مترد يف �صفوف احلوثي ..واعتقال املئات

�ص 04

•• الريا�ض-وكاالت:

مهرجان ليوا للرطب بدورته  18يكرم

ك�شفت م�صادر موثوقة يف �صنعاء ل�صحيفة عكاظ ال�سعودية �أن ميلي�شيا احلوثي
تواجه مترداً داخلياً بعد رف�ض الع�شرات من قاداته امليدانيني العودة �إىل اجلبهات،
مو�ضحة �أن الأم��ن الوقائي احلوثي اعتقل ع��دداً من قيادات امليلي�شيا و�أودعهم
ال�سجن بتهمة اخليانة خالل اليومني املا�ضيني.
و�أف��ادت امل�صادر �أن امليلي�شيا �شكلت حماكم ع�سكرية م�ستعجلة للقيادات واجلنود
املتمردين الذين يتجاوز عددهم � 180ضابطاً وجندياً وتهدد �أ�سرهم بت�صفيتهم،
مبينة �أن املحكمة احلوثية �أوكل لها حماكمة ال�ضباط واجلنود الذين عملوا مع
ال�شرعية وع��ادوا �إىل �صنعاء بناء على �ضمانات بعدم امل�سا�س بهم خ�لال الفرتة
املا�ضية.
وتوقعت امل�صادر �أن ت�شهد الأيام القليلة املقبلة حمالت اعتقاالت وا�سعة يف �صنعاء
وعدد من املحافظات الواقعة حتت �سيطرة امليلي�شيا جلنود اجلي�ش اليمني ،ملا قبل
االنقالب وكذلك للمتقاعدين الذين يرف�ضون حتى اليوم اال�شرتاك مع امليلي�شيا
يف حربها العبثية وي�صرون على البقاء يف منازلهم ،الفتة �إىل �أن هناك �ضباطاً
وج�ن��وداً كانت امليلي�شيا احلوثية قد اعتقلتهم خ�لال ال�سنوات املا�ضية وال تعلم
�أ�سرهم عنهم �أي معلومات حتى اللحظة.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:22 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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الفجر الريا�ضي

ّ
رئي�س بر�شلونة «يلمح»
لإمكانية عودة مي�سي للبلوغرانا
 28صفحة -الثمن درهمان

رئي�س الدولة ي�صدر مرا�سيم احتادية بتعيني مدراء عموم
جلنة التنمية و�ش�ؤون املواطنني برئا�سة حمدان بن حممد تعتمد البدء
للهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
بتوجيهات حممد بن را�شد

الفوري بتوزيع  2000قطعة �أر�ض �سكنية مبنطقة �أم نهد الرابعة

•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة،
(حفظه اهلل) ،مرا�سيم احتادية
ب�ت�ع�ي�ين م� ��دراء ع �م��وم يف الهيئة
االحت� ��ادي� ��ة ل �ل �ه��وي��ة واجلن�سية
واجلمارك و�أمن املنافذ.
و��ش�م�ل��ت امل��را� �س �ي��م ت�ع�ي�ين اللواء
��س�ه�ي��ل ��س�ع�ي��د ��س�ه�ي��ل اخلييلي،
م ��دي ��راً ع��ام �اً للهيئة االحتادية
ل �ل �ه��وي��ة واجل �ن �� �س �ي��ة واجل� �م ��ارك
و�أمن املنافذ.
ي� � �ت � ��وىل م � ��دي � ��ر ع� � � ��ام ال� �ه� �ي� �ئ ��ة،
الإ� � �ش� ��راف ع �ل��ى ر� �س��م �سيا�سات
الهيئة وا�سرتاتيجيتها وبراجمها
والإ� � �ش� ��راف ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ املعتمد
م�ن�ه��ا ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع القطاعات
املختلفة يف الهيئة واجلهات املعنية
يف ال��دول��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل املهام
املتعلقة ب�إدارة العالقات والتعاون
ال � � ��دويل ب�ي�ن ال �ه �ي �ئ��ة واجل� �ه ��ات
واملنظمات الدولية.
و�أ�� �ص ��در ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س
ال��دول��ة( ،حفظه اهلل) ،مر�سوماً
احت ��ادي� �اً ب�ترق�ي��ة ال�ع�م�ي��د �سهيل

•• دبي  -وام:

جمعه حممد كلثم اخلييلي �إىل
رت�ب��ة ل��واء ،وتعيينه م��دي��راً عاماً
للهوية وجوازات ال�سفر يف الهيئة
االحت� ��ادي� ��ة ل �ل �ه��وي��ة واجلن�سية
واجلمارك و�أمن املنافذ.
يتوىل مدير عام الهوية وجوازات
ال�سفر يف الهيئة اق�ت�راح و�إعداد

ال �� �س �ي��ا� �س��ات واال�سرتاتيجيات
والت�شريعات واللوائح والأنظمة
املتعلقة ب�ش�ؤون الهوية واجلن�سية
وج � ��وازات ال���س�ف��ر بالتن�سيق مع
اجل�ه��ات املعنية ،والإ� �ش��راف على
تنفيذ املعتمد منها.
(التفا�صيل �ص)2

ب �ت��وج �ي �ه��ات وم �ت��اب �ع��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال� � ��وزراء( ،رع ��اه
اهلل) ،ب�صفته حاكماً لإم��ارة دبي،
اع�ت�م��دت جلنة التنمية و�ش�ؤون
امل��واط�ن�ين ب��رئ��ا��س��ة �سمو ال�شيخ
ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل
م �ك �ت��وم ،ويل ع �ه��د دب� ��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي ،البدء الفوري
ب �ت��وزي��ع  2000ق �ط �ع��ة �أر�� ��ض
�سكنية مبنطقة �أم نهد الرابعة،
ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن ،وذل � ��ك �ضمن
ب��رن��ام��ج �إ��س�ك��ان امل��واط�ن�ين الذي
ي�ه��دف ل�ت��وف�ير احل �ي��اة الكرمية
وامل �� �س �ك��ن امل �ل�ائ ��م ال� � ��ذي يلبي
احتياجات الأ�سر املواطنة.
وق� ��ال ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
حم � �م� ��د :ب� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات حممد
ب��ن را� �ش��د ومب�ت��اب�ع��ة م��ن �سموه
اع �ت �م��دن��ا ��ض�م��ن جل �ن��ة التنمية
و�ش�ؤون املواطنني ،البدء الفوري
ب �ت��وزي��ع  2000ق �ط �ع��ة �أر�� ��ض

�سكنية مبنطقة �أم نهد الرابعة
للمواطنني ،وذلك �ضمن برنامج
�إ�سكان املواطنني يف �إمارة دبي.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه :م�ل��ف الإ�سكان
ن�ت��اب�ع��ه ب�شكل م�ب��ا��ش��ر وم�ستمر

زيلين�سكي يبحث مع نواب �أمريكيني �إر�سال مزيد من الأ�سلحة لكييف

رو�سيا تدمر �سفينة حربية و�صواريخ �أمريكية يف �أودي�سيا
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت الرئا�سة الأوكرانية� ،أم�س
الأح ��د� ،إن الرئي�س فولودميري
زيلين�سكي ب�ح��ث م��ع ن ��واب من
ال �ك��ون �غ��ر���س الأم�ي�رك ��ي �إر� �س ��ال
م ��زي ��د م ��ن الأ� �س �ل �ح��ة لكييف،
م�شرية �إىل �أن �أع�ضاء الكونغر�س
�أك��دوا وجود خطط لإر�سال نحو
 30م ��ن �أن �ظ �م��ة (هيمار�س)
ال�صاروخية.
واجتمع وفد رفيع من الكونغر�س
الأمريكي مع الرئي�س زيلين�سكي،
يف ك�ي�ي��ف� ،أم ����س الأول ال�سبت،
ووع��د مبحاولة �ضمان ا�ستمرار
الدعم يف احلرب �ضد رو�سيا.
و��ض��م ال��وف��د �آدم �سميث ،رئي�س
جلنة ال �ق��وات امل�سلحة مبجل�س
النواب ،ويعد هذا الأحدث �ضمن
�سل�سلة م��ن ال ��زوار الأمريكيني
البارزين �إىل �أوكرانيا.
وقال الوفد ،يف بيان� ،إن الواليات
امل �ت �ح ��دة� ،إىل ج��ان��ب حلفائها
و�� �ش ��رك ��ائ� �ه ��ا يف ج �م �ي��ع �أن� �ح ��اء
العامل ،وقفت �إىل جانب �أوكرانيا
م ��ن خ�ل��ال ت �ق ��دمي م�ساعدات
اقت�صادية وع�سكرية و�إن�سانية.

رجال الإطفاء الأوكرانيني يكافحون حريقًا يف قارب يحرتق يف ميناء �أودي�سا (ا ف ب)
و�أ� �ض��اف� :سنوا�صل البحث عن � �س �ف �ي �ن��ة �أوك� ��ران � �ي� ��ة و� �ص ��واري ��خ و�أ� �ش��ارت ال ��وزارة يف بيان �إىل �أن
�سبل ل��دع��م الرئي�س زيلين�سكي هاربون الأمريكية امل�ضادة لل�سفن ال���ض��رب��ة �أخ��رج��ت ع��ن اخلدمة
من�ش�أة �إ�صالح وحتديث لل�سفن
وال� ��� �ش� �ع ��ب الأوك � � � � � ��راين ب� ��أك�ب�ر يف ميناء �أودي�سا الأوكراين.
ق� ��در مم �ك��ن م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ة مع وقالت وزارة الدفاع الرو�سية� ،إن ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � �ل � �ق� ��وات ال �ب �ح ��ري ��ة
موا�صلتهما موقفهما ال�شجاع.
ال�ضربة على ميناء �أودي�سا� ،أدت الأوكرانية.
ه��ذا ونقلت وك��االت �أنباء رو�سية �إىل ت��دم�ير � �ص��واري��خ �أمريكية م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق ��ال ��ت الناطقة
ع��ن وزارة ال��دف��اع ق��ول�ه��ا �أم�س م � �� � �ض� ��ادة ل �ل �� �س �ف��ن م � ��ن ط � ��راز با�سم اخلارجية الرو�سية ،ماريا
زاخ ��اروف ��ا� ،إن � �ص��واري��خ رو�سية
الأحد �إن القوات الرو�سية دمرت (هاربون).

دم ��رت ب�ن��ى حت�ت�ي��ة ع���س�ك��ري��ة يف
ميناء �أودي�سا.
وك �ت �ب��ت زاخ ��اروف ��ا ع �ل��ى تلغرام
�أن ��ص��واري��خ ك��ال�ي�بر دم ��رت بنى
حتتية ع�سكرية يف ميناء �أودي�سا
ب���ض��رب��ة ع��ال�ي��ة ال��دق��ة ،ح�سبما
نقلت (فران�س بر�س).
و�أع� � �ل � ��ن اجل� �ي� �� ��ش الأوك � � � � ��راين،
ال �� �س �ب��ت� ،أن �� �ص ��واري ��خ رو�سية
�أ�صابت من�ش�آت للبنية التحتية
يف ميناء �أودي�سا ،بعد ي��وم واحد
من توقيع رو�سيا و�أوكرانيا على
ات �ف��اق لإع � ��ادة ف�ت��ح م��وان��ئ على
البحر الأ�سود ال�ستئناف �صادرات
احلبوب.
وكتبت قيادة العمليات اجلنوبية
يف �أوك��ران�ي��ا على تلغرام :هاجم
ال �ع��دو م�ي�ن��اء �أودي �� �س��ا التجاري
ب�صواريخ كروز من طراز كاليرب،
و�أ��س�ق�ط��ت ق��وات ال��دف��اع اجلوي
�صاروخني فيما �أ�صاب �صاروخان
البنية التحتية للميناء.
ووق� �ع ��ت رو� �س �ي��ا و�أوك ��ران � �ي ��ا ،يف
�إ� �س �ط �ن �ب��ول ،ات �ف��اق��ا ب��دع��م من
الأمم امل �ت �ح��دة ،ي���س�م��ح ب�إعادة
فتح موانئ �أوكرانيا على البحر
الأ�سود لت�صدير احلبوب.

اجلرنال ميلي :ال�صني �أ�صبحت �أكرث عدوانية يف اعرتا�ض طائراتنا
•• وا�شنطن-وكاالت:

تراجع الواليات املتحدة جار وال مفر منه

منوها �أبط�أ من منو معظم البلدان الأخرى:

الواليات املتحدة :نهاية وهم القوة املطلقة!

•• الفجر -مانليو جرازيانو -ترجمة خرية ال�شيباين

(ال �أري��د املركز الثاين للواليات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة) ...ه��ذه العبارة
الب�سيطة -التي نطق بها ب��اراك �أوب��ام��ا بو�ضوح خ�لال خطابه الأول
ع��ن ح��ال��ة االحت ��اد يف يناير - 2010تلخ�ص يف ب�ضع كلمات الأفق
اال�سرتاتيجي الأمريكي احلايل.
على مدى عقود ،كانت الواليات املتحدة يف حالة تدهور ن�سبي �سيا�سي
وفكري واقت�صادي ،مع احتمال �أن تتفوق عليها قوة مناف�سة يومًا ما.
(التفا�صيل �ص)11

ق� ��ال اجل �ن��رال م � ��ارك م �ي �ل��ي ،رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة الأرك � ��ان
الأم�ي�رك �ي��ة� ،إن ال���ص�ين �أ��ص�ب�ح��ت �أك�ث�ر ع��دوان �ي��ة يف
اعرتا�ض الطائرات الع�سكرية والقيام مبناورات جوية
غري �آمنة على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
و�أ�ضاف اجل�نرال ميلي �أن ال�صني تقوم (باعرتا�ضات
خطرية) �ضد الطائرات وال�سفن الع�سكرية الأمريكية،
كما �أنها ت�ستهدف كندا و�أ�سرتاليا واليابان و�شركاء
�أمريكيني �آخرين .وقال ميلي ل�صحيفة (فاينان�شيال
ت��امي��ز) و(�أ�سو�شييتد ب��ر���س) على م�تن طائرته �أثناء
توجهه �إىل �آ�سيا يف زي��ارات �إىل �إندوني�سيا و�أ�سرتاليا:
لقد زاد عدد عمليات اعرتا�ض ال�صني يف البحر واجلو
ب�شكل ك�ب�ير ع�ل��ى م��دى خ�م����س � �س �ن��وات ،م���ض�ي�ف�اً� ،أن
اجلي�ش ال�صيني �أ�صبح �أكرث عدوانية ب�شكل ملحوظ يف
هذه املنطقة بالذات.
ورف�ض ميلي تقدمي �أرقام حمددة حول العدد الإجمايل
للحوادث ،لكنه قال �إن حجم عمليات االعرتا�ض غري
الآم�ن��ة ارت�ف��ع بن�سب عالية ومل يت�ضح �إىل �أي مدى
كان االرتفاع ب�سبب ا�ستجابة ال�صني لتو�سيع الن�شاط
الأمريكي يف املنطقة .ويف مايو حلقت مقاتلة �صينية
من طراز  J-16بالقرب من طائرة جت�س�س �أ�سرتالية،
و�أطلقت مقذوفات مبا يف ذل��ك قطع من الألومنيوم

�أ�صابت حمرك طائرة املراقبة .P-8
وقال ميلي �إنه ناق�ش عمليات االعرتا�ض غري الآمنة
ع �ن��دم��ا حت� ��دث �إىل ن �ظ�ي�ره ال �� �ص �ي �ن��ي ،اجل �ن��رال يل
ج��وت���ش�ن��غ ،يف �أول م�ك��امل��ة ب�ين اجل �ن��راالت م�ن��ذ توىل
الرئي�س جو بايدن من�صبه .ورد يل بتحذير الواليات
املتحدة من االنخراط يف "�أي ا�ستفزازات".
وي�ؤكد البنتاغون �أن��ه يعمل يف املياه الدولية واملجال
اجلوي ،لكن ال�صني تريد من الواليات املتحدة تقلي�ص
ن�شاطها يف املنطقة.
و�أو��ض��ح التقرير �أن عمليات االع�ترا���ض لي�ست �سوى
واحدة من العديد من الق�ضايا اخلالفية يف العالقات
املتوترة بني الواليات املتحدة وال�صني .ومن املتوقع �أن
يجري بايدن والرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ مكاملة
هاتفية يف الأيام املقبلة.
وح��ذرت بكني ال��والي��ات املتحدة بعد تقارير ع��ن عزم
نان�سي بيلو�سي رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي زيارة
تايوان ال�شهر املقبل وهي الدولة التي تطالب ال�صني
بال�سيادة عليها .و�أ�شارت ال�صني �إىل �أنها قد ترد ب�أكرث
من جمرد كالم �إذا قامت بيلو�سي بزيارة تايبيه ،مما
�أثار خماوف من �أن بكني قد تقوم بعمل ع�سكري ،مثل
اع�ترا���ض طائرتها ب�ط��ائ��رات مقاتلة .وي�شعر البيت
الأبي�ض بالقلق من �أن ت�ؤدي الزيارة �إىل �إثارة �أزمة عرب
م�ضيق تايوان.

لتنفيذ توجيهات حممد بن را�شد
بتوفري وتلبية ك��اف��ة احتياجات
امل��واط �ن�ي�ن الإ� �س �ك��ان �ي��ة وتعزيز
�أف�ضل جودة حياة للأ�سر وت�أمني
ا�ستقرارهم( .التفا�صيل �ص)3

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

العاهل الأردين :نواجه هجمات
حدودية من ميلي�شيات �إيران

•• عمان-وكاالت:

ق��ال العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين يف مقابلة ُن�شرت �أم�س
الأحد �إن بالده تواجه هجمات على حدودها وب�صورة منتظمة من
ميلي�شيات لها عالقة ب ��إي��ران ،م�ع�براً ع��ن �أم�ل��ه يف تغري يف �سلوك
ط�ه��ران .وحت��دث العاهل الأردين يف املقابلة مع �صحيفة (الر�أي)
الأردن �ي��ة الر�سمية ع��ن عمليات تهريب امل �خ��درات وال���س�لاح التي
ت�ستهدفنا كما ت�ستهدف الأ�شقاء ،وعن �ضرورة �إقامة منظومة عمل
دفاعي م�ؤ�س�سي عربي ملواجهة م�صادر التهديد امل�شرتكة.
وقال امللك عبد اهلل :كما �سبق �أن �أكدت يف عدة منا�سبات ،التدخالت
الإيرانية تطال دو ًال عربية ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا
ب�صورة منتظمة من ملي�شيات لها عالقة ب�إيران.
و�أ�ضاف :لذا ن�أمل �أن نرى تغرياً يف �سلوك �إيران ،وال بد �أن يتحقق
ذلك على �أر�ض الواقع لأن يف ذلك م�صلحة للجميع يف املنطقة ،مبا
يف ذلك �إيران وال�شعب الإيراين.
وتابع :ال نريد توتراً يف املنطقة ،والأردن وكل الدول العربية تريد
عالقات طيبة مع �إيران مبنية على االحرتام املتبادل وح�سن اجلوار
واحرتام �سيادة الدول وعدم التدخل يف �ش�ؤونها ،م�ؤكداً �أن احلوار هو
ال�سبيل حلل اخلالفات.
ور�أى امللك عبد اهلل �أن املنطقة لي�ست بحاجة ملزيد م��ن الأزمات
وال�صراعات ،بل �إىل التعاون والتن�سيق.
و�شدد على �أن الأردن دوماً ينادي مبد ج�سور التعاون بد ًال من بناء
الأ�سوار واحلواجز وهو معني ب�أمن املنطقة .و�أكد �أن �أمن الأ�شقاء
العرب هو جزء من �أمننا.
وقال العاهل الأردين �إن عمليات تهريب املخدرات وال�سالح ت�ستهدفنا
كما ت�ستهدف الأ�شقاء ،فالتهريب ي�صل �إىل دول �شقيقة و�أوروبية.
و�أك��د �أن الأردن قادر على منع �أي تهديد على ح��دوده ..وين�سق مع
الأ�شقاء يف مواجهة هذا اخلطر.

الفروف من م�صر :العقوبات الغربية تعرقل الدعم الرو�سي للدول الإفريقية
•• القاهرة-وكاالت:

ب� ��د�أ وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الرو�سي
��س�يرغ��ي الف ��روف زي ��ارة ر�سمية
�أم�س الأحد للقاهرة حيث يجري
حمادثات مع القيادة امل�صرية.
والتقى الفروف الرئي�س امل�صري
ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال���س�ي���س��ي .وبعدها
التقى وزي��ر اخل��ارج�ي��ة امل�صري
��س��ام��ح � �ش �ك��ري ،ح�ي��ث ع�ق��د معه
لقاء ثنائياً ثم ان�ضم لهما الحقاً
�أع�ضاء وفدي البلدين.
و�إث � ��ر االج �ت �م��اع ق ��ال الف� ��روف:
ل��دي �ن��ا ت ��واف ��ق يف ال � � ��ر�أي حول
العديد م��ن الق�ضايا الإقليمية
وال��دول �ي��ة ،م�ضيفاً �أن��ه بحث يف
القاهرة تطوير التبادل التجاري
وال � �ت � �ع� ��اون ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي بني
م�صر ورو�سيا وم�شروع ال�ضبعة
النووي واملنطقة الرو�سية بقناة
ال �� �س��وي ����س .و�أك� � ��د الف� � ��روف �أن
املوانئ الرو�سية تعاين من ح�صار
غربي ..وتلقينا تعهدات يف تركيا
ب�إنهاء ذلك ،معترباً �أن العقوبات
الغربية تعرقل ال��دع��م الرو�سي

وزير اخلارجية الرو�سي ونظريه امل�صري خالل م�ؤمترهما ال�صحفي بالقاهرة (ا ف ب)
يف �سياق �آخ��ر� ،أكد �شكري �أهمية
للدول الإفريقية.
م��ن جانبه ق��ال ��ش�ك��ري :نتطلع �إن �ه��اء ال�ت��وت��رات وال���ص��راع��ات يف
ال��س�ت�م��رار ال �ت �ع��اون ال��وث�ي��ق مع املنطقة.
رو� �س �ي ��ا ع �ل��ى �أ�� �س ��ا� ��س امل�صالح م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال امل�ت�ح��دث با�سم
املتبادلة ،م�ضيفاً :بحثنا الو�ضع ال��رئ��ا��س��ة امل���ص��ري��ة ب���س��ام را�ضي
يف �أوكرانيا و�أكدنا �أهمية التو�صل �إن الف��روف نقل لل�سي�سي ر�سالة
من الرئي�س الرو�سي فالدميري
حلل على �أ�سا�س احلوار.
وتابع �شكري :م�صر ت�ؤكد �أهمية ب ��وت�ي�ن ت���ض�م�ن��ت الإع� � � ��راب عن
ال �ت��و� �ص��ل ل�ت���س��وي��ة دبلوما�سية ال �ت �ق��دي��ر وال �ت �ح �ي��ة �إىل ال�سيد
ل�ل�أزم��ة يف �أوك��ران�ي��ا ..الأزم��ة يف ال��رئ �ي ����س ،ك �م��ا ت �ن��اول��ت بع�ض
�أوك��ران �ي��ا ل�ه��ا ان�ع�ك��ا��س��ات �سلبية مو�ضوعات التعاون الثنائي بني
البلدين.
على الأمن الغذائي العاملي.

الت�صويت اخلارجي يتوا�صل يف  47دولة

اال�ستفتاء اجلديد يف تون�س ينطلق اليوم
•• تون�س-وكاالت:

ت� ��� �س� �ت� �ع ��د ت � ��ون � �� � ��س ،الن � �ط �ل�اق
اال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد
امل� �ق ��رر ال� �ي ��وم االث� �ن�ي�ن يف حني
ك�شفت هيئة االنتخابات �أن كل
الأمور اللوجي�ستية باتت جاهزة
لإجراء ا�ستفتاء الد�ستور.
ه � � ��ذا وي � �ت� ��وا� � �ص� ��ل الت�صويت
اخل ��ارج ��ي يف  47دول� ��ة لليوم
الثاين واملقرر �أن ي�ستمر ثالثة
�أيام.
وبح�سب هيئة االنتخابات ،ف�إن
ع �م �ل �ي��ة اال� �س �ت �ف �ت��اء يف اخل� ��ارج
كانت ن�سب الإقبال فيها �ضعيفة
خ�لال ال�ي��وم الأول ،م��ع توقعات
ب ��ارت� �ف ��اع� �ه ��ا خ �ل ��ال ال �ي ��وم�ي�ن
املتبقيني.
و�شهد اليوم الأول من ت�صويت
اخل ��ارج ت �ظ��اه��رات يف العا�صمة
دع � � ��ت ل ��رف � �� ��ض امل � �� � �ش� ��ارك� ��ة يف
اال�ستفتاء على الد�ستور ،وذلك
و�سط تعزيزات �أمنية.
وتظاهر املئات يف طريق بورقيبة
ال��رئ �ي �� �س��ي ب��ال �ع��ا� �ص �م��ة تنديدا
مبقرتح تعديل الد�ستور لتعزيز

تون�سيون ي�شاركون يف احتجاج على اال�ستفتاء على د�ستور جديد ،يف تون�س العا�صمة (رويرتز)
�سلطات الرئي�س وتقلي�ص دور اجلديد �سلطات وا�سعة لرئي�س
اجلمهورية ،حيث يتوىل الرئي�س
الربملان ورئي�س الوزراء.
ووق �ع ��ت ا� �ش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة مع تعيني رئي�س احلكومة و�أع�ضائها
ال �� �ش��رط��ة ،ال �ت��ي اع �ت �ق �ل��ت على ول��ه �سلطة عزلها تلقائيا ،كما
ي �ع �ط��ي ال ��رئ� �ي� �� ��س �صالحيات
�إثرها نحو  10متظاهرين.
ُي��ذك��ر �أن م�شروع د�ستور تون�س ح��ل ال�ب�رمل��ان وجم�ل����س اجلهات
اجلديد يت�ضمن توطئة و 142والأقاليم.
ف�صال م��وزع��ة على � 10أب ��واب ،كما �أن و��ض��ع ميزانيات الدولة
ح� �ي ��ث ي � �غ� رّ�ّي� م �ل�ام ��ح النظام م��ن م���س��ؤول�ي��ات ال��رئ�ي����س حتت
ال�سيا�سي م��ن �شبه ب��رمل��اين �إىل الد�ستور اجل��دي��د ،فيما �ستكون
احلكومة م�س�ؤولة �أمام الرئي�س
رئا�سي.
ومي �ن��ح م �� �ش��روع د� �س �ت��ور تون�س ولي�س الربملان.
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�أخبـار الإمـارات

Monday

 30يوليو اجلاري عطلة القطاع
اخلا�ص مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة الهجرية

�شرطة دبي تدعو �إىل الت�أكد من �سالمة �أجزاء املركبة مع ارتفاع درجات احلرارة
•• دبي-وام:

02

دعا العقيد جمعة �سامل بن �سويدان ،مدير الإدارة العامة للمرور
ب��الإن��اب��ة يف � �ش��رط��ة دب� ��ي ،م���س�ت�خ��دم��ي ال �ط��ري��ق �إىل ال �ت ��أك��د من
��س�لام��ة �أج� ��زاء امل��رك�ب��ة وف�ح����ص الإط � ��ارات ور� �ص��د حالتها خا�صة
يف ال�ف�ترة احلالية م��ن ال�ع��ام التي ت�صل فيها درج��ات احل��رارة �إىل
�أعلى معدالتها ،ف�ض ً
ال عن �إقبال عدد كبري من �أف��راد املجتمع على
ال�سفر ب��راً با�ستخدام �سياراتهم مل�سافات طويلة يف �أج��واء خمتلفة،
م�ؤكداً �ضرورة زيادة الوعي وتعزيز الثقافة املرورية لدى ال�سائقني

وم�ستخدمي الطريق ،ب�أهمية الت�أكد من �سالمة و�صالحية املركبة ولفت �إىل �أن الأجهزة ال�شرطية تقوم بعمل حمالت مرورية توعوية
حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.
و�ضبطية مكثفة خالل هذه الفرتة ،كما تقوم بالرتكيز على �ضبط
وقال العقيد جمعة بن �سويدان  :يف ظل ارتفاع درجات احلرارة التي املركبات ذات الإط��ارات منتهية ال�صالحية حفاظا منها على �أرواح
ن�شهدها خالل فرتة ال�صيف ،يتوجب على قائدي املركبات الت�أكد من م�ستخدمي الطريق.
توفر جميع �إج��راءات الأمن وال�سالمة يف املركبة ،و�إج��راء الفح�ص و�أ�ضاف �أن الإدارة العامة للمرور �سجلت خالل الن�صف الأول من
ال��دوري لها� ،إ�ضافة �إىل التقيد بالقوانني واللوائح املرورية خالل العام اجلاري ،خمالفات تتعلق ب�سالمة �أجزاء املركبة ،منها 2166
القيادة ،منوهاً بعدم تركيب �أية �إ�ضافات خارجية يف املركبة من غري خمالفة عدم �صالحية الإطارات ،و 2215خمالفة قيادة مركبة ال
اجلهات املعتمدة ،والتي عادة ما ت�ؤدي �إىل كرثة الأعطال وتكون �سبباً تتوفر فيها �شروط الأمن وال�سالمة ،بالإ�ضافة �إىل  1704خمالفات
رئي�سياً يف اندالع احلرائق يف املركبات.
قيادة مركبة غري �صاحلة لل�سري على الطرق.

