعة بزيارة معايل 
ن������رة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ب��اب، وم��ع��ايل ح�سن 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر  ن���اظ���م، 
�سعادة  ب��ح�����س���ر  ب��ال��ع��راق،  والآث������ار 
الدكت�ر علي بن متيم رئي�ض مركز 

النادي،  جناح  يف  الثقايف«  اأب�ظبي 
نظم مركز زايد للدرا�سات والبح�ث 
حم��ا���س��رة ب��ع��ن���ان »ال��������رتاث.. يف 
الباحث  ق��دم��ه��ا  الأدب��������ي«  ال��ن��ق��د 
الأرفه  ب��ال  الدكت�ر  والأك��ادمي��ي 
ال��دك��ت���ر حممد  احل����ار  واأدار  يل، 
زايد  الباحث يف مركز  الفاحت زغل 
ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح���ث، ح��ي��ث طرح 
الت�ساوؤلت  م���ن  ع�����دداً  يل  الأرف�����ه 
منها  حم��ا���س��رت��ه  يف  وامل��ع�����س��ات 
وامل�قف  ال��رتاث،  م�ساألة  ح�سا�سية 
م��ن��ه وك��ي��ف ن��ت��ع��ام��ل م��ع��ه، م�سرياً 
ويح�سر  مي���ت���د  ال�������رتاث  اأن  اإىل 
باأ�سكال خمتلفة يف الذهن واملخيلة 
الت�سرفات  يف  ويتجلى  وال���ذاك���رة 

والتعابري وطرق التفكري.   
���س��ه��دت من�سة  اأخ������رى  م���ن ج��ه��ة 
حفات  امل��ع��ر���ض  يف  الكتب  ت�قيع 

امل�ست�سار  ف��ي��ه��ا  حت���دث  واإجن�������ازات« 
الإع���ام���ي ب��ج��ري��دة ال��ب��ي��ان حممد 
اجل���ك��ر واأداره�����ا ال��ب��اح��ث يف مركز 
زايد م�سلم العامري. وتناول اجل�كر 
يف الندوة ماآثر فقيد ال�طن املغف�ر 
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  له 
واإ�سهاماته  ث��راه«، ودوره  »طّيب اهلل 

يف القطاع الريا�سي. 
ك����م����ا ن����ظ����م حم�����ا������س�����رة ب����ع����ن�����ان 
التمكني..  ق��ائ��د  ع��ه��د  يف  »ال��ث��ق��اف��ة 
واإجن�������ازات« قدمها  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال��ك��ات��ب والإع��ام��ي خ��ال��د عمر بن 
ق��ق��ه، ال���ذي ع���دد خ��ال��ه��ا املنجزات 
خليفة،  ال�����س��ي��خ  ع��ه��د  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واأكد اأن دولة الإمارات ا�ستطاعت اأن 
حتقق نقلة ن�عية كبرية يف املجالت 

كافة وخ�س��ساً يف املجال الثقايف. 
اأي�������س���ا ن�����دوة �سمن  ون���ظ���م امل���رك���ز 

ورحات الغ��ض وكيفية ا�ستخراج 
للمحافظة  ت�ع�ية  وور�ض  الل�ؤل�ؤ، 
اإىل عر�ض  بالإ�سافة  البيئية،  على 
الرتاثية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  جم��م���ع��ة 

املتن�عة.

�سايل  حممد   / امل��دع���  فقد 
ن��ي��ل��ي��ك��ال ب�����ريان ن��ي��ل��ي��ك��ال ، 
الهند اجلن�سية - ج�از �سفره 
)2113238V(  رق�������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق����م  
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب������ز، م���دي���ر معر�ض  ي����رغ���ن  ق����ال 
فرانكف�رت الدويل للكتاب يف ح�ار 
معر�ض  ان  ميديا"  "اآيري�ض  م���ع 
اب�ظبي الدويل للكتاب يف دورته ال� 
. النظري  منقطع  31 حقق جناحاً 
ثقافية  منارة  بانه  املعر�ض  وو�سف 
اخلليجية  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  اإب����داع����ي����ة 
والعربية والعامل كله ملا يحمله من 
والبداع  الفكر  لن�سر  �سامية  معان 
وتعزيز  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل���م  وت��ن��م��ي��ة 
ثقافة الت�سامح التي تتميز بها دولة 

المارات .

فرانكف�رت  م���ع���ر����ض  ان  واأع����ل����ن 
الدويل للكتاب، الذي يقام يف الفرتة 
ال��ق��ادم يف  اأكت�بر   24 اإىل   20 من 
�س�ف  الأمل��ان��ي��ة  فرانكف�رت  مدينة 
وغالبية   الم���ارات  دول��ة  ي�ست�سيف 
التي  ال�����س��ني  ال��ع��امل -م���اع���دا  دول 
لتزال حتت الغاق ب�سبب جائحة 

ك�رونا -
وي�����س��ارك يف »ف��ران��ك��ف���رت ال���دويل 
 100 من  عار�ض   7500 للكتاب« 
اآلف   10 ن��ح���  وي��غ��ط��ي��ه��ا  دول������ة، 
من  اأك���ر  عقد  و�ست�سهد  �سحفي. 
نقا�سية  وج��ل�����س��ة  ف��ع��ال��ي��ة   4000
وندوة ح�ارية مع كبار �سناع الن�سر 

والكتاب يف العامل .
فرانكف�رت  م��ع��ر���ض  م��دي��ر  واأك�����د 
ال����������دويل ل����ل����ك����ت����اب، ع����ل����ى اأه���م���ي���ة 
الدويل  اأب�ظبي  معر�ض  ا�ست�سافة 
للكتاب الذي ينظمه مركز اأب�ظبي 
للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة 
وال�سياحة – اأب�ظبي،مبا ميثله من 
اأملانيا  الن�سر،  �سناعة  ع��امل  يف  ثقل 
الروابط  يج�سد  مبا  �سرف  ك�سيف 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ت��ي��ن��ة ب����ني الإم��������ارات 

واأملانيا. 
املعر�ض  يف  اأملانيا  م�ساركة  ان  وق��ال 
جانب  اىل  فعالية،   40 م��ن  ب��اأك��ر 
اأمل��ان يف ور�ض  م�ساركة اأدب��اء وُك��ّت��اب 

عمل خم�س�سة للمدار�ض والأطفال 
على  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج  حققت  ي�ميا 
الثقايف  ال���ت���ع���اون  ع���اق���ات  ���س��ع��ي��د 
بني  والك��ادمي��ي  والفكري  والعلمي 
املرحلة  خ����ال  واأمل���ان���ي���ا  الم�������ارات 

املقبلة. 
باحل�س�ر  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  واع�������رب 
اب�ظبي  م���ع���ر����ض  يف  ���س��خ�����س��ي��ا  
ال��دوىل للكتاب الذي �سارك فيه ما 
اأك��ر من  األ��ف نا�سر من  يرب� على 
80 دولة، وت�سمن اأكر من 450 
اجلمه�ر،  ت��ط��ل��ع��ات  ُت��ل��ب��ي  ف��ع��ال��ي��ة 
احل�ارية،  اجل��ل�����س��ات  �سمنها  م���ن 
وال�����ن�����دوات، والأم�������س���ي���ات الأدب���ي���ة 

جانب  اإىل  وال��ف��ك��ري��ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الفعاليات  م���ن  ك���ب���رية  جم��م���ع��ة 
التعليمية، واأن�سطة الربنامج املهني 
التي  الطفل،  وفعاليات  للنا�سرين، 
الأكادمييني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ي��ق��دم��ه��ا 

واملتخ�س�سني.
وذكر ان اجلناح الأمل��اين يف املعر�ض 
اجلمه�ر  م��ن  كبريا  اهتماما  لق��ى 
الثقافية  بالفعاليات  ���س��ارك   ال��ذي 
ن���ا����س���ًرا.   35 ب���ح�������س����ر  وامل���ه���ن���ي���ة 
وحمرتًفا  م����ؤل���ًف���ا   80 وم�����س��ارك��ة 
ون��ا���س��ًرا وم��ب��دًع��ا يف اأك���ر م��ن 40 
العمل  ور�����ض  ذل���ك  يف  مب��ا   ، جل�سة 

الي�مية لاأطفال وال�سباب.

فرانكف�رت  معر�ض  مدير  واع���رب 
املانيا  لختيار  �سعادته  ع��ن  للكتاب 
�سيف �سرف يف هذا احلدث الثقايف 
املهم حيث قدمنا الثقافة الأملانية يف 
اأب� ظبي. بالتعاون مع 10 م�ؤلفني 
نا�سًرا   30 م���ن  واأك�����ر  ور���س��ام��ني 
اأملانًيا ، كما قمنا باإعداد جدول زمني 
اأحدث  لعر�ض  املزدحمة  ل��اأح��داث 
والغر�ض  واإجن���ازات���ه���م.  اأع��م��ال��ه��م 
منه ه� تعزيز التعاون بني املثقفني 

والنا�سرين العرب والأملان،  
وو�سف هذه امل�ساركة " بانها فر�سة 
الثقافة  بني  اجل�س�ر  لبناء  عظيمة 
ال���ع���رب���ي���ة والإم�����ارات�����ي�����ة م����ن جهة 

اأخرى  جهة  م��ن  الأمل��ان��ي��ة  والثقافة 
املعر�ض  م��ك��ان��ة  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة   ،

املرم�قة لتعزيز ال�سراكات والتعاون 
بني النا�سرين ح�ل العامل.

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�طنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  ي��ري 
من�سته التي ي�سارك بها يف معر�ض 
اأب���ظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب 2022 
اإىل  املرتجمة  اإ���س��دارات��ه  م��ن  بعدد 
ل��غ��ات اأخ�����رى، وذل���ك ان��ط��اق��اً من 
اأهمية هذه الكتب التي ت�ثق مراحل 
الإمارات،  بها  مرت  مهمة  تاريخية 
وت�سيد �سرح  وتزدهر،  تنه�ض  وهي 
امليم�ن يف جتربة وحدوية  احتادها 

رائدة.
وع��ن ه��ذه الإ����س���دارات ق��ال �سعادة 
العام  املدير  علي  اآل  ماجد  عبداهلل 
لاأر�سيف واملكتبة ال�طنية بالإنابة: 
ال�طنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  يعمل 
ع��ل��ى ن�����س��ر ت���اري���خ دول�����ة الإم������ارات 
ي��ق��ت�����س��ي ترجمة  وه�����ذا  احل���دي���ث، 
الكتب التي ت�ثقه اإىل لغات اأجنبية 
ترجمات،  م�����س��روع  و���س��م��ن  ح���ي���ة. 
الأر�سيف  اإ���س��دارات  اأه��م  اختيار  مت 
وترجمتها  ال����ط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت���ب���ة 
العريق  الإم��ارات  مبا�سي  للتعريف 
وح��ا���س��ره��ا ال���زاه���ر، وجت��رب��ت��ه��ا يف 
ال��ب��ن��اء وال��ن��ه������ض وال���ت���ط����ر، وقد 

الكتب  ل���رتج���م���ة  م������ؤخ�����راً  ب����ادرن����ا 
)زايد  ال��ع��ربي��ة:  اللغة  اإىل  التالية 
و)زايد  الحت���اد(  اإىل  التحدي  م��ن 
احل�سن..  و)ق�سر  اأم���ة(  بنى  رج��ل 

�سرية حكام اأب�ظبي(.
امل�سادر  ه��ذه  ترجمة  اإن  واأ����س���اف: 
القيمة تاأتي دعماً للثقافة وت�سجيعاً 
ع��ل��ى ت��ب��ادل الإن���ت���اج ال��ث��ق��ايف، وتعد 
هذه الرتجمات خط�ات مهمة على 
ب��ت��اري��خ وح�سارة  ال��ت��ع��ري��ف  ط��ري��ق 
الإم����ارات  دول���ة  وبتجربة  املنطقة، 

ال����ح���دوي���ة ال����رائ����دة، وال���ت���ي كانت 
ثمرة جه�د امل�ؤ�س�ض والباين املغف�ر 
ال�����س��ي��خ زاي�����د بن  ل���ه -ب�������اإذن اهلل- 
الآباء  واإخ���ان��ه  نهيان،  اآل  �سلطان 
اأي�ساً  الكتب  امل�ؤ�س�سني، وت�ثق هذه 
التي  التط�ر وال��ت��ق��دم  م��راح��ل م��ن 
���س��ه��دت��ه��ا دول�����ة الإم���������ارات يف ظل 
منها  جعلت  التي  الر�سيدة  قيادتها 

من�ذجاً للدولة الع�سرية.
ه����ذه  اأن  اإىل  �����س����ع����ادت����ه  واأ��������س�������ار 
الرتجمات اجلادة لها دورها الكبري 

يف ت��ق��دمي ���س���رة الإم����ارات املثالية 
الت�ا�سل  ي��ع��زز  م��ا  وذل����ك  ل��ل��ع��امل، 
املن�س�د،  احل�ساري  واحل����ار  البناء 
وقد اهتم الأر�سيف واملكتبة العربية 
حديثاً بالرتجمة اإىل اللغة العربية 
الثقافية  ال����ع����اق����ات  ي����ع����زز  مب�����ا 

واحرتام الثقافات الأخرى.
يذكر اأن ثاثة كتب متت ترجمتها 
بها  حفلت  وق���د  اأخ�����رى،  ل��غ��ات  اإىل 
ال�طنية  واملكتبة  الأر�سيف  من�سة 
ال��������دويل  اأب������ظ�����ب�����ي  م����ع����ر�����ض  يف 

هي:  الكتب  وه��ذه  للكتاب2022، 
كتاب )زايد من التحدي اإىل الحتاد( 
ال������ذي ي������روي ال��ق�����س��ة ال���ت���ي تربز 
امل�ؤ�س�ض  مل��ن��ج��زات  احل��اف��ل  ال�سجل 
ب���ن �سلطان  ال�����س��ي��خ زاي����د  وال���ب���اين 
وتقف  ث���راه-  اهلل  -طيب  نهيان  اآل 
الثاقبة  روؤي��ت��ه  على  وا���س��ح��اً  دل��ي��ًا 
وي�سجل  الأ������س�����ط������ري.  وجن����اح����ه 
اإجن��ازات الراحل العظيم يف الفرتة 
ربع  اأي   ،1971 حتى   1946 من 
القرن من الزمان الذي ي�سكل اإطار 

ه���ذه ال��درا���س��ة، وه���ي ال��ف��رتة التي 
و�سهرته  لل�سلطة،  و�س�له  �سهدت 
بدءاً من "اأمري ال�سحراء" يف واحة 
رئي�ساً  اأ�سبح  حتى  الداخلية  العني 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
لهذه  التف�سيلية  املحت�يات  وبحكم 
ف��اإن��ه��ا تنط�ي  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��درا���س��ة 
ك��ذل��ك ع��ل��ى حت��ل��ي��ل ع��م��ي��ق و�سائق 
والأح���داث  امل��ع��ا���س��رة،  لل�سخ�سيات 
كبريًة  قيمًة  ت�سكل  وكلها  ال��ب��ارزة، 
�س�اء،  ح��د  على  وال��ق��راء  للباحثني 

بت�سل�سل  ال��ك��ت��اب  حم��ت���ى  وي����ربز 
وهامة  مميزة  مراحل  ث��اث  زمني 
ال�سيا�سية،  زاي����د  ال�����س��ي��خ  ح��ي��اة  يف 
اأب�ظبي  ك���ان مم��ث��ًا حل��اك��م  ح��ي��ث 
يف ال��ع��ني، ث��م حاكماً لأب���ظ��ب��ي، ثم 
العربية  الإم�������ارات  ل���دول���ة  رئ��ي�����س��اً 
ال��ك��ت��اب ���س���ر كثرية،  امل��ت��ح��دة. ويف 
تاريخية  اأر���س��ي��ف��ي��ة  ل���ث��ائ��ق  و���س���ر 

بالغة القيمة.
واأما كتاب )زايد رجل بنى اأمة( فه� 
تف�سيًا  التحليات  ب��اأك��ر  يحفل 

�سلطان  ب����ن  زاي������د  ال�����س��ي��خ  حل���ي���اة 
الذاكرة  اأث���رت���ه  وال����ذي  ن��ه��ي��ان.  اآل 
ل��ل��ذي��ن ع��ا���س��روا رحلته  اجل��م��ع��ي��ة 
تعزيز  ومت  فيها،  و�سارك�ا  الط�يلة 
حمت�اه مب�اد مرجعية اأ�سا�سية من 
كافة اأرجاء العامل حتى غدا الكتاب 
ق�سة  فيها  ير�سم  �سفحة   800 يف 
تدعمها  واآ����س���رة  ف���ري���دة  �سخ�سية 
الأر�سيفية  ال�������س����ر  م���ن  ال���ع���دي���د 
الفريدة التي تعزز م�سم�ن الكتاب 

اجلديد.
تاريخ  احل�����س��ن..  )ق�سر  ك��ت��اب  ويف 
 -  )1966-1793 اأب�ظبي  حكام 
الذي ا�ستمّد م�سادره من ال�سجات 
الربيطانيني  ل��اإداري��ني  الر�سمية 
ف�س�ل  خم�سة  اخل��ل��ي��ج-  مبنطقة 
التح�ل  ثم  تاريخية،  تناولت: ملحة 
م�سيخة  يف  وال�سيا�سي  القت�سادي 
لل�سلطة  اأب�ظبي  ف�سع�د  اأب�ظبي، 
-1833( ال����ف����رتة  يف  وال�������س���ه���رة 
1855(، واأب�ظبي امل�سيخة الرائدة 
-1855( اخل���ل���ي���ج  ����س���اح���ل  ع���ل���ى 
فكان  الف�س�ل  اآخ��ر  اأم��ا   ،)1909
تط�رات  وب��داي��ة  مرحلة  نهاية  عن 

جديدة )1966-1909(.

•• اأبوظبي -وام:

�سهدت الدورة احلادية والثاثني 
للكتاب  ال���دويل  اأب���ظ��ب��ي  ملعر�ض 
لاطاع  كبرياً  جماهريياً  اإقباًل 
على جمم�عة فريدة من اإ�سدارات 
الكتب القدمية واملقتنيات الرائعة 
والنادرة التي تعر�سها دور الن�سر.

من  ُمذهبة  رائ��ع��ة  ن�سخة  وك��ان��ت 
ال�����ق�����راآن ال����ك����رمي م����ن ب����ني اأه����م 
ال��ت��ي ج��ذب��ت اهتمام  امل��ع��رو���س��ات 
ال���ك���ت���ب، حيث  ال���������زوار وع�������س���اق 
ُدون��ت كل كلمة على ورق م�سن�ع 
م��ن ال��ذه��ب. وت��ع��د ه��ذه الن�سخة 
اأقدم  اإح���دى  ال��ف��ري��دة م��ن ن�عها 
املحف�ظة.  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ن�سخ 

زيارة ركن  والقراء  للزوار  وميكن 
"اأديفا" والطاع على روائع من 

فن اخلط الإ�سامي.
وع�����ر������س�����ت م���ك���ت���ب���ة ك����اف����ري����ل 
ال���ف���رن�������س���ي���ة وال����ت����ي ت�������س���ارك يف 
نادر  كتاب  الثانية  للمرة  احل��دث 
ملي�ن   11 اإىل  ثمنه  ي�سل  وقيم 
دره�������م، وال�������ذي ُك���ت���ب م���ن���ذ عام 
ال�ساد�ض  ال��ق��رن  خ��ال   1550
ع�سر، وت�سمن �س�ر لأن�اع طي�ر 

قدمية.
ومي�������ك�������ن ل�����ع�����������س�����اق ال������ت������اري������خ 
واملخط�طات القدمية العث�ر على 
اأول �سجل مطب�ع لأب�ظبي ودبي 
يف مكتبة الكتب واملقتنيات القدمية 
 Antiquariaat" وال���ن���ادرة 

حيث  ال��ه���ل��ن��دي��ة،   "Forum
الهند  ج���زر  "رحلة  ك��ت��اب  ي�����س��رد 
 Viaggio" ال�سرقية" 
 "dell'Indie Orientali
الفيني�سي  امل���ج����ه���رات  ل�����س��ائ��غ 
رحلته  تفا�سيل  بالبي  جا�سبارو 
���س��ن���ات من  ا���س��ت��م��رت ت�سع  ال��ت��ي 
البندقية اإىل ال�سرق الأق�سى بني 

عامي 1579 و1588.
الك�س�ف  وه�����اة  ال��رح��ال��ة  ووج���د 
منجذبني  اأن��ف�����س��ه��م  اجل��غ��راف��ي��ة 
 Le Prince Art" رك��ن  اإىل 

ال����ذي   ،"Consultancy
الأط����ال���������ض  اأروع  اأح�������د  ع����ر�����ض 
ال�ج�د.  يف  امل�سيئة  اجل��غ��راف��ي��ة 
ي���ت���األ���ف الأط���ل�������ض ال�����ذي ي��ق��ع يف 
ل�س�رتني  نق�سني  م��ن  جم��ل��دي��ن 
خريطة  و226  اأم�����ام�����ي�����ت�����ني 
مزدوجة  �سفحات  ذات  متداخلة 
وم��ساة  بالكامل  ي��دوي��اً  وم��ل���ن��ة 
يتجاوز  وه�����  ب���ال���ذه���ب،  ي����دوي����اً 
ب���ك���ث���ري م����ا ك�����ان م�������س���ت���خ���دم���اً يف 
الأخ���رى يف  اله�لندية  الأط��ال�����ض 

ذلك ال�قت.

•• اأبوظبي-وام:

تروج  اأن  ا�ستطاعت  الإماراتية  الدبل�ما�سية  اأن  ب��ارز  بريطاين  كاتب  اأك��د 
لاإ�سام املعتدل ال��سطي عرب النماذج امل�سرقة، وقدمت الإمارات كنم�ذج 

ناجح للدولة التي متثل الإ�سام املعتدل.
والغرب،  الإ�سام  البارز يف ح�ار  الربيطاين  الكاتب  الدكت�ر ح�سني  وقال 
الإبراهيمية يف  العائلة  اإن بيت  وا�سنطن،  تاون يف  واأ�ستاذ يف جامعة ج�رج 
وثيقة"  معترباً  الأدي���ان،  بني  والت�سامح  التعاي�ض  حالة  يج�ّسد  الإم���ارات، 

الأخ�ة الإن�سانية" دليًا ملم��ساً على ذلك.
املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل"،   .. "الإ�سام والغرب  جاء ذلك خال جل�سة 

ملعر�ض   31 ال�  للن�سخة  امل�ساحبة  الثقافية  الفعاليات  �سمن  اأقيمت  التي 
املعتدل  والإم���ارات���ي  ال��ع��رب��ي  ال��ن��م���ذج  وناق�ست  للكتاب،  ال���دويل  اأب���ظ��ب��ي 
وال������س��ط��ي يف التعامل م��ع الأدي�����ان، وك��ي��ف اأ���س��ب��ح من���ذج��اً ع��امل��ي��اً بف�سل 

الدبل�ما�سية الإماراتية.
وق���ال ال��دك��ت���ر ح�سني اإن درا���س��ت��ه يف ال��ب��اد ال��ع��رب��ي��ة، وق�����س��اءه وق��ت��اً يف 
الأخاقيات،  من  جمم�عة  ب��سفه  الإ�سام  يرى  اأن  من  مّكنه  الإم���ارات، 

وه� دين ال�سماحة.
اأدار اجلل�سة الدكت�ر بال الأورفه يل، اأ�ستاذ كر�سي ال�سيخ زايد للدرا�سات 
العربية والإ�سامية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، ع�س� اللجنة العلمية 

ملركز اأب�ظبي للغة العربية.

•• اأبوظبي- وام:

للكتاب  ال��دويل  اأب�ظبي  ر�ّسخ معر�ض  اأك��ر من ثاثة عق�د،  امتداد  على 
الذي ينظمه مركز اأب�ظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة- 
لي�ض  فه�  والإب����داع،  واملعرفة،  للثقافة،  اأ�سا�سية  ًة  من�سّ مكانته  اأب�ظبي، 
اجلل�سات  وا�ست�سافة  الن�سر،  وح��ق���ق  الكتب  و���س��راء  لبيع  ح��دث  جم���ّرد 
والندوات احل�ارية والثقافية وح�سب، بل ف�سحة جمالية ومعرفية اأ�سا�سية 
ت�ستهدف جميع فئات املجتمع، ل �سيما الأطفال الذين خ�س�ض لهم احلدث 
العقلية  والنه��ض بقدراتهم  اإث��راء معارفهم،  ت�ساهم يف  التي  املق�مات  كّل 

والفكرية والبدنية.
وما بني الأن�سطة واأماكن اللعب، واملرافق املخ�س�سة لل�سغار، ودور الن�سر 
وتعليم  ذك��اء  واأل��ع��اب  وترب�ية،  تعليمية،  كتب  من  مبعرو�ساتها  املنت�سرة 
ان��ت��ب��اه الأط��ف��ال مب��ج��رد دخ�لهم  ال��ت��ي تلفت  اأدوات اجل���ذب  وغ��ريه��ا م��ن 
الن�سر  دور  ت�فر  اإذ  الختيار،  يف  وحريتهم  ده�ستهم  فتثري  احل��دث  قاعات 
املتخ�س�سة باأدب ومعارف الطفل الإبداعات، وامل�ؤلفات الثقافية، والتعليمية، 

والرتفيهية اأمامهم طيلة اأيام احلدث.
عبري  ودار  والت�زيع،  للن�سر  ثقافة  دار  ومدير  م�ؤ�س�ض  �سبارو  ب�سام  واك��د 
للعل�م، ذو اخلربة الط�يلة يف املجال التي متتّد اإىل اأكر من 35 �سنة، اأن 

الأطفال يجذبهم اجلديد واملتجدد، كال�سا�سل التعليمية العاملية باأل�انها 
احلي�انات  األ�سنة  على  الرتب�ية  والق�س�ض  اجل��ذاب��ة،  ور�س�مها  البديعة، 

القريبة من الأطفال.
اأما بال عنتال، من دار رواد املجد، فه� يعتقد اأن لُدور الن�سر دوراً يتجلى 
يف تقدمي كتب ب�سيطة هادفة، ت�ّفر وجبة د�سمة لاأطفال ب�سكل جذاب خاٍل 
من التكلُّف ..م�سرياً اإىل اأن الطفل ذكي ويعرف ما يريد، لذا تخ�س�ض له 
دور الن�سر الكتب التي حترك ف�س�له وتثري خياله اإ�سافة لتعليمه وتثقيفه 

القيم العربية التي تربى عليها اآباوؤنا واأجدادنا.
الطفل  اأن  اىل  للن�سر  نبطي  دار  يف  ال��ربام��ج  مديرة  م��سى  م��رمي  ولفتت 
عدد من  لدينا  اأ�سبح  الأطفال، حيث  نظرائه  اإىل عقل  ال��س�ل  ي�ستطيع 
من  قريبة  وح��ك��اي��ا  بق�س�ض  الأط��ف��ال  يخاطب�ن  ال��ذي��ن  ال�سغار  ال��ُك��ّت��اب 
عق�لهم، وقل�بهم، وه� ما يدعم عملنا ويجعلنا نقدم ق�س�ساً ترب�ية حتكي 

قيم جمتمعنا وتدعم ه�يتنا ال�طنية.
التعليمية  الألعاب  اأن  �سكيلز فرتى  �سمارت  �سركة  اأب��� ما�سي من  اآي��ة  اأم��ا 
لت اإليه  ت�سته�ي الأطفال، وجتعلهم يتعلم�ن باللعب، وه� اأحدث ما ت��سّ
و�سائل التعليم العاملية، اإذ عن طريقها ي�ستطيع الأطفال تعلم حل امل�سكات، 
والعمل  ال�سندوق،  خ��ارج  التفكري  تفكريهم، ومتكنهم من  اأمن��اط  وتعزيز 

بروح الفريق ال�احد.

م�شروع ترجمات يقدم لالآخر �شورة االإمارات يف املا�شي واحلا�شر

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يرثي من�سته يف اأبوظبي الدويل للكتاب باإ�سداراته املرتجمة 

•• اأبوظبي-الفجر:

عر�ض الكاتب ال�س�ري غ�سان عب�د، كتابه اجلديد )احللم ال�س�ري وحلف 
الأقّليات(، مبعر�ض اأب�ظبي للكتاب يف دورته ال�31 املنعقدة حاليا.

م��سعا  حتليا  يقّدم  الإع��ام��ي��ة،  اأوري��ن��ت  جمم�عة  عن  ال�سادر  والكتاب 
لل�اقع ال�س�ري مبختلف ت�سّعباته املحلية والإقليمية والدولية.

ويت�سمن الكتاب جمم�عة من الجابات عما يجري على الأر�ض ال�س�رية، 
وعراقتها  وا�سالتها  وجغرافيتها  ب��اده  ت��اري��خ  ال�س�ري  الكاتب  وير�سد 

ويتناول عن قرب طبقة املبدعني ورجال العمال وال�سناعيني ال�س�ريني .
وتطرق الكاتب اىل دور القبائل العربية كعامل اأ�سا�سي لإعادة ال�ستقرار يف 

�س�ريا واإعادة ت�سكيل الن�سيج ال�س�ري.
البناء  ا�سرتاتيجية  لبناء  الأ�سا�سية  امل��ح��ددات  اإن  ك��ت��اب��ه:  يف  ع��ب���د  وق���ال 

وال���س��ت��ق��رار يف ���س���ري��ا م��ن خ���ال ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال����دور ال���ب���ارز للقبيلة 
اأن  على  م�سددا  الف���راد،  وحماية  املنفعة  لتحقيق  و�سيطا  ي�سكل  باعتباره 
لأن لها التاأثري  القبائل  ت�ستقطب  ان  لبد  للدوام  قابلة  ا�سرتاتيجية  "اأي 
الكرب على امتداد اجلغرافية ال�س�ري كما ان القبيلة ت�سكل حائط �سد اأمام 
التطرف الديني". ويدع� الكاتب لتعزيز مكانة زعماء القبائل باعتبارهم 
�س�ريا وراأب ت�سدعاتها، م�سريا  اللحمة اىل  القدر والأكر جدارة لإعادة 
عن  بعيدا  املجتمع  ت�حد  حقيقية  وطنية  بطريقة  يفكروا  ان  �سرورة  اىل 
للتفاو�ض  ان يجدوا طريقة واعية  القبائل  املحدودة، وعلى �سي�خ  املكا�سب 

على حل خافاتهم وان ي�ست�عب�ا اأبناء ع�سائرهم بينهم.
وي�ؤكد الكاتب اإن جمتمعات املنطقة اأجهدت من الأزمة ال�س�رية لذا بات من 
النفق تركز  اآخر  ال�س�ء يف  ا�سرتاتيجية تك�ن مبثابة  البحث عن  ال�اجب 
اوتهدد  ماآ�سي احلرب  �سكل  باأي  ت�ستعيد  اليجابيات والطم�حات ول  على 

امل�ؤثرة لإدارة  ال�سخ�سيات  ت�سكيل جمال�ض حملية من  بها. كما يدع� اىل 
مناطق الدولة، وتنفيذ امل�ساريع التنم�ية وتط�ير بيئة العمال، وا�ستثمار 

بنية القبيلة حلفظ المن وف�ض النزاعات.
البيئة  اأب���ن���اء  �سياحظها  ال���ه���دوء  ودمي����م���ة  "التنمية  ال��ك��ت��اب  وي�����س��ي��ف 
امل�ستهدفة كي يقبل�ا بحما�ض على النخراط باأي ا�سرتاتيجية تطرح عليهم 

ويدافع�ا عنها يف امل�ستقبل".
ب��الإم��ارات، وميلك جمم�عة من  �س�ري مقيم  اأع��م��ال  رج��ل  وغ�سان عب�د 
ال���س��ت��ث��م��ارات يف جم���الت اإع��ام��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة م��ت��ع��ددة، واخ��ت��ري �سمن 

ال�سخ�سيات ذات التاأثري باملنطقة العربية من قبل جملة "ف�رب�ض".
 80 اأكر من  نا�سراً من   1130 للكتاب مب�ساركة  اأب�ظبي  ويقام معر�ض 
واأن�سطة  واإبداعية،  450 فعالية ثقافية ومعرفية  اأكر من  دولة، وينظم 

تفاعلية ت�ستهدف خمتلف فئات املجتمع.

كتاب مبعر�ش اأبوظبي ير�سد دور القبائل يف ا�ستقرار �سوريا 

مدير معر�ص فرانكفورت الدويل للكتاب يوؤكد:

اأبوظبي للكتاب منارة ثقافية اإبداعية للعامل
نرحب مب�شاركة اأبوظبي يف فرانكفورت للكتاب اأكتوبر القادم

اإقبال جماهريي على الكتب واملقتنيات 
النادرة مبعر�ش اأبوظبي للكتاب 

كاتب بريطاين: الإمارات منوذج ناجح للدولة التي متثل الإ�سالم املعتدل

اأبوظبي للكتاب .. من�سة اأ�سا�سية للثقافة واملعرفة والإبداع
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق ... رم�صان عطا

طفرة  ت��ع��ي�����ض  اأب�����ظ����ب����ي  "اإمارة 
العامل  اأن���ظ���ار  ا���س��ت��ق��ط��ب��ت  ث��ق��اف��ي��ة 
اأب�ظبي  م��ع��ر���ض  ،ب���اإق���ام���ة  ب��اأك��م��ل��ه 
جزء  وه����   2022 للكتاب  ال����دويل 
من احلراك احل�ساري الذي ت�سهده 
ب����اأن املعر�ض  الإم������ارة ودل���ي���ل دام����غ 
العرب  وال��ن��ا���س��ري��ن  اأه���داف���ه  يحقق 
اأعرب�ا عن �سعادتهم البالغة ملا مل�س�ه 
للكتاب  ال��دويل  اأب�ظبي  معر�ض  يف 
من متيز وري��ادة واإق��ب��ال جماهريي 
اأب�ظبي  ب������اأن  وي����ع����رتف�����ن  ك���ب���ري، 
اأ���س��ب��ح��ت م��ن��ارة ال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة يف 

ال�سرق الأو�سط.."
اأكد عاء �سرحان مدير دار الر�سالة 

للن�سر والت�زيع م�سر قائا:
ن�����س��ارك يف  ���س��ن���ات  على م���دار ع�سر 
للكتاب  ال�����دويل  اأب����ظ���ب���ي  م��ع��ر���ض 
وت�سهد الدورة 31 م�ساركة دور ن�سر 
العربية  ال��دول  م�ست�ى  على  كبرية 
اأب�ظبي  وي��ع��ت��رب  اأي�����س��ا  والأورب����ي����ة 
املعار�ض يف  واأق���ى  اأه��م  للكتاب من 
ال�سرق الأو�سط وي�سهد اإقبال كبريا 
ب��ع��د ان��ق�����س��اع ف���ريو����ض ك����رون���ا عن 

العامل .
وق�����ال ع����اء ����س���رح���ان ال������دار تهتم 
واملخط�طات  الإ���س��ام��ي  ب���ال���رتاث 
الإ���س��ام��ي��ة ول��دي��ن��ا م��ك��ت��ب حتقيق 
ال��رتاث وه��ذا ما نهتم به لن�سر  عن 
طبعه  يتم  ومل  دينية  قد�سية  م��ال��ه 

قبل ذلك .
القراءة  ت��راج��ع��ت  ���س��رح��ان  واأ����س���اف 
ول��ك��ن ال��ك��ت��اب امل���ق���روء مل ول���ن يتم 
اأن كبار ال�سن  ال�ستغناء عنه ويكفي 
وب��ع�����ض ال�����س��ب��اب امل��ث��ق��ف حمافظني 
على هذا اله�اية املهمة واأي�سا نهتم 
تلقي  ا���س��دارات  ولهم  ال�سباب  بفئة 
واهتماماتهم  افكارهم  على  ال�س�ء 

وم�ساكلهم يف هذه اليام. 
ويف نف�ض ال�سياق قال يا�سني حممد 
ثاين  هذه  للرتجمة  العربية  منظم 
باملعر�ض ولح��ظ��ن��ا ان  ن�����س��ارك  م��رة 
واري  الم���ت���ي���از  غ���اي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م يف 
بالأطفال  م��ه��ت��م��ني  امل�����س���ؤول��ني  ان 
وت��ن��ظ��ي��م رح�����ات م��در���س��ي��ة داخ���ل 
املعر�ض  جنبات  اعطي  مما  املعر�ض 
وهذا  ي���م  اول  م��ن  ملح�ظة  كثافة 
بالطفل  امل�����س���ؤول��ني  اه��ت��م��ام  يعك�ض 

والقراءة ..
ت�س�يق  مدير  الرفاعي  ايهاب  وق��ال 
الرو�سية  امل�������س���ري���ة  ل���ل���م����ؤ����س�������س���ة 
للكتاب  ،اب�ظبي  والعل�م  للثقافية 
من اهم املعار�ض يف ال�سرق الو�سط 
كبار  وك��ت��اب  ومثقفني  رواد  وه��ن��اك 
ال����ط���ن العربي  ب���ل���دان  م���ن ج��م��ي��ع 
متميز  يجعله  مما  املعر�ض  ي��زورون 
الدول  بني  واملعرفة  اخل��ربات  بنقل 

العربية. 
ترجمات  ن��ق��دم  ال���رف���اع���ي  وا����س���اف 
امل�����س��ري��ة وهناك  ال��رو���س��ي��ة ايل  م��ن 
ا�سدار  اع���ادة  مثل  اخ���ري  ن�ساطات 
باقبال  حتظي  وهي  القدمية  الكتب 
ك���ب���ري م����ن اجل���م���ه����ر ون����ق����دم كتب 

تخ�ض الرتاث العربي،
تراجع  ه���ن���اك  ان  ال���رف���اع���ي  واك�����د 
اجمع  العامل  يف  ع��ام  ب�سكل  للقراءة 
العاملي  الق��ت�����س��ادي  ال������س��ع  ب�سبب 
اث���ر على  الوراق مم��ا  وغ���اء ط��ب��ع 
العاملية  ال��ن�����س��ر  ودور  ال�����س����دارات 
والعربية ويعترب الكتاب لي�ست �سلعة 
ا�سا�سية وب�سه�لة ت�ستطيع ان تبحث 

وتقراأ كتاب من خال النرتنت.

الكتب  دار  عـــام  مــديــر  وقــــال 
القانونية يف م�شر عادل: 

الكتب  يف  ن��ت��خ�����س�����ض  ن��ح��ن  ���س��ت��ان 
الدكت�راه  و  للماج�ستري  القان�نية 
ورواد الدار اغلبهم ق�ساة وحماميني 

ومتخ�س�سني يف القان�ن 
وع����ن  راي����ة يف امل��ع��ر���ض ق���ال �ستان 
امل���ع���ر����ض ه����ذا ال���ع���ام ي��ح�����س��ل على 
درج���ة الم��ت��ي��از م��ن ج����دة التنظيم 
جعلت  التي  والفعاليات،  والن�سطة 
املعر�ض  ع��ل��ى  ك��ب��ري  اق���ب���ال  ه���ن���اك 
العقبات  ت��ذل��ي��ل  ال������س���ل  و���س��ه���ل��ة 
من اهم ما مييز املعار�ض يف اب�ظبي 
ويدل على وعي كامل من امل�س�ؤولني 
على اهمية معر�ض اب�ظبي الدويل 
ج�دة  ع��ل��ى  تنعك�ض  وال��ت��ي  ل��ل��ك��ت��اب 
الثقافية  احل���ي���اة  وح�����راك  الم������ارة 

وال�سياحة يف اأب�ظبي .

م�شوؤول  م�شطفي  تــامــر  وقـــال 
االإمـــــارات  جمعية  جــنــاح  ــن  ع

للمحاميني والقانونيني:
للكتاب  ال�����دويل  اب���ظ��ب��ي  م��ع��ر���ض 
يعترب من�سة ثقافية عالية املكانة يف 
دور  من  يحت�يه  ملا  الو�سط  ال�سرق 
لدول  اجنحة  وم�ساركة  عاملية  ن�سر 

كبرية ثقافيا 
الدورة  هذه  يف  ،ولحظت  وح�ساريا 
ان ه��ن��اك اق���ب���ال م��ل��ح���ظ م���ن فئة 
الكتب  و�سرائهم  الإم��ارات��ي  ال�سباب 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي حتكي 

عن ا�سرار الجداد وحياتهم الي�مية 
وكيف كانت المارات من قبل وكيف 

و�سلت اىل هذه املكانة العظيمة .
الن�سر  دار  ع��ث��م��ان  اح��م��د  واأو�����س����ح 
اأب����ظ���ب���ي  م���ع���ر����ض  ان  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
الكثري  ي�����س��ت���ع��ب  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
والأجنبية  العربية  الن�سر  دور  م��ن 
،وهناك العديد من امل�ؤلفات والكتب 
املرتجمة التي متتاز بالأقبال املكثف 
اب�ظبي  م��ع��ر���ض  زوار  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 

الدويل للكتاب.

م�شوؤول  خــورى(  )مي�شيل  وقــال 
م�شرتيات: 

للكتاب  ال�����دويل  اب���ظ��ب��ي  م��ع��ر���ض 
وه��ذا يظهر يف  كبري  بتناف�ض  حظى 
مل  ال��ت��ي  امل��ع��ر���ض  وتنظيم  جمالية 
واأي�سا   ، ال�سابقة  الع���ام  جندها يف 
نري اأن كل جهة م�ساركة يف املعر�ض 
حت��اول ج��اه��ده لإب���راز ك��ل م��ا لديها 
الزائرين  ت�سجع  لكي  اإمكانيات  من 
الن�سيج  نف�ض  من  ،ونحن  للمطالعة 
التف�ق  م���ن خ���ال���ه  ن���ح���اول  ال�����ذي 
ملعر�ض  ن�سع  واأ���س��ب��ح��ن��ا  وال��ن��ج��اح، 

اب�ظبي للكتاب اهتمام كبري.
*واع��ت��رب ال��دك��ت���ر )اح��م��د ح�سن (
كل  املعر�ض  ال�سياء جناح  دار  مدير 
اأ�سارك  واأن��ا  على �سدورنا  و�سام  عام 
م���ن���ذ خ��م�����س��ة اع��������ام واج������د تط�ر 
م��ل��ح���ظ ك���ل ع����ام واأ�����س����اف ح�سن 
ت��ن��ظ��ي��م رائ����ع وق���ب���ال ج��ي��د م���ا مييز 

م��ع��ر���ض.  اأب���ظ��ب��ي ال����دويل للكتاب 
ل���ي����ا����س���ل ت���األ���ق���ه ع���ل���ى ن���ح���� غري 
يف  الأه����م  امل��ع��ر���ض  لي�سبح  م�سب�ق 
منطقة ال�سرق الأو�سط، وقد �سّنفه 
الحتاد الدويل للنا�سرين كاأحد اأهم 

املعار�ض على م�ست�ى العامل.
واأ�سار عادل ف�سل مندوب من احتاد 
النا�سرين ال�س�دانيني قائا:ن�سارك 
دائ��م��ا يف م��ع��ر���ض اب���ظ��ب��ي ال���دوىل 
ولحظنا  ب���ذل���ك  ون���ف���خ���ر  ل��ل��ك��ت��اب 
ادارة  وان   ، ال������دورة  ل��ه��ذه  ال��ت��ط���ر 
على  تتغلب  ان  ا�ستطاعت  امل��ع��ر���ض 
فمثا   ، املا�سية  ال����دوارات  �سلبيات 
ا�ستطاع�ا التغلب على تاأخر الطرود 

القادمة من الدول اخلارجية. 
املعر�ض  اأي����ام  زادت  ف�����س��ل  واأ����س���اف 
ل���ي���ك����ن ���س��ب��ع��ة اأي��������ام ون����رج����� من 
امل��ن��ظ��م��ني زي�����ادة اي����ام امل��ع��ر���ض اىل 
ع�سرة ايام حتي يتمكن الزوار اقتناء 
وزيارة  الكتب  م��ن  ق��در ممكن  اك��رب 

دور الن�سر املختلفة .
بالك�يت  امل���ان���ع(  في�سل   ( واأو����س���ح 
للكتاب  ظ��ب��ي  اب����  م��ع��ر���ض  اأن  ع��ل��ى 
ظهر هذا العام يف حله جديدة ،مما 
يثبت بان اأب�ظبي اأ�سبحت هي املنارة 
بالدليل  وه���ذا   ، للكتاب  الإقليمية 
والأجانب  العرب  النا�سرين  فجميع 
بان  ق�ية  انطباعات  اظ��ه��روا  اأي�سا 
معار�سهم  علي  ت��ف���ق  املعر�ض  ه��ذا 
والأجنبية  العربية  ال��دول  جميع  يف 
ياأتي �سدى ولكن الفهم  ،ولي�ض هذا 

والدراية والتنظيم ال�اعي للقيادات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اأع���ط���ت اه���ت���م���ام كبري 
�س�رة  باأجمل  املعر�ض  ه��ذا  لإظ��ه��ار 
املانع  وي�سيف  ب��اأ���س��رة  ال��ع��امل  تبهر 
،الكتاب يف ال�سابق كان من احد اأهم 
العربي  عاملنا  يف  الفكرية  الأ�سلحة 
اأ�سبح  ال����دور  ه���ذا  اأن  ا���س��ع��ر  والآن 
ي�����س��ع��ف وي��ط��م�����ض وه����ذا م���ا اخ�سي 
منه علي الكتاب فعل�م التكن�ل�جي 
الفكرية هي اأ�سبحت امل�سيطرة علي 

العامل باأثرة .
املنعم  عبد  علي  ق��ال  م�ساركته  وع��ن 
للن�سر  �سما  ل���دار  التنفيذي  امل��دي��ر 
و ال��ت���زي��ع ه��ذه امل�����س��ارك��ة الأوىل يف 
امل��ع��ر���ض وق��م��ن��ا ب��اإ���س��دار اك���ر من 
يعر�ض  م�����رة  لأول  ج���دي���د  ك���ت���اب 
ل��ل��ج��م��ه���ر م��ث��ل ك��ت��اب اأم������راء الدم 
هناك  واأي�سا  عكا�سة  خالد  للكاتب 
ب��ا���س��م ح����روب اجل��ي��ل الرابع  ك��ت��اب 
الأعام  وزير  هيكل  اأ�سامة  للدكت�ر 

امل�سري ال�سابق،  
معر�ض  ي�سهد  ان  املنعم  عبد  واأك���د 
امكانيات  للكتاب  ال����دوىل  اب���ظ��ب��ي 
،وت�فري  التنظيم  يف  تظهر  ك��ب��رية 
جميع  م��ن  للنا�سرين  ال��راح��ة  �سبل 
دول العامل ، ولكن ما يعيب التنظيم 
ت�اجد  ع��دم  وه���  فقط  وحيد  �سيء 
حتي  بع�سها  بج�ار  النا�سرة  ال��دول 
م�اقع  اإىل  ال������س���ل  ل��ل��زائ��ر  ن�سهل 
اقتناء  يرغب  التي  ال��دول  ن�سر  دور 

الكتب منها.

واأكد حممد عبد العزيز موؤ�ش�شة 
االإ�شكندرية  اجلــامــعــة  �شباب 

قائال:
التاريخ  تخ�ض  اأكادميية  كتب  نقدم 
ال�سيا�سية  وال���ع���ل����م  والق���ت�������س���اد 
ملعر�ض  دورات   8 يف  و�����س����ارك����ن����ا 
هذا  وظهر  للكتاب  ال��دوىل  اب�ظبي 
ال���ع���ام يف ح��ل��ه ج���دي���دة ،مم����ا يثبت 
املنارة  اأ���س��ب��ح��ت ه���ي  اأب���ظ��ب��ي  ب���ان 
بالدليل  وه���ذا   ، للكتاب  الإقليمية 
والأجانب  العرب  النا�سرين  فجميع 
بان  ق�ية  انطباعات  اظ��ه��روا  اأي�سا 
معار�سهم  علي  ت��ف���ق  املعر�ض  ه��ذا 
والأجنبية  العربية  ال��دول  جميع  يف 
،و ه��ذا ل ي��اأت��ي ���س��دى ول��ك��ن الفهم 
والدراية والتنظيم ال�اعي للقيادات 
ال�سيا�سية والتنظيمية اأعطت اهتمام 
باأجمل  امل��ع��ر���ض  ه��ذا  كبري لإظ��ه��ار 
،وي�سيف  باأ�سرة  العامل  تبهر  �س�رة 
كان  ال�سابق  يف  الكتاب  العزيز،  عبد 
يف  الفكرية  الأ�سلحة  اأه���م  اح��د  م��ن 
هذا  اأن  ا���س��ع��ر  والآن  ال��ع��رب��ي  ع��امل��ن��ا 
ا�سبح ي�سعف ويطم�ض وهذا  ال��دور 
م��ا اخ�����س��ي م��ن��ه ع��ل��ي ال��ك��ت��اب وعل�م 
اأ�سبحت  ه��ي  الفكرية  التكن�ل�جي 
وعلى   ، باأثرة  العامل  علي  امل�سيطرة 
ال��ك��ت��ب مرة  اجل��م��ي��ع دور يف ازده����ار 
التي  امل��ع��ار���ض  اأن  ا�سعر  ،واأن���ا  اآخ���رة 
ي�سهدها العامل العربي لها دور مهم 
اأب�ظبي  م��ع��ر���ض  وخ��ا���س��ة  ذل���ك  يف 
ال�����دويل ف��ه��� ا���س��ب��ح م���ن���ارة فكرية 

كبرية لها دور يف تبادل الثقافات بني 
الدول.  

دار  يعق�ب(  )ي��زن  راأي���ه يق�ل  وع��ن 
اأب�ظبي  م��ع��ر���ض  اإدارة  ���س��ف��ح��ات 
اأبهرتني، وهذا لي�ض  للكتاب  الدويل 
�سباقة  الإم�����ارات لن��ه��ا  غ��ري��ب علي 
ب��ال��ت��م��ي��ز وال���ق���درة ع��ل��ي ال��ت��ن��ظ��ي��م ، 
كنا�سرين عرب   منه  نعاين  ما  ولكن 
يف ه����ذا امل��ع��ر���ض ه���� ارت���ف���اع اأج�����ر 
الأجنحة وهذا بالتاأكيد له اثر �سلبي 
يتدارك  اأن  واأرج�������   ، ال��ك��ت��اب  ع��ل��ى 
الدورات  يف  النقطة  ه��ذه  املنظم�ن 
هذه  يف  م�ساركتنا  ،وت��ع��ت��رب  املقبلة 
املتميزة تعطي للدار �سهرة  املعار�ض 
،واأي�سا  ال��ع��رب��ي  ال����ط���ن  يف  اأو����س���ع 
ي��ع��ط��ي ل��ن��ا ���س��ي���ل��ه وا���س��ت��م��راري��ة يف 
العمل وي�ستطرد يف احلديث يعق�ب 
،لحظت يف هذا املعر�ض اأن اجلمه�ر 
بالكتب  ج������دا  م���ه���ت���م  الإم�������ارات�������ي 
ب������الأدي������ان ف���ه���ي جتذب  امل��خ��ت�����س��ة 
،واأي�سا  عليها  ل��اإط��اع  اجل��م��ه���ر 
ال�����س��ع��ب الإم����ارات����ي ذواق وب�����ارع يف 
لاإطاع  و�سيق  ه� مفيد  ما  اقتناء 
واملعرفة التامة باأهمية الكتاب والتي 
العربية  اأوط��ان��ن��ا  يف  الآن  نفتقدها 
وا�سح  غري  دورة  ا�سبح  الكتاب  ،لن 
قله  م��ن  ت��ع��اين  الن�سر  ودور  امل��ع��امل 

الهتمام بالكتاب الآن.

مدير  �شالح(  ماجد   ( ويــوؤكــد 
املكتبة العربية قائال:

الإماراتي  للجمه�ر  �سديد  الإق��ب��ال 
وخ�س��سا  التاريخية  الثقافة  على 
القبائل  ع���ن  ت��ت��ح��دث  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب 
وت���اري���خ���ه���م وه�������ذا ب���ح���ك���م ب���ادن���ا 
وح�سارتنا القبلية التي تعترب تراث 

لنا نعتز به. 

بالتاأكيد  نحن   ، �شالح  ويــقــول 
ن�شعر بان الكتاب اأ�شبح  من اأهم 
احل�شارات  تربط  التي  الو�شائل 

ببع�شها ولوال الكتاب 
وما  ح�ساراتنا  علي  تعرفنا  كنا  م��ا 
ك��ان ه��ن��اك ت��اري��خ لنا ون��ح��ن العرب 
الثقافة  ب����اأث����رة  ال����ع����امل  ع���ل���م  م����ن 
امل���ج���الت ومنها  وال��ع��ل���م يف ج��م��ي��ع 

الطب والهند�سة.
واأ����س���اف ���س��ال��ح، ال��ك��ت��اب ه��� عن�ان 
ن��ح��اف��ظ على  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  ال�����س��ع���ب 
كتبنا وتاريخنا واأي�سا اإعطاء فر�سه 
ودع��م اك��رب للكاتب وامل���ؤل��ف لإظهار 
اأعمالهم للن�ر ، واحلك�مات لها دور 
الفكري  الإب����داع  عجلة  ل��دف��ع  كبري 
املتمثل يف الكتاب واأنا ا�سكر احلك�مة 
علي  املعر�ض  ومنظمني  الإم��ارات��ي��ة 
ك���ل ه����ذا ال���دع���م ال�����ذي مل�����س��ن��اه  يف 

معر�ض الكتاب لهذا العام.
واأ�����س����ار )ع��ب��د احل��م��ي��د ال��ت��م��ي��م��ي ( 
ال�سع�دية   ، الإ���س��ام��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
ا���س��ت��ف��اد م��ع��ر���ض اأب����ظ���ب���ي ال����دويل 
و هذا   ، ال�سابقة  دورات��ه  للكتاب من 
بق�ة  ا�سبح  معر�ض  ان��ه  اأري  ال��ع��ام 
ملح�ظة وهذا يرجع اإىل اإقبال دول 
وعناوين  الإ���س��دارات  لعر�ض  كثرية 
اأول ي�م  ، واأ�ساف التميمي:  جديدة 
للمعر�ض نفذت كتب لدينا ، واأ�سعار 
مكان  اأي  تناف�ض  املعر�ض  يف  الكتب 
حتى  كبري  ب��دع��م  حتظي  فهي  اأخ���ر 
اجلمه�رويق�ل  م��ت��ن��اول  يف  ت��ك���ن 
ي���ت���اأث���ر علي  ،ال���ك���ت���اب ل  ال��ت��م��ي��م��ي 
الإطاق باأي اأزمة مالية وهذا يرجع 
اإىل اأن الكتاب ل غني عنه يف حياتنا و 
بالن�سبة لكثري من الأ�سخا�ض يعترب 
ال�سرورية  احتياجاته  م��ن  ال��ك��ت��اب 
كبري  دور  ل��ه��ا  امل��ط��ال��ع��ة  وث��ق��اف��ة   ،
هذا  وت��ف��اع��ل  ال�سخ�سية  ب���ل����رة  يف 
فيه  يعي�ض  الذي  باملجتمع  ال�سخ�ض 
ملجتمعه  م��ف��ي��د  عن�سر  ي�سبح  مم��ا 
والكتاب  احل���ي���اة،  ���س��ت��ي جم����الت  يف 
املجتمعات  لن   ، تهمي�سه  مي��ك��ن  ل 

وح�سارتها قائمة علي الكتاب.
واو�سح ) نا�سف بن عياط ( نا�سر: 
فيها  ازور  ال��ت��ي  الأويل  امل����رة  ه���ذه 
ال����ذي  الأول  والن����ط����ب����اع  اخل���ل���ي���ج 
اأب�ظبي  م��ع��ر���ض  ب���ان   ، ب���ه  ���س��ع��رت 
 ، كبري  عاملي  اهتمام  ي�سهد  ال���دويل 
وبا �سك يحتاج اإىل متابعه واهتمام 
اأك���ر، وال��ق��ارئ الإم��ارات��ي متعط�ض 
اجل����دي����دة،  ال���ع���ن���اوي���ن  ج��م��ي��ع  اإيل 
وب��ع��د ن��ه��اي��ة امل��ع��ر���ض ن��ف��دت الكثري 
الأدبية  اأن���اع��ه��ا  بجميع  الكتب  م��ن 
والدينية،  وال��ف��ن��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة 
م�س�ؤولية  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ع��ل  م���ا  وه�����ذا 
ال�سنة  طيلة  الكتاب  لت�فري  كبرية 
ي��زي��د نا�سف   ، اأ����س����اق الم�����ارات  يف 
اعلم متاما خفايا املعار�ض واأ�ستطيع 
قيا�ض املعار�ض وتقيمها ، واأنا ا�سهد 
اأب�ظبي الدويل للكتاب  بان معر�ض 

يتميز بامل�ست�ي الرفيع.
ويف النهاية قال عبداهلل خ�رى:هذه 
ه��ي امل�����س��ارك��ة ال�����س��اد���س��ة  يف معر�ض 
،وبالتاأكيد  للكتاب  ال��دويل  اأب�ظبي 
باقي  ع����ن  ال����������دورة  ه������ذه  ت��خ��ت��ل��ف 
الدورات ال�سابقة وهناك العديد من 
املن�س�رات التي تخ�ض مراكز خا�سة 
اإ�سدارات  هناك  واأي�سا  باجلامعات 
خ��ا���س��ة ل��ل��ط��اب اخل��ري��ج��ني وكتب 
ف��ن��ي��ة ع���ن م����دن ال���ع���امل ال���ع���رب���ي، و 
التي  التاريخية  الكتب  م��ن  العديد 
يقبل عليها القارئني يف املعر�ض ،اأما 
خ�رى  ق���ال  الإم���ارات���ي  ال�سعب  ع��ن 
يف  جن��ده  م��ا  وه���ذا  بطبيعته  مثقف 
املعر�ض ، جتده مقبل على كل الكتب 
املفيدة والتي تنمي ثقافته، وي�سيف 
خ�رى، الكتاب عم�ما لاأ�سف ا�سبح 
ملاذا  اعلم  واأن��ا ل  الإقبال عليه قليل 
لذلك  احلقيقية  الأ���س��ب��اب  ه��ي  وم��ا 
ع��ن طريق  ي��اأت��ي  بالتاأكيد  ،وال��ع��اج 
احلك�مات  م���ن  الأك������ر  اله���ت���م���ام 
بالكاتب ودور الن�سر ، وعلينا اأن نفعل 
ل  ح��ت��ى  جمتمعاتنا  يف  ال��ك��ت��اب  دور 
ننجر وراء التكن�ل�جي وال�ست�سهال 

الذي نعاين منه الآن.
اأب�ظبي  م��ع��ر���ض  خ�������رى،  وي���ق����ل 
الدويل للكتاب وا�سل تاألقه على نح� 
غري م�سب�ق لي�سبح املعر�ض الأهم يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط، وقد �سّنفه 
الحتاد الدويل للنا�سرين كاأحد اأهم 

املعار�ض على م�ست�ى العامل.

عنه  اال�شتغناء  يتم  ال  املقروء  والكتاب  عمالق  معر�ص  �شرحان:  • عالء 
امل�شوؤولني بقراءة الطفل  اهتمام  يعك�ص  املعر�ص  داخل  مدر�شية  رحالت  تنظيم  حممد:  • يا�شني 

بنقل اخلربات واملعرفة بني الدول العربية للكتاب  اأـبوظبي  معر�ص  يتميز  الرفاعي:  • اإيهاب 
على حراك احلياة الثقافية وال�شياحة يف اأبوظبي املعر�ص  ينعك�ص  �شتان:  • عادل 

من�شة ثقافية عالية املكانة يف ال�شرق االأو�شط يعترب  م�شطفى:  • تامر 
ي�شهد معر�ص الكتاب اإمكانيات كبرية تظهر يف التنظيم  املنعم:  عبد  • علي 

العزيز: الكتاب يف ال�شابق كان اأحد اأهم االأ�شلحة الفكرية عبد  • حممد 

يعقوب: ال�شعب االإماراتي بارع يف اقتناء ما هو مفيد و�شائق لالطالع واملعرفة  • يزن 
معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب ليوا�شل تاألقه مييز  ما  جيد  واإقبال  رائع  :تنظيم  ح�شن  • اأحمد 

من اأهم الو�شائل التي تربط احل�شارات ببع�شها اأ�شبح   الكتاب  �شالح:  • ماجد 
ثقافة املطالعة لها دور كبري يف بلورة ال�شخ�شية  التميمي:  احلميد  • عبد 

بن عياط: اأ�شهد باأن املعر�ص يتميز بامل�شتوى الرفيع •  نا�شف 
�شّنفه االحتاد الدويل للنا�شرين كاأحد اأهم املعار�ص على م�شتوى العامل خوري:  • عبداهلل 

اإ�شادة وثناء على الدورة 31 وما قدمته لهذا العام 

ختام اأبوظبي للكتاب العر�ش الثقايف الأكرب يف ال�سرق الأو�سط
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عربي ودويل

املزيد  اأي ا�سرت�ساء لب�تني �سي�سجعه على اجتياح  اأن  مبا  الثانية”، 
من الدول الأوروبية.