•• دبي-وام:

�أعلنت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني �أن يوم ال�سبت املقبل املوافق  30يوليو
اجل��اري عطلة ر�سمية مدفوعة الأج��ر جلميع العاملني يف من�ش�آت وم�ؤ�س�سات
و��ش��رك��ات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف ال��دول��ة مبنا�سبة ر�أ� ��س ال�سنة ال�ه�ج��ري��ة للعام
.1444
ي��أت��ي ذل��ك تنفيذا ل�ق��رار جمل�س ال ��وزراء ب���ش��أن ال�ع�ط�لات الر�سمية املعتمدة
للقطاعني احلكومي واخلا�ص لعامي  2021و.2022

رئي�س الدولة ي�صدر مرا�سيم احتادية بتعيني مدراء عموم للهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
• تعيني اللواء �سهيل �سعيد �سهيل اخلييلي ،مدير ًا عام ًا للهيئة
االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
• تعيني اللواء �سهيل جمعة حممد كلثم اخلييلي مدير ًا عام ًا للهوية وجوازات
ال�سفر يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
• تعيني اللواء خمي�س حممد �سامل ال�شويهي الكعبي مدير ًا عام ًا للخدمات
امل�ساندة يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
• تعيني �سعادة �أحمد عبداهلل �أحمد الفال�سي ،مدير ًا عام ًا للجمارك
يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
• تعيني �سعادة حممد �أحمد عبداهلل الكويتي مدير ًا عام ًا لأمن
املنافذ يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،مرا�سيم احتادية بتعيني مدراء عموم يف
الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ.
و�شملت املرا�سيم تعيني اللواء �سهيل �سعيد �سهيل اخلييلي،
مديراً عاماً للهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية واجلمارك
و�أمن املنافذ.
يتوىل مدير عام الهيئة ،الإ�شراف على ر�سم �سيا�سات الهيئة
وا�سرتاتيجيتها وبراجمها والإ�شراف على تنفيذ املعتمد منها
بالتن�سيق مع القطاعات املختلفة يف الهيئة واجلهات املعنية يف
الدولة ،بالإ�ضافة �إىل املهام املتعلقة ب�إدارة العالقات والتعاون
الدويل بني الهيئة واجلهات واملنظمات الدولية.
تعيني اللواء �سهيل جمعة اخلييلي مدير ًا عام ًا للهوية
وجوازات ال�سفر يف الهيئة.
و�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،مر�سوماً احتادياً برتقية العميد �سهيل
جمعة حممد كلثم اخلييلي �إىل رتبة لواء ،وتعيينه مديراً عاماً
للهوية وجوازات ال�سفر يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية
واجلمارك و�أمن املنافذ.
يتوىل مدير ع��ام الهوية وج ��وازات ال�سفر يف الهيئة اقرتاح
و�إع ��داد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والت�شريعات واللوائح
والأنظمة املتعلقة ب�ش�ؤون الهوية واجلن�سية وج��وازات ال�سفر
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،والإ��ش��راف على تنفيذ املعتمد
منها .كما ي�شرف على �إدارة ال�سجل ال�سكاين للدولة ،وتطوير

�سيا�سات و�إجراءات ت�سجيل ال�سكان وجوازات ال�سفر ،والإ�شراف باجلمارك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،والإ�شراف على تنفيذ
املعتمد منها .كما ي�شرف على املهام املتعلقة بتطوير وتوحيد
على �سيا�سات ومبادرات وخدمات �إ�صدار الهوية.
الإج ��راءات اجلمركية يف ال��دول��ة ،ومتابعة املوا�ضيع الدولية
تعيني اللواء خمي�س الكعبي مدير ًا عام ًا للخدمات املتعلقة ب��ال�ع�م��ل اجل �م��رك��ي ،وع�م�ل�ي��ات التفتي�ش اجلمركي
والرقابة على الب�ضائع ال�صادرة والواردة والعابرة /ترانزيت/
امل�ساندة يف الهيئة.
و�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س وامل�سافرين يف املنافذ اجلمركية للدولة ومكافحة عمليات
الدولة ،حفظه اهلل ،مر�سوماً احتادياً برتقية العميد خمي�س التهريب اجلمركي ،وذل��ك بالتن�سيق مع ال��دوائ��ر اجلمركية
حممد �سامل ال�شويهي الكعبي �إىل رتبة لواء ،وتعيينه مديراً املحلية.
عاماً للخدمات امل�ساندة يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية
واجلمارك و�أمن املنافذ.
تعيني حممد الكويتي مدير ًا عام ًا لأمن املنافذ يف الهيئة.
يتوىل مدير عام اخلدمات امل�ساندة يف الهيئة اق�تراح و�إعداد كما �أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان،
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واللوائح والأنظمة املتعلقة باملوارد رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،مر�سوماً احت��ادي�اً برتقية �سعادة
الب�شرية واملالية والإدارية وتقنية املعلومات يف الهيئة ،وتنفيذ حممد �أحمد عبداهلل الكويتي �إىل درجة وكيل وزارة ،وتعيينه
املعتمد منها بالتن�سيق مع كافة قطاعات و�إدارات الهيئة .كما مديراً عاماً لأمن املنافذ يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية
ي�شرف على �إعداد كافة الت�شريعات �شام ً
ال القوانني واللوائح واجلمارك و�أمن املنافذ.
والقرارات املتعلقة باخت�صا�صات الهيئة واالتفاقيات ومذكرات وي �ت��وىل م��دي��ر ع��ام �أم ��ن امل�ن��اف��ذ اق�ت�راح و�إع� ��داد ال�سيا�سات
التفاهم.
واال�سرتاتيجيات والت�شريعات وال�ل��وائ��ح والأن�ظ�م��ة املتعلقة
ب��أم��ن املنافذ بالتن�سيق م��ع اجل�ه��ات املعنية ،والإ� �ش��راف على
تعيني �أحمد الفال�سي مدير ًا عام ًا للجمارك يف الهيئة .تنفيذ املعتمد منها .كما ي�شرف على املهام املتعلقة بالأحداث
كما �أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ،الأم�ن�ي��ة ع�ل��ى امل�ن��اف��ذ واحل ��دود وامل�ن��اط��ق احل ��رة مب��ا ي�ضمن
رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،مر�سوماً احت��ادي�اً بتعيني �سعادة رفع كفاءة وجاهزية هذه املواقع وتعزيز �إمكانياتها الأمنية،
�أحمد عبداهلل �أحمد الفال�سي ،مديراً عاماً للجمارك يف الهيئة بالإ�ضافة �إىل و�ضع املعايري واال�شرتاطات والإجراءات املتعلقة
االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ ،بدرجة ب�إ�صدار تراخي�ص �إن�شاء املنافذ واملناطق احلرة بالتن�سيق مع
وكيل وزارة.
اجلهات املعنية .وي�شرف على تنفيذ عمليات التفتي�ش و�ضبط
وي �ت��وىل م��دي��ر ع ��ام اجل� �م ��ارك اق �ت��راح و�إع� � ��داد ال�سيا�سات ح��رك��ة دخ ��ول وخ ��روج ال�ب���ض��ائ��ع والأ� �ش �خ��ا���ص ع�ل��ى م�ستوى
واال�سرتاتيجيات والت�شريعات وال�ل��وائ��ح والأن�ظ�م��ة املتعلقة الدولة ،وعمليات مركز اال�ستعالم املبكر.

بالتعاون مع مكتبات دائرة الثقافة وال�سياحة ب�أبوظبي

وزارة تنمية املجتمع تنفذ �سل�سلة ور�ش تثقيفية حلماية الأطفال من الإ�ساءة
•• �أبوظبي-الفجر

تنفذ وزارة تنمية املجتمع �ضمن مبادراتها التوعوية ،انطالقاً من القانون
االحتادي حلقوق الطفل "ودمية" ،ومن خالل برنامج "ال �أقبل" ،عدداً من
الور�ش التوعوية بالتعاون مع مكتبات دائرة الثقافة وال�سياحة ب�أبوظبي،
ب�ه��دف تثقيف الأط �ف��ال بحقوقهم وواج�ب��ات�ه��م وحمايتهم م��ن الإ�ساءة
ب�أ�شكالها كافة.
ويركز برنامج "ال �أقبل" ،الذي ي�ستهدف فئة الأطفال من عمر � 3إىل 10
�سنوات ،على تعليم الأطفال طرق عدم قبول الإ��س��اءة ،والو�سائل املنا�سبة

التي ميكن �أن يلج�أ �إليها الطفل يف حال تعر�ضه لأي نوع من �أنواع الإيذاء حتر�ص وزارة تنمية املجتمع على ن�شر ثقافة حقوق الطفل يف املجتمع،
با�ستخدام طرق نوعية ومبتكرة لإي�صال املعلومات ،باالعتماد على عوامل وذل ��ك م��ن خ�ل�ال رب ��ط ور� ��ش ال�ت��وع�ي��ة ب�ق��ان��ون ح �ق��وق ال�ط�ف��ل "ودمية"
اجل��ذب املنا�سبة لطبيعة الأط �ف��ال يف ه��ذه املرحلة العمرية ،وذل��ك عرب والالئحة التنفيذية خا�صته ،من �أج��ل تعزيز التوعية والعمل على خلق
ا�ستخدام نظام �إلكرتوين يتم فيه طرح �أ�سئلة متنوعة� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة توجهات و�سلوكيات جمتمعية �إيجابية جت��اه حقوق الطفل يف م�ستويات
م��ن التغذية ال��راج�ع��ة لهذه املعلومات وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة لدى متعددة :امل�ؤ�س�سات ،الأ��س��رة ،املجتمع املحلي .وه��ذه الور�ش تعتمد حماور
�أ�سا�سية ت�ه��دف �إىل تو�ضـيح �إج� ��راءات حمـاية حقـوق الطفل والو�سائل
الأطفال.
كما تركز ور�ش هذا العام على عدة حماور �أبرزها :حقوق الطفل الأ�سرية ،املنا�سبة لتنفيذها ،والتعريف مب�س�ؤوليات اجلهات املطبقة لقانون حقوق
ال�صحية ،التعليمية ،الثقافية ،احلماية ،واجبات الطفل على الأخرين� ،أرقام الطفل "ودمية" ،وبيـان طـرق الـتدخـل املبـكر للـحـد مـن عوامل اخلطر
التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة يف حال تعر�ض الطفل للإ�ساءة ،حيث و�آثارها على الطفل و�أ�سرته.

وين�ص القانون االحت��ادي حلقوق الطفل "ودمية"،على عدة بنود �أ�سا�سية
تت�شمل على الأحكام اخلا�صة بحفظ حقوق الطفل منها :حق الطفل يف
احلياة والرعاية والنفقة واخلدمات ال�صحية ،و�إ�شراك الطفل يف خمتلف
الربامج والأن�شطة التي تع ّزز �شخ�صيته وتك�سبه املهارات التي يحتاجها،
ملواجهة كافة امل�خ��اوف وامل�شكالت والتحديات ل��دي��ه ،وحظر كافة �أ�شكال
العنف يف امل�ؤ�س�سات التعليمية وحماية الأط�ف��ال م��ن اال�ستغالل �أو �سوء
املعاملة  ،كما ا�شتمل القانون على حق الطفل يف احلماية ،عن طريق �إن�شاء
وح��دات حلماية الطفل بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صّ ة بنا ًء على الأنظمة
والقوانني املعمول بها.
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ال�صحة جتري  236,774فح�صا ك�شفت عن � 1,312إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد و 1,307حاالت �شفاء

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن ت�سجيل  3حاالت جديدة بالدولة جلدري القردة وفق ال�سيا�سة املتبعة
لدى اجلهات ال�صحية للر�صد والتق�صي املبكر للمر�ض.
وتو�صي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع �أف��راد املجتمع ب�ضرورة اتباع كافة �إج��راءات ال�سالمة والوقاية ال�صحية،
و�أخذ التدابري الوقائية عند ال�سفر والتجمعات .وتطمئن وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع �أفراد املجتمع ب�أن اجلهات
ال�صحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإج��راءات الالزمة مبا فيها التق�صي وفح�ص املخالطني ومتابعتهم ،عالوة
على العمل امل�ستمر والد�ؤوب ل�ضمان جاهزية القطاع ال�صحي لكافة الأوبئة والأمرا�ض املعدية.
كما تدعو الوزارة اجلمهور الكرمي �ضرورة �أخذ املعلومات من امل�صادر الر�سمية يف الدولة ،وجتنب تداول ال�شائعات
واملعلومات املغلوطة ،عو�ضاً عن �أهمية متابعة امل�ستجدات والإر�شادات التي ت�صدر من اجلهات ال�صحية.

�إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع نطاق
•• �أبوظبي-وام:
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,312
متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع ح��ال��ة �إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د من
وزي ��ادة ن�ط��اق الفحو�صات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االكت�شاف جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع
املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة امل�سجلة  982,969حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة
ع��ن �إج��راء  236,774فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال�ساعات ح��ال��ة م���ص��اب��ة وذل ��ك م��ن ت��داع �ي��ات الإ� �ص��اب��ة بفريو�س
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
�أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف  2,332حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع

عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها ل��ذوي املتوفني،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
واالل�ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة
اجلميع .كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  1,307حاالت
جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "19 -
وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية
ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  962,614حالة.

بتوجيهات حممد بن را�شد ...جلنة التنمية و�ش�ؤون املواطنني برئا�سة حمدان بن
حممد تعتمد البدء الفوري بتوزيع  2000قطعة �أر�ض �سكنية مبنطقة �أم نهد الرابعة

03

حمدان بن حممد :ملف الإ�سكان نتابعه ب�شكل مبا�شر وم�ستمر لتنفيذ توجيهات حممد بن را�شد بتوفري
وتلبية كافة احتياجات املواطنني الإ�سكانية وتعزيز �أف�ضل جودة حياة للأ�سر وت�أمني ا�ستقرارهم
•• دبي  -وام:

ب �ت��وج �ي �ه��ات وم �ت ��اب �ع ��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته
حاكماً لإمارة دبي ،اعتمدت جلنة
التنمية و�ش�ؤون املواطنني برئا�سة
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ويل ع�ه��د دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي ،البدء
ال �ف��وري ب �ت��وزي��ع  2000قطعة
�أر� � ��ض ��س�ك�ن�ي��ة مب�ن�ط�ق��ة �أم نهد
ال��راب �ع��ة ،ع�ل��ى امل��واط �ن�ين ،وذلك
�ضمن ب��رن��ام��ج �إ��س�ك��ان املواطنني
ال � � ��ذي ي� �ه ��دف ل� �ت ��وف�ي�ر احل� �ي ��اة
ال �ك��رمي��ة وامل���س�ك��ن امل�لائ��م الذي
يلبي احتياجات الأ�سر املواطنة.
وق� ��ال ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م ��دان بن
حم � �م� ��د" :بتوجيهات حممد
ب��ن را� �ش��د ومب �ت��اب �ع��ة م��ن �سموه
اع �ت �م��دن��ا � �ض �م��ن جل �ن��ة التنمية
و�ش�ؤون املواطنني ،البدء الفوري
ب �ت ��وزي ��ع  2000ق �ط �ع��ة �أر� � ��ض
�سكنية مبنطقة �أم نهد الرابعة
للمواطنني ،وذلك �ضمن برنامج

�إ�سكان املواطنني يف �إمارة دبي".
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه " م�ل��ف الإ�سكان
ن�ت��اب�ع��ه ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر وم�ستمر
لتنفيذ توجيهات حممد بن را�شد
ب�ت��وف�ير وتلبية ك��اف��ة احتياجات
امل ��واط� �ن�ي�ن الإ� �س �ك��ان �ي��ة وتعزيز
�أف�ضل جودة حياة للأ�سر وت�أمني
ا�ستقرارهم ".
و�أ� �ض��اف �سموه " �أول��وي��ات جلنة
التنمية و�ش�ؤون املواطنني توفري
ال ��دع ��م اال� �س �ت �ب��اق��ي وال�سريع
لتوفري كافة اخلدمات للمواطنني
 . .و�سنعزز اجلهود خالل املرحلة
املقبلة ون�سرعها لتكون الأحياء
ال�سكنية الأف�ضل عاملياً ".
ت�شمل توجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
تخ�صي�ص ن�ح��و  2000قطعة
�أر� � ��ض ��س�ك�ن�ي��ة مب�ن�ط�ق��ة �أم نهد
ال��راب �ع��ة ،ح�ي��ث ��س�ي�ب��د�أ التوزيع
لل��أرا� �ض��ي ال���س�ك�ن�ي��ة اب �ت ��داء من
ي ��وم الأرب� �ع ��اء  27ي��ول�ي��و املقبل
ع�ل��ى امل��واط �ن�ين احل��ا��ص�ل�ين على
م ��واف� �ق ��ات م ��ؤ� �س �� �س��ة حم �م��د بن
را� � �ش ��د ل�ل��إ�� �س� �ك ��ان ،ومي� �ك ��ن من
خ�ل�ال ت�ط�ب�ي��ق "م�سكني" الذي

يتيح للمواطنني اخ�ت�ي��ار مواقع
الأرا�ضي التي تنا�سبهم مع �إعطاء
الأول��وي��ة لأف��راد العائلة الواحدة
لل�سكن يف نف�س املنطقة.
ك �م��ا ت ��دع ��م ت��وج �ي �ه��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،بتوفري املرافق واخلدمات
التي تعزز ج��ودة احلياة ،واخلطة
املتكاملة املعتمدة من �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد ،يف هذا ال�صدد،
اال� �س �ت �ق��رار االج �ت �م��اع��ي للأ�سر
املواطنة ،وترفع من �إجناز خطط
�إ��س�ك��ان امل��واط�ن�ين يف �إم� ��ارة دبي،
واجل � �ه� ��ود احل �ك��وم �ي��ة املبذولة
م��ن �أج ��ل االرت� �ق ��اء ب �ج��ودة حياة
امل ��واط �ن�ي�ن ،وت �ع��زي��ز اال�ستقرار
االج �ت �م��اع��ي ل�ه��م ولأ� �س��ره��م من
خ�ل��ال ت ��وف�ي�ر ال �� �س �ك��ن امل�ل�ائ ��م،
مب��ا ي�ت���س��ق م��ع م�ن�ظ��وم��ة الرفاه
امل�ج�ت�م�ع��ي والأم� � ��ن االجتماعي
ال� �ت ��ي حت ��ر� ��ص دول� � ��ة الإم� � � ��ارات
ع �ل��ى �إر� � �س ��اء دع��ائ �م �ه��ا وتر�سيخ
مقوماتها ملواطنيها ،ومبا يتوافق
م� ��ع ج � �ه ��ود ا� �س �ت �ك �م ��ال تطوير
وتنفيذ اال�سرتاتيجية التنموية
واحل�ضرية لإم��ارة دبي كي تكون

املدينة الأف�ضل للعمل واحلياة يف
العامل.
ت� ��� �س� �ه� �ي�ل�ات داع � � �م� � ��ة لإ� � �س � �ك� ��ان
املواطنني.
وك� � ��ان � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،قد
اع�ت�م��د ح��زم��ة ت���س�ه�ي�لات داعمة
مللف �إ�سكان املواطنني ،منها رفع
قيمة القر�ض ال�سكني للمواطنني
ب�إمارة دبي لت�صل �إىل مليون درهم
من دون فوائد للفئات امل�ستحقة
يف �إط��ار حر�ص �سموه على تعزيز
اال��س�ت�ق��رار الأ� �س��ري للمواطنني
وتوفري احلياة الكرمية لهم .ومت
خف�ض ن�سبة اال�ستقطاع ال�شهري
لأق�ساط �سداد القرو�ض ال�سكنية
ل �ت �� �ص �ب��ح  % 15م� ��ن ال ��دخ ��ل
ال�شهري للمقرت�ض ،و�إلغاء �شرط
ت��وف�ير ال��ر��ص�ي��د ل�ل�ح���ص��ول على
�أر���ض �سكنية� ،إ�ضافة اىل خف�ض
قيمة بع�ض امل�ساكن لدى م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد للإ�سكان بن�سبة
ح � ��وايل  ،10%ت �� �س �ه �ي� ً
لا على
املواطنني.
ومت ك��ذل��ك اعتماد ع��دة مبادرات

ل�ل�ت�ي���س�ير ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن لبناء
فللهم ال�سكنية يف �إمارة دبي تتمثل
يف �إع �ف��ائ �ه��م م ��ن ر�� �س ��وم الرهن
ال �ع �ق �ـ��اري اخل��ا� �ص��ة بالقرو�ض
ال�سكنية و�إعفاء املواطنني الذين
يبنون منازلهم لأول مرة من دفع
ر��س��وم تو�صيل الكهرباء على �أال
تتجاوز قيمة منازلهم  4ماليني
دره� � ��م ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل �إع �ط ��اء
الأولوية للأ�سرة الواحدة لل�سكن
يف ن�ف����س امل �ن��اط��ق اجل ��دي ��دة مبا
يعزز الرتابط الأ�سري والتالحم
املجتمعي.
اجلدير بالذكر �أن �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د اعتمد
ميزانية �إ��س�ك��ان تاريخية بقيمة
 65مليار درهم ،للع�شرين عاماً
املقبلة للمواطنني يف �إم��ارة دبي.
ح�ي��ث ت ��أت��ي ت��وج�ي�ه��ات ��س�م��وه يف
ظ ��ل ج �ه��ود ا� �س �ت �ك �م��ال النموذج
التنموي لإم ��ارة دب��ي وف��ق خطة
دب � ��ي احل �� �ض ��ري ��ة  ،2040مبا
يعزز احلياة الكرمية للمواطنني،
وي�سهم يف حتقيق ر�ؤية �سموه ب�أن
تكون مدينة دبي املدينة الأف�ضل
للحياة يف العامل.

جامعة دبي تختتم املع�سكر التكنولوجي ال�صيفي لطلبة املدار�س الثانوية
•• دبي-الفجر:

اخ�ت�ت�م��ت ج��ام�ع��ة دب��ي مع�سكرها
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ال �� �ص �ي �ف��ي ال� ��ذي
ن�ظ�م�ت��ه خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن 18
�إىل  21ي��ول�ي��و احل ��ايل مبقرها
باملدينة الأكادميية يف دبي ،والذي
ا�ستهدف طلبة ال�ث��ان��وي��ة العامة
ال�صفوف احل ��ادي ع�شر والثاين
ع�شر يف مدار�س الدولة ،ب�إ�شراف
ع��دد م��ن �أع���ض��اء هيئة التدري�س
بكلية الهند�سة وتقنية املعلومات
يف اجلامعة.
ا� �ش �ت �م��ل ب ��رن ��ام ��ج امل �ع �� �س �ك��ر على
ع��دد م��ن امل �ج��االت التكنولوجية

�شرطة �أبوظبي تطلع على ممار�سات ال�شرطة
الربيطانية يف مكافحة الرتويج الإلكرتوين للمخدرات

•• �أبوظبي  -لندن -وام:

اطلع وف��د من مديرية مكافحة امل�خ��درات بقطاع الأم��ن اجلنائي يف �شرطة
�أب��وظ�ب��ي على �أف�ضل املمار�سات والو�سائل احلديثة التي تطبقها ال�شرطة
الربيطانية يف مكافحة ال�تروي��ج الإل �ك�تروين ل�ل�م�خ��درات .والتقى العقيد
الدكتور جا�سم حممد اخلزرجي مدير �إدارة املراقبة وجمع املعلومات مبديرية
مكافحة املخدرات ب�شرطة �أبوظبي رئي�س الوفد خالل زيارته اململكة املتحدة،
غراهام مكنولتي م�ساعد مفو�ض �شرطة لندن حيث جرى بحث تعزيز التعاون
الأمني بني اجلهتني يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك املرتبطة مبكافحة
املخدرات يف الف�ضاء الإلكرتوين .وزار الوفد �إدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة
املوا�صالت و�إدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة �سايك�س واللجنة امل�شرتكة ملكافحة
املخدرات بوزارة الداخلية الربيطانية وتعرف على �أحدث ممار�ساتها وجهودها
وامل�ستجدات التطويرية يف مكافحة الرتويج الإلكرتوين والتعامالت امل�شبوهة
للعمالت الرقمية واالنرتنت املظلم وطرق ر�صدها و�إحباطها.

والتقنية احلديثة املتعلقة بالذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي ،الأر� ��ض والف�ضاء،
الأم � ��ن ال �� �س �ي�ب�راين�" ،آردوينو"
ور�ؤية احلا�سوب.
و�أك � ��د � �س �ع��ادة الأ�� �س� �ت ��اذ الدكتور
عي�سى الب�ستكي رئي�س اجلامعة،
ح��ر���ص اجل��ام �ع��ة ع �ل��ى احت�ضان
ب ��رام ��ج ال� �ت ��دري ��ب ك ��اف ��ة ومنها
ب� ��رن� ��ام� ��ج ال � �ت� ��دري� ��ب ال�صيفي
ال ��ذي ي�ع��د ف��ر��ص��ة م�ه�م��ة لطلبة
امل � ��دار� � ��س الك �ت �� �ش��اف مهاراتهم
وتعزيز قدراتهم العملية و�صقل
م��واه �ب �ه��م ،وال �ت ��وا� �ص ��ل الفعال
والتفاعل اليومي ومعاي�شة احلياة
اجلامعية.

بتكلفة  47مليون درهم..

دار الرب ُتنجز  % 90من م�شروعها الوقفي يف عجمان
•• دبي-الفجر:

�أك� � ��دت ج �م �ع �ي��ة دار ال�ب��ر �إجن� ��از
 90%م � ��ن ال� �ع� �م ��ل يف ب �ن ��اء
م� ��� �ش ��روع� �ه ��ا ال ��وق � �ف ��ي اخل �ي��ري
اجل ��دي ��د ،وه ��و ع �ب��ارة ع��ن بناية
�سكنية جت��اري��ة مبنطقة اجلرف
يف عجمان ،بتكلفة �إجمالية ت�صل
�إىل  47مليون درهم.
و�أك � � ��د ال ��دك� �ت ��ور حم �م ��د �سهيل
امل � �ه�ي��ري ،ال ��رئ �ي �� ��س التنفيذي
والع�ضو املنتدب جلمعية دار الرب،
�أن ري��ع م���ش��روع ال��وق��ف اخلريي
اجل��دي��د ي��ذه��ب ل�صالح م�شاريع
اخلري والإح�سان ،وتلبية متطلبات
الفقراء واملحتاجني وكفالة الأيتام
والأ� �س��ر حم��دودة ال��دخ��ل والأ�سر
امل�ن�ت�ج��ة وغ�ي�ره��م م��ن ال�شرائح
املجتمعية املُحتاجة.
و�أ� �ش ��ار ال��دك �ت��ور امل �ه�يري �إىل �أن
م�شاريع الوقف اخل�يري العائدة
ل"دار الرب" ت�ه��دف �إج �م��اال �إىل

ت�ع��زي��ز ا��س�ت��دام��ة ال�ع�م��ل اخلريي
ل � ��دى اجل �م �ع �ي��ة ،وا� �س �ت �م��راري��ة
امل �� �ش��اري��ع الإن �� �س��ان �ي��ة والعطاء
املجتمعي ،ال ��ذي ت�ق��دم��ه ل�صالح
ال �ف �ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين وال�شرائح
ال�ضعيفة ،وخ��دم��ة ودع ��م جميع
جم � ��االت ال �ع �م��ل اخل �ي��ري ،التي
تعمل "دار الرب" يف �إطارها.
وق��ال د .امل�ه�يري� :إن م��ن املتوقع
ا�ستكمال العمل و�إجن ��از امل�شروع
ال��وق�ف��ي وت�سلمه افتتاحه خالل
ن��وف �م�ب�ر ال� � �ق � ��ادم ،م��و� �ض �ح��ا �أن

امل���ش��روع ي�ضم � 100شقة ،بينها
� 30شقة تتكون من غرفة و�صالة،
و� 50شقة م��ن غرفتني و�صالة،
و� 20شقة م��ن  3غ��رف و�صالة،
بجانب  4حمالت جتارية.
و�أك ��د ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل"دار
الرب" الأهمية اخلا�صة لـ"الوقف"
يف العمل اخلريي والإن�ساين ،ويف
م�ن�ظ��ور ال �� �ش��رع الإ� �س�ل�ام��ي ،عرب
ت �ع��زي��ز م �� �ص��ادر ال��دخ��ل املوجهة
ل �ل �ق �ط��اع احل� �ي ��وي ،واملخ�ص�صة
لدعم توفري متطلبات املحتاجني،
الف� �ت ��ا �إىل �أن اجل �م �ع �ي��ة ت ��ويل
الوقف اخلريي �أهمية ا�ستثنائية،
� � �س ��واء يف ع �م �ل �ه��ا ق �� �ص�ير امل ��دى
�أو اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي ،وت �ع �م��ل بكل
ح ��ر� ��ص ع �ل��ى ت��رج �م��ة املقا�صد
ال���ش��رع�ي��ة ال�ك��ام�ن��ة وراء مفهوم
"الوقف" ،واالن�سجام الكامل مع
�سيا�سة الدولة وتوجيهات القيادة
الر�شيدة يف ه��ذا املجال الإن�ساين
احليوي.

وق��ال �إن اجلامعة توفر الفر�صة
ل�ل�ط�ل�ب��ة ل�ل�ان� �خ ��راط يف احلياة
امل�ه�ن�ي��ة ب �ه��دف حت�ق�ي��ق تفاعلهم

ال�ي��وم��ي م��ع امل �ن��اخ ال�ع�ل�م��ي الذي
ت ��وف ��ره اجل��ام �ع��ة و�أن امل� �ه ��ارات
املهنية �أ�صبحت ج��زءا مهما من
متطلبات انخراط اجليل اجلديد
يف احل �ي��اة العملية ب�ع��د الدرا�سة
الثانوية ،م�شريا �إىل �أنه �أ�صبح من
املطلوب للجيل اجلديد �أن يتعرف
على خمتلف التقنيات احلديثة يف
هذه املجاالت.
ا�� �س� �ت� �ه ��دف امل �ع �� �س �ك��ر التعريف
باملجاالت التكنولوجية احلديثة
وت � �ب� ��ادل اخل� �ب ��رات م� ��ع الطلبة
امل � ��� �ش ��ارك�ي�ن ،وم �ن �ح �ه��م فر�صة
اال�ستفادة من اخل�براء امليدانيني
والأكادمييني ،وتفاعل الطلبة مع

بيئة العمل والقدرة على التجربة
العملية يف هذه املجاالت واعطائهم
ن �ب��ذة ع��ن ت�خ���ص���ص��ات امل�ستقبل
ومتطلبات التنمية واال�ستدامة،
وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ر�ؤي��ة ال��دول��ة يف هذه
امل �ج��االت للخم�سني ع��ام��ا املقبلة
و�إك�ساب الطلبة مهارات وخربات
جديدة.
كما ا�ستهدف التعرف على البيئة
اجل��ام�ع�ي��ة وت�ع��ري�ف�ه��م بالربامج
وامل ��راف ��ق اجل��ام�ع�ي��ة ،واطالعهم
ع �ل��ى ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات الأك ��ادمي �ي ��ة
امل �ت��اح��ة ،وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،من
مرافق وخ��دم��ات وق��اع��ات درا�سية
وخمتربات ومراكز للأن�شطة.
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حتت رعاية من�صور بن زايد

مهرجان ليوا للرطب بدورته  18يكرم اجلهات الراعية والداعمة وامل�شاركة
•• ليوا – الظفرة-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة ،كرمت
جلنة �إدارة امل�ه��رج��ان��ات والربامج
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�تراث �ي��ة يف �أبوظبي،
امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ال ��وط �ن �ي ��ة "�شركاء
النجاح" م ��ن اجل� �ه ��ات الراعية
وال��داع�م��ة وامل���ش��ارك��ة ل�ـ "مهرجان
ل �ي��وا للرطب" ب ��دورت ��ه الثامنة
ع �� �س ��رة ،خ �ل��ال ال� �ف�ت�رة م ��ن 16
ولغاية  24يوليو اجلاري يف مدينة
ليوا مبنطقة الظفرة.
ح �� �ض��ر ال� �ت� �ك ��رمي ع �ي �� �س��ى �سيف
امل��زروع��ي ن��ائ��ب رئي�س جلنة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
والرتاثية ،وعبيد خلفان املزروعي،
م��دي��ر امل �ه��رج��ان ،و� �س �ع��ادة مبارك
ع�ل��ي ال�ق���ص�ي�ل��ي امل �ن �� �ص��وري مدير
مزاينة الرطب يف املهرجان.
وثمن عي�سى �سيف امل��زروع��ي نائب
رئ �ي ����س جل �ن��ة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة والرتاثية،
ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" ،ل�صون
امل � � ��وروث الإم � ��ارات � ��ي واملحافظة
ع �ل �ي��ه ودع � ��م � �س �م��وه ال�ل�احم ��دود
ل �ل �م �ه��رج��ان��ات وال �ف �ع��ال �ي��ات التي
تعزز قيم الوالء واالنتماء وتر�سيخ
م�ع��اين الهوية الوطنية ،ومتابعة
��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل
ن �ه �ي��ان مم �ث��ل احل ��اك ��م يف منطقة
ال �ظ �ف��رة ب� ��إم ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،لكافة
املهرجانات والفعاليات التي ت�ساهم
يف تنمية منطقة الظفرة ،ورعاية
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر دي ��وان ال��رئ��ا��س��ة ،للمهرجان
وم��ا ق��دم��ه م��ن ال�ت��ي �ساهمت على
م� ��دار � � 18س �ن � ًة م�ت�ت��ال�ي��ة يف دعم
القطاع الزراعي وتنميته.
و�أك ��د امل��زروع��ي �أن ت�ك��رمي اجلهات
الداعمة والراعية وامل�شاركة ي�أتي
ت ��أك �ي��داً ع�ل��ى دوره ��م ومكانتهم يف
دعم هذه االحتفالية الكبرية التي
ي�ن�ت�ظ��ره��ا ع �� �ش��اق زراع � ��ة النخيل
واملهتمني بالقطاع الزراعي كل عام،
م�شرياً �إىل �أن الدعم الذي قدمته
ه ��ذه اجل �ه��ات ك ��ان ل��ه اب �ل��غ الأث ��ر
يف حتقيق �أه� ��داف امل �ه��رج��ان ،و�أن
ال��دع��م وامل���س��ان��دة وتكاتف اجلهود
م��ن ك��اف��ة اجل �ه��ات �أث �م��ر يف جناح
املهرجان ومتيزه.
وتوجه نائب رئي�س اللجنة مبوفور
ال �� �ش �ك��ر وال� �ت� �ق ��دي ��ر �إىل �شركاء
النجاح من م�ؤ�س�سات وطنية ،ويف
مقدمتهم ��ش��ري��ك ال�ط��اق��ة �شركة
برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك"،
وال �� �ش��ري��ك اال� �س�ترات �ي �ج��ي �شركة

• عي�سى املزروعي :الدعم وامل�ساندة وتكاتف اجلهود من كافة اجلهات �أثمر يف جناح املهرجان ومتيزه
• عبيد املزروعي ..املهرجان جنح على مدار � 9أيام يف تنظيم  23م�سابقة رئي�سية
• عرو�ض تراثية لفرقة �أبوظبي للفنون ال�شعبية وحما�ضرات توعوية وتراثية وثقافية متنوعة
• الغدير للحرف الإماراتية� ..أعمال �إبداعية مل�شغوالت يدوية تراثية

الظاهرة الزراعية ،وراعي التوا�صل
املجتمعي م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة
النووية ،واجلهات الداعمة :ديوان
ممثل احل��اك��م يف منطقة الظفرة،
دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ات وال�ن�ق��ل – بلدية
م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة وب �ل��دي��ة منطقة
ال� �ع�ي�ن ،ه �ي �ئ��ة �أب ��وظ �ب ��ي للزراعة
وال�سالمة الغذائية ،دائرة الثقافة
وال� ��� �س� �ي ��اح ��ة� � ،ش ��رط ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي،
م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي لإدارة النفايات
"تدوير"� ،شركة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية «�صحة»� ،شركة �أبوظبي
ل �ل �ت��وزي��ع ،م���س�ت���ش�ف�ي��ات الظفرة،
الغدير للحرف الإم��ارات�ي��ة� ،شركة

�سكيورتيك ،وال�شريك الإعالمي
قناة بينونة.
ع�ب�ي��د امل ��زروع ��ي ..امل �ه��رج��ان جنح
ع�ل��ى م ��دار � 9أي ��ام يف تنظيم 23
م�سابقة رئي�سية
ق��ال عبيد خلفان امل��زروع��ي ،مدير
امل �ه��رج��ان� ،أن مل�ه��رج��ان جن��ح على
مدار � 9أيام يف تنظيم  23م�سابقة
رئي�سية بجوائز تبلغ قيمتها نحو 8
ماليني و� 300أل��ف دره��م ،ومنها
" 11م���س��اب�ق��ة مل��زاي �ن��ات الرطب
" ال��دب��ا���س ،اخل�ل�ا���ص ،الفر�ض،
اخلنيزي ،بومعان ،ال�شي�شي� ،أكرب
ع � ��ذج ،م���س��اب�ق�ت��ي ال �ظ �ف��رة وليوا

لنخبة ال��رط��ب ،وم�سابقتي فر�ض
وخ�ل�ا� ��ص العني" و 7م�سابقات
للفواكه "الليمون امل�ن��وع واملحلي،
املاجنو املنوع واملحلي ،التني الأحمر
والأ� � �ص � �ف ��ر� � ،س �ل��ة ف ��واك ��ه الدار"
و 3ف�ئ��ات �ضمن م�سابقة املزرعة
ال �ن �م��وذج �ي��ة "املحا�ضر الغربية
واملحا�ضر ال�شرقية ومدن الظفرة"
وم�سابقة �أجمل خمرافة وم�سابقة
�أجمل جم�سم تراثي".
و�أ��ض��اف عبيد امل��زروع��ي �أن ال�سوق
ال���ش�ع�ب��ي يف امل �ه��رج��ان ��ض��م 132
حم ً
ال ،و 67جناحاً للجهات الراعية
والداعمة وامل�شاركة ،بالإ�ضافة �إىل

 24ركناً للحرفيات وحمالت لبيع
ال��رط��ب وع��رب��ات ال�ق�ه��وة ت�ت��وزع يف
�أرجاء املهرجان ،م�ضيفاً �أن ال�سوق
ال�شعبي ت�ضمن م�سابقات عدداً من
امل�سابقات ال�شعبية ومنها "ال�سدو،
التلي ،الأزي��اء الرتاثية وغريها"،
�إىل جانب قرية الطفل التي قدمت
برامج وفعاليات خا�صة بالأطفال
وم�سابقات وجوائز يومية.
تتويج مزاينة رطب الفر�ض لل�شوط
املفتوح و�شوط مزارع منطقة العني
توج مهرجان ليوا للرطب الفائزين
يف م�سابقة مزاينة رطب "الفر�ض"
�ضمن ال�شوط املفتوح و�شوط مزارع

م�ن�ط�ق��ة ال� �ع�ي�ن ،ب �ح �� �ض��ور عي�سى
�سيف امل��زروع��ي نائب رئي�س جلنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية
والرتاثية ،وعبيد خلفان املزروعي
م��دي��ر امل �ه��رج��ان ،و� �س �ع��ادة مبارك
ع�ل��ي ال�ق���ص�ي�ل��ي امل �ن �� �ص��وري مدير
مزاينة الرطب يف املهرجان.
و�أ�سفرت النتائج يف م�سابقة مزاينة
رط��ب الفر�ض – ال�شوط املفتوح،
ع ��ن ت �ق ��دم "قما�شة � �س �ي��ف بطي
املزروعي" م��ن الغويطات/ليوا
يف امل��رك��ز الأول ،ويف امل��رك��ز الثاين
"مبارك �سامل �سعيد املن�صوري"
م��ن ك�ي��ه-ل�ي��وا ،ويف امل��رك��ز الثالث

"حمد �سيف حمد املزروعي" من
ادح �ي ��ج-ل �ي ��وا ،ويف امل ��رك ��ز الرابع
"ورثة عبداهلل حاذه عبداهلل املرر"
من �سيح اخلري اجلديد ،ويف املركز
اخل��ام ����س "احلاي ��س�ع�ي��د �سندي
�سيف املرر" من كيه.
وح �� �ص��د امل ��رك ��ز الأول يف مزاينة
رط � ��ب ال� �ف ��ر� ��ض مل� � � ��زارع منطقة
ال �ع�ين "مطر ع�ل��ي م�ف�ت��اح حممد
ال�شام�سي" م ��ن ال� �ظ ��اه ��رة ،ويف
املركز الثاين "حميد �سعيد حممد
�سلطان العرياين" من الوقن ،ويف
املركز الثالث "را�شد خمي�س حموده
خ�م�ي����س العرياين" م ��ن العويا،

ويف امل��رك��ز ال��راب��ع "�سعيد حموده
خمي�س العرياين " من الوقن ،ويف
املركز اخلام�س "علي �سعيد حموده
خمي�س العرياين " من الوقن.
وخ���ص���ص��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة 15
ج��ائ��زة مل��زاي �ن��ة رط ��ب ال �ف��ر���ض –
ال�شوط املفتوح بقيمة � 397ألف
دره ��م ،و 15ج��ائ��زة مل��زاي�ن��ة رطب
الفر�ض ملزارع منطقة العني بقيمة
� 397ألف درهم.
ع��رو���ض ت��راث �ي��ة ل �ف��رق��ة �أبوظبي
للفنون ال�شعبية
ق ��دم ��ت ف ��رق ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي للفنون
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ج �ن��ة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
وال�تراث �ي��ة يف �أب��وظ �ب��ي ،ع ��دداً من
العرو�ض الرتاثية �ضمن مهرجان
ليوا للرطب بدورته � ،18إذ �شملت
ف�ن��ون�اً فلكلورية و�أدائ �ي��ة تقليدية
�إم��ارات�ي��ة تر�سم يف جمملها لوحة
فنية عالية تعطي �صورة حقيقية
وواقعية عن الرتاث الإماراتي ،مبا
يحمله م��ن كنوز وت��راث مو�سيقي
يف املو�سيقى املحلية ،والتي حظيت
ب �ت ��أل��ق ك �ب�ير وا� �س �ت �م �ت��ع ب �ه��ا زوار
املهرجان ب�شكل يومي.
الغدير للحرف الإماراتية� ..أعمال
�إبداعية مل�شغوالت يدوية تراثية
تعر�ض "الغدير للحرف الإماراتية"
خ �ل��ال م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف مهرجان
ل�ي��وا ل�ل��رط��ب ،الأع �م��ال الإبداعية
للم�شغوالت اليدوية الرتاثية التي
تقوم ب�صناعتها منت�سبات امل�ؤ�س�سة،
�إىل جانب ور���ش تعليمية للفتيات
الزائرات للمهرجان.
وت�أتي امل�شاركة ال�سنوية لـ "الغدير
للحرف الإماراتية" يف املهرجان
مل��ا ميثله ه��ذا احل ��دث م��ن من�صة
ت �ف��اع �ل �ي��ة ت �� �س��اع��د يف ال ��و�� �ص ��ول
مب �ن �ت �ج��ات ال �ن �� �س��اء امل �ب��دع��ات �إىل
م�ستويات �أكرث من النجاح ،حتقيقاً
لدعم ال�صناعة الوطنية.
حم ��ا�� �ض ��رات ت ��وع ��وي ��ة وت ��راث �ي ��ة
وثقافية متنوعة
�شهد مهرجان ليوا للرطب بدورته
 18تنظيم العديد من احلا�ضرات
ال �ت��وع��وي��ة وال�ت�راث �ي��ة والثقافية
املتنوعة ،والتي قدمت بالتعاون مع
هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
الغذائية� ،شركة �أبوظبي للخدمات
ال���ص�ح�ي��ة "�صحة" وم�ست�شفيات
ال �ظ �ف��رة ،ون� ��ادي ت ��راث الإم � ��ارات،
وم��رك��ز �أب��وظ �ب��ي لإدارة النفايات
"تدوير" � ،إذ �شملت حما�ضرات
ت� ��وع� ��وي� ��ة و�إر� � � �ش� � ��ادي� � ��ة موجهة
ل�ل�م��زارع�ين ،وحم��ا� �ض��رات �صحية
جلمهور امل�ه��رج��ان ،بالإ�ضافة �إىل
ع� ��دد م ��ن امل �ح ��ا� �ض ��رات الثقافية
والرتاثية التي �سلطت ال�ضوء على
الزراعة ب�شكل عام والنخيل ب�شكل
خا�ص.
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نهيان بن مبارك ي�شيد مب�سابقات وفعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 18
•• ليوا – الظفرة-وام:

�أ�شاد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر الت�سامح والتعاي�ش
مب�سابقات وف�ع��ال�ي��ات م�ه��رج��ان ليوا
للرطب ،ال��ذي يحظى بدعم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ،ومتابعة
�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
مم �ث��ل احل��اك��م يف م�ن�ط�ق��ة الظفرة،
م�ؤكدا �أن املهرجان �أ�صبح ميتاز ب�سمعة
عاملية و�ساهم ب�شكل كبري يف رفع �إنتاج
التمور وتعدد �أ�صنافها ،وتطور املزارع
لي�س فقط يف زراع��ة النخيل و�إمن��ا يف
زراعة �أ�شجار مثمرة خمتلفة.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه  ،ملهرجان
ليوا للرطب بدورته الـ ،18الذي �أقيم
حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
الوزراء وزير ديوان الرئا�سة ،ونظمته
جل �ن��ة �إدارة امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج
الثقافية والرتاثية يف �أبوظبي.

و�أ�شار معاليه �إىل الدور الكبري للقائد
امل��ؤ��س����س ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل
ن�ه�ي��ان (ط �ي��ب اهلل ث� ��راه) ال ��ذي كان
ل��ه ال�ف���ض��ل ال�ك�ب�ير يف ت��أ��س�ي����س هذه
ال �ت �ظ��اه��رات ال �ت��ي ت���ش�ج��ع املواطنني
وامل �ق �ي �م�ين ع �ل��ى ب� ��ذل اجل �ه��د لرفع

�إنتاجية ال��زراع��ة ،ودع�م��ه (طيب اهلل
ث� ��راه) �أ��ص�ب�ح��ت الإم� � ��ارات م��ن �أكرب
منتجي التمور يف العامل.
واط � �ل� ��ع م� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م�ب��ارك خ�لال ال��زي��ارة على ع��دد من
امل�شاركات يف م�سابقات مزاينة رطب،

وا��س�ت�م��ع �إىل ��ش��رح م��وج��ز م��ن عبيد
خلفان امل��زروع��ي مدير املهرجان عن
امل�سابقات والفعاليات التي يت�ضمنها
املهرجان ومنها  23م�سابقة رئي�سية
حتتفي بالنخلة وف��اك�ه��ة ال�صيف يف
الإمارات ،و�آلية ت�سليم امل�شاركات التي

تتم وف��ق م�سار حم��دد وب�شكل �سل�س
ي�ضمن راحة امل�شاركني وينظم العمل،
وما يتبعها من عملية حتكيم و�صو ًال
�إىل �إع�ل�ان �أ��س�م��اء الفائزين باملراكز
الأوىل.
ورافق معاليه يف اجلولة �سعادة مبارك

علي الق�صيلي املن�صوري مدير مزاينة
الرطب باملهرجان.
ك �م��ا زار م �ع��ال �ي��ه ج �ن��اح جل �ن��ة �إدارة
امل� �ه ��رج ��ان ��ات وال �ب��رام � ��ج الثقافية
وال �ت�راث � �ي� ��ة ،امل �ن �ظ �م��ة للمهرجان،
وا�ستمع م��ن ع�ب��داهلل بطي القبي�سي

م��دي��ر �إدارة ال �ف �ع��ال �ي��ات واالت�صال
باللجنة ،على ما تقدمه اللجنة من
برامج ومهرجانات على م��دار العام،
كما اطلع على جملة �شواطئ ال�صادرة
عن اللجنة و�إ�صدارات �أكادميية ال�شعر
وب��رن��اجم��ي �أم�ي�ر ال�شعراء واملنكو�س

الذين ينطلقا مبوا�سم جديدة.
وتفقد معاليه �أجنحة اجلهات الراعية
وال��داع �م��ة وامل �� �ش��ارك��ة يف املهرجان،
و�أرك� ��ان احل��رف�ي��ات وجت ��ول يف �أروق ��ة
ال �� �س��وق ال���ش�ع�ب��ي ال � ��ذي ي �� �ض��م نحو
 132حم ً
ال تعر�ض منتجات تراثية
وم�شغوالت يدوية.
يذكر �أن مهرجان ليوا للرطب يهدف
�إىل تر�سيخ املكانة التاريخية ل�شجرة
ال �ن �خ �ي��ل وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا و�صون
املوروث الثقايف والرتاثي العريق لأبناء
الإم � ��ارات ون�ق�ل��ه ل�ل�أج �ي��ال املتعاقبة
ودعم �أ�صحاب امل��زارع املنتجة للنخيل
والفاكهة واملنتجات الزراعية املحلية
وحتقيق التنمية الزراعية امل�ستدامة
وت �ع��زي��ز م �ن �ظ��وم��ة الأم � ��ن الغذائي
وتفعيل وتن�شيط احلركة االقت�صادية
يف م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة ب��الإ� �ض��اف��ة اىل
توعية امل��زارع�ين ب��ال��زراع��ة احلديثة
والعناية مب��زارع�ه��م واط�لاع�ه��م على
�أف�ضل املمار�سات وت�شجيع املزارعني
لالهتمام �أكرث بجودة الإنتاج.

جمل�س ال�شارقة للتعليم يطلق �إ�سرتاتيجيته اجلديدة 2025-2023

احمد املال الأم�ين العام ملجل�س ال�شارقة للتعليم وم��دراء االدارات و املكاتب و
•• ال�شارقة -وام:
ر�ؤ�ساء االق�سام باملجل�س والكوادر الوظيفية وا�ستعر�ضت يف م�ستهل اللقاء �شركة
�أطلق جمل�س ال�شارقة للتعليم �إ�سرتاتيجيته اجلديدة  2025-2023لتعزيز ماي�سرتو اجلهة ال�شريك يف �إعداد الإ�سرتاتيجية �أوجه مراحل امل�شروع بعد �أن
م�سريته الرتبوية والتي تتوا�صل من خالل م�ساعيه الرامية �إىل متيز دائم يف جرى عقد عدد من اللقاءات والور�ش الداخلية واخلارجية التي مت تنظيمها مع
خمرجاته وجودة يف �أدائه وموائمة مع املرجعيات الوطنية لرت�سيخ دوره يف طرح كافة املعنيني وال�شركاء وذلك للعمل على �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية
وتنفيذ �أف�ضل املبادرات النوعية والتي تتواكب مع املرحلة املقبلة من توجهات للمجل�س مبنية على �أف�ضل املمار�سات املتبعة يف هذا املجال.
م�ستقبلة وخطط تنموية ع�صرية.
وارتكزت اخلطة على تبني منظومة تخطيط ا�سرتاتيجي للمجل�س راع��ى يف
حممد
�سعادة
املجل�س
مبقر
عقدت
التي
اال�سرتاتيجية
ح�ضر حفل �إط�ل�اق
جوانبه التكامل من حيث ت�ضمنه لعنا�صر التوجه اال�سرتاتيجي والتي ت�شمل

ال��ر�ؤي��ة والر�سالة والقيم والأه ��داف اال�سرتاتيجية بجانب ط��رق ادارت�ه��ا من
خالل اعداد خطة ت�شغيلية لتنفيذ وتطبيق اخلطة اال�سرتاتيجية مع حتديد
�آليات للمتابعة واملراقبة و�ضمان موائمتها مع املرجعيات الوطنية .و �أكد �سعادة
حممد احمد املال �أن ا�سرتاتيجية املجل�س  2025-2023مبنية على ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة وتوجيهات �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي
ويل عهد ون��ائ��ب ح��اك��م ال���ش��ارق��ة رئي�س املجل�س التنفيذي وال�ت��ي تنبثق من
توجهات الإم��ارة يف االهتمام بالتعليم واال�ستثمار يف االن�سان يف كافة مراحله

وتقدمي �أف�ضل اخلدمات  .و�أ�شار �إىل �أن اال�سرتاتيجية اجلديدة ت�أتي ا�ستجابة
للمتغريات التعليمية وتوافقها مع التطورات وت�سهم يف تذليل التحديات التي
تفر�ضها املرحلة القادمة مبا يكفل �إر�ساء ر�ؤية متكاملة جلوانب التعليم للإمارة
خالل ال�سنوات القادمة وفق اخت�صا�صات و�أعمال جمل�س ال�شارقة للتعليم بهدف
ت�أكيد التزام املجل�س مبنهج التخطيط اال�سرتاتيجي ومواءمة خطته مع خطط
احلكومة املحلية واالحتادية لتحقيق ر�ؤية القيادة يف العناية بالأجيال ال�سيما
الن�شء وتوفري كافة الإمكانات التي تهدف �إىل تعزيز ريادة الدولة يف خمتلف
املجاالت من خالل الطالب الذي يعد ثروة احلا�ضر وامل�ستقبل.

«ال�شارقة البحري» يطلق خميمه ال�صيفي يف خورفكان
•• ال�شارقة -وام:

�أع� �ل ��ن ن � ��ادي ال �� �ش��ارق��ة ال� ��دويل
للريا�ضات البحرية عن �إطالق
خم �ي �م��ه ال �� �ص �ي �ف��ي للريا�ضات
ال �ب �ح��ري��ة ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع هيئة
ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
"�شروق" و�شاطئ خورفكان.
وي� �ق ��ام امل �خ �ي��م ال �� �ص �ي �ف��ي حتت
�شعار "عطلتنا غري" ،وي�ستهدف
الأط �ف��ال ال��ذك��ور ال��ذي��ن ترتواح
�أع� �م ��اره ��م ب�ي�ن  7و 12عاما،
وي � �ت � �ب � �ن ��اه جم� �ل� �� ��س ال� ��� �ش ��ارق ��ة
ال��ري��ا� �ض��ي ،وي���س�ت�م��ر ح�ت��ى 11
�أغ�سط�س املقبل.
وت��أت��ي �إق��ام��ة املخيم حر�صا من
نادي ال�شارقة الدويل للريا�ضات
البحرية على توفري بيئة �إبداعية
لل��أط �ف��ال مت�ك�ن�ه��م م ��ن ق�ضاء
الإج � ��ازة ال�صيفية يف ن�شاطات
مفيدة ت�سهم يف تنمية مهاراتهم،
وتعزز لديهم هواية اال�سكت�شاف
و�شغف التعلم.
و�أك��د �سعادة خالد جا�سم املدفع
رئي�س جمل�س �إدارة النادي �أهمية
�إق��ام��ة ه��ذه املخيمات ال�صيفية
ل�ق��درت�ه��ا ع�ل��ى ت �ق��دمي ن�شاطات
مميزة ومفيدة للأطفال ،تعلمهم
مهارات جديدة يف ظل االهتمام
ب��ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة املختلفة،
حت��ت �إ�� �ش ��راف خ�ب�راء متدربني
وم ��ؤه �ل�ي�ن يف ت�ن�م�ي��ة مواهبهم

بالعمل على �إث��راء روح التناف�س
اخلالق لديهم حتى يت�سنى لهم
امل�شاركة با�سم الإمارة يف خمتلف
املحافل املحلية والعاملية.
و�أ�شار املدفع �إىل �أن النادي يقدم
�ضمن فعاليات املُخيم ال�صيفي
ب ��اق ��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن الأن�شطة
والفعاليات الريا�ضية والثقافية
وال �ت�رف � �ي � �ه � �ي� ��ة ت �� �ش �ت �م ��ل على
تعليم الأط �ف��ال كيفية الغو�ص،
والتجديف بالكاياك ،والتجديف
الأر��ض��ي ،وال�ق��وارب ال�شراعية /
�أوب �ت �ي �م ����س ،/وق �ي��ادة الدراجات
امل ��ائ �ي ��ة ،وت�ع�ل�ي�م�ه��م ال�سباحة،
�إ�ضافة لعدة م�سابقات ترفيهية
وريا�ضية.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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United Arab Emirates
Ministry of Justice
70535

Summon to plaintiff by way of publication
At The Case Management Office
Sharjah Federal Civil Court Of First Instance Case
Number (SHCFICIREA 2022/0003827) Partial civil
To Defendant : MUHAMMAD SHAHBAZ BADAR DIN
Address : un known
We inform you that the plaintiff, MOHAMMAD NAEEM ABDUL SATTAR,
has filed a lawsuit against you.
Demand The Following
)• obligating the defendant to pay an amount of (30000
• obligation the defendant to pay all expenses and fees.
Therefore, you are required to appear.. On :02/08/2022 before the case management
office at the Sharjah Civil Court of First Instance (Case Director's Office) In person or
through an authorized agent, and you must submit a reply memorandum and attach all
documents regarding the mention above case, within a period not exceeding ten days
from the date of publication, in order to consider the above-mentioned lawsuit - in
your capacity as the defendant
JUDICIAL SERVICES OFFICE
Hamid Abdullah Al-Saeedi

Date 25/ 7/ 2022 Issue No : 13602

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

Notification by publication of a defendant
)in lawsuit No. SHCFICIREA2022/0001805- Civil (partial
To The defendant : Sasandra Kumar Silatori / Sri Lanka national
We inform you that the plaintiff :
Fatima Matar Ali Matar Al Shamsi / UAE national
Has filed the above mentioned lawsuit demanding and a rule was issued :
The court ruled as an attendee.
Obligating the defendant to pay an amount of 120000 dirhams one hundred
and twenty thousand dirhams to the plaintiff and the legal interest at the rate
of 5% from the date of claim until full payment and obligated the defendant to
pay charges, expenses and an amount of 500 dirhams as attorney's fees.
Issue date : 21/07/2022
Issued by employee
Customer happiness center
Judge / Hossam Jaafar Muhammad Al-Sayed
Sharjah federal court
civil executive court