كتب ب�روما اأن ذكريات احلرب العاملية الثانية ما زالت حية جداً فقط 
يف دول مثل ال�ليات املتحدة واململكة املتحدة. بالن�سبة اإىل عدد غري 
قليل من الربيطانيني والأمريكيني، ما يبدو حرباً عادلة يف اأوكرانيا 
كررت  ب��اده��م.  يف  الأوق����ات  اأف�سل  ذك��ري��ات  ا�ستعادة  على  يحفزهم 
بع�ض الت�سريحات الأقل ديبل�ما�سية للرئي�ض الأمريكي ج� بايدن 
وجهة النظر التي تق�ل اإن هزمية كاملة لب�تني هي فقط ما �سيثنيه 

عن ال�سروع يف املزيد من املغامرات الع�سكرية.
لكن ما ي�سكل هزمية كاملة يظل غام�ساً. يف هذه الأثناء، يتم التنديد 
اإي��ج��اد جم��ال للديبل�ما�سية  ي��ح��اول���ن  ي��زال���ن  ال��ذي��ن ل  ب��اأول��ئ��ك 
اإميان�يل  الفرن�سي  الرئي�ض  تعر�ض  جبناء.  م�سرت�سني  باعتبارهم 

اعتقدوا  اإذ  الق�سية  ال�سق�ر يف هذه  الدمي�قراطي�ن  كان  ما  غالباً 
اأن ا�ست�ساماً يابانياً �سامًا ه� وحده ما �سيمكن احللفاء من اإقامة 

دمي�قراطية يف ط�كي�.
وحليفتني  دمي�قراطيتني  اإىل  الغربية  واأملانيا  اليابان  حت���ل  ع��زز 
�سن�ات  بعد  الأمريكيني،  بع�ض  قناعة  املتحدة  لل�ليات  متحم�ستني 
اأفغان�ستان والعراق ورمبا  الأم��ر نف�سه يف  باأنه ميكن حتقيق  كثرية، 
الآن يف رو�سيا. لكن الظروف الي�م خمتلفة جداً وفقاً للكاتب. �سنة 
باأعداء  الهزمية  اإحل���اق  و�سك  على  احلليفة  ال��ق���ى  كانت   ،1945
مدمرين متاماً. مهما بدت ق�اتها امل�سلحة غري كف�ءة، تظل رو�سيا 
وفاعلية  جن�دها  �سجاعة  بلغت  ومهما  مدمرة.  تك�ن  اأن  من  بعيدة 
تك�ن  اأن  من  بعيدة  اأوك��ران��ي��ا  ف��اإن  اإليها،  املر�سلة  الغربية  الأ�سلحة 

مهيمنة. لي�ض كا الطرفني يف م�قع طلب ا�ست�سام غري م�سروط.

•• وا�صنطن-وكاالت

خلق  ي�ستطيع  �سيء  ل  اأن  اإىل  ب���روم��ا  اإي���ان  ال�سيا�سي  الكاتب  لفت 
“وا�سنطن ب��ست” اإىل  اللتبا�ض كاحلرب. واأ�سار بداية يف �سحيفة 
“الديبل�ما�سية  الأوك��راين ف�ل�دميري زيلين�سكي:  الرئي�ض  ما قاله 

ت�ؤدي اإىل ال�سام، وال�سام مرغ�ب به لكل اإن�سان«.
مع ذلك، ا�ستنكر امل�س�ؤول�ن الأوكراني�ن ب�سدة اقرتاحات، كان اآخرها 
ما تقدم به وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق هرني كي�سنجر، تطلب 
الرو�سي  الرئي�ض  وت��رك  ال�سابق  ال��سع  اإىل  بالع�دة  القب�ل  منهم 
الأرا�سي  م���ن  ���س��ا���س��ع��ة  م�����س��اح��ات  ع��ل��ى  ي�سيطر  ب���ت��ني  ف���ادمي���ري 
الذين  الأم��ري��ك��ي��ني  على  الأوك�����راين  الرئي�ض  واق���رتح  الأوك��ران��ي��ة. 
عار�س�ا دعم باده اأن “يبدوؤوا بقراءة بع�ض مذكرات احلرب العاملية 

بطريقة  ب���ت��ني  م��ع  ال��ت��ح��دث  حم��اول��ت��ه  ب�سبب  لل�سخرية  م��اك��رون 
عقانية، بينما انتقد امل�ست�سار الأملاين اأولف �س�لت�ض لإبطائه فر�ض 

حظر �سامل على ا�سترياد النفط والغاز من رو�سيا.
اأ�ساف الكاتب اأن فكرة ك�ن ب�تني جت�سيداً لأدولف هتلر هي جمرد 
ال��ن��ازي��ني يف  رو���س��ي��ا تقاتل  اأن  ع��ن  ب���ت��ني  ل��دع��اي��ة  انعكا�سية  ���س���رة 
اأوكرانيا. هذه احلرب، بالرغم من اأنها مرعبة مبا فيه الكفاية، لي�ست 
احلرب العاملية الثانية. ومطالبة احللفاء اأملانيا واليابان �سنة 1945 
يف  تطبيقه  يتم  كي  اخلطاأ  النم�ذج  ه�  امل�سروط  غري  بال�ست�سام 

اأوكرانيا. حتى يف ذلك احلني، مت العرتا�ض على هذا الطلب.
اأراد الربيطاني�ن وبع�ض الأمريكيني منح اليابانيني �سروطاً معينة 
طالب�ا بها، مثل الحتفاظ باإمرباط�رهم – وه� ال�عد الذي اأمكن 
الأرواح.  يح�سى من  ل  ع��دداً  وينقذ  اأبكر  وق��ت  احل��رب يف  ينهي  اأن 

بلومربغ: ل لفر�ش ا�ست�سالم غري م�سروط على بوتني 

•• وا�صنطن-وكاالت

ب��ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  راأت 
الح���ت���ج���اج���ات  اأن  الأم����ري����ك����ي����ة 
ال�سعبية التي ت�سهدها العديد من 
املدن الإيرانية نتيجة ارتفاع اأ�سعار 
التحديات  ُت���ربز  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل����اد 
الإيرانية  ال�سلطات  ُت���اج��ه  التي 
نتيجة ا�ستمرار العق�بات الغربية 
وتراجع احتمالت الت��سل لتفاق 

ن�وي.
ويف عدة اأماكن من اإيران، �سرعان 
م��ا ات��خ��ذت الح��ت��ج��اج��ات منحى 
الإيراني�ن  رّدد  ح��ي��ث  ���س��ي��ا���س��ًي��ا، 
�سعارات مناه�سة للرئي�ض اإبراهيم 
رئ��ي�����س��ي وامل���ر����س���د الأع����ل����ى علي 
حق�قي�ن  ن�سطاء  واأك��د  خامنئي. 
ومدون�ن اأن حملة القمع العنيفة 
ال�������س���ل���ط���ات على  ����س���ّن���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
الآن  اأ���س��ف��رت حتى  الح��ت��ج��اج��ات 
على  اأ���س��خ��ا���ض  خم�سة  مقتل  ع��ن 

الأقل واعتقال الع�سرات.
املن�س�رة  الفيدي�  مقاطع  وُتظهر 
الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  على 
اإىل  يتدافع�ن  وه��م  املتظاهرين، 
ال�������س����ارع، وي��ت��ع��ر���س���ن لإط���اق 
ل��ل��دم���ع من  امل�سيل  ال��ن��ار وال��غ��از 

قبل ق�ات الأمن.

تخفي�ص الدعم
الغذائية  امل�����اد  اأ���س��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 
اأن  بعد  اأ���س��ب���ع��ني،  اإي���ران قبل  يف 
للبي�ض  دعمها  احلك�مة  خّف�ست 
وزيت  الألبان  ومنتجات  والدجاج 
القت�سادي�ن  وع������زا  ال���ط���ه���ي. 

���س��ع��ر اخل��ب��ز يف وقت  ال���زي���ادة يف 
التعديات  اإىل  ال�سهر،  �سابق من 
القمح،  اأ�����س����ع����ار  يف  احل���ك����م���ي���ة 
ب�سبب  لل�سلعة  ال��ع��امل��ي  وال��ن��ق�����ض 

الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
احلك�مة  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
ت�ؤدي  اأن  يف  تاأمل  كانت  الإيرانية 
الن�وي  التفاق  اإحياء  مفاو�سات 
ال�سع�بات  اأحد م�سادر  اإزال��ة  اإىل 
بالعق�بات  املتمّثلة  الق��ت�����س��ادي��ة 
على  فر�سها  اأُع��ي��د  التي  الغربية 
ال�ليات  ان�����س��ح��اب  ب��ع��د  ط���ه���ران 
عام  ال�����س��ف��ق��ة يف  م����ن  امل���ت���ح���دة 

.2018

ف�شاد احلكومة 
وم���ع ذل����ك، ت����ؤك���د ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن 
الإي���ران���ي���ني يعزون  م���ن  ال��ع��دي��د 
احلك�مة  لف�ساد  ال�سع�بات  �سبب 
م����اج���ه���ة  ك����ف����اءت����ه����ا يف  وع���������دم 
ارتفاع  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��ت��ح��دي��ات، 

ن�سب الت�سخم.
احلالية  ال����س���ط���راب���ات  وت���ذك���ر 
التي  الح����ت����ج����اج����ات  مب������ج�����ات 
ان��دل��ع��ت يف ال�����س��ن���ات الأخ������رية، 
ال���ت���ي ح�سلت  ت��ل��ك  ذل����ك  مب���ا يف 
اندلعت  ع���ن���دم���ا   ،2019 ع�����ام 
اأ�سعار  ارت��ف��اع  ب�سبب  امل��ظ��اه��رات 
ال����ق����د. وق��ال��ت ج��م��اع��ات حق�ق 

يعتمدون  يع�دوا  اأنهم مل  مفادها 
على ال�سفقة بعد الآن«.

“حتى  اأنه  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
الن�وي،  التفاق  ا�ستعادة  اإذا متت 
فمن املرجح اأن تعاين اإيران، مثل 
العديد من البلدان الأخ��رى، من 

نق�ض القمح العاملي«.
القمح  ق�سية  “اإن  ل��ي��از:  وق���ال 
الغذائي  الأم��ن  بق�سايا  مرتبطة 
والأم����������ن ال���������دويل والأزم������������ة يف 
اأوكرانيا. ومع التقديرات احلالية، 
يبدو اأنه قد يك�ن �ستاًء قا�سياً من 

حيث ت�فري امل�اد الغذائية«.

عنف �شد املتظاهرين
اأح���د م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي���، ُتظهر  يف 
النار  ت��ف��ت��ح  الأم������ن وه����ي  ق������ات 
ع��ل��ى ح�����س��د م���ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف 
اآخر  �سهرك�رد، ويف مقطع فيدي� 
م�ساهدة  مي��ك��ن  امل��دي��ن��ة  ذات  م��ن 
ماب�ض  ي����رت����دي  اأم�������ن  ����س���اب���ط 
م��دن��ي��ة وه���� ي��ج��ر م��ت��ظ��اه��راً من 
طلقات  اأ�س�ات  و�سط  �سيارة  ف�ق 

نارية و�سراخ.
“امل�ت  امل�����ت�����ظ�����اه�����رون  وه�����ت�����ف 
لرئي�سي”،  “امل�ت  و  خلامنئي” 
بينما جتّمع�ا ح�ل �سيارة م�ستعلة 

يف بلدة اأردال.
مقاطع  م�����ن  ال����ع����دي����د  وُت����ظ����ه����ر 

رو�سيا  حرمت  لقد  للمجلة.  وفقاً 
من غزو �سهل بينما تظهر اأ�سلحة 
اخلط�ط  ع��ل��ى  ج���دي���دة  غ��رب��ي��ة 
مفاو�سي  ك��ب��ري  ل��ك��ن  الأم���ام���ي���ة. 
ميخائيل�  الأوك��������راين  ال��رئ��ي�����ض 
يخ�سى  اإن�������ه  ي����ق�����ل  ب�����دول����ي����اك 
يف  “الإرهاق”  من  متزايد  ب�سكل 
“هم ل  ال���دول الأوروب���ي���ة:  بع�ض 
ثمة  لكن  مبا�سر،  ب�سكل  يق�ل�نها 
لإجبارنا  حم��اول��ة  وك��اأن��ه��ا  ���س��ع���ر 
على ال�ست�سام. اأي وقف لإطاق 
كما  جممداً”.  ن��زاع��اً  يعني  ال��ن��ار 
وا�سنطن  يف  اجل��م���د  م��ن  ا�ستكى 
بالكميات  الأ�سلحة  و�س�ل  وع��دم 

ُق��ت��ل���ا يف تلك  امل��ئ��ات  اإن  الن�����س��ان 
يف  الآلف  واعُتقل  الحتجاجات، 

العديد من املدن الإيرانية.
اأن  ب��ست”  “وا�سنطن  واأو�سحت 
اإيران  ت�سهدها  التي  الحتجاجات 
وترّكزت  ح��ج��م��اً،  اأ���س��غ��ر  ح��ال��ي��اً 
يف امل��ن��اط��ق ال��ف��ق��رية، مب��ا يف ذلك 
جن�ب  يف  خ����ز����س���ت���ان  م��ق��اط��ع��ة 

التحركات  “اإن  ال�سحيفة:  م��ع 
الأخ�������رية ل��ل��ح��ك���م��ة الإي���ران���ي���ة، 
اأنها  ت�جه ر�سالة وا�سحة مفادها 
فقدت الأمل يف التفاق الن�وي اأو 
ا�سارة  يف  تفعيله”،  تريد  ل  اأن��ه��ا 

اىل تخفي�سات الدعم.
الإ�ساحات  ه��ذه  “مع  واأ���س��اف: 
ر�سالة  ي���ر����س���ل����ن  الق���ت�������س���ادي���ة 

غرب اإيران. ومنذ اأ�سهر، يتظاهر 
املعلم�ن للمطالبة بزيادة الأج�ر، 
و�سط �سكاوى من اأنهم ي�سطرون 
ثاث  اأو  وظ��ي��ف��ت��ني  يف  ل��ل��ع��م��ل 
اأم�رهم.  تدبري  اأجل  وظائف من 
ق���ات الأم���ن م��ا ل يقل  واعتقلت 
احتجاجات  يف  م��در���س��اً   14 ع���ن 
جرت يف مطلع ماي� -اأيار اجلاري، 

احلك�مة  اأن  من  حتذيرات  و�سط 
قد ت�اجه رداً عنيفاً ب�سبب الأزمة 

القت�سادية املتزايدة اخلط�رة.

االأمل يف االتفاق النووي
اخلبري  ل�����ي�����از،  ����س���ع���ي���د  وق��������ال 
ال�سيا�سي  وامل��ح��ل��ل  الق��ت�����س��ادي 
املقيم يف طهران، يف مقابلة هاتفية 

رئي�سة  ت��رد  رو���س��ي��ا.  م��ع  للتعاي�ض 
وزراء اإ�ست�نيا كاجا كال�ض قائلة: 
“ال�ست�سام لب�تني اأخطر بكثري 

من ا�ستفزازه«.
اأمريكي�ن  م�������س����ؤول����ن  ����س���اع���د 
واأوروب���ي����ن اأوك��ران��ي��ا ب��ه��دوء على 
اإحدى  تفاو�سية.  م�اقف  تط�ير 
احل�س�ل  ط��ل��ب��ه��ا  ه����ي  ال���ن���ق���اط 
الغرب.  م��ن  اأمنية  �سمانات  على 
القدرة  فكرة  املقرتحات  تت�سمن 
عق�بات  اأي  ف���ر����ض  اإع�������ادة  ع��ل��ى 
اإذا  ترفع عن رو�سيا وب�سكل �سريع 
حالياً،  جم��دداً.  اأوكرانيا  ه�جمت 
اأوكرانيا هي متفائلة ب�سكل معق�ل 

•• لندن-وكاالت

“اإيك�ن�مي�ست”  جم��ل��ة  ح��اول��ت 
الإج�����اب�����ة ع���ل���ى �����س�����ؤال ي���ت���ك���رر يف 
بال�قت  ويتعلق  الأخ����رية  الآون����ة 
بني  ال��ق��ت��ال  ف��ي��ه  �سيت�قف  ال���ذي 
التي  وبال�سروط  واأوكرانيا  رو�سيا 

�ستحكم ذلك.
اإيفان كرا�ستيف  ونقلت املجلة عن 
م������ن م�����رك�����ز ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
ال��ل��ي��ب��ريال��ي��ة يف ب��ل��غ��اري��ا ق���ل��ه اإن 
مع�سكرين  اإىل  ي��ن��ق�����س��م  ال���غ���رب 
نهاية  اإىل  ال���ن���ظ���رة  يف  ك��ب��ريي��ن 
احلرب، الأول ه� “حزب ال�سام” 
ال�����ذي ي���ري���د وق����ف ال��ق��ت��ال وب���دء 
امل���ف���او����س���ت ب���اأ����س���رع وق����ت ممكن 
والآخر ه� “حزب العدالة” الذي 
دف����ع ثمن  ع��ل��ى رو���س��ي��ا  اأن  ي��ظ��ن 

باهظ ب�سبب اعتدائها.
الأول  امل��ق��ام  وي��ت��ح���ل اجل����دل يف 
اإىل الأر�ض: هل يجب ترك رو�سيا 
ال��ت��ي غزتها  ب���الأرا����س���ي  حت��ت��ف��ظ 
دحرها  ي��ج��ب  اأم  ال����ي�����م،  ل��غ��اي��ة 
اأم  -�سباط  ف��رباي��ر   24 خ��ط  اإىل 
اأبعد  اإىل  دف��ع��ه��ا  حم��اول��ة  تتحتم 
الدولية،  احل����دود  اإىل  ذل���ك،  م��ن 
الأرا�سي  اأوك���ران���ي���ا  ت�ستعيد  ك��ي 
يدور  2014؟  يف  خ�سرتها  ال��ت��ي 
لي�ست  اأخ��رى  اأ�سياء  النقا�ض ح�ل 
ومكافاآت  وخماطر  تكاليف  اأقلها 
اأمد احلرب؛ وم�قع رو�سيا  اإطالة 

اأي�ساً.  يف النظام الأوروب��ي حا�سر 
ال�سام  مع�سكر  اأن  املجلة  اأ�سافت 
اإىل وقف  اأمل���ان���ي���ا  دع����ت  ي��ت��ح��رك. 
لإطاق النار؛ تعمم اإيطاليا خطة 
ذات اأربعة م�سارات لتحقيق ت�س�ية 
���س��ي��ا���س��ي��ة؛ ت��ت��ح��دث ف��رن�����س��ا عن 
�سام م�ستقبلي من دون “اإذلل” 
ودول  ب�لندا  �سدها  تقف  رو�سيا. 

البلطيق مع تاأييد من بريطانيا.
يحدد  مل  اأم��ري��ك��ا،  اإىل  بالن�سبة 
وا�سحاً  لأوكرانيا هدفاً  داعم  اأهم 
اأوكرانيا  ق�����ة  ت��ع��زي��ز  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
اأق����ى.  تفاو�سية  ي���داً  لإع��ط��ائ��ه��ا 
14 مليار  اأم��ري��ك��ا ق��راب��ة  اأن��ف��ق��ت 
الي�م،  ل��غ��اي��ة  احل���رب  ع��ل��ى  دولر 
مليار   40 ال��ك���ن��غ��ر���ض  وخ�س�ض 
وا�سنطن  وح�سدت  اإ�سافية.  دولر 
 40 اأك��ر من  هبات ع�سكرية من 
امل�ساعدة  ه��ذه  لكن  اأخ����رى.  دول���ة 
�سلمت  لقد  حم���دودة.  غري  لي�ست 
لي�ض  اإمن��ا  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  مدفعية 
التي  الأبعد  النطاق  ذات  الأنظمة 
وزير  تعليقات  ت��زي��د  ب��ه��ا.  طالبت 
اأو�ستني  ل���ي��د  الأم��ري��ك��ي  ال��دف��اع 
م��ن ال��غ��م������ض. ب��ع��د زي����ارة كييف 
ال�������س���ه���ر امل����ا�����س����ي، دع������م ال�����زي����ر 
اإن��ه يجب  قائًا  العدالة”  “حزب 
كي  اأوكرانيا  م�ساعدة  الغرب  على 
“اإ�سعاف”  اأج����ل  وم���ن  “تف�ز” 
رو�سيا. لكن بعد ثاثة اأ�سابيع بدا 
ال�سام  مع�سكر  نح�  يت�جه  اأن���ه 

لإطاق  ف����ري  “وقف  اإىل  داع��ي��اً 
مع  ه��ات��ف��ي  ات�����س��ال  ب��ع��د  النار” 
�س�يغ�.  �سريغي  الرو�سي  نظريه 
وج�د  ع��دم  على  البنتاغ�ن  ي�سر 

تغيري يف ال�سيا�سة.
ل�سحيفة  اف���ت���ت���اح���ي���ة  وج����ه����ت 
ن���ي����ي����رك ت���امي���ز ���س��رب��ة اأخ����رى 
اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��ع��دال��ة  ملع�سكر 
واقعية  غ��ري  ك��ان��ت  رو�سيا  ه��زمي��ة 
وخ�����ط�����رية. ب����ع����ده����ا، ق������ال وزي�����ر 
اخلارجية الأ�سبق هرني كي�سنجر 
اإن�������ه ي���ج���ب ع���ل���ى امل����ح����ادث����ات اأن 
لتفادي  �سهرين  غ�س�ن  يف  ت��ب��داأ 
التي  وال��ت���ت��رات  “ال�سطرابات 
ب�سكل  لن يتم تخطيها ب�سه�لة”. 
اإىل  ع����دة  هنالك  �سيك�ن  م��ث��ايل، 
كي�سنجر  وق��ال  24 فرباير؛  خط 
“اإن  ال��دويل  القت�ساد  منتدى  يف 
م���ا���س��ل��ة احل����رب اأب���ع���د م���ن تلك 
ال��ن��ق��ط��ة ل���ن ت���ك����ن ح�����ل حرية 
اأوك���ران���ي���ا ب���ل ح���رب���اً ج���دي���دة �سد 
اأن  واأ������س�����اف  نف�سها”.  رو����س���ي���ا 
يف  تلعبه  ك��ي  ك��ب��رياً  دوراً  لرو�سيا 
م��ي��زان ال��ق���ى داخ���ل اأوروب����ا واأنه 
“حتالف  اإىل  دفعها  يتم  األ  يجب 

دائم” مع ال�سني.
الي�م، يتم  اأنه لغاية  تابعت املجلة 
الغرب  يف  الت�سققات  ه��ذه  اح��ت���اء 
الأوك���ران���ي���ني هم  اأن  ���س��ع��ار  ع���رب 
مع  م�ستقبلهم.  ي���ق���ررون  ال��ذي��ن 
تت�سكل  اأوكرانيا  خيارات  اإن  ذل��ك، 

�سي�فره  م���ا  خ����ال  م���ن  ب���دوره���ا 
الأوكراين  الرئي�ض  وق��ال  الغرب. 
داف��ض  يف  زيلين�سكي  ف�ل�دميري 
يجب  ك��ك��ل،  ال��ع��امل  “اأوروبا،  اإن 
مبقدار  اأق���ي��اء  نحن  يتحدوا.  اأن 
اإن  وق�����ال  متحدون”.  اأن���ت���م  م���ا 
ت�ستعيد  حتى  �ستقاتل  “اأوكرانيا 
اأي�ساً  بدا  لكنه  اأرا�سيها”.  جميع 
م�ساحة  ل��ن��ف�����س��ه  ����س���ي���رتك  اأن�������ه 
للت�س�ية. فه� اأ�ساف اأن املحادثات 
مبجرد  ت��ب��داأ  اأن  ميكن  رو�سيا  م��ع 

ان�سحابها اإىل خط 24 فرباير.
ي���ت���ع���ني ع���ل���ى اأم����ري����ك����ا واأوروب����������ا 
تعديل  يف  ت�ستمر  اأن  واأوك���ران���ي���ا 
م�اقفها وفقاً ملا يعتقد كل طرف اأن 
الآخر �سيقبله. تق�ل اأولغا اأوليتكر 
الدولية  الأزم������ات  جم��م���ع��ة  م��ن 
مع  يتفاو�س�ن  الأوك��ران��ي��ني  “اإن 
�سركائهم الغربيني مبقدار، وعلى 
م��ن تفاو�سهم مع  اأك���ر،  الأرج���ح 
اأي�ساً  الغم��ض  يعك�ض  الرو�ض”. 
ال�سك�ك التي تكتنف احل��رب. هل 
كييف  اأنقذت  لأنها  اأوكرانيا  تف�ز 
ودح�����رت رو���س��ي��ا م���ن خ��ارك��ي��ف اأم 
�سيطرت  رو���س��ي��ا  لأن  تخ�سر  اأن��ه��ا 
على ماري�ب�ل وقد حتا�سر قريباً 
ال�سام  حزب  �سيفريودونيت�سك؟ 
قلق من ارتفاع الكلفتني الب�سرية 
والق��ت�����س��ادي��ة ك��ل��م��ا ط��ال��ت فرتة 
باأن  العدالة  مع�سكر  ي��رد  القتال. 
للت�؛ مع  تاأثريها  بداأت  العق�بات 

اأف�سل،  واأ�سلحة  ال�قت  املزيد من 
باإمكان اأوكرانيا الف�ز.

م��ت��ن��اق�����س��ان بح�سب  ق��ل��ق��ان  ث��م��ة 
فكرة  م��ن  الأول  ينطلق  امل��ج��ل��ة. 
ت��زال ق�ية  الرو�سية ل  الق�ات  اأن 
لكن  طاحنة.  ح��رب  يف  و�ستنت�سر 
الق�ات  اإن  ي��ق���ل  الآخ�����ر  ال������راأي 
دحرها،  مت  اإذا  ه�����س��ة.  ال��رو���س��ي��ة 
تلجاأ  اأو  النات�  رو�سيا  تهاجم  فقد 
حتى  اأو  الكيميائية  الأ�سلحة  اإىل 
ال��ن���وي��ة ل��ت��ف��ادي ال��ه��زمي��ة. يق�ل 
ال���رئ���ي�������ض ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان����ي���ل 
على  اأوروب�������ا حت��ت��اج  اإن  م���اك���رون 
طريقة  لإي����ج����اد  ال��ب��ع��ي��د  امل������دى 

و�سائل  ع��ل��ى  امل��ن�����س���رة  ال��ف��ي��دي��� 
الت�ا�سل الجتماعي يف الأ�سب�عني 
لق�ات  املكّثف  الت�اجد  املا�سيني، 
ال�سغب  الأمن يف معدات مكافحة 
امل��دن، مبا  العديد من  الكاملة يف 

يف ذلك طهران.
ق�����ات الأم����ن،  ن�����س��ر  واإىل ج��ان��ب 
اأي�ساً  الإيرانية  ال�سلطات  حاولت 
الفيدي�  انت�سار مقاطع  احلد من 
واملعل�مات ح�ل الحتجاجات من 
خ���ال ع��رق��ل��ة ال������س���ل خلدمة 

الإنرتنت.

قرارات �شعبة
واأ����س���ار م�����س���ؤول���ن اإي��ران��ي���ن اإىل 
مالياً  دع��م��اً  �ستقدم  احلك�مة  اأن 
املنخف�ض  ال���دخ���ل  ذات  ل���اأ����س���ر 
ل��ت��ع���ي�����ض ال������زي������ادات الأخ�������رية 
يف الأ����س���ع���ار، ل��ك��ن امل�����س���ؤول��ني مل 
اأ�سعار ال�سلع  اأي�ساً رفع  ي�ستبعدوا 

الأخرى.
احلك�مة  اأن  رئ��ي�����س��ي  واأو������س�����ح 
“القرارات  ب���ع�������ض  ����س���ت���ت���خ���ذ 
من  مزيد  تقدمي  دون  ال�سعبة” 

التفا�سيل.
وقال هادي غيمي، املدير التنفيذي 
مل��رك��ز ح��ق���ق الإن�����س��ان يف اإي����ران، 
مقّرها  منا�سرة  جمم�عة  وه��ي 
الحتجاجات  “هذه  ن��ي���ي���رك: 
مت�ّقعة  غري  لي�ست  والإحباطات 
على الإطاق. هذا تت�يج لنهيار 
اق��ت�����س��ادي وف���ق���دان ك��ام��ل للثقة 
واأ�ساف:  ال�سيا�سي”.  النظام  يف 
والنا�ض  ل��ل��غ��اي��ة،  متقّلب  “البلد 

تت�ق للتغيري«.

التي حتتاج اأوكرانيا اإليها. �سيعتمد 
كبري  ب�سكل  احل���رب  نهاية  م���ع��د 
م�ستعجلة  لي�ست  رو�سيا. هي  على 
ل�قف لإطاق النار. يق�ل املحلل 
ف�ل�دميري  كييف  م��ن  ال�سيا�سي 
هذا  يف  “املفارقة  اإن  ف��ي��زي��ن��ك��� 
ال������س��ع ه��ي اأن ك��ا ال��ط��رف��ني ل 
الف�ز.  على  قادر  باأنه  ي�ؤمن  يزال 
طريق  اإىل  فعًا  و�سلنا  اإذا  فقط 
م�سدود، واعرتفت م��سك� وكييف 
اأي  ف�سيك�ن  النح�،  ه��ذا  على  بها 
ح��دي��ث ع��ن ت�����س���ي��ة مم��ك��ن��اً. حتى 
يك�ن  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  ح��ي��ن��ه��ا، 

م�ؤقتاً«.

رّدد االإيرانيون �شعارات مناه�شة للرئي�ص واملر�شد االأعلى

الحتجاجات املعي�سية يف اإيران تتويج لنهيار اقت�سادي

متى وكيف ينتهي القتال بني اأوكرانيا ورو�سيا؟

•• وا�صنطن-وكاالت

اآ�سي�ية للرئي�ض  اأيام من ج�لة  بعد 
بايدن، د�سن خالها  الأمريكي، ج� 

اآ�سيا واملحيط الهادي، ت�سم  حتالفا و�سراكة اقت�سادية جديدة يف منطقة 
13 دولة من دون ال�سني، جاءت ج�لة وزير اخلارجية ال�سيني اإىل 8 دول 

يف املنطقة و�سط اأنباء عن اإبرام اتفاق اأمني اقت�سادي وا�سع.
مع  معا  واليابان  املتحدة  ال���لي��ات  “�ستطلق  بايدن:  ق��ال  زيارته  وخ��ال 
والهادي  الهندي  املحيطني  ملنطقة  القت�سادي  الإطار  اأخرى  دولة   11
املنطقة  يف  و�سركائنا  املقربني  اأ�سدقائنا  مع  بالعمل  التزام  اإن��ه  )ف�يب(. 
يف  القت�سادية  التناف�سية  القدرة  ل�سمان  اأهمية  الأك��ر  التحديات  على 

القرن احلادي والع�سرين«.
ووفق حمللني، فاإن املبادرة الأمريكية تهدف ب��س�ح اإىل تقدمي بديل يف 
منطقة اآ�سيا واملحيط الهادي لل�سني، الق�ة القت�سادية الثانية يف العامل 

ذات النف�ذ املتزايد يف املنطقة.

وت�سعر بكني باأنها م�ستبعدة عمدا، و�سبق اأن اأعلنت ذلك بالفعل، حيث قال 
“ت�سكيل تكتات  اإن ال�ليات املتحدة تعمل على  وزير اخلارجية ال�سيني 
احت�اء  ه���  “هدفها  اأن  اإىل  م�سريا  والنفتاح”،  احل��ري��ة  با�سم  �سغرية 

ال�سني وم�سريها الف�سل«.
وثيقة  عن  النقاب  الربيطانية  “الغارديان”  �سحيفة  ك�سفت  واجلمعة، 

حماولت لك�سر احل�سار
اأن�ض  وال�سرتاتيجية  الدولية  ال�س�ؤون  قال اخلبري يف  ذلك،  وتعقيبا على 
الق�سا�ض، اإن ال�سني ت�سعى اإىل فك احل�سار الأمريكي عليها يف البا�سيفيك 
عرب النطاق من خلف خط احل�سار عرب ا�سرتاتيجية “ح�سار احل�سار” 

ممتدة منذ نح� عقد من الزمان.
املتحدة  “وال�ليات  اأن  عربية”،  ني�ز  “�سكاي  مل�قع  الق�سا�ض،  واأ���س��اف 
اليابانية  ي�ك��س�كا  من  بداية  ال�سمال،  من  ال�سني  على  ح�سارا  تفر�ض 
وامل��ي��ن��اء ال��ب��ح��ري ل��اأ���س��ط���ل ال�����س��اب��ع الأم���ريك���ي، وج��ن���ب��ا ه��ن��اك ك�ريا 
اجلن�بية وتاي�ان والفلبني التي ي�جد بها اأكرب قاعدة للق�ات الربية يف 
البا�سيفيك، وغ�ام التي ت�جد بها الق�ات ال�سرتاتيجية الأمريكية مرورا 

بدارون �سمال اأ�سرتاليا«.
واأو�سح اأن كل هذه املناطق متثل ق��سا اأمنيا حل�سار ال�سني، وبكني تبني 
خطتها حاليا عرب فكرة ك�سر احل�سار املفرو�ض عليها، وه� �سعي م�ستمر 
من اأكر من 10 اأع�ام عرب اتفاقيات اأمنية �سينية مع الفلبني وم�ساورات 

مع ماليزيا، وم�ؤخرا اتفاقية اأمنية مع جزر �سليمان.
واأ�سار اإىل اأن “اجلدل امل�ساحب لزيارة وزير اخلارجية ال�سيني للمنطقة 
طبيعي، ك�نها )املنطقة( متثل ق�اعد حمتملة، وهناك قاعدة هاواي التي 

الهادئ من  التعاون مع دول املحيط  ال�سني ملزيد من  مل�س�دة تظهر �سعي 
حلفائها، لفتة اإىل اأن بكني ت�سعى اإىل اإبرام اتفاق اأمني اقت�سادي اإقليمي 
�سامل مع دول املحيط الهادئ من �ساأنه ت��سيع نف�ذها ب�سكل كبري يف هذه 

املنطقة.
وتغطي م�س�دة التفاقية جمم�عة كبرية من املجالت، مبا يف ذلك التجارة 
يف  ال�سحي  وال��دع��م  العامة  وال�سحة  وال�سياحة  وال�ستثمار  والتم�يل 
ف�سا عن التبادل الثقايف ودمج اللغة ال�سينية  “ك�فيد-19”،  م�اجهة 

والتدريب واملنح الدرا�سية وكذلك ال�قاية من الك�ارث والإغاثة.
ووفق ال�سحيفة الربيطانية، �سي�سهد ال��سع الإقليمي اجلديد بعد ت�قيع 
املنطقة،  الأمنية يف  الأجهزة  ال�سني مع  التفاق ت��سعا كبريا يف م�ساركة 
القان�ن،  اإن��ف��اذ  جم��ال  يف  التعاون  “ت��سيع  الت��ف��اق  م�سروع  يقرتح  حيث 
ومكافحة اجلرمية العابرة للحدود ب�سكل م�سرتك، واإن�ساء اآلية ح�ار ح�ل 

قدرة اإنفاذ القان�ن والتعاون ال�سرطي«.
وو�سط �سراع نف�ذ، ن�سجت ال�ليات املتحدة على مدار ال�سه�ر املا�سية، عدة 
حتالفات واأنع�ست اأخرى كانت يف طي الن�سيان )اأوك��ض - ك�اد - ف�يب(، 
يف حماولة لتحجيم ال�سع�د ال�سيني، حيث ت�سع وا�سنطن م�اجهة بكني 
يف قلب �سيا�ستها لاأمن الق�مي، وت�سف املناف�سة معها باأنها “اأكرب اختبار 

جي��سيا�سي«.

ت��ع��د م��رك��ز الن��ت�����س��ار الأم���ريك���ي يف 
“اأي  اأن  م���ؤك��دا  الهادئ”،  امل��ح��ي��ط 
حماولة �سينية لتغيري ا�سرتاتيجية 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ع���ج���ٍل ���س��ت��دف��ع نح� 
خطتها  على  تعمل  ولهذا  ذل��ك،  تعلم  وبكني  املنطقة،  يف  كبرية  �سراعات 

ب�سكل تدريجي«.
واعترب اأن حتالف “ف�يب” الأمريكي الذي ي�ؤّكد على اأن منطقة املحيطني 
الهندي والهادئ حرة ومفت�حة، معلن عنه منذ 4 �سن�ات، لكن مل يكن له 
اأي ن�ساط بارز، و�سعى بايدن اإىل اإحيائه خال ج�لته الآ�سي�ية بعد خط�ة 

بكني يف جزر �سليمان.
ولفت اإىل اأن “اأمريكا لديها القدرة على امت�سا�ض ال�سدمات واللتفاف 
م�ؤكدا اأن “طبيعة املكان ح�سا�سة وا�سرتاتيجية  وراء املحاولت ال�سينية”، 
لك�نها اأرخبيل جزر ممتدا حتى تيم�ر ال�سرقية، ول� متكن�ا من ال�سيطرة 
�سرر  هناك  �سيك�ن  اأخ��رى  ب��اد  مع  اأخ��رى  اتفاقيات  يف  وجنح�ا  عليها، 

اأمريكي«.
واأكد على اأن “ال�ليات املتحدة لها و�سع كبري يف املنطقة عرب عاقات مع 
الدول وجي�ض ق�امه اأكر من 200 األف جندي وغ�ا�سات ن�وية وغريه 
تف�ق ال�سني، يف املقابل تتجه بكني اإىل جزر �سعيفة مثل جزر الأوكيان��ض 
ق�اعد  وغ��ر���ض  اأر����ض  لك�سب  حم���اولت  ه��ي  لكن  عليها،  يع�ل  ل  وفيجي 
املحاولت  رغ��م  م�ستحيل  �سبه  الأم��ريك��ي  التحالف  ك�سر  لكن  ع�سكرية، 

ال�سينية«.

�سباق التكتالت بني وا�سنطن وبكني يف املحيط الهادي..ملن الغلبة؟
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 اأعلنت وزارة الدفاع الرتكية اأم�ض الأحد اأن جندًيا تركًيا ُقتل فيما 
اأُ�سيب اآخر ال�سبت خال عملية ع�سكرية يف �سمال العراق حيث ت�سن 
ح�سيلة  بذلك  وترتفع  اأك���راد.  مقاتلني  �سد  ع�سكرية  حملة  اأنقرة 
اإىل  الثاثاء  منذ  نف�سها  املنطقة  يف  قتل�ا  الذين  الأت���راك  اجلن�د 
بيان  بح�سب   ، اجلندينينْ م��رور  اأثناء  نا�سفة  عب�ة  وانفجرت  �سبعة. 
�سادر عن وزارة الدفاع الرتكية. تنّفذ تركيا ب�سكل متكرر هجمات يف 
الكرد�ستاين ق�اعد ومع�سكرات تدريب  العمال  العراق حيث حلزب 
العراق  كرد�ستان  اإقليم  يف  اجلبلية  املناطق  ويف  �سنجار  منطقة  يف 

احلدودي مع تركيا.
وحلفاوؤها  اأنقرة  ت�سّنفه  الذي  الكرد�ستاين  العمال  حزب  ويخ��ض 
الدولة الرتكية  متّردا �سد  “اإرهابية”،  اأنه منظمة  الغربي�ن على 

منذ العام 1984، ويتمركز يف مناطق جبلية نائية يف العراق.
عاماً   25 منذ  تقيم  ال��ت��ي  تركيا  اأع��ل��ن��ت  ن��ي�����س��ان-اب��ري��ل،  منت�سف 
ق�اعد ع�سكرية يف �سمال العراق، تنفيذ عملية جديدة �سد املقاتلني 
بعد  “قفل املخلب”  ا�سم  اأطلق عليها  التي  العملية  الأك��راد. وتاأتي 
عمليتي “خملب النمر” و”خملب الن�سر” اللتني اأطلقهما اجلي�ض 

الرتكي يف �سمال العراق عام 2020.
اأردوغ��ان الثنني اطاق  اأعلن الرئي�ض الرتكي رجب طيب  كذلك، 
اإقامة  اإىل  تهدف  �س�ريا  �سمال  يف  قريبا  ج��دي��دة  ع�سكرية  عملية 

“منطقة اآمنة” لأنقرة بعر�ض 30 كيل�مرتا عند حدودها.
 

 قالت و�سائل الإعام الر�سمية يف ك�ريا ال�سمالية اإن كبار امل�س�ؤولني 
ناق�س�ا تعديل قي�د مكافحة ال�باء الأحد مع تقييمهم باأن ال��سع 
الباد  يف  ب��ه  الع����رتاف  مت  لك�فيد-19  تف�ض  ب���اأول  يتعلق  فيما 
“يتح�سن«. وقالت وكالة الأنباء املركزية الك�رية اإن اجتماع املكتب 
اإيجابيا  تقييما  “اأجرى  اأون  ج���جن  كيم  الزعيم  بقيادة  ال�سيا�سي 
اأنحاء  جميع  يف  ويتح�سن  فيه  التحكم  يتم  ال��ذي  ال�بائي  لل��سع 
العام  ال��سع  وحت�سني  امل�ستمر  ال�ستقرار  ق�سايا  وناق�ض  ال��ب��اد 
ملكافحة ال�باء«. ومل ت�سجل ك�ريا ال�سمالية اأي وفيات جديدة بني 
مر�سى احلمى للي�م الثاين على الت�ايل وقالت اإن 89500 �سخ�ض 
ظهرت عليهم اأعرا�ض احلمى الأحد. وحتارب ك�ريا ال�سمالية م�جة 
وفر�ض  الط�ارئ  حالة  اإع��ان  منذ  ك�فيد-19  من  م�سب�قة  غري 
اإغاق على م�ست�ى الباد هذا ال�سهر مما اأثار خماوف ب�ساأن نق�ض 

اللقاحات والإمدادات الطبية والغذاء يف تلك الدولة املعزولة.
تدابري  لتعزيز  بذل جه�د  اإنه يجري  الك�رية  الأنباء  وكالة  وقالت 
اأنحاء ك�ريا ال�سمالية مبا يف ذلك فح�ض  مكافحة ال�باء يف جميع 

الأدوية املقاومة للفريو�سات واإن�ساء اأماكن للحجر ال�سحي.
 

اأن��ت���ين بلينكن ع��ن قلق باده  اأع���رب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي 
امل�ستمر حيال اجله�د التي بذلتها ال�سني ل�”تقييد” زيارة مف��سة 
و”التاعب  �سينجيانغ  منطقة  اىل  الإن�سان  حلق�ق  املتحدة  الأمم 
بها«. وقال بلينكن يف بيان اإن “ال�ليات املتحدة ل تزال قلقة حيال 
مي�سيل  الإن�����س��ان  حل��ق���ق  املتحدة  ل���اأمم  ال�سامية  املف��سة  زي���ارة 
جمه�رية  وجه�د  ال�سعبية،  ال�سني  جمه�رية  اإىل  وفريقها  با�سليه 

ال�سني لتقييد زيارتها والتاعب بها«.
واأ�ساف “نحن ن�سعر بالقلق من اأن ال�سروط التي فر�ستها �سلطات 
بكني على الزيارة مل ت�سمح باإجراء تقييم كامل وم�ستقل لبيئة حق�ق 
�سينجيانغ،  يف  ذل��ك  يف  مبا  ال�سعبية،  ال�سني  جمه�رية  يف  الإن�سان 

حيث تت�ا�سل الإبادة اجلماعية واجلرائم �سد الإن�سانية«.
وكانت وا�سنطن قد حذرت قبل قيام با�سليه بزيارتها من اأن ال�سلطات 
ال�سينية لن تتيح لها الت�ا�سل املطل�ب للح�س�ل على تقييم كامل 

ل��سع حق�ق الإن�سان هناك.
وكرر بلينكن هذا امل�قف قائا اإنه “منزعج من التقارير التي تفيد 
التحدث  اأو  ال�سك�ى  م��ن  حتذيرهم  مت  ق��د  �سينجيانغ  �سكان  ب���اأن 
ب�سراحة عن الأو�ساع يف املنطقة واأنه مل يتم تقدمي اأي روؤية ح�ل 
املفق�دين وظروف ملي�ن �سخ�ض منهم م�ج�دين  الأويغ�ر  مئات 
“لي�ست  زي��ارت��ه��ا  اأن  على  ال�سبت  با�سليه  و���س��ددت  الع��ت��ق��ال«.  قيد 
حتقيقا”، فيما تباهى نائب وزير اخلارجية ال�سيني ما جتاو�س� باأن 

الزيارة حققت “نتائج اإيجابية ملم��سة«.

عوا�صم

انقره

�سول

وا�سنطن

جمزرة جديدة يف الكونغو الدميوقراطية  
•• بيني-اأ ف ب

ُقتل 27 مدنيا على الأقل فجر ال�سبت يف بيني �سرق الك�نغ� الدمي�قراطية 
على اأيدي متمردي “الق�ات الدمي�قراطية املتحالفة”، وفق ح�سيلة اأولّية 
حمدثة ملر�سد غري حك�مي. واأفاد “مر�سد الأمن يف كيف�” عرب م�قع 
ت�يرت “قتل ما ل يقل عن 27 مدنيا يف قرية بي� مانياما قرب مام�يف )يف 
بيني ب�سمال كيف�( هذا ال�سبت. ي�ستبه يف م�س�ؤولية الق�ات الدمي�قراطية 
املتحالفة«. وكان املتحدث با�سم اجلي�ض يف بيني باإقليم �سمال كيف� اأنت�ين 
يف  فجرا  ن��اري��ة  طلقات  “�سمعنا  ال�سبت  �سابق  وق��ت  يف  اأف���اد  ق��د  م��سايي 
قرية بي� مانياما. عندما و�سلنا كنا متاأخرين لأن الق�ات الدمي�قراطية 

املتحالفة قتلت اأكر من ع�سرة من م�اطنينا بال�س�اطري«.
�سبعة عنا�سر  اأن جن�دنا حّيدوا  اأوؤك��د  “لقد طاردناهم،  ال�سابط  واأ�ساف 
من الق�ات الدمي�قراطية املتحالفة، كما اأوقف�ا عن�سرا اآخر اأثناء عملية 
�سابق عن ح�سيلة  املحلي يف وقت  الأحمر  ال�سليب  اأعلن  التم�سيط«. كما 

�سحايا اأعلى م�ؤكدا مقتل 20 مدنيا يف الهج�م.
الأحمر  ال�سليب  م�س�ؤول  ب�نان  فيليب  ق��ال  بر�ض  لفران�ض  ت�سريح  ويف 
“ح�سيلة  اإن  امل�سرحة،  اإىل  اجلثث  نقل  عملية  على  ي�سرف  ال��ذي  املحلي 
هج�م بي� مانياما ارتفعت بعد ظهر الي�م من 21 اإىل 24 قتيا مدنيا«.

ينّفذ  حيث  بيني  يف  الن�سبي  ال��ه��دوء  م��ن  �سهر  نح�  بعد  امل��ج��زرة  وق��ع��ت 
“الق�ات  اجلي�سان الك�نغ�يل والأوغندي عمليات ع�سكرية م�سرتكة �سد 

الدمي�قراطية املتحالفة” منذ نهاية ت�سرين الثاين-ن�فمرب.
ال��راأ���ض لرهائن  17 جثة مقط�عة  اإي��روم��� اجلمعة على  اإقليم  وع��ر يف 

كانت حتتجزهم ميلي�سيا “الق�ات الدمي�قراطية املتحالفة«.

ينتظر جل�شة حا�شمة ملجل�ص النواب غدًا

لبنان..ا�ستن�ساخ جتارب الف�سل يف �سوء الن�سداد ال�سيا�سي

الوحدويون يحتفلون مبئوية تاأ�سي�ش اإيرلندا ال�سمالية 

الحتاد الأورا�سي.. رو�سيا ت�ستعر�ش قوة »حدائقها اخللفية«

خماوف من ت�سعيد جديد بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني 
كانت �ستمر فيها “م�سرية الأعام” التي �سادفت يف العا�سر 
ال�سلطات  اأيار، بح�سب الروزنامة العربية. ورغم اتخاذ  من 
حما�ض  اأطلقت  التظاهرة،  م�سار  بتغيري  ق��رارا  الإ�سرائيلية 
واب���ا م��ن ال�����س���اري��خ يف اجت���اه اإ���س��رائ��ي��ل ال��ت��ي ردت بعملية 
ع�سكرية �سخمة على قطاع غزة الذي ت�سيطر عليه حما�ض. 
“ي�م  امل�سرية �سن�يا يف  11 ي�ما. وتنظم  وا�ستمرت احلرب 
القد�ض” الذي حتيي فيه اإ�سرائيل ذكرى “ت�حيد القد�ض” 
التي احتلت ال�سطر ال�سرقي منها خال حرب ال�ستة اأيام يف 
1967، ثم �سمتها يف خط�ة مل يعرتف بها املجتمع الدويل. 
اخلمي�ض  عقدته  اجتماع  بعد  الفل�سطينية  الف�سائل  ودع��ت 
اإىل  املحتل  وال��داخ��ل  وال�سفة  القد�ض  يف  �سعبنا  “جماهري 
الأحد  ي���م  واعتبار  الأق�سى”،  امل�سجد  باحات  يف  الحت�ساد 

متحدثة  “ي�ماً وطنياً للدفاع عن الأق�سى والنفري العام”، 
عن “خمططات للم�ست�طنني لقتحام الأق�سى«.

وُي�سمح لليه�د بدخ�ل باحة الأق�سى، لكنهم ممن�ع�ن من 
اأداء ال�ساة فيها. اإل اأن عددا متزايدا من اليه�د بات يق�سد 
فل�سطينيا  وتنديدا  ت�ترات  يثري  ما  لل�ساة خل�سة،  الباحة 
“اأوىل  يعترب  ال��ذي  املقد�ض  امل��ك��ان  ل”ته�يد”  نية  ب���ج���د 
القبلتني وثالث احلرمني ال�سريفني” لدى امل�سلمني. بينما 
الهيكل”،  “جبل  ا�سم  اليه�د  عليها  يطلق  التي  الباحة  تعّد 
اأقد�ض م�قع يف الديانة اليه�دية. ويق�ل اليه�د اإنه ُبني ف�ق 
م�قع معبد يه�دي دمره الرومان �سنة 70 ميادية ومل يبق 
من اآثاره �س�ى احلائط الغربي املعروف بحائط “املبكى” اأو 

حائط “الرباق«.

•• القد�س-اأ ف ب

القد�ض  يف  الأح��د  بكثافة  الإ�سرائيلية  الأم��ن  ق���ى  انت�سرت 
يف  �سن�يا  تنظم  التي  الأعام”  “م�سرية  مل�اكبة  ال�سرقية 
املدينة،  م��ن  الفل�سطيني  لل�سطر  اإ�سرائيل  اح��ت��ال  ذك��رى 

وتثري خ�سية من ت�ترات جديدة.
وحّذرت الف�سائل الفل�سطينية من “اقتحام امل�سجد الأق�سى” 
العام”  “ال�ستنفار  واأعلنت  امل�سرية،  امل�ساركني يف  من جانب 

ودعت الفل�سطينيني اىل الحت�ساد يف باحات الأق�سى.
ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وب��ع��د اأ���س��اب��ي��ع م��ن ال��ت���ت��رات وامل���اج��ه��ات يف 
القد�ض، هّددت حركة حما�ض الإ�سامية باإطاق �س�اريخ اإذا 
مل ت�سحب الدولة العربية ق�اتها من البلدة القدمية التي 

•• عوا�صم-وكاالت

ملجل�ض  حا�سمة  جل�سة  لبنان  ينتظر 
الثاثاء لنتخاب رئي�ض  الن�اب غداً 
للمجل�ض ونائب وبقية اأع�ساء هيئته، 
و�سط معطيات ت�ؤكد ا�ستمرار رئي�ض 
يف  ب��ري  نبيه  ال�سابق  الن�اب  جمل�ض 

هذا املن�سب.
اأم�ض  �سادرة  عربية  �سحف  و�سلطت 
الن�سداد  ح��ال��ة  على  ال�س�ء  الأح���د، 
ال�سيا�سي التي يعي�سها لبنان، وفقدان 
نتائج  على  بناء  التغيري  على  القدرة 
الن��ت��خ��اب��ات الأخ����رية وال��ت��ي �سهدت 

تراجعاً حلزب اهلل وحلفائه.

بري رئي�شًا ملجل�ص النواب
اإن  “اجلمه�رية”  �سحيفة  وق��ال��ت 
الثاثاء  ي�����م  ج��ل�����س��ة  اإىل  الأن����ظ����ار 
رئ���ي�������ض جمل�ض  امل����ق����ررة لن���ت���خ���اب 
الن�اب ونائبه وهيئة املجل�ض، ونقلت 
ب�����روز حلحلة  ن��ي��اب��ي��ة  ع���ن م�������س���ادر 
وا���س��ح��ة يف ه���ذا امل��ل��ف ت�����س��اع��د على 
نبيه بري  ال��رئ��ي�����ض  ان��ت��خ��اب  ت��اأم��ني 

ل�لية �سابعة باأكرية مريحة.
التي  الزيارة  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
ال�طني  “التيار  ���ح  م���ر����سّ ب��ه��ا  ق����ام 
احلر” ملن�سب نائب الرئي�ض، النائب 
التينة  ع���ني  اىل  ���س��ع��ب،  ب����  ال��ي��ا���ض 
تكتل  ع�س�  لفت  فيما  ب��ري،  ولقائه 

التكتل  اأّن  اإىل  درغ���ام،  اأ�سعد  النائب  الق�ي”  “لبنان 
تبّنى تر�سيح ب� �سعب مل�قع نائب رئي�ض املجل�ض، نافياً 

وج�د مقاي�سات مع بري.
“هناك م�اقف مبدئية، فكما كان بري حليفناً  وق��ال: 
يف النتخابات النيابية بقيت العاقة معه جّيدة، ومن 
هنا نحن انطلقنا يف رهاننا على هذا التحالف  دون اأي 

�سروط اأخرى«.

ا�شت�شالم مبكر
فار�ض  “النهار”  �سحيفة  يف  الكاتب  ق��ال  جانبه،  م��ن 
بّري،  نبيه  اأم��ل  رئي�ض حركة  انتخاب  اإع��ادة  اإن  خ�سان، 
لن  ال��ث��اث��اء  غ���داً  اللبناين   النيابي  للمجل�ض  رئي�ساً 
ي�سكل مفاجاأة لأحد، كما ل ُيفرت�ض اأن تت�سّبب باإحباط 
اأحد، لأّن العقلية ال�سيا�سية يف لبنان، واإن دخلت عليها 
اأّنها،  اإّل  بع�ض التعديات يف ال�سن�ات القليلة املا�سية، 
كما بّينت نتائج النتخابات النيابية الأخرية، جنحت يف 

اأن ت�ست�لد نف�سها، بن�سبة كبرية.
ل�لية  ب���ّري  “فر�ض”  لراف�سي  ميكن  “كان  وق���ال: 
اإحداث  يف  جادين  كان�ا  ل�  ال��ت���ايل،  على  ال�سابعة  هي 

•• بلفا�صت-اأ ف ب

ال����ح���دوي���ني  م����ن  الآلف  جت���م���ع 
بلفا�ست  يف  ل��ربي��ط��ان��ي��ا  امل�����ال����ني 
لاحتفال  ال�����س��ب��ت  الأول  اأم�������ض 

ايرلندا  لتاأ�سي�ض  املئ�ية  بالذكرى 
ال�سمالية، رغم النك�سة التي تلق�ها 
ق��ب��ل ن��ح��� ���س��ه��ر ب��ف���ز ح���زب ق�مي 
اليرلندية  اجلزيرة  لت�حيد  م�ؤيد 
منظم�  وق�������ال  الن����ت����خ����اب����ات.  يف 
األ��ف �سخ�ض   25 اإن نح�  الحتفال 
�سارك�ا يف م�سرية انطلقت من اأمام 
يف  ال�سمالية  اي��رل��ن��دا  حك�مة  مقر 
بلدية  مقر  اىل  و�س�ل  �ست�رم�نت 
بلفا�ست، حيث انعقد اأول برملان تابع 

للمملكة املتحدة عام 1921.
وه���ذا الح��ت��ف��ال ك���ان م��ق��ررا العام 
قي�د  ب�سبب  اأرج����ىء  لكنه  امل��ا���س��ي 
ك�فيد. ومع انطاق امل�سرية ان�سم 
اأوراجن”،  “اأخ�ية  اأع�ساء من  اليها 
وهي جماعة بروت�ستانتية معار�سة 
وم�الية  الي���رل���ن���دي���ة  ل��ل��ق���م��ي��ة 
للنظام امللكي الربيطاين، مرتدين 

بدلت داكنة وقبعات واأو�سحة برتقالية.
ال��زع��ي��م ال�حدوي  اأم����ام ن�سب  امل�����س��رية م��ن  وم���رت 
وياأتي  ك��ار���س���ن.  ادوارد  الع�سرين  ال��ق��رن  ب��داي��ة  يف 
الحتفال يف وقت ع�سيب بالن�سبة لل�حدويني الذين 

حت�سد  وب��رباع��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�ست�طناتها  يف  لتجاربها 
وهما  ولبنان،  العراق  اإىل  نظرنا  “اإذا  واأ���س��اف  عليها. 
الدولتان اللتان ت�سيطر عليهما طهران رغم ممار�ستهما 
نظرياً الدميقراطية النتخابية، لراأينا كيف جاٍر تعميم 
من�ذج النظام الإيراين يف احلكم، وهنا نحن نتكلم عن 

�سلطتني ر�سمية وفعلية«.
وتابع الكاتب “يف العراق كانت بداية ال�ستن�ساخ العملي 
ل��ن��ظ��ام اإي�����ران، ك��ي��ف ل وب���ني اأرك����ان احل��ك��م احل���ايل يف 
يف  ق��ات��ل���ا  و�سيا�سي�ن  ميلي�سياوي�ن  ق��ي��ادي���ن  ب��غ��داد 
���س��ف���ف ال���ق����ات الإي���ران���ي���ة اإب����ان احل����رب ال��ع��راق��ي��ة - 
وب�سغ�ط طهران  اأي�ساً،  العراق  ويف  الأوىل،  الإيرانية 
�ُسّكلت الل�ائح النتخابية، وم�ر�ست التدخات املبا�سرة 
لتقرير ه���ي��ة ال��ف��ائ��ز«. وت��اب��ع “مل ي��ُط��ل ال���ق��ت حتى 
بعد  اأك��ر  وب��س�ح   -  2006 بعد  اللبناني�ن  اكت�سف 
اأنهم على الدرب �سائرون، والي�م، يف لبنان،   - 2008
على  ات��ف��اق  ل  بينما  لنتخابات  قيمة  ل  ال��ع��راق،  كما 
على  ي��ج��روؤ  ل  نظام  وعلى  والأق��ل��ي��ة،  الغالبية  ه�يتي 
تك�ن طائفية،  اأن  ي�سرتط  اأم  ب�طنية،  الغالبية  و�سف 
ال�س�ارع،  واح��ت��ال  وال��ن��ق�����ض،  التعطيل  بحق  حتظى 

وتهديد الق�ساء، وتفلي�ض الباد«. 

التغيري، اأن يفتح�ا ح�اراً يف ما بينهم، من دون حاجة 
اىل ت�سكيل اأّي جبهة �سيا�سية دائمة، من اأجل اأن يبحث�ا 
ي���ب���داأوا وليتهم  اأن ل  ع��ل��ى  ُت��ع��ي��ن��ه��م  ال��ت��ي  ال�����س��ب��ل  يف 
النيابية اجلديدة، من حيث بداأت تلك التي انتهت اىل 

ف�سل ذريع واإىل نتائج مرعبة«.
واأ�ساف “لكّنهم مل يفعل�ا. لقد ا�ست�سلم�ا، ب�سكل مبكر 
جّداً، للمنطق نف�سه الذي انتهجه من �سبق�هم، بحيث 
�س�ف  التي  القدمية  املعادلت  وفق  ب��ّري،  انتخاب  ُيعاد 
اأن  �سبق  ال��ذي  نف�سه  النهج  يف  احلياة  �سّخ  اإىل  تنتهي 
اأغ�سب اللبنانيني و�ساهم يف و�س�لهم اىل املاأ�ساة التي 
يتخّبط�ن فيها«. وتابع “بدل اأن تفر�ض الق�ى النيابية 
ال��ت��ي ت��زع��م رف�����ض اإع�����ادة ان��ت��خ��اب ب����ّري، اأج���ن���دة على 
انتخبها،  الذي  العام  ال��راأي  األهت  ال�سيعي”،  “الثنائي 
ب�سراع على من�سب يكاد اأن يك�ن وهمياً خللّ�ه من اأّي 

�ساحية فعلية، ا�سمه نائب رئا�سة جمل�ض النّ�اب«.

ا�شتن�شاخ االن�شداد
اإي���اد  الأو�سط”  “ال�سرق  �سحيفة  يف  ال��ك��ات��ب  وق����ال 
اأب��سقرا، اإن الافت يف حالة لبنان ما بعد النتخابات، 
اإي����ران  مت��ار���س��ه  ال����ذي  ال�سيا�سي”  “ال�ستن�ساخ  ه���� 

باإلغاء  ال�سلطة مع الق�ميني ويطالب�ن  امل�ساركة يف 
التي  ال�سلع  على  بريك�ست  بعد  ُفر�ست  التي  القي�د 
ت�سل اإىل اإيرلندا ال�سمالية والقادمة من بريطانيا.