Date 25/ 7/ 2022 Issue No : 13602

70533

Appellate Court
)A Notice by Publication (Appeal
Appeal No.: 648/2022/322 - Real Estate Appeal
Presented to : Second Real Estate Appeal Department No. 202
The Subject of the Appeal: Appealing the judgment issued in lawsuit No.
1309/2021, partial real estate, fees, expenses, and for attorneys' fees.
Appellant : Business Tower Investment LLC
Address : Emirates - Emirate of Dubai - First Trade Center - Dubai - Sheikh
Zayed Road - Al Salam Tower Building - Apartment 1106
Represented by : Iman Younes Muhammad Ismail Al-Rifai
Who is required to be noticed : 1. Sun Jian zhang, his capacity : appellee
The Subject of the Notice : The judgment issued in lawsuit No. 2021/1309
Partial Real Estate has appealed. A hearing was set for it on Wednesday,
27/7/2022 at 10:00 am in the remote litigation hall, so you are required to attend
or your legal representative and in the event of your absence, your trial will be
held in absentia.
Prepared by : Muhammad Abdul Rahman Ali
Approval date : 19/07/2022 at 13:50:47
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 39منت�سبة يف برنامج «عي�شها ب�صحة» �ضمن مبادرة «املن�صة الريا�ضية»
منت�سبة ممن ا�ستوفني �شروط االلتحاق بالربنامج ال��ذي �أطلقه جمل�س
•• عجمان-وام:
��س�ي��دات �أع �م��ال عجمان ب��ال�ت�ع��اون م��ع مكتب � �ش ��ؤون امل��واط�ن�ين يف عجمان
�أك��دت الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال عجمان وب�شراكة ا�سرتاتيجية مع م�ست�شفى ثومبي اجلامعي ونادي بودي �آند �سول.
ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان� ،أهمية م�ب��ادرة املن�صة و�أو��ض�ح��ت �أن امل�ب��ادرة ت�ستهدف توفري ب��رام��ج و�أن�شطة متنوعة يف جمال
الريا�ضية ودورها يف حت�سني وحتقيق جودة احلياة عرب اعتماد ون�شر �أ�ساليب ال�صحة العامة للمر�أة حتقيقاً لر�ؤية املجل�س الرامية �إىل النهو�ض بدور
احلياة ال�صحية وتوفري الو�سائل املمكنة لذلك والت�شجيع على نقل الثقافة املر�أة ومتكينها وحتفيزها لت�صبح �شريكاً يف عملية التنمية� ،إىل جانب �إتاحة
ال�صحية بني الأ�سرة واملجتمع.
الفر�صة لتعزيز م�شاركة امل��ر�أة يف الفعاليات املحلية والإقليمية والدولية
وك�شفت �آل علي �أن برنامج "عي�شها ب�صحة" �ضمن مبادرة املن�صة الريا�ضية ال�صحية والريا�ضية".
ا�ستقبل �أكرث من  60طلب ان�ضمام للم�شاركة يف الربنامج ،ليتم قبول  39وت�ه��دف امل �ب��ادرة �إىل ن�شر ثقافة احل�ف��اظ على ال�صحة العامة وا�ستدامة

ال�صحة البدنية والنف�سية للمر�أة وتعزيز الوعي ب�أهمية جعل الريا�ضة
�أ�سلوب حياة ،وفتح املجال لدعم �صاحبات م�شاريع امل�أكوالت ال�صحية من
�صاحبات رخ�صة ب��داي��ات ،كما تهدف امل�ب��ادرة �إىل بناء �شراكات جمتمعية
فعالة يف جم��ال ال�صحة والريا�ضة .وع��ن برنامج "عي�شها ب�صحة" �أفادت
رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال عجمان ،ب�أن الربنامج املمتد على مدار � 6أ�شهر
يوفر جملة من الفعاليات التدريبية والتوعوية ومنها " فحو�صات طبية
جلميع املنت�سبات وتقدمي الن�صائح من �أخ�صائي التغذية ،وت�صميم برنامج
غذائي� ،إىل جانب و�ضع خطة للتمارين الريا�ضية واحل�ص�ص التفاعلية مع
�أحد الأندية املختارة وتقدمي دورات �إدارة منط احلياة واملفاهيم اخلاطئة

وال�شائعة ح��ول خ�سارة ال��وزن وتوفري كوبونات وخ�صومات على الوجبات
ال�صحية دع�م�اً للم�شرتكات يف ال�برن��ام��ج " ،كما �سيتم يف ختام الربنامج
الإع�ل�ان ع��ن املنت�سبات الأك�ث�ر جن��اح�اً وال�ت��زام�اً بتنفيذ برنامج " عي�شها
ب�صحة " .و�أكدت �آل علي حر�ص جمل�س �سيدات �أعمال عجمان على حتديث
و�إط�لاق مبادرات نوعية تواكب تطلعات ع�ضواته واحلا�صالت على رخ�صة
بدايات بهدف دعم �أن�شطة املر�أة االقت�صادية وتوثيق �صالت �سيدات الأعمال
مع اجلهات احلكومية واخلا�صة من �شركاء املجل�س ،م�شرية �إىل ال�شراكات
التي يعتمدها املجل�س بهدف توفري خدمات ذات قيمة م�ضافة للمر�أة ب�شكل
عام و�سيدات الأعمال و�صاحبات امل�شاريع ب�شكل خا�ص.
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1,051,033طالب ًا وطالبة من اململكة �شاركوا يف الدورة ال�ساد�سة

«حتدي القراءة العربي» يتوج �إح�سان حا�ضر بطال لدورته ال�ساد�سة على م�ستوى املغرب
التحدي �شهد م�شاركة  10,444مدر�سة و 12,200م�شرف ًا وم�شرفة من اململكة
•• دبي-وام:

ت�وّج "حتدّي ال�ق��راءة العربي"؛ امل�سابقة القرائية الأك�بر من نوعها باللغة
العربية ،الطالبة �إح�سان حا�ضر بط ً
ال لدورته ال�ساد�سة على م�ستوى اململكة
ً
املغربية م��ن ب�ين  1,051,033طالبا وطالبة �شاركوا يف التحدي الذي
ي�شكل التظاهرة القرائية الأكرب من نوعها عاملياً باللغة العربية والتي تلقت
يف الدورة احلالية م�شاركات من  44دولة.
وج��رى تتويج بطلة حت��دي ال�ق��راءة العربي على م�ستوى اململكة املغربية،
�إ�ضافة �إىل الفائزين بلقب املدر�سة املتميزة وامل�شرف املتميز يف املغرب ،خالل
احتفالية ختامية �أقيمت يف العا�صمة املغربية الرباط افرتا�ضياً بح�ضور
معايل �شكيب بنمو�سى وزير الرتبية والتعليم الأويل والريا�ضة باملغرب ،وعدد
من امل�س�ؤولني والرتبويني القائمني على املبادرة و�أهايل الطلبة.
وف ��ازت م��در��س��ة امل�خ�ت��ار ج��ازول�ي��ت �ضمن املنطقة التعليمية ال��رب��اط بلقب
املدر�سة املتميزة يف الدورة ال�ساد�سة من حتدي القراءة العربي على م�ستوى
املغرب من بني  10,444مدر�سة م�شاركة ،تلتها م�ؤ�س�سة ال�سابلة يف املركز
الثاين ،ثم جمموعة مدار�س �إقر�أ يف املركز الثالث.
فيما ذهب لقب امل�شرف املتميز على م�ستوى املغرب �إىل الأ�ستاذ بوجمعة بلهند
للدور ال��ري��ادي يف توجيه ومتكني وت��دري��ب الطالب امل�شاركني يف التحدي
ومتابعتهم لتقدمي �أف�ضل ما عندهم و�صقل مهارات املطالعة والتلخي�ص
والتح�صيل العلمي واملعريف الناجت عن القراءة .وفاز باملركز الثاين الأ�ستاذ
عز الدين املون�سي ،وح ّل يف املركز الثالث الأ�ستاذ حممد اخليرت ،من �إجمايل
 12,200م�شرف وم�شرفة على م�ستوى اململكة املغربية.

على امل�ستوى الوطني ،قائمة الع�شرة الأوائل يف الدورة ال�ساد�سة من حتدي
القراءة العربي على م�ستوى املغرب.
ٌ
حا�ضر،كل من مروة �سكور من ال�صف احلادي
وجاء بعد الفائزة الأوىل �إح�سان
ع�شر بالثانوية الت�أهيلية التقنية ،ون��دى ايوكو من ال�صف العا�شر بثانوية
م��وايل ب��اع�م��ران الت�أهيلية ،وعبري حمتميد م��ن ال�صف العا�شر مب�ؤ�س�سة
موليري اخل�صو�صية ،ون��ور ال�سحباوي من ال�صف  11مبجموعة مدار�س
املواطنة اخل�صو�صية ،ونبيلة �أج��ام��ور من ال�صف الرابع بثانوية املرينيني
الت�أهيلية ،و رجاء �أحدي�شة من ال�صف  10بثانوية القا�ضي عيا�ض الت�أهيلية،
وبراءة �أبو الكانة من ال�صف اخلام�س مب�ؤ�س�سة النور الرتبوي ،وبي�شة رزوك
من ال�صف العا�شر بالثانوية الت�أهيلية علي بن �أب��ي طالب ،وعبد اخلالق
عبيالت من �أ�صحاب الهمم بثانوية �سحنون الإعدادية مبديرية مراك�ش.
الأكرب يف تاريخ التحدي.
و��ش�ه��دت ال ��دورة ال�ساد�سة م��ن حت��دي ال �ق��راءة ال�ع��رب��ي م�شاركة �أك�ث�ر من
 22.27مليون طالب وطالبة من  44دولة ،ما جعلها حتى تاريخه الدورة
الأكرب للتحدي من حيث عدد امل�شاركني منذ انطالقته.

بناء �أجيال املعرفة.
وق��ال معايل �إدري����س بن مو�سى بهذه املنا�سبة�" :أ�شرفت ي��وم اخلمي�س 21
يوليوز  2022على حفل �إع�لان نتائج امل�سابقة الوطنية للدورة ال�ساد�سة
لتحدي ال �ق��راءة ال�ع��رب��ي باململكة امل�غ��رب�ي��ة ،وق��د �أ��س�ف��رت ه��ذه ال ��دورة عن
تتويج التلميذة �إح�سان حا�ضر ،التي تتابع درا�ستها بال�سنة الثانية من �سلك
البكالوريا بالثانوية الت�أهيلية "ابن طفيل" باملديرية الإقليمية بخريبكة
الع�شرة الأوائل.
التابعة للأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جهة بني مالل – خنيفرة،
وكانت جلان حتكيم حتدي القراءة العربي اختارت ،عقب الت�صفيات النهائية بطلة لتحدي القراءة العربي على امل�ستوى الوطني .و�ستمثل ،بذلك ،اململكة

املغربية يف الت�صفيات العربية النهائية املزمع تنظيمها خالل �شهر �أكتوبر
 ،2022بالإ�ضافة �إىل  8تلميذات وتلميذ من ذوي الهمم �سريافقونها
ويدعمونها يف امل�سابقة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي �ستجري �أط��واره��ا ب��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة.
و�أ�ضاف بن مو�سى" :وقد اتخذت الوزارة هذه ال�سنة �إجراءات خا�صة بتنظيم
هذه امل�سابقة ،حيث �شارك يف ت�صفياتها الثالث الأوىل التي جرى تنظيمها
على �صعيد جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية واملديريات الإقليمية والأكادمييات
اجلهوية بربوع اململكة ،حوايل مليون و � 51ألف تلميذ وتلميذة من خمتلف
الأ�سالك التعليمية ،من بينهم التلميذات والتالميذ من ذوي الهمم ومرتفقي
الرتبية غري النظامية ،وكذا ما يفوق � 10آالف م�ؤ�س�سة تعليمية ،بالإ�ضافة
�إىل الت�صفيات الوطنية التي مت تنظيمها عن بعد عرب تقنية التناظر املرئي،
خالل الفرتة املمتدة من � 8إىل  14يونيو  ، 2022نظرا للظروف اال�ستثنائية
التي تعي�شها بالدنا جراء جائحة كوفيد –  ، 19تبارى فيها  110تالمذ
وتلميذات م�ؤهلني من خمتلف الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين  .وقد
مرت �أطوار هذه امل�سابقة من خم�سة مراحل ،ت�ضمنت كل مرحلة قراءة ع�شرة
كتب وتلخي�صها يف جوازات معدة لهذا الغر�ض ،حيث متكن حوايل � 141ألف
تلميذة وتلميذ من قراءة  50كتابا خالل �سنة درا�سية ".و�أ�شار معاليه ب�أن
املغرب ينخرط يف هذا امل�شروع الثقايف والرتبوي منذ انطالقته �سنة ،2015
وق��د حظي ب�شرف لقب ال��دورة الثالثة من م�سابقة حت��دي ال�ق��راءة العربي
�سنة  2018و�أود بهذه املنا�سبة �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان لدولة
االم��ارات العربية املتحدة ال�شقيقة الحت�ضانها لهذه امل�سابقة الثقافية التي
تعترب �أكرب م�سابقة دولية باللغة العربية ،كما �أتقدم ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم �إمارة دبي بال�شكر واالمتنان على رعايته امل�ستمرة لهذه
املبادرة الرائدة التي ت�سعى لبناء �أجيال منخرطة يف نه�ضة دولها وم�ساهمة

يف جمتمع املعرفة.
متكني اجليل اجلديد باملعرفة .من ناحيتها� ،أك��دت �سارة النعيمي ،مدير
مكتب مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية �أن دائرة امل�شاركة يف حتدي
القراءة العربي تكرب �سنوياً وعدد طلبته بازدياد كبري ،وميكن تلم�س ذلك من
خالل ارتفاع الأعداد امل�شاركة منذ دورة التحدي الأوىل التي انطلقت يف العام
 ،2015عربيا وعامليا ،وكذلك على م�ستوى اململكة املغربية حيث �شارك �أكرث
من � 659ألف طالب يف دورة هذا العام.
و�أ�ضافت النعيمي "تزايد عدد الدول والطالب امل�شاركني يف حتدي القراءة
العربي يف دورته ال�ساد�سة ي�شري اىل الأثر الذي �أحدثه حتدي القراءة العربي
يف نفو�س الطلبة والأه��ايل واملدار�س وامل�شرفني ،جلهة �أهمية غر�س ثقافة
ال �ق��راءة يف نفو�س اجل�ي��ل اجل��دي��د منذ �سن مبكرة وحتفيزه على اكت�ساب
املعرفة بهدف �إعداده ومتكينه من اال�ضطالع ب�أدواره يف امل�ستقبل".
وتقدمت النعيمي بالتهنئة للم�شاركني يف حتدي القراءة العربي يف املغرب
م ��ؤك��دة �أن "القراءة وامل�ط��ال�ع��ة ه��ي م �ك �وّن �أ��س��ا��س��ي ل�ل�ه��وي��ة وال�شخ�صية
والطموحات امل�ستقبلية على امل�ستوى الفردي ،وركيزة رئي�سية لبناء جمتمعات
واقت�صادات املعرفة يف امل�ستقبل".
حتدي القراءة العربي.
ويهدف حت��دي ال�ق��راءة العربي ،ال��ذي تنظمه م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية للدورة ال�ساد�سة على التوايل� ،إىل �إنتاج حراك قرائي ومعريف
��ش��ام��ل ،ير�سخ قيم التوا�صل وال�ت�ع��ارف واحل ��وار واالن�ف�ت��اح على الثقافات
املختلفة ،ويك ّر�س القراءة واملطالعة والتح�صيل العلمي واملعريف ثقافة يومية
يف حياة الطلبة ،ويح�صّ ن اللغة العربية ،ويعزز دوره��ا يف نقل و�إنتاج ون�شر
املعرفة وامل�شاركة يف �إثراء التقدم الب�شري ورفد احل�ضارة الإن�سانية وا�ستئناف
م�ساهمة املنطقة فيها.

م�شاركة ناجحة لـ «تراث الإمارات» يف مهرجان ليوا للرطب
•• ليوا-الفجر:

اخ�ت�ت��م ن ��ادي ت ��راث الإم � ��ارات اليوم
م�شاركته يف مهرجان ليوا للرطب
 2022الذي �أقيم برعاية كرمية
من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ونظمته جلنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية
والرتاثية – �أبوظبي ،يف الفرتة من
 24 – 16يوليو يف مدينة ليوا
مبنطقة الظفرة.
وق��ال��ت ف��اط �م��ة امل �ن �� �ص��وري مديرة
م��رك��ز زاي ��د ل �ل��درا� �س��ات والبحوث،
�إن م���ش��ارك��ة ال �ن��ادي يف ه��ذ احلدث
الرتاثي الكبري واملهم كانت ناجحة
وح�ق�ق��ت ال �ه��دف منها ح�ي��ث �أ�سهم �أيام املهرجان ،كما �أ�سهم يف اجلانب والأم�سيات ال�شعرية �ضمن فعاليات
ج�ن��اح ال�ن��ادي يف �إ��ض�ف��اء بعد تراثي الثقايف للمهرجان ب�إتاحة �إ�صدارات امل�سرح.
ح ��ي ب ��ور� ��ش ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى منتجات ت��راث�ي��ة مهمة يف م�ع��ر���ض باجلناح ،ون ��وه ��ت امل �ن �� �ص��وري �إىل �أن ن ��ادي
ال �ن �خ �ي��ل ال� �س �ي �م��ا � �س��ف اخل ��و� ��ص ،ال�سيما الإ� �ص��دارات املتعلقة بنخيل ت��راث الإم ��ارات ظ��ل ي�شكل ح�ضوراً
وور� �ش��ة ال��رب��اب��ة ال�ت��ي نظمها طيلة التمر ،وكذلك بتنظيم املحا�ضرات م�ستمراً يف م�ه��رج��ان ل�ي��وا للرطب

يف �إطار حر�ص النادي على امل�شاركة
يف الفعاليات الرتاثية واملهرجانات
داخ��ل ال��دول��ة م��ن �أج��ل �إب ��راز تراث
الإمارات والتعريف به و�سط ح�ضور
املنا�سبات الثقافية وال�تراث�ي��ة من

خمتلف اجلن�سيات.
وك � ��ان ج �ن ��اح ال � �ن� ��ادي يف مهرجان
ليوا للرطب قد �شهد حراكاً وا�سعاً
وح�ضوراً م�ستمراً للزوار الذين �شد
ان�ت�ب��اه�ه��م رك ��ن م�ط�ب��وع��ات النادي

ال�ت�راث �ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة والثقافية
ودواوي��ن ال�شعر النبطي ،كما حظي
«�أطل�س �أ�صناف نخيل التمر يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة» ب�أجزائه
ال���س�ت��ة وك �ت��اب «ن�خ�ي��ل ال�ت�م��ر كعلم

وثقافة وت��راث» باهتمام خا�ص من
ال ��زوار ،يف ح�ين مثلت ور�شتا التلي
و�سف اخلو�ص مركز ثقل �شد انتباه
ال ��زوار ال�سيما م��ن ال�سياح ،وور�شة
تعليم الربابة التي حظيت بح�ضور

مت�صل للمتدربني.
و�ضمن الربنامج الثقايف امل�صاحب
مل�شاركة جناح ن��ادي ت��راث الإمارات
يف م �ه��رج��ان ل �ي��وا ل �ل��رط��ب ،نظمت
حما�ضرتان الأوىل عن بعد وجاءت
ب �ع �ن��وان «ن �خ �ي��ل ال �ت �م��ر يف كتابات
ال��رح��ال��ة» ق��دم �ه��ا امل� � ��ؤرخ املخت�ص
ب�ت��اري��خ اخل�ل�ي��ج واجل��زي��رة العربية
د.علي عفيفي ،وحاوره د.عماد �سعد
رئ�ي����س ��ش�ب�ك��ة ب�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي ،فيما
ا�ست�ضاف م�سرح املهرجان املحا�ضرة
ال�ث��ان�ي��ة وك��ان��ت ب �ع �ن��وان «الأه ��ازي ��ج
ال�شعبية املرتبطة ب�تراث النخيل»
وق��دم�ه��ا ال�ب��اح��ث يف ال�ت�راث جميع
الظنحاين وحاوره الإعالمي م�سلم
العامري ،وا�ست�ضاف م�سرح املهرجان
كذلك الأم�سية ال�شعرية التي نظمها
ال�ن��ادي و��ش��ارك فيها ال�شاعر �سيف
� �س��امل امل �ن �� �ص��وري ،وال���ش��اع��ر نا�صر
مبارك املن�صوري ،وقدمها ال�شاعر
عبيد مبارك قذالن املزروعي.

االثنني  25يوليو  2022م  -العـدد 13602

�أخبـار الإمـارات

2022 - Issue No 13602

July

25

Monday

 22مليون �شخ�ص حول العامل يتفاعلون مع �أ�صول �شرطة دبي الرقمية
•• دبي-وام:

قال �سعادة العميد خالد نا�صر ال��رزوق��ي ،مدير الإدارة العامة للذكاء اال�صطناعي يف
�شرطة دبي� ،إن الأ�صول الرقمية غري القابلة لال�ستبدال " "NFTالتي �أطلقتها �شرطة
دبي �ضمن جمموعتها الأوىل بداية الربع الثاين من هذا العام ،لقيت تفاع ً
ال كبرياً على
ال�شبكة العنكبوتية ومن�صات التوا�صل االجتماعي ،وحققت و�صو ًال لـ  22.91مليون
�شخ�ص حول العامل تفاعلوا معها عرب املن�صات الإلكرتونية.
و�أ��ش��ار العميد ال��رزوق��ي �إىل �أن �شرطة دب��ي ا�ستقبلت �أك�ثر من  7000م�شاركة عرب
ال��ر��س��ائ��ل الن�صية للمن�صات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وت��وا��ص�ل��ت معهم لتوفري وت��أك�ي��د عناوين
املحافظ الرقمية ،ومن ثم �إدخ��ال امل�ستحقني لأ�سمائهم يف عملية �سحب� ،أ�سفرت عن
 150فائزاً نالوا الأ�صول الرقمية التي طرحتها �شرطة دبي جماناً ،داعيا املهتمني �إىل

ترقب املجموعة الثانية املزمع طرحها م�ستقبال يف معر�ض جيتك�س .2022
و�أكد العميد الرزوقي �أن �شرطة دبي هي اجلهة احلكومية الأوىل يف الدولة التي ُتنتج
�أ�صوال رقمية خا�صة بها ،و�أول جهة �شرطية يف العامل ،بعد طرحها جمموعتها الأوىل من
 150رقماً يرمز �إىل قيم �شرطة دبي " االبتكار ..الأمن  ..التوا�صل" ،ومنحها للجمهور
املهتم� ،سواء داخل الدولة �أو خارجها ،ليمتلك هذه الأ�صول الرقمية جماناً عرب من�صات
�شرطة دبي يف تطبيقات التوا�صل االجتماعي.
ولفت �إىل �أن ال��دول اخلم�س الأك�ثر تفاعال مع �إع�لان �شرطة دب��ي يف الأخ�ب��ار املحلية
وال�ع��امل�ي��ة ،متثلت يف الإم� ��ارات �أو ًال ،ث��م نيجرييا ،ت�لاه��ا ال�ه�ن��د ،ث��م ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،و�أخرياً اململكة العربية ال�سعودية ،وبلغ �إجمايل امل�شاهدات � 589ألفا و173
م�شاهدة ،بواقع � 418ألفاً و 693م�شاهدة عرب تويرت ،و� 24ألفا و 282م�شاهدة عرب
فاي�سبوك ،و� 146ألفا و 198م�شاهدة عرب ان�ستغرام.

و�أك��د �أن طرح �شرطة دبي للأ�صول الرقمية ي�أتي مواكبة للتوجه احلكومي يف جمال
الأ�صول الرقمية ،وامل�ساهمة يف جذب املهتمني نحو هذا القطاع الرقمي احلديث ،و�سعيا
لتحقيق الريادة يف هذا املجال الذي يعد فريداً من نوعه ،مو�ضحاً �أن الأ�صول الرقمية
" "NFTيتم �صكها على �سل�سلة "البلوك ت�شني" ،ويعد كل �أ�صل رقمي منها ن�سخة
فريدة بحد ذاتها ،حتوي معلومات كاملة عن تاريخ �إن�شاء هذا الأ�صل الرقمي و�صاحبه،
وكل املعلومات تكون موثقة على �سل�سلة "البلوك ت�شني" التي ال ميكن تزييفها �أو ن�سخها
مطلقا .وبلغ �إجمايل التعليقات على �إعالن �شرطة دبي طرح املجموعة الأوىل من الأ�صول
الرقمية 4017 ،تعليقاً عرب  3من�صات التوا�صل االجتماعي ،بواقع  1674تعليقا عرب
تويرت ،و 59عرب فاي�سبوك ،و 2284عرب ان�ستغرام .وح�صد الإعالن � 10آالف و399
�إعجابا ،و�أعيد تغريد � 3311إعالناً ،وم�شاركته  237مرة ،وحتقيق � 6281إعجابا
عرب ان�ستغرام.
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هيئة تطوير معايري العمل تبحث مع «كتاب للن�شر» تنفيذ املزيد من الربامج التثقيفية للعمال بال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت هيئة تطوير معايري العمل بال�شارقة يف اجتماع مبقرها م�ؤخراً
مع دار كتاب للن�شر والتوزيع ،تنفيذ املزيد من الربامج التثقيفية للعمال
بال�شارقة والهادفة حلثهم على القراءة واملعرفة .وتر�أ�س االجتماع �سعادة
�سامل يو�سف الق�صري رئي�س هيئة تطوير معايري العمل ،بح�ضور ال�شيخ
حممد بن �صقر القا�سمي مدير هيئة تطوير معايري العمل ومن جانب
دار كتاب للن�شر وال�ت��وزي��ع مديرها ال�سيد جمال ال�شحي .كما ح�ضر
االجتماع عدد من م�س�ؤويل الهيئة والدار.
و�أكد �سعادة �سامل يو�سف الق�صري رئي�س الهيئة على اهتمام هيئة تطوير
معايري العمل على ا�ستمرار الهيئة بتنفيذ املزيد من امل�شاريع التثقيفية
للعمال �ضمن خطتها اال�سرتاتيجية الهادفة لتوفري جميع الت�سهيالت
الثقافية واالجتماعية والريا�ضية والبنية التحتية لبيئة العمل يف
ال�شارقة .وقال" ،ي�أتي ال�سعي جلعل بيئة العمل يف ال�شارقة الئقة وجاذبة
للعمال و�أ�صحاب العمل تنفيذاً لتعليمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة واهتمام

يف م�شروع توفري وجتهيز  45مكتبة يف امل�ساكن العمالية بالتعاون مع
مبادرة "ثقافة بال حدود" يف ال�شارقة ،ويف تن�سيق ح�ضور �أعداد كبرية
من العمال واملوظفني للندوات الثقافية التي مت تنظيمها يف معر�ض
ال�شارقة ال��دويل للكتاب يف مركز �إك�سبو ال�شارقة .و�أع��رب عن �شكره
وتقديره جلميع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من الدوائر احلكومية ومن
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الذين �أ�سهموا يف �إجناح هذه امل�شاريع.
وطرح م�س�ؤولو دار كتاب للن�شر على الهيئة  11برنامج مقرتح لن�شر
القراءة واملعرفة بني العمال ت�شمل �إلقاء حما�ضرات للعمالة عن �أهم
املوا�ضيع الواجب عليهم الإملام بها ،وتنظيم ندوات تثقيفية للعمال من
قبل م�ؤثرين من جن�سياتهم ،و�إع ��داد كتب للأطفال عن دور العمال
يف بناء املجتمع ،و�إقامة فعاليات و�أن�شطة للأطفال حول العمال .كما
ت�شمل الربامج �إعداد كتيبات العمال لتثقيفهم وتعويدهم على ال�سلوك
القرائي ،وعمل كتب �صوتية ،وتنفيذ مكتبات جدارية رقمية وورقية
للعمال ،و�شاحنات كتب متجولة و�شا�شات �سينما متنقلة ،ونوادي القراءة
ومتابعة مبا�شرة من �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي وق��ال ب ��أن ه��ذه ال�برام��ج التي مت بحثها ت�أتي مكملة ملا �سبق و�ساهمت العمالية بالإ�ضافة لتطبيق �إلكرتوين ك��أداة توا�صل ي�شمل جميع هذه
ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي".
به الهيئة من م�شاريع تثقيفية للعمال يف ال�شارقة ومنها جناح الهيئة الربامج.

لتلبية حاجة �سوق العمل يف جماالت الأمن ال�سيرباين وعلوم البيانات والذكاء اال�صطناعي:

كلية احلو�سبة واملعلوماتية يف جامعة ال�شارقة تطرح  3برامج درا�سات عليا
•• ال�شارقة-الفجر

�أع �ل �ن��ت ج��ام �ع��ة ال �� �ش��ارق��ة م ��ؤخ ��راً
ع��ن ط ��رح ث�لاث��ة ب��رام��ج �أكادميية
ج � ��دي � ��دة خ �ل ��ال ف �� �ص ��ل اخل ��ري ��ف
للعام الأك��ادمي��ي ،2023-2022
وال� �ت ��ي ت �ط��رح �ه��ا ك �ل �ي��ة احلو�سبة
واملعلوماتية بق�سم علوم احلا�سوب
وذل��ك من خ�لال ت�صميم جمموعة
م��ن امل�ساقات العلمية ال�ت��ي ت�صقل
م�ع��ارف وم �ه��ارات الطلبة ،تت�ضمن
الربامج ماج�ستري يف علوم البيانات
وماج�ستري يف الذكاء اال�صطناعي،
وم��اج �� �س �ت�ي�ر يف ه �ن��د� �س��ة الأم � ��ن
ال�سيرباين .وت�ستغرق مدة الدرا�سة
يف ه ��ذه ال�ب�رام��ج ع��ام�ين درا�سيني
بنظام (� )33ساعة معتمدة.

ماج�ستري يف علوم البيانات
مت �إع � � ��داد ب��رن��ام��ج امل��اج �� �س �ت�ير يف
ع �ل ��وم ال �ب �ي��ان��ات ل �ت ��أه �ي��ل الطلبة
ملمار�سة املهن الأكادميية والبحثية
يف امل�ج��ال النا�شئ واحل �ي��وي لعلوم
ال�ب�ي��ان��ات م��ن خ�لال حتليل كميات
كبرية من البيانات وت�صور النتائج،
واكت�شاف �أمناطها با�ستخدام علوم
احلا�سوب والإح�صاء والريا�ضيات،
ك�م��ا ي �ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل تقدمي
تدريب مكثف يف حتليالت البيانات
والربجمة و�أ�سا�سيات علم البيانات
م��ن خ�ل�ال جم�م��وع��ة م��ن ال ��دورات
امل �خ �ت �� �ص��ة ب� �ع� �ل ��وم ال� �ب� �ي ��ان ��ات من
ال�ت�ق�ن�ي��ات الأ��س��ا��س�ي��ة �إىل املتطورة
التي ت�ؤكد على تقنيات وتطبيقات
ع �ل��م ال �ب �ي��ان��ات .وال �ت��ي �ست�ؤهلهم

م��ن امل��و� �ض��وع��ات املتعلقة بهند�سة
ل�سوق العمل امل�ستقبلي يف خمتلف
ال �� �س �ي�ب�راين و�إدارت � � � ��ه وحوكمته،
ال�ق�ط��اع��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة والتجارية
ويحتوي الربنامج على مكون �إلزامي
واحلكومية.
ل���ض�م��ان ق��اع��دة م�ع��رف�ي��ة م�شرتكة
ماج�ستري يف الذكاء اال�صطناعي
جلميع الطلبة ،حيث يوفر الربنامج
�أم ��ا ب��رن��ام��ج امل��اج���س�ت�ير يف الذكاء
جم�م��وع��ة م��ن امل���س��اق��ات الأ�سا�سية
اال� �ص �ط �ن��اع��ي مت �إع � � ��داده لتزويد
واالختيارية لت�أهيل الطلبة لتقدمي
ال �ط �ل �ب��ة امل �ل �ت �ح �ق�ين ب ��ه ب��امل �ه��ارات
املعرفة الفنية والقيادية املتقدمة،
ال �ع �ل �م �ي��ة وال� �ن� �ظ ��ري ��ة م� ��ن خ�ل�ال
وذل��ك �ضمن جمموعة متنوعة من
تقدمي تدريبات مكثفة يف الربجمة
امل��و��ض��وع��ات ال�ت��ي مت�ك��ن امللتحقني
و�أ� �س��ا� �س �ي��ات ال ��ذك ��اء اال�صطناعي،
للعمل كمهند�سني �أم��ن تكنولوجيا
ون � �ظ� ��راً ل �ت �� �ص��اع��د ف ��ر� ��ص العمل
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ،وم� �ه� �ن ��د�� �س�ي�ن �أم � ��ن
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة يف جم � � ��ال ال� ��ذك� ��اء
ال�شبكات ،ومهند�سني وا�ست�شاريني
اال�صطناعي على امل�ستويني الوطني
الأمن ال�سيرباين.
وال � ��دويل� ،سيخلق ه ��ذا الربنامج
ماج�ستري العلوم يف هند�سة الأمن و�أكد الأ�ستاذ الدكتور عبا�س عمرية
ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص الوظيفية يف اال��ص�ط�ن��اع��ي ،وع�ل��م التعلم الآيل ،البيانات ،و�أخ�صائي الروبوتات.
امل �ج��االت املختلفة يف ع��امل الذكاء وم �ه �ن��د���س ال�ت�ع�ل��م الآيل ،وحملل م ��اج� ��� �س� �ت�ي�ر يف ه� �ن ��د�� �س ��ة الأم � � ��ن ال� ��� �س� �ي�ب�راين ل �ط �ل �ب��ة ال ��درا� � �س ��ات عميد كلية احلو�سبة واملعلوماتية
اال�صطناعي منها مهند�س الذكاء البيانات ،ومطور ذكاء الأعمال ،وعلم ال� ��� �س� �ي�ب�راين ك �م ��ا ي� �ق ��دم برنامج العليا املعرفة الأ�سا�سية يف العديد �أن ال�برام��ج ال�ت��ي تطرحها الكلية

��س�ت���س�ه��م يف خ ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع من
خ�لال �سد اح�ت�ي��اج��ات ��س��وق العمل
م ��ن امل�ت�خ���ص���ص�ين امل� ��ؤه� �ل�ي�ن على
�أع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى يف ه� ��ذه امل �ج ��االت
وال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت م��ن ال�ضروريات
لكافة القطاعات التي حتتاج للأمن
ال���س�ي�براين وال��ذك��اء اال�صطناعي،
م� ��ؤك ��داً �أن ال�ب�رام ��ج ج ��اءت لتلبي
االح�ت�ي��اج��ات احل��ال�ي��ة وامل�ستقبلية
ل���س��وق ال�ع�م��ل �إدراك � � �اً للإمكانيات
التحويلية لتقنية املعلومات وتلبية
لتحقيق اق�ت���ص��اد م�ع��ريف م�ستدام،
حيث تطرح هذه الربامج �أحدث ما
تو�صل �إلية العلم يف ه��ذه املجاالت
ب �ج��ان��ب ال �ت �ح��دي��ث امل �� �س �ت �م��ر لها
لتتما�شى مع التطور ال�سريع الذي
ي�شهده العامل يف هذه املجاالت.

رتاج العبا�سي رئي�سة الربملان :الوفود العربية اكت�شفت امل�ستقبل من خالل ور�ش النا�شئة

نا�شئة ال�شارقة تنفذ ور�شا يف برجمة الروبوت والفنون وامليكانيكا لأع�ضاء الربملان العربي للطفل يف �أوىل براجمهم بال�شارقة
•• ال�شارقة -الفجر:

نفذت نا�شئة ال�شارقة التابعة مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين
وم��ع اكتمال و�صول �أع�ضاء ال�برمل��ان العربي للطفل �إىل دول��ة الإمارات
العربية املتحدة ب�إمارة ال�شارقة ور�شا متعددة تالقت مع �أهداف الربملان يف
ت�أهيل الأع�ضاء وزيادة معارفهم وتنمية مواهبهم من خالل عدة �أن�شطة
وور�ش تعليمية.
وا�ست�ضافت نا�شئة ال�شارقة من �أطفال الوطن العربي  68ع�ضوا وع�ضوة
ميثلون �سبعة ع�شرة دول��ة عربية ت��واف��دوا للم�شاركة يف �أع�م��ال اجلل�سة
ال��راب�ع��ة واخلتامية م��ن ال ��دورة الثانية للربملان العربي للطفل والتي
�ستتوا�صل حتى الثالثني من �شهر يوليو اجلاري .
ومع و�صول �أع�ضاء الربملان العربي للطفل �إىل مركز نا�شئة وا�سط مبدينة
ال�شارقة ا�ستقبلهم الدكتور عبدالرحمن اليا�سي مدير عام نا�شئة ال�شارقة
معربا عن ترحيب م�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادرة واملبتكرين بزيارة

�ضيوف ال�شارقة من الربملان العربي للطفل لنا�شئة ال�شارقة و�أكد �أن املركز
ي�سعده �أن يقدم جمموعة من الربامج التعليمية والور�ش املتنوعة والتي
تهدف �إىل �إك�ساب الأطفال املهارات من خالل الأن�شطة التفاعلية التي
ينظمها .
بعدها توزع �أطفال العرب على جمموعة الور�ش التي �شملت ور�شا يف مبادئ
برجمة وتركيب الروبوت وور�شة النجارة وور�ش الفنون والتي �شملت فن
الكونكريت وفن الترياريوم وفن التريازو وفن الفخاريات .
كما التحق الأطفال بور�ش يف جمال امليكانيكا وكهرباء ال�سيارات .
وتلقى �أطفال الربملان العربي للطفل �شروحا متخ�ص�صة يف كافة الور�ش
التي التحقوا بها م��ن �شرح نظري وتطبيق علمي وعملي تناولت كافة
املحاور الفنية يف تلك الور�ش وما تهدف �إليه من �إك�سابهم لأهم املعلومات
واملهارات الالزمة لتمكنهم من ا�ستك�شاف مهارات وخربات جديدة وهامة
 .بعدها التحق �أع�ضاء الربملان العربي للطفل يف برنامج ريا�ضي مفتوح
مار�سوا فيه ع��دد م��ن الريا�ضات والأن�شطة املختلفة �شملت ك��رة القدم

وال�سباحة وكرة الطائرة وعريها من الألعاب امل�صاحبة التي حققت متعة الأطفال .
وتفاعال من قبل الأطفال .
وقدمت �شكر الربملان العربي للطفل �إىل �سمو ال�شيخه جواهر بنت حممد
ب��دوره �أ��ش��اد �سعادة �أمي��ن عثمان ال�ب��اروت الأم�ي�ن ال�ع��ام للربملان العربي القا�سمي قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة رئي�سة م�ؤ�س�سة ربع قرن
للطفل بتعاون م�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين يف دعم جهود ل�صناعة ال�ق��ادة واملبتكرين على م��ا تقدمه م��ن رع��اي��ة واهتمام ب�أطفال
الربملان وتوطيد ال�شراكة الدائمة من خالل تنفيذ الور�ش التي ت�شكل ال�شارقة و�أث�ن��ت العبا�سي على ه��ذه ال��دع��وة م��ن نا�شئة ال�شارقة لإدماج
حلقة هامة من حلقات بناء �شخ�صية الطفل يف الربملان العربي للطفل � .أطفال الوطن العربي يف فعاليات نا�شئة ال�شارقة .
و�أك��د على حر�ص الربملان على اال�ستفادة الدائمة من خ�برات امل�ؤ�س�سات �أما كنزي حممد ع�ضو الربملان العربي للطفل وهي من جمهورية م�صر
املن�ضوية حتت مظلة م�ؤ�س�سة ربع قرن واملتمثلة يف �أطفال ال�شارقة ونا�شئة العربية ف�أبدت �إعجابها الكبري بفعاليات وور�ش نا�شئة ال�شارقة واعتربتها
ال�شارقة و�سجايا فتيات ال�شارقة نظراً خلربتهم الكبرية وما ينفذوه من عامل ال�صغار املمتع نحو امل�ستقبل و�أ�شارت �إىل �أنها اختارت امل�شاركة بور�شة
برامج ثرية حتقق �إ�ضافة نوعية للأطفال خالل تواجدهم لعقد جل�ساتهم الت�صوير والتي اكت�سبت فيها مهارات عدة من خالل االطالع على العد�سات
يف �إمارة ال�شارقة .
ومعرفة فنون و�أليات اختيار ال�صورة وتوقيت اللقطة .
ب��دوره��ا �أك��دت رت��اج العبا�سي رئي�سة ال�برمل��ان العربي للطفل �أن الوفود و�أف��ادت ب�أنها �شاركت �أي�ضا يف ريا�ضة تن�س الطاولة التي تهواها و�أبدت
العربية من �أطفال الربملان ا�ستفادت ب�شكل كبري من الور�ش التي جرى فيها م�شاركة ومهارة كبرية وقدمت �شكرها و�شكر الربملان بجميع �أطفاله
تنظيمها يف نا�شئة ال�شارقة واعتربتها ور���ش امل�ستقبل بو�صفها لكافة لنا�شئة ال�شارقة على هذه التجربة التي لن تن�سى .
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م�شرية �إىل �أنهم يخططون لربامج ثقافية �سي�صل �إ�شعاعها لكافة �أرجاء العامل العربي

ال�شيخة اليازية بنت نهيان �آل نهيان �سفرية الثقافة العربية  :حققنا �إجنازات ملمو�سة مع الألك�سو بتوحيد اجلهود بني الدول العربية

•• �أبوظبي-وام:

ي�ع�ت�بر اخ �ت �ي��ار امل�ن�ظ�م��ة العربية
ل �ل�ترب �ي��ة وال �ث �ق��اف��ة وال� �ع� �ل ��وم /
الألك�سو /دول��ة الإم ��ارات لتمثيل
«ال� ��� �س� �ف ��ارة ال �ث �ق��اف �ي��ة» اختيارا
م�ل�ه�م��ا ل�ل�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة ويعزز
ال ��دورال ��ري ��ادي ل��دول��ة االم� ��ارات
وي�برز مكانتها و�إ�شعاعها وجهود
قيادتها الر�شيدة يف تعزيز العمل
الثقايف العربي امل�شرتك وخدمة
ق�ضايا ال�سلم والتنمية امل�ستدامة
حملياً وعربياً ودوليا فيما ي�سلط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال �ن �ق�ل�ات الكبرية
ال �ت ��ي � �ش �ه��ده��ا ال �ق �ط��اع الثقايف
والإب � ��داع � ��ي �إىل ج ��ان ��ب ن�شاط
امل �ب��دع�ي�ن يف ال �� �س��اح��ة الثفافية
امل �ح �ل �ي��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة وال �ع ��امل �ي ��ة.
وت�سعى املنظمة العربية للرتبية
وال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم /الألك�سو/
ال � �ت � ��ي حت� �ت� �ف ��ل بالذكرى52
لت�أ�سي�سها �إىل النهو�ض ب�أ�سباب
ال� �ت� �ط ��وي ��ر ال �ت��رب � ��وي وال� �ث� �ق ��ايف
وال�ع�ل�م��ي وال�ب�ي�ئ��ي واالت �� �ص��ايل ،
وتنمية اللغة العربية والثقافة
العربية الإ�سالمية داخ��ل الوطن
ال �ع ��رب ��ي وخ� ��ارج� ��ه وم� ��د ج�سور
احلوار والتعاون بني هذه الثقافة
وال �ث �ق��اف��ات الأخ � � ��رى يف العامل
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ج�ه��ود اداراتها
امل��رك��زي��ة و�أج �ه��زت �ه��ا اخلارجية
 .و�أع��رب��ت ال�شيخة ال�ي��ازي��ة بنت
نهيان �آل نهيان �سفرية الثقافة
العربية عن التهاين والتربيكات
ل"الألك�سو" ومديرها العام معايل
الأ�ستاذ الدكتور حممد ولد �أعمر
مبنا�سبة احتفال املنظمة بذكرى
ت�أ�سي�سها ل �ـ  52وجن ��اح جت�سيد
ر�ؤي��ة املنظمة ك��واح��دة م��ن �أعرق
منظمات العمل العربي امل�شرتك
يف خ� ��دم� ��ة ال� �ث� �ق ��اف ��ة العربية
والرتبية والتكنولوجيا والعلوم
وحتقيق �إجنازات عديدة من خالل
خ �ط��ة التطويروا�سرتاتيجية
ال�ب�رام��ج وال�ف�ع��ال�ي��ات والربامج
التخ�ص�صية.
ك�م��ا �أع��رب��ت ع��ن ت�شرفها بالثقة
الغالية ال�ت��ي تعد تكرمياً لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة يف املقام
الأول،وب �ت��وف �ي��ق م��ن اهلل ُفتحت
الآف� ��اق �أم ��ام امل �ب��ادرات وامل�شاريع
ال �ث �ق��اف �ي��ة م ��ن خ�ل��ال ال�سفارة
الثقافية لتقدمي ب��رام��ج ثقافية
و�إع�ل�ام �ي��ة ن��وع �ي��ة وذل� ��ك يرجع
الهتمام وزارة الثقافة وال�شباب

امل�ستمر وم�ك��ان��ة املنظمة يف دعم
برامج ال�سفارة الثقافية وجميع
م�ه��ام�ه��ا مم��ا ��ش�ك��ل داف �ع��ا ل ��دوام
ال �ع �م��ل ط �ي �ل��ة ال� �ف�ت�رة املا�ضية
و�صوال لنتائج تخطت التوقعات.
و�أ� �ض ��اف ��ت ال���ش�ي�خ��ة ال �ي��ازي��ة فى
ت�صريح ل��وك��ال��ة �أن �ب��اء االم ��ارات:
ن���س�ع��ى دائ �م��ا ل�ل�ت��أك�ي��د ع �ل��ى دور
املنظمة كبيت اخل�برة العربي يف
تر�سيخ مكانة ووجود �إرثنا ولغتنا
العربية والإبداع يف تعلمها ونقلها
و�أي���ض��ا بالتعبري بوا�سطتها من
خ�ل�ال امل �� �ش��اري��ع ال�ث�ق��اف�ي��ة التي
ت��وط��د �أوا��ص��رال�ع�لاق��ات ب�ين دول
وط�ن�ن��ا ال �ع��رب��ي ،ون�ح��ن ع�ل��ى ثقة
�أن ال �ث �ق��اف��ة ه��ي الأداة الفاعلة
ل �ن �� �س��ج ال� ��رواب� ��ط ب�ي�ن ال�شعوب
،ونقل وتبادل املعارف واملهارات يف
املجتمعات.
ك�م��ا ن�سعى مل��وا��ص�ل��ة ال�ت�ع��اون مع
��ش��رك��ائ�ن��ا وج �م �ي��ع رواد الثقافة
 ،ون �ت �ط �ل��ع دائ � �م � �اً ل� �ط ��رح �أف� �ك ��ار
وم� � �ب � ��ادرات ن��وع �ي��ة ق � � ��ادرة على

ال �ت �ط��وي��ر واالب �ت �ك��ارامل �ل �م��و���س يف
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � �ج� ��االت الفنية
والأدبية والإعالمية والتاريخية
م �� �ش�ي�رة �إىل �أن � �ه� ��م يخططون
لربامج ثقافية �سي�صل �إ�شعاعها
لكافة �أرجاء العامل العربي.
يذكر ان��ه ولأول م��رة يف تاريخها
ن�صبت الأل�ك���س��و يف ع��ام 2021
��س�ف��ارة ثقافية ل�ه��ا  ،ومت اختيار
دول��ة الإم� ��ارات العربية لل�سفارة
ال �ث �ق ��اف �ي ��ة الأوىل م �ت �م �ث �ل��ة يف
ال�شيخة ال �ي��ازي��ة ب�ن��ت ن�ه�ي��ان �آل
ن �ه �ي��ان ل �ت �ك��ون �أول � �س �ف�يرة فوق
العادة لدى الألك�سو ملدة عاميني
من � 2021إىل .2023
وال�سفارة الثقافية من�صب اعتباري
ومهمة ثقافية ذات �أب�ع��اد حملية
و�إقليمية تهدف �إىل �إب��راز الدور
الريادي لدولة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ،و م�ك��ان�ت�ه��ا و�إ�شعاعها
وجهود قيادتها الر�شيدة يف تعزيز
ال�ع�م��ل ال�ث�ق��ايف ال�ع��رب��ي امل�شرتك
وخ��دم��ة ق�ضايا ال�سلم والتنمية

امل�ستدامة ،حملياً وعربياً ودولياً.
وي� �ه ��دف ب ��رن ��ام ��ج ع �م��ل �سفرية
ال �ث �ق��اف��ة ل ��دى امل�ن�ظ�م��ة العربية
ل�ل�ترب�ي��ة وال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم �إىل
ال�ت���س��وي��ق للمنظمة و�أن�شطتها
داخ � � ��ل ال � ��دول � ��ة وخ� ��ارج � �ه� ��ا من
خالل خمتلف الأو�ساط الثقافية
والإع� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة والأك� � ��ادمي � � �ي� � ��ة
وال�ت�رب��وي��ة واالج �ت �م��اع � ّي��ة  ،ومت
�إع � � � � ��داد خ� �ط ��ة ع� �م ��ل ال� ��� �س� �ف ��ارة
ال�ث�ق��اف�ي��ة مل��دة �� 24ش�ه��راً ت�شمل
�شتى القطاعات الثقافية وتراعي
خمتلف الأبعاد اجلغرافية للوطن
العربي.
وح �ت ��ى ي�ت�رج ��م ب��رن��ام��ج العمل
مبادىء و�أفكار منظمة "الألك�سو"
والإجن � � � ��ازات ال �ث �ق��اف �ي��ة ال ��رائ ��دة
لل�شيخة ال �ي��ازي��ة ب�ن��ت ن�ه�ي��ان �آل
ن �ه �ي��ان  ،مت ال�ت�خ�ط�ي��ط والعمل
اجل��اد لبناء خطة وا��ض�ح��ة تقوم
على �أهداف ا�سرتاتيجية وا�ضحة،
ور�ؤي� � � ��ة م� ��وح� ��دة ،و�آل � �ي � ��ات عمل
واقعية ،وخمرجات قابلة للقيا�س،

ت�ت�رج��م ب �ح��ق ��س�ي��ا��س��ة و�أه � ��داف
امل�ن�ظ�م��ة وت �ت��واف��ق م��ع ال�سيا�سة
الثقافية يف دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة وت �خ��دم ديبلوما�سيتها
الثقافية.
وي� ��� �ش� �م ��ل ال�ب��رن� ��ام� ��ج فعاليات
وت� � �ظ � ��اه � ��رات ث� �ق ��اف� �ي ��ة حملية
و�إق�ل�ي�م�ي��ة يف خم�ت�ل��ف العوا�صم
العربية وخ��ا��ص��ة يف امل�ن��اط��ق ذات
االح�ت�ي��اج��ات الثقافية اخل��ا��ص��ة ،
وبرامج رائدة تعزز هويتنا العربية
وتنفتح ع�ل��ى ال �ع��امل  ،ومبادرات
تربز وحدة وتنوع جماالت الرتاث
وال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة  ،ومعار�ض
وجوالت ثقافية دولية يف ف�ضاءات
ثقافية متميزة ت�سلط ال�ضوء على
مكانة الإم ��ارات اال�سرتاتيجية و
الإرث العربي � ،إ�ضافة �إىل تنظيم
ور� �ش ��ات ت��دري�ب�ي��ة و�إ�� �ص ��دار �أدل ��ة
تعليمية ت���س�ه��م يف رف ��ع الكفاءة
ل��دى امل��واه��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة العربية
 ،ورف ��ع ال��وع��ي ب��ال�ت��اري��خ والإرث
الثقايف العربي وتقدميه بطريقة

جاذبة ملختلف الأجيال ،و�إ�صدارات
�إع�لام�ي��ة وثقافية ،و�إن �ت��اج مناذج
وق��وال��ب فنية منوذجية ،ورعاية
املواهب العربية.
وت���ض�م�ن��ت االن �� �ش �ط��ة الإقليمية
ل�ل���س�ف��ارة ال�ث�ق��اف�ي��ة خ�ل�ال العام
امل��ا��ض��ي واجل� ��اري ت��ر�أ���س �سفرية
ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة ل ��دى املنظمة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل� �ل�ت�رب� �ي ��ة وال� �ث� �ق ��اف ��ة
والعلوم " الألك�سو"  ،وفدار�سمياً
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف امل�ل�ت�ق��ى الإقليمي
"متكني املر�أة املبدعة يف البلدان
العربية" وال��ذي نظمته املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م ��رك ��ز "حميط
للتنمية وق�ضايا امل ��ر�أة وال�سلم"
يف العا�صمة املوريتانية نواك�شوط
 ،ومت تقدمي ورق��ة عمل تر�سيخاً
لروح التعاون وال�شراكة بني الدول
يف جمال الإبداع .
وقدمت ال�سفارة الثقافية العربية
دعما ماديا جلمعية �أطفال التوحد
ب�ع��د زي ��ارة م��رك��ز "زايد لأطفال

التوحد" ،ال ��واق ��ع يف العا�صمة
امل��وري �ت��ان �ي��ة ن��واك �� �ش��وط ،ويعترب
الأول من نوعه يف موريتانيا لعالج
وت���ش�خ�ي����ص الأط � �ف ��ال امل�صابني
مبر�ض التوحد ف�ضال عن تنظيم
ع� ��دد م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات الثقافية
وال�سينمائية فى موريتانيا .
ك �م��ا � �ش��ارك��ت ال �� �س �ف��ارة الثقافة
العربية لدى الألك�سو ب�أول جوائز
ع�ل��ى م�ستوى ال��وط��ن ال�ع��رب��ي يف
جم� ��ال ال �ن �ق��و���ش ال �ك �ت��اب �ي��ة على
ال� ��� �ص� �خ ��ور يف امل� � ��ؤمت � ��ر ال � ��دوىل
للمجل�س ال�ع��رب��ي ل�لاحت��اد العام
ل�ل�آث��اري�ين ال�ع��رب فيما مت �إنتاج
فيلم ترويجي ق�صري عن برنامج
ال�سفارة الثقافية العربية يلخ�ص
ال �غ��اي��ات وخ �ط��ة ع �م��ل ال�سفارة
با�ستخدام �أحدث تقنيات الت�صوير
وامل� ��ؤث ��رات ال�سينمائية ونظمت
ال �� �س �ف��ارة ال�ث�ق��اف�ي��ة م�ل�ت�ق��ى عرب
ت�ق�ن�ي��ة االت �� �ص��ال امل ��رئ ��ي ل�صناع
امل� ��دون� ��ات ال �� �ص��وت �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة /
ال �ب��ودك��ا� �س��ت /مب �� �ش��ارك��ة  6دول

خ�لال امل��ؤمت��ر العاملي لالقت�صاد
الإبداعي �إك�سبو . 2020
ك �م��ا ن �ظ �م��ت ال �� �س �ف��ارة الثقافية
فعالية فنية ثقافية "بيت الأمل"
مب�شاركة املجل�س الأعلى للأمومة
وال �ط �ف��ول��ة وم � �ب� ��ادرة زي  ،ومت
ت�ن�ظ�ي��م م �ع��ر���ض مب �� �ش��ارك��ة 50
فناناً من جن�سيات خمتلفة ف�ضال
ع ��ن ت�ن�ظ�ي��م ع ��دد م ��ن الور�شات
وال�ب�رام��ج وامل���س��اب�ق��ات والندوات
واجلل�سات الثقافية والفنية ون�شر
ع��دد م��ن امل �ق��االت بقلم ال�شيخة
ال�ي��ازي��ة بنت نهيان �آل نهيان فى
بع�ض ال�صحف العربية للتعريف
بهوية الإم��ارات وارثها وللتعريف
ب��ال �� �س �ف��ارة ال �ث �ق��اف �ي��ة وجم� ��االت
اال��س�ت��دام��ة يف ال�ث�ق��اف��ة انطالقاً
م ��ن ك �ي��ف ي�ج�ي��ب "�إك�سبو" عن
� �س ��ؤال ال �ه��وي��ة ال �ع��رب �ي��ة .ك�م��ا مت
�إط�ل�اق جم�م��وع��ة "الأنوار" عن
الفردان للمجوهرات من ت�صميم
ال �� �ش �ي �خ��ة ال� �ي ��ازي ��ة ب �ن��ت نهيان
�آل ن�ه�ي��ان ح�ي��ث ا��س�ت��وح��ت فكرة
ال�ت���ص�م�ي��م م ��ن ال �ت��راث العربي
الإ� �س�ل�ام��ي ب��ا��س�ت�خ��دام احل ��روف
العربية ،ويج�سد االعتزاز بالهوية
الإماراتية ويظهر جمال املوروث
الثقايف الإم��ارات��ي الغني وامللهم.
و�شاركت ال�سفارة الثقافية فى العام
اجل ��اري �أي���ض��ا يف امل�ؤمترالدويل
الثالث " التكنولوجيا والرقمنة
يف حفظ وتوثيق و�صيانة الآثار"
وال��ذي نظمته كلية الآث��ار جامعة
الفيوم بجمهورية م�صر العربية
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ج��ام �ع��ة م ��ارب ��ورج
ب�أملانيا بكلمة �أل�ق��اه��ا نيابة عنها
عي�سى يو�سف مدير �إدارة الآثار
وال �ت��راث امل� ��ادي بهيئة ال�شارقة
للآثار و�شاركت يف امل�ؤمتر بورقة
عمل للتعريف باملوقع الإلكرتوين
"بوابة النقو�ش العربية" كما مت
�إن �� �ش��اء "مركز درا� �س��ات النقو�ش
واخل� �ط ��وط ال �ت��اري �خ �ي��ة " بدعم
ال�سفارة الثقافية العربية يف كلية
الآث � ��ار ب�ج��ام�ع��ة ال �ف �ي��وم  -م�صر
 ،وي�ع�ت�بر امل��رك��ز الأول م��ن نوعه
ب�ين اجل��ام �ع��ات امل���ص��ري��ة ،والذي
يهتم بدرا�سة النقو�ش واخلطوط
 ،و� �س �ي �ك��ون امل ��رك ��ز م �ن ��ارة فاعلة
وخ� ��ال� ��دة ت �� �ض��ئ م �� �س�ي�رة طالب
العلم والباحثني ف�ضال عن توقيع
مذكرة تفاهم مع �صحيفة الإحتاد
لتعزيز الدور الريادي يف النهو�ض
بالثقافة العربية ،والتعريف بها،
�إقليمياً وعاملياً.
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عربي ودويل
ال�صحة الفل�سطينية ت�ؤكد عدم ت�سجيل �أي حالة �إ�صابة بجدري القرود
•• رام اهلل -وام:

�أكد طارق حوا�ش مدير �صحة �أريحا بوزارة
ال���ص�ح��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة � �ص �ب��اح �أم �� ��س عدم
ت�سجيل �أي �إ� �ص��اب��ة ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة مبر�ض
جدري القرود ،فيما و�صف الو�ضع ال�صحي
ب�ش�أن تف�شي فريو�س كورونا ب�أنه مازال حتت
ال�سيطرة.
وق��ال حوا�ش  -يف ت�صريحات له �أم�س � -إن
فل�سطني مل ت�سجل حتى اللحظة �أي �إ�صابة
مب��ر���ض ج��دري ال �ق��رود وذل��ك عقب �إعالن

منظمة ال�صحة العاملية حالة الطوارئ على
خلفية تف�شي هذا املر�ض.
و�أ� �ض��اف �أن ال � ��وزارة ع�ل��ى �أه �ب��ة اال�ستعداد
و��س�ي�ك��ون ه�ن��اك تعليمات وب��روت��وك��والت يف
حال مت الإعالن عن �أي �إ�صابة بهذا املر�ض.
وح��ول تف�شي فريو�س ك��ورون��ا� ،أ��ش��ار حوا�ش
�إىل �أن املوجة ال�ساد�سة من فريو�س كورونا
�سريعة االنت�شار و�أعرا�ضها �أ�شد من املوجة
اخلام�سة.و�شدد على �أنه وبالرغم من ارتفاع
�أع��داد الإ�صابات �إال �أن الأم��ور حتى اللحظة
حتت ال�سيطرة.
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 10وفيات بينهم � 4أطفال يف اليمن جراء �سيول
•• �صنعاء�-أ ف ب

ت��ويف ع�شرة �أ�شخا�ص يف اليمن �أم����س الأح��د بينهم
�أربعة اطفال ج�رّاء �سيول ناجمة عن �أمطار غزيرة
تت�ساقط على ع��دة مناطق يف البلد الفقري الغارق
يف احل��رب ،فيما تو ّقفت احل��رك��ة امل��روري��ة يف �أحياء
يف العا�صمة ،ح�سبما �أف��اد م�صدر طبي وال�سلطات
املحلية.وت�شهد �صنعاء ال�ت��ي ت�ضم �أب�ن�ي��ة تاريخية
مدرجة على الئحة االمم املتحدة للمواقع الأثرية
ال�ع��امل�ي��ة ،وم�ن��اط��ق جم ��اورة ل�ه��ا ،ت�ساقطا للأمطار
منذ اال�سبوع املا�ضي ا�شتدت وتريتها ب�شكل كبري منذ
�أم�س الأول ،وفقا ملرا�سل وكالة فران�س بر�س.