ويتبادل الطرفان التهام بتق�ي�ض اتفاقية اجلمعة 

هيمن�ا على احلياة ال�سيا�سية يف ايرلندا ال�سمالية يف 
املائة �سنة الأخرية با�ستثناء فرتات احلكم الربيطاين 
امل��ب��ا���س��ر، م��ع ال��ف���ز ال��ت��اري��خ��ي حل���زب “�سني فني” 
يرف�س�ن  ال�حدويني  لكن  النتخابات.  يف  الق�مي 

تاأجيل االنفجار
اإن����ه  “الراأي”  ���س��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
ال��ت��ن��ني مع  ف���َم  ل��ب��ن��ان  َب���لَ���َغ  “بعدما 
يف  ال�سامل  الن��ه��ي��ار  لهيب«  َت��ط��اُي��ِر 
حماولُة  جت�������ّددتنْ  الجت�����اه�����ات،  ك���ل 
اإجراءاٍت  الكبري عرب  تربيد احلريق 

تن�ميية للم�سرف املركزي«.
املركزي  م���ع���اودة  “غداة  واأ����س���اف���ت 
اأمام جميع حاملي اللرية  فتنْح الباب 
وم�ؤ�س�سات  م�اطنني  م��ن  اللبنانية 
ال������دولر  اىل  وي�����ري�����دون حت���ي��ل��ه��ا 
امل�سارف  اىل  الطلبات  بهذه  للتقّدم 
وذلك  الث��ن��ني  م��ن  اب��ت��داًء  اللبنانية 
ع���ل���ى ���س��ع��ر ����س���ريف���ة، ب�����دت ب����ريوت 
كانت  التي  اأنفا�سها  التقطت  وكاأنها 
ُح��ب�����س��ت ي����م اجل��م��ع��ة ح��ني ناطحت 
امل�ازية  ال�س�ق  يف  اخل�سراء  العملة 
ق ما  ِذرًة بحرنْ األف لرية ُمننْ  40 �سعر 

بقي من الأخ�سر والياب�ض«.
رئا�سة  على  امل��ع��رك��ة  “باتت  وت��اب��ع��ت 
حيث  ت��ب��داأ  اأن  قبل  منتهية  ال��ربمل��ان 
امل�قع  ه��ذا  على  نف�َسه  ب��ري  ُيناِف�ُض 
اختار  بعدما  اهلل،  ح��زب  م��ع  �ساعياً 
لعبة  م�����ن  ال���ت���خ���ّف���ف  اأم�������ل  زع����ي����م 
احلر  ال�طني  التيار  مع  مقاي�ساٍت 
مة ول ت�ستحّق املقابل  اعتربها م�سخَّ
امل�سم�ن اأ�سا�ساً باأ�س�ات التيار ومن 
ع اأدنى عدد اأ�س�ات �سينالها  دونها لرفنْ
لن�سف  اأقّله   1992 منذ  ال�سيعية  الثنائية  يف  �سريكه 
اأع�ساء الربملان زائد واحد )65 نائباً( مِلا لذلك من ُبعد 
معن�ي«.  وقالت ال�سحيفة: “ت�الت الدع�ات الدولية 
ل�سرورة ت�سكيل حك�مة جديدة �سريعاً يف لبنان وال�سري 
بالإ�ساحات ال�سرورية، وفق ما عرّب الناطق الر�سمي 
با�سم الحتاد الأوروبي ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا ل�ي�ض ميغيل ب�ين�، فيما كان وزير اخلارجية 
يف حك�مة ت�سريف الأعمال عبداهلل ب�حبيب ي�سمع يف 
اأن  وا�سنطن  ال��دويل يف  النقد  الرئي�سي ل�سندوق  املقر 
ال�سندوق لن يتمكن من م�ساعدة لبنان من دون اإقرار 

الإ�ساحات ال�سرورية«.
الق�سائي �سرب مبطرقته يف  اأن اجل�سم  اإىل  واأ���س��ارت   
من  ال�ستفادة  ميكن  ل  اإذ  ال�سيا�سيني،  الزعماء  وج��ه 
امل�اطنني،  ج����ع  ع��ن��د  الأي�����دي  وغ�����س��ل  ال�سلطة  ت���رف 
فاأعلن اعتكافاً ق�سائياً �سامًا من دون ا�ستثناءات بدءاً 
اأ���س��ب���ع كخط�ة حت��ذي��ري��ة مبدئية  م��ن ي���م غ��د ومل���دة 
املعن�ية  م�س�ؤوليتهم  حت��م��ل  ع��ل��ى  امل�����س���ؤول��ني  حل�����ّض 
اأح���ال الغالبية  اإليه  بحدها الأدن��ى، يف ظل ما و�سلت 
ال�ساحقة من امل�اطنني، مبن فيهم الق�ساة وامل�ساعدون 

الق�سائي�ن، من عجز عن تاأمني ق�تهم الي�مي.

العظيمة التي و�سعت حدا لأعمال 
ع����ن����ف دام�����ي�����ة ا�����س����ت����م����رت ع����ق�����دا 
وقبيل  ق��ت��ي��ًا.   3،500 وخ��ل��ف��ت 
“اأخ�ية  ق��ادة  انتقد  الحتفال  ب��دء 
ايرلندا  ت�حيد  احتمال  اأوراجن” 
ايرلندا  ج��م��ه���ري��ة  م��ع  ال�����س��م��ال��ي��ة 
“�سني  ه������دف  وه�������  اجل�����ن������ب،  يف 
اإدوارد  الأخ�ية  فني«. وتعهد زعيم 
اأيرلندا  ت��ظ��ل  ب�����اأن  ���س��ت��ي��ف��ن�����س���ن 
من  يتجزاأ”  “ل  ج���زءا  ال�سمالية 
عام  “خال  قائا  املتحدة،  اململكة 
2021 كان هناك من يق�ل لنا اأنه 
م�سيفا  ل ي�جد �سيء نحتفل به”، 
التقليل من تاريخ  اإىل  “لقد �سع�ا 
وحم�ه«.  وتق�ي�سه  وبلدنا  �سعبنا 
عاما(   69( ووك�����ر  ب���ازي���ل  وق�����ال 
املهم  من  اإن��ه  بر�ض  فران�ض  ل�كالة 
الحتفال  “م�ا�سلة  ل��ل���ح��دوي��ني 
“ثقافتنا  واأ������س�����اف  ب���ث���ق���اف���ت���ن���ا«. 
فقط  لي�ض  للجميع  احل��ري��ة  متنح 
الربوت�ستانت  اأو  الأوراجن  لأع�ساء 
�سخ�ض،  ل��ك��ل  ب���ل  امل�����س��ي��خ��ي��ني  اأو 

لذلك نحن نحتفل بحريتنا«.
 29 والبالغ  “اأوراجن”  يف  الع�س�  كا�سيل  بيرت  اأم��ا 
ليرلندا  املقبلة  ع��ام  املائة  اإىل  “اأتطلع  فقال  عاما 
الذي  امل�سطرب  التاريخ  من  نخرج  بينما  ال�سمالية 

ع�سناه خال املائة عام املا�سية«.

ويقلل  م�ستقبا.  وال��دويل  الإقليمي 
حملل�ن من قدرة فر�ض هذا التكتل 
القت�سادي على مناف�سة القت�سادات 
الي�رو،  منطقة  ك��اق��ت�����س��اد  ال��غ��رب��ي��ة 
املجالت  يف  ���س��ي��م��ا  ل  وجم����ارات����ه����ا، 
وي�سريون  والتكن�ل�جية،  ال�سناعية 
الحتاد  ه��ذا  ت���ظ��ف  م��سك�  اأن  اإىل 
الق���ت�������س���ادي الأورا������س�����ي لأغ���را����ض 
عن  النظر  بغ�ض  ودع��ائ��ي��ة،  �سيا�سية 

اجلدوى القت�سادية.
القت�سادية  واخلبرية  الباحثة  تق�ل 
لاقت�ساد  العليا  م��سك�  مب��در���س��ة 
لنا بدفان، يف لقاء مع م�قع “�سكاي 
اإن “الحتاد الأورا�سي  ني�ز عربية”، 
جتمع ي�سم عددا من الدول الآ�سي�ية 
والأوروبية ال�سرقية، التي كانت �سابقا 

�سمن الحتاد ال�س�فيتي«.

دولية وازنة كال�سني وانفتاحها عليه، 
ع�س�ا  ل��ي�����س��ت  م��ث��ا  ب��ك��ني  اأن  رغ����م 

اأ�سا�سيا فيه«.
منذ  “لكن  ب�����ادف�����ان:  وا����س���ت���ط���ردت 
ت��اأ���س��ي�����س��ه، مل ي��ع��م��ل ه�����ذا الحت�����اد 
القت�سادي كما كان ماأم�ل كي يتقدم 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ت��ط���ي��ر  ب��اجت��اه 
البينية  والإن���ت���اج���ي���ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
امل�سرتكة، مبا يق�د لا�ستغناء اأو اإىل 
تقليل العتماد على الدول الغربية يف 

عدد من تلك القطاعات«.
مثا  “رو�سيا  اأن  الباحثة  و���س��رح��ت 
الأوروب���ي  اجل��ان��ب  على  تعتمد  كانت 
لعتقادها  وا���س��ع  ب�سكل  تكن�ل�جيا 
ال�سيا�سية  والتباينات  اخل��اف��ات  اأن 
والتبادل  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  ت���ؤث��ر  ل��ن 
ال���ت���ج���اري وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي، ل��ك��ن ما 

املرئي،  الت�����س��ال  ع��رب  قرغيز�ستان، 
بني قادة وممثلي ال��دول الأع�ساء يف 

الحتاد القت�سادي الأورا�سي.
للتكامل  وهذا الحتاد منظمة دولية 
الق��ت�����س��ادي، ت�����س��م ك��ا م��ن رو�سيا 
وكازاخ�ستان  وبيارو�سيا  واأرم��ي��ن��ي��ا 
من  ك��ل  حتظى  فيما  وقرغيز�ستان، 
ب��سع  وك���ب��ا  واأوزبك�ستان  م�لدوفا 

مراقب فيها.
وي���راه���ن ال���رو����ض و����س���رك���اوؤه���م على 
لت��سيع  الق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى  ه���ذا 
جمالت التعاون اجلماعي بني الدول 
الأع�ساء، وتعزيز قدراتها القت�سادية 
وت�ظيف وا�ستثمار طاقاتها وم�اردها 
ب�����س��ك��ل اأك������ر ت��ن��ظ��ي��م��ا وم�����ردودي�����ة، 
وحم����اول����ة  ال���ت��������س���ع  اإىل  و������س������ل 
املحيطني  يف  اأخ���رى  دول  ا�ستقطاب 

تاأ�س�ض  الحت����اد  “هذا  اأن  واأ���س��اف��ت 
القرم  ل�سبه جزيرة  رو�سيا  بعيد �سم 
تعر�ست وقتها  2014. م��سك�  عام 
اإزاء  فقامت  ك��ب��رية  غربية  لعق�بات 
ذلك بت�سكيل هذا الحتاد القت�سادي 
ال�سخم بني عدة دول مهمة، يبلغ عدد 
ملي�ن   185 نح�  جمتمعة  �سكانها 
املحلي  الناجت  اأن  على  ع��اوة  ن�سمة، 

لها يف�ق 5 تريلي�نات دولر«.
ي��ه��دف يف  “هذا الحت���اد  اأن  وت��اب��ع��ت 
للعق�بات  ال��ت�����س��دي  اإىل  اأول  م��ق��ام 
اأي  على  اأو  رو�سيا  على  تفر�ض  التي 
اأع�سائه، وذل��ك من خال عمله  من 
بديل  بنكي  ن��ظ��ام  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  الآن 
ع���ن ن��ظ��ام ���س���ي��ف��ت ال��غ��رب��ي وخ����ارج 
�سيطرته، كما ناحظ يف هذا الحتاد 
وق�ى  اقت�سادات  القت�سادي ح�س�ر 

•• عوا�صم-وكاالت

اأوراق  لإب���راز  ج��اه��دة  م��سك�  ت�سعى 
الق�ة اأمام الغرب، ل �سيما يف جمالها 
احلي�ي مبنطقة اأورا�سيا التي تتمتع 
وجي��سيا�سية،  ا�سرتاتيجية  باأهمية 
ب���ني قارتي  ام����ت����دادا  ك���ن��ه��ا  ب��ح��ك��م 
اأوروب����ا واآ���س��ي��ا. وت��زخ��ر ه��ذه املنطقة 
هائلة،  وط��ب��ي��ع��ي��ة  ب�����س��ري��ة  ب��ط��اق��ات 
الأمر الذي يجعلها ورقة ق�ة رو�سية 
تقليدية تل�ح بها م��سك� الآن، خا�سة 
على  رد  يف  الق���ت�������س���ادي،  امل���ج���ال  يف 
بعد  الغرب  من  املفرو�سة  العق�بات 
انطاق العمليات الع�سكرية الرو�سية 
�سد اأوكرانيا املجاورة يف 24 فرباير 

املا�سي.
“اآفاق  م���ؤمت��ر  عقد  ال�سياق،  ه��ذا  يف 
للتكامل  ال����س���رتات���ي���ج���ي  ال���ت���ط����ر 
التغيريات  ع�������س���ر  يف  الأورا��������س�������ي 
عا�سمة  ب��ي�����س��ك��ي��ك  يف  العاملية”، 

اندلع  بعد  مت��ام��ا  العك�ض  ه���  ح��دث 
وقالت اإن رو�سيا  الأزمة الأوكرانية”، 
غربية  اقت�سادية  حل��رب  “تتعر�ض 
���س��ع���اء، ول��ع��ل ه��ذا م��ا دف��ع الرئي�ض 
�سخ�سيا  للم�ساركة  ب�تن  فادميري 
يف هذه القمة يف �سياق �سعيه للنه��ض 
بهذا التكتل القت�سادي ال�اعد، حيث 
���س��دد خ��ال��ه��ا جم����ددا ع��ل��ى اأن عزل 

رو�سيا م�ستحيل«.
امل�ؤمتر،  م��ن  امل��رج���ة  الثمار  وب�����س��اأن 
تق�ل اخلبرية القت�سادية الرو�سية: 
“ي�سعى الحت��اد عرب هذه القمة اإىل 
اعتماد �سيا�سات اأكر عملية و�سا�سة 
املزيد  اإق��رار  على �سكة تط�يره، مثل 
التجارية  امل���ب���ادلت  ت�����س��ه��ي��ات  م���ن 
الأع�ساء،  بني  اجلمركية  واملعامات 
ذلك  يف  ال�طنية  عماتها  واع��ت��م��اد 
بعيدا عن  ال��ي���رو،  اأو  ال���دولر  ولي�ض 
اأ�سرع  وعلى  والقي�د  البريوقراطية 

وجه«.



االثنني   30  مايو    2022  م   -    العـدد   13556  
Monday    30    May    2022   -  Issue No   13556

10

عربي ودويل

ــوط  ــق ــش � ـــد  ـــع ب     
ـــول، الـــذي  ـــوب ـــاري م
ــالل  ـــن خ ــد م ــشّ ــ� جت
جيب  اآخر  ا�شت�شالم 
م�شانع  يف  مـــقـــاوم 
ال�شلب يف اآزوف�شتال، 
االآن  رو�ــشــيــا  ــز  تــرّك
الع�شكرية  جهودها 
وجــنــوب  �ـــشـــرق  يف 

اأوكرانيا.

•• الفجر -خرية ال�صيباين
مدينة �سيفريودونت�سك يف دونبا�ض هدف قادمماذا بعد �سق�ط ماري�ب�ل؟

اإذا ا�ستولت رو�سيا على املناطق ال�سناعية واملناطق 
البحرية, فاإن اأوكرانيا املتبقية �ست�سعف اقت�سادًيا متاًما

بعد �شقوط ماريوبول:

اأوكرانيا: ما هو الهدف الع�سكري الرو�سي القادم...؟
هناك رغبة يف ا�شتنفاد االآخر مما يعني اأننا يف حرب ا�شتنزاف و�شراع طويل االأمد

   واأعلن اجلي�ض الرو�سي، اجلمعة 
بالكامل”  “حرر  اأن���ه  م��اي���،   20
م�سنع اآزوف�ستال، م�سجًا �سق�ط 
ا�ست�سام  بعد  م��اري���ب���ل،  مدينة 
الأوك��ران��ي��ني. وبعد  املقاتلني  اآخ��ر 
ث���اث���ة اأ���س��ه��ر م���ن احل������رب، ومع 
دونبا�ض،  ن��ه��ر  يف  ال��ق��ت��ال  اح��ت��دام 
ي������ب������دو م�������ن ال���������س����ع����ب حت����دي����د 

ا�سرتاتيجية رو�سيا الع�سكرية.
و�سيفريودونت�سك  دون��ب��ا���ض  يف     

ت�ستخدم  ����س���راع  “اإنه  اأ����س���ه���ر... 
ال��ذخ��رية، وحيث  م��ن  الكثري  فيه 
تطّلب  لقد  مهًما.  الق�سف  تبادل 
���س��ق���ط م��اري���ب���ل وق��ًت��ا ط�يًا، 
والطرفان الآن يف حرب ا�ستنزاف، 
وي����ق�����ل ك����ل م��ن��ه��م��ا ل��ن��ف�����س��ه اأن 
اإىل  وي��ذه��ب  �سي�ست�سلم  اأح��ده��م��ا 
ال��سع  وي��زداد  املفاو�سات.  طاولة 
الأوروبي�ن  ي�ا�سل  حيث  �سع�بة 
يعار�س�ن  ال��ذي��ن  والأم��ري��ك��ي���ن، 
الأرا�سي  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��اء  ب�����س��دة 
ب��ال��ق���ة، دع���م اجل��ي�����ض الأوك����راين 

�سد رو�سيا يف دونبا�ض.
الآخر  ا�ستنفاد  يف  رغبة  »هناك     
اأن���ن���ا يف ����س���راع ط�يل  مم���ا ي��ع��ن��ي 
الأمد، ومن ال�سعب تخيل اخرتاق 
جان  ي��رى  اجلانبني”،  على  هائل 

بيري م�لني.
بدونبا�ض،  ف������ازت  ل�����  وح���ت���ى     
رو�سيا  اأن  ت�����س��دي��ق  ال�����س��ع��ب  م��ن 
�ستت�قف. “كان باإمكانهم فعل ذلك 
وا�ست�سام  ماري�ب�ل  �سق�ط  مع 
التي، بح�سب ب�تني،  اآزوف،  كتيبة 
لأوكرانيا،  النازية  النزعة  جت�سد 
وف���ق ك����ارول ج��رمي���د ب���ت��ر، ومع 
ذلك، مل يكن هناك اإعان ر�سمي 

عن هزمية النازية يف اأوكرانيا«.
لو جورنال دي دميان�ص

هاتان  ت�����س��ك��ل  ول��ي�����س��ي��ت�����س��ان�����س��ك، 
امل��دي��ن��ت��ان ال���ت����اأم ال��ل��ت��ان حتاول 
الق�ات الرو�سية تط�يقهما، اجليب 
الأخري للمقاومة. وقد حذر نائب 
وزي��ر ال��دف��اع الأوك���راين اخلمي�ض 
�سرق  يف  ال��ق��ت��ال  اأن  م���ن  امل��ا���س��ي 
الق�س�ى”.  “حدته  بلغ  اأوكرانيا 
وي����رى ج���ان ب��ي��ري م���ل��ن��ي، نائب 
الدولية  ال��ع��اق��ات  م��ع��ه��د  م��دي��ر 
وال�سرتاتيجية، اإن “الهدف الأول 
لفادميري ب�تني ه� من البداية 
املقرر  كان من  التي  املنطقة،  هذه 
اتفاقيات  يف  ا  خا�سً و�سًعا  منحها 
م��ي��ن�����س��ك، ب��ه��دف واح�����د: حتقيق 
واجلدال،  املراجعة  يقبل  ل  و�سع 
الدمج  اأن مير عرب  وال��ذي ميكن 

املبا�سر لهذه الأرا�سي يف رو�سيا.
   اأما بالن�سبة لبقية احل��رب، فاإن 
يف  ت��دخ��ل  امل��ع��اي��ري  م���ن  “العديد 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

����س���دم ال����ربازي����ل����ي�����ن جم������ددا يف 
الأي��������ام الأخ��������رية ب���اأع���م���ال عنف 
خ��ط��رية م��ار���س��ت��ه��ا ال�����س��رط��ة بعد 
“تعذيب”  عمليات  عن  معل�مات 
اإج������������راءات  ب����ع����د  و”اإعدامات 
حي  م��ه��اج��م��ة  خ�����ال  م�جزة” 
ع�س�ائي وم�ت م�ستبه به اختناقا 

يف �سندوق �سيارة.
ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ل��ل�����س��رط��ة ق��ت��ل فيها 
اأكر من ع�سرين �سخ�سا الثاثاء 
الع�س�ائي  ك��روزي��رو  فيا  ح��ي  يف 
يف ري��� دي ج��ان��ريو، ق��ال رودريغ� 
رئ���ي�������ض جل���ن���ة حق�ق  م����ن���دي���غ���� 
ن��ق��اب��ة حم���ام���ي ري�  الإن�������س���ان يف 
وجهه  يغطي  �سخ�ض  جثة  “راأينا 
م�سح�ق اأبي�ض ي�سبه الك�كايني«.

هذا  ق��ت��ل���ا  “الذين  اأن  واأ����س���اف 

حلرمان اأوكرانيا من ال��س�ل اإىل 
ال��ب��ح��ر الأ����س����د، الأم����ر ال���ذي من 
�ساأنه اأن ي�سعها يف م�قف ُيجربها 
املنتجات  لت�سدير  التفاو�ض  على 
ع���رب ال��ب��ح��ر الأ��������س��������د«.    ووف���ق 
“تعتقد  ب����ت���ر،  ج���رمي����د  ك�����ارول 
اخلط�ة  اأن  الأمريكية  املخابرات 
التالية ميكن اأن تك�ن غزو اأودي�سا 

والت�جه نح� تران�سني�سرتيا«.

حرب ا�شتنزاف
بح�سب  ح����ال،  اأي  ع��ل��ى  امل����ؤك���د     
يتجه  ال�������س���راع  اأن  ال���ب���اح���َث���ني، 
ال�قت  “يف  ا�ستنزاف.  ح��رب  نح� 
احل���ايل ن��ح��ن يف و���س��ع ب���داأ ي�سبه 
م��ا راأي���ن���اه خ���ال احل���رب العاملية 
اأو  اأمامي ل يتحرك  الأوىل: خط 

يتحرك قليًا«.
ال�������س���راع م�����س��ت��م��ر م��ن��ذ ثاثة     

حتلل ال�ستاذة. الإدارية”، 

»بوتني يريد اأن ياأخذ �شيًئا«
   وم��ن ث��م، ف��اإن منطقتي دنيربو 
ميكن  ج����ًدا،  الغنيتني  وب���ل��ت��اف��ا، 
ا.  اأي�سً ال��رو���ض  اه��ت��م��ام  ت��ث��ريا  اأن 
احتياطيات  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  متتلك 
نفطية كبرية جًدا، ويف زاب�ريزهيا 
ال��ن���وي��ة، ت�سرح  ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ة 
املنطقتان  وه���ات���ان  امل��ت��خ�����س�����س��ة. 
م��سع قتال اأي�سا، لت�سيف “يريد 
ب�تني اأن ياأخذ �سيًئا، واإذا ا�ست�ىل 
واملناطق  ال�سناعية  املناطق  على 

جرمي�د  ك�����ارول  وف����ق  اللعبة”، 
جامعة  يف  ال�������س������ت������اذة  ب�������ت������ر، 
“هذه  نتيجة  م��ن  ب��دًء  م�نبلييه، 
العالية  ال���ك���ث���اف���ة  ذات  امل���ع���رك���ة 
م�����س��اح��ة �سغرية  ال��ت��ي حت���دث يف 
فاإن  ن��ظ��ره��ا،  وم��ن وج��ه��ة  جدا”. 
منطقة  افتكاك  اي�سا  ه�  الهدف 
الرو�ض  “ف�سل  باأكملها.  دونبا�ض 
ثاين  خاركيف،  على  ال�ستياء  يف 
اأك��رب مدينة يف الباد، والتي كان 
من املمكن اأن تك�ن انت�ساًرا مهًما. 
ي��رك��زون الآن على  اأن��ه��م  واأع��ت��ق��د 
دونبا�ض ل�ستعادتها داخل حدودها 

بلدية  رئي�ض  ا�ستنكر  وجن�دنا”، 
املدينة جينادي تروخان�ف، خال 
مقابلة مع وكالة فران�ض بر�ض يف 

20 ماي�.
   ويعاين ميناء اأودي�سا، وه� حي�ي 
وخا�سة  الغذائية  امل����اد  لت�سدير 
احل�سار  ع����اق���ب  م���ن  احل����ب�����ب، 
ت��ف��ر���س��ه م��سك�  ال����ذي  ال��ب��ح��ري 
منذ بدء الهج�م. “ال�ستياء على 
اجلن�ب ميكن اأن ي�سكل هدًفا ثانًيا 
لفادميري ب�تني، ح�سب تقديرات 
جان بيري م�لني، ليتحقق الربط 
ا  مع �سبه جزيرة القرم، ولكن اأي�سً

املتبقية  اأوك��ران��ي��ا  ف���اإن  ال��ب��ح��ري��ة، 
�ست�سعف اقت�سادًيا متاًما«.

اأودي�سا  معركة  ت��ك���ن  اأن  ميكن     
املعارك  اأك����رب  ��ا واح�����دة م���ن  اأي�����سً
القادمة. منذ بداية غزو اأوكرانيا، 
ك���ان���ت امل���دي���ن���ة ال�����س��اح��ل��ي��ة اأح����د 
اأه����داف اجل��ي�����ض ال��رو���س��ي. وعلى 
الرغم من اأنها مل تتعر�ض لهج�م 
هدًفا  ظ��ل��ت  اأودي�����س��ا  اأن  اإل  ب���ري، 
مدرج  تدمري  ومت  مكثف،  لق�سف 
“الرو�ض  اأب���ري���ل.   30 يف  امل���ط���ار 
م�ج�دون حاليا على اأر�سنا، وهم 
�سعبنا  ويقتل�ن  مدننا  يق�سف�ن 

�سابطان يرتديان خ�ذتني ل�سرطة 
يحاولن  وهما  الفدرالية  ال�سري 
رجل  على  �سيارة  �سندوق  اإغ���اق 
وينبعث  ظاهرين.  �ساقاه  زال  م��ا 
اأبي�ض  ال�سيارة دخان  من �سندوق 
كثيف يبدو اأنه ناجم عن عب�ة غاز 
�سرخات  وُت�سمع  للدم�ع.  م�سيل 
يق�ل  ل�������س���اه���د  وت���ع���ل���ي���ق���ات  اأمل 
الرجل  وي��ح��رك  “�سيقتل�نه!«. 
���س��اق��ي��ه مل�����دة دق���ي���ق���ة ت��ق��ري��ب��ا ثم 
�ساقيه  ال�سابطان  ويدخل  يهمد. 

يف ال�سندوق ويغلقانه.
هي�من  منظمة  ع��ربت  ب��ي��ان،  ويف 

رايت�ض ووت�ض عن “ا�ستيائها«.
وال�������س���رط���ة ال���ربازي���ل���ي���ة ه���ي من 
اأج���ه���زة الأم����ن ال��ت��ي ت�سببت  ب��ني 
القتلى يف  ع��دد من  اأك��رب  ب�سق�ط 
اأكر  قتل   ،2021 ففي  ال��ع��امل. 
عمليات  يف  �سخ�ض   6100 م��ن 
 183 ج��ان��ب  اإىل  ال�سرطة  ل��ه��ذه 
منظمة  اأرق��������ام  ح�����س��ب  ���س��رط��ي��ا 

ملراقبة العنف.
واأ����س���ف���رت ع��م��ل��ي��ة ال��ث��اث��اء التي 
و����س���ف���ه���ا ع������دد م�����ن امل�������س����ؤول���ني 
املجتمع  ون���ا����س���ط���ي  امل���ن���ت���خ���ب���ني 
عن ثاين  املحلي باأنها “مذبحة”، 
عملية  يف  لل�سحايا  ح�سيلة  اأك��رب 
مداهمة اأحد الأحياء الفقرية من 

قبل ال�سرطة يف تاريخ ري�.
واحل�سيلة القيا�سية تع�د اإىل العام 
ا  �سخ�سً  28 ق��ت��ل  ع��ن��دم��ا  امل��ا���س��ي 
مداهمة  خ����ال  ���س��رط��ي  ب��ي��ن��ه��م 
جاكاريزينه�  حل����ي  ال�������س���رط���ة 

الع�س�ائي.
املتطرف  اليميني  الرئي�ض  واأ���س��اد 
الثاثاء  م�ساء  ب�ل�س�نارو  جايري 
بعنا�سر ق�ات حفظ النظام الذين 
على  “حمارب�ن”  باأنهم  و�سفهم 
ع�سرين  الأق����ل  ع��ل��ى  “حتييدهم 
بتهريب  م���رت���ب���ط���ني  ����س���خ�������س���ا 

املخدرات«.

من  بطلب  ج��اري��ة  العملية  ك��ان��ت 
ممثلي اإحدى اجلمعيات املجاورة.

اأي�سا  “ن�ستبه  م�نتيغ�  اأ����س���اف 
ب��ح��دوث ع���دد ك��ب��ري م��ن عمليات 
الإعدام باإجراءات م�جزة. اأخربنا 
�سه�د اأن الرجال الذين ا�ست�سلم�ا 
يف  الأحراج”  يف  ق��ت��ل���ا  لل�سرطة 

اجلزء العل�ي من احلي الفقري.
ال�سرطة  تقرير عملية  اأن  واأو�سح 
ح�ل  ال�سك�ك  ه��ذه  لتعزيز  ك��اف 
ع���م���ل���ي���ات الإع����������دام خ�������ارج اإط�����ار 
راجعنا  “اإذا  وق�������ال  ال���ق�������س���اء. 
الإح�������س���ائ���ي���ات يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
العامل، فلن نرى اإطاق نار يقتل 
يف  �سخ�سا  ع�سرين  من  اأك��ر  فيه 
املع�سكر  اأح��د يف  يقتل  ول  مع�سكر 

الآخر«.
الثاثاء  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ف��ت��ح��ت 
حمتملة”  “انتهاكات  يف  حتقيقا 

ال�سخ�ض لطخ�ا وجهه بالك�كايني 
ورمب����ا اأج������ربوه ع��ل��ى اأك���ل���ه وهذا 
م�سريا اإىل �سهادات عن  تعذيب”، 

اأ�سخا�ض قتل�ا بال�ساح الأبي�ض.
ن�سرتها  ح�����س��ي��ل��ة  اآخ��������ر  ت���ف���ي���د 
ال�سلطات التي اأح�ست اجلثث باأن 
املداهمة  26 �سخ�سا قتل�ا خال 
بينهم امراأة يف احلادية والأربعني 
بر�سا�سة  ���س��ق��ط��ت  ال���ع���م���ر  م����ن 
طائ�سة. لكن �سرطة ري� التي قالت 
اإن��ه��ا واج��ه��ت اإط���اق ن��ار كثيفا يف 
اخلمي�ض  خف�ست  كروزيرو،  فيا 
اأن  م������س��ح��ة   23 اإىل  احل�����س��ي��ل��ة 
ثاث جثث جاءت من حي ع�س�ائي 
اآخر يبعد خم�سة كيل�مرتات حيث 
بني  وق��ع��ت  ا���س��ت��ب��اك��ات  اأن  يعتقد 

مهربي خمدرات.
زار  اإن���ه  م�نتيغ�  رودري���غ����  وق���ال 
بينما  ال���ث���اث���اء  ك����روزي����رو  ف��ي��ا 

حل��ق���ق الإن�������س���ان ارت��ك��ب��ه��ا رجال 
�سرطة يف فيا كروزيرو.

من جهة اأخرى، �سدم الربازيلي�ن 
اأي�������س���ا ب�����ف����اة رج�����ل خم��ت��ن��ق��ا يف 
�سندوق �سيارة لل�سرطة. وانت�سرت 
اللقطات التي �س�رها �ساهد عيان 

ب�سكل وا�سع على الإنرتنت.
الحتادية  امل����رور  ���س��رط��ة  واأك�����دت 
الأمن  رج��ال  اأن  بيان اخلمي�ض  يف 
احلركة  ملنع  اأ�ساليب  “ا�ستخدم�ا 
واأدوات �سررها املحتمل �سئيل” يف 
جينيفالدو  “عدوانية”  م�اجهة 
دي خي�س��ض �سانت��ض )38 عاما( 

خال عملية تدقيق روتينية.
جرت ال�قائع الأربعاء على طريق 
ب��ال��ق��رب م��ن ب��ل��دة اأوم��ب��اوب��ا التي 
ن�سمة  األ��ف   25 �سكانها  يبلغ عدد 
يف ولية �سريغيبي )�سمال �سرق(.
ويظهر يف ت�سجيل الفيدي� ب��س�ح 

»العلم الأحمر«.. هل ينجح بوقف »نزيف الدم« يف اأمريكا؟
•• وا�صنطن-وكاالت

رفعت “مذبحة تك�سا�ض” م�ست�ى اجلدل ح�ل ملف حمل ال�ساح ود�ست�ريته 
يف املجتمع الأمريكي الذي بات على راأ�ض قائمة اأعلى الدول يف معدل جرائم 
القتل ب�ساح ناري، يف ظل خاف مزمن بني الدميقراطيني واجلمه�ريني 

ح�ل تقييد حمل ال�ساح.
وبداأت ب�ادر اتفاق على “حل و�سط” تظهر، ففي اأعقاب حادث اإطاق النار 
على اأطفال املدر�سة، قال ال�سينات�ر الأمريكي ج�ن ك�رنني، وه� جمه�ري 
من ولية تك�سا�ض، اإنه م�ستعد للعمل مع ال�سينات�ر الأمريكي كري�ض م�ريف، 

وه� دميقراطي من ولية ك�نيكتيكت، ب�ساأن ت�سريع �سامة حمل ال�ساح.
وقال ك�رنني اإن ق�انني “العلم الأحمر” هي امل�سار الأكر واقعية للت��سل 
لإنفاذ  الأح��م��ر  العلم  ق���ان��ني  ت�سمح  حيث  الك�نغر�ض،  يف  و���س��ط  ح��ل  اإىل 

تهديدا  يعتربون  الذين  اأول��ئ��ك  عن  بعيدا  م�ؤقتا  الأ�سلحة  باأخذ  القان�ن 
“دفعة”  ي�فر  اأن  الأخ��ري ميكن  احل��ادث  اأن  م�ؤكدا  الآخ��ري��ن،  اأو  لأنف�سهم 

جديدة للمحادثات املت�قفة ح�ل ت�سريع �سامة الأ�سلحة.
واأ�ساف: “خال الأيام املا�سية، اأجرى كل من الدميقراطيني واجلمه�ريني 
ال�سي�خ مناق�سات على جمم�عات �سغرية لقيا�ض دعم احلزبني  يف جمل�ض 
بع�ض  غ�سب  امل��ن��ال،  بعيد  ي��زال  ل  حلل  الت��سل  لكن  ت�سريع،  اأي  لتمرير 
اجلمه�ريني من فكرة تقييد حمل ال�ساح، و�سكك العديد من الدميقراطيني 

يف حدوث تقدم حقيقي«.
لديها ق�انني  ت�سع ع�سرة ولي��ة  ف��اإن  الأم��ريك��ي  “اأك�سي��ض”  ووف��ق م�قع 
العلم الأحمر، مبا يف ذلك ال�ليات التي ي�سيطر عليها احلزب اجلمه�ري 

مثل فل�ريدا واإنديانا.
عام  يف  تك�سا�ض  ل�لية  الت�سريعي  املجل�ض  يف  املحادثات  ت�قفت  ذل��ك،  وم��ع 

اإج����راءات  ات��خ��اذ  امل�سرعني  م��ن  اأب����ت  غ��ري��غ  احل��اك��م  2018 عندما طلب 
املدافع�ن عن  رده  اأن  بعد  الفكرة  اأكر �سرامة، ويف وقت لحق، تخلى عن 

ال�ساح.
ب�لية  البتدائية  “روب”  مدر�سة  يف  النار،  م�سلح  فتح  املا�سي،  والثاثاء 
تك�سا�ض، ما اأ�سفر عن مقتل 19 طفا وبالغني اثنني، لت�سهد ال�لية اإحدى 

اأب�سع املجازر اجلماعية يف تاريخ ال�ليات املتحدة.
وح���ل ج��دوى ق���ان��ني العلم الأح��م��ر، قالت اخل��ب��رية الأم��ريك��ي��ة املخت�سة 
ني�ز  “�سكاي  مل�قع  ت�س�كرمان،  اإيرينا  وال�سرتاتيجية،  الأمنية  ال�س�ؤون  يف 
اإنها “م�ج�دة بالفعل لكن ل يتم تنفيذها دائما، حيث يحظر على  عربية”، 
الأ�سخا�ض امل�سابني باأمرا�ض عقلية �سراء الأ�سلحة النارية.عرّب مطلق النار 
املا�سي،  الت�ا�سل الجتماعي يف  يف حادثة تك�سا�ض عن عدوانه على و�سائل 

لكن مل يتم تقييمه مطلقا«.

اأفراد  اأو  لل�سرطة  ت�سمح  الأحمر  العلم  “ق�انني  اأن  ت�س�كرمان  واأو�سحت 
م�ؤقت  حجز  اأم���ر  لإ���س��دار  ال���لي��ة  حمكمة  اإىل  التما�ض  بتقدمي  الأ���س��رة 
اأنف�سهم.  اأو  الآخرين  على  خطرا  ي�سكل  قد  �سخ�ض  من  النارية  لاأ�سلحة 
�ساحب  واأف��ع��ال  ت�سريحات  على  بناء  الأم��ر  باإ�سدار  ق��رارا  القا�سي  يتخذ 
للقان�ن كجرمية جنائية،  المتثال  التعامل مع رف�ض  يتم  املعني.  ال�ساح 

وكانت ولية ك�نيتيكت اأول ولية ت�سدر مثل هذا القان�ن يف عام 1999«.
وتابعت: “ميكن اإ�ساءة ا�ستخدام اأي قان�ن، فعلى �سبيل املثال، اإذا كانت لدى 
اأفراد الأ�سرة خافات �سيا�سية اأو اجتماعية مع �سخ�ض ما واأرادوا و�سعه يف 
يك�ن  ل  قد  كما  املحاكم،  نظام  ا�ستخدام  اإ�ساءة  املمكن  فمن  �سعب،  م�قف 
القا�سي م�ؤها لتخاذ قرار ب�ساأن م�ست�ى التهديد بدون تقييمات اخلرباء 
م�ؤكدة اأن “هذه الق�انني لي�ست  التي ل ميكن العتماد عليها دائما اأي�سا”، 

الدواء ال�سايف من ح�ادث العنف«.

�سدمة يف الربازيل بعد �سل�سلة جديدة من اأعمال العنف 

اأفغانيات يتظاهرن يف كابول للمطالبة بحق التعليم والعمل 
•• كابول-اأ ف ب

الأحد  اأم�����ض  ك��اب���ل  يف  اأفغانية  ع�سرين  نح�  رددت 
تظاهرة  خ�����ال  حرية”  ع���م���ل،  “خبز،  ه���ت���اف���ات 
لاحتجاج على القي�د ال�سارمة التي تفر�سها حركة 

طالبان على الن�ساء
ومنذ ا�ست�لت على ال�سلطة يف اآب-اغ�سط�ض، قّل�ست 
طالبان املكا�سب الهام�سية التي حققتها الن�ساء خال 
فرتة التدخل الع�سكري الأمريكي يف اأفغان�ستان التي 

ا�ستمرت عقدين.
فتح  اأع���ي���دوا  ح��ق��ي!  “التعليم  امل��ت��ظ��اه��رات  وه��ت��ف��ت 
الل�اتي  املتظاهرات  من  العديد  وارت��دت  املدار�ّض”. 

جتّمعن اأمام وزارة التعليم النقاب.
اإنهاء  ق��ب��ل  ك��ي��ل���م��رتات  ب�سعة  امل��ت��ظ��اه��رات  و���س��ارت 
امل�سرية بينما انت�سر عنا�سر طالبان يف املكان، بح�سب 

مرا�سل فران�ض بر�ض.
“اأردنا قراءة اإعان  وقالت املتظاهرة زه�ليا فار�سي 
)عنا�سرها(  اأخ���ذ  ب��ذل��ك..  ت�سمح  مل  ط��ال��ب��ان  ل��ك��ن 
اأو  �س�ر  التقاط  ومنع�نا من  الفتيات  بع�ض  ه�اتف 

ت�سجيات لتظاهرتنا«.

اتباع  طالبان  تعّهدت  ال�سلطة،  على  ا�ستيائها  وبعد 
اأقل ت�سددا من ذاك الذي طبع عهدها الأول يف  نهج 

ال�سلطة من العام 1996 حتى 2001.
لكنها فر�ست العديد من القي�د حتى الآن.

املدار�ض  ارتياد  الفتيات  اآلف  ع�سرات  على  وحظرت 
العديد  اإىل  الع�دة  من  الن�ساء  منعت  بينما  الثان�ية 

من ال�ظائف احلك�مية.
ي�سمح  يعد  مل  بينما  وحدهن  ال�سفر  من  منعن  كما 
اأيام  يف  اإل  العا�سمة  يف  العامة  احلدائق  بزيارة  لهن 

منف�سلة عن تلك املخ�س�سة للرجال.
وه����ذا ال�����س��ه��ر، اأك����د ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ط��ال��ب��ان هبة 
التزام  ع��ام  ب�سكل  الن�ساء  على  اأن  زاده  اأخ���ن��د  اهلل 

منازلهن.
الكامل،  يف  اأنف�سهن  بتغطية  للن�ساء  اأوام��ر  و�سدرت 

مبا يف ذلك وج�ههن، لدى مغادرتهن منازلهن.
واأثار هذا املر�س�م غ�سبا دوليا واأعاد اإىل الذاكرة عهد 
الن�ساء  على  احلركة  فر�ست  عندما  الأول،  طالبان 

ارتداء الربقع.
كما حظرت احلركة التظاهرات املطالبة بحق�ق املراأة 
وجتاهلت دع�ات الأمم املتحدة للرتاجع عن القي�د.
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عربي ودويل

حتليل

جتـــــــــــــدد 
الــتــوتــرات 
حـــــــــــــــول 
تـــــايـــــوان 
يـــــاأتـــــي يف 
ـــــيـــــاق  �ـــــش
احلــــرب يف 
اأوكـــرانـــيـــا 

يــ�ــشــعــب   
ـــــد  حتـــــدي
اإذا  مـــــــا 
هذه  كــانــت 
ـــــاء  ـــــط اأخ
ـــــادحـــــة  ف
لعبة  اأو 
مـــزدوجـــة

اإذا هاجمتها بكني:

هل �ستدافع وا�سنطن عن تايوان؟ فهم خطاب بايدن...!
•• الفجر -بيري انطوان دونيت –ترجمة خرية ال�صيباين

هي  هل  اال�شرتاتيجي”؟  “الغمو�ص  نهاية  هي  هل     
ر�شالة حزم مر�شلة اإىل بكني حول تايوان اأم “ارتباك 
من  نفهمه  اأن  يجب  ــذي  ال مــا  خطري؟  ا�شرتاتيجي” 
الرئي�ص  ــن  ــل اأع االأخـــــرية؟  ــدن  ــاي ب ــو  ج تــ�ــشــريــحــات 

الواليات  اأن  طوكيو،  يف  مايو   23 االثنني  االأمريكي، 
املتحدة �شتدافع عن تايوان اإذا هاجم اجلي�ص ال�شيني 
قبل اأن ينفي البيت االأبي�ص، ثم  “اجلزيرة املتمردة”. 
يرتاجع هو نف�شه، عن ت�شريحاته... وهذه لي�شت املرة 
الياباين فوميو  الــوزراء  االوىل.    بعد لقاء مع رئي�ص 
كي�شيدا يف العا�شمة اليابانية، كان الرئي�ص االأمريكي 

الواليات  فاإن  تايوان،  غزو  بكني  حاولت  اإذا  وا�شًحا: 
املتحدة �شتدافع عن اجلزيرة ع�شكرًيا، م�شيفا اأن ال�شني 
ويبدو اأن هذا االإعالن يعك�ص تخلي  “تالم�ص اخلطر”. 
وا�شنطن عما ي�شمى ب�شيا�شة “الغمو�ص اال�شرتاتيجي”، 
كان  اإذا  ما  اأبًدا  االأمريكيون  يو�شح  مل  مبوجبها  والتي 
فورموزا  تعر�شت  اإذا  تايوان  مل�شاعدة  �شياأتي  جي�شهم 

ال�شابقة لهجوم من قبل القوات الع�شكرية ال�شينية.
    »ال تريد اأن تتورط ع�شكريا ب�شكل مبا�شر يف ال�شراع 
يف اأوكرانيا الأ�شباب وا�شحة، اأثار اأحد ال�شحفيني خالل 
للتدخل  ا�شتعداد  على  اأنت  فهل  ال�شحفي،  املوؤمتر  هذا 
ع�شكريا للدفاع عن تايوان اإذا طرحت امل�شاألة؟ - نعم، 

اأجاب جو بايدن. 

قمة الرباعية... ال�سني على جدول العمالال�سني ت�ست�عب الدر�ض من احلرب الوكرانية

اأ�سر ال�سحفي، لي�ؤكد  “هل اأنت؟”، 
الرئي�ض الأمريكي “هذا ه� اللتزام 
اأثارت  اأنف�سنا”.  على  الذي قطعناه 
ه����ذه ال��ك��ل��م��ات ع��ل��ى ال���ف����ر بع�ض 
ب��ني م��ع��اون��ي��ه، حيث اهتز  الإح����راج 
ناظرين  ك��را���س��ي��ه��م  ع��ل��ى  ب��ع�����س��ه��م 

لل�سماء.
�سني  �سيا�سة  على  وافقنا  »ن��ح��ن     
واح��دة، اأك��د م��رة اأخ��رى ج� بايدن، 
جميع  وك����ذل����ك  ع���ل���ي���ه���ا،  ووّق����ع����ن����ا 
التفاقات املربمة منذ ذلك احلني. 
اأن  ميكن  “تاي�ان”  اأن  ف��ك��رة  لكن 
منا�سبة،  فكرة  لي�ست  بالق�ة  ت�ؤخذ 
اإنها غري منا�سبة، هذا من  بب�ساطة 
املنطقة  تفكك  اإىل  ي����ؤدي  اأن  �ساأنه 
ملا  م�سابًها  عمًا  و�سيك�ن  باأكملها، 

حدث يف اأوكرانيا«.

»�شيا�شتنا مل تتغري«
ك����ري���ا  اإىل  ب����اي����دن  ج�����  زي��������ارة     
اأول زيارة  اليابان، هي  اجلن�بية ثم 
يق�م بها الرئي�ض الأمريكي اإىل اآ�سيا 
يف  الأبي�ض  البيت  اإىل  و�س�له  منذ 
دق  املا�سي،  العام  2021. يف  يناير 
رحيل الق�ات الأمريكية املت�سرع من 
على  طالبان  وا�ستياء  اأفغان�ستان 
ال�سلطة، ناق��ض اخلطر يف �سف�ف 
يف  خا�سة  املتحدة،  ال���لي��ات  حلفاء 
ال��ي��اب��ان وت��اي���ان حيث ول��د اخل�ف 
املنطقة  هذه  عن  اأمريكا  تخلي  من 
يف م�اجهة ال�سني. غري ان م�ستاأجر 
البيت الأبي�ض قال يف اأغ�سط�ض، اإن 
اأي  على  “�سرتد”  املتحدة  ال�ليات 
هج�م على اأي دولة ع�س� يف النات�، 
ال�سيء  “نف�ض  �سيك�ن  اأن��ه  م�سيًفا 
اجلن�بية  وك���ري��ا  لليابان  بالن�سبة 

وتاي�ان«.
�سئل  ع����ن����دم����ا  �����س����ه����ري����ن،  ب����ع����د     
ال�ليات  ك��ان��ت  اإذا  عما  تلفزي�نيا 
تاي�ان من هج�م،  �ستحمي  املتحدة 
“نعم،  ب����اي����دن:  ن��ف�����ض ج�����  اأج�������اب 
ال���ذي قطعناه”،  الل���ت���زام  ه���ذا ه��� 
اإعان  اإىل  الأبي�ض  البيت  لي�سارع 
هذا  ب�ساأن  الأمريكية  ال�سيا�سة  اأن 
انتهاء  ومبجرد  تتغري.  مل  امل��س�ع 
الثنني  ي������م  ال�����س��ح��ف��ي  امل������ؤمت�����ر 
املا�سي، حاول البيت الأبي�ض تقليل 

ابعاد كام الرئي�ض الأمريكي.
�سيا�ستنا  ال��رئ��ي�����ض،  ق���ال  »م��ث��ل��م��ا     
اأمريكي  م�����س���ؤول  ���س��ّرح  تتغري،  مل 
يف ب���ي���ان ����س���ح���ف���ي، واأك��������د جم����ددا 
والتزام  واح����دة  ���س��ني  �سيا�سة  ع��ل��ى 
وا���س��ن��ط��ن ب��ال�����س��ام وال���س��ت��ق��رار يف 
م�سيق تاي�ان. كما اأكد جمددا على 
العاقات  ق��ان���ن  مب�جب  التزامنا 
م��ع ت���اي����ان، ال���ذي ين�ض ع��ل��ى منح 
للدفاع  لتاي�ان  الع�سكرية  امل�ساعدة 
ع���ن ن��ف�����س��ه��ا. ل��ك��ن ال�������س���رر ح���دث، 
فكلمات ج� بايدن ل ميكن اأن تك�ن 
اأك����ر و���س���ًح��ا، ح��ت��ى ل��� مل يحدد 
مدى  اأو  طبيعة  الأمريكي  الرئي�ض 
ع�سكرًيا  ت��دخ��ًا  يك�ن  اأن  ميكن  م��ا 
غزو  حالة  يف  ال�سني  �سد  اأمريكًيا 

تاي�ان.

لعبة مزدوجة خطرية 
   ع��اوة على ذل��ك، مل يكن جرانت 
ني�زهام، الباحث امل�سارك يف منتدى 
ال�سرتاتيجية  ل��ل��درا���س��ات  ال��ي��اب��ان 
البحرية  م�ساة  يف  ال�سابق  والعقيد 
الأم����ري����ك����ي����ة ن����ق����ًا ع�����ن روي�������رتز، 
اأن  ي�ستحق  ال��ب��ي��ان  “هذا  خم��ط��ًئ��ا: 
ي�ؤخذ على حممل اجلد، انه ت�سريح 
املتحدة  ال���لي��ات  ل��ن تقف  وا���س��ح، 
اإذا هاجمت ال�سني  الأي��دي  مكت�فة 

تاي�ان«.
   ان ج� بايدن “قال ما يفكر فيه، 
هذا  “...” ل��ك��ن  ذل����ك.  يف  ���س��ك  ل 
اأنه يعطي قراءة  خطاأ ف��ادح، مبعنى 
قالت  الأمريكي”،  للم�قف  �سيئة 
اآ�سيا  يف  املتخ�س�سة  جا�سر،  ب���ين 
التابع  الأمل���اين  مار�سال  �سندوق  يف 
اأن  على  م�سددة  امل��ت��ح��دة،  ل��ل���لي��ات 
اأكر  “تك�ن  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
ومفه�مة  وا�سحة  كانت  اإذا  فاعلية 

لأ�سدقائنا وحلفائنا واأعدائنا«.
�سيفرين�س�ن،  جل������س���ا  بالن�سبة     
جامعة  يف  الدولية  العاقات  اأ�ستاذ 
ب��سطن، “من ال�سعب جدا حتديد 
اأو  اإذا كانت ه��ذه اأخ��ط��اء ف��ادح��ة  م��ا 
جهة،  م��ن  ح��ي��ث،  مزدوجة”،  لعبة 
اأخرى،  جهة  وم��ن  الرئي�ض،  �سظايا 
دبل�ما�سي�ن اأكر هدوًء. “اإذا كانت 
ب�سكل  فهي خطرية  م��زدوج��ة،  لعبة 
“ت�ؤدي  اأن  ومي���ك���ن  ي�سدق”،  ل 
الدول  م��ع  الت�ترات”  ت��ف��اق��م  اإىل 

واليابان  املتحدة  ال���لي��ات  احل���ايل 
والهند وتاياند و�سنغاف�رة وك�ريا 
واإندوني�سيا  واأ���س��رتال��ي��ا  اجل��ن���ب��ي��ة 
وني�زيلندا  وف���ي���ت���ن���ام  وال���ف���ل���ب���ني 

وبروناي.
40 باملائة     ومت��ث��ل ه��ذه ال��ب��ل��دان 
من الناجت املحلي الإجمايل العاملي. 
كمب�ديا  ول  ب���رم��ا  ول  ت��اي���ان  ول 
لأ�سباب  تاي�ان  منها.  ولو���ض، جزء 
دبل�ما�سية وا�سحة، والدول الأخرى 

كلها قريبة من ال�سني.
   ال��ث��اث��اء، 24 م��اي���، ت��راج��ع ج� 
اأدىل  ال��ت��ي  ت�سريحاته  ع��ن  ب��اي��دن 
�سيا�سة  اإن  ل��ي��ق���ل  ي�����م  ق��ب��ل  ب��ه��ا 
ل  هذه  ال�سرتاتيجي”  “الغم��ض 
املتحدة.  ال�ليات  �سيا�سة  هي  ت��زال 
حديثه  يف  الأمريكي  الرئي�ض  وق��ال 
يف بداية حفل اأقيم يف ط�كي� احتفاء 
القت�سادية  املجم�عة  ه��ذه  باإن�ساء 
“نحن  ب������س���ح:  لل�سني  امل��ن��اف�����س��ة 
نكتب ق�اعد جديدة، �سيك�ن مفتاح 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى املعايري  ال��ن��ج��اح ه��� 

الطم�حة وال�سم�لية«.
اأخ����رى، اجتمع     ويف ط���ك��ي��� م���رة 
القادة الأربعة للمجم�عة الرباعية، 
الر�سمي  غ��ري  الأم��ن��ي  املنتدى  ه��ذا 
املتحدة  ال�������لي������ات  ي�������س���م  ال�������ذي 
والهند.  اجلن�بية  وك�ريا  واليابان 
بعد  �����س����در  م���������س����رتك  ب����ي����ان  ويف 
اج��ت��م��اع��ه��م، ���س��ددت ال��رب��اع��ي��ة على 
“منطقة  ب�  تلتزم  الأرب���ع  ال��دول  اأن 
احلرة  وال��ه��ادئ  الهندي  املحيطني 
�سيادة  فيها  حُت��رتم  التي  واملفت�حة 
وا�ساف  دولة”.  كل  اأرا�سي  ووح��دة 
“اأكدوا  الرب���ع���ة  ال���ق���ادة  ان  ال��ب��ي��ان 
املجم�عة  ب�����اأن  ال��ت��زام��ه��م  جم�����ددا 
الرباعية هي اآلية ل�سمان ال�ستقرار 

والزدهار الإقليميني«.
   واو�سح رئي�ض احلك�مة اليابانية 
“يف  �ستعقد  اأخ���رى  رباعية  قمة  اأن 
ط�كي�.  يف  اأ�سهر”  ب�سعة  غ�س�ن 
فاإن  يابانية،  اإع��ام  و�سائل  وبح�سب 

هذه القمة �ستعقد يف ماي� املقبل.
الرباعية  تاأ�س�ست  ر�سمية،  قمة غري 
عام 2007 من قبل رئي�ض ال�زراء 
الياباين اآنذاك �سينزو اآبي، املعروف 
بال�سني.  ���س��د  احل���ازم���ة  مب���اق��ف��ه 
الرباعية  الأخ�������رية  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 
الذي  الآ�سي�ي”  “النات�  مب��ث��اب��ة 

ي�سكل تهديًدا لل�سني.

طماأنة احللفاء
   نددت بكني ب�سدة بت�سريحات ج� 
وبدا  الثنني،  بها  اأدىل  التي  بايدن 
اأعلن  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����ض  اأن  فيها 
املعروفة  الأمريكية  ال�سيا�سة  انتهاء 
ال�سرتاتيجي”.  “الغم��ض  با�سم 
التي  ال���زي���ارة  ال�����س��ني  �سجبت  ك��م��ا 
تاي�ان جمم�عة من  اإىل  بها  قامت 
م�س�ؤويل الأمن الق�مي الأمريكيني 
ال�سابقني. وتراأ�ض هذا ال�فد مايك 
ال�سابق  الأرك��������ان  رئ��ي�����ض  م����ل���ني، 
جلي�ض ال�ليات املتحدة. “ناأتي اإىل 
تاي�ان يف وقت �سعب وحا�سم ب�سكل 
قال مايك  خا�ض يف تاريخ العامل”، 
الغر�ض  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا  م����ل���ني، 
من وج���د ه��ذا ال�فد يف تاي�ان ه� 
طماأنة حلفاء اأمريكا يف املنطقة باأن 
“ال�ليات املتحدة �ستفي بالتزاماتها 

بحزم«.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، م��رح��ب��ة ب��ح�����س���ر هذا 
التاي�انية  الرئي�سة  ح��ذرت  ال���ف��د، 
“التاريخ  ان  م���ن  ون،  اإن�����غ  ت�����س��اي 
يعلمنا اأن غ�ض الطرف عن العدوان 
التهديدات  فقط  ي��ع��زز  الع�سكري، 
“يف  واأ����س���اف���ت:  اإلينا”،  امل���ج��ه��ة 
م����اج���ه���ة ال���ت���ه���دي���دات الأم���ن���ي���ة يف 
ب�سكل  ���س��ن��ع��م��ل  ت�����اي������ان،  م�����س��ي��ق 
املتحدة والق�ى  ال���لي��ات  اأوث��ق مع 

الأخرى يف املنطقة«.
   يف نف�ض ال��ي���م، اع��ت��رب وان���غ وين 
ب���ني، اأح����د امل��ت��ح��دث��ني ب��ا���س��م وزارة 
اخلارجية ال�سينية، اأن هذه الزيارة 
ال�سعب  اإرادة  “اإن  “عقيمة”. 
ال�سيني يف الدفاع عن �سيادة الباد 
ووحدة اأرا�سيها غري قابلة للت�سرف، 
واأي �سخ�ض تر�سله ال�ليات املتحدة 
لتاي�ان حمك�م عليه  لإظهار دعمه 
بكني،  يف  يتكرر  خ��ط��اب  بالف�سل”. 
�سن�ات  م��ن��ذ  ي��ن��ح��رف  مل  وال������ذي 
هذا  ح����ل  معينة  خ�سبية  ل��غ��ة  ع��ن 

امل��س�ع.
موؤلف حوايل خم�شة ع�شر كتاًبا 
خم�ش�شة لل�شني واليابان والتبت 

والهند والتحديات االآ�شيوية 
الرئي�شية. من موؤلفاته كتاب 

“الزعامة العاملية حموره، ال�شدام 
بني ال�شني والواليات املتحدة” 

عن من�شورات لوب.

م�سايقة  ���ا  اأي�������سً ول���ك���ن  امل��ن��اف�����س��ة، 
ال��������دول امل���ت���ح���ال���ف���ة م����ع ال�����لي����ات 
املتحدة. ان ال�سراحة ميكن اأن تك�ن 
�سيًئا جيًدا، لكن يف و�سع مثل تاي�ان 
ميكن اأن تك�ن خطرية حًقا” يق�ل 

ال�ستاذ.
العدوان  على  ال��ق���ي  ال��غ��رب  »رد     
اأن يعمل  اأوكرانيا ميكن  الرو�سي يف 
تاي�ان،  غ��زو  ع��ن  ال�سني  ردع  على 
تخاطر  بايدن  ج�  ت�سريحات  لكن 
ا  اأي�سً ي��ع��رّب  املك�سب”،  ه��ذا  ب��اإل��غ��اء 
ع��ن خم��اوف��ه ع��ل��ى ت���ي��رت، �ستيفن 
كارنيجي  م���ع���ه���د  م�����ن  وي����رث����ي����م، 

لاأبحاث والتحليل.