وق ��ال ط�ب�ي��ب يف امل�ست�شفى اجل �م �ه��وري يف �صنعاء
ل �ف��ران ����س ب��ر���س �إ ّن الأم� �ط ��ار “ت�سبّبت يف انهيار
ج��زء من مبنى يف العا�صمة ما �أدى �إىل وف��اة �أربعة
اطفال” .وي�ق��ع املبنى امل�ك�وّن م��ن ث�لاث��ة ط��واب��ق يف
�أحد الأحياء التاريخية.وكانت �شرطة امل��رور ب�أمانة
ال�ع��ا��ص�م��ة �أع�ل�ن��ت ال���س�ب��ت ع��ن “انقطاع ��ش�ب��ه كلي
للحركة امل��روري��ة يف ع��دد من ال�شوارع والتقاطعات
نتيجة ��س�ي��ول الأم �ط��ار الغزيرة” ،ح�سبما نقلت
وكالة االنباء “�سب�أ” املتحدثة با�سم احلوثيني الذي
ي�سيطرون على �صنعاء منذ ��س�ن��وات.ويف حمافظة
ذم��ار جنوب �صنعاء واخلا�ضعة ل�سيطرة احلوثيني،
ت��ويف �ستة �أ��ش�خ��ا���ص ج ��راء ت��دف��ق ��س�ي��ول الأمطار،

ح�سبما �أق� ��ادت “�سب�أ” الأح��د.ون �ق �ل��ت ع��ن رئي�س
عمليات جلنة الطوارئ باملحافظة ن�شوان ال�سماوي
�أ ّن “�سيول الأم �ط��ار جرفت �سيارة �أث�ن��اء عبورها”
على �إحدى الطرق “ما �أدى �إىل وفاة �ستة �أ�شخا�ص
كانوا على متنها».وتت�سبّب الأمطار الغزيرة وال�سيول
التي ت�ضرب اليمن يف وفاة الع�شرات �سنويا يف �أنحاء
البالد.
وي�شهد اليمن �صراعا منذ  2014ب�ين احلوثيني
املدعومني من �إيران واحلكومة املدعومة من حتالف
ع�سكري بقيادة ال�سعودية ،م��ا �أدى �إىل وف��اة مئات
الآالف ودفع املاليني �إىل حافة املجاعة .وت�سود هدنة
ه�شة يف البالد منذ ني�سان-ابريل.

ت�سريبات املالكي ..و�صفة كارثية لإحراق العراق
•• عوا�صم-وكاالت

فجرت الت�سريبات املن�سوبة لرئي�س
ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي الأ� �س �ب��ق ،ورئي�س
“ائتالف دول � ��ة القانون” ن ��وري
امل��ال�ك��ي ،غ�ضباً ع��ارم�اً ب�ين الأو�ساط
ال�سيا�سية وال�شعبية يف العراق ،حيث
�أخ��ذ اخل�لاف بينه وب�ين زعيم التيار
ال���ص��دري مقتدى ال���ص��در ،منعطفاً
ير م�سبوق ،زاد م��ن �شدة الت�صدع
غ� َ
ال�سيا�سي داخل البيت ال�شيعي.
ووف ��ق ��ص�ح��ف ع��رب�ي��ة � �ص��ادرة �أم�س
الأحد ،ا�شرتط مقتدى ال�صدر رحيل
املالكي عن امل�شهد قبل احلديث عن �أي
ت�سوية مع خ�صومه ال�شيعة ،يف حني
ت�سعى ف��رق دولية خمت�صة بالك�شف
عن الأخبار املزيفة� ،إىل ت�أكيد مدى
حقيقة الت�سريبات و�صحتها وم��ا �إذا دل�ي��ل وت�ع��ام��ل م��ع اخل ��ارج ب�لا غطاء بدونه ،كما �أن احل�شد ال�شعبي الذي وك �� �ش��ف الأخ� �ب ��ار امل��زي �ف��ة للجمهور
ق ��ان ��وين».وق ��ال ��ت �أو�� �س ��اط �سيا�سية ك��ان ورق ��ة ق��وي��ة ب�ي��ده �سيجد نف�سه الكرمي ،عملنا ومنذ اللحظات الأوىل
كانت مفربكة.
عراقية ل�صحيفة العرب اللندنية �إن م���ض�ط��راً �إىل احل �ي��اد ،وح�ت��ى �إي ��ران م��ن ق �ي��ام امل� ��دون ع�ل��ي ف��ا��ض��ل بن�شر
“ال�صدر ا�ستعاد امل�ب��ادرة يف مواجهة ال� ��ذي ي���س�ت�ق��وي ب �ه��ا ف ��إن �ه��ا �ستكون �أول مقطع �صوتي على التحقق من
ال�صدر يرف�ض ال�صلح
ذلك».
ويف ال���س�ي��اق ،ا�ستبعد وزي ��ر ال�صدر املالكي بعد �أن ك��ان الأخ�ي�ر ق��د دفعه جمربة على البحث عن بديل له.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ف��ري��ق �أن � ��ه “مع ن�شره
وامل �ت �ح��دث ب��ا��س�م��ه حم�م��د العراقي �إىل ال�ه��روب م��ن ال�ساحة ال�سيا�سية
لت�سجيالت �أخرى بعد ذلك ،ا�ستمرينا
�إج��راء م�صاحلة بني ال�صدر واملالكي وال�ت�خ�ل��ي ع��ن ح��ق ال�ت�ي��ار يف ت�شكيل حقيقة الت�سريبات
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ال�ت���س��ري�ب��ات ال�صوتية احل�ك��وم��ة ،و�إن زع�ي��م دول ��ة القانون وم��ن جهتها ،ذك��رت �صحيفة البالد يف العمل على تدوين املالحظات حول
املن�سوبة �إىل امل��ال�ك��ي ،التي �أ��س��اء بها وقائد الإط��ار التن�سيقي لي�س �أمامه ال���س�ع��ودي��ة �أن ف��ري��ق دويل خمت�ص تلك الت�سجيالت ملعرفة حقيقتها”،
�إىل ال���ص��در و�إىل خمتلف الفاعلني �� �س ��وى ال �ب �ح��ث ع ��ن ت �� �س��وي��ة ترتك مبتابعة وك�شف الأخ�ب��ار املزيفة� ،أكد م��و��ض�ح�اً �أن� ��ه “رغم ال�ن�ف��ي املتكرر
خل�صمه ال��دور الأول وت�سمح ل��ه هو �أن الت�سجيالت ال�صوتية املن�سوبة للمالكي لتلك الت�سجيالت وادعائه
يف العراق.
ف�برك�ت�ه��ا ع�بر اق�ت�ب��ا���س م�ق��اط��ع من
وق � � ��ال يف ب� �ي ��ان �إن “الت�سريبات ب��ال �ب �ق��اء يف امل �� �ش �ه��د �إىل ح�ي�ن تغري للمالكي “غري مفربكة».
وق� � ��ال ف ��ري ��ق “التقنية م ��ن �أج ��ل �صوته وتركيبها لتظهر بهذا ال�شكل،
ال�صوتية املن�سوبة �إىل ن��وري املالكي الظروف وا�ستعادة املبادرة».
تت�ضمن تعدياً على املرجعية و�شتماً و�أ�شارت الأو�ساط �إىل �أن الت�سريبات ال�سالم” وهي م�ؤ�س�سة تطوعية تهتم �إال �أن امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي تو�صلنا لها
لل�شعب العراقي و�إ��س��اءة �إىل القوات ت��رك��ت امل��ال�ك��ي ل��وح��ده ،و�أن مكونات باحلد م��ن انت�شار العنف والإره ��اب ،حول الفيديو تثبت عك�س ذلك».
الأم�ن�ي��ة وت�ع��دي�اً على احل�شد و�إثارة الإط��ار التن�سيقي �ست�ضطر للقطيعة “حر�صاً منا على �أداء عملنا ب�شكل وت ��اب ��ع “�أو�ضح امل �ن �� �ش��ور �أن� ��ه وبعد
الفتنة واتهامات ق�ي��ادات وطنية بال م �ع��ه وال �ب �ح��ث ع��ن م �� �س��ار للت�سوية حيادي وموثوق يف تو�ضيح احلقائق متابعة الت�سجيالت اخلم�س امل�سربة،

تبني �أن��ه مل يتم فربكتها عن طريق
دمج مقاطع �صوتية خمتلفة للمالكي
لإظ�ه��اره��ا بهذا ال�شكل ،كما �أن��ه ويف
ج�م�ي��ع ال�ت���س�ج�ي�لات امل �ت��داول��ة ،كان
االن�ت�ق��ال ب�ين ا ُ
جل�م��ل متنا�سقاً جداً
وطبيعياً ،ومل يالحظ وجود انتقاالت
خم�ت�ل�ف��ة وغ�ي�ر م�ت�ن��ا��س�ق��ة �أو وجود
قطع كداللة على دمج مقاطع �صوتية
خمتلفة».وك�شف النا�شط ال�سيا�سي
علي فا�ضل� ،أن��ه عر�ض الت�سجيالت
قبل الن�شر على خمت�صني �أك��دوا له
�صحتها ،م�ضيفاً �أن��ه “زد على ذلك،
�أن و�سائل الإعالم الكبرية التي ن�شرت
الت�سجيالت ال مي�ك��ن ل�ه��ا �أن تلعب
ب�سمعتها وتن�شر �أ�شياء مفربكة».
نفق مظلم
وب� ��دوره� ��ا ،ق��ال��ت ��ص�ح�ي�ف��ة الوطن
البحرينية “ال ت��زال �أزم��ة ت�سريبات
الت�سجيالت ال�صوتية لرئي�س الوزراء
العراقي الأ�سبق تلقي بظاللها على
ال �� �س��اح��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف

ال �ع��راق ،حيث يطلق عليها �إعالمياً
بـ(ويكيليك�س املالكي)».
و�أو��ض��ح مراقبون وحمللون �أن تلك
الت�سريبات اخلطرية رمبا ت�ضع نهاية
�سيا�سية حتمية مل�شوار ن��وري املالكي
م��ع احلكم يف ال�ع��راق ،فيما اعتربها
�آخ� ��رون �أن �ه��ا مت�ث��ل ان�ت�ح��ار �سيا�سي،
ال�سيما بعدما ف�سروها على �أنها تزرع
الفتنة ب�ين الف�صائل ال�سيا�سية يف
ال �ع��راق ،وال�ت��ي ف�شلت حتى اللحظة
يف ت �� �ش �ك �ي��ل ح �ك ��وم ��ة ج� ��دي� ��دة بعد
االنتخابات الت�شريعية.واعترب الكاتب
واملحلل ال�سيا�سي طارق احلميدي� ،أن
ت�سريبات املالكي تعد “فتنة طائفية
كربى” ،حم��ذراً من م�شروع تدمري
ح�ق�ي�ق��ي ل �ل �ع��راق ،و�أ�� �ض ��اف منتقداً
رئي�س ال ��وزراء العراقي ال�سابق “ما
�صدر عن املالكي ،ال ميكن �أن ي�صدر
عن رجل دولة ،حيث النيل من �أجهزة
الدولة الأمنية ،واحلديث عن �إ�سقاط
للمكونات العراقية ال�سنية وال�شيعية
وال� �ك ��ردي ��ة� ،إ َّن ال�ت���س�ج�ي��ل امل�سرب
للمالكي يعني نهايته ال�سيا�سية ،ولو
ا�ستمر يف امل�شهد حماو ًال البقاء ،حيث
ات�ضحت ال�ع�ق��ائ��دي��ة ،وال �ت �ط��رف ،يف
خطابه وتوجهه ،وهو الأم��ر ال��ذي ال
ميكن �أن ي�صل بالعراق �إىل بر الأمان».
و�أ�شار �إىل �أن “خطاب املالكي امل�سرب
ه��و و��ص�ف��ة ك��ارث�ي��ة لإ��ش�ع��ال احلريق
الكبري يف العراق ،وبني كل املكونات،
ول �ي ����س امل� �ك ��ون ال�شيعي-ال�شيعي
وح�سب ،وهذا �أمر يجب الت�صدي له
بكل الطرق ،لأ َّنها حرب من �ش�أنها �أن
حترق الأخ�ضر والياب�س».

مفر من حرب �إذا هاجم «حزب اهلل» كاري�ش
جريوزاليم بو�ست :ال ّ
•• القد�س-وكاالت

نفذ “حزب اهلل” يف الأ�سبوعني الأخريين حماوالت عدة
ملهاجمة حقل كاري�ش للغاز ،ال��ذي يقع يف م�ي��اه املنطقة
االقت�صادية لإ�سرائيل .و�أ�سقط �سالح اجل��و الإ�سرائيلي
م�سريات ع��دة انطلقت م��ن لبنان ،مم��ا ح��ال دون حتقيق
احلزب اجنازاً كبرياً.

وعن ال�سيا�سة التي يتعني على رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
ي��ائ�ير الب�ي��د اع�ت�م��اده��ا ح�ي��ال “حزب اهلل” ،كتبت بنينا
�شوكر يف �صحيفة “جريوزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية� ،إن
حم��اوالت احل��زب مهاجمة “كاري�ش” وك��ذل��ك تهديدات
زعيمه ح�سن ن�صراهلل ،تظهر كيف �أن هذه الأحداث ت�شكل
ت�صعيداً يف العدائية حيال الدولة اليهودية .وهذا ما يطرح
جم��دداً ت�سا�ؤالت عما �إذا كان يتعني على �إ�سرائيل انتهاز

هذه الفر�صة ل�شن �ضربة ا�ستباقية �ضد م�شروع ال�صواريخ
الدقيقة وتعزيز قوة الردع الإ�سرائيلية ،التي وفق احلوادث
الأخرية� ،آخذة بال�ضعف.
يف الوقت احلا�ضر ،تقرتح الكاتبتان جتنب �ضربة ا�ستباقية،
على رغم �أن هناك م�ؤ�شراً وا�ضحاً على تزايد اال�ستفزازات
من قبل “حزب اهلل” �ضد �إ�سرائيل ،الفتتني �إىل �أن الواقع
ال�سيا�سي الإ�سرائيلي اله�ش وال��ر�أي العام ،لي�سا داعمني
ل�شن هجوم ا�ستباقي �ضد “حزب اهلل».
و�أو�ضحتا �أن حملة “املعركة بني احلروب” ،ت�ؤ�شر �إىل عدد
من الن�شاطات (معظمها �سري) التي قامت بها �إ�سرائيل
�ضد خ�صومها يف الأعوام الأخرية .ويعود الف�ضل خ�صو�صاً
�إىل اال�ستخبارات الإ�سرائيلية يف عدد من العمليات �ضد
��س��وري��ا و�إي� ��ران ،وك��ذل��ك �ضد “حزب اهلل” و”حما�س”،
والتي مل ينجم عنها رد فعل مهم �أو تدهور الو�ضع نحو
حرب �شاملة.
و�شملت هذه الن�شاطات ال�سرية عمليات اغتيال �أو هجمات
�سيربانية �أو هجمات على قوافل �أ�سلحة �أو م�ستودعات،
ع �ل��ى غ� ��رار ال �ه �ج��وم ع �ل��ى م �ف��اع��ل ن� ��ووي يف � �س��وري��ا عام
 ،2007ومهاجمة من�ش�آت الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا
عام  ،2020والإ�ستيالء على الأر�شيف النووي الإيراين
عام .2018
ولفتت �إىل �أن املنطق من وراء حملة “املعركة بني احلروب”
هو تفادي الت�صعيد �إىل احلد الأق�صى املمكن ،من طريق
��ض��رب��ات ج��راح�ي��ة ،م��ع الإق� ��رار ب��الأه�م�ي��ة ال�ت��ي تكت�سبها

حملياً ودول�ي�اً -عملية �شن ح��رب .لكن من �أج��ل تربير�شن ح��رب ،يجب �أن تكون قد وقعت �سل�سلة من الأحداث
�أو حدثاً معيناً.وعلى �سبيل املثال ،انتظر �آرييل �شارون ل�شن
حرب عام  ،2002ح�صول هجوم كبري على بارك �أوتيل،
مما جعل ال��ر�أي العام الإ�سرائيلي يدعم عملية “ال�سور
الواقي».وعالوة على ذل��ك� ،سبق �شن حرب لبنان الثانية
ع��ام  ،2006ا�ستفزاز �إ�سرائيلي كبري على �شكل خطف
اجلنديني الإ�سرائيليني �إيهود غولدفا�سر و�إلداد ريغيف.
و�أدى هذا الإ�ستفزاز من قبل “حزب اهلل” �إىل دعم وا�سع
ل�شن حرب �ضد احل��زب .وعلى نح ٍو م�شابهٍ ،كانت جوالت
القتال �ضد غزة يف الأعوام الأخرية ،مع بع�ض االختالفات
يف ن�سبة دعم الر�أي العام لكل من هذه اجلوالت.
وعلى رغم حماولة “حزب اهلل” �شن هجوم على كاري�ش
وتهديدات ن�صراهلل ،ال يبدو �أن ال��ر�أي العام الإ�سرائيلي
�سيدعم �شن حرب �ضد احلزب يف الوقت احلا�ضر .وكذلك،
ف�إن الأ�سرة الدولية �ستكافح من �أجل منع حرب يف لبنان،
�أخ��ذاً يف االعتبار الو�ضع الإقت�صادي املزري يف هذا البلد.
كذلك ،من الأهمية الإ�شارة �إىل �أن �شن حربٍ �ضد “حزب
اهلل” �سيكون مبثابة عمل غري م�س�ؤول من البيد ،رئي�س
الوزراء الإنتقايل ،يف هذا الظرف احل�سا�س واملناخ ال�سيا�سي
اله�ش.
ورغ��م ذل��ك ،ف�إنه �إذا جنح “حزب اهلل” يف مهاجمة حقل
قا�س،
كاري�ش وتدمريه ،فعندها ال مفر من رد �إ�سرائيلي ٍ
حتى على ح�ساب اندالع مواجهة مع احلزب وداعميه.

اجلي�ش الإ�سرائيلي يقتل فل�سطينيني يف نابل�س
•• نابل�س�-أ ف ب

قتل �شابان فل�سطينيان وجرح � 19آخرين
بر�صا�ص اجلي�ش اال�سرائيلي يف نابل�س
بال�ضفة الغربية املحتلة ،يف واح ��دة من
�سل�سلة عمليات ليلية جديدة ُن� ّف��ذت ليل
الأحد بحثا عن �أ�شخا�ص ي�شتبه بتورطهم
يف هجمات.
وقالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف بيان
�صباح الأحد �إن ال�شابني هما ب�شار عزيزي
“ 25عاما” وق��د �أ��ص�ي��ب ب��ر��ص��ا��ص��ة يف
ال �� �ص��در وع �ب��د ال��رح �م��ن ��س�ل�ي�م��ان “28
عاما” الذي ا�صيب بر�صا�صة يف الر�أ�س.
وا� �ض��اف��ت �أن ��س�ت��ة فل�سطينيني �آخرين
ج��رح��وا يف العملية بينهم اث�ن��ان يف حالة
اخلطر.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،حت� � ��دث ال� � �ه �ل��ال االح� �م ��ر
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ع ��ن  19ج��ري �ح��ا خالل
العملية الع�سكرية اال��س��رائ�ي�ل�ي��ة بينهم
ع�شرة ا�صيبوا بالر�صا�ص احلي.
و�أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي �أنه ينفذ عملية
يف مدينة نابل�س بال�ضفة الغربية التي

حتتلها الدولة العربية منذ  ،1967من
دون �أن يعلق على الفور على �سقوط قتلى
وج��رح��ى .لكنه ق��ال يف ب�ي��ان �إن “تبادال
الطالق النار جرى بني امل�سلحني امل�شتبه
بهم والقوات” اال�سرائيلية.
و�أو� �ض��ح اجل�ي����ش يف ب�ي��ان��ه �أن عمليته يف
نابل�س متت �إىل جانب ال�شرطة و�أن��ه نفذ
عمليات يف مواقع �أخ��رى �أي�ضا منها بلدة
املغري وخميم عايدة ومدينة جنني.
و�أ�ضاف اجلي�ش �أن العملية يف نابل�س �أطلقت
“العتقال ارهابيني م�سلحني م�شتبه بهم”،
م�شريا �إىل �أنه “خالل العملية ،وقع تبادل
الط�ل�اق ال�ن��ار ب�ين م�سلحني م�شتبه بهم
والقوات اال�سرائيلية ومت حتديد �إ�صابات
لعدد من االرهابيني».
وت��اب��ع �أن ��ه مت ال�ت�ح��ري����ض ع�ل��ى “�أعمال
�شغب عنيفة” خالل “ن�شاط العمليات”.
و�أ�ضاف اجلي�ش �أن “عبوات نا�سفة وحجارة
�ألقيت ب��اجت��اه جنود االحتالل” ،م�ؤكدا
�أن��ه رد بـ”و�سائل ملكافحة ال�شغب وذخرية
حية».
و�أع � �ل� ��ن �أن “�أربعة �أ� �ش �خ��ا���ص ي�شتبه

ب�ضلوعهم يف ن�شاطات اره��اب�ي��ة اعتقلوا
ليل” ال���س�ب��ت الأح� ��د خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ات يف
ال�ضفة الغربية.
وق��ال اجلي�ش �أي���ض��ا �إن��ه عمل �إىل جانب
حر�س احلدود الإ�سرائيلي يف قرية قباطية
“العتقال اثنني من امل�شتبه بهم ي�شتبه يف
�ضلوعهم يف �أن�شطة �إرهابية” .و�أ�ضاف �أن
“م�سلحني م�شتبه بهم �أطلقوا النار على
اجلنود الذين ردوا بالذخرية احلية».
وقبل ذلك ذكرت م�صادر امنية فل�سطينية
�أن اجلي�ش اال�سرائيلي �شن عملية ع�سكرية
بحثا ع��ن مطلوبني م�سلحني يف البلدة
ال�ق��دمي��ة يف م��دي�ن��ة ن��اب�ل����س ،ح�ي��ث وقعت
ا�شتباكات م�سلحة .وق��ال رئي�س ال ��وزراء
اال�سرائيلي ي��ائ�ير لبيد خ�لال االجتماع
الأ�سبوعي للحكومة الأح��د �إن “اجلي�ش
وال �� �ش�ين ب �ي��ت (ج �ه��از االم� ��ن الداخلي)
واليامام (مغاوير ال�شرطة) داهموا خمابئ
مطلوبني يف نابل�س الليلة».
و�أ�ضاف �أن “ه�ؤالء ارهابيون نفذوا م�ؤخرا
ه�ج�م��ات ب��ا��س�ل�ح��ة نارية” ،م ��ؤك��دا “لن
جنل�س وننتظر منهم مهاجمة املواطنني
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قال زعيم احل��زب الدميقراطي الإيطايل �إنريكو ليتا يف ح��وار مع
�صحيفة ال ريبوبليكا� ،أم�س الأحد� ،إن احلزب يدر�س ت�شكيل حتالف
م��ن �أج��ل خو�ض االنتخابات الوطنية يف �سبتمرب(�أيلول) املقبل،
م�ضيفاً �أن��ه �سوف يتم تقرير ت�شكيل �أي حتالفات ج��دي��دة خالل
الأي ��ام والأ�سابيع املقبلة.و�أظهرت ا�ستطالعات ال ��ر�أي �أن احلزب
الدميقراطي جاء يف املرتبة الثانية بعد حزب �إخوة �إيطاليا اليميني
الذي تقوده جورجيا ميلوين ،ي�شار �إىل �أن اليمينيني جزء بالفعل
م��ن حت��ال��ف انتخابي �أو��س��ع نطاقا ي�شمل راب�ط��ة ماتيو �سالفيني
وحزب فورزا �إيطاليا الذي يرت�أ�سه رئي�س ال��وزراء الأ�سبق �سيلفيو
برل�سكوين.وذكرت وكالة بلومربغ للأنباء �إنه من املتوقع �أن يعمل
ليتا على ت�شكيل حتالف مع �أحزاب الو�سط وي�سار الو�سط ملواجهة
الكتلة التي تقودها ميلوين ،وك��ان ليتا ال��ذي �شغل من�صب رئي�س
ال ��وزراء لفرتة ق�صرية ،ق��د ق��ال لبلومربغ يف  21يوليو (متوز)
اجلاري �إن االنتخابات ال تعك�س بعد قوة حزبه ،حيث �أنه ينتظر �أن
يقرر الناخبون يف النهاية معاقبة ال�سا�سة الذين �أداروا ظهورهم
لرئي�س ال ��وزراء امل�ستقبل م��اري��و دراغ��ي.وك��ان دراغ��ي ا�ستقال من
من�صبه الأ�سبوع املا�ضي ،عقب �أن �سحبت ثالثة �أحزاب من ائتالفه
وه��م ف��ورزا �إيطاليا وح��زب الرابطة من ميني الو�سط �إ�ضافة �إىل
حركة خم�س جنوم ،دعمهم له.
وا�شنطن
ح�ض نائب رئي�س الربملان الأوروب��ي نيكوال بري و�أ�ستاذ الدرا�سات
الأم �ن �ي��ة وم��دي��ر م�ع�ه��د ح��ري��ة ال�ع�ق�ي��دة والأم � ��ن يف �أوروب � ��ا بيرت
نيومان ،يف حتليل ن�شرته جملة “بوليتيكو” �أوروبا على التفكري يف
بدائلها عن االتفاق النووي الإيراين ،معترباً �أن التم�سك بفكرة �أن
املفاو�ضات النووية �ست�صل �إىل حل� ،سي�ؤدي �إىل تكرار نف�س اخلط�أ
مع رو�سيا التي ا�ستغلت التهاون الغربي واحتلت �أوكرانيا.
ور�أى الكاتبان �أن تكرار �أخطاء التعامل مع رو�سيا ،يف ق�ضية االتفاق
ال �ن��ووي ،ق��د “ي�سمح ل�ق��وة معادية باال�ستفادة م��ن الدبلوما�سية
ملوا�صلة الأفعال العدوانية املتزايدة �ضد �أوروبا وحلفائها” ،م�شريا
�إىل �أن ط�ه��ران ويف “ظل حكم الرئي�س املت�شدد �إب��راه�ي��م رئي�سي،
�أ�صبحت خارجة عن ال�سيطرة ب�شكل متزايد».
ولفتا �إىل �أن الوقت حان لإع��ادة تقييم نهج �أوروب��ا جتاه �إي��ران من
خالل �إعادة فر�ض عقوبات متعددة الأطراف وبذل املزيد من اجلهد
للحد من �أن�شطة �إيران يف �أوروبا ،حيث تن�شر طهران دعايتها وجتمع
الأموال وت�ضطهد ن�شطاء املعار�ضة وتخطط لهجمات �إرهابية.
و�أكدا �أنه ال ميكن االحتاد الأوروبي غ�ض الطرف عن عدم ا�ستعداد
ط �ه��ران ل�لان�خ��راط يف حم��ادث��ات ب �ن��اءة م��ع ت�صعيدها للعمليات
العدائية يف نف�س الوقت ،على الرغم من �أن التحليل يعتقد �أنه ال
يزال يتعني ا�ستخدام جميع اجلهود الدبلوما�سية لت�سهيل التو�صل
ل�صفقة ميكن جلميع الأطراف االتفاق عليها.
و�أ�ضاف “من الوا�ضح �أن حماوالت �إحياء االتفاق النووي مع طهران
يف طريقها للف�شل بعد نحو � 10أ�شهر من املفاو�ضات».
وات �خ��ذت احل �ك��وم��ة الإي��ران �ي��ة يف ال���ش�ه��ري��ن امل��ا��ض�ي�ين ع� ��دداً من
اخلطوات الت�صعيدية ،من بينها زيادة تخ�صيب اليورانيوم و�إغالق
عدة كامريات يف مواقعها النووية.
عمان
�أعلنت الرئا�سة الفل�سطينية عن توجه الرئي�س حممود عبا�س �إىل
العا�صمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردين عبد اهلل الثاين بن
احل�سني.
ومل ت��ورد وكالة الأنباء الفل�سطينية الر�سمية (وف��ا) ،التي ن�شرت
بيان الرئا�سة� ،أي تفا�صيل �إ�ضافية ب�ش�أن اللقاء الذي يعد الثاين من
نوعه بني عبا�س وامللك الأردين خالل �شهر.
وك��ان عبا�س اجتمع م��ع العاهل الأردين يف  26يونيو(حزيران)
املا�ضي لبحث “�آخر امل�ستجدات على �صعيد الق�ضية الفل�سطينية،
وا�ستمرار التن�سيق امل�شرتك بني القيادتني الفل�سطينية والأردنية يف
العديد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك».
وي�أتي اللقاء بعد �أيام من �إجراء الرئي�س الأمريكي جو بايدين �أول
جولة له �إىل ال�شرق الأو�سط �شملت �إ�سرائيل وال�ضفة الغربية ثم
اململكة العربية ال�سعودية التي اجتمع فيها مع قادة عرب من بينهم
العاهل الأردين.