تو�شيح تدريجي
برانا،  اإري����ك  ج���ان  اإىل  بالن�سبة     
باري�ض  جامعة  يف  املحا�سر  ال�ستاذ 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ان��ث��ي���ن، ف����اإن ج���� بايدن 
“يتنّزل  كثرًيا.  الكلمات  تهّمه  رجل 
ت�سريحه يف ال�ستمرارية، ل ي�جد 
زل����ة من  ال�����س��ي��ا���س��ة، ول  ت��غ��ي��ري يف 
اأحد  ل  ب���اي���دن،  اإدارة  ويف  ج��ان��ب��ه، 
ي�سحح الرئي�ض لأن الد�ست�ر مينحه 
اخلارجية.  ال�سيا�سة  تقرير  حرية 
كلماته  ُت��ف��ه��م  اأن  ي��ج��ب  ال����اق���ع،  يف 
اإىل  م�جه  ر�سمي  حتذير  اأنها  على 
“اإذا  ل��ل��ق���ل،  اإن��ه��ا طريقة  ال�����س��ني. 
الراهن،  ال��سع  بقاء  تريدين  كنت 
ال��سع  ه��ذا  اح���رتام  ��ا  اأي�����سً فعليك 
وعطاء.  اأخ�����ذ  ف��امل�����س��األ��ة  ال����راه����ن، 
جتاوزت  اإذا  وا���س��ح��ة:  ال��ر���س��ال��ة  ان 
فاإن  بالق�ة،  الأح��م��ر  اخل��ط  ال�سني 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة ���س��ت��ت��دخ��ل. ومن 
مل  ال�سينيني  اأن  ل��اه��ت��م��ام  امل��ث��ري 
ي������ردوا ع��ل��ى ق�����س��ي��ة ال�����ع�����دوان، بل 
يق�ل�ن  ذل�����ك  م����ن  ال���ع���ك�������ض  ع���ل���ى 
يغذي  اأن  مي��ك��ن  الإع������ان  ه���ذا  اإن 

النف�ساليني يف تاي�ان«.
ي��سح نقطة مل  ب��اي��دن  “ج�  ان     
العاقات  ق��ان���ن  م���ج���دة يف  ت��ك��ن 
م��ع ت���اي����ان، ي��ح��ل��ل ه���ذا اخل��ب��ري يف 
م�ساألة  وه����ي  امل���ت���ح���دة،  ال�����لي����ات 
ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري ل���ا���س��ن��ط��ن يف 
ال�سني.  غزو  حال  يف  اجلزيرة  هذه 
اإنه قان�ن غام�ض لأنه ل يق�ل �سيًئا 
عن هذا امل��س�ع. ومنذ اعتماده، ظّل 
التاأويل يحظى بالأ�سبقية، وقال ج� 
بايدن لنف�سه، اأن تف�سري هذا القان�ن 
الرئي�ض. كان من  باعتباره  له  يع�د 
املهم لاأمريكيني تذكري بكني بهذا 
القان�ن الذي يعرتف ب�سني واحدة، 
ليخربوا ال�سينيني اأنهم مل يغريوا 

جمم�عات  ت��دخ��ل  ب�سبب   1996
حم���م����ل���ة اأم���ري���ك���ي���ة ك���ان���ت اأق������ى 
تعلمت  وق��د  ال�سينية.  ال��ق���ات  م��ن 
الإخفاقات  ه��ذه  ال��درو���ض من  بكني 
املريرة، ولن ت�سرع يف اأعمال عدائية 
ال�قت  ويف  حملًيا  متتلك،  اأن  دون 
ال��������ازم، ت���ف����ًق���ا ع����ددًي����ا ل ج����دال 
ال�سراع.  جم�����الت  ج��م��ي��ع  يف  ف��ي��ه 
العملياتية  الكفاءة  املجه�ل:  يبقى 
اىل  فبالنظر  ال�سينية.  للبحرية 
حقيقية  عمليات  يف  امل�����س��ارك��ة  ع���دم 
تقييمها  يت�سنى  مل  النطاق،  وا�سعة 

اأبًدا.
اف�������راط يف  دون  ال�������س���ني  ت�����س��ع��ى    
لق�اتها  تنمية  خطة  اإىل  ال��ت�����س��ّرع، 
 1978 ع��ام  ب��داأت  والتي  البحرية، 
عندما قرر دنغ �سياو بينغ فتح الباد 
العاملية.  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ت���ج���ارة  اأم�����ام 
م�اهبكم،  “اأخف�ا  اإىل:  دع����ا  ث���م 
اإثارة  لتجنب  �ساعتكم”،  وانتظروا 
الكربى  البحرية  ال��ق���ى  معار�سة 

تاأتي بنتائج عك�سية.
    الي�م، للبحرية ال�سينية ح�ايل 
ا�ستعداد  على  حربية  �سفينة   450
ح�ل  ال��ب��ح��ري  امل�����س��رح  يف  للمعركة 
اأو  ال�سرقي  ال�سني  بحر  تاي�ان ويف 
يف�ق  وه��ذا  اجلن�بي.  ال�سني  بحر 
ل  ذل��ك،  وم��ع  الأمريكية.  البحرية 
ب�سبب  مناف�ستها  على  عاجزة  ت��زال 

م�ست�ى تكن�ل�جي اأدنى بكثري.
تاي�ان،  ح���رب  ك�سب  يف  ول��اأم��ل     
ال�سينية  ال����ق�����ات  ع���ل���ى  ���س��ي��ت��ع��ني 
يف  خاطفة  ح��رب  تنفيذ  بال�سرورة 
الأ�سط�ل  مل��ن��ع  قليلة  اأي����ام  غ�����س���ن 
الأم���ري���ك���ي وال����ق�����ات اجل����ي���ة من 
الكبرية  ال�سع�بات  لكن  ال��ت��دخ��ل. 
يف  ال��رو���س��ي  اجلي�ض  ي�اجهها  ال��ت��ي 
اأوكرانيا تبدو مبثابة حتذير اإ�سايف 
مل��ن ه��م يف ال�����س��ل��ط��ة يف ب��ك��ني. ولن 
ا�ستح�سار  يف  ��ا  اأي�����سً ه�����ؤلء  ي��ت��اأخ��ر 
فيتنام  يف  ال�سيني  اجلي�ض  ه��زمي��ة 
عام 1979. ومع ذلك، فاإن الف�سل 
الع�سكري يف تاي�ان �سيك�ن بالن�سبة 
اخفاقا  ال�سيني  ال�سي�عي  للحزب 
لذعا من املرجح اأن يعّجل ب�سق�طه، 

و�سق�ط رئي�سه.

�شراكة اقت�شادية جديدة 
   اختتمت زيارة ج� بايدن اإىل اآ�سيا، 
بت�سكيل جمم�عة جديدة  الثاثاء، 
اآ����س���ي����ي���ة: الإط�����ار  م���ن 13 دول�����ة 
الهندي  ل��ل��م��ح��ي��ط��ني  الق��ت�����س��ادي 
ال�قت  يف  ي��ج��م��ع  ال�����ذي  وال����ه����ادئ 

م�قفهم، واأنهم ل ين�ون اأن يك�ن�ا 
ال�سيني�ن  ���س��م��ع  ل��ق��د  ع��دوان��ي��ني. 
الر�سالة جيًدا، عاوة على ذلك مل 
العك�ض  على  مبا�سر،  ب�سكل  ي���ردوا 
رئي�ًسا،  ت��رام��ب  دون��ال��د  ك��ان  عندما 

حيث ردوا واحدة ب�احدة«.
   �سبق ان اأثارت ت�سريحات الرئي�ض 
الأم��ري��ك��ي ت�����س��اوؤلت داخ���ل اجلهاز 
ال�����س��ي��ا���س��ي الأم���ري���ك���ي. ك��م��ا حدث 
يف م��ار���ض امل��ا���س��ي، ح��ني و���س��ف ج� 
“جمرم  ب�  الرو�سي  الرئي�ض  بايدن 
حرب”، ليذهب بعد اأ�سب�ع اأبعد من 
ميكنه  “ل  ب�تني  اأن  باإعانه  ذل��ك 

البقاء يف ال�سلطة«.
   كما اأدىل رئي�ض احلك�مة اليابانية 
ببع�ض الت�سريحات ال�سارمة ب�ساأن 
ال�سحفي  امل����ؤمت���ر  خ����ال  ال�����س��ني 
ي���م الثنني يف ط�كي�:  ال��ذي عقد 
“اأي حماولة اأحادية اجلانب لتغيري 
ال������س��ع ال���راه���ن ب���ال���ق����ة، ك��م��ا ه� 
احل����ال م��ع ال���ع���دوان ال��رو���س��ي على 
يف  معها  الت�سامح  يتم  لن  اأوكرانيا، 

املحيطني الهندي والهادئ. 
�سيا�سة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ك�����������رر  ل��ك��ن��ه 
امل�ق����ف  “اإن  ال�سني:  جتاه  اليابان 
الأ������س�����ا������س�����ي ل���ب���ل���دي���ن���ا )ال����ي����اب����ان 
تاي�ان  ب�س��اأن  امل��ت��ح��دة(  وال����لي���ات 
بالإ�سافة اإىل ذلك،  يظل كما ه�”. 
اتفقنا على التعامل مًعا مع خمتلف 

عن  لل�سني  الرئي�سي  ال��رب  امل�سيق 
اإن��ه��ا منطقة  ال���ت���اي����اين.  ال�����س��اح��ل 
للماحة  م��ن��ا���س��ب��ة  وغ����ري  ���س��ح��ل��ة، 
حت���ت امل������اء، ول��ك��ن��ه��ا م��ن��ا���س��ب��ة ج���ًدا 
قان�ن  خاف  وعلى  الألغام.  حلرب 
ال��ب��ح��ار، ت��ع��ت��ربه ال�����س��ني ج����زًء من 

بحرها الإقليمي.
امل����اح����ة، تعربه  ل��ت��اأك��ي��د ح���ري���ة     
املتحدة  ل��ل���لي��ات  احلربية  ال�سفن 
وحلفائها بانتظام، مما يثري ا�ستياء 
بحرية  حركة  ع��ربه  ومت��ر  ال�سني. 
الغام  زرع  مينع  مما  مكثفة،  مدنية 
وق��ائ��ي��ة ب���اأع���داد ك��ب��رية. وم���ع ذلك، 
األ���ف �ساروخ  ���س��ي��ك���ن ل���دى ت���اي����ان 
هارب�ن م�ساد لل�سفن ي�سمح مداها 
و�سيتم  ب��اأك��م��ل��ه،  امل�����س��ي��ق  ب��ت��غ��ط��ي��ة 
مت�يه البطاريات بالقرب من نقاط 

اإطاقها.
   منذ اأن �سيطر ماو ت�سي ت�نغ على 
 ،1949 الرب الرئي�سي لل�سني عام 
ع�سكرية  عمليات  ث���اث  تنفيذ  مت 
ك���ربى ���س��د اأرخ��ب��ي��ل ت���اي����ان، حيث 
الق�مي  ال��ك���م��ي��ن��ت��ان��غ  ح����زب  جل����اأ 
بقيادة اجلرنال �سيانغ كاي �سيك يف 

ذلك ال�قت.

اخلطة ال�شينية
   ف�سلت اأزمات م�سيق تاي�ان اأع�ام 
و1995- و1958   55-1954

الق�سايا املتعلقة بال�سني. 

ال�شياق االأوكراين
   �سّعد اجلي�ض ال�سيني من عمليات 
ال��رته��ي��ب ���س��د ت���اي����ان م��ن��ذ اإع����ادة 
ت�ساي  ال��ت��اي���اين  الرئي�ض  ان��ت��خ��اب 
اإنغ ون يف يناير 2021. واخرتقت 
القنابل  وق���اذف���ات  امل��ق��ات��ات  م��ئ��ات 
اله�ية  م��ن��ط��ق��ة حت��دي��د  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
اإىل  اأدى  مم��ا  ت��اي���ان،  يف  الع�سكرية 
اإق���اع م��ق��ات��ات ت��اي���ان��ي��ة لطردها 

من هذا املجال اجل�ي.
   جتدد الت�ترات ح�ل تاي�ان، ياأتي 
يف �سياق احلرب يف اأوكرانيا منذ 24 
قد  الرو�سي  العدوان  وك��ان  فرباير. 
ت�سبب يف خماوف وا�سنطن وتايبيه 
النظام ال�سيني هذه  اأن ي�ستغل  من 

الأحداث ملحاولة غزو تاي�ان.
امل��ت��ك��ررة للجي�ض  ال��ن��ك�����س��ات     ل��ك��ن 
ب��س�ح  دفعت  اأوكرانيا  يف  الرو�سي 
ت�خي  اإىل  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
اأو�سح  ال���غ���رب  اأن  خ��ا���س��ة  احل�����ذر. 
بعق�بات  ال�����س��ني  �سي�ستهدف  اأن����ه 
اقت�سادية ومالية مماثلة لتلك التي 
ان  ال  رو�سيا.  �سد  اتخذت  ان  �سبق 
مدمرة  �ستك�ن  العق�بات  هذه  مثل 
لاقت�ساد ال�سيني، الذي مير حالًيا 
ب���اأي���ام ���س��ي��ئ��ة، م��ع ان��خ��ف��ا���ض وا�سح 
يف من���� ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل، 

وتراجع ال�ستثمار الأجنبي.
ي�سمى  م��ا  اإدارة  اأدت  ال�����س��ني،  يف     
زيادة  اإىل  ك�فيد”  “�سفر  ب�سيا�سة 
والذي  القت�سادي،  النكما�ض  ه��ذا 
ي��ث��ري يف ن��ف�����ض ال����ق���ت، ���س��ب��ح عدم 

ا�ستقرار اجتماعي يف هذا البلد.

عبور امل�شيق
   ودف����ع����ت ت����ه����دي����دات احل�������رب يف 
تاي�ان �سلطات اجلزيرة اإىل ت�سريع 
ال���س��ت��ع��دادات يف ح��ال وق����ع هج�م 
الهدف:  ال�سيني.  اجلي�ض  قبل  من 
املقاومة لفرتة  ق��ادرة على  تك�ن  اأن 
النجدة  ب��������س����ل  ت�����س��م��ح  ك���اف���ي���ة 

المريكية.
   وم�����ع ذل������ك، ل��ث��ن��ي ال�������س���ني عن 
الهج�م، يجب على تاي�ان اإثبات اأنها 
ت�ستطيع ال�ستفادة من نقاط �سعف 
اف�سليته  واإحباط  ال�سيني  اجلي�ض 
العددية ومن حيث القدرات. خال 
�سيك�ن  ت��اي���ان  م�سيق  ب��ح��ر  ع��ب���ر 
عر�سة  اأك�����ر  ال����غ����ازي  الأ����س���ط����ل 
الق�ات  على  يجب  ولذلك  للخطر. 
ت�ستفيد  اأن  ال��ت��اي���ان��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
بالكامل من احلاجز الطبيعي الذي 
وما  البحر  م��ن  ال���ذراع  ه��ذا  ي�سكله 

ي�ستدعيه عب�ره من وقت.
  بعر�ض 65 ميًا بحرًيا، اأي 120 
كم، حيث يك�ن الأ�سيق، يف�سل هذا 

ال�شيا�شة اخلارجية تكون اأكرث فاعلية اإذا كانت وا�شحة ومفهومة لالأ�شدقاء واحللفاء واالأعداء

ال�سراحة ميكن اأن تكون �سيًئا جيًدا, لكن يف و�سع مثل تايوان ميكن اأن تكون خطرية حًقا

يف ط�كي�، ي�سعد ج� بايدن لهجته �سد بكنيبايدن يطلق �سراكة اقت�سادية جديدة

تاي�ان ت�ستعد لا�س�ا

بايدن يطلق �سراكة اقت�سادية جديدة بني املحيطني الهندي والهادي
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املال والأعمال

- االألب�شة واملن�شوجات..
تتجاوز م�ساهمة �سناعة الن�سيج يف 
والإمارات  الأردن  يف  املحلي  الناجت 
..كما  دولر  م���ل���ي���ارات   5 وم�����س��ر 
بتزويد  ال��دول جمتمعة  تق�م ه��ذه 
بع�ض من اأكرب العامات التجارية 
واأل��ب�����س��ة عالية  ب��اأق��م�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ال����دول الثاث  اجل�����دة ..وت��ت��م��ت��ع 
بنقاط ق�ة بارزة يف �سل�سلة القيمة 
من �ساأنها اأن تخلق فر�ساً اقت�سادية 
قطاع  م�سر  يف  ..وي����ج���د  جم��دي��ة 
املهارات  اإىل  اإ�سافة  متكامل،  ن�سيج 
التناف�سية  وال��ت��ك��ال��ي��ف  امل���ت����ف���رة 
متقدمة  وم��ن�����س��اآت  ال��ع��ام��ل��ة،  لليد 
ل�����س��ن��اع��ة ال��ن�����س��ي��ج وامل���اب�������ض، اإىل 
وقد  ال�سرتاتيجي،  م�قعها  جانب 
الأقم�سة  م��ن  ���س��ادرات��ه��ا  جت����اوزت 

واملاب�ض 300 األف طن �سن�ياً.
بقطاع  الأردن  حتظى  جهتها،  ومن 
النهائي  املنتج  على  يركز  تناف�سي 
من  ب��ذل��ك  م�ستفيدة  وال��ت�����س��دي��ر، 
اتفاقيات التجارة احلرة التي وقعتها 
مع دول خمتلفة من بينها ال�ليات 
امل���ت���ح���دة ..ك���م���ا ت��ت��م��ت��ع الإم�������ارات 
بقدرة مميزة على ت�فري م�اد خام 
للمن�س�جات باأ�سعار تناف�سية لدعم 
م�سر  يف  الن�سيج  ���س��ن��اع��ة  ت������س��ي��ع 
الأ�س�اق  م��ن  وجمم�عة  والأردن، 
الهند  م���ث���ل  ال���ق���ري���ب���ة  ال����ك����ب����رية 
�سراكة  اتفاقية  معها  وق��ع��ت  ال��ت��ي 

اقت�سادية �ساملة.
الألب�سة  واردات  ق��ي��م��ة  وت�������س���ل 
وامل��ن�����س���ج��ات ل���ل���دول ال���ث���اث اإىل 
ح�ايل 9 مليارات دولر �سن�ياً، مما 
يتيح فر�ساً كبرية مل�ساريع جديدة، 
خا�سة يف �سناعة الب�لي�سرت، الذي 
من  اأك���ر  اإىل  واردات����ه  قيمة  ت�سل 
600 ملي�ن دولر، وما يتبع ذلك 

يف �سناعة الألب�سة.

- البرتوكيماويات..
وت�سكل امل�اد البرتوكيماوية ع�امل 
الزراعة  لقطاعات  رئي�سية  متكني 
والن�سيج  والأ�����س����م����دة  والأغ�����ذي�����ة 
والأدوي�����������ة وغ����ريه����ا ..وجت���������اوزت 
البرتوكيماويات  �سناعة  م�ساهمة 
2019 يف  يف الناجت املحلي يف عام 
جمتمعة  والأردن  وم�سر  الإم���ارات 
الدول  ومتتلك  دولر،  مليار   16
من  خا�سة  متن�عة،  طاقة  م�سادر 
الغاز الطبيعي والتي تقدر بح�ايل 
278 تريلي�ن قدم مكعبة، اإ�سافة 
جمال  يف  م��ت��ط���رة  اإم��ك��ان��ي��ات  اإىل 
وامل�ستقات  البرتوكيماويات  ان��ت��اج 
20 ملي�ن  ب��ح���ايل  ت��ق��در  وال��ت��ي 
مل�ساريع  ميهد  مم��ا  ال�سنة،  يف  ط��ن 
البرتوكيماويات  قطاع  يف  ت��سعية 
وال�سناعات التح�يلية تقدر ب� 21 

مليار دولر.
الثاث  ال���دول  متتلك  امل���ع���ادن..   -
م�����س��ادر وف����رية م���ن امل���ع���ادن التي 
���س��ي��ك���ن ل��ه��ا م�����س��اه��م��ة م��ه��م��ة يف 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة  ذات  امل���ن���ت���ج���ات 
..وت������ق������در ق���ي���م���ة �����س�����ق احل���دي���د 
وامل���ع���ادن والأمل����ن���ي����م وال�����س��ل��ب يف 
13 مليار دولر  ب���  ال��ث��اث  ال���دول 
ومبعدل من� �سن�ي ي�سل اإىل 2%. 
احتياطيات  الأردن وم�سر  ومتتلك 
اجل�دة  عالية  ال�سيليكا  من  كبرية 
للعديد  اأ�سا�سية  م��ادة  ت�سكل  التي 
م��ن ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ح���ي��ل��ي��ة، مثل 
املنزلية،  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ب��ن��اء  م�����اد 
للنظر  م�ستقبلية  من�سة  وت���ف��ر 
امل�سافة  القيمة  ذات  ال�سناعات  يف 

الأعلى.
من ناحيتها، تعد الإمارات من اأكرب 
خ��م�����ض دول م��ن��ت��ج��ة ل��اأمل��ن��ي���م يف 
اإمكانية  من  ت�ستفيد  حيث  العامل، 
الب�ك�سيت،  خ�����ام  اإىل  و����س����ل���ه���ا 
وامل�ستدامة،  التناف�سية  وال��ط��اق��ة 
..ومتثل  ال���رائ���دة  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
الأملني�م  على  تعتمد  التي  املنتجات 
فر�سة مهمة للنم� والت��سع ودعم 
�سريعة  والبناء  ال�سيارات  قطاعات 

النم�.
وه���ن���اك ف���ر����ض يف ق���ط���اع امل���ع���ادن 
وب�تا�ض  و�سيليكا  وح��دي��د  اأمل��ن��ي���م 
م��ل��ي��ار دولر   23 ب��ق��ي��م��ة  مل�����س��اري��ع 
م���ن خ����ال ا���س��ت��خ��دام ه����ذه امل�����اد 
اأعلى  قيمة  ذات  منتجات  لت�سنيع 
الكهربائية  والأ�ساك  الزجاج  مثل 
الطاقة  واأل���اح  ال�سيارات  ومك�نات 
الإلكرتونية  وال��رق��ائ��ق  ال�سم�سية 

الدقيقة.

- جلنة عليا وجلنة 
تنفيذية..
و�������س������ي������ت������م مب������ج�����ب 

اإن�ساء  ال�������س���راك���ة، 

زايد  ال�سيخ من�س�ر بن  واأك��د �سم� 
جُت�سد  ال�سراكة  ه��ذه  اأن  نهيان  اآل 
ال�سيخ حممد  ال�سم�  روؤية �ساحب 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
التكامل  ل��ت��ع��زي��ز  اهلل”،  “حفظه 
ال�سناعي مع الدول العربية وبقية 
بلدان العامل، من اأجل حتقيق نقلة 
ليك�ن  ال�سناعي  القطاع  يف  ن�عية 
م��سحاً  لاقت�ساد،  اأ�سا�سية  رافعة 
العم�د  ُت��ع��د  “ال�سناعة  اأّن  �سم�ه 
الفقري لاقت�سادات الكربى، وكلنا 
ثقة ب��اأن دول��ة الإم���ارات، مبا لديها 
من اإمكانات و�سيا�سات فاعلة واإرادة 
متقدمة  وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ل��ل��ت��ط���ي��ر 
متط�رة،  ل�ج�ستية  حتتية  وبنية 
اقت�سادية  ق��اع��دة  ب��ن��اء  على  ق���ادرٌة 
التكامل  م���ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة  ���س��ل��ب��ة 

ال�سناعي بني دول املنطقة«.
القطاع  “تط�ير  ���س��م���ه:  واأ���س��اف 
امل�ساركة،  ال�������دول  يف  ال�����س��ن��اع��ي 
التنمية  مت����ك����ني  اإىل  ������س�����ي������ؤدي 
ال�سناعية يف الدول الثاث، وتن�يع 
القت�ساد وزيادة م�ساهمة ال�سناعة 
هذه  اأن  ك���م���ا  امل���ح���ل���ي،  ال����ن����اجت  يف 
املنطقة  دول  ق��درة  تعك�ض  ال�سراكة 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ع���اق���ات���ه���ا واإط������اق 
اإطار  م�ساريع و�سناعات جديدة يف 
ت�فر  تكاملية  �سناعية  منظ�مة 
 - املقبلة”.  واع��دة لاأجيال  فر�ساً 

تكامل املزايا..
جمم�عة  ال��ث��اث  ال���دول  ومتتلك 
التناف�سية  وامل�����زاي�����ا  امل���������ارد  م����ن 
امل�اد  ت���ف��ر  ت�سمل  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 
الأولية واخلام، مثل م�ارد الطاقة 
يف دول������ة الإم������������ارات، والأرا������س�����ي 
م�سر،  يف  اخل�������س���ب���ة  ال�����زراع�����ي�����ة 
والأردن  م��ن م�سر  ك��ل  وامل��ع��ادن يف 
بقدرات  ال����دول  ه���ذه  تتمتع  ..ك��م��ا 
ق�ية يف جمال ال�سناعات الدوائية 
وت��سعتها  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  واإم���ك���ان���ي���ة 
وقدرات  الإنتاجية،  طاقتها  وزي��ادة 
ت�سنيعية مهمة يف جمالت احلديد 
والأمل�����ن�����ي������م وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
الثاث  ال��دول  وت�سكل  وامل�ستقات. 
%26 من عدد ال�سكان يف منطقة 
اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
حيث يزيد عدد �سكانها على 122 
م��ن��ه��م يف   49% ن�����س��م��ة  م���ل���ي����ن 
يعني وج�د  ال�����س��ب��اب مم��ا  م��رح��ل��ة 
�س�ق كبرية واأيد عاملة فتية ..كما 
ت��ت��م��ي��ز ه����ذه ال������دول ب����ج����د بنية 
ت�سمل  م��ت��ط���رة  ل�ج�ستية  حتتية 
امل���ط���ارات وامل����ان���ئ ومم����رات النقل 
ال�س�ي�ض،  قناة  مثل  ال�سرتاتيجية 
التم�يل  ح��ل���ل  ت���ف��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ذات قدرات  الذكي و�سركات وطنية 
ال���رتك���ي���ز  م���ت���م���ي���زة يف جم��������الت 
تعاون   - ل���ل�������س���راك���ة.  الأ����س���ا����س���ي���ة 
قال  جهته،  م��ن  تكاملي..  �سناعي 
دول���ة ال��دك��ت���ر ب�سر اخل�����س��اون��ة يف 
ت�قيع  اإن  الت�قيع  حفل  يف  كلمته 
ال��ث��اث يعرب  ال���دول  ب��ني  ال�سراكة 
وعاقات  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عن 
كما  ال��ث��اث،  ال���دول  ب��ني  تاريخية 
ت���ؤ���س�����ض لفر�ض  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  اأن 
ال���دول،  ه���ذه  ب��ني  ك��ب��رية  �سناعية 
مبا يعزز التكامل، ويحمي �سا�سل 
الإح������ال،  اإىل  وي�������ؤدي  ال���ت����ري���د، 
وي�����ع�����زز ال���ت���ن���م���ي���ة الق���ت�������س���ادي���ة 
اأرقام  على  ينعك�ض  مب��ا  امل�ستدامة 
فر�ض  وت�فري  القت�سادي،  النم� 

العمل، وغري ذلك من اآفاق.
ووج���ه ال��دك��ت���ر اخل�����س��اون��ة �سكره 
اإىل قيادة دولة الإمارات، والإمارات 
ع��ل��ى م��ا ت��ب��ذل��ه م��ن ج��ه���د لتعزيز 
يف  القت�سادي  والتعاون  العاقات 
العاقات  عمق  ي�ؤكد  مبا  املنطقة، 
م�سرياً  العاقات،  هذه  يف  والتميز 
قيادات  م�ست�ى  على  اللقاءات  اإىل 
املت�ا�سل  والتن�سيق  ال����دول،  ه���ذه 

على كل امل�ست�يات.
“اللقاءات  اخل�����س��اون��ة:  واأ����س���اف 
القيادات،  م�ست�ى  على  املت�ا�سلة 
اإىل  وال��ت���ج��ه  امل�ستمر،  والتن�سيق 
ت��ن��م��ي��ة ه����ذه ال���ع���اق���ات، ع��ل��ى كل 
امل�ست�ى  ف��ي��ه��ا  مب����ا  امل�������س���ت����ي���ات، 
ال�سيا�سي والقت�سادي، ي�ؤكد متانة 
ال�سراكة  اأن  ك��م��ا  ال��ع��اق��ات،  ه���ذه 
التي مت الإعان عنها الي�م، جاءت 
ب�ج�د اإرادة �سيا�سية عليا، و�ستمنح 
الدول  ه���ذه  يف  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع 
امل��زي��د م��ن امل��رون��ة وال��ف��ر���ض، واأود 
اإىل القطاع ال�سناعي  اأ�سري  اأن  هنا 
ج����اذب����اً  ي���ع���د  ال��������ذي  الأردن،  يف 
 24 ل��ا���س��ت��ث��م��ارات، وي�����س��اه��م ب 
الإجمايل،  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  م��ن   %
العمالة،  م����ن   %  21 وي�����ظ����ف 
امل�سدرة  الأردن  ���س��ن��اع��ات  وت�����س��ل 
ال��ع��امل، يف ظل  ك��ث��رية يف  دول  اإىل 

الفنية  امل���ا���س��ف��ات  ذات  ال��زراع��ي��ة 
تكن�ل�جيا  تطبيق  بف�سل  العالية 
ت�سخري  ..و�سيتم  احلديثة  الن��ت��اج 
التقنيات املبتكرة ومك�نات الأ�سمدة 
الأ�سا�سية  البا�ستيك  وم��ن��ت��ج��ات 
التي تت�فر يف الإمارات يف جمالت 
ال���زراع���ة وال�����ري، ح��ي��ث ���س��ه��د هذا 
القطاع احلي�ي م�ؤخراً العديد من 
املعامات عرب احلدود التي تعك�ض 
م�ساهمة  وت���ق���در  وت����اأث����ريه.  ق���ت��ه 
امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة والأغ����ذي����ة يف 
ال��ن��اجت املحلي يف ال���دول ال��ث��اث ب� 
مع   ،2019 يف  دولر  م��ل��ي��ار   52
�سن�ياً.   11% مبقدار  من�  معدل 
القمح  ال���اردات من  وو�سلت قيمة 

والأعاف 
واللح�م  واخل�����س��راوات  وال��ف��اك��ه��ة 
يف  دولر  مليار   37 اإىل  والأ�سماك 
مل�ساريع  ف��ر���ض  ..وه���ن���اك   2019
واع�������دة ل����زي����ادة اإن����ت����اج الأ����س���م���دة 
وال����زراع����ة خ��ا���س��ة ال��ق��م��ح وال����ذرة 
احتياجات  لتلبية  الإع��اف  واإن��ت��اج 
واللح�م  الألبان  النم� يف قطاعات 
وال������دواج������ن وت�����س��ن��ي��ع الأغ����ذي����ة 
ال���غ���ذائ���ي، ح��ي��ث ت�سل  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
للدول  وال��ذرة  القمح  واردات  قيمة 
الثاث اإىل 5.8 مليار دولر �سن�ياً 
فر�سة  ي�سكل  مما  طن  ملي�ن   21
والذرة  القمح  اإن��ت��اج  ل��زي��ادة  كبرية 
اإىل ح�ايل  16.5 ملي�ن طن  من 
لتلبية  ���س��ن���ي��اً  ط���ن  م��ل��ي���ن   30
الطلب، وت�سل قيمة واردات اللح�م 
دولر  م��ل��ي��ار   4.9 اإىل  والأ���س��م��اك 

1.8 ملي�ن طن .
كما متتلك الدول الثاث اإمكانيات 
عالية يف اإنتاج الأ�سمدة تقدر ب� 7.6 
ملي�ن طن �سن�ياً مما يهيئ لإن�ساء 
الأ�سمدة  اإنتاج  يف  ت��سعية  م�ساريع 

لتلبية الطلب املتزايد.

- االأدوية..
من  وم�سر  والإم����ارات  الأردن  تعد 
الدوائية  ال�����س��ن��اع��ات  م��راك��ز  اأك���رب 
جمتمعة  متتلك  حيث  املنطقة،  يف 
املنطقة  يف  الت�سنيع  م��راك��ز  اأك���رب 
لاأدوية  م�سنع   200 ت��ت��ع��دى  اإذ 
دولر  املليار  تف�ق  ���س��ادرات  بقيمة 
�س�ق  قيمة  وت��ق��در  دول���ة،   90 اإىل 
الأدوية يف هذه الدول ب� 9 مليارات 
�سن�ياً،   7% من���  ومب��ع��دل  دولر 
وو�سلت قيمة �س�ق واردات الأدوية 
 .2019 يف  دولر  م��ل��ي��ارات   5 اإىل 
العمالة  ويتميز هذا القطاع بت�فر 
املاهرة وم�ا�سفات البتكار واملعايري 
العالية  والإن���ت���اج���ي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
..وت��ت��ي��ح ال�����س��راك��ة ال���س��ت��ف��ادة من 
الإم���ارات  يف  الكيميائية  امل��دخ��ات 
ومرافقها  الت�سنيعية  وق��درات��ه��ا 
احل���دي���ث���ة ل��ل��ت��خ��زي��ن وال����ت�����زي����ع، 
وكذلك ال�ستفادة من خطط م�سر 
لإن�ساء اأكرب مركز لت�سنيع الأدوية 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
حجم  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  اأف���ري���ق���ي���ا، 
واإمكانية  ال��ك��ب��ري  امل�����س��ري  ال�����س���ق 
ال�ستفادة من جمم�عة كبرية من 
واملهند�سني  وال�����س��ي��ادل��ة  الأط���ب���اء 
والفنيني املدربني ..ومتتلك الأردن 
اجلزيئات  ت�سنيع  يف  وا�سعة  خ��ربة 
ال�سغرية والنت�سار العاملي ملنتجاتها 
اإذ  التناف�سية،  وق��درت��ه��ا  ال��دوائ��ي��ة 
 90 اإىل  الأردن��ي��ة  املنتجات  و�سلت 
..وت�سعى  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  يف  دول����ة 
من  ال�ستفادة  اإىل  كذلك  ال�سراكة 
املتزايد لاإمارات يف قطاع  التط�ر 
ت�سل �سادراتها من  الأدوي��ة، حيث 

الدواء اإىل 48 دولة.
الأدوي���ة  مل�ساريع يف  ف��ر���ض  وه��ن��اك 
5 م��ل��ي��ارات دولر،  ب��ح���ايل  ت��ق��در 
خ��ا���س��ة يف جم����ال اإن����ت����اج الأدوي������ة 
الفعالة  املك�نات  وت�سنيع  البديلة 

لاأدوية /امل�اد اخلام/.

ق�انني وت�سريعات داعمة لل�سناعة، 
عقد  على  الأردن  يف  نحر�ض  حيث 
التفاقات الثنائية، وال�سرتاتيجية، 
اأج����ل تفعيل  ال���ع���امل، م��ن  م��ع دول 
وت�سريع  ال������دول،  ب���ني  ال���ع���اق���ات، 
وترية التبادل التجاري، والعاقات 
مع دول العامل، خ�س��ساً، بعد عب�ر 
اأزم����ات ك��ربى مثل جائحة  ال��ع��امل 
ك�رونا، ثم بدء التعايف القت�سادي، 
التحديات  م��ن  امل��زي��د  رغ���م وج����د 
ال��ت��ي ن��راه��ا يف م���اق��ع ع��دة يف هذا 

العامل«.
ب�����������دوره، ت�����ج����ه دول��������ة ال���دك���ت����ر 
جمل�ض  رئي�ض  م��دب���يل،  م�سطفى 
والتقدير  بال�سكر  امل�سري،  ال���زراء 
ال�����ث�����اث على  ال���������دول  ل����ق����ي����ادات 
التعاون يف هذه ال�سراكة ال�سناعية 
القت�سادية  للتنمية  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة 
جت�سيداً  ت���اأت���ي  ال���ت���ي  امل�����س��ت��دام��ة، 
لعمق ال��ع��اق��ات ب��ني ه���ذه ال���دول، 
ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة  دع��م  اأن  م���ؤك��داً 
فاعلية  يف  اأ�سهم  الثاث  ال��دول  يف 
املعنيني  بني  واملناق�سات  امل�ساورات 
ت�قيع  ع��ن  واأث��م��ر  واملتخ�س�سني، 
لدولنا  امل��ه��م��ة  الت���ف���اق���ي���ات  ه����ذه 

و�سع�بها.
ك�رونا،  جائحة  اأزم���ة  “اإن  وق���ال: 
اأع��ق��ب��ه��ا م��ن الأزم����ة الرو�سية  وم���ا 
الأوك��ران��ي��ة، ك�سفتا مب��ا ل يدع   –
جماًل لل�سك، عن �سرورة التكامل 
ب��ني دول��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة، مب��ا ي�سهم يف 
م�سر  يف  �سع�بنا،  م�سالح  حتقيق 
وه��� ما ميكن  والأردن،  والإم����ارات 
اأ�سمل  لتعاون  ق�ية  ن���اة  ي�سبح  اأن 

بني دولنا العربية«.
م�سطفى  ال���دك���ت����ر  دول�����ة  و����س���دد 
الراهنة  الظروف  اأن  على  مدب�يل 
الدول  على  حُت��ت��م  ودول��ي��اً  اإقليمياً 
ت��ع��ظ��ي��م فر�ض  ال��ع��رب��ي��ة �����س����رورة 
كل  ك���ن  بينها،  والتكامل  ال��ت��ع��اون 
دولة متتلك ميزة تناف�سية، ولديها 
اإىل تعظيم  ي�����ؤدي  اإم��ك��ان��ات��ه��ا، مب��ا 
ه�����ذه امل�����ي�����زات، والإم�����ك�����ان�����ات عرب 

التكامل امل�سرتك بني هذه الدول.
التي  امل�����س��روع��ات  “هذه  واأ����س���اف: 
قيمة  �ستخلق  ب�ساأنها  ال��ت���اف��ق  مت 
و�سيك�ن  ال��ث��اث،  ل��ل��دول  م�سافة 
لها اأثر اإيجابي على الأمن الق�مي، 
واأن�سطة  املحلية،  ال�سناعة  وتعميق 
�سا�سل الإمداد، و�س�ف تك�ن هناك 
متابعة م�ستمرة ملراحل تنفيذ هذه 
الإج������راءات،  وتي�سري  امل�����س��روع��ات، 
وتذليل العقبات، فهدفنا جميعاً ه� 
امل�سروعات  ه��ذه  ثمار  جني  �سرعة 
اأن  خا�سة  ب��ه��ا،  �سع�بنا  وا���س��ت��ف��ادة 
ف�ائد  حتقق  منها،  الأوىل  املرحلة 
الغذائي،  الأم��ن  ناحية  من  كثرية، 
لهذه  اأن  ك��م��ا  ال����دوائ����ي،  والأم������ن 
امل�����س��روع��ات ف���ائ��د ك��ربى اأي�����س��اً يف 
وت�فري  الأجنبي،  ال�ستثمار  جذب 

فر�ض العمل ل�سبابنا«.
ويف كلمته مبنا�سبة ت�قيع ال�سراكة، 
ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ���س��ل��ط��ان بن 
ال�سناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر،  اأح����م����د 
“متا�سياً  املتقدمة:  والتكن�ل�جيا 
ال�سم�  �ساحب  �سيدي  ت�جيه  م��ع 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
مبد  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�ض 
وتعزيز ج�س�ر التعاون مع �سركائنا 
التكامل  ف���ر����ض  م���ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة 
وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
ت��رك��ز وزارة  ال��ق��ط��اع��ات،  خم��ت��ل��ف 
املتقدمة  والتكن�ل�جيا  ال�سناعة 
ال�سراكات  بناء  يف  ال�ستمرار  على 
ال���ق���ط���اع  ال�����ت�����ع�����اون يف  وت����ع����زي����ز 
اأق�����س��ى اجله�د  ال�����س��ن��اع��ي، وب����ذل 
لتط�يره ومتكينه لتعزيز م�ساهمته 
وتن�يع  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 
واأ�ساف: “ُن�جه دع�ة  القت�ساد”. 
لدعم  و�سركائنا  لأ�سقائنا  مفت�حة 
ه���ذه ال�����س��راك��ة م��ن خ���ال ت�سجيع 
وحتفيز  اخلا�ض،  القطاع  م�ساركة 

ك��م��ا جت�����س��د ه����ذه ال�������س���راك���ة عمق 
ال��ع��اق��ات الأخ����ي���ة ال���ث��ي��ق��ة بني 
ال��ث��اث وال��روؤي��ة امل�سرتكة  ال���دول 
ال�سراكة  ..وت��ع��د  امل��ت��ب��ادل��ة  وال��ث��ق��ة 
من�سة للتعاون يف امل�ستقبل، وت�ستند 
اإىل اأهمية التكامل وتعزيز النفتاح 
وتبادل  ال�سناعي،  القطاع  وتط�ير 
وال�ستفادة  الق��ت�����س��ادي��ة،  امل��ن��اف��ع 
م���ن امل��������ارد ال��ب�����س��ري��ة واخل�����ربات 
�سناعية  م�ساريع  اإقامة  خال  من 
اأك��ر من دولة،  كبرية م�سرتكة يف 
ع��م��ل جديدة،  ف���ر����ض  ي����ف���ر  مم���ا 
املحلي  ال���ن���اجت  زي�����ادة  وي�����س��اه��م يف 
كل  القت�ساد يف  وتن�يع  الإج��م��ايل 
ال�سناعي  الإن���ت���اج  وي���دع���م  دول�����ة، 

وزيادة ال�سادرات.

- 5 جماالت رئي�شية..
- الزراعة والأغذية والأ�سمدة..

ي�سكل الأمن الغذائي هدفاً رئي�سياً 
لهذه ال�سراكة، حيث متتلك الدول 
الرئي�سية  العنا�سر  جميع  امل�ساركة 
يف �سا�سل القيمة الغذائية لت��سيع 
الأ�سمدة  انتاج  يف  ال�ستثمار  نطاق 
احلي�انية  وامل���ن���ت���ج���ات  واحل����ب�����ب 
والقدرة على اإنتاج الغذاء ..وتتمتع 
الإمارات وم�سر والأردن مبجم�عة 
من امل�ارد الطبيعية املناف�سة عاملياً 
على �سعيد الغاز الطبيعي وم�سادر 
املعدنية،  وامل����ارد  املتجددة  الطاقة 
من  الأ�سا�سية  امل����اد  لإن��ت��اج  وذل���ك 
..وحتظى  م�����س��ت��دام��ة  تنمية  اأج����ل 
م�سر مبكانة ريادية عاملية باعتبارها 
ومعاجلة  اإن����ت����اج  يف  ب�������ارزة  دول������ة 
التي  الزراعية  والعمليات  الأغذية 
ل�سع�ب  املتزايدة  الحتياجات  تلبي 
ال��ب��ل��دان ال��ث��اث��ة، وك���ذل���ك الأم���ر 
يتمتع  ال���ذي  الأردن  اإىل  بالن�سبة 
املناخية  ال��زراع��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ب��ت��ن���ع 
املنتجات  وتعدد  والبيئية  احلي�ية 

اقت�ساداتنا  ت��ع��زز  ب���ّن���اءة،  ت��ن��م���ي��ة 
التنمية  ال�طنية، وت�سهم يف تعزيز 
وتدعم  امل�����س��ت��دام��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
التكامل  وت��ع��م��ق  اخل�����ربات،  ت��ب��ادل 
الدول  الفريدة لكل من  املزايا  بني 
ال���ت���ق���دم نح�  امل���������س����ارك����ة، وت����ع����زز 
الك��ت��ف��اء ال���ذات���ي، وت��ع��زي��ز الأم���ن 
الغذائي وال�سحي، وتكامل �سا�سل 
القيمة، وتط�ير املزيد من امل�ساريع 

ال�سناعية امل�سرتكة«.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ����س���ع���ادة حممد 
املنتدب  الع�س�  ال�����س���ي��دي،  ح�سن 
“القاب�سة«  ل�  التنفيذي  والرئي�ض 
ت�جيهات  م��ع  »متا�سياً   :ADQ
ال�������س���ي���خ حممد  ال�������س���م����  ����س���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
تخ�سي�ض  مت  اهلل”،  “حفظه 
قبل  م��ن  ي���دار  ا�ستثماري  �سندوق 
مبقدار   ADQ “القاب�سة«  
يف  لا�ستثمار  دولر  م��ل��ي��ارات   10
امل�ساريع الأ�سا�سية لتمكني ال�سراكة 
املتفق عليها ولتعزيز  يف القطاعات 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة لق��ت�����س��اد ال���دول 

الثاث«.
واأ�ساف: “تخ�سي�ض هذا ال�سندوق 
 ، ADQ »ي�ؤكد التزام “القاب�سة
مبا�سرة  ال�����س��ن��اع��ي،  ب��ال���س��ت��ث��م��ار 
�سركاتها،  حم��ف��ظ��ة  خ���ال  م��ن  اأو 
التكامل،  عملية  ومت��ك��ني  ل��ت��ع��زي��ز 
تنمية  اأج������ل حت��ق��ي��ق  م����ن  وذل������ك 
بالنفع  تع�د  م�ستدامة،  اقت�سادية 
و�سع�بها،  امل�����س��ارك��ة  ال�����دول  ع��ل��ى 
الرا�سخ  حر�سنا  مع  يتما�سى  ومب��ا 
الإمارات،  دول��ة  مكانة  تر�سيخ  على 
واإمارة اأب�ظبي ك�جهة عاملية رائدة 
وال�سركاء يف خمتلف  للم�ستثمرين 
مقدمتها  ويف  احلي�ية  القطاعات 

قطاع ال�سناعة«.
“القاب�سة«  “اإن  ال�س�يدي:  وتابع 
ADQ لديها رغبة يف �سخ املزيد 

املتقدمة،  التكن�ل�جيا  تطبيقات 
الذكي،  ال��ت��م���ي��ل  ح���ل����ل  وت����ف���ري 
وفتح الأ�س�اق لت�سجيع من� القطاع 
ال�سناعي يف هذه الدول وغريها”. 
الت�جيهات  م��ع  “متا�سياً  وت��اب��ع: 
ال�سم�  ���س��اح��ب  ل�سيدي  ال�سامية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
اهلل”،  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
وبهدف ت�سريع حتقيق اأهداف هذه 
ال�سراكة بيننا، مت تخ�سي�ض �سندوق 
/ “القاب�سة«  ت��دي��ره  ا���س��ت��ث��م��اري 
قدرها  مبدئية  وبقيمة   /ADQ
يف  لا�ستثمار  دولر  م��ل��ي��ارات   10
ال�سراكة  املنبثقة عن هذه  امل�ساريع 
عليها  املتفق  القطاعات  اخلم�ض  يف 
املبادرات وامل�ساريع  باأن  ..وكلنا ثقة 
امل�سرتكة �ست�سهم يف ت�ثيق عاقات 
الأخ������ة وال��ت��ع��اون م��ع الأ���س��ق��اء يف 
الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  من  كل 
وج��م��ه���ري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة، كما 
تن�سجم مع اأهداف مبادئ اخلم�سني 
نح�  الإم����ارات  دول���ة  اأعلنتها  ال��ت��ي 
خال  م���ن  اأف�����س��ل  م�ستقبل  ب��ن��اء 
متميزة  اقت�سادية  �سراكات  تط�ير 
كاإحدى اأهم اأول�يات قيادة وحك�مة 
دول��ة الإم���ارات، و�س�ف ت�سهم هذه 
يف  التكاملية  ال�سناعية  ال�����س��راك��ة 
ت��ن���ي��ع الق���ت�������س���اد وت���ع���زي���ز من�ه 
يف دول��ن��ا م��ن خ���ال زي����ادة القيمة 
ال�سناعية،  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  امل�����س��اف��ة 
الأول�ية،  ذات  امل��ج��الت  يف  خا�سًة 
م��ث��ل ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، والأدوي�����ة، 
وغريها  والأغ�������ذي�������ة،  وال������زراع������ة 
..ومن خال التكامل بني اخلربات 
وامل�ارد، �سنك�ن قادرين على اإ�سافة 
تكاليف  وخ��ف�����ض  ���س��ن��اع��ي��ة  ق��ي��م��ة 
الإن����ت����اج، وخ��ل��ق امل���زي���د م���ن فر�ض 
للجميع”.  اخل��ري  وحتقيق  العمل، 
تعك�ض  ال�������س���راك���ة  “هذه  وت����اب����ع: 
�سراكات  بناء  على  جميعاً  حر�سنا 

التحتية،  والبنية  ال�ستثمارات  يف 
ال�سناعية  امل���ج���الت  يف  وحت���دي���داً 
�سمن  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ت����اف���ق  مت  ال���ت���ي 
الت��ف��اق��ي��ة، وه���ي جم����الت حي�ية 
مبا  ال��ت��ك��ام��ل،  �سعيد  على  ومهمة 
ي�ؤدي اإىل متكني القطاع ال�سناعي، 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساركته  وزي���ادة 
والتي  ال��������دول  ل���ه���ذه  الإج�����م�����ايل 
وتن�يع  التنمية  يف  ك��ب��ري  اأث���ر  ل��ه��ا 
ال��������دول، وخلق  ل���ه���ذه  الق���ت�������س���اد 
ال��ف��ر���ض ل�����س��ع���ب��ه��ا، وذل����ك خال 

ال�سن�ات القليلة املقبلة«.

اإقليمية  ����س���ن���اع���ي���ة  �����س����راك����ات   -
وعاملية.

وتعد “ال�سراكة ال�سناعية التكاملية 
م�ستدامة”  اق��ت�����س��ادي��ة  ل��ت��ن��م��ي��ة 
الها�سمية،  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ب��ني 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
العربية، من�ذجاً  وجمه�رية م�سر 
للتزام دولة الإمارات بعقد �سراكات 
متا�سياً  وع���امل���ي���اً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ن���ع��ي��ة 
القطاع  دور  ب��ت��ع��زي��ز  روؤي���ت���ه���ا  م���ع 
بالتكن�ل�جيا  ورب��ط��ه  ال�����س��ن��اع��ي، 
املزايا  م��ن  امل��ت��ق��دم��ة، وال���س��ت��ف��ادة 
ت�فرها  التي  واملمّكنات  التناف�سية 
كل دولة، مبا يجعل الإمارات وجهة 
امل�ستقبل  ل�����س��ن��اع��ات  رائ����دة  ع��امل��ي��ة 
ال�سناعات،  اأبرز  ي�ستقطب  ومركزاً 
ويجعل من الدولة من�سة انطاق 
ال�����س��ن��اع��ي��ني نح�  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
الأ�����س�����اق ال��ع��امل��ي��ة م�����س��ت��ف��ي��دًة من 
والبنية  ال��ل���ج�����س��ت��ي��ة  اخل����دم����ات 
النقل  و�سبكات  امل��ت��ط���رة  التحتية 
احلديثة وت�فر امل�اد اخلام والبنية 
يف  امل��رون��ة  ي�سمن  ومب���ا  التحتية، 
النم�  ال���ت����ري���د، وي��ح��ف��ز  ���س��ا���س��ل 
الق����ت���������س����ادي امل���������س����ت����دام، وي���ع���زز 
امل�سافة،  ال��ق��ي��م��ة  ذات  ال�����س��ن��اع��ات 

ويزيد تناف�سيتها العاملية.

تخ�شي�ص �شندوق ا�شتثماري بقيمة 10 مليارات دوالر لال�شتثمار يف امل�شاريع املنبثقة عن هذه ال�شراكة 

بح�سور من�سور بن زايد .. الإعالن عن �سراكة �سناعية تكاملية بني الإمارات وم�سر والأردن

من�سور بن زايد: 
ال�شراكة جت�شد حر�ص االإمارات على تعزيز التكامل ال�شناعي مع الدول العربية والعامل، و�شتوؤدي اإىل متكني 

التنمية ال�شناعية يف الدول الثالث وتنويع االقت�شاد وتوفري فر�ص واعدة لالأجيال القادمة
- تخ�شي�ص �شندوق ا�شتثماري تديره »القاب�شة« ADQ بقيمة 10 مليارات دوالر لال�شتثمار يف امل�شاريع املنبثقة 

عن هذه ال�شراكة يف القطاعات املتفق عليها
- ال�شراكة تتيح فر�شًا �شناعية حيوية وت�شهم يف تنويع االقت�شاد وتعزيز املرونة والنمو االقت�شادي امل�شتدام، 

وزيادة تناف�شية ومرونة القطاع ال�شناعي يف الدول الثالث

بالتوقيع  وقـــام  املــ�ــشــري،  الــــوزراء  جمل�ص  رئي�ص 
عليها كل من معايل يو�شف ال�شمايل، وزير ال�شناعة 
والتجارة االأردين، و معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزيــر  اجلابر 
التجارة  وزيـــرة  جــامــع،  نيفني  الــدكــتــورة  ومــعــايل 

وال�شناعة امل�شرية.

م�شر العربية، واململكة االأردنية الها�شمية، من اأجل 
حتقيق تنمية اقت�شادية م�شـــــتدامة يف 5 جماالت 
ــة  ــذي واالأغ الــزراعــة  ت�شمل  واعــــدة  �شناعية 
ــعــادن،  ــدة، واالأدويـــــة، واملــنــ�ــشــوجــات، وامل ــم ــش واالأ�

والبرتوكيماويات.
ا�شتثماري  �شندوق  تخ�شي�ص  مت  ــار  االإط هــذا  ويف 

 10 بقيمة   ADQ “القاب�شة«  �شركة  تــديــره 
عن  املنبثقة  امل�شاريع  يف  لال�شتثمار  دوالر  مليارات 

هذه ال�شراكة يف القطاعات املتفق عليها.
ومت توقيع ال�شراكة بح�شور �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان، ودولة الدكتور ب�شر اخل�شاونة، رئي�ص 
مدبويل،  م�شطفى  الدكتور  ودولة  االأردين،  الوزراء 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
اأم�ص  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الــوزراء  جمل�ص  رئي�ص 
تكاملية  �شناعية  �شراكة  عن  االإعالن  اأبوظبي،  يف 
وجمهورية  املتحدة،  العربية  االإمـــارات  دولــة  بني 

يتبع
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املال والأعمال

والإمارات وم�سر.
ال�سراكة من اجلانب  ت�قيع  ح�سر 
ك���ل م���ن م���ع���ايل �سارة  الإم�����ارات�����ي 
ب���ن���ت ي��������س���ف الأم�����������ريي، وزي������رة 
والتكن�ل�جيا  العام  للتعليم  دول��ة 
املتقدمة، ومعايل الدكت�ر ثاين بن 
اأحمد الزي�دي، وزير دولة للتجارة 
اخلارجية، وعدد من امل�س�ؤولني �سم 
احلمادي،  ال�سرفاء  حممد  معايل 
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  رئي�ض 
اأب�ظبي، و�سعادة مرمي الكعبي،   –
�سفرية دولة الإم��ارات يف جمه�رية 
�س�ينع  ع���م���ر  و�����س����ع����ادة  م�������س���ر، 
ال�سناعة  وزارة  وك��ي��ل  ال�����س���ي��دي، 
و�سعادة  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
الرئي�ض  ال�����س���ي��دي،  ح�سن  حممد 
 ،ADQ التنفيذي ل�سركة القاب�سة
املزروعي،  حممد  اهلل  عبد  و�سعادة 
رئ����ي���������ض احت���������اد غ�������رف ال����ت����ج����ارة 

وال�سناعة يف دولة الإمارات..
ال�س�يدي،  �سيف  حم��م��د  و���س��ع��ادة   
م����دي����ر ع�������ام �����س����ن����دوق اأب�����ظ����ب����ي 
الرئي�ض  ���س��امل��ني،  وخ��ال��د  للتنمية، 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������دائ�������رة ال���ت���ك���ري���ر 
�سركة  يف  وال��ت�����س���ي��ق  وال��ت�����س��ن��ي��ع 
برتول اأب�ظبي ال�طنية /اأدن�ك/، 
رئي�ض  ال����درع����ي،  خ����دمي  و����س���ع���ادة 
امل�سري  الأعمال الماراتي  جمل�ض 
و�سعادة جمال �سيف اجلروان، اأمني 
الإمارات للم�ستثمرين  عام جمل�ض 
النقبي،  واأح��م��د حم��م��د  ب���اخل���ارج، 
الرئي�ض التنفيذي مل�سرف الإمارات 

للتنمية.
�سعادة  من  كل  الت�قيع  ح�سر  كما 
عبد اهلل ال�سام�سي، ال�كيل امل�ساعد 
ب�زارة  ال�سناعية  التنمية  لقطاع 
املتقدمة،  والتكن�ل�جيا  ال�سناعة 
ال�كيل  اأمري ف�سل،  اأ�سامة  و�سعادة 
امل�ساعد لقطاع امل�سرعات ال�سناعية 
من  ع�����دد  اإىل  اإ����س���اف���ة  ب�����ال������زارة 
القطاع  يف  وامل��خ��ت�����س��ني  اخل������رباء 
ال�سناعي والإنتاجي، وبدر العلماء، 
املجمعات  ل�حدة  التنفيذي  املدير 
ال�ستثمار  قطاع  يف  ال�سرتاتيجية 
مبادلة  ���س��رك��ة  ل���دى  الإم�������ارات  يف 

لا�ستثمار.
كل  الأردين  اجل���ان���ب  م���ن  وح�����س��ر 
م��ن دان���ا ال��زع��ب��ي، اأم���ني ع��ام وزارة 
والتم�ين،  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة 
وزارة  ع��ام  اأم��ني  القطارنة،  وزاه���ر 
مدير  ال�سقاف،  وخل�د  ال�ستثمار، 
ع������ام ����س���ن���دوق ا����س���ت���ث���م���ار اأم��������ال 
ال�سمان الجتماعي، و�سعادة ن�سار 
الأردنية  اململكة  �سفري  احلبا�سنة، 
ال��ه��ا���س��م��ي��ة ل���دى دول����ة الإم������ارات، 
الأردن،  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  ورئ���ي�������ض 
ورئي�ض غرفة جتارة الأردن، ورئي�ض 
غرفة  ورئي�ض  عمان،  جت��ارة  غرفة 
�سناعة عمان وعدد من امل�س�ؤولني.

ومن اجلانب امل�سري، ح�سر كل من 
معايل ال�سيد الق�سري، وزير الزراعة 
ومعايل  الأرا������س�����ي،  وا���س��ت�����س��اح 
ال���دك���ت����رة ه���ال���ة ال�����س��ع��ي��د، وزي����رة 
القت�سادية،  والتنمية  التخطيط 
والدكت�ر تامر ع�سام، رئي�ض هيئة 
ال��������دواء، وامل�����س��ت�����س��ار حم��م��د عبد 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  ال�هاب، 
العامة لا�ستثمار، واملهند�ض اأمين 
ال�س�يدي، رئي�ض احتاد ال�سناعات، 
التنفيذي  الرئي�ض  �سليمان،  واأمين 
ل��ل�����س��ن��دوق ال�������س���ي���ادي، وع�����دد من 

امل�س�ؤولني. 

وزراء  ب��رئ��ا���س��ة  ث��اث��ي��ة  عليا  جل��ن��ة 
تنفيذية  جل��ن��ة  تتبعها  ال�����س��ن��اع��ة، 
مك�نة من وكاء ال�زارات وممثلي 
املعنية.  وال����ق����ط����اع����ات  اجل�����ه�����ات 
القطاع  م����ع  ال���ل���ج���ن���ة  و����س���ت���ع���م���ل 
اخلا�ض على ت�سريع وترية الفر�ض 
ذات اجلدوى القت�سادية، و�ستحدد 
العمل  وم�سارات  امل�ساركة  اجلهات 
امل��ط��ل���ب��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف هذه 
اللجنة  تت�ىل  ..و���س���ف  ال�سراكات 
املحقق  ال���ت���ق���دم  م���راج���ع���ة  اأي�������س���اً 
عليه  والإ���س��راف  التعاون  وت�سهيل 
وم�ساريع  ق���ط���اع���ات  يف  وال���ن���ظ���ر 
القت�سادية  ل��ل�����س��راك��ة  اإ���س��اف��ي��ة، 
و���س��ت��ع��م��ل على  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 
ت�سريع وترية الفر�ض ذات اجلدوى 
ملجم�عة  والتن�سيق  الق��ت�����س��ادي��ة، 
اخلا�ض  ال���ق���ط���اع  م���ن  امل�������س���ارك���ني 
لتحقيق  املطل�بة  العمل  وم�سارات 

اأهداف هذه ال�سراكات.

- ال�شراكة تبني على التعاون 
القائم حاليًا..

على  ال��ت��ع��اون��ي��ة  ال��ع��اق��ات  وتت�سم 
البلدان  ب��ني  الق��ت�����س��ادي  ال�سعيد 
ال���ث���اث���ة ب���اأه���م���ي���ة ك�������ربى، وم���ن 
�سركة  ا�ستثمار  ذل��ك  على  الأم��ث��ل��ة 
ADQ الإم���ارات���ي���ة يف  ال��ق��اب�����س��ة 
 MOPCO  266 ����س���رك���ت���ي 
لاأ�سمدة  ق��ري  واأب�����  دولر  م��ل��ي���ن 
امل�سريتني،  دولر  م��ل��ي���ن   391
يف  ك���ذل���ك   ADQ وا����س���ت���ث���م���رت 
م�سر  يف  ال���دويل  ال��ت��ج��اري  البنك 
ويف  دولر،  م��ل��ي���ن   987 ب��ق��ي��م��ة 
�سركة الإ�سكندرية لتداول احلاويات 
دولر  م��ل��ي���ن   186 وال��ب�����س��ائ��ع 
النهري  النقل  نظام  تط�ير  بهدف 
واإن�ساء امل�انئ. وتتجاوز ا�ستثمارات 
الإمارات يف الأردن 17 مليار دولر 
يف البنية التحتية والنقل وال�سياحة 
والطاقة  وال�������س���ن���اع���ة  وال�����زراع�����ة 
الأردين  ال�ستثمار  ويبلغ  املتجددة، 
يف الإمارات العربية املتحدة ملياري 
العقارات،  قطاع  يف  معظمه  دولر، 
اقت�سادي  ب���رن���ام���ج  ي�����ج����د  ك���م���ا 
بني  م�سرتك  وا�ستثماري  وجت��اري 
حا�سنات  ي�سم  والأردن  الإم����ارات 
الأع���م���ال وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غري 
ال�ستثمارية  وامل�����س��اري��ع  ال��ن��ف��ط��ي 
وامل�ساريع امل�سرتكة يف التكن�ل�جيا 

املالية وال�سحة والزراعة. 

- �شادرات �شناعية اأ�شا�شية.
ترتكز اأه��م ال�����س��ادرات الأردن��ي��ة يف 
الب�تا�سية،  والأ���س��م��دة  الف��سفات، 
وت�سمل  وامل�������ع�������ادن،  والأدوي����������������ة، 
النفط  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال���������س����ادرات 
واملطاط،  وال��ب��ا���س��ت��ي��ك،  وال���غ���از، 
وال�سناعات  ال���غ���ذائ���ي���ة،  وامل���������اد 
املعدنية،  وال�����س��ن��اع��ات  ال��ك��ي��م��اوي��ة، 
وم�اد البناء، والأدوية، فيما ت�سّدر 
والتمديدات  والغاز،  الذهب،  م�سر 
الكهربائية، واحلديد، واملن�س�جات، 

واحلم�سيات.

- اقت�شادات قوية و�شناعات 
مزدهرة..

ومت��ث��ل اق��ت�����س��ادات ال����دول الثاث 
و���س��ن��اع��ات��ه��ا من�����ذج����اً ف����ري����داً يف 
املنطقة، حيث يعد القطاع ال�سناعي 
يف الأردن �سريكاً اأ�سا�سياً يف اخلطط 
الق���ت�������س���ادي���ة، وي���ت���م ال��ع��م��ل على 

�سناعيا يف 15 حمافظة، باإجمايل 
نح�  ت�فر  وح��دة �سناعية   5046
مبا�سرة،  ع��م��ل  ف��ر���س��ة  األ����ف   48
املحلي  ال��ن��اجت  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  م��ع 
امل�سري  ل���اق���ت�������س���اد  الإج�����م�����ايل 
دولر  م��ل��ي��ار   394.3 اإىل  ي�����س��ل 
ن�سبة  وبلغت   ،2021 لأرق��ام  وفقاً 
الزيادة يف ن�سيب الفرد من الناجت 
املحلي الإجمايل %6.8، كما حقق 
القت�ساد امل�سري معدل من� بن�سبة 
%9 خال الن�سف الأول من العام 

املايل 2022-2021. 

- �شراكة من اأجل امل�شتقبل..
ال�سناعية  ال�������س���راك���ة  وت����ؤ����س�������ض 
امل�سرية،  الإم����ارات����ي����ة  الأردن�����ي�����ة 
لن���ط���اق���ٍة ت��ن��م���ي��ة ج���دي���دة نح� 
اآفاق م�ستقبلية يف القطاع ال�سناعي 
املتقدمة،  بالتكن�ل�جيا  امل���دع����م 
للدول  املجمعة  القدرة  ت�سكل  حيث 
الناجت  م���ن   22% ن��ح���  ال���ث���اث 
ال�سرق  ملنطقة  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
بح�ايل  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 
765 مليار دولر ح�سب اإح�سائيات 
2019، كما  البنك الدويل يف عام 
للدول  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ك��ت��ل��ة  حت��ظ��ى 
الثاث باملرتبة 14 من حيث قيمة 
 419 بقيمة  العامل  مع  ال�سادرات 
ملياراً وال�اردات ب�اقع 380 مليار 
دولر، وه� ما يحمل فر�سا كبرية 
يف  متكاملة  منتجات  ت�سنيع  لنم� 

الدول الثاث.
الدول  بني  امل�قعة  ال�سراكة  وتاأتي 
ل��ت���ث��ي��ق عاقات  ���س��ع��ي��اً  ال���ث���اث، 
القطاع  من�����  وت���ع���زي���ز  ال���ت���ك���ام���ل 
الإقليمي،  امل�ست�ى  على  ال�سناعي 
ويزيد  ال�سناعة  ق��ط��اع  مي��ّك��ن  مب��ا 
اإم���ك���ان���ي���ة ال����س���ت���ف���ادة م����ن امل���زاي���ا 
دولة  ك��ل  ل��دى  املت�فرة  التناف�سية 
ع���ل���ى ���س��ع��ي��د امل���������ارد وال���ك���ف���اءات 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  امل���اه���رة 
ال�سرتاتيجي،  اجل��غ��رايف  وامل���ق��ع 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة من 
م��ن��اف��ذ وم����ان���ئ وع��امل��ي��ة وخدمات 
الكتفاء  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وم��ال��ي��ة،  ف��ن��ي��ة 
وغريها  والدوائي  الغذائي  الذاتي 
احلي�ية،  ال�سناعية  امل��ج��الت  م��ن 
وا�ستحداث  العمل،  فر�ض  وت�فري 
م���ن���ت���ج���ات م���ن���اف�������س���ة ت��ن��ط��ل��ق من 

املنطقة نح� الأ�س�اق العاملية.
متلكه  م���ا  اإىل  ال�����س��راك��ة  وت�����س��ت��ن��د 
م���ق����م���ات وفر�ض  م����ن  دول������ة  ك����ل 
ال�سناعي،  ال��ق��ط��اع  يف  ا�ستثمارية 
من  الثاثة  البلدان  به  تزخر  وم��ا 
واأ�س�اق  وطبيعية،  ب�سرية  ث���روات 
ا���س��ت��ه��اك��ي��ة ك���ب���رية احل���ج���م، مبا 
للقطاع  كبرية  تنم�ية  فر�ساً  يتيح 
الباحثني  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اخل���ا����ض 
املنطقة، ومبا  ن�عية يف  عن فر�ض 
وي�سّهل  امل�ستثمرين  ح��رك��ة  ي��دع��م 
ال��ث��اث��ة، حيث  ال��ب��ل��دان  عملهم يف 
مبدئية  ق��ائ��م��ة  ال�����س��راك��ة  تت�سمن 
التنمية  ل���ت���ع���زي���ز  امل�������س���اري���ع  م����ن 
ال�سناعي،  والتكامل  القت�سادية، 
وتكامل  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  وحتقيق 
الأردن  ب�����ني  ال���ق���ي���م���ة  ����س���ا����س���ل 

اقت�سادية  �سيا�سات  وتنفيذ  و���س��ع 
ال�سناعي  القطاع  تعزيز  يف  ت�ساهم 
ال��س�ل  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه  الردين 
يف  م�ساهمته  وتعزيز  الأ���س���اق  اإىل 
امل�ستدامة،  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
الناجت  يف   25% بن�سبة  وي�ساهم 
امل��ح��ل��ي وه���ي ال��ن�����س��ب��ة الأع���ل���ى بني 
النتاج  يبلغ  كما  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  م���ن  ال�����س��ن���ي 
القطاع  وي�����س��م  دولر،  م��ل��ي��ار   25
األف   250 ي���ق���ارب  م���ا  ال�����س��ن��اع��ي 
وبلغت  من�ساأة.  األ���ف   17 يف  ع��ام��ل 
ح�ايل  ال�سناعي  القطاع  ���س��ادرات 
8 مليارات دولر، وت�سكل ال�سادرات 
من   93% ن�سبته  م��ا  ال�سناعية 
ال�طنية،  ال�����������س�����ادرات  اإج�����م�����ايل 
وت�����س��ل ال�������س���ادرات الأردن����ي����ة اىل 
اأك��ر من 140 دول��ة ح�ل العامل، 
النم�  م���ع���دل  م��ت������س��ط  ب���ل���غ  ك���م���ا 
خال  ال��ق��ط��اع  ل�����س��ادرات  ال�سن�ي 
 .2.3% ن�سبته  م��ا  املا�سي  العقد 
من   80% ال�������س���ن���اع���ة  و����س���ك���ل���ت 
املبا�سر  الجنبي  ال�ستثمار  تدفق 
..وينتج  امل��ا���س��ي  العقد  يف  ل����اأردن 
�سمن  متن�عة  منتجات  الأردن  يف 
املختلفة  ال��ت��ح���ي��ل��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 
الدوائية  ال�����س��ن��اع��ات  اأه��م��ه��ا  وم���ن 
والهند�سية  والألب�سة  والكيماوية 
وال��غ��ذائ��ي��ة وغ���ريه���ا، ك��م��ا ميتلك 
من  احتياطي  اك��رب  خام�ض  الأردن 
ال���ع���امل، وه���� �سابع  ال��ف������س��ف��ات يف 
اأكرب منتج للب�تا�ض، ومزايا فريدة 
مل���ن���ت����ج���ات ال���ب���ح���ر امل���ي���ت ..وي���ع���د 
ال���س��ت��ث��م��ار يف رم����ال ال�����س��ي��ل��ي��ك��ا يف 
الأردن فر�سة جاذبة نظراً جل�دته 
ونقاوته وكمياته ال�فرية وجلدوى 

ا�ستغاله..
ع��دد من  ال�سيليكا يف  تدخل   حيث 
واخلايا  ك��ال��زج��������������اج  ال�����س��ن��اع��ات 
التكن�ل�جية  واملنتجات  ال�سم�سية 
بت�فري  ا����س���ت���غ���ال���ه���ا  ت�������������������م  اذا 
بناء  يف  و�سي�سهم  ال���س��������������ت��ث��م��ارات، 
وتناف�سية،  متق��دم����ة  ���س��ن��اع��ات 
علم������اً اأن خم���زون الأردن من رم���ال 
ال�سيلكا يزي����د على 20 مليار طن.

ارتفعت  الإم�������������������ارات،  دول������ة  ويف 
م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف الناجت 
 150 اإىل  لت�سل  الإجمايل  املحلي 
م��ل��ي��ار دره����م اإم����ارات����ي، وجت����اوزت 
مليار   116 ال�سناعية  ال�����س��ادرات 
دره����م اإم����ارات����ي، ب���زي���ادة اأك����ر من 
2019، ومت  املائة عن عام  50 يف 
وحدة   220 م���ن  اأك����ر  ت��رخ��ي�����ض 
ت�جيه  مت  ج��دي��دة  �سناعية  اإن��ت��اج 
مرة  اإم���ارات���ي  دره���م  مليار   41.4
اأخ���رى اإىل ال�����س���ق الإم���ارات���ي من 
ال�طنية  ال��ق��ي��م��ة  ب��رن��ام��ج  خ����ال 
امل�سافة ..كما تقدمت دولة الإمارات 
يف  م��راك��ز  خم�سة  املتحدة  العربية 
م�ؤ�سر »الي�نيدو« لاأداء ال�سناعي 
م�ساهمة  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  ال��ت��ن��اف�����س��ي 
املحلي  الناجت  يف  ال�سناعي  القطاع 
الإجمايل ال�طني، وتت�سم الإمارات 
ب�ج�د منظ�مة �سناعية متط�رة، 
وبنية  الطاقة،  من  متن�ع  ومبزيج 
حتتية رقمية متقدمة لتكن�ل�جيا 

 32.34 ال�سلعية  ال�سادرات  قيمة 
بن�سبة   2021 عام  يف  دولر  مليار 
م�سر  يف  ت�جد  كما   ،27% زي���ادة 
تت�سمن  متن�عة  �سناعية  ق��اع��دة 
�سناعية  منطقة   120 م��ن  اأك���ر 
اإ�سافة  م�زعة على م�ست�ى م�سر، 
�سناعية  جم��م��ع��ات  م��ن��ظ���م��ة  اإىل 
جممعا   17 تت�سمن  متخ�س�سة 

مرتبة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ممار�سة  �سه�لة  ح��ي��ث  م��ن  ع��ال��ي��ة 
احلياة،  ون�عية  التجارية،  الأعمال 
وال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي.

امل�سري  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  وي��ع��د 
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة الناجت  ف���اع���ًا ح��ي��ث 
ال�سناعي 982 مليار جنيه خال 
وه��ي متثل نح�   2021- 2020

وم�قع  والت���������س����الت،  امل��ع��ل���م��ات 
�سكان  غالبية  ي�سل  مميز  ج��غ��رايف 
ال����ك�����ك����ب ب��ب��ع�����س��ه��م ال���ب���ع�������ض يف 
�ساعات ط��ريان، مع  ثماين  غ�س�ن 
من  ت��ت��األ��ف  ل�ج�ستية  حتتية  بنية 
ميناء  و12  م��دن��ي��ة  م��ط��ارات   10
قادراً على التعامل مع طاقة �سحن 
80 ملي�ن طن �سن�يا ..كما حتتل 

%15 من الناجت املحلي الإجمايل، 
ال�ستثمارات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  ك���م���ا 
جنيه  م��ل��ي��ار   48.8 ال�����س��ن��اع��ي��ة 
2020 -2021 مبا يعادل ح�ايل 
ال�ستثمارات  اإجمايل  % من   5.9
ال��ع��ام��ة ..وت��ب��ل��غ ن�سبة ال��ع��م��ال��ة يف 
من   28.2% ال�����س��ن��اع��ة  ق���ط���اع 
اإجمايل العمالة امل�سرية، كما بلغت 

الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات 
التحديات  خمتلف  م��ع  التعامل  على 
ال�طني  املُنتج  وتن�يع القت�ساد ودعم 
وتعزيز تناف�سيته واإر�ساء ثقافة ت�سجيع 
وترتكز  امل�����س��ن��ع��ة حم��ل��ي��اً«.  امل��ن��ت��ج��ات 
لل�سناعة  ال���ط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإم����ارات  يف  امل��ت��ق��دم��ة  والتكن�ل�جيا 
حتقيق  يف  ت�سهم  التي  القطاعات  على 
تطبيق  وت�سريع  عالية  اإ�سافية  قيمة 
جمالت  جميع  يف  احلديثة  التقنيات 
وتعزيز  امل�����س��ت��دام،  النم�  وحتقيق  الق��ت�����س��اد،  وت��ن���ي��ع  والت�سنيع،  ال�سناعة 
تناف�سية القطاعات ال�سناعية اإقليمياً وعاملياً، وذلك لتحقيق م�ستهدفات وزارة 
يف  ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  مب�ساعفة  املتقدمة  والتكن�ل�جيا  ال�سناعة 

الناجت املحلي الإجمايل للدولة خال اأقل من ع�سر �سن�ات.
وتعمل الإمارات على حتقيق قيمة اأكرب يف القطاعات التي متتلك فيها خربات 
ومزايا تناف�سية، مبا يف ذلك قطاع الطاقة وقطاعات الكيماويات والبا�ستيك 
الرتكيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  وامل���ع���دات  الثقيلة  وال�����س��ن��اع��ات  وامل���ع���ادن 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ذل��ك  يف  مب��ا  الأول���ي��ة،  ذات  القطاعات  يف  ال�ستثمار  على 
والتكن�ل�جيا الزراعية وال�سناعات املتقدمة فيما ن�سعى اإىل حتقيق القيمة يف 

القطاعات عالية الأداء مثل التكن�ل�جيا احلي�ية والف�ساء.
وت�ا�سل وزارة ال�سناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة تنفيذ خططها وا�سرتاتيجيتها 
الرامية لدعم القطاعات ال�سناعية احلي�ية وذات الأول�ية وتعزيز دورها يف 
وا�ست�سراف  وال���س��ت��دام��ة  الب��ت��ك��ار  م��ب��ادئ  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  القت�سادية  التنمية 
امل�ستقبل ودعم ال�سناعات املحلية وا�ستقطاب روؤو�ض الأم�ال اخلارجية وتر�سيخ 
وال�سناعات اجلديدة من  الإم��ارات ك�جهة عاملية جاذبة لا�ستثمارات  مكانة 

خال ت�فري املزايا واملمكنات املختلفة.                      

•• اأبوظبي -وام: 

�سناعيا  ع�سرا  الإم���ارات  دول��ة  تد�سن 
املتقدمة  التكن�ل�جيا  ق���ام��ه  ج��دي��دا 
وتعزيز  وال����ق����درات  امل������ارد  وت���ظ��ي��ف 
ودفع  والإقليمية  الدولية  ال�سراكات 
اجل���ه����د ل��ب��ن��اء ق��ل��ع��ة ���س��ن��اع��ي��ة �سرق 
اأو����س���ط���ي���ة م���ت���ط����رة وم���ن���اف�������س���ة، من 
التكاملية  ال�سناعية  ال�سراكة  خ��ال 
اقت�سادية م�ستدامة مع م�سر  لتنمية 

والأردن والتي تعد ذات 3 مرتكزات اأ�سا�سية يف ثاث ع�ا�سم عربية، اأب�ظبي 
تناف�سية  �سناعات  تط�ير  اأج��ل  من  الثاث  ال��دول  وتعمل  والقاهرة.  وعمان 
ذات م�ست�ى عاملي، وحتقيق �سا�سل ت�ريد م�سم�نة ومرنة، وكذلك حتقيق 
من� قائم على ال�ستدامة، وتعزيز تكامل �سا�سل القيمة والتجارة بني الدول 
الثاث، و�س�ًل اإىل تعزيز قطاعات الت�سنيع ذات القيمة امل�سافة مبا ي�سهم يف 

ا�ستدامة النم� القت�سادي.
الأخ�ة  ع��اق��ات  تعميق  الإم�����ارات على  دول���ة  ح��ر���ض  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  وتعك�ض 
خال  من  املنطقة،  يف  والزده���ار  امل�ستدامة  التنمية  اأ�س�ض  وتعزيز  وال�سراكة 
 5 يف  ن�عية  �سناعية  م�ساريع  على  يعتمد  وم�ستدام  متن�ع  �سناعي  ق��ط��اع 
التكامل  ت��ب��ادل اخل���ربات، وتعمق  النم� الق��ت�����س��ادي، وت��دع��م  ت��ع��زز  جم���الت 
بني املزايا الفريدة لدى كل دولة على �سعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي 
امل�ستقبل.  امل�سرتكة يف  ال�سناعات  املزيد من  القيمة وتط�ير  وتكامل �سا�سل 
ومتثل الإمارات وم�سر والأردن ن�سبة 25? من اإجمايل الناجت املحلي مبنطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولر اأمريكي �سن�ياً، 
كما ت�سكل الدول الثاث نح� 26? من تعداد �سكان املنطقة حيث ي�سل عدد 
التجارية  الكتلة  و�ستحظى  امل�ستهلكني،  من  ن�سمة  ملي�ن   122 اإىل  ال�سكان 

وال�اردات  ال�سادرات  قيمة  حيث  من   14 باملرتبة  العامل  مع  الثاث  للدول 
ب�اقع 6 مليارات دولر.

ال�سراكة دع�ة مفت�حة من الإم��ارات لدول العامل لل�سراكة على  ومتثل هذه 
ال�سعيد ال�سناعي، يف �سياق التكامل بني الدول وتعزيز جه�د التعاون الدويل 
بهدف بناء م�ستقبل م�سرق ومزدهر على ال�سعيدين القت�سادي والجتماعي، 
وا�ستثمار الفر�ض امل�ستقبلية العديدة وال�اعدة، وذلك انطاقا من اإميان دولة 
الإمارات الرا�سخ باأن ت�سريع النم� والتقدم يحتاج اإىل ت�سافر اجله�د وت�فري 

منظ�مة �سناعية فعالة ومتكاملة.
النم�  م�سرية  اإىل  ال��ع��امل  ح���ل  م��ن  ال�سركاء  ان�سمام  ال�سراكة  ه��ذه  وت��ع��زز 
املزايا  م��ن  م�ستفيدة  ال�سناعية  قاعدتها  وت��سيع  الإم�����ارات،  يف  ال�سناعي 
وميزة  امل�����س��ت���ى،  عاملية  حتتية  بنية  م��ن  متتلكها  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  التناف�سية 
امل�اد  من  متن�عة  وجمم�عة  الطاقة  م�سادر  خمتلف  اإىل  ب�سه�لة  ال��س�ل 
الأولية والتن�ع والنفتاح التي يكر�سها مفه�م اأن دولة الإم��ارات هي ال�جهة 
ال�سراكة  العامل. وت�ستند  الكفاءات ح�ل  واأ�سحاب  املف�سلة والأوىل للم�اهب 
يف  تتمثل  ا�سرتاتيجية  اأه���داف   5 حتقيق  اإىل  والأردن  وم�سر  الإم���ارات  بني 
اآمنة  ت�ريد  �سا�سل  وحتقيق  عاملي،  م�ست�ى  ذات  تناف�سية  �سناعات  “تط�ير 
ومرنة وحتفيز النم� القائم على ال�ستدامة، ودعم من� وتكامل �سا�سل القيمة 

والتجارة بني الدول الثاث وتعزيز قطاعات الت�سنيع ذات القيمة امل�سافة«. 
وي�ا�سل قطاع ال�سناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة يف دولة الإمارات م�سرية النم� 
والإقليمية،  الدولية  ال�سركات  واإب��رام  الإجن���ازات  وحتقيق  والتط�ر  امل�ستدام 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  وت�جيهات �ساحب  روؤى  اإىل  ا�ستنادا 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” والذي اأكد اأن :”ا�سرتاتيجية ال�سناعة متّثل نقلة 
تنم�ّية ن�عّية يف متكني املنظ�مة ال�سناعّية ال�طنّية لتك�ن دعامة رئي�سية من 
ك�نه  ال�سناعة  بقطاع  الدولة  اهتمام  د  جُت�ِسّ وهي  ال�طني  اقت�سادنا  دعامات 
وم�سدراً  املقبلة  �سنة  اخلم�سني  خال  ال�طني  القت�ساد  حمركات  اأه��م  اأح��د 

اأ�سا�سّياً لتن�يع الدخل وخلق ال�ظائف وحتقيق ا�ستدامة التنمية«.
وتتما�سى هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية يف القطاع ال�سناعي مع خطط الدولة 
بناء  يف  ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  زي���ادة  اإىل  الهادفة  وامل�ستقبلية  احلالية 
“مبادئ اخلم�سني”  اقت�ساد يك�ن الأف�سل والأن�سط عامليا وذلك متا�سيا مع 
التي اأطلقتها القيادة الر�سيدة كخطة تنم�ية �ساملة لتعزيز النم� والزدهار 

يف ال�سن�ات اخلم�سني املقبلة.
التكن�ل�جيا  ال�سناعة  وزي��ر  اجلابر،  اأحمد  بن  �سلطان  الدكت�ر  معايل  وك��ان 
املتقدمة قد اأكد اأن “ت�جيهات القيادة الر�سيدة ت�سكل خريطة طريق �ساملة 
ت��سح الأهمية ال�سرتاتيجية لتط�ير قطاع ال�سناعة ودوره يف تاأمني الكتفاء 

رئي�ص الوزراء امل�شري يف حوار لـ »وام« : 

خطة مل�ساعفة ال�سادرات امل�سرية لـ 100 مليار دولر

- جائحة كورونا واالأو�شاع اجليو�شيا�شية زادت من اأهمية التكامل والعمل لتحقيق االكتفاء 
الذاتي يف املجاالت االأ�شا�شية 

- فر�ص لزيادة اإنتاج القمح والذرة يف الدول الثالث من 16.5 مليون طن اإىل حوايل 30 
مليون طن �شنويًا، وزيادة اإنتاج االأ�شمدة واالإعالف ملواكبة النمو يف قطاعات االألبان 

واللحوم والدواجن وت�شنيع االأغذية 
- فر�ص مل�شاريع جديدة يف جمال االأدوية تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دوالر خا�شة يف جمال 

اإنتاج االأدوية البديلة وت�شنيع املكونات الفعالة لالأدوية

تاأ�سي�ش جلنة ثالثية عليا لل�سراكة برئا�سة وزراء ال�سناعة لت�سريع ال�ستفادة من الفر�ش ذات 
اجلدوى القت�سادية والنظر يف تو�سـعة ال�سـراكة لت�سمل م�ساريع ا�سرتاتيجية ذات قيمة م�سافة 

يف  خطتنا  ن�ا�سل  حيث  الأ�سعار،  يف  والزيادة  التكلفة  من  جزء  ا�ستيعاب 
تر�سيد ال�ستهاك املحلي وزيادة العمل على الت�سنيع وت�طني ال�سناعة 
اأن التكامل والتن�سيق  واأ�سار اإىل  املحلية لت�فري ال�سلع ال�سرتاتيجية”. 
الكتفاء  من  مهم  ج��زء  حتقيق  يف  �سي�سهم  والأردن،  الإم���ارات  دول��ة  مع 
املحلية،  �سادراتنا  تعظيم  على  احلك�مة  يف  كذلك  نعمل  بينما  ال��ذات��ي، 
حيث بالرغم من نق�ض �سا�سل الإمداد واملنتجات ح�ل العامل، فاإن م�سر 
ونعمل  اأ�سا�سية،  بنية  لديها من  كفاءات وما  برهنت على ما متتلكه من 
على زيادة ال�سادرات وم�ساعفتها لل��س�ل ب�سادرات م�سر اإىل اأكر من 
رئي�ض  واأك��د  املقبلة.  اأع���ام  الثاث  اأو  العامني  دولر خال  مليار   100
ال�زراء امل�سري، اأن التن�سيق بني دولة الإمارات وم�سر، ه� تن�سيق �سامل 
ال�سقيقني، حيث  البلدين  التن�سيق بني قيادة  بدءاً من  امل�ست�يات،  لكافة 
اأو  �س�اء على م�ست�ى احلك�مات  اأخ�ة متميزة  يرتبط كاهما بعاقات 
اإىل اأن التن�سيق رفيع امل�ست�ى، �ساهم يف التحرك ب�سرعة  ال�سع�ب، لفتاً 
اأ�سهر،  ع��دة  ت�ستغرق  قد  و�سراكات،  واتفاقيات  م�ساريع  لإجن��از  ومرونة 

خال اأيام قليلة.

تفاقم هذه  الدولية من  امل�ؤ�س�سات  العديد من  ال�سلع، حيث حذرت  هذه 
الأزم��ة وتداعياتها املرتبطة بظه�ر املجاعات والأزم��ات يف بع�ض الدول، 
وه� الأمر الذي يعزز من اأهمية التحرك ب�س�رة عاجلة من دول العامل 
لكي تتكامل وت�ستفيد من املزايا التناف�سية والن�سبية لدى الدول، لتحقيق 
التكامل خا�سة يف ال�سلع الأ�سا�سية التي تتطلبها ال�سع�ب. واأ�سار اإىل اأن 
التكامل بني الدول، ه� الأ�سا�ض لنك�ن يف ماأمن من الأزمة التي ي�سهدها 
العامل وتداعياتها، حيث ل ي�ستطيع اأي خبري عاملي التنب�ؤ مبا �سيحدث 
القت�سادية  ال�سراكة  تاأتي  ولذلك  العام،  اآخر  عن  ف�سًا  القادم،  ال�سهر 
الرئي�سية  املنتجات  ت���ؤم��ن  تنفيذية  وخطة  طريق  خريطة  معاً  لن�سع 
اإ�سافة  ع��ام،  ال��ذي ل يزيد عن  الق�سري  امل��دى  التي حتتاجها دولنا على 

اإىل احتياجات املدى املت��سط وبعيد املدى. ورداً على �س�ؤال ح�ل خطط 
اأن  م��دب���يل،  اأو���س��ح  القت�سادية،  التحديات  مل�اجهة  امل�سرية  احلك�مة 
 6 و   4 بني  ي��رتاوح  الرئي�سية  لل�سلع  امل�سري  ال�سرتاتيجي  الحتياطي 
املختلفة،  التحديات  م�جهة  يف  �سد  حائط  ميثل  مبا  �سلعة،  لكل  اأ�سهر 
م�سر  جمه�رية  رئي�ض  ال�سي�سي،  عبدالفتاح  الرئي�ض  فخامة  وجه  حيث 
تاأمني  يتم  واأن  املنهجية،  ذات  على  احلك�مة  عمل  ي�ستمر  ب��اأن  العربية، 
الحتياطي ال�سرتاتيجي، وه� الدور الذي جنحت من خاله احلك�مة 
يف ت�فري ال�سلع للم�اطنني امل�سريني دون اأن ي�سعر امل�اطن ب�ج�د نق�ض 
الأ���س��ع��ار، كما يحدث يف دول  زي���ادة يف  “ُهناك  واأ���س��اف:  ال�سلع.  يف ه��ذه 
واأن يتم  الُبعد الجتماعي  العامل جميعها، ولكن دورنا كحك�مة مراعاة 

•• اأبوظبي- وام:

م�سر  جمه�رية  وزراء  رئي�ض  مدب�يل،  م�سطفى  الدكت�ر  معايل  ك�سف 
ال�سلع  كافة  من  ا�سرتاجتياً  خمزوناً  متتلك  م�سر  اأن  ال�سقيقة،  العربية 
الرئي�سية ملدة ت�سل اإىل 6 اأ�سهر مل�اجهة الأزمات الطارئة، م�ؤكداً وج�د 
مليار   001 اإىل  لت�سل  وتعزيزها  امل�سرية  ال�����س��ادرات  مل�ساعفة  خطة 
دولر خال الأع�ام الثاثة املقبلة. وقال يف ح�ار ل�كالة اأنباء الإمارات 
التكاملية  ال�سناعية  ال�سراكة  اإط��اق  خ��ال  من  الي�م،  “ن�سهد  )وام(: 
مهماً  ي�ماً  والأردن،  وم�سر  الإم���ارات  بني  م�ستدامة  اقت�سادية  لتنمية 
التحديات  ���س���ء  يف  ت��اأت��ي  ال�����س��راك��ة  اأن  خا�سة  ال��ث��اث،  ال���دول  ل�سع�ب 
اأهمية  لنا  ت�ؤكد  والتي  العامل،  ي�سهدها  التي  امل�سب�قة  غري  القت�سادية 
الرئي�سية  ال�سلع واملنتجات  التكامل والتن�سيق بني دولنا لتاأمني وت�فري 
واأ�ساف: “ي�سهد العامل الي�م �س�اء  والأ�سا�سية التي حتتاجها �سع�بنا”. 
وارتفاع  الهائلة  ون�سبه  الت�سخم  من  معاناة  و�سع�ب،  حك�مات  اأو  كدول 
ت�فري  يف  نق�ض  وج���د  اإىل  اإ�سافة  الأ�سا�سية،  ال�سلع  خمتلف  يف  الأ�سعار 

االإمارات تقود اإطالق عمالق �شناعي متطور مبنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

حتقيق الكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وتطوير �سناعات تناف�سية 
ذات م�ستوى عاملي عرب التكنولوجيا املتقدمة وال�سراكات ال�سرتاتيجية
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املال والأعمال

لأكر  ت�سل  ودولية  حملية  ت�زيع 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ����س����ًق���ا،   20 م���ن 
“اأطياب”  �سركة  على  ا�ستح�اذها 
مبكانتها  ت��ت��م��ي��ز  ال���ت���ي  م�����س��ر  يف 
ال���ري���ادي���ة يف ال�������س����ق امل�������س���ري يف 
والدواجن  اللح�����م  ان��ت��اج  جم���ال 
الإنت��اجية  املجمدة، وت�سل قدرتها 
عرب  ط��ن  األ���ف   70 اإىل  ال�سن�ية 
عدد من املن�ساآت وخط�����ط الإنتاج، 
املجم�عة  ري�����������ادة  م���ن  ���خ  ر����سّ مب���ا 

الإقليمية.
“اأغذية”  تفخر   : قائا  اختتم  و   
متطلعني  ال����س���ت���ح����اذات،  ب���ه���ذه 
�ست�سهم يف  التي  الفر�ض  ملزيد من 
وال�سراكة  الأخ����ة  عاقات  تعميق 
ب��ني ال���دول ال��ث��اث، وال��ت��ي تع���زز 
القيم���ة  ذات  الت�سنيع  قطاع����ات 
امل�سافة واأ�س�ض التنمية امل�س����تدامة 

والزدهار باملنطقة.

ت�افق  وج�����د  اإىل  لف��ت��ة  الإم�������ارات، 
ب��ني الدول  ال�����روؤى الق��ت�����س��ادي��ة  يف 
�ست�ؤدي  ال�سراكة  اأن  خا�سة  الثاث، 
و�ستعزز  ج��ي��د  اق��ت�����س��ادي  ع��ائ��د  اإىل 
م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات امل��ت��ب��ادل��ة. ولفتت 
احلك�مة  م����ن  ح���ر����ض  وج�������د  اإىل 
حيث  ال�سراكة،  اإجن��اح  على  امل�سرية 
م�سطفى  ال���دك���ت����ر  دول������ة  ح���ر����ض 
م�����س��ر، على  وزراء  رئ��ي�����ض  م��دب���يل، 
ال�سراكة  لإجن����از  امل��ب��ا���س��رة  امل��ت��اب��ع��ة 
مراجعة  خ��ال  م��ن  ال�سرتاتيجية، 
ومنط  الإمكانيات  وحتديد  امل�ساريع 
ال�ستفادة من اخلربة الإماراتية، مبا 
ي�سهم يف اإطاق �سراكة ا�سرتاتيجية 

داعمة للتعاون الثاثي.

الأمن  وتعزز  الأ���س���اق  مرونة  من 
وال�سحي  وال���غ���ذائ���ي  ال�����س��ن��اع��ي 
وال��ت��ق��ن��ي ل���ل���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة مبا 
ال�سناعات  ي�سهم يف تق�ية وتن�يع 
امل���ح���ل���ي���ة، وخ���ف�������ض ك���ل���ف الإن����ت����اج 
وزيادة مرونة �سا�سل الإمداد مما 
التاأثري يف  بالغ  بالتايل  له  �سيك�ن 

من� اقت�ساد الدولة.
ومن جهته قال اآلن �سميث،الرئي�ض 
تدعم  اأغذية:  ملجم�عة  التنفيذي 
ال�سناعية  ال�����س��راك��ة  “اأغذية” 
والأردن،  الإم���ارات،  بني  التكاملية 
�سريًكا  ك�ننا  من  انطاًقا  وم�سر، 
وتكامل  من���  لتعزيز  ا�سرتاتيجًيا 
����س���ا����س���ل ال����ت����ج����ارة ب�����ني ال������دول 
قادرة  �سناعات  وت��ط���ي��ر  ال��ث��اث، 
ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة ع��امل��ًي��ا، ل���س��ي��م��ا يف 
قطاع الأغذية وامل�سروبات. ولطاملا 
بال�س�قني؛  اه���ت���م���ام  ل��دي��ن��ا  ك����ان 

وان���ط���اًق���ا  والأردين،  امل�������س���ري 
يف  “اأغذية”  جن���ح���ت  ذل�����ك  م����ن 
النبيل  ���س��رك��ة  ع��ل��ى  ال����س���ت���ح����اذ 
الأردن؛  يف  الغذائي�����ة  لل�سناعات 
مم���ا م��ّك��ن��ه��ا م���ن ال���دخ����ل لقطاع 
�سبكة  املجمدة من خال  الأطعمة 

واأ�����س����اف����ت م��ع��ال��ي��ه��ا: ن�����س��ع��ى مع 
ت��ك��ام��ل يف  اإىل حت��ق��ي��ق  اأ���س��ق��ائ��ن��ا 
م�ستهدفات  مع  ان�سجاماً  اجله�د، 
لل�سناعة  ال�طنية  ال�سرتاتيجية 
الداعمة  املتقدمة،  والتكن�ل�جيا 
احلي�ية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
البتكار  بتحفيز  الأول����ي���ة،  وذات 
الث�رة  وح���ل����ل  م��ف��اه��ي��م  وت��ب��ن��ي 
متتلك  حيث  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية 
امل�ارد  م��ن  العديد  ال��ث��اث  ال���دول 
واملزايا التناف�سية الفريدة، وتتمتع 
النم�  ل���دف���ع  واع������دة  ب���اإم���ك���ان���ي���ات 

القت�سادي امل�ستدام.
اأك���د م��ع��ايل الدكت�ر  وم���ن ج��ان��ب��ه 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي�����دي، وزير 
ل��ل��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة نائب  دول�����ة 
رئي�ض “جمل�ض تط�ير ال�سناعة”، 
ال�سناعية  “ال�سراكة  اأه���م���ي���ة 
اقت�سادية  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة 
دول���ة  وق��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  م�ستدامة” 
كل  م��ع  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الها�سمية،  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن 
وج���م���ه����ري���ة م�����س��ر ال���ع���رب���ي���ة، يف 
القت�سادي  ال��ت��ن���ي��ع  ت��ع��زي��ز  دع���م 
من  لا�ستفادة  ال��ه��ادف��ة  واجل��ه���د 
ذات  لل�سناعات  الرئي�سية  امل��زاي��ا 
الأول�ية امل�سرتكة للدول ال�سقيقة 
ال�سراكة  اإن  معاليه  وق��ال  الثاث. 
تط�ير  على  مبا�سر  ب�سكل  �ستعمل 
القطاعات  يف  التناف�سية  ال��ق��درة 
والتكاملية،  امل�����س��رتك��ة  الرئي�سية 
ت��اأت��ي يف ظ��ل �سجل  اأن��ه��ا  ول �سيما 
الثنائية بني  حافل من التفاقيات 
الأردنية  وامل��م��ل��ك��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
الها�سمية من جهة، ودولة الإمارات 
وجمه�رية م�سر العربية من جهة 
ث��ان��ي��ة، ومب��ا ي��دع��م زي���ادة الفر�ض 

وتق�ية  والق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ت��ن��م���ي��ة 
ال�سناعات على امل�ست�ى ال�طني يف 
كل دولة. حيث بلغت قيمة التجارة 
اخل���ارج���ي���ة الإج���م���ال���ي���ة ل��ك��ل من 
الإمارات وم�سر والأردن جمتمعني 
دولر  م���ل���ي���ار   885 ق��ي��م��ت��ه  م����ا 
الذي  الأم����ر   ،2021 ع���ام  خ���ال 
املبادرة  ل��ه��ذه  واع����دة  ف��ر���س��اً  يتيح 
اأن  اإىل  ال��ث��اث��ي��ة.   واأ���س��ار معاليه 
التكاملية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
تكت�سب اأهمية ا�ستثنائية ك�نها تاأتي 
يف ظل انطاق دولة الإمارات نح� 
املقبلة من التط�ر  اخلم�سني عاماً 
وال�سناعي  الق��ت�����س��ادي  وال��ن��م��� 
تنفيذاً  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وا����س���ت�������س���راف 
اخلم�سني«.  “م�ساريع  خل��ط��ط 
الثاثية  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  اإن  وق���ال 
اأثر ملم��ض يف حتقيق  �سيك�ن لها 
ومرونتها،  الت�ريد،  �سا�سل  اأم��ن 
ال�ستدامة،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وال�������س���ع���ي 
النم�  وحتفيز  القت�ساد،  وتن�يع 
�سل�سلة  من  وال�ستفادة  ال�سناعي، 
ال��ق��ي��م��ة، وت���ط��ي��د ال��ع��اق��ات بني 
القيمة  ال�����س��ق��ي��ق��ة، وزي�����ادة  ال����دول 
اإىل  ال�سناعية،  للمنتجات  امل�سافة 
جانب فتح فر�ض جديدة للت�سنيع، 
امل�ست�ى  على  ال�سناعات  وت��ق���ي��ة 

ال�طني يف كل دولة.
واأو������س�����ح م���ع���ايل ال����دك����ت�����ر ثاين 
القطاع  اأن  ال����زي�����دي،  اأح���م���د  ب���ن 
لتنمية  اأ�سا�سي  حم��رك  ال�سناعي 
ال����ت����ج����ارة اخل�����ارج�����ي�����ة، ومن�������ذج 
ال�����س��راك��ة ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة ب���ني ال����دول 
يج�سد  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  يف  ال�سقيقة 
الرائدة،  امل�����س��ت��ه��دف��ات  م��ن  ج��م��ل��ة 
�سبل  اك����ت���������س����اف  يف  وي���������س����اه����م 
والزده���ار  النم�  لتحقيق  ج��دي��دة 

�سليمان  ال��دك��ت���ر  ق��ال  وم��ن جهته 
التنفيذي  الرئي�ض  النعيمي  را�سد 
جمم�عة  يف  احل���ك����م���ي  ل��ل��ق��ط��اع 
جمم�عة  ت���ت���ط���ل���ع   : ال����ظ����اه����رة 
التابعة  وال���������س����رك����ات  ال����ظ����اه����رة 
ل���ه���ا امل�������س���اه���م���ة يف ه�����ذه امل����ب����ادرة 
ت�فري  ع��رب  املهمة  ال�سرتاتيجية 
الثاث  ل���ل���دول  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل�������اد 
ال�اعدة  الفر�ض  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
لتحقيق  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الأ������س������اق  يف 
ال�������س���ن���اع���ي يف جم���ال  ال���ت���ك���ام���ل 
الأغ����ذي����ة وال�����زراع�����ة. وذل�����ك من 
ال�اقع  اأر����ض  على  جه�دها  خ��ال 
ومن التقنيات احلديثة امل�ستخدمة 
يف مزارع وم�سانع �سركة الظاهرة، 
والتي تت�زع على القارات اخلم�ض، 
وذلك لدمي�مة وا�ستمرارية �سل�سلة 

المداد الغذائي ط�ال العام.
و بدوره قال عبد النا�سر بن كلبان 
الرئي�ض التنفيذي ل�سركة الإمارات 
العاملية لاأملني�م : ترحب الإمارات 
ل��اأمل��ن��ي���م دائ���م���اً بفر�ض  ال��ع��امل��ي��ة 
وتعزيز  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال�������س���راك���ات 
امل�سرتك.  والتعاون  املعريف  التبادل 
ويف ه���ذا الإط������ار، ت����ّزود الإم�����ارات 
ال���ع���امل���ي���ة ل����اأمل����ن����ي�����م ال�������س���رك���ات 
با�سط�انات  وم�������س���ر  الأردن  يف 
املناق�سات  بع�ض  وجُت��ري  الأملني�م، 
الأملني�م  ت�سنيع  بتقنيات  املرتبطة 
ال�سراكة  هذه  �ساأن  ومن  م�سر،  يف 
ال�سناعية ملبادرة النم� الإقت�سادي  
امل�ستدام مع الدول ال�سقيقة متكني 
تكامل �سل�سلة القيمة ودعم عملية 
النم� امل�ستدام ل�سناعة الأملني�م يف 

امل�ستقبل.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال اأح���م���د حممد 
مل�سرف  التنفيذي  الرئي�ض  النقبي 

اأر�سية  ي�����س��ع  ح��ي��ث  مل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا، 
�سلبة لبناء �سراكات تنم�ية ط�يلة 
م�سرق  م�ستقبل  اأج���ل  م��ن  الأم����د، 
امل�����ج�����الت وحت����دي����داً  يف خم��ت��ل��ف 
وال�سناعة  القت�ساد  �سعيد  على 

وال�ستثمار.
واأ�ساف معايل الزي�دي: يعد من�ذج 
مع  التكاملية  ال�سناعية  ال�سراكة 
الها�سمية،  الأردنية  اململكة  كل من 
حم�راً  العربية،  م�سر  وجمه�رية 
اأ���س��ا���س��ي��اً يف ج��ه���د دول���ة الإم����ارات 
لإقامة  ال��رام��ي��ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
وا�ستثمارية  جت����اري����ة  ع����اق����ات 
الرئي�سيني،  ال�سركاء  مع  تكاملية 
وم�ستهدفات  م�����س��اري��ع  ���س���ء  ويف 

اخلم�سني عاماً املقبلة.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ادة حممد 
�سيف ال�س�يدي، مدير عام �سندوق 
بني  ال�سراكة  اإن  للتنمية  اأب�ظبي 
وم�سر  والأردن  الإم��������ارات  دول����ة 
ن���ع��ي��ة غ��ري م�سب�قة  ن��ق��ل��ة  مت��ث��ل 
والعاملي،  الإق��ل��ي��م��ي  امل�ست�ى  على 
ال��ط��ري��ق حل��ق��ب��ة جديدة  ومت���ّه���د 
القت�سادي  وال��ن��م���  الزده����ار  م��ن 
اآفاقاً  ت��ف��ت��ح  اأن���ه���ا  ك��م��ا  امل�������س���رتك، 
مل�سارات م�ستقبلية ت�سهم يف حتقيق 
ت�����س��م��ل خمتلف  ن��ه�����س��ة ���س��ن��اع��ي��ة 

القطاعات احلي�ية.
التكامل  ه��ذا  ان  �سعادته  واأ���س��اف 
واعدة  فر�ساً  �سيخلق  القت�سادي 
القت�سادية  التنمية  م�سرية  تدعم 
بالتعاون  وت���رت���ق���ي  امل�������س���ت���دام���ة، 
ال����ت����ج����اري وال�������س���ن���اع���ي ل���ل���دول 
هذه  اأه���داف  اأن  م���ؤك��داً  ال�سريكة، 
جناحات  �ستحقق  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرة 
و���س��ت��ك���ن مب��ث��اب��ة من�ذجاً  ع��امل��ي��ة، 

يحتذى به لدول املنطقة والعامل.

ال�سراكة  اإن  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الإم��������ارات 
لتنمية  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
اق��ت�����س��ادي��ة م�����س��ت��دام��ة ب���ني دول���ة 
خط�ة  والأردن  وم�����س��ر  الإم�����ارات 
اخلم�سني  م��ب��ادئ  ت�ستلهم  رائ����دة 
ال��ت��ي ت���ؤك��د ع��ل��ى ����س���رورة تط�ير 
ع��اق��ات اق��ت�����س��ادي��ة م�����س��ت��ق��رة مع 
اأ���س���اق ال��ع��امل وف��ق م��ب��ادئ املرونة 
النم�  ف���ر����ض  ل��ت��ع��زي��ز  والن���ف���ت���اح 
التعاون  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م  امل�������س���رتك 

وتكامل امل�سالح.
ال�����س��راك��ة من���ذج��ا مثاليا  و مت��ث��ل 
ل��ل��ت��ح��رك امل��ن�����س��ق وت��ن�����س��ج��م مع 
امل�ستهدفات ال�سرتاتيجية مل�سرف 
تعك�ض  اأنها  كما  للتنمية،  الإم��ارات 
حتقيق  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
اأهداف ا�سرتاتيجية تتعلق بالقطاع 
ال�����س��ن��اع��ي وت��ع��زي��ز م�����س��اه��م��ت��ه يف 
الناجت املحلي، ويف مقدمتها تنميته 
ع����رب اإط��������اق ق���ط���اع���ات ج���دي���دة 
امل�ستقبل  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ت�����س��ت��ج��ي��ب 
القت�ساد  ت��ن���ي��ع  يف  ي�����س��اه��م  مب���ا 
وا�ستحداث فر�ض عمل م�ستدامة. 
ولهذا، انطاقا من الدور التنم�ي 
للم�سرف وهدفه الرئي�سي املتمثل 
اقت�ساد  التنم�ي يف  اأثره  يف تعزيز 
امل�سرف  وب�سفة  الإم������ارات،  دول���ة 
ال��رئ��ي�����س��ي لأجندة  امل����ايل  امل��ح��رك 
للتن�يع  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك���م��ة 
ال�سناعي،  وال��ت��ح���ل  الق��ت�����س��ادي 
القطاعات  ل��دع��م  وا�سرتاتيجيته 
وامل�ساريع  الدولة  يف  الأول���ي��ة  ذات 
القت�ساد  يف  ال��ت��ن��م���ي  الأث����ر  ذات 
دعمه  امل�سرف  �سي�ا�سل  ال�طني، 
ل��ل��م�����س��اري��ع ال���ط��ن��ي��ة ال��ت��ي تدعم 
وحتقق  ال�سراكة  ه��ذه  م�ستهدفات 
وتزيد  امل�ستدام  القت�سادي  الأث��ر 

•• اأبوظبي -وام:

اأك����دت م��ع��ايل ن��ي��ف��ني ج��ام��ع، وزي���رة 
بجمه�رية  وال�������س���ن���اع���ة،  ال���ت���ج���ارة 
ال�سراكة  اأن  ال�سقيقة،  العربية  م�سر 
لتنمية  ال���ت���ك���ام���ل���ي���ة  ال�������س���ن���اع���ي���ة 
اق��ت�����س��ادي��ة م�����س��ت��دام��ة، ب���ني دول���ة 
تت�سمن  والأردن،  وم�سر  الإم����ارات 
جم���م����ع���ة م����ن امل�������س���اري���ع ال���ت���ي مت 
3 مراحل زمنية، ت�سمل  ل�  ت�سنيفها 
ب�س�رة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ���س��ي��ت��م  م�����س��اري��ع 
ع��اج��ل��ة، واأخ������رى م��ت������س��ط��ة امل����دى، 
وجمم�عة من امل�ساريع التي �ستعنى 

بالفرتة الزمنية ط�يلة الأمد.
اأنباء  وك���ال���ة  م���ع  ح������ار  يف  وق���ال���ت 

املن�س�جات،  وق��ط��اع  الأدوي�����ة  ق��ط��اع 
�ست�سهد  ال����ت����ي  ال���ق���ط���اع���ات  وه������ي 
دولة  املعنيني يف  مع  مبا�سراً  تفاعًا 

تعزيز الكتفاء ال�طني للدول الثاث 
واإقامة م�سانع و�سخ ا�ستثمارات تعزز 
وال�ستثماري  التجاري  التبادل  من 
ال�سقيقة.  ال�����دول  ب���ني  وال�����س��ن��اع��ي 
م�سر  ج��م��ه���ري��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
العربية �ستعنى �سمن ال�سراكة بعدد 
منها  ال�سرتاتيجية  القطاعات  من 
والبرتوكيماويات  الأ���س��م��دة  ق��ط��اع 
وق��ط��اع امل����اد ال��غ��ذائ��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 

ال�سراكة  “جاءت  ِ)وام(:  الإم�����ارات 
ال���ذي جمع  الأخ������ي  ال��ل��ق��اء  نتيجة 
���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  وفخامة  اهلل”، 
العربية،  م�����س��ر  ج��م��ه���ري��ة  رئ��ي�����ض 
و���س��اح��ب اجل���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 
اململكة  ب���ن احل�����س��ني ع��اه��ل  ال���ث���اين 
القاهرة،  يف  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  الأردن����ي����ة 

العائد  ذات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ن���ع��ي��ة 
الق���ت�������س���ادي ع��ل��ى دول�����ة الإم�������ارات 

وم�سر والأردن.
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي���رة  واأ����س���ادت 
املهنية  من  العايل  بالقدر  امل�سرية، 
والحرتافية لدى امل�س�ؤولني املعنيني 
ب��ال�����س��راك��ة يف دول���ة الإم������ارات، حيث 
اأ���س��اف��ت ال��ك��ف��اءات الإم��ارات��ي��ة عدداً 
من الأفكار لتط�ير وتعزيز ال�سراكة، 

للت�جيهات،  وف��ق��اً  ال��ع��م��ل  مت  ح��ي��ث 
لإجن������از ����س���راك���ة اق��ت�����س��ادي��ة جتمع 
اأن  اإىل  واأ������س�����ارت  ال����ث����اث.  ال������دول 
الأخ�ة  عاقة  اإىل  ت�ستند  ال�سراكة 
وال�د واملحبة التي تربط بني الدول 
هذه  ال�سراكة  ترتجم  حيث  الثاث، 
العاقات ال�سرتاتيجية لعمل فعلي 
ال�سلبة ويدعم  العاقات  اإىل  يرتكز 
م�ساريع  نح�  البلدان،  بني  الت�افق 

وه� ما جت�سد عرب الرعاية الكرمية 
لدولة الإمارات وا�ست�سافتها لت�قيع 
التفاقية الأوىل من ن�عها يف قطاع 

ال�سناعة بني الدول الثاث.
ف�ر  ب�������داأ  ال���ع���م���ل  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
واردات  حت���دي���د  ع��ل��ى  ال��ت���ج��ي��ه��ات، 
ال�����دول ال���ث���اث، واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا من 
النهائية،  واملنتجات  اخل��ام  ال����اردات 
بحيث يتم الت��سل ل�سراكة ت�ستهدف 

وزراء وم�شوؤولون : ال�شراكة ال�شناعية بني االإمارات وم�شر واالأردن تعزز فر�ص النمو امل�شتدام 

ثاين الزيودي : 885 مليار دولر قيمة التجارة اخلارجية لالإمارات وم�سر والأردن خالل 2021
زي��ادة العتماد على حل�ل  املجالت احلي�ية، خ�س��ساً من خال  من 

التكن�ل�جيا املتقدمة.
وال�سراكة  التعاون  باأهمية  ت���ؤم��ن  الإم����ارات  دول��ة  اإن  معاليها  وق��ال��ت 
الإقليمية والعاملية، لفتح اآفاق تنم�ية جديدة يف قطاع ال�سناعة، وه� 
الريادة  لتحقيق  املتقدمة  والتكن�ل�جيا  ال�سناعة  ل���زارة  وا�سح  نهج 
العاملية ولرتقاء بالقطاعات ال�سناعية بحل�ل مئ�ية الإمارات 2071، 
اأ�سا�سية داعمة ل�سناعات  التي متثل التكن�ل�جيا املتقدمة فيها ركيزة 

امل�ستقبل.

بتعزيز دور القطاع ال�سناعي وتعزيز ال�ستثمارات ال�سناعية مبا يتيح 
فر�ساً واعدة تنعك�ض على رفاهية املجتمعات.

العام  للتعليم  دول��ة  وزي��رة  الأم���ريي،  ي��سف  بنت  �سارة  واأك���دت معايل 
لتنمية  التكاملية  ال�سناعية  ال�����س��راك��ة  اأن  امل��ت��ق��دم��ة  والتكن�ل�جيا 
القدرات  ت��ن���ي��ع  يف  ج��دي��دة  ان��ط��اق��ة  ت�سكل  م�����س��ت��دام��ة،  اق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سناعية يف قطاعات واعدة، ودليل على التزام دولة الإمارات بتعزيز 
لرفع  املتقدمة،  بالتكن�ل�جيا  ربطه  خال  من  ال�سناعي  القطاع  دور 
ال�سناعية،  ال�ستثمارات  وتعزيز  جديدة،  قطاعات  وا�ستحداث  الكفاءة 

واأ�سافت  املجتمعات.      رفاهية  على  تنعك�ض  واع���دة  فر�ساً  يتيح  مب��ا 
قيادتها  وت�جيهات  روؤي���ة  م��ن  وان��ط��اق��اً  الإم����ارات  دول��ة  اأن  معاليها: 
الر�سيدة، حتر�ض على تعزيز مق�مات التكامل ال�سناعي العربي، من 
ال�ستثمارات  تدفق  وت�سجيع  متقدمة،  �سناعات  وتط�ير  تنمية  خال 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  من���  يخ�����دم  مب��ا  ال�س���������قيقة،  ال����دول  ب��ني 

احلي�ية.
ون�هت معاليها، باأن ال�سراكة الإماراتية امل�سرية الأردنية �ستتيح فر�سة 
لتحقيق من� �سناعي ن�عي، وتعزز تبادل املعرفة واخلربات يف العديد 

•• اأبوظبي- وام:

اأكد وزراء وم�س�ؤول�ن اأن ال�سراكة ال�سناعية التكاملية لتنمية اقت�سادية 
من�  لتحقيق  فر�سة  �ستتيح  والأردن  وم�سر  الإم���ارات  بني  م�ستدامة 
العديد من املجالت  املعرفة واخل��ربات يف  �سناعي ن�عي وتعزز تبادل 
التكن�ل�جيا  حل�ل  على  الع��ت��م��اد  زي���ادة  خ��ال  م��ن  ل�سيما  احلي�ية 

املتقدمة.
اإن ال�سراكة تعك�ض التزام دولة الإمارات  وقال�ا يف ت�سريحات �سحفية 

وزراء لـ »وام«: التفاقية ال�سناعية التكاملية حتقق ال�ستفادة من املزايا الن�سبية يف الدول الثالث  

وزيرة التجارة وال�شناعة امل�شرية لـ »وام«: 
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•• اأبوظبي-وام:

اأنباء  ل�كالة  خا�سة  ت�سريحات  يف  والأردن  وم�سر  الإم����ارات  يف  وزراء  اأك��د 
الإم�����ارات “وام” ع��ل��ى ه��ام�����ض ت���اج��ده��م يف اأب���� ظ��ب��ي خ���ال الإع����ان عن 
اتفاقية ال�سراكة ال�سناعية الأردنية امل�سرية، ام�ض، اأن هذه التفاقية ت�ؤ�س�ض 
القدرة على م�اجهة  الثاث وحتقق  ال��دول  ملرحلة جديدة من القت�ساد يف 
التحديات احلالية ويف �سدارتها الطاقة والغذاء ، وت�سهم بت�طني ال�سناعة 
والزراعة، لفتني اإىل اأن التفاقية ت�فر ال�ستفادة الكاملة من املزايا الن�سبية 
والتناف�سية يف الدول الثاث، م�سريين اإىل اأن القطاع اخلا�ض ه� من �سيق�د 
تديره  ا�ستثماري  �سندوق  تخ�سي�ض  عن  الإع���ان  مت  التي  امل�ساريع  تنفيذ 
“القاب�سة ADQ » وبقيمة قدرها 10 مليارات دولر لا�ستثمار يف امل�ساريع 
وتت�سمن  عليها،  املتفق  اخلم�سة  القطاعات  يف  ال�سراكة  ه��ذه  ع��ن  املنبثقة 

البرتوكيماويات، والأدوية، والزراعة، والأغذية ، الألب�سة واملن�س�جات.
وقالت معايل �سارة بنت ي��سف الأمريي وزير دولة للتعليم العام وتكن�ل�جيا 
جداً  مهمة  والأردن  وم�سر  الإم���ارات  بني  الثاثية  ال�سراكة  :”اإن  امل�ستقبل 

الظرف القا�سي الذي مير به العامل ب�سبب الآثار ال�سلبية جلائحة “ك�رونا” 
واأي�سا الأزمة الرو�سية الأوكرانية وما اأثرت �سلباً على ت�ريد ال�سا�سل العاملية 
اأول حم�ر مت الت�افق علية ه� حم�ر  وخا�سة م��س�ع احلب�ب ولذلك كان 
الأمن الغذائي، ولذلك نتج عنها م�ساريع حيث �سيتم بزراعة القمح يف الأردن 
ناأمل من  اأخ��رى  م�ساريع   9 اإىل جانب  اإماراتية حمددة  با�ستثمارات  وم�سر 
اإىل نتائج تزيد من التكاملية لاعتماد على النف�ض وت�طني  اأن تف�سي  اهلل 
الع�سرة  امل�ساريع  اأن  م��سحاً  م�ستدامة”،  اقت�سادية  تنمية  واأي�سا  ال�سناعة 
تعترب من امل�ساريع ال�سريعة و�سيتم التنفيذ فيها ب�سكل ف�ري يف �س�ء اللجنة 
واأي�سا جلان فنية   ، البلدان الثاث  ال�سناعة يف  التي مت ت�سكيلها من وزراء 
من قبل وكاء ال�زارة، والأهم ه� ما مت الدع�ة اإليه من جانب روؤ�ساء ال�زراء 
اأن يك�ن التنفيذ من قبل القطاع اخلا�ض ، ولذلك هناك م�ساركة وا�سحة من 
جانب القطاع اخلا�ض يف البلدان الثاثة لأن القطاع اخلا�ض ه� من �سيق�د 
ال�سعيد  الدكت�رة هالة  بتنفيذها. بدورها، قالت معايل  امل�ساريع ويق�م  هذه 
القت�سادية يف م�سر:” كدول عربية لدينا عدد  والتنمية  التخطيط  وزي��رة 
كبري جداً من املزايا التناف�سية، والن�سبية ، منها: امل�ارد الطبيعية واخلامات، 

من  الفر�ض  وزي��ادة  املحلية  ال�سناعات  دعم  يف  خا�سة  القت�سادي  التن�ع  يف 
ناحية فر�ض الإنتاج وت��سعة النطاق اجلغرايف للتداولت امل�ج�دة يف القطاع 
الإمارات  لدولة  الأول���ي��ة  ذات  القطاعات  يف  الإنتاج  كفاءة  ورف��ع   ، ال�سناعي 
والأملني�م  البرتوكيماويات  اإىل قطاعات  بالإ�سافة  والأغذية،  الأدوي��ة  ومنها 
واحلديد وال�سناعات التكميلية فتكامل اجله�د يف املنطقة مهم جداً للنه��ض 

بال�سباب املت�اجدين يف ال�سناعات احلي�ية يف الدول الثاث«.
والتجارة  ال�سناعة  وزي���ر  ال�سمايل  حم��م���د  ي��سف  م��ع��ايل  ق��ال  جهته،  م��ن 
الإمارات  بني  التكاملية  ال�سناعية  ال�سراكة  ت�قيع  عقب  الأردين  والتم�ين 
املتميزة بني  اأب�ظبي،:” اإن اجلميع يعلم طبيعة العاقة  وم�سر والأردن يف 
البلدان الثاثة على كل الأ�سعدة ويف �سدارتها ال�سيا�سة، وكان هناك اجتماع 
للقادة وت�جيه باأنه خال وقت قيا�سي يتم البدء بالعمل على �سراكة تكاملية 
 10 حتديد  اإىل  لف��ت��اً   ،“ م�ستدامة  اقت�سادية  تنمية  اإىل  تف�سي  �سناعية 
م�ساريع متت درا�ستها بعناية وامليزة الن�سبية لكل دولة، والأهداف الرئي�سية 
فر�ض  وت�فري  امل�ست�ردات،  واإح���ال  ال�سناعة،  ت�طني  ه��ي:  امل�ساريع  لهذه 
عمل وبالتايل ال��س�ل اإىل تنمية م�ستدامة. وتابع ال�سمايل:” اجلميع يعلم 

•• اأبوظبي- وام:

التكاملية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����س��راك��ة  ت�سكل 
لتنمية اقت�سادية م�ستدامة بني الإمارات 
م�سرية  يف  ن�عية  نقلة  والأردن  وم�سر 
بالدول  ال�سناعي  للقطاع  امل�ستدام  النم� 

الغذائي  والأم���ن  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  حتقيق  نح�  التقدم  عجلة  يدفع  مب��ا  ال��ث��اث 
وال�سحي وتكامل �سا�سل القيمة وت�فري فر�ض عمل جديدة تعزز النم� القت�سادي 
امل�ستدام. وت�ستعر�ض وكالة اأنباء الإمارات “وام” يف هذا التقرير، اأهداف ال�سراكة 
التي ترمي اإىل اإحال ال�اردات وتعزيز من� ال�سناعات احلي�ية بناًء على التكامل 
القائمة  ال�سراكات  اإىل تعزيز  اإ�سافة  وامل���ارد واخل��ربات لدى كل دولة  املزايا  بني 
بني ال�سركات الرائدة يف الدول الثاث وتن�يع ال�سناعات وربطها ب�سا�سل القيمة 

امل�سرتكة وخف�ض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة امل�سافة.
الدول  بني  املتجذرة  الأخ���ي��ة  للعاقات  وتعزيزاً  ا�ستمراراً  ال�سراكة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
والجتماعية  وال�سيا�سة  القت�سادية  العاقات  لتاريخ ممتد من  وتت�يجاً  الثاث 
فر�ض  ا�ستك�ساف  م�ا�سلة  يف  ي�سهم  مبا  والأردن  وم�سر  الإم���ارات  بني  امل�سرتكة 
ال�سرتاتيجي.  الهتمام  ذات  احلي�ية  املجالت  يف  امل�سرتك  وال�ستثمار  ال�سراكة 
وتعد ال�سراكة ال�سناعية التكاملية لتنمية اقت�سادية م�ستدامة بني الدول الثاث 
مع  متا�سيا  وعامليا  اإقليميا  ن�عية  �سراكات  بعقد  الإم���ارات  دول��ة  للتزام  من�ذجا 
ت�جهاتها بتعزيز دور القطاع ال�سناعي وربطه بالتكن�ل�جيا املتقدمة وال�ستفادة 

من املزايا التناف�سية واملمكنات التي ت�فرها كل دولة.
وتعزيز  التكامل  اأهمية  اإىل  وت�ستند  امل�ستقبلي  للتعاون  من�سة  ال�سراكة  وت�فر 
النفتاح وتط�ير القطاع ال�سناعي وتبادل املنافع القت�سادية وال�ستفادة من امل�ارد 
الب�سرية واخلربات من خال اإقامة م�ساريع �سناعية كبرية م�سرتكة يف اأكر من 
الإج��م��ايل وتن�يع القت�ساد يف كل دولة  املحلي  الناجت  زي��ادة  ي�ساهم يف  دول��ة مما 
ويدعم الإنتاج ال�سناعي وزيادة ال�سادرات. وتت�سمن هذه ال�سراكة ال�ستثمار يف 5 
قطاعات �سناعية م�سرتكة بني الدول الثاث من اأجل تعزيز التنمية القت�سادية 

عالية الكفاءة والذي انعك�ض ب�س�رة اإيجابية يف زيادة الطلب على منتجات وخدمات 
ال�سركات الإماراتية ويف الرتويج لقدرات وكفاءة هذه ال�سركات اإ�سافة اإىل ت�فري 
1000 فر�سة عمل ن�عية للم�اطنني من خال الربنامج وبرامج تدريب لبناء 
الروافد  اأحد  ال�سناعي  القطاع  �سياق مت�سل، يعد  الإماراتية. ويف  الك�ادر  قدرات 
اقت�سادية  �سيا�سات  وتنفيذ  و�سع  على  العمل  ويتم  الأردين  لاقت�ساد  الرئي�سية 
غري  لاأ�س�اق  ال��س�ل  من  ومتكينه  الأردين  ال�سناعي  القطاع  تعزيز  يف  ت�سهم 
التقليدية وتعزيز م�ساهمته يف عملية التنمية القت�سادية امل�ستدامة حيث ي�ساهم 
الدول  بني  الأوىل  املرتبة  ويحتل   25% ن�سبته  مبا  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف 

العربية حيث بلغ الإنتاج ال�سن�ي من القطاع ال�سناعي 25 مليار دولر.
األ��ف عامل يف   250 الأردن يف ت�سغيل ما يقارب من  ال�سناعي يف  القطاع  وي�سهم 
8 مليارات دولر  ال�سناعي ح�ايل  القطاع  بلغت �سادرات  ..فيما  األف من�ساأة   17
..و�سكلت ال�سادرات ال�سناعية ما ن�سبته %93 من اإجمايل ال�سادرات ال�طنية يف 
الأردن. كما ت�سل ال�سادرات الأردنية اإىل اأكر من 140 دولة ح�ل العامل يف حني 
بلغ مت��سط معدل النم� ال�سن�ي ل�سادرات القطاع خال العقد املا�سي ما ن�سبته 
بح�ايل  الأردين  املحلي  ال�س�ق  يف  ال�سناعي  القطاع  ح�سة  تقدر  ..كما   2.3%
املبا�سر للمملكة  الأجنبي  ال�ستثمار  %80 من تدفق  ال�سناعة  ..و�سكلت   43%
التح�يلية  ال�سناعات  �سمن  متن�عة  منتجات  اململكة  يف  وُينتج  املا�سي.  العقد  يف 
املختلفة ومن اأهمها ال�سناعات الدوائية والكيماوية والهند�سية والغذائية وغريها 
..فيما متتلك اململكة خام�ض اأكرب احتياطي من الف��سفات يف العامل و�سابع اأكرب 
منتج للب�تا�ض وذات ميزة فريدة ملنت�جات البحر امليت. كما اأن ال�ستثمار يف رمال 
وكمياته  ونقاوته  جل�دته  نظراً  جاذبة  ا�ستثمارية  فر�سة  يعد  الأردن  يف  ال�سيليكا 

وحتقيق التكامل ال�سناعي وتكامل �سا�سل القيمة بني الإم��ارات وم�سر والأردن 
اهتمام م�سرتك  ذات  مبدئية  وم�ساريع  على جمالت حي�ية  ال�سراكة  تركز  حيث 
و”املعادن”  و”املن�س�جات”  و”الأدوية”  والأ�سمدة”  والأغ���ذي���ة  “الزراعة  يف 
و”البرتوكيماويات«. وت�ستند ال�سراكة اإىل 5 اأهداف ا�سرتاتيجية م�سرتكة تتمثل 
م�سم�نة  ت�ريد  �سا�سل  وحتقيق  ال�ستدامة  على  قائم  من�  لتحقيق  ال�سعي  يف 
ومرنة وتط�ير �سناعات تناف�سية ذات م�ست�ى عاملي وتعزيز قطاعات الت�سنيع ذات 
القيمة امل�سافة وتعزيز من� وتكامل �سا�سل القيمية والتجارة بني البلدان الثاثة. 
وحقق قطاع ال�سناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة يف دولة الإمارات قفزات ن�عية متثلت 
يف و�س�ل قيمة ال�سادرات ال�سناعية الإماراتية اإىل 120 مليار درهم بنهاية العام 
مع  ذلك  وتزامن  ال�سناعة  قطاع  تاريخ  يف  مرة  لأول  تتحقق  نتائج  وهي   2021
تقدم دولة الإمارات خم�ض مراتب عاملياً يف م�ؤ�سر الأداء ال�سناعي التناف�سي الذي 

ي�سدر عن منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية.
كما و�سلت م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات 
 3555 150 مليار درهم ..فيما بلغ عدد رخ�ض الإنتاج ال�سناعي اأكر من  اإىل 
رخ�سة على م�ست�ى الدول. و�سهد القطاع ال�سناعي الإماراتي زيادة يف عدد امل�سانع 
خال العام 2021 ب�اقع 220 م�سنعاً جديداً م�سجا لدى ال�زارة بداأت الإنتاج 
القيمة  “برنامج  تطبيق  حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  اإىل  اإ�سافة  الدولة  يف  فعلياً 
و13  حك�مية  جهة   45 وان�سمام  الحت���ادي  امل�ست�ى  على  امل�سافة”  ال�طنية 
م�ؤ�س�سة و�سركة وطنية كربى اإىل الربنامج حيث جنح يف اإعادة ت�جيه ح�ايل 41 
مليارا و 400 ملي�ن درهم من امل�سرتيات واخلدمات اإىل القت�ساد ال�طني خال 
الإمداد  �سا�سل  املتنامي على  للطلب  و�ساعد يف تقدمي حل�ل م�ستدامة   2021

اإىل ت�طني  ي���ؤدي  ال�س�ق، فالتكامل بني كل هذه اجله�د  ب�سرية، حجم  ق�ة 
ال�سناعات، والزراعة، وال�ستغناء عن حجم كبري من ال�اردات وبالتايل ت�فري 
اأجل جذب عدد  ال��دول من  حجم كبري من العملة ال�سعبة التي ت�ستخدمها 
من ال�اردات«. وتابعت معاليها:” يف اإطار التحديات هناك �سغط على �سا�سل 
الت�ريد العاملية وارتفاع يف الأ�سعار، وت�فري اأمن غذائي للدول الثاث وحتقيق 
قيمة م�سافة كبرية مبا يعزز التنمية القت�سادية امل�ستدامة”، م�ؤكدة على اأن 
التفاقية ال�سناعية التكاملية التي جرى ت�قيعها ام�ض بني الإمارات وم�سر 
الدول  يف  الن�سبية  املزايا  من  وال�ستفادة  القت�سادي  التكامل  تعزز  والأردن 
تهم  التي  الت�ريد  �سا�سل  ودع��م  العمل  فر�ض  م��ن  امل��زي��د  وت���ف��ري  الثاثة 
�سفري  البدي�ي  �سريف  ال�سفري  �سعادة  قال  املختلفة«. من جانبه،  ال�سناعات 
الدولة:” اتفاقية مهمة جداً يف ت�قيت هام وح�سا�ض حيث مير  م�سر لدى 
العامل بتحديات �سعبة ت�اجهنا والتفاقية تاأتي يف اإطار م�اجهة التحديات 
اإذ مت�ض جمالت مهمة  وحتقيق التكامل القت�سادي ل�سع�ب الدول الثاثة 
اأو  وحي�ية و�ست�ساهم ب�سكل كبري يف م�اجهة الزمات احلالية �س�اء الطاقة 

الغذاء«.