 3قتلى ب�إطالق نار يف جامعة بالفلبني
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اال�سرائيليني” .و�أ�شاد مبا و�صفه “عملية
“فاعلة وناجحة” لقوات االمن.
ودان� ��ت ال��رئ��ا� �س��ة الفل�سطينية العملية
و”اغتيال” ال �� �ش��اب�ين وح �م �ل��ت اجلانب
اال�سرائيلي امل�س�ؤولية الكاملة عنها.
وقال نبيل ابو ردينة الناطق با�سم الرئي�س
حم �م��ود ع �ب��ا���س يف ت �� �ص��ري �ح��ات ن�شرتها
وكالة الأنباء الر�سمية (وفا) �إن “ا�ستمرار
ع��دوان االحتالل على �شعبنا لي�س غريبا
ع �ل��ى ح �ك��وم��ات االحتالل” ،م� ��ؤك ��دا �أن
“املنطقة �ستبقى يف دوام ��ة ال�ع�ن��ف حتى

�إنهاء االحتالل وحتقيق ال�سالم العادل».
ك�م��ا �أدان �أم �ي�ن ��س��ر ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ح�سني
ال�شيخ العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية
معتربا �أنها “جرمية».ومنذ �أواخ��ر �آذار-
م��ار���س ت���ش��ن ق ��وات الأم� ��ن الإ�سرائيلية
عمليات �شبه ي��وم�ي��ة يف ال�ضفة الغربية
بعد �سل�سلة هجمات �شنها فل�سطينيون
وع��رب �إ�سرائيليون يف �إ�سرائيل وال�ضفة
الغربية قتل فيها � 19شخ�صا معظمهم
من املدنيني.

قتل ثالثة �أ�شخا�ص �أم����س الأح��د يف �إط�ل�اق ن��ار يف جامعة يف العا�صمة
الفلبينية مانيال وف��ق م��ا �أف��اد م���س��ؤول��ون ،يف ح��ادث��ة ن��ادرة تبدو عملية
اغتيال هدفها حمدد.
وقعت احلادثة يف جامعة “�أتينيو دي مانيال” مع و�صول طالب احلقوق
و�أف��راد عائالتهم حل�ضور حفل تخرج ك��ان من املقرر ب��أن يح�ضره كبري
ق�ضاة املحكمة العليا .ومت اعتقال مطلق النار املفرت�ض.
وقالت ال�سلطات �إن روز فوريغاي ،رئي�سة بلدية �سابقة يف والية با�سيالن
اجلنوبية امل�ضطربة ،التي كانت ابنتها �ضمن اخلريجني قتلت.
و�أف��ادت ال�شرطة �أن م�ساعدا لفوريغاي وحار�س �أم��ن من اجلامعة قتال
�أي�ضا .و�أ�ضافت �أن ابنتها �أ�صيبت بجروح وه��ي يف امل�ست�شفى و”حالتها
م�ستقرة».
وقالت جوي بيلمونت وهي رئي�سة بلدية وحدة حكومية حملية وقع �إطالق
النار فيها لفران�س بر�س “ن�شعر بالذهول وفجعنا بهذه احلادثة».
ون��ادرا ما ت�شهد الفلبني عمليات �إط�لاق نار يف املدار�س واجلامعات رغم
قواعدها املت�ساهلة يف حيازة الأ�سلحة النارية .لكن اغتيال ال�سيا�سيني �أمر
�سائد خ�صو�صا يف فرتات االنتخابات.
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�إثيوبيا تعلن «تدمري» جمموعة من حركة ال�شباب
•• نريوبي�-أ ف ب

10

�أعلنت �سلطات املنطقة ال�صومال ّية يف �إثيوبيا �أ ّنها
“دمّرت” جمموعة من حركة ال�شباب املت�شدّدة
دخلت �إليها من ال�صومال املجاورة ،يف ّ
توغل نادر
داخل الأرا�ضي الإثيوب ّية ،م�ؤكدة �أنها قتلت “�أكرث
م��ن مئة” عن�صر م�ن�ه��م.وق��ال مكتب اال ّت�صال
يف امل�ن�ط�ق��ة ال���ص��وم��ال� ّي��ة ال��واق �ع��ة ب�ج�ن��وب �شرق
�إثيوبيا ،يف بيان ن�شر ال�سبت على في�سبوك� ،إ ّن
“جمموعة م�س ّلحة من ال�شباب دخلت قبل �أربعة
�أيّام عرب مكان ي�س ّمى �أتو يف قطاع �أفدير باملنطقة
ال�صومال ّية».و�أ�ضاف مكتب االت�صال �أنه “جرى

تطويق” امل�ج�م��وع��ة “ث ّم ت��دم�يره��ا بالكامل” ،ت�ضم ق� �وّات ت��اب�ع��ة ل��وح��دة خ��ا��صّ ��ة م��ن ال�شرطة
ح�سب البيان ال��ذي �أو��ض��ح �أن عنا�صر املجموعة الإقليم ّية (ليو) يف املنطقة ال�صومال ّية الإثيوب ّية،
اعتقلوا عندما �أرادوا عبور منطقة واقعة على بُعد ت�شارك يف حماية احلدود بني البلدين.
�أكرث من مئة كيلومرت من احلدود مع ال�صومال .ومل ت �ت��واف��ر ح�صيلة دق�ي�ق��ة ل�ل�خ���س��ائ��ر يف هذه
و�أ�ضاف البيان “ ُقتِل خالل العمل ّية التي ا�ستم ّرت الهجماتّ ،
لكن �أحد �أع�ضاء �إدارة منطقة حودر يف
ثالثة �أ ّي ��ام� ،أك�ثر م��ن مئة عن�صر م��ن املجموعة ال�صومال �أ ّكد �أ ّنها “�أعنف معارك ي�شهدها حميط
ودمّرت � 13آلية.
البلدتني».وقال امل�س�ؤول حممد معلم �إن املعارك
الإرهاب ّية” ِ
وكان م�س�ؤولون �إداريّون و�س ّكان من منطقة باكول “ا�ستم ّرت قرابة �ستّ �ساعات قبل �صَ ّد امل�سلحني”،
يف ال���ص��وم��ال ،على اجل��ان��ب الآخ ��ر م��ن احلدود ،م�شريا �إىل “�سقو ََط قتلى وجرحى من اجلانبني».
حتدثوا لوكالة فران�س بر�س اخلمي�س عن هجمات ومنذ  15عاما تخو�ض جماعة ال�شباب املرتبطة
�ش ّنها متم ّردو حركة ال�شباب يف اليوم ال�سابق على ب ��ال �ق ��اع ��دة ،مت � ��ردا � �ض��د احل �ك��وم��ة الفدرالية
بلدتي �أتو وييد.وتقع يف البلدتني قواعد ع�سكريّة ال�صومالية املدعومة من املجتمع ال��دويل وقوّة

من االتحّ اد الإفريقي مكوّنة من جنود يتحدّرون
من خم�س دول �إفريق ّية بينها �إثيوبيا وكينيا.
وبعد ط��رد عنا�صر احل��رك��ة م��ن امل��دن الرئي�سية
يف ال �� �ص��وم��ال ،مب��ا يف ذل ��ك ال�ع��ا��ص�م��ة مقدي�شو
يف  ،2011ال ي ��زال ��ون م�ن�ت���ش��ري��ن يف مناطق
ريفية �شا�سعة.وين ّفذ عنا�صر احلركة هجمات يف
اخلارج وخ�صو�صا يف كينيا حيث ا�ستهدفت مركز
وي�ستغيت للت�سوّق يف نريوبي يف �أيلول�-سبتمرب
 67( 2013قتيلاً ) وجامعة غاري�سا يف ني�سان-
�أب��ري��ل  148( 2015ق�ت�ي�ًل�اً ) و جم�م��ع فندق
“دو�سيت” يف ن�يروب��ي يف ك��ان��ون الثاين-يناير
 21( 2019قتيال).

كوريا ال�شمالية تتهم وا�شنطن ب�إنتاج �أ�سلحة بيولوجية يف �أوكرانيا

تزود كييف ب�شبح العنقاء..هل تغري الو�ضع على الأر�ض؟
�أمريكا ّ
•• عوا�صم-وكاالت

م ��ع دخ� � ��ول ال �ع �م �ل �ي��ة الع�سكرية
ال ��رو�� �س� �ي ��ة يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا �شهرها
ال�ساد�س ،ال ت��زال �أ� �ص��وات النريان
واملدافع تهيمن على امل�شهد ،و�سط
دعم ع�سكري �أمريكي غربي لكييف
يف حماولة لوقف التقدم الرو�سي.
و�أعلنت الواليات املتحدة الأمريكية،
خ�ل�ال ال �� �س��اع��ات امل��ا� �ض �ي��ة� ،إر�سال
م�ساعدة ع�سكرية �إ�ضافية لكييف
قيمتها  175مليون دوالر ،تت�ضمن
منتجات وخ��دم��ات دف��اع�ي��ة ت�شمل
تعليما وتدريبا ع�سكريا.
ك�م��ا ت�شمل احل��زم��ة اجل��دي��دة من
امل �� �س��اع��دات ال�ع���س�ك��ري��ة الأمريكية
لأوكرانيا� 4 ،أنظمة راجمات �صواريخ
من نوع “هيمار�س” ،وع��ددا كبريا
م��ن ال �ط��ائ��رة امل �� �س رّ�ّي�ة ي�ب�ل��غ 580
م��ن ط��راز “�شبح العنقاء ،طورتها
القوات اجلوية الأمريكية ا�ستجابة
ملتطلبات احلرب يف �أوكرانيا.
امل�سية
ومي �ك��ن ل �ه��ذه ال �ط��ائ��رات رّ
ال�ق���ض��اء ع�ل��ى ال��دب��اب��ات وال� ��دروع،
ومب�ق��دوره��ا التحليق ل�ف�ترة ت�صل
لـ� � 6س��اع��ات ب �ح �ث��ا ع ��ن الأه� � ��داف
�أو ت�ت�ب�ع�ه��ا ،ك �م��ا �أن با�ستطاعتها
ال�ع�م��ل وال�ت�ح��رك ل�ي�لا با�ستخدام
م�ست�شعرات للأ�شعة حتت احلمراء.
امل�سيات يف
وعن ت�أثري وج��ود هذه رّ
�سماء �أوكرانيا على الو�ضع امليداين،

ق ��ال اخل �ب�ي�ر ال��رو� �س��ي الع�سكري
�شاتيلوف مينيكايف� ،إن وا�شنطن
ت�سعى “لنقل امل �ع��ارك م��ن الأر�ض
ال �ت��ي خ���س��رت�ه��ا �أوك��ران �ي��ا بالفعل،
�إىل ال���س�م��اء ،وه��و م��ا يت�ضح جليا
من خالل حزم التدريب الع�سكري
وبالأخ�ص الأ�سلحة اجلوية».
و�أ�ضاف اخلبري الرو�سي الع�سكري يف
ت�صريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
�أن جميع اخل�ط��وات التي يقوم بها
ال �غ ��رب ووا� �ش �ن �ط��ن الآن “تهدف
�إىل حماولة �إبطاء التقدم الرو�سي
قبل بدء �أي حمادثات ثنائية ،وهذا
لن ينجح فمو�سكو لن تتوقف دون
حتقيق �أهدافها بالكامل».و�أو�ضح

مينيكايف �أن “مرحلة التدريب
التي ي�سعى �إليها الغرب ووا�شنطن
ت�أتي مع اقرتاب املعارك يف �أوكرانيا
من �سيناريو احل��رب طويلة الأمد،
ح �ي��ث ت �ع��ر���ض خم � ��زون الأ�سلحة
الغربي ل�ل�تراج��ع .لذلك وبالنظر
�إىل احلزمة اجلديدة من امل�ساعدات
الأم�يرك �ي��ة جن��د �أن �ه��ا تعتمد على
الأ�سلوب االنتحاري لإح��داث �أكرب
خ �� �س��ارة ع �� �س �ك��ري��ة ل��رو� �س �ي��ا ب�أقل
التكاليف املمكنة».
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ب��اح��ث الرو�سي
يف ال�ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة� ،سولونوف
ب�لاف��ري��ف� ،إن وا�شنطن “اعتمدت
خ� � �ل� ��ال الأ� � � �س� � ��اب � � �ي� � ��ع امل� ��ا� � �ض � �ي� ��ة

ا�سرتاتيجية جديدة يف التعامل مع
�أوكرانيا ب�ش�أن امل�ساعدات الع�سكرية،
فالأ�سلحة بعيدة املدى لن تكون يف
�أجندة بايدن».
و�أك��د بالفريف ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن املعطيات على الأر�ض
�أثبتت ف�شل منظومة “هيمار�س”
الأمريكية يف �أوكرانيا ،وهذا ما �أدى
�إىل الدخول يف املرحلة الأخرى وهي
االنتحارية �أو طريقة “كاميكازي”
ال�ت��ي اعتمدتها ال�ي��اب��ان يف احلرب
العاملية الثانية ،من خالل م�سريات
“�شبح العنقاء” التي زودت وا�شنطن
كييف بعدد كبري منها يف احلزمة
الأخرية من امل�ساعدات املعلنة.

 9يوليو اجل��اري ،حزمة م�ساعدات
ع�سكرية ج��دي��دة لأوك��ران�ي��ا بقيمة
 400مليون دوالر.
ك� �م ��ا �أع � �ل� ��ن م �ن �� �س��ق االت� ��� �ص ��االت
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف جم�ل����س الأم ��ن
ال�ق��وم��ي الأم�ي�رك��ي ،ج��ون كريبي،
�أن �إج� �م ��ايل امل �� �س��اع��دات الأمنية
الأمريكية لأوكرانيا ي�صل �إىل 8.2
م �ل �ي��ارات دوالر ،ووع ��د مب��زي��د من
حزم امل�ساعدات الع�سكرية لها خالل
الأ�سابيع والأ��ش�ه��ر املقبلة� ،أغلبها
�أ�سلحة و�أنظمة جوية.

ويف �سياق االهتمام الأمريكي بنقل
امل� �ع ��ارك يف �أوك ��ران� �ي ��ا م��ن الأر�� ��ض
�إىل ال �� �س �م��اء ،ق� ��ال رئ �ي ����س �أرك � ��ان
القوات اجلوية الأمريكية ت�شارلز
ب ��راون� ،إن ب�ل�اده وح�ل�ف��اءه��ا ب ��د�أوا
درا� �س��ة �إم�ك��ان�ي��ة ت��دري��ب الطيارين
الأوك��ران�ي�ين يف �إط��ار جهود طويلة
الأم ��د مل���س��اع��دة كييف يف ب�ن��اء قوة
جوية م�ستقبلية.
و�أك� � ��دت ه �ي �ئ��ة الأرك � � ��ان امل�شرتكة
الأم�ي�رك �ي��ة �أن ال ��والي ��ات املتحدة
“تبحث يف ت��زوي��د �أوك��ران �ي��ا خالل
الأ�شهر املقبلة ب�أ�سلحة بعيدة املدى،
�أ�سلحة بيولوجية
بقدر ما حتتاج �إليه».
كذلك ،و ّق��ع الرئي�س الأم�يرك��ي ،يف ات �ه �م��ت ك ��وري ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة الأح� ��د

ال��والي��ات املتحدة بت�صنيع �أ�سلحة
بيولوجية يف �أوكرانيا ،مكررة بذلك
اتهامات �أطلقتها رو�سيا ورف�ضتها
الأمم املتحدة يف �آذار/مار�س.
وق ��ال ��ت وك ��ال ��ة الأن � �ب � ��اء الكورية
ال���ش�م��ال�ي��ة ال��ر��س�م�ي��ة �إن وا�شنطن
“�أقامت ع � � ��ددا م� ��ن امل� �خ� �ت�ب�رات
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة يف ع �� �ش��رات البلدان
وامل �ن��اط��ق مب��ا يف ذل��ك �أوك��ران �ي��ا يف
حتد للمعاهدات الدولية” ،م�شرية
�إىل عنا�صر “اكت�شفتها” رو�سيا.
كما اتهمت بيونغ يانغ حليفة مو�سكو
وا�شنطن ب��أن�ه��ا “الراعي ال�شرير
لل��إره��اب ال�ب�ي��ول��وج��ي ال ��ذي يلقي
الب�شرية يف الدمار” ،وب�شن “حرب

بكتريية” خالل احلرب الكورية يف
خم�سينات القرن املا�ضي.
وك��ان��ت ال���ص�ين وك��وري��ا ال�شمالية
ورو� �س �ي��ا ك� ��ررت ات �ه��ام��ات م��ن هذا
النوع يف املا�ضي.
لكن وا�شنطن نفت ذلك.
واتهمت مو�سكو وا�شنطن يف �آذار/
م ��ار� ��س ب �ت �م��وي��ل �أب� �ح ��اث لتطوير
�أ�سلحة بيولوجية يف �أوكرانيا التي
غ��زت �ه��ا رو� �س �ي��ا يف �أواخ � ��ر ��ش�ب��اط/
فرباير.
وت �ن �ف��ي وا� �ش �ن �ط��ن وك �ي �ي��ف وج ��ود
خم �ت�ب�رات ت �ه��دف �إىل �إن� �ت ��اج مثل
هذه الأ�سلحة يف �أوكرانيا .وتخ�شى
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة �أن تنطوي
ه ��ذه االت �ه��ام��ات ع�ل��ى ن�ي��ة ملو�سكو
با�ستخدام ه��ذه الأ�سلحة قريبا يف
�أوكرانيا.
وق��ال��ت �إي��زوم��ي ناكاميت�سو نائبة
الأمني العام للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
ن� ��زع ال �� �س�ل�اح يف �آذار/م� � ��ار�� � ��س �إن
الأمم امل �ت �ح��دة “لي�ست ع�ل��ى علم
ب ��أي ب��رن��ام��ج �أ�سلحة بيولوجية يف
�أوكرانيا».
ويف �شباط/فرباير قالت بيونغ يانغ
�إن ال�سيا�سة الأمريكية هي “ال�سبب
العميق للأزمة الأوكرانية».
واع�ترف��ت ك��وري��ا ال�شمالية ر�سميا
مبنطقتني انف�صاليتني معلنتني
من جانب واحد ومواليتني لرو�سيا
يف �شرق �أوكرانيا.

العملية الرو�سية تدخل �شهرها ال�ساد�س ..هل نقرتب من النهاية؟
•• عوا�صم-وكاالت

دخلت العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا
�أم�س الأحد �شهرها ال�ساد�س ،يف ظل ا�ستمرار
ال�ت���ص�ع�ي��د امل �ي��داين ع�ل��ى الأر� � ��ض ،وتنامي
اخل�سائر الع�سكرية واالقت�صادية.
وت��وا� �ص��ل ال� �ق ��وات ال��رو� �س �ي��ة يف ا�ستهداف
امل��واق��ع الع�سكرية الأوك��ران�ي��ة ،بينما تتلقى
كييف الدعم الغربي والأ�سلحة لوقف التقدم
ال��رو��س��ي ،م��ن دون �أن ت�ك��ون ه�ن��اك ح�صيلة
�إج �م��ال �ي��ة دق �ي �ق��ة ل�ل�ق�ت�ل��ى امل��دن �ي�ين الذين
خ ّلفتهم املعارك حتى الآن.
ويف �آخ��ر ال�ت�ط��ورات امل�ي��دان�ي��ة ،ق��ال اجلي�ش
الأوك��راين �إن �صواريخ رو�سية �أ�صابت ميناء
�أودي �� �س��ا ب �ج �ن��وب ال �ب�ل�اد ي ��وم ال �� �س �ب��ت ،مما
ي�شكل تهديدا لالتفاق ال��ذي ُو ّق��ع اجلمعة
ل �ف��ك احل �� �ص��ار ع��ن �� �ص ��ادرات احل �ب��وب من
املوانئ الأوكرانية املطلة على البحر الأ�سود
وتخفيف �أزم ��ة نق�ص ال �غ��ذاء ال�ع��امل��ي التي
ت�سببت فيها احلرب.
وق� � ��ال ال��رئ �ي ����س الأوك � � � � ��راين فولودميري
زيلين�سكي� ،إن ال�ضربة تظهر �أن مو�سكو ال
ميكن الوثوق بها لتنفيذ االتفاق.
وب�ش�أن هذه النقطة� ،أو�ضح الباحث الرو�سي
يف ت ��اري ��خ ال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة �سولونوف
ب�لاف��ري��ف� ،أن اال��س�ت�ه��داف ال��رو� �س��ي لتلك
املنطقة “م�شروع يف جمال العملية الع�سكرية
وال يتعار�ض مع االتفاق ،فاالتفاق املوقع هو
ل�ت��أم�ين مم��ر م��ائ��ي ل���ش�ح�ن��ات احل �ب��وب من
امل��وان��ئ وال يت�ضمن �أي ب�ن��د ل��وق��ف �إطالق

النار».
وات �ه��م ب�لاف��ري��ف يف ح��دي��ث مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أوك��ران�ي��ا مبحاولة املراوغة
م��ن ات�ف��اق احل�ب��وب “لأنها تعلم جيدا �أنها
من قامت بتلغيم املوانئ ،ما يهدد تطبيق �أي
اتفاق فعليا على �أر�ض الواقع».
وعن الت�صعيد امل�ستمر ميدانيا وغياب احللول
ال�سلمية ،قال بالفريف �إن وا�شنطن “ت�سعى
بكل قوة لإطالة �أمد احلرب ،فبدال من البناء
على ات�ف��اق احل�ب��وب م��ن �أج��ل تخفيف حدة
املعارك ،قامت �إدارة بايدن ب�إر�سال مزيد من
�شحنات الأ�سلحة وال�صواريخ».
على مدى الـ� 5أ�شهر املا�ضية ،فر�ض الغرب
ووا�شنطن عقوبات قا�سية و�صفت بالأق�سى
يف التاريخ احلديث �ضد رو�سيا.
ويف م��اي��و امل��ا� �ض��ي ،ق��ال ال��رئ�ي����س الرو�سي،

فالدميري بوتن� ،إن ا�ستمرار “هو�س” الغرب
بالعقوبات على رو��س�ي��ا�� ،س�ي��ؤدي حتما �إىل
“نتائج �أكرث تعقيدا وا�ستع�صا ًء على االحتاد
الأوروبي ومواطنيه ،وعلى �أكرث الدول فقرا
يف العامل ،والتي تواجه خطر املجاعة».
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع �ل��ى م ��ا و� �ص �ف��ه ب��وت��ن بـ”هو�س
العقوبات” ،ق� ��ال ال �ب ��اح ��ث االقت�صادي
�آ�صف ملحم� ،إن الغرب يف الواقع “ا�ستنفد
معظم ال�ع�ق��وب��ات املمكنة على رو��س�ي��ا ،وهو
دائ��م البحث ع��ن خ �ي��ارات ج��دي��دة لل�ضغط
اقت�صاديا ،ولكنني �أعتقد ب�أن هذه العقوبات
�ستتوقف يف يوم من الأيام� ،أو قد يتم اللجوء
�إىل الرتاخي فيها .فعلى �سبيل املثال ،بعدما
ح ��اول ��ت ل �ي �ت��وان �ي��ا �إي� �ق ��اف ال�ت�ران ��زي ��ت �إىل
مقاطعة ك��ال�ي�ن�ي�ن�غ��راد ،ب��د�أن��ا ن�سمع بع�ض
الأ�صوات الغربية املنادية بتخفيف العقوبات

عن رو�سيا ،لكي ي�ستمر الرتانزيت ،وال�سبب
وا� �ض ��ح ه ��و �أن ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ق ��د تت�أثر
ب ��الإج ��راءات ال�ت��ي ق��د تتخذها رو��س�ي��ا �ضد
ليتوانيا».
وف��ر��ض��ت �أوروب� ��ا الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي احلزمة
ال�سابعة م��ن ال�ع�ق��وب��ات ��ض��د رو��س�ي��ا والتي
�شملت قيودا �إ�ضافية على ال�صادرات بالأخ�ص
ال��ذه��ب� ،إ�ضافة �إىل �سل�سلة من الإج ��راءات
ال�ستكمال جمموعة العقوبات ال�ست التي مت
تبنّيها منذ بداية العملية الع�سكرية.
وفيما يتعلق بالتعامل الرو�سي مع عقوبات
ال �غ��رب� ،أو� �ض��ح م�ل�ح��م مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن مو�سكو حت�ضّ رت لهذه املعركة
جيدا ،فاجلميع يعلم �أن �أوىل خطوات الغرب
جتاه �أي حترك رو�سي هي العقوبات.
وب�ّي�نّ ملحم �أن��ه“ :يف الوقت احل��ايل ال �أحد
يف رو� �س �ي��ا ي��رغ��ب �أو ي �ح��اول �أن ي �ع��ود �إىل
�آليات العمل االقت�صادي ال�سابقة مع الدول
الغربية ،فالعملية الرو�سية غريت معطيات
التعامل �أحادي القطب ،فمو�سكو تعمل الآن
على �إع��ادة بناء �شبكة العالقات االقت�صادية
من جديد على �أ�س�س جديدة ،والتخلي عن
ال�شبكات ال�سابقة ،لأن��ه تبني �أن ال�شركاء
الغربيني غري موثوقني».
واختتم ملحم حديثه قائال“ :هناك حتوالت
كبرية يف العالقات االقت�صادية الرو�سية مع
باقي دول العامل� ،سيكون �أ�سا�سها املتني هو
الف�ضاء الأورا�سي الكبري ،وجمموعة بريك�س
ال �ت��ي ت�ق��دم��ت ك��ل م��ن �إي � ��ران والأرجنتني
بطلبات لالن�ضمام �إليها».

ال�شرطة تعلن �إعادة فتح مكتب رئي�س �سريالنكا
•• كولومبو�-أ ف ب

�أكدت ال�شرطة �أن املكتب الرئا�سي املحا�صر يف
�سريالنكا �سيعاد فتحه اليوم االثنني ،بعد �أيام
من ف�ض التظاهرة املناه�ضة للحكومة عرب
حملة ع�سكرية �أثارت �إدانات دولية.
ا��س�ت��وىل م�ت�ظ��اه��رون غ��ا��ض�ب��ون م��ن الأزم ��ة
االقت�صادية غري امل�سبوقة ،على املبنى الذي
يعود �إىل احلقبة اال�ستعمارية يف وقت �سابق
من هذا ال�شهر.
وا�ضطر الرئي�س ال�سابق للفرار عندما اقتحم
ع �� �ش��رات �آالف امل�م�ح�ت�ج�ين م �ق � ّره الر�سمي
بعد تظاهرات ا�ستم ّرت �أ��ش�ه� ًرا يف ك��ل �أنحاء
ال �ب�لاد ،مطالبني با�ستقالته ب�سبب الأزمة
االقت�صادية.