ال�����ف����رية وجل�������دوى ا����س���ت���غ���ال���ه حيث 
ال�سناعات  من  ع��دد  يف  ال�سيليكا  تدخل 
واملنتجات  ال�سم�سية  واخلايا  كالزجاج 
بت�فري  ا�ستغالها  مت  اإذا  التكن�ل�جية 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
�سناعات  ب���ن���اء  يف  ���س��ي�����س��ه��م  امل���ط���ل����ب���ة 
متقدمة وتناف�سية علماً اأن خمزون الأردن من رمال ال�سيلكا يزيد على 20 مليار 
طن. ويف �سياق مت�سل.. حقق قطاع ال�سناعة امل�سري قفزات وطفرات غري م�سب�قة 
2021 وهي حتقيق معدل  الإيجابية خال عام  امل�ؤ�سرات  العديد من  متثلت يف 
من� �سناعي %6.5 خال العام املايل 2021/2020، كما بلغت م�ساهمة الناجت 
%17 يف الناجت املحلي الجمايل كما �ساهم قطاع ال�سناعة يف  ال�سناعي ح�ايل 
ت�فري الآلف من فر�ض العمل خال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف 

والتحديات ال�سعبة التي واجهها القت�ساد العاملي.
وبلغ الناجت املحلي الإجمايل لاقت�ساد امل�سري 394.3 مليار دولر يف “2021” 
%6.8 وحقق  الإجمايل  املحلي  الناجت  الفرد من  الزيادة يف ن�سيب  ن�سبة  وبلغت 
املايل  العام  من  الأول  الن�سف  خ��ال   9% بن�سبة  من�  معدل  امل�سري  القت�ساد 

.2021/2022
وبلغت قيمة الناجت ال�سناعي 982 مليار جنيه يف “2021/2020” مبا متثل 
نح� %15 من الناجت املحلي الإجمايل ..كما بلغت قيمة ال�ستثمارات ال�سناعية 
..فيما  العامة  ال�ستثمارات  اجمايل  من   5.9% يعادل  مبا  جنيه  مليار   48.8
امل�سرية  العمالة  اجمايل  %28.2 من  ال�سناعي  القطاع  العمالة يف  ن�سبة  بلغت 
بينما بلغت قيمة ال�سادرات ال�سلعية 32.34 مليار دولر يف 2021 بن�سبة زيادة 
%27. وي�ستند قطاع ال�سناعة امل�سري اإىل قاعدة �سناعية متن�عة تت�سمن اأكر 
اإ�سافة اإىل منظ�مة  120 منطقة �سناعية م�زعة على م�ست�ى اجلمه�رية  من 
على  حمافظة  ب�15  �سناعيا  جممعا   17 تت�سمن  متخ�س�سة  �سناعية  جممعات 
األف   48 نح�  ت�فر  �سناعية  وح��دة   5046 باإجمايل  امل�سرية  ال��دول��ة  م�ست�ى 

فر�سة عمل مبا�سرة.

ال�شراكة منوذج اللتزام االإمارات بعقد �شراكات نوعية اإقليميا وعامليا

ال�سراكة ال�سناعية بني الإمارات وم�سر والأردن.. نقلة نوعية يف م�سرية النمو امل�ستدام
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سم�  اأك��د 
اآل م��ك��ت���م ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���س��د 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة دبي، 
اأهمية م�ساريع البنى التحتية ك�نها 
للتنمية  اأ���س��ا���س��ي��ة  م��رت��ك��زات  مت��ث��ل 
القت�سادية امل�ستدامة، من�هاً �سم�ه 
بالتح�سني  دب����ي  ح��ك���م��ة  ب��اه��ت��م��ام 
امل�ستمر للبنية التحتية للطرق نظراً 
التناف�سية  ال��ق��درات  رف��ع  يف  لدورها 
اأث���ره���ا يف  ل���اإم���ارة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
خلق بيئة جتارية وا�ستثمارية جذابة 

وت�فري ن�عية حياة عالية امل�ست�ى.
دبي  تك�ن  اأن  “هدفنا  �سم�ه:  وق��ال 
التحتية...  البنية  يف  مدينة  اأف�سل 
�ساحب  ب��ت���ج��ي��ه��ات  وم�������س���ت���م���رون 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
م��ك��ت���م ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئي�ض 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء  جمل�ض 
تنفيذ  وت�������رية  ت�������س���ري���ع  يف  اهلل” 
م�ساريعها الرئي�سية �سمن القطاعات 
الطرق  قطاع  اأهمها  وم��ن  احلي�ية 
رئي�سي  ك�سريان  لأث��ره  وامل�ا�سات 
وحتفيز  القت�سادي  الزده��ار  لدعم 
املجتمع  وخ���دم���ة  امل�����س��ت��دام  ال��ن��م��� 
و���س��م��ان راح����ة و����س���ع���ادة اأف�������راده يف 
جلعل  الأ�سمل  ا�سرتاتيجيتنا  اإط���ار 
للعي�ض  ال��ع��امل  يف  مكان  اأف�سل  دب��ي 
جاء ذلك خال  والزيارة”.  والعمل 
م�سروع  دب��ي  عهد  ويل  �سم�  افتتاح 
تط�ير �سارع دبي-العني، الذي بلغت 
يف  دره��م  مليارّي  الإجمالية  تكلفته 
للنقل  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإط���ار 
اإم����ارة دب���ي، ح��ي��ث مي��ت��د امل�سروع  يف 
ك��ي��ل���م��رتا، م��ن تقاطع   17 ب��ط���ل 
الإمارات  �سارع  دبي-العني مع  �سارع 
اخل������ر،  راأ��������ض  �����س����ارع  ت���ق���اط���ع  اإىل 
ال�سارع  ���س��ع��ة  م�����س��اع��ف��ة  م��ت�����س��م��ن��اً 
م��ن 3 م�����س��ارات، اإىل 6 م�����س��ارات يف 
���س��ت تقاطعات  ك��ل اجت����اه، وت��ط���ي��ر 
رئي�سية، اإذ بلغ اإجمايل ط�ل اجل�س�ر 

ومنحدراتها 11500 مرت.

حممد بن زايد لي�سمح بت��سعة �سارع 
دبي - العني من ثاثة م�سارات اإىل 
اإ�سافة  اجت���اه،  ك��ل  م�����س��ارات يف  �ستة 
ع��ل��ى جانبي  اخل��دم��ي��ة  ال��ط��رق  اإىل 
الطاقة  اأّن  اإىل  م�����س��رياً  ال�������س���ارع..  
ال�ستيعابية الإجمالية للج�س�ر على 
التقاطع، تبلغ نح� 36000 مركبة 
يف ال�ساعة يف كل الجتاهات، وه� ما 
املرورية  احلركة  ان�سيابية  يف  ي�سهم 
الق�سي�ض على  القادمة من منطقة 
باجتاه  زايد  بن  ال�سيخ حممد  �سارع 

العني.
م�سروع  ومي��ت��د   .. كيل�مرتاً   17  -
 17 تط�ير �سارع دبي-العني بط�ل 
ك��ي��ل���م��رتاً، م��ن تقاطع ���س��ارع دب��ي-

العني مع �سارع الإمارات اإىل تقاطع 

امل�سروع  و�سمل  اخل����ر،  راأ����ض  ���س��ارع 
ت��سعة ال�سارع من 3 م�سارات اإىل 6 

م�سارات يف كل اجتاه..
���س��ارع خدمات  اإن�����س��اء  اإىل  اإ���س��اف��ة   
م�ست�ى  ل��رف��ع  ال�����س��ارع  جانبي  على 
ال�سامة املرورية، اإ�سافة اإىل تط�ير 
تقاطع  هي  رئي�سية،  تقاطعات  �ستة 
�سارع دبي-العني، مع كل من �س�ارع 
الإمارات، وال�سيخ زايد بن حمدان اآل 
نهيان، وال�سيخ حممد بن زايد، وند 
ال�سبا، وامليدان، وراأ�ض اخل�ر، وذلك 
املرورية  احل��رك��ة  ان�سيابية  ل�سمان 
على  ال�سكنية،  التجمعات  وخ��دم��ة 
ك��ل م��ن ط��ريف ال�����س��ارع، مثل املدينة 
ال�سيليك�ن  وواح�������ة  الأك����ادمي����ي����ة، 
ولي�ان  ال�سكني،  لن��د  دب��ي  وجممع 

���س��م��� ويل عهد  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
معايل  امل���������س����روع،  م�����ق����ع  يف  دب������ي 
ال��ع��ام ورئي�ض  امل��دي��ر  ال��ط��اي��ر،  مطر 
ه��ي��ئ��ة الطرق  امل��دي��ري��ن يف  جم��ل�����ض 
وامل�ا�سات، حيث تفقد �سم�ه جانباً 
مم��ا مت اإجن����ازه م��ن خ���ال م�سروع 
وا�ستمع  دب��ي-ال��ع��ني،  ���س��ارع  تط�ير 
الطاير،  مطر  معايل  م��ن  �سرح  اإىل 
عن امل�سروع الذي ي�سهم يف ان�سيابية 
احل���رك���ة امل����روري����ة، وت��ع��زي��ز حماور 
ال�سيخ حممد بن  ���س��ارع  ال��رب��ط م��ع 
زايد، و�سارع ال�سيخ زايد بن حمدان 
اآل نهيان، و�سارع الإمارات، اإىل جانب 
احلالية  التط�يرية  امل�ساريع  خدمة 
دبي- �سارع  جانبي  على  وامل�ستقبلية 

م�ستفيد..  م��ل��ي���ن   1.5  - ال���ع���ني. 

امل�سروع  امل�ستفيدين من  وُيقّدر عدد 
ن�����س��م��ة، من  م��ل��ي���ن   1.5 ب���ح����ايل 
ال�سكنية  امل���ن���اط���ق  ف�����ي  ال��ق��اط��ن��ني 
والعاملني  ال��ع��م��ران��ي��ة  وامل��ج��م��ع��ات 
ب��امل��ن�����س��اآت وامل���راف���ق اخل��دم��ي��ة على 
كما  دبي–العني،  �����س����ارع  ج���ان���ب���ي 
25 جامعة وكلية  م��ن  اأك���ر  ي��خ��دم 
وي�سهم  وطالبة،  طالب  و27500 
الطاقة  م�������س���اع���ف���ة  يف  امل���������س����روع 
ال�ستيعابية لل�سارع بن�سبة 100%، 
يف  ال�ساعة  يف  مركبة   12000 من 
مركبة   24000 اإىل  الجت���اه���ني، 
وكذلك  الجت���اه���ني،  ال�����س��اع��ة يف  يف 
خف�ض زمن الرحلة على �سارع دبي-

�سارع  مع  تقاطعه  من  املمتد  العني، 
�سارع  م��ع  تقاطعه  اإىل  اخل����ر  را����ض 

 16 م��ن   ،50% بن�سبة  الإم�����ارات، 
�ساعات  خ��ال  دق��ائ��ق   8 اإىل  دقيقة 
م�سكلة  ح����ل  ج���ان���ب  اإىل  ال���������ذروة، 
الزدح��ام الذي كان ي�سل ط�له اإىل 
كيل�مرتين. كما ا�ستمع �سم� ال�سيخ 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكت�م 
اإىل �سرح عن م�سروعني قيد التنفيذ 
التحتية  البنية  تط�ير  م�ساريع  من 
للطرق يف دبي، وهما م�سروع تط�ير 
يت�سمن حت�يل  ال��ذي  املنامة،  �سارع 
تقاطعات  اإىل  ال��ق��ائ��م��ة  ال��������دوارات 
و�سيتم  �س�ئية،  ب��اإ���س��ارات  حمك�مة 
وم�سروع  املقبل،  �سبتمرب  يف  اإجن��ازه 
الأكادميية  امل��دي��ن��ة  ت��ق��اط��ع  ت��ط���ي��ر 
حمدان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ���س��ارع  على 
اآل نهيان، ويت�قع اإجنازه يف دي�سمرب 

املقبل، و�سيتم م�ستقبًا تط�ير �سارع 
ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان، يف 
اجلزء املمتد من املدينة الأكادميية، 

حتى تقاطعه مع �سارع الع�ير.

- اأربع و�شالت جم�ّشرة..
واأو����س���ح م��ع��ايل ال��ط��اي��ر يف معر�ض 
�سرحه اأّن م�سروع تط�ير �سارع دبي-

و�سات  اأرب����ع  تنفيذ  ���س��م��ل  ال��ع��ني، 
جم�����ّس��رة ع��ل��ى ت��ق��اط��ع ���س��ارع ال�سيخ 
حممد بن زايد مع �سارع دبي-العني 
ب�سعة م�سارين،  2600 مرت  بط�ل 
وذل�����ك ل�����س��م��ان احل���رك���ة امل���روري���ة 
املبا�سرة واحلرة يف جميع الجتاهات 
تط�ير  ج��رى  حيث  ال��ت��ق��اط��ع،  على 
اجل�����س��ر ال�����س��اب��ق ع��ل��ى ���س��ارع ال�سيخ 

وبلغ  للت�سميم،  دب��ي  وح��ي  وم��ي��دان 
اإجمايل ط�ل اجل�س�ر يف التقاطعات 
بلغ ط�ل  فيما  6600 مرت،  ال�ستة 
 4900 ح���ايل  اجل�س�ر  منحدرات 

مرت.

- �شتة تقاطعات..
التقاطعات  تط�ير  م�سروع  وت�سمن 
و�سلة  اإن�ساء  دبي-العني،  �سارع  على 
الإمارات  �سارع  تقاطع  على  جم�ّسرة 
ج�سر  واإن�ساء  دبي-العني،  �سارع  مع 
بن حمدان  زايد  ال�سيخ  �سارع  يربط 
اآل نهيان /�سماًل وجن�باً/، ويتقاطع 
 220 بط�ل  دب��ى-ال��ع��ني،  �سارع  مع 
م������رتاً، وب�����س��ع��ة اأرب����ع����ة م�������س���ارات يف 
اإىل  ت��سعته  اإمكانية  م��ع  اجت��اه  ك��ل 
وتط�ير  م�ستقبًا،  م�سارات  خم�سة 
ال������س��ل��ة امل��ج�����ّس��رة احل��ال��ي��ة لتخدم 
احلركة املرورية القادمة من جممع 
اإىل  غرباً  املتجهة  ال�سكني  لند  دبي 
�سارع دبي-العني باجتاه دبي، واإن�ساء 
ج����دي����دة خلدمة  ���رة  و����س���ل���ة جم�������سّ
احل��رك��ة امل��روري��ة ال��ق��ادم��ة م��ن دبي 
املتجهة �سماًل اإىل املدينة الأكادميية 
وواحة ال�سيلك�ن بط�ل اإجمايل يبلغ 
528 مرتاً، مع اإن�ساء طرق خدمية 
على جانبي ال�سارع، واإن�ساء و�سات 
احلركات  ب���اق���ي  خل���دم���ة  ال��ت��ف��اف��ي��ة 

املرورية وامل�ساريع التط�يرية.
و�سمل امل�سروع كذلك تط�ير تقاطع 
املرورية  احلركة  خلدمة  ال�سبا،  ند 
من �سارع دبي-العني اإىل منطقة ند 
ال�سبا والعك�ض، اإ�سافة اإىل حت�سينات 
الداخلة  ال�����س��ط��ح��ي��ة  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
ال�سبا،  ن���د  م��ن��ط��ق��ة  يف  واخل����ارج����ة 
امليدان  �سارع  تقاطع  وكذلك تط�ير 
مع �سارع دبي-العني وربطه مع �سارع 
املنامة، من خال ج�سر ب�سعة اأربعة 
م�����س��ارات يف ك��ل اجت����اه، ل��ل��رب��ط بني 
اإ�سافة  املنامة،  و�سارع  امليدان  �سارع 
على  ال�����س��اب��ق  اجل�����س��ر  ت��ط���ي��ر  اإىل 
� العني خلدمة  امليدان ودبي  �سارعي 

امل�ساريع التط�يرية مليدان. 

خالل افتتاحه م�شروع تطوير �شارع دبي-العني بتكلفة اإجمالية مليارّي درهم

حمدان بن حممد: هدفنا اأن تكون دبي اأف�سل مدينة يف البنية التحتية
م�شروع تطوير �شارع دبي-العني يخدم 1.5 مليون ن�شمة وياأتي �شمن اخلطة اال�شرتاتيجية للنقل يف دبي

متقّدمة على نيويورك و�شنغافورة وبرلني 

لطيفة بنت حممد: دبي الثانية عامليا والأوىل اإقليميا يف عدد م�ساريع ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف ال�سناعات الثقافية والإبداعية لعام 2021
زة - لطيفة بن حممد: النتائج املحققة تعك�ص ا�شتقرار اال�شتثمار يف دبي �شمن اأن�شطة االقت�شاد االإبداعي بف�شل بنيتها التحتية العاملية وبيئتها املحفِّ

- هالة بدري: ما�شون يف تعزيز مكانة دبي على خارطة االقت�شاد االإبداعي العاملية ودعم املواهب بتطوير 
اال�شرتاتيجيات واالأطر الت�شريعية ل�شمان �شهولة ممار�شة االأعمال التجارية يف املجاالت االإبداعية

- هالل املري: ال�شناعات الثقافية واالإبداعية يف دبي اأ�شبحت من اأهم القطاعات اجلاذبة لال�شتثمار
- فهد القرقاوي : القطاع ي�شهد تطورًا ملمو�شًا يف جذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر باأنواعه املختلفة

••دبي-وام:

اأّكدت �سم� ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد اآل مكت�م، رئي�سة هيئة الثقافة 
والفن�ن يف دبي “دبي للثقافة” م�ا�سلة دبي تعزيز مكانتها ك�جهة عاملية رائدة 
يف ا�ستقطاب ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف ال�سناعات الثقافية والإبداعية، م�سرية 
اإىل جناح الإمارة يف جذب 233 م�سروعاً ا�ستثمارياً جديداً يف ال�سناعات الثقافية 
لتاأتي دبي يف املركز الثاين عاملياً يف  والإبداعية بح�سب “مر�سد دبي لا�ستثمار”، 
2021، متقدمًة  العام  املبا�سر اجلديدة يف  الأجنبي  جذب م�سروعات ال�ستثمار 
تاميز  فاينن�سال  بيانات  بح�سب  وذل��ك  املا�سية،  الأع����ام  يف  اخلام�ض  امل��رك��ز  م��ن 
الأجنبي  ال�ستثمار  بيانات م�ساريع  املتخ�س�سة يف ر�سد  اآي ماركت�ض”،  “اإف دي 
مل�ؤ�س�سة  التابع  “مر�سد دبي لا�ستثمار”  بيانات  املبا�سر اجلديدة عاملياً. وت�سري 
دب��ي، من  وال�سياحة يف  القت�ساد  دائ��رة  اإح��دى م�ؤ�س�سات  ال�ستثمار،  لتنمية  دبي 
خال تتبع وحتليل تدفقات كافة اأن�اع ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة اإىل اإمارة 
الثقافية  ال�سناعات  يف  املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار  يف  ملح�ظ  من���  اإىل  دب���ي، 
تعزيز جاذبية  2021 يف  العام  املحّققة خال  النتائج  �ساهمت  فقد  والإبداعية، 
الإمارة لا�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة يف قطاع ال�سناعات الثقافية والإبداعية. 
وحافظت دبي على �سدارتها الإقليمية يف املركز الأول يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اإفريقيا من حيث عدد م�سروعات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف القت�ساد 
الإبداعي، بينما وا�سلت �سع�دها عاملياً حيث حّلت يف املركز الثاين، متف�قة على 
مدن كربى مثل ني�ي�رك و�سنغاف�رة وبرلني من حيث عدد امل�ساريع التي بلغت 
اإقليمياً  الأول  املركز  يف  �سدارتها  على  دب��ي  حافظت  كما   ..  2021 لعام   233
الأجنبي  ال�ستثمار  م��ن  ال���ظ��ائ��ف  ا�ستحداث  ت�سنيف  يف  عاملياً  ال��راب��ع  وامل��رك��ز 
فيما  والإب��داع��ي��ة،  الثقافية  ال�سناعات  يف  وظائف   6،204 بلغت  والتي  املبا�سر 
ال�ستثمار  م�ساريع  اأم���ال  روؤو���ض  تدفقات  لإجمايل  التقديرية  القيمة  جت��اوزت 
اأجنبية  ا�ستثمارات  نف�سه.  العام  درهم يف  مليار   4.9 القطاع  املبا�سر يف  الأجنبي 
م�ستدامة واأو�سحت �سم� ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد اآل مكت�م اأن دبي 
�سهدت على مدار ال�سن�ات املا�سية ا�ستمراراً يف تدفق ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
اإىل الإمارة يف قطاعات القت�ساد الإبداعي، وذلك بف�سل ت�جيهات وجه�د القيادة 
البنية  تهيئة  خ��ال  م��ن  وامل��ب��دع��ني،  ل��اإب��داع  اأوىل  وج��ه��ة  دب��ي  جلعل  الر�سيدة 
من�  لتعزيز  الداعمة  والت�سريعية  القان�نية  البيئة  وتط�ير  املبتكرة،  التحتية 
�سمن  وم�ستداماً  ملم��ساً  واقعاً  ونتائجها  ثمارها  جعل  ما  الإب��داع��ي،  القت�ساد 

العامل؛ اإىل جانب تركيزها على الإن�سان كمح�ر مل�سريتها التنم�ية ال�ساملة، فهي 
ت�ستهدف دوماً تعزيز رفاهية امل�اطنني واملقيمني والزوار على حد �س�اء، والرتقاء 
مب�ست�ى اخلدمات املقدمة لهم، ما يعزز الثقة يف الإمارة ويجعلها وجهًة مف�سلة 
لتاأ�سي�ض الأعمال والعي�ض والرتفيه. وجهة عاملية لل�سناعات الثقافية والإبداعية 
الهيئة م�ستمرة يف  اأن  “دبي للثقافة”  ب��دري، مدير عام  اأّك��دت هالة  من جانبها 
مك�نات  خمتلف  اأم��ام  للنم�  متجّددة  اآف��اق  فتح  �ساأنها  من  التي  الأ�س�ض  ت�طيد 
العاملية  ال�ساحة  على  مكانتها  وتر�سيخ  الإم����ارة،  يف  والإب��داع��ي  الثقايف  القطاع 
ك�جهة مثلى لا�ستثمار يف هذه املجالت، وقالت: ما�س�ن يف “دبي للثقافة” على 
نهجنا لتعزيز مكانة دبي على خارطة القت�ساد الإبداعي العاملية، ويف دعم امل�اهب 
واجتذابها عن طريق تط�ير الآليات وال�سرتاتيجيات والأطر الت�سريعية والل�ائح 
وال�سيا�سات التي ت�سمن �سه�لة ممار�سة الأعمال التجارية يف املجالت الإبداعية، 
ويف ا�ستثمار �سراكاتنا مع الهيئات احلك�مية و�سبه احلك�مية واخلا�سة، واخلرباء 
ت�سمن  جديدة  فر�ض  خلق  اأج��ل  من  الإب��داع��ي  القطاع  وممثلي  وال�ست�ساريني 
الزده��ار للجميع، و�س�ًل اإىل تر�سيخ مكانة الإم��ارة ك�جهة عاملية لا�ستثمار يف 
ال�سناعات الثقافية والإبداعية. واأملحت بدري اإىل اأّن العام 2021 �سهد ا�ستمراراً 
الإم��ارة رغم  الإبداعي يف  القطاع  املبا�سر يف  الأجنبي  ال�ستثمار  روؤو���ض  يف تدفق 
اأن ذلك يعك�ض مرونتها وجاهزيتها مل�اجهة جميع  اإىل  ظروف اجلائحة، من�هًة 
ورعاية  لحت�سان  فيها  امل��ائ��م  امل��ن��اخ  ت�فر  نف�سه  ال���ق��ت  يف  وي���ؤك��د  التحديات، 

رحلة التط�ير والبناء الذي تنتهجه القيادة احلكيمة. وخال ال�سن�ات اخلم�ض 
2021 �سهدت الإمارة تدفقا ملح�ظاً يف ال�ستثمار الأجنبي   - 2017 املا�سية 
املبا�سر يف ال�سناعات الثقافية والإبداعية حيث بلغ عدد امل�ساريع 787 م�سروعاً 
املبا�سر يف القطاع، والتي  اأم���ال ال�ستثمار الأجنبي  ا�ستمرار تدفقات روؤو���ض  مع 
تلك  بف�سل  امل�ستحدثة  ال�ظائف  ع��دد  و�سل  حني  يف  دره��م،  مليار   50.9 بلغت 
امل�سروعات اإىل 32،542 وظيفة يف الفرتة نف�سها وذلك بح�سب بيانات “مر�سد 
م��ن حيث عدد  امل��رك��ز اخل��ام�����ض ع��امل��ي��اً  ب��ذل��ك دب��ي يف  ل��ت��اأت��ي  دب��ي لا�ستثمار”، 
امل�ساريع واملركز الثامن من حيث روؤو�ض الأم���ال الأجنبية املبا�سرة يف القت�ساد 
الإبداعي، واملركز الرابع من حيث عدد ال�ظائف امل�ستحدثة بف�سلها خال تلك 
الفرتة، وذلك بح�سب بيانات فاينن�سال تاميز “اإف دي اآي ماركت�ض«. وقالت �سم� 
رئي�سة هيئة الثقافة والفن�ن يف دبي : تعك�ض النتائج املحققة ن�سج وا�ستقرار بيئة 
ال�ستثمار يف الإمارة على م�ست�ى قطاعات القت�ساد الإبداعي بف�سل منظ�متها 
زة لاأعمال الإبداعية، والُبنى التحتية والتكن�ل�جية  البيئية والقت�سادية املحفِّ
املتط�رة التي متتلكها، والتي ُتعَترب من الأف�سل على م�ست�ى العامل، ما جعلها 
قادرة على ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة. واأ�سافت �سم�ها: ت�سّكل دبي 
للبيئة  نظراً  فيها  العاملي  الإبداعي  املجتمع  يزدهر  حيث  للم�اهب،  جذب  نقطة 
التمكينية للتعّلم والتط�ير والبتكار وخلق الفر�ض التي ت�فرها للم�اهب، ف�سًا 
عن الن�سيج الجتماعي الفريد الذي تتمتع به دبي بتن�ع ثقافاتها وانفتاحها على 

املبدعني مبا ي�سمن ا�ستقرار وا�ستدامة اأعمالهم وتناف�سيتها.

اقت�شاد متنّوع
 من جهته، اأكد �سعادة هال �سعيد املري، املدير العام لدائرة القت�ساد وال�سياحة 
م�ؤ�سرات  كافة  يف  وعاملياً  اإقليمياً  دبي  اإليها  و�سلت  التي  البارزة  املكانة  اأن  بدبي، 
ج��ذب ال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���س��رة ه��ي ث��م��رة روؤي���ة ال��ق��ي��ادة احلكيمة التي 
ال�سناعات  اأن  اإىل  م�سرياً  والبتكار،  املعرفة  على  قائم  متن�ع  اقت�ساد  عنها  نتج 
الثقافية والإبداعية يف اإمارة دبي اأ�سبحت من اأهم القطاعات اجلاذبة لا�ستثمار 
دبي  مكانة  بتعزيز  �ساهمت  اأن��ه��ا  كما  امل���اه��ب،  وك��ذل��ك  املتقدمة  والتكن�ل�جيا 
لت�سبح يف �سدارة املدن اجلاذبة مل�ساريع ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر اجلديدة عاملياً 

يف 2021. 

تطور ملمو�ص 
من ناحيته، اأ�سار فهد القرقاوي، املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار، 
جذب  يف  ملم��ساً  ت��ط���راً  ي�سهد  والإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�سناعات  قطاع  اأن  اإىل 
امل�ساريع  جانب  اإىل  ت�سمل،  التي  املختلفة  ب��اأن���اع��ه  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 
الندماج  وم�ساريع  ال�ستثمار  اإع���ادة  م�ساريع  م��ن  ك��ًا  اجل��دي��دة،  ال�ستثمارية 
الأجنبي  وال�ستثمار  ال�ستثمار اجلديدة،  واأن�اع  امل�سرتكة  وامل�ساريع  وال�ستح�اذ 
لا�ستثمار”  دبي  “مر�سد  بيانات  اأن  اإىل  م�سرياً  املغامر،  امل��ال  راأ���ض  من  املبا�سر 
القت�سادية  القطاعات  يف  ال�ستثمار  تدفقات  عن  �ساملة  حتليلية  �س�رة  تقدم 
بالإمارة، مبا يعزز من عمليات التخطيط ال�سرتاتيجي لرتويج وجذب وت�سهيل 

ال�ستثمار وتقدمي خدمات متخ�س�سة م�ث�قة ملجتمع امل�ستثمرين العاملي.
الفرتة  يف  اجل��دي��دة  ال�ستثمارية  امل�ساريع  ن�سبة  اأن  اإىل  املر�سد  بيانات  وت�سري 
نف�سها بلغت 71 %، بينما �سكلت م�ساريع الندماج وال�ستح�اذ ن�سبة 12 % من 
% وامل�ساريع   9 عدد امل�ساريع الكّلي، وو�سلت ن�سبة م�ساريع اإعادة ال�ستثمار اإىل 
امل�سرتكة اإىل 2 %، واأن�اع ال�ستثمار اجلديدة اإىل 5 % من اإجمايل عدد امل�ساريع 
مع  للثقافة”  “دبي  وتعمل  والب��داع��ي��ة.  الثقافية  ال�سناعات  يف  ال�ستثمارية 
�سركائها ال�سرتاتيجيني على تط�ير اأطر عمل فاعلة من �ساأنها تعزيز الزدهار 
الذي ي�سهده قطاع الثقافة والفن�ن يف اإمارة دبي والرتقاء مب�ساهمته يف الناجت 
الإجمايل املحلي، مدع�مًة يف ذلك بالتفعيل الكامل لقان�ن تاأ�سي�سها الذي ين�ض 

ن لهذا القطاع يف الإمارة. م، وممِكّ على دورها ك�سانع �سيا�سات، ومنِظّ

»ديتك« بواحة دبي لل�سيليكون يتعاون مع غرفة التجارة العربية الإيطالية لتبادل املعرفة 
•• دبي-الفجر: 

الأك���رب من  “ديتك”،  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  التكن�ل�جي  دب��ي  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
ن�عه يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا للتكن�ل�جيا وم�ساحات 
�سلطة  حتت  املن�س�ية  لل�سيليك�ن  دب��ي  ل�احة  والتابع  امل�سرتكة،  العمل 
بالتعاون مع غرفة التجارة  دبي للمناطق القت�سادية املتكاملة “دييز”، 
ال��ع��رب��ي��ة الإي��ط��ال��ي��ة امل�����س��رتك��ة، اإط����ار ع��م��ل ي��ه��دف اإىل ت��ب��ادل املعرفة 
الهتمام  ذات  املبادرات  وتن�سيق  والغرفة  “ديتك”  واملعل�مات بني مركز 

امل�سرتك وامل�ساركة يف الفعاليات واإعداد الدرا�سات واملن�س�رات.
و�س�ل  ت�سهيل  ع��ل��ى  “ديتك”  م��رك��ز  �سيعمل  ال��ت��ع��اون،  ه���ذا  ومب���ج��ب 
ال�سركات  “مكتب  من  للت��سع  والطاحمة  النا�سئة  الإيطالية  ال�سركات 
النا�سئة” التابع ل�غرفة التجارة العربية الإيطالية امل�سرتكة اإىل خدماته 

وال�سركات الطاحمة للت��سع يف كا البلدين. وتعليًقا على التعاون، قال 
واحة  يف  الأعمال  وري��ادة  التكن�ل�جيا  اأول  رئي�ض  نائب  الفا�سي،  غامن 
كمنطقة  لل�سيليك�ن  دب��ي  واح���ة  مكانة  م��ع  “متا�سياً  لل�سيليك�ن:  دب��ي 
ح���رة ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وم����ق���ع م��رك��ز دب���ي ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي لريادة 
املتخ�س�سة  النا�سئة  وال�سركات  الأعمال  ل��رواد  مف�سلة  ك�جهة  الأعمال 
ب��ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، ن��ح��ر���ض ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة والدولية 
 2020 اإك�سب�  التي �سهدها  التفاهم  الزيارات ومذكرات  وم�ا�سلة زخم 
الإمارات  دول��ة  “لدى  الفا�سي:  واأ���س��اف  اأ���س��ه��ر«.  �ستة  م��دى  دب��ي على 
العربية املتحدة واإيطاليا عاقات جتارية ثنائية ق�ية، ونحن حري�س�ن 
يف واحة دبي لل�سيليك�ن على بناء �سراكة ن�عية مع غرفة التجارة العربية 
“ديتك”  مركز  يف  الإيطالية  ال�سركات  عدد  لزيادة  امل�سرتكة  الإيطالية 
التكن�ل�جي املتكامل ب�احة دبي لل�سيليك�ن«. من جانبه، قال بيرتو باول� 

وبراجمه، بينما �ستق�م الغرفة بالرتويج خلدمات وبرامج املركز. ويهدف 
اأن�ساأته غرفة التجارة العربية الإيطالية  مكتب ال�سركات النا�سئة، الذي 
منظ�مات  ب��ني  التقاء  نقاط  اإن�����س��اء  اإىل   ،2019 ن�فمرب  يف  امل�سرتكة 
ال�سركات النا�سئة والبتكار يف البلدان العربية واإيطاليا، مع ت�سجيع نقل 

املعرفة واخلربة وتعزيز فر�ض الأعمال امللم��سة.
الأعمال  ل��ري��ادة  التكن�ل�جي  دب��ي  م��رك��ز  �سيعمل  ال�����س��راك��ة،  اإط���ار  ويف 
على  بانتظام  امل�سرتكة  الإي��ط��ال��ي��ة  العربية  ال��ت��ج��ارة  وغ��رف��ة  “ديتك” 
م�ساركة اخلربات، والرتويج للم�ؤمترات والندوات والجتماعات، وتبادل 
اأو املن�س�رات ذات ال�سلة وتعزيز املبادرات التي  املعل�مات ح�ل الدرا�سات 
للجانبني يف  امل�سرتك  الهدف  مع  وذل��ك متا�سياً  الطرفني،  ينظمها كا 
تعزيز الظروف املثالية لتط�ير منظ�مات البتكار، وزيادة املعرفة املتبادلة 
ببيئة الأعمال والأدوات الت�سغيلية التي ميكن اإتاحتها لل�سركات النا�سئة 

رامبين�، ال�سريك امل�ؤ�س�ض ونائب رئي�ض غرفة التجارة العربية الإيطالية 
امل�سرتكة: “ترتبط الإمارات واإيطاليا بعاقات ثنائية وطيدة، ل �سيما من 
الناحية القت�سادية، حيث احتلت اإيطاليا يف عام 2020 املرتبة الثامنة 
بني اأكرب ال�سركاء التجاريني لدولة الإمارات على م�ست�ى العامل اإذ بلغت 
الإمارات  من  وواردات��ه��ا  دولر  مليارات   4.72 الإم���ارات  اإىل  �سادراتها 
5.19 مليارات دولر. ونحن نثق مبكانة مركز دبي التكن�ل�جي لريادة 
�سريحة  ت�سكل  التي  النا�سئة،  التقنية  لل�سركات  حي�ي  كمركز  الأعمال 
اأنحاء  جميع  ويف  واإيطاليا  الإم����ارات  يف  الأع��م��ال  جمتمع  م��ن  متنامية 
العامل. وتلتزم غرفة التجارة العربية الإيطالية امل�سرتكة ببناء اجل�س�ر 
النا�سئة وامل�ستثمرين يف  الأعمال وال�سركات  العاقات بني رواد  وت��سيع 
وحتقيق  الثنائية  العاقات  لتعزيز  املتحدة  العربية  والإم���ارات  اإيطاليا 

الفائدة لكا البلدين«.

وت�فري  اللكرتونية  خدماتها  باقة 
كافة  ع��ل��ى  للتقدمي  متن�عة  ق��ن���ات 
واإ�ستحداث خدمات جديدة  خدماتها 
ع���رب ت��ن���ي��ع ���س��راك��ات��ه��ا م���ع اجلهات 

احلك�مية واخلا�سة ذات ال�سلة.

ح�����زم م����ن اخل����دم����ات امل�������س���رتك���ة مع 
اجلهات الأخرى يعزز القيمة امل�سافة 
للمتعاملني وي�سمن ت�سهيل اإجراءات 
تنفيذها،  وق����ت  وت�����س��ري��ع  اخل���دم���ة 
تكاملية  م�سروع  تنفيذ  ان  م��سحة 

وربطه  للمن�ساآت  الع�س�ية  خ��دم��ات 
مع نظام منطقة عجمان احلرة يزيد 
املتعاملني،  و���س��ع��ادة  ر���س��ا  ن�سبة  م��ن 
م��سحة اأن غرفة عجمان بت�جيهات 
الإدارة، حري�سة على تط�ير  جمل�ض 

•• عجمان -الفجر:

لاإرتقاء  امل�����س��رتك��ة  اجل���ه����د  ���س��م��ن 
ر�سا  ن�������س���ب���ة  وزي�����������ادة  ب�����اخل�����دم�����ات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وحت��ق��ي��ق الإ����س���ت���دام���ة يف 
غرفة  قامت  الرقمي،  التح�ل  خطة 
بالتعاون مع  و�سناعة عجمان  جت��ارة 
منطقة عجمان احلرة بتنفيذ م�سروع 
للمن�ساآت  الع�س�ية  خدمات  تكاملية 
ن���ظ���ام م��ن��ط��ق��ة عجمان  ورب���ط���ه م���ع 

احلرة. 
مدير  ال�س�يدي  �سامل  �سعادة  وثمن 

اإ�ستثمارات  ل�ستقطاب  اجل��اذب  املناخ 
�سعادة  ق����ال  وم����ن ج��ان��ب��ه،  ج���دي���دة. 
عام  م��دي��ر  ال�����س���ي��دي،  علي  املهند�ض 
“تعك�ض هذه  منطقة عجمان احلرة: 
امل�سرتك  الل��ت��زام  الن�عية  اخل��ط���ة 
ال�سبل  وك��اف��ة  امل�����ارد  جميع  ب��ت���ف��ري 
عجمان  م��ك��ان��ة  ل��رت���س��ي��خ  ال����ازم����ة 
ال���ري���ادي���ة حم��ل��ي��اً وع���امل���ي���اً يف جمال 
احل���ك��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة. ك��م��ا ن�سعى 
اإىل  من خال ت��سيع نطاق �سراكتنا 
وُمبتكرة  ج���دي���دة  ط����رق  ا���س��ت��ح��داث 
لتط�ير عملياتنا، واعتماد الإجراءات 

عجمان،  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ع��ام 
التعاون وال�سراكة القائمة بني غرفة 
ع���ج���م���ان وم��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان احل����رة 
ممار�سة  ت�����س��ه��ي��ل  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م��ا 
اأهمية م�سروع  على  م���ؤك��داً  الأع��م��ال، 
اإع��ت��م��اد ن��ظ��ام م���ح��د ل��رب��ط خدمات 
الع�س�ية بني غرفة عجمان ومنطقة 
حتقيق  يف  ودوره  احل������رة  ع���ج���م���ان 
تقدمي  يف  اجل��������دة  م����ع����دلت  اأع����ل����ى 
اخل���دم���ات وت���ف��ري ب��ي��ئ��ة ع��م��ل مرنة 
تت�سم بال�سرعة وت�فري قاعدة بيانات 
يت�افق  الذي  الأم��ر  �ساملة وم�حدة، 

م��ع ت���ج��ه��ات غ��رف��ة ع��ج��م��ان لت�فري 
واإ�ستدامة  لنم�  داع��م��ة  اأع��م��ال  بيئة 
الأع�����س��اء ومب��ا ي��ت���اك��ب م��ع تطلعات 

اأ�سحاب الأعمال وامل�ستثمرين.
بني  والقائم  الفعال  بالتعاون  واأ���س��اد 
كافة اجلهات احلك�مية املعنية بال�ساأن 
الق���ت�������س���ادي يف الإم���������ارة واجل���ه����د 
املقدمة  اخل��دم��ات  لتط�ير  امل��ب��ذول��ة 
مل��ج��ت��م��ع الع���م���ال وت���ب���ادل اخل����ربات 
تعزيز  ب���ه���دف  امل���م���ار����س���ات  واأف�������س���ل 
الإقت�سادية  عجمان  اإم���ارة  تناف�سية 
وتهيئة  ال��ق��ائ��م��ة  الع����م����ال  وت��ن��م��ي��ة 

ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة، مب���ا ي��ع��زز بيئة 
الأعمال وال�ستثمار يف الإمارة. ويعد 
ن��ق��ل��ًة ه���ام���ًة يف �سبيل  امل�����س��روع  ه���ذا 
لدولة  املرم�قة  العاملية  املكانة  تعزيز 
الإم�������ارات ب��اع��ت��ب��اره��ا م���رك���زاً رائ����داً 
املزيد  ا�ستقطاب  خال  من  لاأعمال 
عجمان،  اإم���ارة  اإىل  ال�ستثمارات  من 
ومتكاملة  م��ت��م��ي��زة  جت��رب��ة  و���س��م��ان 

ل�سركاء الأعمال.«
اأ.فاطمة الع��سي، مدير  واأك��دت  هذا 
اإدارة م�ساريع التكن�ل�جيا واخلدمات 
اإطاق  اأن  عجمان،  غرفة  يف  الذكية 

اإطالق نظام تكاملي موحد يربط بني كل من خدمات 
ع�سوية الأع�ساء لغرفة عجمان وخدمات منطقة عجمان احلرة
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

ل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع���ت���م���دت 
املحلية  ال�����س��راع��ي��ة  ل��ل�����س��ف��ن  ال��ق��ف��ال 
قدما يف ن�سخته رقم ٣١ والذي ينظمه 
نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
برعاية ودعم من �سم� ال�سيخ حمدان 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت���م ويل 
التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد 
�س�اطئ جمريا  ال��ع��رب يف  ب��رج  فندق 
يف  الأغ���ل���ى  لل�سباق  ال��ن��ه��اي��ة  كنقطة 

امل��سم الريا�سي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
البحرية  ال�سباقات  ع�ساق  وي��رتق��ب 
ال���رتاث���ي���ة ���س��ب��اق ال��ن�����س��خ��ة رق����م ٣١ 
م���ن ح����دث ال��ق��ف��ال ال���ف���رتة م���ن ي�م 
اجلمعة اإىل ي�م الأحد املقبلني )٣-٥ 
ال�سباق  لن��ط��اق��ة  ك��م���ع��د  ي���ن��ي���( 

وتقارير  البحر  وحالة  ظروف  ح�سب 
الر�����س����اد اجل����ي���ة وب���ن���اء ع��ل��ى ق���رار 
اللجنة املنظمة والتي تتابع عن كثب 
م��ع��ط��ي��ات ال��ن�����س��رة ال��ب��ح��ري��ة خال 

الفرتة وال�ساعات القادمة

وينطلق احلدث كاملعتاد منذ تاأ�سي�سه 
ب�نعري  ج��زي��رة �سري  م��ن   ١٩٩١ ع��ام 
خط  ب��اجت��اه  العربي  اخلليج  عمق  يف 

تزيد  مل�سافة  دب��ي  �س�اطي  يف  النهاية 
ب��ح��ري��ا م������رورا بخط  ع���ن ٥٠ م��ي��ا 
جزيرة  قبالة  الأوىل  امل��رح��ل��ة  نهاية 

القمر )ني�ة بن حنظ�ل( اأحد املعامل 
و�س�ل  دب��ي  الدنيا  دان��ة  يف  البحرية 
اعتمدته  ال�����ذي  ال��ن��ه��اي��ة  خ���ط  اإىل 

م�ؤخرا قبالة فندق برج العرب
وي��ع���د ف��ن��دق ب��رج ال��ع��رب اإىل م�سهد 

�سباق )القفال(
الثاثني  الن�سخة  �سباق  �سهد  بعدما 
ال��راب��ع من  ال��ن��ادي يف  وال����ذي نظمه 
اختيار  امل���ا����س���ي  ال���ع���ام  ي���ن��ي���  ���س��ه��ر 
املعلم  ام��ام  كانت  اأخ��رى  نهاية  نقطة 
احل�������س���اري اجل���دي���د )ع����ني دب����ي( يف 
نخلة  جزيرتي  ب��ني  ال�اقعة  املنطقة 

جمريا وبل� واترز.
ب���ن كري�سان    وح���ر����ض ج��م��ال زع���ل 
املهريي ع�س� جمل�ض اإدارة نادي دبي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ع�س� 
على  لل�سباق  املنظمة  العليا  اللجنة 

�سم�  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر  ت���ج��ي��ه 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكت�م 
دعمه  ع��ل��ى  احل���دث  راع���ي  التنفيذي 

واهتمامه امل�ستمر.
وقال جمال زعل بن كري�سان املهريي 
للريا�سات  ال������دويل  دب����ي  ن�����ادي  ان 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  وال��ل��ج��ن��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
تنفيذ  على  دائ��م��ا  حري�س�ن  للحدث 

ت�جيهات �سم� راعي احلدث وت�سهيل 
وماك  ن�اخذة  من  امل�ساركني  مهمة 
النجاح  �سركاء  م��ع  بالتعاون  وب��ح��ارة 
وامل�ؤ�س�سات  احل��ك���م��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��ن 
ال����ط���ن���ي���ة وال����ت����ي ت�����س��ه��م يف اإجن�����اح 
اللجنة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار  ال���ت���ظ���اه���رة 
امل��ن��ظ��م��ة ت���ا���س��ل ج��ه���ده��ا م��ع باقي 
ال��س�ل  اأج���ل  م��ن  وت�سهر  ال�����س��رك��اء 
اإىل اأعلى معدلت اجلاهزية يف انتظار 

�ساعة ال�سفر لبدء امللحمة التاريخية 
م����ن ج����زي����رة ����س���ري ب����ن���ع���ري خ���ال 
اختيار  اأن  م����ؤك���دا   ، امل���ق���ررة  ال��ف��رتة 
نهاية هذه  ال��ع��رب كخط  ب��رج  ف��ن��دق 
املرة جاء يف اإط��ار �سعى النادي لبراز 
معامل دبي وبعد ا�ستق�ساء اهل ال�ساأن 
من ن�اخذة وم��اك  متمنيا يف ختام 
اإىل  امل�ساركني  اأن ي�سل جميع  حديثه 

خط النهاية يف اأمن و�سامة

ن�سبيا  اجلديدة  البادل،  ريا�سة  �سقت 
ب��ق���ة بني  ب��غ��ريه��ا، طريقها  م��ق��ارن��ة 
الريا�سات ال�سعبية خا�سة يف املنطقة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة، وت���اأك���د ذل���ك ب������س���ح يف 
�سمن  وال�����س��ي��دات  ال��رج��ال  مناف�سات 
اخلليجية  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
الثالثة التي ت�ست�سيفها الك�يت حتى 

اجلاري.  ماي�   31
ال����ب����ادل �سمن  واأدرج��������ت م��ن��اف�����س��ات 
اخلليجية  للدورة  الر�سمي  الربنامج 
لعبة   16 يت�سمن  وال����ذي  ب��ال��ك���ي��ت 
الرجال،  ريا�سية، و�سملت مناف�ساتها 
وال�سيدات اأي�سا يف اأول ح�س�ر لهن يف 

الدورات اخلليجية. 
واإمتازت مباريات البادل لدى الفئتني 
ب��ال��ت��ح��دي وال��ت�����س���ي��ق، ب��رغ��م تك�ين 
فئة  يف  خا�سة  امل�ساركة  الفرق  بع�ض 
اإن  كما  وج��ي��زة،  ف��رتة  منذ  ال�سيدات 
هذه  اأن  اأثبتت  اجلماهريية  امل�اكبة 

اللعبة حتظى ب�سعبية كبرية. 
واأو����س���ح ع��م��ر ال��زن��ك��ي رئ��ي�����ض احتاد 

ا�ست�سافة  اإن  الك�يت،  البادل تن�ض يف 
مناف�سات البادل تن�ض لأول مرة �سمن 
اخلليجية  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
الأوملبية  اللجنة  خماطبة  بعد  ج��اءت 
ال��ك���ي��ت��ي��ة ال��ت��ي رح��ب��ت ب��ال��ف��ك��رة بعد 
انت�سار �سعبية اللعبة يف الك�يت وعلى 
امل�����س��ت���ى اخل��ل��ي��ج��ي رغ���م اأن���ه���ا لعبة 
لقت  اخل���ط����ة  اأن  اإل  اأومل���ب���ي���ة،  غ���ري 

فاقت  واأ����س���داء  م�سب�ق  غ��ري  جن��اح��ا 
الت�قعات،. 

اأ�سرة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  وت���ج��ه 
ال���ب���ادل ت��ن�����ض وج��م��ي��ع م���ن ���س��اه��م يف 
جن�����اح م�������س���ارك���ة ال��ل��ع��ب��ة يف ال������دورة 
اخلليجية التي �سهدت مناف�سات ق�ية 

بني املنتخبات اخلليجية امل�ساركة. 
ومي����ك����ن ت���ل���م�������ض الإجن�����������از واخل�����ط 

ال��ت�����س��اع��دي ل��ه��ذه ال��ل��ع��ب��ة م��ن كام 
فاطمة  ال���ع���م���اين  امل���ن���ت���خ���ب  ق����ائ����دة 
النبهاين املت�جة مع زمياتها بذهبية 

ال�سيدات يف الدورة اخلليجية. 
التن�ض  لع���ب���ة  ال���ن���ب���ه���اين،  وق����ال����ت 
ال�سابقة، بعد الف�ز بالذهبية: اإن لعبة 
البادل حديثة جدا يف ال�سلطنة، حيث 
�سيد اأول ماعبها يف �سبتمرب املا�سي. 

�سارك الفريق القطري للمرة الأوىل 
يف اإ�ستحقاق خارجي يف مار�ض املا�سي 
بالبط�لة اخلليجية التي اإ�ست�سافتها 

الدوحة. 
وتابعت: جتمعنا قبل البط�لة بثاثة 
اإ�ستعداد  اأو  مدرب  وج�د  دون  اأ�سابيع 
البط�لة،  حققنا  ذل��ك  ورغ���م  ج���دي، 
التي  اخلليجية  بالبط�لة  ت�جنا  كما 

اأقيمت يف دبي. 
�سعادتها  ع����ن  ال���ن���ب���ه���اين  واأع�����رب�����ت 
باحل�س�ل على الذهبية يف اأول ظه�ر 
اخلليجية،  ال��ل��ع��اب  ب������دورات  ل��ل��ع��ب��ة 
معتربة اأن التنظيم كان اأكر من رائع.  
باللقب  لل�سيدات  ع��م��ان  ف��ري��ق  وت����ج 
فتغلب  مبارياته،  ف���زه يف جميع  بعد 
 ،1-2 الك�يتي  ن��ظ��ريه  على  ال�سبت 
والماراتي  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ع��ل��ى  وقبلها 
اأي�سا.   ال��ن��ت��ي��ج��ة  بنف�ض  وال�����س��ع���دي 
الاعبات  من  العماين  الفريق  تاألف 
فاطمة النبهاين وعزة الهنانية و�سارة 
واإيثاء  البل��سية  وم���رمي  البل��سية 
وفرح  ال��ع���ي��دي��ة  ومليحة  البل��سية 

الزبري وج�د ل�سك�. 
الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  ال��ك���ي��ت  واأح����رزت 

والمارات امليدالية الربونزية. 
 

ذهبية الرجال لقطر 
عبدالعزيز  القطري  املنتخب  لع��ب 
امل��ت���ج م��ع ف��ري��ق��ه بذهبية  ال���ك����اري 

البادل للرجال حتدث عن هذه اللعبة 
احلديثة التي بداأت بالنت�سار. 

بالتت�يج  �سعيد  اأن���ا  ال���ك����اري:  وق���ال 
بامليدالية الذهبية يف امل�ساركة الأوىل 
ل���ه���ذه ال��ل��ع��ب��ة احل��دي��ث��ة ال���ت���ي ب����داأت 
بالنت�سار يف منطقة اخلليج العربي. 

وتابع: �سعداء جدا باإحراز الذهبية يف 
حر�سنا  وق��د  احلبيبة،  الك�يت  اأر���ض 
التي  امل��ب��اري��ات  ال��ف���ز يف جميع  ع��ل��ى 
لتت�يج  فعا  حدث  ما  وه�  خ�سناها 

ده�دنا باملركز الول. 

للدورة  ال��رائ��ع  بالتنظيم  اأ���س��اد  ك��م��ا 
املنتخب  ل��اع��ب��ي  امل��م��ي��ز  وب��امل�����س��ت���ى 
الك�يتي، م�ؤكدا: لقد تط�ر الاعب�ن 
ف���رتة ق�سرية،  ك��ث��ريا يف  ال��ك���ي��ت��ي���ن 
اأ�سحاب  لأن���ه���م  غ��ري��ب��ا  ل��ي�����ض  وه����ذا 

م�اهب ومهارات. 
العامة  ال��ق��ط��ري  امل��ن��ت��خ��ب  وح��ق��ق 
ال��دورة بف�زه يف مبارياته  الكاملة يف 
الذهبية،  امل��ي��دال��ي��ة  ليح�سد  الرب����ع 
والك�يت  الف�سية  الم�����ارات  ون��ال��ت 

الربونزية. 

•• دبي-وام:

الألعاب  دورة  واأب���ط���ال  جن����م  اأك����د 
جمددا   2020 ط�كي�  الباراملبية 
"فزاع" الدولية  ق�ة واأهمية بط�لة 
الهمم  لأ���س��ح��اب  ال��ط��ائ��رة  للري�سة 
بعدما �سهدت فعاليات هذه الن�سخة 
نف�ض  لنهائي  ت��ك��رارا  البط�لة  م��ن 

امل�سابقة ب�ط�كي� 2020.
اخلام�ض  ال��ي���م  مناف�سات  و���س��ه��دت 
"فزاع"،  دولية  فعاليات  يف  والأخ��ري 
بنادي  حممد"  ب��ن  "مكت�م  ب�سالة 
�سباب الأهلي دبي، تكرار نهائي دورة 
ط�كي�  الأخ��رية  الباراملبية  الأل��ع��اب 
2020 بني الياباين داكاي والك�ري 
كيم، وذل��ك يف ال��دور ن�سف النهائي 

للبط�لة بدبي.

الك�ري  مناف�سه  ع��ل��ى  داك����اي  وف���از 
 11-21 ال�س�طني  بنتيجة   0-2
من  ق��ل��ي��ل��ة  ���س��ه���ر  ب��ع��د  و16-21 
نهائي  يف  ال��اع��ب  نف�ض  على  ف����زه 
ويلتقي  بط�كي�،  الباراملبية  ال��دورة 
داك����اي يف ن��ه��ائ��ي ف���ردي ال��رج��ال يف 
بالبط�لة  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ك��را���س��ي  ف��ئ��ة 
مع "�سان" بطل ه�جن ك�جن �ساحب 

امليدالية الربونزية يف ط�كي�.
و�ساهمت م�ساركة نخبة من الأبطال 
ال���ب���ارامل���ب���ي���ني اأ�����س����ح����اب اخل�����ربات 
الرائع  ال��ف��ن��ي  امل�����س��ت���ى  ال��ك��ب��رية يف 

لدولية "فزاع".
اإب����راه����ي����م مدير  ج���ع���ف���ر  واأو������س�����ح 
للري�سة  ال���دويل  ب��الحت��اد  التط�ير 
الفنية  اللجنة  رئي�ض  نائب  الطائرة 
"ط�كي�"  نهائي  تكرار  اأن  للبط�لة 

"فزاع"  ب��ط���ل��ة  ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  يف 
للحدث  املتقدمة  امل�ست�يات  يعك�ض 
من�سات  بل�غ  على  الق�ية  واملناف�سة 

التت�يج.
وقال: "امل�ست�ى الفني لدولية فزاع 
من  تعد  التي  البط�لة  مكانة  ي�ؤكد 

العامل  يف  البط�لت  واأف�سل  اأق���ى 
وال���ت���ي ت���ب����اأت م��ك��ان��ة م��رم���ق��ة يف 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ري���ا����س���ة  خ��ري��ط��ة 

العاملية".
يف  العربية  امل�ساركة  جعفر  وو���س��ف 
بط�لت فزاع ب�"املتميزة" مع ارتفاع 
لأخرى،  ن�سخة  م��ن  امل�ساركني  ع��دد 
كما اأن و�س�ل العرب لن�سف النهائي 
يف ف����ردي ال��ك��را���س��ي امل��ت��ح��رك��ة يعد 
جيدا  وم�ؤ�سرا  مك�سبا  املقايي�ض  بكل 

للم�ساركات املقبلة".
مع  �سباقة  ك��ان��ت  "الإمارات  وق���ال: 
فرق  تك�ين  يف  وال��ك���ي��ت  البحرين 
اخلليجية  ال��دول  �سعيد  على  للعبة 
م��ا ك��ان ل��ه اأث��ر كبري يف ارت��ف��اع عدد 
النهج  وف��ق  ال���دول  ب��ه��ذه  املمار�سني 

املر�س�م".

الوملبية  اللجنة  رئي�ض  ال�سباح  نا�سر  فهد  ال�سيخ  �سعادة  اأك��د 
تعترب  الثالثة  اخلليجية  الريا�سية  الألعاب  دورة  اأن  الك�يتية 
القليمية  ال��دورات  من  العديد  الك�يت  ل�ست�سافة  "بروفة" 

والقارية املقبلة. 
الثالثة  اخلليجية  الريا�سية  اللعاب  دورة  الك�يت  وت�ست�سيف 
م��ن 16 ح��ت��ى 31 م��اي��� اجل�����اري، مب�����س��ارك��ة اأك���ر م��ن األفي 
ريا�سي وريا�سية من �ست دول خليجية هي قطر و�سلطنة عمان 

وال�سع�دية والبحرين والمارات والك�يت امل�سيفة. 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض  نائب  النا�سر،  فهد  ال�سيخ  وق��ال 
للدورة اأي�سا يف لقاء مع العاميني امل�ساركني فيها: اإن اللجنة 
الن�احي،  جميع  من  اخلليجية  ال��دورة  تنظيم  �ستقيم  املنظمة 

الدورة  وه��ذه  وال�سلبيات.  لاإيجابيات  درا���س��ة  هناك  و�ستك�ن 
تعترب بروفة ل�ست�سافة الك�يت للعديد من الدورات الإقليمية 

والقارية املقبلة. 
ودعا رئي�ض اللجنة الوملبية الك�يتية "اإىل اأهمية الرتكيز على 
اللعاب الفردية يف ظل ما حتظى به كرة القدم من اإهتمام كبري 

مع باقي الألعاب اجلماعية.
كما اأكد على "اأهمية الهتمام بالكادمييات الريا�سية وبالخ�ض 
يف اللعاب القتالية لتخريج ك�كبة من البطال القادرين على 

حمل ل�اء الريا�سة اخلليجية يف خمتلف الدورات اخلارجية.
كان  امل��ن��اف�����س��ات  ه���ذه  يف  الن�سائي  العن�سر  ت���اج��د  اأن  واإع��ت��رب 
عال  فني  مب�ست�ى  بهن  اخلا�سة  امل�سابقات  ظهرت  اإذ  ايجابيا 

معربا  اخلليجية،  الن�سائية  للريا�سة  املتط�ر  امل�ست�ى  يعك�ض 
جتمع  التي  الريا�سية  امللتقيات  من  املزيد  لتنظيم  تطلعه  عن 

الريا�سيني اخلليجيني يف خمتلف اللعاب الريا�سية.
األعاب. وت�سارك ال�سيدات للمرة الوىل يف الدورة عرب 6 

فئاتهم  مبختلف  العامي�ن  به  يق�م  ال��ذي  ال��دور  اإن  وتابع: 
الائق  بال�سكل  واإظهارها  ال��دورة  لنجاح  اأ�سا�سيا  عاما  �سكل 
ال�سقاء اخلليجيني، فالف�ز   واملتميز، فنحن فرح�ن مب�ساركة 
هي احلقيقي هي اللحمة اخلليجية وجتمعنا حتت �سقف واحد 
الت�قف  �سريف بعد فرتة  اآخ�ي  ريا�سية ذهبية وتناف�ض  بروح 
ب�سبب جائحة  الريا�سية  الأن�سطة  التي طالت جميع  الط�يلة 

ك�رونا.

اللجنة املنظمة توا�شل التجهيزات

)برج العرب( خط النهاية ل�سباق القفال ٣١
املهريي: احلدث يربز معامل )دانة الدنيا(

ريا�شة البادل ت�شق طريقها بقوة بني الريا�شات ال�شعبية 

لعبة حديثة بداأت بالنت�سار ب�سرعة يف املنطقة اخلليجية 

دولية فزاع للري�سة الطائرة لأ�سحاب الهمم تزداد اإثارة بتكرار نهائي طوكيو 2020

ال�شيخ فهد النا�شر: دورة االألعاب الريا�شية اخلليجية  

بروفة ل�ست�سافة الكويت العديد من الدورات املقبلة 

•• اأبوظبي- وام:

ف�ز  اأول  تاي  للم�اي  ال�طني  منتخبنا  لعبة  ب�حمده  زينب  حققت 
ملنتخب �سيدات الإمارات يف بط�لة العامل للم�اي تاي IFMA لعام 
2022، واملقامة حاليا بالقاعة الرئي�سية مبركز اأب� ظبي للمعار�ض.
وج���اء ال��ف���ز ع��ل��ى ح�����س��اب ال��اع��ب��ة ال��ه��ن��دي��ة دي��ب��ا راج����اك بال�سربة 
القا�سية الفنية ال�سريعة يف وزن حتت 60 كجم و�سط م�ؤازرة كبرية 

من ع�ساق اللعبة.
وبهذه النتيجة تاأهلت لعبة منتخبنا ال�طني اإىل املرحلة الثانية من 

ت�سفيات املجم�عة ل�زن ال�60 كجم.

ك��م��ا ح��ق��ق لع���ب منتخبنا ال���ط��ن��ي اأي�����ب امل��ك��ي ال��ف���ز ع��ل��ى الاعب 
بال  اإبراهيم  اأي�سا  حقق  و  ق�ية،  مباراة  بعد  ل�نغ  ف���ك  الفيتنامي 
اهلل  �سيف  امل�سري  الاعب  علي  مثريا  ف���زا  ال�طني  منتخبنا  لع��ب 

قنديل يف وزن حتت 63.5 كجم ليتاأهل اإىل الدور الثاين.
الدويل  الحت��اد  رئي�ض  تب�س�ان  �ساأك�سي  الدكت�ر  التاياندي  اأع��رب  و 
اأن  م���ؤك��دا  اأب�ظبي،  العا�سمة  يف  بالت�اجد  �سعادته  عن  ت��اي  للم�اي 
دولة الإمارات اأ�سبحت رائدة يف تنظيم اأق�ى واأهم البط�لت العاملية 
اأنحاء  خمتلف  من  للريا�سيني  قبلة  يجعلها  الأل��ع��اب،م��ا  خمتلف  يف 

العامل.
ووجه رئي�ض الحتاد الدويل ال�سكر اإىل دولة الإمارات على ا�ست�سافتها 

لهذا احلدث العاملي عقب التعايف من جائحة ك�رونا،م�ؤكدا اأن البط�لة 
الاحمدود  والدعم  اجليد  التنظيم  بف�سل  املطل�ب  النجاح  �ستحقق 
من قبل امل�س�ؤولني يف دولة الإمارات، واهتمامهم بكل تفا�سيل احلدث 

من اأجل اظهاره يف اأف�سل �س�رة تليق بها.
املقبل  الأربعاء  تاي  للم�اي  الآ�سي�ي  الحت��اد  يعقد  �سياق مت�سل  ويف 
اجتماعه مبركز اأر�ض املعار�ض يف اأب�ظبي بح�س�ر التاياندي الدكت�ر 
�ساك�سي تب�س�ان رئي�ض الحتاد الدويل للعبة، و�سعادة عبد اهلل النيادي 
نائب   - العربي  الحت���اد  رئي�ض  ت���اي-  للم�اي  الإم����ارت  احت���اد  رئي�ض 
الحتادات  وممثلي  الحت��اد  اأع�ساء  وكذلك  الآ�سي�ي،  الحت��اد  رئي�ض 

الآ�سي�ية.

كورتوا يفوز بجائزة اأف�سل فوز تاريخي ل�سيدات منتخبنا الوطني للمواي تاي يف بطولة العامل باأبوظبي
لعب يف نهائي الأبطال

 
البلجيكي تيب� ك�رت�ا، بجائزة  الإ�سباين،  فاز حار�ض مرمى ريال مدريد 
لكرة  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  لبط�لة  النهائية  امل��ب��اراة  يف  املباراة"  "رجل 
الإجنليزي  ليفرب�ل  على  الفريق  ف���ز  يف  ب���ارزاً  دوراً  لعب  بعدما  ال��ق��دم، 

ع�سرة. الرابعة  للمرة  البط�لة  بلقب  وتت�يجه   ،0-1
لعبي  من  اخلطرية  الت�سديدات  من  للعديد  امل��ب��اراة  يف  ك�رت�ا  وت�سدى 
اإذ �سهد  ليفرب�ل وخا�سة امل�سري حممد �ساح وال�سنغايل �سادي� ماين، 
 3 مقابل  ال��ري��ال  م��رم��ى  على  ليفرب�ل  لع��ب��ي  م��ن  ت�سديدة   23 اللقاء 

ت�سديدات فقط لاعبي الريال على مرمى ليفرب�ل.
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اح��ت��ف��ى ن�����ادي ال���ت���ع���اون ب����اإجن����ازات 
فريق الدراجات الذي ح�سد اأف�سل 
النتائج يف م��سم -2021 2022، 
بح�س�ر عبداهلل حماد ال�سحي رئي�ض 
الإدارة، عبدالعزيز منق��ض  جمل�ض 
�سعيد  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
اأحمد رباع اأمني ال�سر العام م�سرف 
واملدرب  املجل�ض  واأع�ساء  الدراجات 
الب�سمة  ���س��اح��ب  ب���ره���ان  حم��م��د 
النتائج وامل�ست�ى  املتميزة يف  الفنية 

الفني خال ال�سن�ات املا�سية.
يف  الأول  املركز  التعاون  ن��ادي  ون��ال 
البط�لة  وك��اأ���ض  الإم������ارات  ب��ط���ل��ة 
ل��ل�����س��ب��اب ���س��د ال�����س��اع��ة ع���ن طريق 
ال�سحي،  اهلل  م���ال  ي������س��ف  ال��اع��ب 
وك����اأ�����ض  الأول  امل�����رك�����ز  ن������ال  ك���م���ا 
البط�لة "فرقي ونا�سئني" ب�ا�سطة 
املن�س�ري،  اأح��م��د  �سعيد  الاعبني 
ونعمان  رم�سان  مايد  عي�سى،  عمر 
ك���ن��ي��ي��ل، ب��ج��ان��ب ب��ط���ل��ة ال����دوري 
ل��ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب ف�����ردي ع���ن طريق 
كما ظفر  اهلل،  م��ال  ي��سف  الاعب 
بلقب بطل املجم�عة ال�سمالية لفئة 
�سعيد  ال��اع��ب  ب�ا�سطة  النا�سئني 

اأحمد املن�س�ري.
وح�سد النادي املركز الثاين يف فئة 
اأ�سبال فردي يف املجم�عة ال�سمالية 
رم�سان،  حممد  ال��اع��ب  ب�ا�سطة 
وامل����رك����ز ال���ث���اين اأ����س���ب���ال ف���رق���ي يف 
ال�����س��م��ال��ي��ة ع���ن طريق  امل��ج��م���ع��ة 
الثاثي حممد رم�سان، را�سد علي 
اإب��راه��ي��م وع��ل��ي اأح��م��د ���س��ع��ي��ب، ثم 

فردي  نا�سئني  دوري  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ب�ا�سطة الاعب عمر عي�سى.

ال�سحي  ح����م����اد  ع����ب����داهلل  واأ�������س������اد 
لفريق  امل����ت����م����ي����زة  ب���������الإجن���������ازات 
املتط�ر  الفني  وامل�ست�ى  الدراجات، 
م�ست�ى  على  البط�لت  خمتلف  يف 
امل��م��ت��از لع��ب��ني يف  والأداء  ال���دول���ة، 
�سف�ف املنتخبات ال�طنية، وقال اإن 
ما حتقق ثمرة جه�د كبرية للجهاز 
والاعبني،  والإداري  ال��ف��ن��ي  ي���ن 
النادي  اإدارة  م��ن  امل�ستمر  وال��دع��م 

ل��ك��ل م���ا ي��ع��زز ال��ت��ط���ر امل��ن�����س���د يف 
واكت�ساف  ال���ري���ا����س���ي���ة،  امل���ن���ا����س���ط 

امل�اهب، وتط�ير القدرات.
ب����دوره ع��رب �سعيد اأح��م��د رب���اع عن 
امل�سرفة  بالنتائج  وف��خ��ره  ���س��ع��ادت��ه 
ال����ت����ي ح��ق��ق��ه��ا ف����ري����ق ال�����دراج�����ات 
اإن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، وق�����ال  امل�����س��اب��ق��ات  يف 
ملرحلة  ت�ؤ�س�ض  النادي  ا�سرتاتيجية 
التمكني يف اكت�ساف ورعاية امل�اهب، 
وب��ن��اء ال����ق����درات،� وت���ف��ري الأج�����اء 
املخرجات  اإىل  ل��ل������س���ل  امل��ن��ا���س��ب��ة 

اإىل ال��رتك��ي��ز على  امل��ط��ل���ب��ة، داع��ي��اً 
اك��ت�����س��اف امل���اه��ب يف امل���دار����ض التي 
خمتلف  يف  ب����امل����ب����دع����ني  حت���ت�������س���د 
املجالت الريا�سية. ويف ختام احلفل 
وعبدالعزيز  ح���م���اد  ع���ب���داهلل  ق����ام 
منق��ض بتكرمي الاعبني املتميزين 
وامل��������درب حم���م���د ب����ره����ان، ك���م���ا مت 
تكرمي �سعيد اأحمد رباع على جه�ده 
يف تط�ر اللعبة، والهتمام بامل�اهب 
مديراً  عمله  خ��ال  م��ن  الريا�سية 
ملدر�سة غليله يف اإمارة راأ�ض اخليمة. 

بنجمهم  امل�سري�ن  يتغنى  ال��ق��اه��رة  يف  �ساح":  ���س��اح..م���  ���س��اح..م���  م��� 
املحب�ب ويرتدون قم�سان ليفرب�ل احلمراء املطب�ع عليها رقمه وا�سمه، لكن 
فريقه  خ�سارة  بعد  وجماهريه  البلد  لبن  الهزائم  �سل�سلة  ت�ا�سلت  ذلك  رغم 
اأوروب��ا يف  اأبطال  اأمام ريال مدريد الإ�سباين ال�سبت يف نهائي دوري  الإنكليزي 

كرة القدم.
لي�ست �سنة �ساح باملرة"، قال باأ�سف ي��سف حممد وه� طالب حما�سبة  "اإنها 
اأمام  ظهره  على  ليفرب�ل  قمي�ض  وا�سعاً  امل��ب��اراة  تابع  والع�سرين  احلادية  يف 

�سا�سة عماقة يف اإحدى حدائق القاهرة.
اأما خالد ي��سف، البالغ من العمر �سبعة وثاثني عاماً اأم�سى 28 عاماً منها 
الكرة  على  وا�ستح�ذنا  اأكرب  لنا فر�ض  "�سنحت  غا�سباً  فبدا  ليفرب�ل،  ي�سجع 

ب�سكل اأح�سن، لكن يف النهاية �سرق منا ريال مدريد الف�ز".
ويعترب ي��سف، وه� كادر يف النادي الر�سمي مل�سجعي ليفرب�ل يف م�سر )215 
امل�سري  واملنتخب  ال��ري��دز  ت�سجيع  ب�سيطاً:  الأم��ر  في�سب�ك(  على  ع�س�  األ��ف 

يجعل منه "امل�سجع الأقل حظاً يف العامل".
وكان احل�س�ل على اللقب حتدياً �سخ�سياً كذلك ملحمد �ساح 

املنتخب  بعدما خ�سر  اآذار-م��ار���ض  يف  بكى  ال��ذي 
يف  وف�سل  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ض  نهائي  امل�سري 

التاأهل اىل نهائيات كاأ�ض العامل 2022 
اإثر هزميته مرتني اأمام ال�سنغال.

يف تلك املباراة كان مهاجما "احُلمر" 
مانيه  و�����س����ادي�����  �����س����اح  حم���م���د 
اأن  فيمكنهما  الآن  اأم���ا  خ�سمني. 
ي�سفها  التي  للخ�سارة  معاً  يحزنا 
عمرو �سعيد، مهند�ض يف اخلام�سة 
نادي  يف  كذلك  وع�س�  والثاثني 
الأخرية  "الكارثة  باأنها  ليفرب�ل، 

يف �سيناري� يتكرر".
يتبّدد  راأى حلمه  باأ�سره  �سعب  وكان 

كرة  اأن  خ�����س������س��اً  اآذار-م�����ار������ض،  يف 
الأوىل  الريا�سة  ه��ي  م�سر  يف  ال��ق��دم 
وامل�����اذ الأخ�����ري يف ب��ل��د حم��ظ���ر فيه 

التظاهر اأو التجمع.

هذه املرة اأي�ساً، جتمع ع�سرات امل�سريني رافعني الأعام و�سارات حمراء واأخذوا 
النادي  ن�سيد  اأن��غ��ام  على  ليفرب�ل  ي��ف���ر  اأن  اهلل  وي��دع���ن  ويرق�س�ن  يغن�ن 

النكليزي ال�سهري "ي� ويل نيفر ووك األ�ن )لن ت�سري وحدك اأبداً(".
ولكنهم يع�دون اىل منازلهم منك�سي الروؤو�ض يف بلد تتزايد فيه وطاأة الت�سخم 
من  التحذير  اىل  للت�سنيف  م���دي��ز  ب���ك��ال��ة  ح��دا  م��ا  العملة،  قيمة  وخف�ض 

ا�سطرابات اجتماعية.
ورغم كل �سيء، ي�ؤمن امل�سري�ن بنجمهم البالغ 29 عاماً الذي اأفلتت منه مرة 

اأخرى جائزة الكرة الذهبية لأف�سل لعب يف العامل.
"�ساح يظل  اأن  ويعتقد ي��سف، طالب يف كلية احلق�ق يف الثانية والع�سرين، 

اأح�سن لعب يف العامل و�سيع�د اأق�ى امل��سم املقبل".
ذلك اأنه يف م�سر، التي تعد ه�لي�ود العرب، تف�ق �سعبية حممد �ساح قائد 

املنتخب ال�طني تلك التي يتمتع بها جن�م ال�سينما.
وميكن روؤي��ة �س�ر حممد �ساح يف كل مكان يف القاهرة على لفتات اإعانية 
اأو على الأبنية املرتفعة، فقد بات رمزاً للنجاح ومن�ذجاً  �سخمة ف�ق اجل�س�ر 

تتطلع اىل تقليده غالبية ال�سباب يف م�سر.
وعلى ال�سا�سة ال�سغرية يقدم �ساح اإعانات للح�ض على الإقاع عن التدخني 
وجتنب تناول املخدرات، كما ي�سارك يف مقاطع دعائية مل�سروبات غازية 

اأو مل�ساكن فاخرة يطرحها مط�رون عقاري�ن.
وم�ساء ال�سبت، بدت الهزمية مكررة، فاإذا كان ليفرب�ل فاز بدوري 
البطال عام 2019، اإل اأنه خ�سرها يف العام الذي �سبقه اأمام 
اأي�ساً عندما تعر�ض �ساح لإ�سابة ق�ية بكتفه  ريال مدريد 

دمرت اأحامه يف م�نديال رو�سيا 2018.
"خمتلف ع��ن نهائي  ي��اأم��ل يف نهائي  ك��ان �ساح  امل��رة  ه��ذه 
"ت�سفية احل�ساب"، بح�سب ما �سرح  عن  باحثاً   "2018

قبل املباراة باأيام.
ا�ستعادة لقب  اأي��ام فر�سة  قبل  اأي�ساً  وكان ليفرب�ل خ�سر 
الدوري من مان�س�سرت �سيتي بفارق نقطية يتيمة، ليكتفي 

بلقبي الكاأ�ض وكاأ�ض الرابطة املحليني.
لع�ساق  ه��ام  اآخ��ر  مل�عد  القاهرة  ت�ستعد  �سيء،  كل  ورغ��م 
القاهرة  اأك��رب فريقني يف  اأح��د  اله��ل��ي،  ال��ك��رة. فالنادي 
مع الزمالك، ي�ستعد للدفاع عن لقبه يف دوري 
اأبطال اأفريقيا يف م�اجهة ال�داد 
املغربي الي�م الثنني يف الدار 

البي�ساء.

اأك��رب خال  �سيئاً  ا�ستحق  اإن فريقه  كل�ب  ي�رغن  ليفرب�ل  م��درب  قال 
خ�سارته بنهائي دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، بعد هيمنته على املباراة 
اأخ��رى على لقب  للمناف�سة مرة  بالع�دة  لكنه تعهد  ري��ال مدريد،  اأم��ام 

ال�سف�ة بالقارة.
بتت�يجه  امل�سابقة  يف  القيا�سي  رق��م��ه  م��دري��د  ري���ال  وع���زز 

اأن هز  ب��ع��د  ل��ي��ف��رب���ل  ع��ل��ى   0-1 ب��ف���زه   14 ب��ال��ل��ق��ب 
من  �ساعة  م���رور  قبل  ال�سباك  ج�ني�ر  فيني�سي��ض 

اإ�سبانيا على  لبطل  ال�حيدة  املحاولة  اللقاء يف 
املرمى.

وهذا اللقب الرابع لريال يف دوري الأبطال 
خ����ال ���س��ب��ع ����س���ن����ات وح�����س��ن ���س��ج��ل��ه املثري 

الثامن  النت�سار  بتحقيق  امل�سابقة  يف  لاإعجاب 
يف ثماين مباريات نهائية.

على  اأك��ر  "�سددنا  �سحافياً:  م���ؤمت��راً  كل�ب  واأب��ل��غ 
ل�سالح  ح�سما  الأك���ر  الإح�����س��ائ��ي��ات  لكن  امل��رم��ى 
ري��ال مدريد، �سجل�ا هدفاً ومل نفعل ذل��ك، وهذا 

ك��رة القدم، الأم��ر �سعب  اأ�سهل تف�سري يف ع��امل 
وقا�ض".

)تيب�  املرمى  حار�ض  يك�ن  "عندما  وتابع: 
ك�رت�ا( اأف�سل لعب يف املباراة فهذا يعني 

وج�د خطاأ بالفريق الآخر".
ب�سكل  ال��ل��ع��ب  ميكننا  "كان  واأ����س���اف: 
اأف�سل وكان باإمكانهم ذلك لكنهم مل 
لكن  مت�ساوية  الإح�سائيات  يفعل�ا، 

بعيداً عن الهدف مل ي�سددوا داخل 
املرمى".

الفر�ض  من  �سل�سلة  ك�رت�ا  واأنقذ 
ب��اأداء رائ��ع حفظ تقدم  اخلطرية 
 ،59 الدقيقة  م��ن  م��دري��د  ري���ال 
حيث �سدد ليفرب�ل 23 كرة نح� 
حماولت  ث��اث  مقابل  امل��رم��ى 

لريال.
وتابع كل�ب، الذي قاد ليفرب�ل 
الأبطال ثاث  دوري  نهائي  اإىل 
م��رات وت���ج باللقب م��رة واحدة 

فعلنا  اأن���ن���ا  "نرى   :2019 يف 
لكن  الأ�سياء اجليدة،  الكثري من 

هذا مل يكن كافياً".
واأن����ه����ى ل���ي���ف���رب����ل، ال�����ذي كان 
اأ�سابيع  ب�����س��ع��ة  ق���ب���ل  ي���ط���م���ح 
تاريخية،  رب���اع���ي���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
امل��سم بالف�ز بكاأ�سني حمليتني 

لكنه خ�سر الدوري الإجنليزي املمتاز ودوري اأبطال اأوروبا.
ووا�سل املدرب الأملاين: "�سدد ريال مدريد كرة واحدة على املرمى وكانت 
اأبلغت الفتية يف غرفة املاب�ض  هدفاً، لعبنا مباراة جيدة ولكن خ�سرنا، 

باأنني اأ�سعر بالفخر بالفعل".
وتابع: "ه�ؤلء الفتية لعب�ا م��سماً رائعاً، ومل نتمكن من الف�ز 

يف م�سابقتني باأقل فارق ممكن".
وفقد ليفرب�ل لقب الدوري املمتاز بفارق نقطة واحدة 

خلف البطل مان�س�سرت �سيتي.
واأكد كل�ب: "�سيدرك الاعب�ن مدى متيز ما فعل�ه 
)هذا امل��سم(، ه� ن�ع خمتلف من النجاح بالطبع، 
�سع�ر ق�ي  لكن لدي  تريده،  ال��ذي  النجاح  لي�ض 

باأننا �سنع�د مرة اأخرى".
اأن  ي��ج��ب  اأن���ن���ا  ال����ا����س���ح  "من  وت���اب���ع: 
الآخرين،  م��ن  اأك����رب  ب�سكل  ن�سعى 
ل��ك��ن ل ت����ج���د م�����س��ك��ل��ة، اأي���ن 
املقبل؟  العام  نهائي  �سيقام 
اإ����س���ط���ن���ب����ل، اح���ج���زوا 

الفندق".

 حممد �سالح يخ�سر دوري اأبطال اأوروبا.. مرارة يف م�سر 

كلوب: كنا ن�ستحق �سيئًا اأكرب يف النهائي

عّزز ريال مدريد الإ�سباين بعد تت�يجه القيا�سي الرابع ع�سر بلقب دوري اأبطال 
ال�سبت، مكانته  الإنكليزي -1�سفر  القدم، بف�زه على ليفرب�ل  اأوروب��ا يف كرة 
اأبطالها  اأوروب��ا، متميزاً بفرتات هيمنة تنّ�ع  باعتباره النادي الأكر جناحاً يف 

بني دي �ستيفان� وزيدان مروراً بالنج�م اخلارقني "غالكتيك��ض".
ان�سّم األفريدو دي �ستيفان� الأرجنتيني الأ�س�ل اإىل ريال مدريد عام 1953 
اأول ع�سر  العا�سمة  نادي  برنابي�. عا�ض  �سانتياغ�  التاريخي  الرئي�ض  يف عهد 

ذهبي اأوروبي له.
اأوروبا  اأبطال  )دوري  البطلة  الأوروبية  الأندية  كاأ�ض  �سمن  الأول  النهائي  يف 
1956، تخلف  13 حزيران-ي�ني�  باري�ض يف  الفرن�سي يف  راهناً( �سد رين�ض 
امللكي الطاولة على رمي�ن  َقلََب  املريينغي �سفر2-. لكن بقيادة دي �ستيفان�، 

ك�با ورفاقه وخرج فائزاً 4-3، ليحرز اأول األقابه اخلم�سة املتتالية.
بعد قدوم رمي�ن ك�با يف اآب-اأغ�سط�ض 1956، ثم املجري فريينت�ض ب��سكا�ض 
يف 1958، هيمن الثاثي الهج�مي على القارة العج�ز لعدة م�ا�سم، و�ساهم 
الع�سرين"  القرن  "فريق  مدريد  ري��ال  من  جعلت  اأ�سط�رية  ت�سكيلة  ب�سناعة 

بح�سب الحتاد الدويل )فيفا(.
النهائية  املباريات  يف  �سحاياه  لئحة  اإىل  ري��ال  اأ�ساف   ،1956 يف  رين�ض  بعد 
حتى 1960 كًا من في�رنتينا وميان الإيطاليني، رين�ض جمدداً واأينرتاخت 
 3( �ستيفان�  ل��دي  امل��ج��ال  اأف�سح  م��ا   ،1959 يف  ك�با  رحيل  بعد  فرانكف�رت 

اأهداف( وب��سكا�ض )4( باإحلاق هزمية تاريخية بالفريق الأملاين 3-7!
اأكمل ريال ع�سره الذهبي الأول بلقب �ساد�ض عام 1966، عندما كان العامة 
الثاين-يناير  ك��ان���ن  يف  )امل��ت���يف  خنت�  فران�سي�سك�  الأي�سر  جناحه  امل�سرتكة 

مرات اإحراز اللقب )6(. بعدد  القيا�سي  الرقم  �ساحب   ،)2022
و1981(،  و1964   1962( النهائي  يف  خيبات  وع��دة  عاماً   32 �سيام  بعد 
عاد ريال مدريد اإىل ال�اجهة مع راوول، الربازيلي روبرت� كارل��ض والفرن�سي 
بت�سميته  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  لقب   1998 ع��ام  ليحرز  كارمب�  كري�ستيان 
اجلديدة بقيادة املدرب الملاين ي�ب هاينك�ض، على ح�ساب ي�فنت��ض الإيطايل 

وجنمه الفرن�سي زين الدين زيدان )-1�سفر(.
بلقبه ال�سابع، ا�ستهل "البيت الأبي�ض" حقبة جديدة قبل قدوم الغالكتيك��ض.

بعدما كان لعباً يف الت�سكيلة اخلا�سرة يف نهائي 1981 �سد ليفرب�ل الإنكليزي، 
لعب في�سنتي دل ب��سكي دور املدرب الناجح وقاده اإىل لقب 2000 �سد م�اطنه 

فالن�سيا )-3�سفر( قبل قدوم رئي�ض جديد.
"جمّرة"  من  القادمني  الاعبني  حقبة  بداية  بريي�ض  فل�رنتين�  و�س�ل  مّثل 

خمتلفة )غالكتيك��ض(.
جن�م كبار جاوؤوا ب�سفقات خيالية، فاأ�سبح ريال مدريد عامة جتارية عاملية 
عام  ي���رو  ملي�ن   58 مقابل  فيغ�  ل�ي�ض  الربتغايل  رّن��ان��ة:  انتقالت  نتيجة 
2001، الربازيلي رونالدو مقابل  77 ملي�ن ي�رو يف  2000، زيدان مقابل 
43 ملي�ن ي�رو يف 2002 والإنكليزي ديفيد بيكهام مقابل 35 ملي�ن ي�رو يف 
2003. جن�م مل ي�سيف�ا �س�ى لقب قاري وحيد يف غا�سك� عام 2002 �سد 

باير ليفرك�زن الأملاين، عندما �سّجل زيدان من كرة رائعة على الطائر.
الأّول على  م��روره  لريال، يف  احل��ايل  امل��درب  اأن�سيل�تي،  كارل�  الإي��ط��ايل  جنح 
راأ�ض ريال وقاده اإىل "ل دي�سيما" )اللقب العا�سر(، بعد نهائي م�سّ�ق �سد جاره 

اأتلتيك� مدريد 4-1 بعد التمديد عام 2014.
كان م�ساعده اآنذاك زيدان يف بداية م�س�اره التدريبي. ا�ستلم املهمة الأ�سا�سية 
يف 2016، واأكمل امل�س�ار مع النج�م الربتغايل كري�ستيان� رونالدو، ال�يلزي 

غاريث بايل والفرن�سي كرمي بنزمية.
على  وتغّلب جم��دداً   2016 نهائي  اإىل  ري��ال  زي��زو  ق��اد  الأوىل،  من حماولته 

اأتلتيك� بركات الرتجيح.
لقب جديد يف امل��سم التايل �سد فريقه ال�سابق ي�فنت��ض )4-1(، ثم الثاثية 
التاريخ يحرز  اأول مدرب يف  زيدان  لي�سبح   ،2018 اأمام ليفرب�ل )3-1( يف 
اللقب ثاث مرات ت�الياً. كادت العاقة بني ريال مدريد والكاأ�ض ذات الأذنني 
الكبريتني تت�قف العام املا�سي. كان الرئي�ض فل�رنتين� بريي�ض اأحد املروجني 
اعرتا�ض  اإث��ر  اإحباطها  قبل  الرية،  الأندية  بني  املغلقة  ليغ  ال�س�بر  لبط�لة 

جماهريي-�سيا�سي.
لكن ريال بقي وفياً للم�سابقة الأوىل، فقاده اأن�سيل�تي اإىل لقبه الرابع ع�سر يف 
2022 على ح�ساب ليفرب�ل )-1�سفر(، مع املخ�سرم بنزمية )15 هدفاً قبل 

النهائي( هّداف امل�سابقة.

نادي التعاون يحتفي بتميز جنوم الدراجات يف م�شابقات املو�شم الريا�شي ريال الأبدي.. من دي �ستيفانو اإىل زيدان مرورًا بالـ »غالكتيكو�ش« 

ال�سحي: ح�سدنا ثمار التخطيط والهتمام 
باكت�ساف املواهب وتطوير القدرات 

اأحرز الفرن�سي كرمي بنزمية لقب هداف دوري اأبطال اأوروبا يف كرة 
القدم مل��سم 2021-2022 بر�سيد 15 هدفاً، بعد تت�يج فريقه 
يف  -1�سفر  الإنكليزي  ليفرب�ل  ح�ساب  على  الإ�سباين  مدريد  ريال 

باري�ض باللقب الرابع ع�سر يف تاريخه.
الأدوار  يف  اأه�����داف   10 ب��ن��زمي��ة  ���س��ج��ل  ال�15،  اأه���داف���ه  ب��ني  وم���ن 

الق�سائية، وكان مردوده حا�سماً يف بل�غ النهائي.
الرقم  م��ع��ادل��ة  ع��ن  عجز  ع��ام��اً   34 ال��ب��ال��غ  املخ�سرم  امل��ه��اج��م  لكن 
والذي  رونالدو  الربتغايل كري�ستيان�  ال�سابق  ريال  ملهاجم  القيا�سي 

حققه يف م��سم 2014 بر�سيد 17 هدفاً.
- ترتيب الهدافني م��سم 2022-2021:

الإ�سباين( مدريد  )ريال  بنزمية  كرمي  الفرن�سي  هدفا:   15
13 هدفا: الب�لندي روبرت ليفاندوف�سكي )بايرن مي�نيخ الأملاين(
�سيبا�ستيان هالر )اأياك�ض اأم�سرتدام اله�لندي( العاجي  هدفاً:   11

)ليفرب�ل الإنكليزي( �ساح  حممد  امل�سري  اأهداف:   8
الإنكليزي(،  �سيتي  )مان�س�سرت  حمرز  ريا�ض  اجلزائري  اأهداف:   7

الفرن�سي كري�ست�فر نك�نك� )ليبزيغ الأملاين(
اأرن� داجن�ما )فياريال الإ�سباين(، الربتغايل  اله�لندي  اأهداف:   6
الفرن�سي  الإن��ك��ل��ي��زي(،  ي�نايتد  )مان�س�سرت  رون��ال��دو  كري�ستيان� 
كيليان مبابي )باري�ض �سان جرمان الفرن�سي(، الأوروغ�ياين داروين 

ن�نيي�ض )بنفيكا الربتغايل(، الأملاين ل�روا �سانيه )بايرن مي�نيخ(.
)ليفرب�ل(، الأرجنتيني لي�نيل  مانيه  �سادي�  ال�سنغايل  اأهداف:   5
مي�سي )باري�ض �سان جرمان(، الربازيلي روبرت� فريمين� )ليفرب�ل(، 

الربازيلي رودريغ� )ريال مدريد(
4 اأهداف: الك�ل�مبي ل�ي�ض ديا�ض )ب�رت� الربتغايل ثم ليفرب�ل(، 
الربازيلي غابريال جيزو�ض )مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي(، الربتغايل 
غريزمان  اأنط�ان  الفرن�سي  الربتغايل(،  )�سب�رتينغ  غ�ن�سالفي�ض 
)اأتلتيك� مدريد الإ�سباين(، الأملاين ت�ما�ض م�لر )بايرن مي�نيخ(، 
فيني�سي��ض  الربازيلي  الإنكليزي(،  )ت�سل�سي  فرينر  تيم�  الأمل���اين 

ج�ني�ر )ريال مدريد الإ�سباين(
- لئحة اأف�سل هدايف دوري اأبطال اأوروبا منذ 1993/1992 )من 

دون الأدوار التمهيدية(:

الإنكليزي(  ي�نايتد  )مان�س�سرت  رونالدو  كري�ستيان�  الربتغايل   .1
هدفاً  140

2. الأرجنتيني لي�نيل مي�سي )باري�ض �سان جرمان الفرن�سي( 125 
هدفا

كرمي بنزمية )ريال مدريد الإ�سباين( 86 هدفا الفرن�سي   .3
. روبرت ليفاندوف�سكي )بايرن مي�نيخ الأملاين( 86 هدفا

هدفا  71 غ�ن�سالي�ض  راوول  الإ�سباين   5-
6. اله�لندي رود فان ني�ستلروي 56 هدفا

م�لر )بايرن مي�نيخ( 52 هدفا ت�ما�ض  الأملاين   .7
هدفا  50 هرني  تيريي  الفرن�سي   .8

 48 الإي���ط���ايل(  )م��ي��ان  اإبراهيم�فيت�ض  زلت���ان  ال�����س���ي��دي   9-
هدفا

. الأوكراين اندري �سفت�سنك� 48 هدفا

بنزمية هداف دوري الأبطال
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الفجر الريا�ضي

"امللك" املطلق لدوري  نف�سه  الإ�سباين  ريال مدريد  َت��ّ�ج 
ع�سرة  الرابعة  للمرة  اللقب  اأح��رز  بعدما  اأوروب���ا  اأب��ط��ال 
فران�ض"  دو  "ا�ستاد  يف  ال�سبت  ب��ف���زه  وذل��ك  تاريخه،  يف 
املباراة  يف  -1�سفر  الإنكليزي  ليفرب�ل  على  باري�ض  يف 

النهائية.
املدرب  زي����دان  ال��دي��ن  زي���ن  الفرن�سي  وب��ع��دم��ا ج��ع��ل م��ن 
 2016 باللقب )ثاث مرات بني  ت�الياً  الأك��ر تت�يجاً 
و2018(، اأهدى ريال مدربه اجلديد القدمي الإيطايل 
اللقب  اأول م��درب يحرز  اأن يك�ن  اأن�سيل�تي اجن��از  كارل� 
اأربع مرات يف تاريخ امل�سابقة بن�سختيها ال�سابقة واحلالية، 
بعدما �سبق له اأن ت�ج به مع ميان )2003 و2007( 
ومع النادي امللكي بالذات )2014( يف مروره ال�سابق به. 
ذل��ك. لقد خ�سنا  اأ�سدق  "ل  اللقاء  الإي��ط��ايل بعد  وق��ال 

كانت  ج��ي��داً.  لعبنا  رائ��ع��اً.  م��سماً 
كثرياً،  وعانينا  �سعبة  مباراة 

الأول.  ال�س�ط  يف  خ�س��ساً 
اأننا  اأع��ت��ق��د  ال��ن��ه��اي��ة،  يف 
ال���ف����ز يف هذه  ن�����س��ت��ح��ق 

امل�سابقة".
وعن اإحرازه اللقب للمرة 

الرابعة، تابع "اأنا رجل 

املا�سي واأن  العام  اإىل هنا  للع�دة  قيا�سي. كنت حمظ�ظاً 
اخ��ض م��سماً رائعاً. اأعتقد اأننا تخطينا مباريات �سعبة. 
�ساعدونا  الخ����رية.  امل��ب��اراة  يف  ك��ث��رياً  �ساعدنا  اجل��م��ه���ر 

كثرياً الليلة".
األقاب  وي���دي���ن ري�����ال ب��ت��ع��زي��زه رق���م���ه ال��ق��ي��ا���س��ي ب���ع���دد 
 2018 نهائي  ال��ذي خ�سر  ليفرب�ل  ف���زه على  وجتديد 
الربازيلي  اىل  كييف،  يف   3-1 الإ���س��ب��اين  ال��ف��ري��ق  اأم���ام 
الهدف   59 الدقيقة  الذي �سجل يف  فيني�سي��ض ج�ني�ر 
دقيقة،   36 مل��دة  انطاقه  تاأخر  ال��ذي  اللقاء  يف  ال�حيد 
املتاأخر  ب�"ال��س�ل  مرتبطة  اأمنية"  "م�سكات  ب�سبب 

للم�سجعني" والتذاكر املزورة وفق "ويفا".
ال�حيد يف �ساحية  البطل  فيني�سي��ض ج�ني�ر  يكن  ومل 
تيب�  البلجيكي  احلار�ض  لعب  بل  الباري�سية،  دوين  �سان 
ليفرب�ل  حم��اولت  وج��ه  يف  بتاألقه  اأ�سا�سياً  دوراً  ك���رت���ا 
ول�سيما امل�سري حممد �ساح الذي كان يبحث عن الثاأر 
اأمامه  اللقاء  اإك��م��ال  ُح���ِرَم من  بعدما  امللكي  ال��ن��ادي  من 
عام 2018 ب�سبب اإ�سابة يف الكتف ت�سبب بها �سريخي� 

رام��ض.
عندما  اإن��ه  قلُت  ال�سحفي،  امل�ؤمتر  "يف  ك�رت�ا  وق��ال 

يلعب ريال مدريد مباريات نهائية، يربح. قلت ذلك 
نظًرا للتاريخ اجليد".

نهائية  مباراة  يف  للف�ز  بحاجة  "كنت  وتابع 
اأجل م�سريتي، من  من 

بالحرتام  ا�سمي  يحظى  كي  بذلتها،  التي  اجله�د  اأج��ل 
اأُح��رتم كما يجب، خا�سة يف اإنكلرتا.  لأين اأعتقد اأين مل 

لقد قراأت العديد من النتقادات حتى من م��سم رائع".
تغلبنا  لقد  الفريق.  ب��اأداء  ج��داً  وفخ�ر  �سعيد  "اأنا  وتابع 
على اأف�سل فرق العامل. مان�س�سرت �سيتي وليفرب�ل كانا 
امل��سم. قّدم ليفرب�ل مباراة عظيمة ولكن  مذهلني هذا 

ح�سلنا على فر�سة واحدة و�سجلنا منها".
وح����رم ري����ال ال����ذي ت�����ج اأي�������س���اً ب��ل��ق��ب ال������دوري املحلي، 
القارية  امل�سابقة  يف  ال�سابع  لقبه  من  الإنكليزي  مناف�سه 
م�سابقتي  بلقبي  بالتايل  ليكتفي  الثاثية،  حتقيق  ومن 
الكاأ�سني املحليني بعدما كان يحلم برباعية تاريخية قبل 
اأن ي�سلبها منه مان�س�سرت �سيتي باإحراز الدوري املحلي يف 
املرحلة الأخرية بفارق نقطة، وبعده النادي امللكي بالف�ز 

عليه ال�سبت.
ورغ��م الن��ت��ق��ادات التي وجهت 
له يف بداية مغامرته الثانية 
برنابي�"،  "�سانتياغ�  يف 
قيادة  يف  اأن�سيل�تي  جن��ح 
اإ�سافة  اىل  امللكي  النادي 
اىل  الأب��ط��ال  دوري  لقب 
لقب الدوري بعد م�س�ار 
امل�سابقة  يف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي 
فر�ض  ال���ق���اري���ة 

بعدما  بعيد  من  الع�دة  "مل�ك"  اأنف�سهم  ولعب�ه  فيها 
ون�سف  ورب��ع  ثمن  الأدوار  يف  اخل��روج  من  قريبني  كان�ا 
وت�سل�سي  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  ب��اري�����ض  �سد  النهائي 
الإنكليزي حامل اللقب وم�اطن الأخري مان�س�سرت �سيتي 

قبل الع�دة وح�سم التاأهل يف ال�قت القاتل.
ويف رابع مباراة نهائية بني مدربني ت�جا �سابقا باللقب، 
رافايل  والإ���س��ب��اين  ميان  م��ع  )اأن�سيل�تي   2007 بعد 
)الربتغايل  و2010  ب��ال��ذات(  ليفرب�ل  م��ع  بينيتي�ض 
ل�ي�ض  واله�لندي  الإي��ط��ايل  اإن��رت  م��ع  م�ريني�  ج���زي��ه 
فان غال مع بايرن مي�نيخ الأملاين( و2011 )الإ�سباين 
األيك�ض  وال�سكتلندي  بر�سل�نة  م��ع  غ���اردي���ل  ج���زي��ب 
خرج  الإن��ك��ل��ي��زي(،  ي�نايتد  مان�س�سرت  م��ع  ف��ريغ������س���ن 
الفائز  ك��ل���ب،  ي���رغ��ن  الأمل���اين  على  منت�سراً  اأن�سيل�تي 

وبات   ،2019 ع���ام  "احلمر"  م��ع  باللقب 
اأف�سل مدرب يف تاريخ امل�سابقة من حيث 

الألقاب بعدما كان اأول مدرب يخ��ض 
النهائي اأربع مرات.

لكن  �ساغطاً  اللقاء  ليفرب�ل  وب��داأ 
الدقيقة  حتى  فر�ض  اأي  دون  م��ن 
من  قريباً  �ساح  ك��ان  حني   16

للفريق  الت�سجيل  اف��ت��ت��اح 
بعد  الإن�����ك�����ل�����ي�����زي 

ع����ر�����س����ي����ة 

من األك�سندر-اأرن�لد، اإل اأن ك�رت�ا كان له يف املر�ساد ثم 
كرر الأمر بعدها بث�اٍن يف وجه الهداف امل�سري.

وو����س���ط ع��ج��ز ري����ال ع���ن اخل�����روج م���ن م��ن��ط��ق��ت��ه، وا�سل 
ال�سباك  م��ن  اأخ���رى  م��رة  ق��ري��ب��اً  وك���ان  �سغطه  ليفرب�ل 
ل�ل تدخل ك�رت�ا مب�ساعدة القائم الأي�سر ل�سد ت�سديدة 

مانيه )21(.
وبعد خروجه �ساملاً من املد الهج�مي لليفرب�ل، بداأ ريال 
يف النطاق نح� منطقة "احلمر" لكن من دون خط�رة 
الذي مل يخترب  األي�س�ن  الربازيلي  احلار�ض  على مرمى 
الت�سديد  اأن�سيل�تي عن  اأي منا�سبة و�سط عجز رجال  يف 
حتى نح� املرمى ول� ملرة واحدة مع ال��س�ل اىل الدقائق 

اخلم�ض الأخرية لل�س�ط الأول.
اأنفا�سه الأخ��رية، اعتقد ريال  وعندما كان ال�س�ط يلفظ 
اأنه خطف هدف التقدم عرب بنزمية اإثر معمعة يف املنطقة 
من  عر�سية  اإث��ر  وفابيني�  وك�ناتيه  األي�س�ن  بني 
ال��ف��رن�����س��ي م���ا اأع�����اد ال���ك���رة ال��ي��ه ل��ي�����س��دده��ا يف 
ال�سباك، اإل اأن احلكم وبعد تدقيق مط�ل من 
اأن  رغ��م  الت�سلل  بداعي  اآر" األغاه  اأي��ه  "يف  قبل 

الكرة و�سلت اإليه من ركبة فابيني�.
الثاين  ليفرب�ل  ب��داأ  الأول،  ال�س�ط  غ��رار  وعلى 
اأمام مرمى  لكن من دون فعالية جمدداً  �ساغطاً 
بداأ  عندما   59 الدقيقة  يف  الثمن  فدفع�ا  ك�رت�ا، 
ك���ازمي���ريو ب��ه��ج��م��ة م���رت���دة و���س��ل��ت ب��ع��ده��ا الكرة 
اليمنى،  اجل��ه��ة  ع��ل��ى  امل��ت���غ��ل  ف��ال��ف��ريدي  اىل 
البعيد  القائم  اىل  لت�سل  عر�سية  فلعبها 

لفيني�سي��ض ج�ني�ر فاأودعها ال�سباك.
التعادل  اإدراك  م��ن  ق��ري��ب��اً  ���س��اح  وك���ان 
ب��ت�����س��دي��دة م���ن م�����س��ارف امل��ن��ط��ق��ة تاألق 
ك�رت�ا يف �سدها )64(، ثم كرر الأمر 
بعد دقائق معدودة باقفاله الزاوية 

اأمام امل�سري )69(.

ي�سبح  لأن  امل�سري  الأه��ل��ي  ي�سعى 
اأول فريق يحرز لقب دوري اأبطال 
القدم ثاث مرات  اإفريقيا يف كرة 
القيا�سي  رق���م���ه  وي���ع���ّزز  م��ت��ت��ال��ي��ة 
الي�م  يلتقي  عندما  لقباً،   11 اإىل 
ال�داد  البي�ساء  ال���دار  يف  الث��ن��ني 
الثالثة  الكاأ�ض  الباحث عن  املغربي 

يف تاريخه.
ويتجدد ال�سراع على اللقب القاري 
ب��ني ف��ري��ق��ني م��ن ب��ني الأف�����س��ل يف 
الع�سر  ال�����س��ن���ات  خ���ال  امل�����س��اب��ق��ة 
ن�سخة  لنهائي  اإع����ادة  يف  الأخ����رية، 
على  ال�����داد  ت���ج  عندما   2017
اأر�سه وبني جماهريه بف�زه بهدف 
بعدما  براأ�سه،  الكرتي  وليد  �سجله 

تعادل ذهاباً يف القاهرة 1-1.
واأث�������ارت اإق����ام����ة امل����ب����اراة يف ال����دار 
مطالباً  الأهلي  اعرتا�ض  البي�ساء 
خ��������س���ه���ا مب���ل���ع���ب حم����اي����د، لكن 
حم��ك��م��ة ال��ت��ح��ك��ي��م رف�����س��ت طلب 

الأخري تاأجيلها.
الفرق  ب��ني  ال��ث��ال��ث  النهائي  وه���ذا 
امل��غ��رب��ي��ة وامل�����س��ري��ة، ف��ع������س��اً عن 
تّ�ج  الزمالك  ك��ان   ،2017 نهائي 
يف  البي�ساوي  ال��رج��اء  ح�ساب  على 
مبجم�ع  -1�سفر  لف�زه   2002

املباراتني.
�ستة  الأه��ل��ي  �سف�ف  يف  وي��ت���اج��د 
لعبني خا�س�ا النهائي قبل خم�ض 
معل�ل  علي  الت�ن�سي  ه��م  ���س��ن���ات 
ربيعة  ورام������ي  ال�����س���ل��ي��ة  وع���م���رو 
�سليمان  وول����ي����د  ه�����اين  وحم���م���د 
واحل���ار����ض حم��م��د ال�����س��ن��اوي الذي 

كان اإحتياطياً.
الفقري  ال��ع��م���د  ح��ال��ي��اً  ي�����س��ك��ل���ن 
اأفريقي  اجل��ن���ب  امل���درب  لت�سكيلة 
جانب  اىل  م��������س���ي���م���اين  ب��ي��ت�����س��� 
ديانغ  األ��ي���  وامل����ايل  فتحي  ح��م��دي 
اجلن�ب  امل��ه��اج��م  م���ع  ال������س��ط  يف 
افريقي بري�سي تاو وهداف الفريق 

حممد �سريف )6 اأهداف(.
القرن" املهاجم  "نادي  ويغيب عن 
حم���م���د ع���ب���د امل���ن���ع���م ل���اإ����س���اب���ة 
ميكي�س�ين  ل���ي�����ض  وامل���زم��ب��ي��ق��ي 

واملدافع املغربي بدر بان�ن.
املهمة  �سع�بة  م��سمياين  وي��درك 
عاملي  ا�ستغال  يجيد  فريق  اأم��ام 
"ال�سغ�ف"  واجل���م���ه����ر  الأر��������ض 

الذي ي�ؤازره.
افريقي  اجل���ن����ب  امل�����درب  وي��ب��ح��ث 
اأي�ساً عن اللقب الرابع يف م�سريته 
�سنداونز  م��ام��ي��ل���دي  ق���اد  ب��ع��دم��ا 

وبالتايل معادلة   2016 اىل لقب 
ال��ربت��غ��ايل مان�يل  امل����درب  اإجن����از 
ج�����زي����ه ال������ذي ت������ج م����ع الأه���ل���ي 
 2006  ،2005  ،2001 اأع�����ام 

و2008.
اللقب  "حتقيق  م������س��ي��م��اين  ق���ال 
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ت���ال��ي��اً لي�ض اأم���راً 
�سهًا، لكنني بالإ�سافة لاعبني ل 
نبحث عن جمد اأو تاريخ �سخ�سي، 
�ساحب  الأه����ل����ي  ال����ن����ادي  ومن���ث���ل 

التاريخ الكبري".

الفريق  يقّدم  مل  البط�لة  وخ��ال 
انتظر  اإذ  ث��اب��ت��اً،  م�ست�ى  امل�����س��ري 
املجم�عات  ل��دور  الأخ���رية  اجل�لة 
النهائي،  رب���ع  اىل  ال��ت��اه��ل  حل�����س��م 
املجم�عة  يف  ث���ان���ي���اً  ح����ل  ب���ع���دم���ا 
ربع  ويف  ���س��ن��داون��ز.  خ��ل��ف  الأوىل 
الرجاء  بعقبة  ا���س��ط��دم  ال��ن��ه��ائ��ي 
ذهاباً  ب��ف���زه  وت��خ��ط��اه  البي�ساوي 
ويف   ،1-1 اإي��اب��اً  وتعادلهما   1-2
ن�سف النهائي �سرب بق�ة واكت�سح 
�سيفه وفاق �سطيف برباعية نظيفة 

يف القاهرة قبل تعادلهما اإياباً 2-2 
يف اجلزائر.

ال�سفحة  ال�سناوي عرب  وفيما قال 
دعم  "ننتظر  ل���ن���ادي���ه  ال��ر���س��م��ي��ة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة لنا"،  ج��م��اه��ري الأه���ل���ي 
مباريات  "كل  اأن  اىل  دي��ان��غ  اأ���س��ار 

البط�لة من بدايتها �سعبة".
النادي  ت�سكيلة  ت��غ��رّيت  املقابل،  يف 
يق�دها  ك�����ان  ال���ت���ي  ال���ب���ي�������س���اوي 
عملت  حيث  كلياً،  عم�تة  احل�سني 
الأخ����رية  ال�����س��ن���ات  خ���ال  الإدارة 

يق�ده  ج���دي���د  ف���ري���ق  ب���ن���اء  ع���ل���ى 
اأبرز  الركراكي،  وليد  املدرب  حالياً 
ع��ن��ا���س��ره احل��ار���ض ال����دويل اأحمد 
الدويل  والظهري  التكناوتي  ر�سى 
ال��سط  وقطبي  اهلل  عطية  يحيى 
اأه���داف   5 ���س��اح��ب  يحيى ج���ربان 
اىل  احل�س�ين  واأمي���ن  امل�سابقة،  يف 

املهاجم الك�نغ�يل غي مبينزا.
م�ساركة  ح�����ل  ال�����س��ك���ك  وحت������م 
"وداد  ت�سكيلة  يف  الاعبني  بع�ض 
الأمة" اأمثال املهاجم زهري املرتجي 
وامل����داف����ع اأي�������ب ال��ع��م��ل���د ولع���ب 
و�سيغيب  ال���داودي،  ج��ال  ال��سط 
ب�سبب  ال��ايف  م�ؤيد  الليبي  اجلناح 
ال�����داد عن�سراً  الإ���س��اب��ة. ومي��ل��ك 
اجلمه�ر  وه���  ملعبه،  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً 
ال�����ذي ي���اأم���ل يف ن��ق��ل ت��ف��ان��ي��ه اىل 
ال��اع��ب��ني واإب��ق��اء ال��ك��اأ���ض يف الدار 
البي�ساء، وبالتايل تكري�ض �سيطرة 
امل�سابقتني  على  املغربية  الأن��دي��ة 
القاريتني، بعد تت�يج نه�سة بركان 
بلقب كاأ�ض الحتاد "الك�نفدرالية" 

الأ�سب�ع املا�سي.
وم���ن���ذ و����س����ل���ه ل����اإ�����س����راف على 
اإيجاد  الركراكي من  ال���داد، متكن 
ت�ليفة متجان�سة، ما جعل الفريق 

ي����ح����ارب ع���ل���ى ث�����اث ج���ب���ه���ات. اإذ 
ويت�سدر  الف��ري��ق��ي  ال��ن��ه��ائ��ي  ب��ل��غ 
ترتيب بط�لة الدوري املحلي اأمام 
وياأمل  ال��رج��اء،  التقليدي  غرميه 
مع  التاريخية  الثاثية  حتقيق  يف 
حيث  العر�ض  ك��اأ���ض  بلقب  التت�يج 
�سي�اجه الرجاء اأي�ساً يف الدور ربع 

النهائي.
ه�  الأه���ل���ي  اأن  ال���رك���راك���ي  وراأى 
الأوفر حظاً للتت�يج باللقب برغم 
للنهائي  البي�ساء  ال���دار  احت�سان 
"ال�سحافة ت�سف الأهلي بال�ح�ض 
بالقارة،  القرن  فريق  اأو  الغ�ل  اأو 
وه�  الكبري  ال��ن��ادي  ه��ذا  �سن�اجه 
اأبطال  دوري  ب��ط���لت   10 ميلك 
اإف��ري��ق��ي��ا والأك����ر ت��ت���ي��ج��اً مب�سر 
م�ست�ى  ع���ل���ى  ورمب������ا  واإف���ري���ق���ي���ا 

العامل".
العك�ض  "ل� حدث  الركراكي  وتابع 
���س��ت��ك���ن مفاجاأة  ب��ال��ل��ق��ب  وت���ج��ن��ا 
لنعزز  الإم����ك����ان  ق����در  و���س��ن��ج��ت��ه��د 

فر�ض هذه املفاجاأة".
�سُت�ساعدنا  "اجلماهري  واأردف 
ب��ك��ل ت��اأك��ي��د، ل��ك��ن ل��ي�����س��ت ه���ي من 
مرمى  ح��ار���ض  ق���ال  ك��م��ا  �سي�سجل 
�ساهدنا  ال�سناوي،  حممد  الأه��ل��ي 

كيف واجه الأهلي الرجاء يف املغرب 
ومل يتاأثر، ما يهمنا ه� الأداء الذي 
�سغط  م���ن  ن���ع���اين  ول  ���س��ن��ق��دم��ه 

اإقامة اللقاء يف ملعبنا".
ب��دوره، اع��رتف قائد ال���داد يحيى 
"الأهلي  امل��ه��م��ة  ب�سع�بة  ج����ربان 
غني عن التعريف با�سمه وباألقابه، 
لكن ل يهمنا يف ال�قت احلايل من 
يك�ن الأهلي اأو ه�ية خ�سمنا، بقدر 

ما تهمنا جاهزية الاعبني".
مباريات   10 يف  الفريقان  وت�اجه 
�سابقة، 5 منها يف م�سر ومثلها يف 
 4 امل��غ��رب، فحقق الأه��ل��ي الف�ز يف 
مباريات، فيما �سيطر التعادل على 
الف�ز  ال���داد  وحقق  م�اجهات،   4
م��رت��ني. وت��ع���د اآخ���ر م���اج��ه��ة بني 
ن�سخة  نهائي  ن�سف  اىل  الفريقني 
الف�ز  الأهلي  حقق  حني   ،2020
البي�ساء  ال���دار  يف  -2�سفر  ذه��اب��اً 

واإياباً 3-1 يف القاهرة.
واأ���س��ن��د الحت���اد الف��ري��ق��ي )كاف( 
اجلن�ب  احل��ك��م  اىل  ال��ل��ق��اء  اإدارة 
ما  وه����  غ���م��ي��ز،  فيكت�ر  اف��ري��ق��ي 
البي�ساوي  ال��ن��ادي  اع��رتا���ض  اأث���ار 
م��سيماين  م�اطنه  وج���د  ب�سبب 

على راأ�ض الإدارة الفنية لاأهلي.

كارل� ل يغ�سب اأبًدا" هي اجلملة التي و�سف بها الأ�سط�رة الإيطالية باول� 
والتي تلخ�ض �سخ�سية  اأن�سيل�تي  ال�سابق كارل�  مالديني م�اطنه ومدربه 
اأوروبا  اأبطال  التاريخ يحقق لقب دوري  م��درب يف  اأول  اأ�سبح  ال��ذي  الرجل 
لكرة القدم اأربع مرات، بعد ف�ز ريال مدريد ال�سبت على ليفرب�ل النكليزي 

يف �س�احي العا�سمة الفرن�سية باري�ض.
امللكي  النادي  على  لاإ�سراف  ال�سبانية  العا�سمة  اىل  املا�سي  ال�سيف  عاد 
2013 و2015 قاده خاله اىل اللقب  اأول بني  للمرة الثانية بعد مرور 
العا�سر "ل دي�سيما" يف 2014، وذلك من اأجل ال�ستمرار يف كتابة التاريخ.

ل زال اأ�سل�به، واإن مل يكن مبهًرا، ي�ؤتي ثماره دائًما: يف نهاية ني�سان/اأبريل 
البط�لت  األقاب  يحرز  التاريخ  يف  مي�سرت" اأول مدرب  "اإل  اأ�سبح  املا�سي، 

الأوروبية اخلم�ض الكربى بعد قيادته امللكي اىل لقب الدوري ال�سباين.
اجتاحت �س�رة الرجل القادم من بلدة ريج�ل� يف حمافظة اإمييليا-رومانيا 
���س��م��ال اإي��ط��ال��ي��ا خ���ال اح��ت��ف��الت ف��ري��ق��ه وه���� ي��رت��دي ال��ن��ظ��ارات الداكنة 

وال�سيغار يف فمه اىل جانب الاعبني م�اقع الت�ا�سل الجتماعي.
له  اجلميل  رّدوا  ق��د  وه��ا  اأ�سدقائي"  ه��م  "الاعب�ن  مبت�سًما  حينها  ق��ال 

القاري. النهائي  جمدًدا يف ملعب "�ستاد دو فران�ض" يف 
املدرب  عاًما   62 البالغ  الإيطايل  بات  اجلديد،  الأوروب���ي  التت�يج  هذا  مع 
 2003 اأرب��ع مرات )يف  اأح��رز لقب امل�سابقة القارية ال�سمى  ال�حيد الذي 
على  متف�ًقا  م��دري��د(،  ري���ال  م��ع  و2022   2014 م��ي��ان،  م��ع  و2007 
منهما  لكل  )ثاثة  بايزيل  ب���ب  والنكليزي  زي��دان  الدين  زي��ن  الفرن�سي 
مع ريال مدريد وليفرب�ل ت�الًيا(. قال بعد الف�ز على ليفرب�ل "اأنا رجل 
م��سًما  اأخ��ض  واأن  املا�سي  العام  هنا  اإىل  للع�دة  حمظ�ظاً  كنت  قيا�سي. 
ال�سن�ات  يف  املطبات  بع�ض  اأن�سيل�تي  م�سرية  �سهدت  ذل���ك،  وم��ع  رائًعا". 
النكليزي )2019- اإيفرت�ن  ثم  ناب�يل )2019-2018(  الأخ��رية، يف 

اعتاد عليها اليطايل، بعد  التي  تلك  من  �ساأًنا  اأقل  ناديان  وهما   ،)2021
اإذا �سح الق�ل على راأ�ض اجلهاز الفني لبايرن مي�نيخ الذي  ف�سله الن�سبي 

اأحرز معه لقب الدوري الأملاين يف عام 2017.
غالًبا ما و�سفه مالديني، قائد ميان ال�سابق، باأنه "دب كبري لطيف" غري 
ي��اأك��ل، لأنه  اإل عندما  ذل��ك  اأن يحدث  "ل ميكن  ال��دم��اء:  اإراق���ة  ق��ادر على 

مبجرد اأن يحمل �س�كة، يتطلب الأمر جي�ًسا لإيقافه!".
اأحياًنا ذاك احلاجب الي�سر الذي يعل� عندما ل  هذا الهدوء الذي يخ�نه 
تروق الم�ر له، هذه العاطفة، بال�سافة اىل اخلربة الكبرية يف التعامل مع 
اأن�سيل�تي، بدعم ي�مي من  اأك�سبت  التي  التكتيكية، هي  الاعبني ونظرته 

ابنه وم�ساعده دافيدي القدرة على احلمل الكبري يف ناٍد مثل ريال مدريد.
رغم مكانته، اإل اأن ذلك مل يكن كافًيا يف عام 2015 لإنقاذ راأ�سه بعد م��سم 

ثان خميب لاآمال يف العا�سمة ال�سبانية.
لكن ق�سة احلب بني كارل� ان�سيل�تي، املتزوج من اإ�سبانية-كندية، و"القلعة 

البي�ساء" مل تنته بعد. عندما غادر م�ساعده ال�سابق زيدان الذي قاد ريال 
مدريد اىل لقب دوري البطال ثاث مرات، من�سبه ال�سيف املا�سي، ا�ستدعى 

الرئي�ض فل�رنتين� بريي�ض "كارليت�" الذي بات اأ�سبه ب�سانع ال�سام.
يف عام 2013، �ساعدت م�اهبه الديبل�ما�سية على التئام جروح غرفة خلع 
الربتغايل  �سلفه  قبل  من  ال��ن��ريان  فيها  اأُ�سرمت  التي  مدريد  يف  املاب�ض 
امل��ه��ام يف كان�ن  ت���ىل فيه  ال��ذي  �سان ج��رم��ان  باري�ض  ج���زي��ه م�ريني�. يف 
الفرن�سي  بالدوري  بالف�ز  الأول  م��سمه  يف  ف�سل   ،2011 الأول-دي�سمرب 
املاك  وطم�حات  لا�ستثمار  كمكافاأة   ،2013 عام  ذلك  يف  ينجح  اأن  قبل 
القطريني. مع ت�سل�سي الذي كان حتت ملكية رجل الأعمال املتطلب الرو�سي 
رومان اأبرام�فيت�ض، حقق الثنائية املحلية بتت�يجه بلقبي الدوري والكاأ�ض 

عام 2010 قبل اأن يرحل يف التايل.
ومع ذلك، بقي ميان النادي الحب اىل قلبه بعد اأن لعب يف �سف�فه وحقق 

معه اأول اأجماده القارية كمدرب.
 2001 1987 و1992، ثم مدرًبا بني  كان لعب و�سط يف �سف�فه بني 

و2009، لذا اأم�سى كارل� 13 عاًما يف النادي الل�مباردي.

اأن�سيلوتي الرجل الأعظم يف التاريخ 

ريال ُيَكِر�ش نف�سه »امللك« املطلق ومعه اأن�سيلوتي 

نهائي الدار البي�ساء.. بني عراقة الأهلي وقتالية الوداد 
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النجم العاملي كيفن هارت يخو�ش جتربة اأ�سرع 
اأفعوانية يف العامل يف جزيرة يا�ش اأبوظبي

ل�س�ؤون  �سفري  اأول  ب�سفته  ه��ارت  كيفن  عاملياً  ال�سهري  الك�ميدي  املمثل  ا�ستطاع   
جزيرة يا�ض اأب�ظبي، اإحدى اأبرز وجهات الرتفيه الرائدة يف العامل، تخّطي خماوفه 
من خال جتربة اأفع�انية ف�رم�ل رو�سا يف عامل فرياري اأب�ظبي، والتي تعّد اأ�سرع 
اأفع�انية يف العامل.  ويظهر هارت اأكر جراأة قبل �سع�ده اأفع�انية ف�رم�ل رو�سا 
عندما يت�ساءل عن �سرعة الأفع�انية. ولكن بعد خ��ض التجربة التي و�سلت فيها 
كم   240 اإىل  الأف��ع���ان��ي��ة  ���س��رع��ة 
النجم  ي��ت��ف��اع��ل  ال�������س���اع���ة،  يف 
املعجبني  اأح����د  م��ع  ال��ك���م��ي��دي 
ال�سغار الذي ي�ساأله برباءة عن 
التجربة،  مدى خ�فه من هذه 
التي  ال���دم����ع  اإن  ب��ث��ق��ٍة  ل��ي��ق���ل 
الفرح فح�سب،  يراها هي دم�ع 
يف حماولٍة منه لإخفاء م�ساعر 
اخل���������ف. وي�������س���ري ه�������ارت اإىل 
ه����ارت بريكر  اب��ت��ك��اره ط��ري��ق��ة 
و�سيلة  اأف�سل  اأنها  يدعي  التي 
بحيث  ال�سامة  على  للحفاظ 
ت��ت��ي��ح ل���ل���زّوار ال��ظ��ه���ر مبظهر 

لئق خال التجربة الفريدة.

ال�����س���ق املجتمعي  ي��ع���د راي����ب م��ارك��ت   
�ساعدين  حرفيني  ي�سم  ال���ذي  ال��رائ��د 
اأخ��رى مطلع  م��رة  اأع��م��ال  و�سناع ورواد 
وجهة  م����ل،  ���س��ريك��ل  اإىل  ال�سيف  ه���ذا 
قرية  يف  نخيل  ل�سركة  التابعة  الت�س�ق 
طريقه  ي�سق  اأن  على  الدائرية،  جمريا 
نخلة  يف  غ���ال���ريي���ا  م���اي���ل  ج����ل���دن  اإىل 
التمتع  ال����زوار  يتمكن  و���س���ف  ج��م��ريا. 
امل��ت��اج��ر امل�قتة  ال��ت�����س���ق م���ن  ب��ت��ج��رب��ة 
املتمّيزة يف �سريكل م�ل خال ي�م اأحد 
�سباحاً   10 ال�ساعة  م��ن  �سهر  ك��ل  م��ن 
�سبت  ي�م  7 م�ساًء، وكل  ال�ساعة  ولغاية 
يف ج�لدن مايل غالرييا من ال�ساعة 9 

�سباحاً ولغاية ال�ساعة 7 م�ساًء.
ال�������س����ق مبجم�عة  ه����ذا  ي���زخ���ر  ����س����ف 
م��ت��ن���ع��ة م��ن امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة امل�قتة 

اأك�ساك ال�سركات ال�سغرية  ومنافذ املاأك�لت. وباإمكان الزوار الت�سّ�ق من 
وامل�سروبات  امل���اأك����لت  م��ن  ت��ع��ر���ض جم��م���ع��ة متن�عة  ال��ت��ي  وامل��ت������س��ط��ة 

والأزياء والأعمال الفنية والأدوات املنزلية واملج�هرات 
وغريها الكثري .. كما ميكن لاأطفال اأي�ساً ال�ستمتاع 

بالأن�سطة الرتفيهية يف ركن املهارات اليدوية ..
ال�����س��رك��ات ال�سغرية  ب��اإم��ك��ان  اأخ����رى، ف��اإن��ه  م��ن جهة 
ال���ن����ع م���ن الأن�سطة  ب��ه��ذا  ت��ه��ت��م  ال��ت��ي  وامل��ت������س��ط��ة 
الن�سمام اإىل هذا ال�س�ق عرب الت�ا�سل مع القّيمني 
bookings@ الإل��ك��رتوين  الربيد  خ��ال  عليه من 

.ripeevents.com
املنا�سبة:  ه���ذه  يف  نخيل  ���س��رك��ة  م��ن  م��ت��ح��دث  وق���ال 
ي�ست�سيفه  ال���ذي  م��ارك��ت  ب�رايب  الرتحيب  ي�سعدنا 
���س��ريك��ل م����ل وج����ل���دن م��اي��ل غ��ال��ريي��ا، ال�جهتان 
جمريا  ق��ري��ة  يف  ل��ل��ت�����س���ق   امل��ف�����س��ل��ت��ان  املجتمعيتان 
���س��رك��ة  نخيل  ت�سعى   . ال��دائ��ري��ة  ويف نخلة ج��م��ريا 

با�ستمرار ل��سع ال�سركات املحلية يف ج�هر ما نق�م به، وناأمل اأن تتمكن 
الذي  امل��ح���ري  امل�قع  من  ال�ستفادة  من  واملت��سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
ال�ا�سعة  عمائها  قاعدة  مع  والتفاعل  للت�ا�سل  م���ل  �سريكل  به  يتمتع 
والرتقاء باأعمالهم نح� اآفاق جديدة. ونحن نتطلع 

اإىل الرتحيب بالزوار يف رايب ماركت.
من جهتها، قالت بيكي بالدير�ست�ن، م�ؤ�س�سة رايب 
جمدداً  ل��ل��ع���دة  للغاية  متحّم�س�ن  ن��ح��ن  م��ارك��ت: 
ج�لدن  اإىل  طريقنا  ن�سق  ولكي  م���ل  �سريكل  اإىل 
خاله  ين�سط  ال���ذي  امل��سم  ه��ذا  يف  غالرييا  م��اي��ل 
املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  الداخلية،  الأ���س���اق  يف  الت�س�ق 
فاإننا ن�سجع على ال�سراء من جمم�عة خمتارة من 
جتتمع  التي  املحلية  واملت��سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
معاً لتك�ين جتربة ت�س�ق فريدة من ن�عها مع �سيء 
ي�ستمتع به اجلميع. اإن رايب ماركت ي�ا�سل ت�فري 
ال�سركات  دع��م  بهدف  لالتقاء  للمجتمع  الفر�ض 

املحلية على اأ�س�ض منتظمة. 

�سخ�سيات ديزين املف�سلة تعود من جديد اإىل اأبوظبي
ت�ست�سيف اأب�ظبي العر�ض العاملي الرتفيهي مليكي والأ�سدقاء من ديزين على اجلليد، والذي ُيقام يف الحتاد اأرينا، جزيرة يا�ض اأب�ظبي بني 12 و16 اأكت�بر 2022. ويتيح العر�ض الذي تنتجه 

�سركة فيلد اإنرتتينمنت للزوار جتربة فريدة من ن�عها مي�س�ن خالها حلظات رائعة مع �سخ�سياتهم املف�سلة. و�ستك�ن التذاكر مت�فرة للبيع 
ابتداًء من ي�م الثاثاء امل�افق 23 ماي� عند ال�ساعة 7 �سباحاً.

وت�ا�سل فيلد اإنرتتينمنت التزامها بتطبيق الإجراءات ال�سحية والحرتازية للحفاظ على �سحة و�سامة الزوار، ل�سمان �سامة العائات 
ال�سحة  اأعلى معايري  ل��سع  املعنيني  ال�سركاء  ال�سركة عن كثب مع  بتعاون  وذلك  والعرو�ض احلية وتقدمي جتربة ممتعة  الفعاليات  خال 
وال�سامة لل�قاية من ك�فيد-19 ومتابعة اللتزام بها، وذلك مبا يتما�سى مع خمتلف الت�جيهات املحلية لإمارة اأب�ظبي. يرجى زيارة امل�قع 
الإلكرتوين للتعرف على اإجراءات ال�سحة وال�سامة املعتمدة، مبا ي�سمل من متطلبات الدخ�ل وارتداء الكمامات، والتي قد تخ�سع للتغيري. 

للمزيد من املعل�مات ح�ل اإجراءات ال�سحة وال�سامة من فيلد اإنرتتينمنت .
وتدور ق�سة العر�ض ح�ل رحلة ميكي ماو�ض واأ�سدقائه ميني ماو�ض ودونالد داك وغ�يف بحثاً عن ذكرياتهم املف�سلة حيث �سيتمكن اجلمه�ر 
اأثناء خ��سهم  من اأن يك�ن�ا جزءاً من هذا العر�ض املميز وم�ساعدة �سخ�سياتهم املف�سلة من خال ا�ستخدام جهاز ميكي الل�حي التفاعلي 
للمغامرات يف ق�س�ض ديزين ال�سيقة التي ي�سارك�نها خال العر�ض. كما �ستتمكن العائات من الن�سمام لرحلة مع �سخ�سية م�انا ال�سجاعة 
التي تخ��ض مغامرة يف اأعايل البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي. لتنتقل بعدها اإىل مملكة اأريدنيل الثلجية، حيث تكت�سف الأمريتان 
ال�سقيقتان اآنا واإل�سا اأن احلب احلقيقي ه� الق�ة الأعظم، وو�س�ًل اإىل ال�ستمتاع بالعرو�ض املميزة يف فيلم م�ساعد ال�ساحر. كما ت�سمل اأجندة 
العر�ض تقدمي فقرة ِع�ضنْ احلكاية برفقة اأمريات ديزين الل�اتي �سيعملن على اإلهام ميكي واأ�سدقاءه والأطفال ح�ل العامل من خال التحلي 

بخ�سال املثابرة والإ�سرار والعمل اجلاد بهدف ت�سجيعهم على م�ساركة ذكريات ديزين املف�سلة لديهم. 

نور علي خليل علياء مبارك املاج�ستري 
ح�سلت الطالبة ن�ر علي خليل علياء الأ�سب�ع املا�سي على درجة املاج�ستري 
املتحدة  ال���لي��ات  يف  هي��سنت  جامعة  من  احلي�ية  الطبية  باملعل�ماتية 
ملتابعة  حالياً  وت�ستعد  ال�����س��رف.  مرتبة  م��ع  الم��ت��ي��از  ب��درج��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
الدرا�سة اجلامعية للح�س�ل على درجة الدكت�راة باإذن اهلل واألف مبارك. 

تهنئة خا�سة من والدها ووالدتها وجميع اأفراد العائلة. وتهنئة خا�سة من 
عم والدها الزميل الدكت�ر حمم�د علياء مدير مكتب جريدة الفجر بدبي 

والإمارات ال�سمالية، والعائلة ، واألف مبارك. 

اأف�سل  �سمن  احلــ�ــســاوي  فهد 
حفل  يف  التنفيذيني  الروؤ�ساء 
جوائز  Top CEO لعام 2022

 اأعلنت دو، التابعة ل�سركة الإمارات 
تكرمي  ع��ن  املتكاملة،  لات�سالت 
احل�ساوي  فهد  التنفيذي  رئي�سها 
���س��م��ن ق���ائ���م���ة اأف�������س���ل ال���روؤ����س���اء 
الت�سالت  ف��ئ��ة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا والإع�����ام يف حفل 
الروؤ�ساء  اأف�������س���ل  ج����ائ���ز  ت����زي���ع 

التنفيذيني لعام 2022. 
ف���ه���د احل���������س����اوي على  وي���������س����رف 
ق���ي���ادة ع��م��ل��ي��ات ���س��رك��ة الإم������ارات 
وخططها  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��ات�����س��الت 
تط�ير  ت�سمل  التي  ال�سرتاتيجية 
خ���دم���ات وح���ل����ل الت�������س���ال التي 
وتعزيز  للعماء  ال�سركة  تقدمها 
من  التحتية  البنية  وك��ف��اءة  ج���دة 
التكن�ل�جيا  يف  ال�ستثمار  خ��ال 
ن�سر  عمليات  ومتابعة  وال�سبكات، 
امتداد  عل  اخلام�ض  اجليل  �سبكة 

دولة الإمارات.

عامل وارنر براذرز اأبوظبي ت�ست�سيف 
اأندر�سون دا �سيلفا يف جولة ترفيهية مميزة

  زار بطل ي� اإف �سي ال�سابق 
اأندر�س�ن دا �سيلفا عامل وارنر 
جت�ل  حيث  اأب�ظبي،  ب��راذرز 
الرتفيهية  امل��دي��ن��ة  اأن��ح��اء  يف 
التذكارية  ال�����س���ر  وال��ت��ق��ط 
الأنيمي�سن  ���س��خ�����س��ي��ات  م���ع 
املحب�بة واأ�سهر �سخ�سيات دي 
وا�ستمتع  ه���ريوز.  �س�بر  �سي 
الزيارة  ه��ذه  خ��ال  �سيلفا  دا 
واحلما�ض  الت�س�يق  ب��اأج���اء 
بامتان:  لعبة  �سارك يف  حيث 
التحليق مع فار�ض الظام يف 
يت�جه  اأن  قبل  �سيتي،  غ�ثام 
للم�ساركة  مرتوب�لي�ض  اإىل 
يف لعبة غرين لنرتن: جمرة 

اأودي�سي لتجربة امل�سرح الطائر خما�سي الأبعاد الذي ينتقل بال�سي�ف عرب 
الك�ن مع اأجمل امل�ؤثرات ال�س�تية والب�سرية. 

رايب ماركت يوفر فر�سة متمّيزة للت�سوق يف �سريكل مول وجولدن مايل غالرييا

»يف بي ا�ش ال�سحية« تزرع خاليا جذعية لـ50 طفال لجئا باأوكرانيا

هناأ ال�سيخ الدكت�ر عمار بن نا�سر املعا  ملحق التعليم وعل�م التكن�ل�جيا 
العربي   عبداهلل  حميد  �سهيل  عبداهلل  الباحث  بالقاهرة  الدولة  ب�سفارة 
من  الدولية  والعاقات  الأعمال  اإدارة  يف  الدكت�راة  درج��ة  على  حل�س�له 
البحث وحفظه يف مكتبة  الت��سية بن�سر  امل�سرية مع  جامعة عني �سم�ض 
اجلامعة واجلامعات امل�سرية وكان عن�ان الر�سالة  اأثر الإدارة الإلكرتونية 
لل�س�ؤون  العامة  الهيئة  م�ظفي  على  ميدانية  درا�سة  املنظمة”  اأداء  على 

الإ�سامية والأوقاف بالدولة.
ودعا الدكت�ر العربي اإىل العمل على اإجراء املزيد من الدرا�سات والأبحاث 
املتعلقة بتطبيق الإدارة الإلكرتونية والتكن�ل�جيا احلديثة يف جمال اأداء 
حتقق  التي  النتائج  م��ن  امل��زي��د  اىل  لل��س�ل  وذل��ك  واملنظمات  العاملني 

اأف�سل ا�ستغال ممكن للم�ارد التكن�ل�جية والب�سرية املتاحة.
ونا�سد الدكت�ر العربي ب�سرورة ت�فري البيئة التحتية التكن�ل�جية واملناخ 

م�ست�ى  اأعلى  حتقيق  يف  ي�ساهم  مما  التكن�ل�جية  العمل  لبيئة  املنا�سب 
التكن�ل�جية  الإمكانيات  ال�ستفادة من  وتعظيم  واملنظمات  للعاملني  اأداء 

واملعل�ماتية املتاحة.
يف  للعاملني  املنا�سبة  العمل  بيئة  ت���ف��ري  اأه��م��ي��ة  ال��ع��ربي  ال��دك��ت���ر  واأك���د 
 ، اأدائ��ه��م  وم�ست�يات  واإمكانياتهم  ق��درات��ه��م  تعظيم  اأج���ل  م��ن  املنظمات 
واأهمية العمل على تطبيق كافة الأ�ساليب التكن�ل�جية احلديثة يف تقدمي 

اخلدمات للعماء يف الهيئات واملنظمات.
املنظمات  يف  العاملني  ق��درة  ل��زي��ادة  التدريبية  ال��ربام��ج  بت�فري  وط��ال��ب 
يف  ي�ساهم  مما  املتط�رة  احلديثة  التكن�ل�جيا  ا�ستخدام  علي  والهيئات 
حت�سني م�ست�يات الأداء والعمل علي م�اكبة التط�رات احلديثة يف جمال 
تقدمي اخلدمات للعماء وامل�اطنني مما ي�ساهم يف تلبية كافة اخلدمات 

التي يحتاجها العماء .

لنا  تتيح   : للمجم�عة  امل��ن��ت��دب 
ب��رج��ي��ل ال��ق��اب�����س��ة دم���ج خدمات 
الرعاية ال�سحية اخلا�سة بنا يف 
املن�سة  و�ست�فر  واح���دة،  من�سة 
الأ�سا�ض لت��سيع نطاق العمليات 
يف م��ن��اط��ق ج��غ��راف��ي��ة ج��دي��دة يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول 

وخارجها.
القاب�سة  برجيل  �ستدير  وتابع: 

اأ����س���ًا تلبي   60 م��ا ي��ق��رب م��ن 
القطاعات  ج��م��ي��ع  اح���ت���ي���اج���ات 
عرب  والق��ت�����س��ادي��ة  الجتماعية 
جمم�عة من العامات التجارية 
، مبا يف ذلك م�ست�سفيات برجيل 
وم�ست�سفى  ميدي�ر  وم�ست�سفى 
ليف  وم�����س��ت�����س��ف��ى  اإت�������ض  اإل  اإل 
مرفقها  و�سيك�ن  وجتميل،  كري 
الرئي�سي مدينة برجيل الطبية.

مكتبه.
من جهته قال مدير عام جمم�عة 
الفطيم للرعاية ال�سحية الدكت�ر 
العيادة الذكية  اأن  الي��سف،  حيدر 
خلدمة  ه��ب،  هيلث  ع��ي��ادات  تتبع 
التجارية  امل�����راك�����ز  يف  امل���ر����س���ى 
والأم���اك���ن ال��ع��ام��ة، ���س���اء بحجز 

م�سبق اأو باحل�س�ر املبا�سر اإليها.
واأ�����س����اف: ال���ع���ي���ادة اب��ت��ك��ار رقمي 
للمر�سى  ت��ت��ي��ح  ف��ري��د  وت��ف��اع��ل��ي 
طبية  وفح��سات  ك�س�فات  اإج��راء 
بالطبيب  رب���ط���ه���م  خ������ال  م�����ن 
لزيارة  احل���اج���ة  دون  م���ب���ا����س���راً، 
مع  ذل��ك متا�سياً  وي��اأت��ي  ال��ع��ي��ادة، 
اخلطط ال�سرتاتيجية للمجم�عة 
مبا ي�سمن ت�فري ال�قت واجلهد 
اأف�سل  و����س���م���ان  امل���ر����س���ى  ع���ل���ى 
اخلدمات العاجية وفقاً للمعايري 

العاملية.

وذكر اأن املجم�عة ت�ستهدف اإن�ساء 
ت�زيعها  ي��ت��م  ذك���ي���ة،  ع���ي���ادة   50
ت�سهد  التي  املناطق  خمتلف  على 
خدمات  لت�فري  ب�سرية،  جتمعات 
للمر�سى  مي�سرة  وعاجية  طبية 

يف خمتلف التخ�س�سات.
العيادة  ت��ق��ع  ال��ي������س��ف:  واأك����م����ل 
الذكية يف برج الفي�ستيفال يف دبي 
في�ستيفال �سيتي، وت�سمح للمر�سى 
افرتا�سية  ا����س���ت�������س���ارة  ب�����اإج�����راء 
لت�سخي�ض  الطبيب  م��ع  تفاعلية 
وع��������اج ال����ع����دي����د م�����ن احل������الت 
اأمرا�ض  م��ث��ل:  ال�سائعة  املر�سية 
التهابات  املزمن،  التنف�سي  اجلهاز 
احلمى،  احل���ل���ق،  ال��ت��ه��اب  الأذن، 
احل�سا�سية،  والإن���ف���ل����ن���زا،  ال����ربد 
التهابات العني، الغثيان، الإم�ساك، 
اله�ائية،  ال�سعب  التهاب  ال��رب���، 

والأمرا�ض اجللدية املختلفة.

عن  دب��ي  يف  ال�سحة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
عيادات  لإن�ساء  رخ�سة  ا�ستحداث 
ومراكز  العامة  الأم��اك��ن  يف  ذكية 
الت�س�ق، تعد الأوىل من ن�عها يف 

الإمارات وال�سرق الأو�سط.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  واف��ت��ت��ح   
الهيئة  يف  ال�������س���ح���ي  ال���ت���ن���ظ���ي���م 
عيادة  اأول  امل���ا  م����روان  ال��دك��ت���ر 
في�ستيفال  برج  الدولة يف  ذكية يف 
�سيتي دبي، تتبع جمم�عة الفطيم 
ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة، م������س��ح��ا اأن 
يف  تاأتي  امل�ستحدثة،  اخلدمة  هذه 
يف  البتكار  وت�سجيع  تعزيز  اإط���ار 

القطاع ال�سحي بالدولة.
وت���اب���ع: ت��ع��ت��رب ال���ع���ي���ادة ال���ت���ي مت 
ح�سلت  ال��ت��ي  الأوىل  ت��د���س��ي��ن��ه��ا، 
هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  رخ�سة،  على 
اخل�����دم�����ة مت����ك����ن ال���ط���ب���ي���ب من 
اأي مكان وه� يف  املر�سى يف  عاج 

اأع��ل��ن��ت جم��م���ع��ة  يف ب���ي ا�ض    
ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة ب����الإم����ارات، 
القاب�سة،  ب��رج��ي��ل  اإط�����اق  ع���ن 
ال�سن�ي  ه��ام�����ض الج��ت��م��اع  ع��ل��ى 
يف  العاملي  القت�سادي  للمنتدى 
داف��ض، ما يخلق واحدة من اأكرب 
ال�سحية  ال�سبكات  ت�سغيل  جهات 

املتكاملة باملنطقة.
ك����م����ا اأع����ل����ن����ت امل����ج����م�����ع����ة عن 
م����ب����ادرة ان�����س��ان��ي��ة لإج�������راء 50 
اجلذعية  ل��ل��خ��اي��ا  زرع  ع��م��ل��ي��ة 
باأوكرانيا،  الاجئني  ل��اأط��ف��ال 
مر�سى  حل��الت  العاج  وتقدمي 

ال�سرطان.
 وقالت املجم�عة يف بيان: �ستك�ن 
برجيل القاب�سة امتدادا لن�ساط 
ت�فري  يف  امل���ت���م���ث���ل  امل���ج���م����ع���ة 
�سبكتها  ع��رب  املتكاملة  ال��رع��اي��ة 
م����ن امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وال����ع����ي����ادات 
املرتبطة  واخلدمات  املتخ�س�سة 

بها.
 وقال الدكت�ر �سام�سري فاياليل 
والع�س�  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

الفطيم لل�شحة تعتزم اإن�شاء 50 عيادة منها

افتتاح اأول عيادة ذكية لعالج املر�سى عن بعد بالأماكن العامة يف دبي

مبارك عقد القران 
متت ي�م الأ�ربعاء املا�سي يف طرابل�ض بلبنان خط�بة 
اإميان  الآن�سة  على  داوود  احل��اج  اأحمد  ط��ارق  ال�ساب 
عبدالرحمن علياء بح�س�ر ح�سد من الأهل والأقارب 
لهما  متمنني  للعرو�سني  ب��ارك���ا  الذين  والأ���س��دق��اء، 
الت�فيق وال�سعادة والرفاء والبنني والبنات باإذن اهلل، 

واألف مبارك. 
ت��ه��ن��ئ��ة خ��ا���س��ة م���ن ع���م ال��ع��رو���ض ال��زم��ي��ل الدكت�ر 
حم��م���د ع��ل��ي��اء م��دي��ر م��ك��ت��ب ج���ري���دة ال��ف��ج��ر بدبي 
واهلل  م��ب��ارك،  وملي�ن  وعائلته  ال�سمالية  والإم����ارات 

ويل الت�فيق.

الدكتوراة لعبداهلل العربي من عني �سم�ش حول اأثر الإدارة الإلكرتونية على اأداء املنظمات



اأمريكية تكت�سب لكنة اأوروبية ب�سبب حادث
ربحت امراأة اأمريكية ما يقرب من 85 األف دولر كتع�ي�ض بعد اأن 

وجدت نف�سها تتحدث بلكنة اأوروبية بعدما �سدمتها حافلة.
وتعر�ست ل�را فيتيغ للحادث خارج فندق هيلت�ن بالقرب من مطار 
ل��ض اأجنل��ض الدويل يف عام 2014، ورفعت دع�ى ق�سائية بعد 
اأن بات الكثريون بعتقدون اأنها اأوروبية ب�سبب لكنتها الغريبة بعد 
احلادث. وق�ست املحكمة بتع�ي�ض ل�را مببلغ 85 األف دولر، لكن 
جمم�عة من املحامني تقدم�ا بطلب للمحكمة لإلغاء الت�س�ية. 
الذي  التفاق  الرتاجع عن  ت�ستطيع  اإنها ل  فيتيغ  لل�سيدة  وقيل 

قبلته ، وفًقا ملحكمة ال�ستئناف الثانية يف كاليف�رنيا.
للم�افقة  حماميها  قبل  من  ل�سغ�ط  تعر�ست  اإنها  ل���را  وقالت 
الإ�سابات  عن  معق�ل  ب�سكل  تع��سها  مل  منخف�سة  ت�س�ية  على 

والأ�سرار الكبرية التي حلقت بها.
ومت ت�سخي�ض اإ�سابة ح�ايل 100 �سخ�ض فقط مبتازمة اللكنة 
الأجنبية منذ اكت�سافها لأول مرة منذ اأكر من مائة عام. وحتدث 
هذه احلالة عندما يتحدث ال�سخ�ض بلهجة خمتلفة بعد اإ�سابته 

ب�سكتة دماغية اأو اإ�سابة دماغية ر�سحية.
"نقاط  م��ن  ت��ع��اين  ل����را  ق�سية  اأن  ال�ستئناف  حمكمة  ووج���دت 
فيتيغ  ال�سيدة  "اتهام  اأن  املحكمة  بيان  يف  وج��اء  �سعف" اأخ���رى، 

ملحاميها ل ي�سمح لها باإلغاء اتفاق الت�س�ية الذي عقدته.

بلدة دراكول تدخل جيني�ش مب�سا�سي الدماء 
عامليا  قيا�سيا  رقما  اإجن��ل��رتا،  �سرق  �سمال  يف  ويتبي  مدينة  �سجلت 

جديدا لعدد الأ�سخا�ض املتنكرين باأزياء م�سا�سي الدماء.
"دراك�ل"  ن�����س��ر رواي����ة  ع��ل��ى  125 ع��ام��اً  ب��ع��د  وي���اأت���ي ذل���ك احل����دث 
على  ن�سرتها  تغريدة  وج��اء يف  ال�سغرية.  املدينة  امل�ست�حاة من هذه 
�سبكة "ت�يرت" منظمة "اإجنلي�ض هرييتدج" التي تدير م�قع "ويتبي 
"لقد حطمنا قبل قليل  التجّمع  ٌعقد فيه  وال��ذي  اآبي" املهّدم حالياً 
الرقم القيا�سي امل�سّجل يف م��س�عة جيني�ض لأكرب جتمع لاأ�سخا�ض 
دماء!".  م�سا�ض   1369 مع  ال��دم��اء،  م�سا�سي  زي  ي��رت��دون  الذين 
�س�داء،  ف�ساتني  اأو  و�سراويل  ومعاطف  اأح��ذي��ة  احلا�سرون  وارت���دى 
ال�سابق  القيا�سي  الرقم  وكان  العل�ية.  اأ�سنانهم  على  اأنياباً  وو�سع�ا 
فريجينيا  ب�لية  دو�س�يل  يف  �ُسّجل  وقد  دم��اء  م�سا�ض   1039 يبلغ 
"دراك�ل" للكاتب الأيرلندي برام �ست�كر  الأمريكية. وُن�سرت رواية 
للمرة الأوىل عام 1897، وتناولت ق�سة هذا الك�نت املتعط�ض للدماء، 

واقتب�ست منها لحقاً اأعمال كثرية بينها اأفام �سينمائية.

النار تلتهم �سيارة ت�سال و�سائقها ينجو
ب�ساأن  حتقيقا  اجلمعة  اأم�ض  اأول  اأول  الكندية  ال�سلطات  فتحت 
ال�سائق  جعل  ح��ادث  يف  "ت�سا"،  ن���ع  من  �سيارة  يف  النار  ا�ستعال 
وينج�  متاما  املغلقة  العربة  من  يخرج  حتى  كبريا  جهدا  يبذل 

بحياته.
النقل  ه��ي��ئ��ة  ف����اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  "غارديان"  �سحيفة  وب��ح�����س��ب 
الكندية امل�س�ؤولة عن �سامة ال�سيارات، ذكرت يف بيان اأنها اأحيطت 
علما باحلادثة التي وقعت يف الثالث والع�سرين من ماي� اجلاري، 

مبدينة فانك�فر غربي الباد.
اإىل  "ت�سا" مبا وقع، م�سريا  اإخبار �سركة  اأنه مت  البيان  واأو�سح 
"ترتيبات لبدء تفتي�ض ال�سيارة من اأجل حتديد �سبب احلريق".
يف غ�س�ن ذلك، قالت الإدارة ال�طنية الأمريكية ل�سامة املرور 
على الطرق ال�سريعة اإنها على علم باحلادثة، م�ؤكدة اأنها ت�ا�سلت 

مع اجلهة امل�سنعة للح�س�ل على معل�مات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خيول تتوىل الرد على الربيد الإلكرتوين يف عطلتك 
بات يف اإمكان َمن يرغب يف مت�سية عطلة حقيقية بعيداً من هم�م العمل وم�ساغله ومن دون النهماك بالربيد 
غياب  ردود  كتابة  ح�افرها  بركات  مقابل  دون  اخلي�ل   تت�ىل  الأي�سلندية.  باخلي�ل  ي�ستعني  اأن  الإل��ك��رتوين، 

تلقائية، بف�سل خدمة ي�فرها مكتب ال�سياحة الأي�سلندي.
واأطلق املكتب مقطع فيدي� ترويجياً غريباً ي�سرح فيه �سّر هذه اخلدمة، اإذ تظهر فيه ل�حة مفاتيح عماقة تدو�ض 

عليها بحما�سة خي�ل من ال�سالة الأي�سلندية ال�سهرية، و�سط املناظر الطبيعية اخلّابة للجزيرة.
التي  الإلكرتونية  الر�سائل  على  املهنية  الآداب  لق�اعد  كلياً  ردوداً خمالفة  للخي�ل  الكتابية  امل�اهب  ُتنِتج  وطبعاً 
اأو   JJJJJJJJJJ غ��رار  على  مفه�مة  غ��ري  عبثية  ن�س��ض  على  ال���ردود  ه��ذه  تقت�سر  اإذ  املعني،  ال�سخ�ض  يتلقاها 
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 Outhorse( "اإّل اأن ثمانية اآلف �سخ�ض ا�سرتك�ا حتى الآن يف هذه اخلدمة التي �سميت "اآوته�ر�ض ي�ر اإمييل
الباطن  "كّلف جهة من  "اآوت�س�ر�ض" )Outsource( بالإجنليزية، وتعني  your e-mail(، وهي حت�ير لفعل 

ت�يّل بريدك الإلكرتوين".
 OutHorse Your وقال رئي�ض هيئة "فيزيت اآي�سلند"، �سيجري�ر دوج ج�م�ند�سدوتري: "اأطلقت اأي�سلندا خدمة
Email مل�ساعدة امل�سافرين على النقطاع عن كل �سيء والرتكيز على ال�ستمتاع بكل ما تقدمه اأي�سلندا،  دون ما 

يعّكر اأي �سيء" ذلك.
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اأكرب كلبة يف العامل تزيح »البطل« من جيني�ش
م��س�عة  ودخ��ل��ت  ال��ع��امل  يف  كلب  اأك��رب  لقب  على  اأمريكية  كلبة  ح�سلت 
�سالة  م��ن  كلبة  وه��ي   Pebbles وت���ج��ت  القيا�سية.  ل��اأرق��ام  جيني�ض 
وتعي�ض  ي�ماً  و60  22 عاماً  العمر  تبلغ من   fox terrier ف�ك�ض تريير 
ب�لية كاليف�رنيا اجلن�بية الأمريكية، بلقب اأكرب كلب يف العامل، �سارقة 
21 عاماً من  اللقب من ت�بيكيث، من ف�سيلة ال�سي�اوا البالغ من العمر 
ولية فل�ريدا والذي كان قد ح�سل م�ؤخراً على لقب البطل، بت�سجيله يف 

م��س�عة جيني�ض يف 16 مار�ض- اآذار املا�سي.
اإنهما قررا  وقال مالكا بيبلز، ب�بي وج�يل جريج�ري، مل��س�عة جيني�ض 
اإذ  اأنحاء الأخبار،  الت�ا�سل معهم بعد م�ساهدة ق�سة ت�بي كيث يف جميع 
2000، وفقاً  اآذار  28 مار�ض-  اأدركا اأن كلبتهما اأكرب �سناً، فهي م�ل�دة يف 

ل�سحيفة "اجلارديان" الربيطانية.
ق�سة  راأي��ت  "عندما  القيا�سية:  ل��اأرق��ام  جيني�ض  مل��س�عة  ج���يل  وقالت 

ت�بيكيث يف الأخبار، تقدمت للح�س�ل على الرقم القيا�سي".
وعن ق�سة تبنيهما لبيبليز يف عام 2000، قالت اإن الأمر حدث عن طريق 
ال�سدفة، عندما كان الزوجان يبحثان عن كلب كبري ال�سالة، لكن بدًل 

. Pebbles من ذلك، �سادفا
وقالت ج�يل متذكرة: "كانت تقفز وتنبح كثرياً يف ب�بي لدرجة اأنه مل يكن 
لديه خيار �س�ى ا�سطحابها وفح�سها، فقد كان حباً من النظرة الأوىل".

التنومي املغناطي�سي.. اآخر ابتكارات الل�سو�ش يف العراق
�ساح  ال��ع��راق  يف  املنظمة  اجلرمية  ع�سابات  ا�ستخدام  عن  مزاعم  اأث���ارت 
حيال  الآراء  ت�ساربت  بينما  متزايدا،  �سعبيا  املغناطي�سي" قلقا  "التن�مي 
عمليات  تنفيذ  يف  النف�سية  العاجات  م��ن  ال��ن���ع  ه��ذا  ا�ستخدام  اإمكانية 
�سط�. ومنذ اأ�سهر يتداول عراقي�ن مقاطع فيدي� عرب من�سات الت�ا�سل 
اأثناء �سرقة حمال �سرافة  اأنها مدربة،  الجتماعي، تظهر ع�سابات يبدو 

و�سيدليات با�ستخدام التن�مي املغناطي�سي.
وم�ؤخرا اعتقلت قيادة �سرطة بغداد 3 متهمني بالدخ�ل اإىل اأحد مكاتب 

ال�سرافة وتن�مي �ساحبه مغناطي�سيا، قبل �سرقة 3 اآلف دولر.
ال��ت��ي ج���رت، وجهت  الع��ت��ق��ال  "بعد عملية  اإن���ه  ب��ي��ان  ال�سرطة يف  وق��ال��ت 
ال�سلطات الأمنية باإغاق جميع منافذ املنطقة و�سن حملة تفتي�ض ومتابعة 
ف�رية، وبالفعل متكنت من حتديد املتهمني الثاثة واإلقاء القب�ض عليهم 
امل�ؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  الر�سمية  البيانات  ورغم  امل�سروق".  املبلغ  و�سبط 
وزارة  با�سم  املتحدث  ف��اإن  املغناطي�سي،  التن�مي  ا�ستخدام  ب�ساأن  املعنية 
الداخلية العراقية الل�اء خالد املحنا اأبدى حتفظه على اإمكانية ا�ستخدام 
هذا الن�ع من العاجات يف تنفيذ عمليات �سرقة. وقال املحنا يف ت�سريح 
عدم  ال�سرطة،  جتريها  ال��ت��ي  التحقيقات  خ��ال  م��ن  "ثبت  اإن���ه  �سحفي، 

منع �سينمائي كندي من 
املرور على �سجادة »كان«

كيلفن  ال����ك����ن����دي  امل�����خ�����رج  اأع�����ل�����ن 
جمتمعات  اإىل  امل��ن��ت��م��ي  ري���دف���ريز 
ال�����س��ك��ان الأ���س��ل��ي��ني اأن����ه ُم��ن��ع من 
يف  احلمراء  ال�سجادة  على  الظه�ر 
اخلام�ض  ال�سينمائي  كان  مهرجان 
ي��رت��دي حذاء  ك��ان  لأن��ه  وال�سبعني 
"م�كا�سني"،  ن�����ع  م���ن  ت��ق��ل��ي��دي��ا 
اإع��ام كندية  ل��سائل  ق��ال  ما  على 
اإىل  امل��خ��رج  ه���ذا  وينتمي  ال�����س��ب��ت. 
لل�سكان  )"ديني"(   Dene جمتمع 
الأ����س���ل���ي���ني ون���������س����اأ يف الأق����ال����ي����م 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ل��ك��ن��دا. وقال 
الكندية  �سي"  ب���ي  "�سي  ل�����س��ب��ك��ة 
الثقافية،  اأ�س�سي  على  ن�ساأت  "لقد 
كبرية  اأهمية  امل�كا�سني  ولأح��ذي��ة 
"اأتفهم  واأ���س��اف  الإطار".  ه��ذا  يف 
على  معينة  لبا�ض  ق�اعد  هناك  اأن 
اعتقدت  لذلك  احل��م��راء،  ال�سجادة 
ت�ك�سيدو  ب����زة  ارت����دي����ت  اإذا  اأين 
ورب���ط���ة ع��ن��ق، وق��ط��ع��ة ت��ظ��ه��ر اأين 
ف�سيك�ن  الأ���س��ل��ي��ني،  ال�����س��ك��ان  م��ن 
ريدفريز  واأ����س���اف  مقب�ل".  ذل���ك 
اأن اأحذية امل�كا�سني "ُتعترب اإىل حد 
ور�سمية"  تقليدية  م��اب�����ض  ك��ب��ري 
اأف��راد ثقافات كثرية يف كندا.  لدى 
مع  فرن�سا  اإىل  �سافر  املخرج  وك��ان 
وفد من �سانعي الأفام من ال�سكان 
العر�ض  حل�س�ر  وُدع��ي  الأ�سليني، 
 "Les Amandiers" الأول لفيلم
الإيطالية  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ل��ل��م��م��ث��ل��ة 
ف��ال��ريي��ا ب�����روين ت��ي��دي�����س��ي يف 22 
ل��سائل  ريدفريز  وقال  اأيار-ماي�. 
م�س�ؤويل  اإن  ك���ربى  ك��ن��دي��ة  اإع����ام 
الأمن يف املهرجان منع�ه من املرور 
ُي�سمح  ال�سجادة احلمراء، ومل  على 

له بالع�دة اإل بعد تغيري حذائه.

توفر اآلف الدولرات خالل 
عام عرب خ�سارة 36 كغ

 36 ���س��اب��ة،  اأ���س��رتال��ي��ة  اأم  ف��ق��دت 
فقط  ���س��ه��ًرا   16 يف  ك��ي��ل���غ��راًم��ا 
ب��ا���س��ت��خ��دام دل��ي��ل ل��ف��ق��دان ال����زن 
ي�ًما، ومتكنت من خال   28 ملدة 
ذل��ك م��ن ت���ف��ري اآلف ال���دولرات 
ت��ن��ف��ق��ه��اع��ل��ى وجبات  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
الطعام  غري ال�سحية. ن�ساأت ل�يز 
اإيطاليني  اأب���ي��ن  من  با�سديكي�ض 
يف ثقافة حمبة للطعام حيث يك�ن 
تناول الطعام وامل�ساركة فيه جزًءا 

رائًعا من العائلة واملجتمع.
وقالت ل�يز متحدثة عن جتربتها: 
"كنت اأعاين من زيادة ال�زن ط�ال 
والبل�غ.  امل��راه��ق��ة  �سن  يف  حياتي 
يتجاوز  مل  ال���ذي  ط����يل  وب�سبب 
ك��ان مظهر وزين  �سم فقط،   149

الزائد وا�سحاً جداً"
ال�سكري  مب��ر���ض  اإ���س��اب��ت��ه��ا  وم���ع 
من الن�ع 2، عرفت ل�يز اأن عليها 
للتخل�ض  �سارمة  اإج���راءات  اتخاذ 
م��ن وزن��ه��ا ال��زائ��د ب���اأي �سكل من 
"ذا  ل��ذا جل���اأت لتطبيق  الأ���س��ك��ال، 
على  ل��ل��ح�����س���ل  م�مي"  ه��ي��ل��ث��ي 
والنظام  ال��ت��م��اري��ن  ح����ل  ن�سائح 
الغذائي. وخال فرتة مل تتجاوز 
16 �سهراً متكنت ل�يز من فقدان 
وتغري  وزنها،  من  كيل�غراماً   36
ومتكنت   ،8 اإىل   18 م��ن  قيا�سها 
من ت�فري قرابة 5000 دولر بعد 
امتناعها عن تناول ال�جبات غري 
ال�سحية. وتق�ل ل�يز، اإنها حددت 
الطعام،  ل�����س��راء  �سهرية  ميزانية 
والتزمت مع عائلتها بهذه امليزانية 
مما مكنها من ت�فري ما يكفي من 
امل��ال لق�ساء عطلة مع عائلتها يف 

مكان �سياحي جميل.

بيال حديد باإطاللة 
خارجة عن املاألوف

���س��ارك��ت ع��ار���س��ة الأزي������اء ال��ع��امل��ي��ة م���ن اأ�سل 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي اجل��م��ه���ر جم��م���ع��ة ����س����ر عرب 
الت�ا�سل  م�����ق����ع  ع���ل���ى  اخل����ا�����ض  ح�����س��اب��ه��ا 
جل�سة  اأح��دث  خالها  من  وثقت  الجتماعي، 
حديد   وظ��ه��رت  بيا  ل��ه��ا.  خ�سعت  ت�����س���ي��ر 
ب��اإط��ال��ة خ��ارج��ة ع��ن امل���األ����ف ح��ي��ث ارت���دت 
ف�ستانا بل�ك يع�د لع�س�ر قدمية، من الل�نني 
ومنف�خة  ب��اأك��م��ام ط�يلة  والأ����س����د،  الأب��ي�����ض 
ون�سقت  ال�سدر.  على  وردة  �سكل  على  وقما�ض 
اأ�سافت  اأك�س�س�ار  الف�ستان جمم�عة  مع  بيا 
ل��اإط��ال��ة رون���ق���ا خ���ا����ض. ام���ا م���ن الناحية 
وجهها  عن  بالكامل  �سعرها  ف��ردت  اجلمالية 
اإىل الأعلى، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمال 
م��احم��ه��ا. وت��ف��اع��ل امل��ت��اب��ع���ن ب�����س��ك��ل كبري 
م��ع اإط��ال��ة بيا ه��ذه وع���ربوا ع��ن اإعجابهم 
كما  املعتادة  الإط��الت  عن  الدائم  بخروجها 

تغزل�ا بجمالها الدائم.

اأطفال يت�سببون بهبوط طائرات ب�سبب هواتفهم 
مت اإيقاف عدد من الرحات اجل�ية يف الأ�سهر الأخرية 
لله�اتف الذكية  ا�ستغل�ا تطبيقاً  ب�سبب الأطفال الذين 

لإثارة حالة من الذعر والف��سى على منت الطائرات.
وت�سببت عدة ح�ادث يف نزول عدد من الرحات اجل�ية 
واإخاء الركاب، بل اإن بع�ض الركاب تعر�س�ا للطرد من 
بع�ض  بها  ق��ام  م�س�ؤولة  غ��ري  م��زح��ات  ب�سبب  ال��رح��ات 

.AirDrop امل�سافرين ال�سغار با�ستخدام تطبيق
ال�س�ر  اإر�����س����ال  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني   AirDrop وي�����س��م��ح 
اآي��ف���ن ع��رب ات�سال واي فاي،  اأج��ه��زة  وامل��اح��ظ��ات ب��ني 
اأرقام  لديهم  يكن  مل  ل���  حتى  الآخ��ري��ن  م��ع  والت�ا�سل 
بع�سهم البع�ض. ومع ذلك، ميكن يف كثري من الأحيان 
اإىل  م�سيئة  �س�ر  اإر�سال  مثل  التطبيق،  ا�ستخدام  اإ�ساءة 

الغرباء.
ويف الأ���س��ه��ر الأخ�����رية، مت ط���رد ع���دد م��ن الأط���ف���ال من 
الرحات اجل�ية واإجبار الطائرات على الهب�ط بعد اأن 
املا�سي،  العام  و يف  الطائرة،  اإىل  كاذبة  تهديدات  وجه�ا 
مت اإجاء ركاب طائرة تابعة ل�سركة ي�نايتد بعد اأن ن�سر 

مراهق �س�رة لبندقية على التطبيق.
ويف مار�ض -اآذار، اأر�سل اأحد الركاب على منت رحلة ج�ية 
مما   AirDrop عرب  الطائرة  باختطاف  تهديد  ر�سالة 
اأدى اإىل حما�سرة ال�سرطة امل�سلحة للطائرة. و تبني يف 
اأر�سل التهديد كان راكًبا يبلغ من العمر  النهاية اأن من 

ع�سر �سن�ات، ومت طرده مع والدته من الطائرة.

الإفراج عن �سومالية قتلت �سائقا حاول اغت�سابها
اأم�����رت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة امل�����س��ري��ة، ب���اإخ���اء ���س��ب��ي��ل فتاة 
�س�مالية على ذمة التحقيق معها، يف واقعة قتلها �سائق 
مركبة اآلية "ت�ك ت�ك" ب�سكني اإثر حماولته اغت�سابها، 
ال�سرطة �سحة روايتها يف  اأك��دت حتريات  اأن  وذل��ك بعد 
با�سرت  قد  امل�سرية  العامة  النيابة  وكانت  التحقيقات. 
من  ع�سر  ال�����س��اب��ع  يف  اإخ���ط���ارا  تلقيها  ف����ر  التحقيقات 
مركبة  �سائق  جثمان  على  اث��ن��ني  بعث�ر  اجل���اري،  م��اي��� 
الت��سعات  مبنطقة  مركبته  بج�ار  العام  بالطريق  اآلية 

ال�سمالية باأكت�بر.
"فتاة �س�مالية ح�سرت لق�سم  اأن  واأو�سح بيان للنيابة، 
عليها  التعدي  ال�سائق  حم��اول��ة  ع��ن  ل��اإب��اغ  ال�سرطة 
جن�سيا حال ا�ستقالها معه املركبة، وتهديده لها ب�سكني، 
لكنها متكنت من انتزاع ال�سكني منه واإ�سابته به والفرار 

منه، ثم الإباغ عما وقع".
ت�اجد  مل��ك��ان  ب��الن��ت��ق��ال  حتقيقاتها  ال��ن��ي��اب��ة  وا���س��ت��ه��ل��ت 
مركبة  بج�ار  ت�اجده  تبني  وال��ذي  ملناظرته،  اجلثمان 
اآلية )ت�ك ت�ك( دون ل�حات معدنية. كما عاينت م�سرح 

احلادث واملركبة املعث�ر عليها، وتبّينت اآثار دماء بهما.
برفعها  اجلنائية  الأدل��ة  لتحقيق  العامة  الإدارَة  وكلفت 
كلفت  كما  الفح�ض،  بنتيجة  تقرير  واإع����داد  وفح�سها 
الت�سريحية  ال�سفة  ب��اإج��راء  ال�سرعيني  الأط��ب��اء  اأح���د 
ع��ل��ى ج��ث��م��ان ال�����س��ائ��ق ل��ب��ي��ان اإ���س��اب��ات��ه، و���س��ب��ب وكيفية 
حدوثها، والأدوات امل�ستخدمة يف اإحداثها، واإعداد تقرير 

بالنتيجة.

لوحات تنب�ش باحلياة من نفايات البال�ستيك 
الأردن  يف  املقيمة  ني�سان  م��اري��ا  الفنانة  ح���ّددت 
من  احل���ّد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف  تكمن  مهمة  لنف�سها 
ال�ستخدام  ذات  البا�ستيكية  امل�����اد  ا���س��ت��ه��اك 
على  ال��ن��ا���ض  ت�عية  على  م��اري��ا  وعملت  ال���اح��د. 
ل�حات  تنفيذ  عرب  البا�ستيكية  النفايات  م�سار 

فنية من م�اد تعيد تدويرها.
وتزّين جدارية من اأ�سهر اأعمالها جانب مبنى يف 
م�سن�ع  �سخم  فني  عمل  عن  كناية  وه��ي  عمان، 
وح�ايل  با�ستيكية  قنينة   2000 م��ن  اأك��ر  م��ن 
 150 م��ن  واأك���ر  با�ستيكي  ت�سّ�ق  كي�ض   1000

خرط�م اأركيلة با�ستيكيا.
وتق�ل ني�سان )35 عاما(، وهي م�اطنة اأمريكية 
من اأ�سل عراقي، اإنها اأعجبت بجمال عمان عندما 
لكنها  ���س��ن���ات،  ث��اث  قبل  الأوىل  للمرة  زارت��ه��ا 
اأك�ام  والغ�سب" ب�سبب  ب�"الإحباط  ا  اأي�سً �سعرت 
النفايات البا�ستيكية يف ال�س�ارع ويف املناطق ذات 

اجلمال الطبيعي.
ف�ستاناً  اأح���ي���ان���اً  ت���رت���دي  ال��ت��ي  ن��ي�����س��ان  وت�����س��ي��ف 
م�سن�ًعا من اأكيا�ض حمات "اإيكيا" البا�ستيكية 

الزرقاء: "على الرغم من جمال املدينة، امل�سي يف 
�س�ارعها ميكن اأن يتحّ�ل اىل رحلة مليئة بجميع 
العدد  ت�ستطيع عيناي جتاهل  النفايات. ل  اأن���اع 
والزجاجات،  البا�ستيكية،  الأكيا�ض  من  الهائل 
وما  احل��ل���ى،  واأغلفة  الغازية،  امل�سروبات  وعلب 
يف  الفن  در���س��ت  التي  ني�سان  وجتمع  ذلك".  اإىل 
ال�ليات  يف  ج�رجيا  وجامعة  باإيطاليا  فل�رن�سا 
املتحدة، يف منزلها يف و�سط عمان، اأكيا�سا وقناين 
با�ستيكية فارغة وخراطيم اأراكيل ونعال اأحذية 
وفر�ض اأ�سنان و�سفرات حاقة وقداحات واأقاما 
وماعق با�ستيكية، وت�سنع منها ل�حات مل�نة 
تعج بالأل�ان الزاهية، ويحمل بع�سها وج�ه ن�ساء 
وحي�انات، ف�سا عن اأزهار كبرية مل�نة و�ستائر. 
لمراأة  جميا  وجها  تر�سم  وه��ي  ني�سان  وت��ق���ل 
على اأحد الأكيا�ض "الفن امل�سن�ع من البا�ستيك 
ب�ساأن  املخاوف  لإث��ارة  وق�ية  ملم��سة  و�سيلة  ه� 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي ت����ؤث���ر ع��ل��ى الأردن���ي���ني 
يف  الطبيعية  وبيئاتهم  وجمتمعاتهم  واأطفالهم 

اململكة".

زوار يح�شرون اليوم االأخري من معر�ص اآرت بازل يف هونغ كونغ. ا ف ب

نان�سي عجرم ت�سعل الأجواء يف القاهرة
لها على ح�سابها  اللبنانية  نان�سي عجرم  جمم�عة �س�ر جديدة  الفنانة  ن�سرت 

اخلا�ض مب�قع الت�ا�سل الجتماعي.
اأم�ض  اأول  اأول  م�ساء  اأحيته  ال��ذي  الأخ��ري  حفلها  من  بال�س�ر  نان�سي  وظهرت 
اجلمعة يف القاهرة وقدمت فيه باقة من اأغانيها اجلميلة واملميزة والتي رددها 

اجلمه�ر عن ظهر قلب .
وعلقت نان�سي على املن�س�ر قائلًة: "لقد خلقنا ذكريات لن تن�سى ليلة الأم�ض..

حتى نلتقي مرة اأخرى يا القاهرة ".
العف�ية  باإطالتها  البحث  نان�سي قد ت�سدرت حمركات  كانت  اأخ��رى  من جهة 

الأخرية.
حيث اإرتدت ت�ب بالل�ن البيج، مع �سروال من اجلينز ال�ا�سع بالل�ن البيج اأي�ساً، 

ون�سقت معه حقيبة يد بالل�ن الأ�سفر، ونظارات �سم�سية مميزة.