ومت� �ك ��ن م� ��ن ال �� �س �ف��ر �إىل
� �س �ن �غ��اف��ورة .و�أر� � �س� ��ل من
هناك ن�ص ا�ستقالته.
واقتحم عنا�صر الوحدات
الأم�ن�ي��ة والع�سكرية املقر
الرئا�سي بعد منت�صف ليل
اجل�م�ع��ة ال�سبت م�س ّلحني
بهراوات و�أ�سلحة بناء على
�أوامر من خليفة رجاباك�سا،
رانيل ويكرميي�سينغه.
وج � ��رح �� 48ش�خ���ص��ا على
الأق� � ��ل واع �ت �ق��ل ت �� �س �ع��ة يف
العملية �إذ فككت قوات الأمن
اخليم التي �أقامها املتظاهرون �أم��ام الق�صر
الرئا�سي يف وقت �سابق.

و�صرح م�س�ؤول يف ال�شرطة
لوكالة فران�س بر�س الأحد
�أن “املكتب ج��اه��ز لإع ��ادة
فتحه ابتداء من االثنني”
م�ضيفا �أن خ�ب�راء الطب
ال�شرعي زاروا املقر جلمع
�أدل � ��ة ع ��ن الأ� � �ض� ��رار التي
�سببها املحتجون.
وا� �ض��اف ان “ح�صار املقر
ال ��ذي ب ��د�أ يف ال�ت��ا��س��ع من
�أيار/مايو ُرفع االن».
ودان��ت احلكومات الغربية
والأمم امل �ت �ح��دة ومنظمات
حقوق الإن�سان ويكرميي�سينغه ال�ستخدامه
العنف �ضد املتظاهرين ال�ع��زل ال��ذي��ن كانوا

�أعلنوا عزمهم على �إخالء املوقع يف وقت الحق
اجلمعة.
و�أعلن املتحدث با�سم ال�شرطة نهال تلدوا �أن
املتظاهرين �أحرار يف موا�صلة تظاهراتهم يف
موقع خم�ص�ص قرب مكتب الرئا�سة.
وق��ال تلدوا الأح��د “ميكنهم البقاء يف موقع
االحتجاج الر�سمي .وقد تفتح احلكومة حتى
�أماكن قليلة �أخرى للمتظاهرين يف املدينة».
ج� ��اءت ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ل�ت�ط�ه�ير املقر
ال��رئ��ا� �س��ي وحم�ي�ط��ه ال �ق��ري��ب ب�ع��د �أق ��ل من
� 24ساعة م��ن �أداء ويكرميي�سينغه اليمني
ال��د��س�ت��وري��ة وق �ب��ل ت�شكيل ح�ك��وم��ة جديدة
بقليل.
وانتخب امل�شرعون ويكرميي�سينغه الأربعاء
ليحل مكان راجاباك�سا.

«اتفاق �إ�سطنبول» ..خطوة على طريق �إنهاء احلرب الأوكرانية؟
•• عوا�صم-وكاالت

ع�شية دخول احلرب الرو�سية الأوكرانية �شهرها ال�ساد�س،
يرى مراقبون �أن توقيع �أوكرانيا ورو�سيا ي��وم �أول �أول
�أم�س اجلمعة يف �إ�سطنبول ،اتفاقني منف�صلني مع تركيا
والأمم املتحدة ب�ش�أن ت�صدير احلبوب واملنتجات الزراعية
عرب البحر الأ�سود ،ميثل بادرة �إيجابية ميكن البناء عليها
لإح��داث اخ�تراق دبلوما�سي قد يوقف نزيف ال��دم جرّاء
هذه احلرب.
وت�سمح االتفاقية لكييف با�ستئناف �شحنها للحبوب من
البحر الأ� �س��ود �إىل �أ� �س��واق ال�ع��امل ،ووق��ع عليها وزيران
من البلدين ب�شكل منف�صل ،جتنبا اجللو�س على طاولة
واحدة �أو الت�صافح خالل املرا�سم.
ويرى مراقبون وخرباء �أن هذا االتفاق ي�شكل بارقة �أمل
للخروج من الأزمة العاملية اخلطرية التي خلفتها حرب
�أوك��ران�ي��ا ،و�أن��ه قد يفتح ك��وة يف ج��دار ه��ذه احل��رب ،عرب
�إع�لاء �صوت الدبلوما�سية واحل��وار وامل�صالح امل�شرتكة
على �صوت ال�سالح.
لكن حمللني �آخرين يحذرون من الوقوع يف فخ التفا�ؤل
املفرط ،منوهني �إىل �أن حجم اخلالف وحدته وت�ضارب
الأج�ن��دات الدولية املت�صارعة يف �أوك��ران�ي��ا� ،أك�بر من �أن
ت��ذهلل اتفاقية ال�غ��ذاء ه��ذه ،والتي رمب��ا وقعها الطرفان
رف�ع��ا للحرج وللتمل�ص م��ن الت�سبب ب��زي��ادة ح��دة �أزمة
الغذاء الدولية كونهما من �أكرب منتجي وم�صدري ال�سلع
الغذائية اال�سرتاتيجية كالقمح والذرة.
وعن �أهمية االتفاق والأ�سباب الكامنة وراءه ،قال تيمور
دوي��دار ،اخلبري وامل�ست�شار االقت�صادي الرو�سي ،يف حوار
مع موقع “�سكاي نيوز عربية”“ :يف خ�ضم االتهامات
املتبادلة بني الغرب ورو�سيا بافتعال �أزمة الغذاء بالعامل
والت�سبب بت�ضخم �أ�سعاره وارتفاعها اجلنوين ،ف��إن هذا
االتفاق يندرج يف �إطار حراك �سيا�سي من الكرملني لك�سب
الر�أي العام العاملي ونيل ثقته فيما يخ�ص الأزمة احلالية،
وقد ي�شكل هذا االتفاق بداية الت�سوية لهذه احلرب».
و�أ�ضاف دويدار“ :جنح الرو�س حتى الآن ب�إ�سقاط ر�ؤ�ساء

حكومات غربية ،وخلق مناخ داخل بلدان الغرب لي�س يف
�صالح �سا�ستها وقادتها مبا يف ذلك الواليات املتحدة ،وبهذا
ميكن القول �إن الكرملني يرى �أنه ينت�صر يف �إدارة املعركة
مع الغرب وميكنه تاليا طرح مبادرات وحلول من موقع
قوة ،عالوة على �أن ت�صدير احلبوب والزيوت من �أوكرانيا
للخارج �سينعك�س �إيجابا على خمتلف دول العامل ،وخا�صة
تلك التي ت�صفها رو�سيا بال�صديقة وهو عامل �آخر �شجع
مو�سكو وال �شك يف الإقدام على هذه اخلطوة».
وعن الدور الرتكي يف االتفاق� ،أو�ضح اخلبري االقت�صادي
ال��رو��س��ي“ :دور تركيا يف ه��ذا االت�ف��اق ميكن و�صفه �أنه
ثمرة العالقة البناءة بني مو�سكو و�أنقرة رغم اخلالفات
والتباينات بينهما ،وهو ما يقدم مثاال على كيفية التعاون
امل �ث��ايل ب�ي�ن اخل �� �ص��وم لإي �ج ��اد وب �ل ��ورة ح �ل��ول �إيجابية
ملع�ضالت و�أزمات يت�ضرر منها اجلميع حول العامل ،كما
ه��ي الأزم��ة الأوك��ران�ي��ة وم��ا �سببته م��ن تعطيل و�أ�ضرار
ل�سال�سل التوريد والإم ��داد العاملية وال �سيما الغذائية
منها».
وردا على �س�ؤال حول الدور الإيجابي لهذا االتفاق يف خلق
جو ت�صاحلي و�إيجابي قد ميهد لإ�سكات ال�سالح وتغليب
لغة الدبلوما�سية ،ق��ال دوي� ��دار“ :غالبا نعم و�ست�ضع
احلرب ال�ساخنة ب�أوكرانيا �أوزارها يف �شهر �سبتمرب القادم
�أو خ�لال ف�صل اخل��ري��ف املقبل كما �أت��وق��ع ،وعليه رمبا
�سن�شهد حينها �إعادة هيكلة املعامالت اخلارجية الرو�سية
مع االحت��اد الأوروب��ي حتديدا ،وتاليا تخفيف العقوبات
املفرو�ضة من قبله على رو�سيا ،وبداية العمل امل�شرتك
والبحث معا بني الرو�س والأوروبيني يف �سبل �إعادة الأمن
وال�سالم من جديد لقارتهم».
م��ن جانبها اع �ت�برت الن��ا ب��دف��ان ال�ب��اح�ث��ة االقت�صادية
واخلبرية بالعالقات الدولية� ،أن “ما مت عرب هذا االتفاق
ه��و حلحلة واح ��دة م��ن امل���ش�ك�لات امل��زم�ن��ة ال�ن��اج�م��ة عن
احلرب ،واملتعلقة بالأمن الغذائي العاملي ،لكن هناك طبعا
الكثري من امللفات وامل�شكالت املعقدة الأخ��رى العالقة،
كاملت�صلة م�ث�لا ب��ال�ط��اق��ة وامل �ع��ادن وال�ع�ق��وب��ات الغربية
املفرو�ضة على رو�سيا».

االثنني  25يوليو  2022م  -العـدد 13602

عربي ودويل

2022 - Issue No 13602

July

25

Monday

منوها �أبط�أ من منو معظم البلدان الأخرى:

الواليات املتحدة :نهاية وهم القوة املطلقة!...

الأف��ق اال�سرتاتيجي الأمريكي احل��ايل .على مدى عقود ،كانت
•• الفجر -مانليو جرازيانو -ترجمة خرية ال�شيباين
الواليات املتحدة يف حالة تدهور ن�سبي �سيا�سي وفكري واقت�صادي،
«ال �أري��د املركز الثاين للواليات املتحدة الأمريكية” ...هذه مع احتمال �أن تتفوق عليها قوة مناف�سة يومًا ما .ومع ذلك ،ف�إن
العبارة الب�سيطة -التي نطق بها باراك �أوباما بو�ضوح خالل خطابه م�شكلتها الرئي�سية لي�ست هذا االنحدار الن�سبي بحد ذاته ،وهو
الأول عن حالة االحتاد يف يناير - 2010تلخ�ص يف ب�ضع كلمات ظاهرة طبيعية ،بل عدم القدرة على االعرتاف به� ،سواء بدافع

الكربياء �أو احل�سابات االنتخابية �أو بب�ساطة ،اجلهل.
عام  ،1986يف كتابه الرائع “�صعود و�سقوط القوى العظمى”،
�أو�ضح بول كينيدي �أن القوى العظمى ترتفع وتنخف�ض على وجه
التحديد ب�سبب منوها غري املتكافئ :وبالتايل ف�إن العالقة بني
معدالت منوها املختلفة هي التي “على املدى الطويل”� ،أمر حا�سم.
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الواليات املتحدة ا�سرتاتيجية بحار ال يعرف اجتاهه
انحدار ن�سبي وبطيء
ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء ف �ت��رات ق �� �ص�ي�رة من
الركود ،مل تتوقف الواليات املتحدة
عن النمو .ومع ذلك ،منذ خم�سينات
القرن املا�ضي ،كان منوها �أبط�أ من
من ��و م �ع �ظ��م ال� �ب� �ل ��دان الأخ � � ��رى يف
ال �ع��امل :وب��ال�ت��ايل ف��إن�ه��ا ت�ع��اين من
تراجع ن�سبي.
بني  1960و ،2020زاد الناجت
امل �ح �ل��ي الإج � �م ��ايل احل �ق �ي �ق��ي (�أي
ب� ��ال� ��دوالر ال� �ث ��اب ��ت) خ �م ����س م ��رات
ون�صف ،ولكن خالل نف�س الفرتة ،زاد
الناجت املحلي الإجمايل لبقية العامل
ث�م��ان�ي��ة �أ� �ض �ع��اف ون �� �ص��ف .وهكذا،
بينما ا�ستمر االق�ت���ص��اد الأمريكي
يف النمو من حيث القيمة املطلقة،
منا مناف�سوها ب�سرعة �أك�بر .عالوة
ع�ل��ى ذل ��ك� ،إذا ق��ارن��اه��ا مبناف�ستها
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ،ال �� �ص�ي�ن ،ف � � ��إن فجوة
النمو هائلة :فبينما منا االقت�صاد
الأمريكي خم�س م��رات ون�صف ،منا
االقت�صاد ال�صيني  92مرة .بعبارة
�أخ��رى ،ع��ام  ،1960ك��ان االقت�صاد
الأم ��ري� �ك ��ي �أك �ب��ر ب� �ـ  22م� ��رة من
ال�صني ،ولكن ع��ام “ 2020يزن”
 1.3مرة فقط على ال�صني.
ي�ت�رج��م ه ��ذا ال�ت�راج ��ع الن�سبي
يف ال � ��وزن االق �ت �� �ص��ادي والإنتاجي
للواليات املتحدة يف النهاية بت�ضييق
هوام�ش العمل ال�سيا�سي ،ب�سبب ما
ي�سمى بظاهرة “الإرهاق” ،والتي هي
�سبب �سقوط بع�ض الإمرباطوريات
ال� � �ك �ب��رى (م � � ��ن الإم �ب��راط � ��وري � ��ة
ال ��روم ��ان� �ي ��ة �إىل الإم�ب��راط� ��وري� ��ة
الرو�سية) .يحدث الإج�ه��اد املفرط
عندما ال جتعل امل ��وارد امل�ت��اح��ة من
املمكن ال��وف��اء بااللتزامات التي مت
التعهد بها عندما تكون املوارد �أكرب.
ب�ع�ب��ارة �أخ ��رى ،مل يكن بالإمكان
ال��دف��اع ع��ن امل���ص��ال��ح وااللتزامات
العاملية التي ميكن للواليات املتحدة
�أن تدافع عنها ب�إجمايل ناجت حملي
ي �ق��ارب  3.46ت��ري�ل�ي��ون دوالر عام
 ،1960يف وقت واحد عام 1986
ب ��إج �م��ايل ن ��اجت حم �ل��ي ي �ب �ل��غ 8.6
تريليون دوالر ،وحتى �أقل من ذلك
ال� �ي ��وم .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن اق�ت�راب
الناجت املحلي الإجمايل من 22.9
ت��ري�ل�ي��ون دوالر ع ��ام  .2021هذا
التناق�ض ظاهري فقط :بينما م ّثل

ال�صني التحدي االكرب

 عام  ،1960كان االقت�صاد الأمريكي �أكرب بـ  22مرة من ال�صني ،ولكن يف عام « 2020يزن»  1.3مرة فقط على ال�صني يحدث الإجهاد عندما ال ت�سمح املوارد املتاحة الوفاءبااللتزامات التي مت التعهد بها عندما تكون املوارد �أكرب

 �إذا كان للواليات املتحدة هدف ا�سرتاتيجي ال جدال فيه،فهو منع �أوروبا من �إقامة �أي نوع من التعاون مع رو�سيا

 التهديد الذي يواجه الواليات املتحدة ي�أتي اليوم من ال�صني و�أوروبا �أو اليابان �أكرثال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل الأمريكي
عام  1960ما يقرب من ن�صف”46
فا�صل  7باملائة” من الناجت املحلي
الإجمايل لبقية العامل ،فقد �أ�صبح
ع��ام � 2020أق ��ل م��ن ال�ث�ل��ث “30
فا�صل  8باملائة».
ع��ان��ى ال �ت �ح �ل �ي��ل امل �ت �ب �� �ص��ر لبول
كينيدي للأ�سف من روزنامة �سيئة.
بعد ثالث �سنوات من �إ�صدار كتابه،
انهارت الأنظمة املوالية لرو�سيا يف
�أوروب ��ا .وبعد �أرب��ع �سنوات ،اندلعت
�أول “عقود �ضائعة” لليابان ،وبعد
خم�س �سنوات ،ح��رب اخلليج “التي
جمعت وا�شنطن من �أجلها �أحد �أكرب
التحالفات الع�سكرية يف التاريخ”.
ويف نهاية نف�س العام ،1991 ،انهار
االحتاد ال�سوفياتي.
�أ�����س����ط����ورة ال����ق����وة ال��ع��ظ��م��ى
الأمريكية
مع تعر�ض ث��اين �أك�بر اقت�صاد يف
العامل (اليابان) لتباط�ؤ ح��اد ،ومع
زوال االحت ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي ،ا�ستفاد
االن� �خ� �ف ��ا� ��ض ال �ن �� �س �ب��ي يف ال� �ن ��اجت
املحلي الإج�م��ايل للواليات املتحدة
م��ن ان �ق�ل�اب (ط�ف�ي��ف وق �� �ص�ير) يف
االجتاه.
ونتيجة لذلك ،مت ن�سيان كتاب بول
كينيدي.
ث��م ب � ��د�أت ف�ت�رة ك��ان��ت الواليات

املتحدة مقتنعة فيها ب�أنها “القوة
العظمى الوحيدة” يف عامل �أحادي
القطب ،معتقدة �أنها ميكن �أن تعيد
ت�شكيل العامل على �صورتها اخلا�صة
ب �ي �ن �م��ا مل ت �ع��د ل �ه��ا ال � �ق� ��وة ،وب � ��د�أ
مناف�سون جدد يف عر�ض ع�ضالتهم.
االن�ح��دار الن�سبي للواليات املتحدة
لي�س ب�سبب اليابان فقط ،وبالت�أكيد
ل�ي����س ب���س�ب��ب االحت� ��اد ال�سوفياتي،
ولكن جراء االجتاه الذي ال مفر منه
نحو التنمية غري املتكافئة .وهكذا
بينما �أ�شار كينيدي �إىل القمر ،اكتفى
العامل بالتحديق يف �إ�صبعه.
ا�ستغل بع�ض ال�ق��ادة الأمريكيني،
م �ث��ل ج� ��ورج ب��و���ش وب �ي��ل كلينتون،
احل � ��ادث مل�ه��اج�م��ة اجل ��وه ��ر :كانت
ح��رب اخلليج احللقة الأوىل ،وكان
التدخل يف البو�سنة هو التايل ،وكان
ت��و��س�ي��ع ح�ل��ف ال�ن��ات��و ��ش��ر ًق��ا خطوة
اخرى ،على �سبيل املثال ال احل�صر.
وجت� ��در الإ�� �ش ��ارة ه�ن��ا �أي �� ً��ض��ا �إىل
�إع� ��ادة االن�ف�ت��اح ال�ت��دري�ج��ي لل�صني
بعد �أزم��ة تيانامنني -التي ينتقدها
الآن اجل�م�ي��ع يف �أم��ري �ك��ا ،ول�ك��ن مت
االحتفاء بها على نطاق وا�سع يف ذلك
ال��وق��ت ،على الأق��ل لتجنب ال�سماح
لل�صني باالنفتاح على امل�ستثمرين
الأوروبيني واليابانيني فقط.
مت دفع تو�سع الناتو يف الت�سعينات
مرة �أخرى �إىل قلب النقا�ش الدويل

ب �ع��د ال� �غ ��زو ال ��رو�� �س ��ي لأوك ��ران� �ي ��ا.
بالن�سبة للرو�س وحلفائهم ،ف�إن هذا
التو�سيع ه��و “اخلطيئة الأ�صلية”
التي انطلق منها كل �شيء ،مما ي�ضع،
كما يقولون ،امل�س�ؤولية الكاملة عن
“العملية الع�سكرية اخلا�صة” التي
قام بها فالدميري بوتني على عاتق
وا�شنطن.
امل���ع���رك���ة (الأب������دي������ة)؟ بني
الواليات املتحدة ورو�سيا
ك � �م � ��ا ه � � ��و احل � � � � ��ال يف جميع
الأيديولوجيات ،هناك ،يف الن�سخة
الرو�سية ،قليل من احلقيقة “مما
يجعلها معقولة” .يتعلق االمر هنا
ب �ق��رار وا��ش�ن�ط��ن الأح � ��ادي اجلانب
بالتمو�ضع ،من خالل الناتو ،داخل
دول و� �س��ط و� �ش��رق �أوروب � ��ا املحررة
حدي ًثا من نري رو�سيا.
من �أج��ل و�ضع الأم��ور يف �سياقها،
ي �ج��ب �أن ن �ت��ذك��ر ت��و� �س��ع االحت � ��اد
الأوروب ��ي يف ه��ذه الأرا� �ض��ي نف�سها.
ولطاملا كان تو�سع الناتو ي�سبق تو�سع
االحت ��اد الأوروب� ��ي .م��ن وج�ه��ة نظر
الأم��ري�ك�ي�ين ،ال مي�ك��ن ت��رك الدول
العازلة بني رو�سيا وقلب �أوروبا ،والتي
كانت حمط اهتمام الأمريكيني بعد
احلربني العامليتني ،والتي �أ�صبحت
م� ��رة �أخ � ��رى م��و� �ض��وع��ات �ساخنة،
حت��ت ال�سيطرة احل�صرية لالحتاد

الأوروبي ،و�إال ف�إنها �ستتوقف عن ان
تكون دوال عازلة.
و�إذا ك��ان ل�ل��والي��ات املتحدة هدف
ا� �س�ترات �ي �ج��ي ال ج � ��دال ف �ي��ه ،فهو
على وجه التحديد منع �أوروب��ا “�أو،
ل�ك��ي ن �ك��ون واق �ع �ي�ين� ،أمل��ان �ي��ا و � -أو
�أي جمموعة من الدول التي ترتكز
على �أملانيا” من �إق��ام��ة �أي ن��وع من
التعاون مع رو�سيا.
من القلب �إىل احللقة
م�ن��ذ تعوي�ضهم اململكة املتحدة
ب�صفتها القوة املهيمنة على العامل،
ورث الأم ��ري� �ك� �ي ��ون �إح� � ��دى �أ�شهر
نظرياتها :نظرية “قلب الأر�ض”
ال� �ت ��ي � �ص��اغ �ه��ا ال� ��� �س�ي�ر ه ��ال� �ف ��ورد
ماكيندر ،والتي وف ًقا لها �إذا �سيطرت
�أوروب��ا من ال�شرق (وبالتايل �أملانيا)
ع�ل��ى “قلب الأر�ض”“ ،وبالتايل
رو�سيا”� ،سوف تهيمن على �أورا�سيا،
وبالتايل على العامل.
مت ت� �ن ��اول �أط� ��روح� ��ة ماكيندر
�أث �ن��اء احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة من
ق �ب��ل ن �ي �ك��وال���س ��س�ب�ي�ك�م��ان� ،أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية بجامعة ييل من
�أ��ص��ل ه��ول�ن��دي ،وال ��ذي ح��ول�ه��ا �إىل
ن�ظ��ري��ة “رميالند”� ،أي “حلقة”
من البلدان التي ميكن �أن حتيط بـ
“القلب».
يف � �ص �ي��اغ��ة � �س �ب �ي �ك �م��ان ،ي�صبح

لإع � � � ��ادة ت �� �ش �ك �ي��ل الإم�ب��راط� ��وري� ��ة
الرو�سية” ،بهدف �أن ي�صبح “مكو ًنا
�أ� �س��ا� �س � ًي��ا لأوروب� � ��ا ال �ك�ب�رى  ...من
ل�شبونة �إىل فالديفو�ستوك” ،ردّت
وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري
كلينتون ب�شكل �سريع و�صريح:
«ه �ن��اك ح��رك��ة لإع� ��ادة �سوفياتية
امل�ن�ط�ق��ة .ل��ن ت���س� ّم��ى ك��ذل��ك� ،سوف
يطلق عليه احت��اد جمركي ،ويطلق
عليه االحت ��اد الأورا�� �س ��ي ...ل�ك��ن ال
نخطئ يف ذل ��ك ،ن�ح��ن نعلم م��ا هو
الهدف ،ونحاول �إيجاد طرق فعالة
لإبطائه �أو منعه».
�إذا ك ��ان اخل �ط��ر ،ال� ��ذي يخ�شاه
م ��اك �ي �ن ��در ،و� �س �ب �ي �ك �م��ان ،وكينان،
وك�ي���س�ن�ج��ر ،وك �ل �ي �ن �ت��ون ،ي�ت�م�ث��ل يف
احتاد قوى حمتمل بني قوة �صناعية
ك�ب�رى و “القلب” ال��رو� �س��ي ،فمن
ال��وا��ض��ح �أن ال�ت�ه��دي��د ال ��ذي يواجه
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ي��أت��ي ال�ي��وم �أكرث
من ال�صني من �أوروبا �أو اليابان.

التحكم يف هذه احللقة �أم ًرا حا�س ًما
ل�ل���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال �ع��امل .وق ��د متت
ترجمة ه��ذه الأط��روح��ة الح� ًق��ا �إىل
�سيا�سة االحتواء التي �صاغها جورج
كينان.
ب�ع��د احل ��رب ،حت��ول ال�ق�ل��ق ب�ش�أن
احتاد قاري �أورا�سيوي حمتمل قادر
ع �ل��ى حت ��دي ويف ال �ن �ه��اي��ة �إ�سقاط
ه�ي�م�ن�ت�ه��ا ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي م ��رت من
الربيطانيني �إىل الأمريكيني .كما
�أكد هرني كي�سنجر عالنية:
«يف ال �ن �� �ص��ف الأول م ��ن القرن
الع�شرين ،خا�ضت الواليات املتحدة
ح��رب�ين مل�ن��ع هيمنة خ�صم حمتمل
ع�ل��ى �أوروب � ��ا  ...يف ال�ن���ص��ف الثاين
من القرن الع�شرين “يف الواقع ،بد ًء
من عام  ،”1941خا�ضت الواليات
امل �ت �ح��دة ث �ل�اث ح � ��روب للمطالبة
بنف�س امل�ب��د�أ يف �آ�سيا ��-ض��د اليابان
وكوريا وفيتنام».
وداع��ا ملفاهيم “مهمة ح�ضارية”،
“الدفاع ع��ن احلرية”“ ،تر�سانة
الدميقراطية”� ،أو احل� ��رب �ضد دق �إ�سفني بني ال�صني ورو�سيا
ال�ن��زع��ة ال�ع���س�ك��ري��ة �أو ال�ف��ا��ش�ي��ة �أو وهكذا ،ف�إن حماولة دق �إ�سفني بني
ال�صني ورو�سيا هي بال �شك �إحدى
ال�شيوعية ...
الأول��وي��ات اال�سرتاتيجية للواليات
امل � �ت � �ح ��دة� ،إن مل ت �ك ��ن الأول � ��وي � ��ة
التهديد الأورا�سي
ع �ن��دم��ا �أط �ل��ق ف�ل�ادمي�ي�ر بوتني اال�سرتاتيجية.
م ��ع احل � ��رب ال �ت��ي ب � ��د�أت يف 24
ع��ام  2011اق�تراح��ه ب���ش��أن احتاد
�أورا�سيا “�إحدى املحاوالت العديدة ف�ب�راي ��ر ،ق��دم��ت رو� �س �ي��ا خدمتني

 -حماولة دق �إ�سفني بني ال�صني ورو�سيا هي بال �شك �إحدى الأولويات اال�سرتاتيجية للواليات املتحدة� ،إن مل تكن الأولوية اال�سرتاتيجية

امريكا ترف�ض املركز الثاين

معركة تعدد الأقطاب تزداد حدة

عظيمتني ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة :لقد
ق��ام��ت ب ��إع��ادة ت��وح�ي��د ح�ل��ف �شمال
الأط�ل���س��ي وتو�سيعه وت�سلحه ،مما
�أدى �إىل �إزال��ة �إمكانية التو�صل �إىل
اتفاقية مع �أوروب��ا �أو حتى مع عدد
ق�ل�ي��ل م��ن ال � ��دول الأوروب � �ي � ��ة ،كما
عززت عدم ثقة بكني يف مو�سكو.
ا�ستفاد الأمريكيون من هذا ،لكن
اال�سرتاتيجية ال ميكن �أن ُتبنى على
�أخطاء اخل�صم الفادحة .حقيقة �أن
ه�ن��اك ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م�ف��رو��ض��ة من
قبل الظروف “جتنب “املركز الثاين
للواليات املتحدة الأمريكية” ،على
حد تعبري �أوباما” ال تعني �أن هناك
ا�سرتاتيجية واعية ومع ّرفة ب�شكل
وا�ضح.
للبحار
«ال ت��وج��د ري ��اح م��وات �ي��ة ّ
الذي ال يعرف �إىل �أين يذهب” ،قال
�سينيكا بحكمة ،وال��والي��ات املتحدة
ت���ش�ب��ه ه� ��ذا ال� �ب � ّ�ح ��ار :مل ي �ت��م بعد
حت��دي��د ت��راج�ع�ه��ا الن�سبي ك�م��ا هو،
وانق�سامها ال�سيا�سي الداخلي يعني
�أن �أي فر�ضية ا�سرتاتيجية ممكنة
قد يتم تعديلها -وحتى عك�سها -كل
�أربع �سنوات.
من جهة اخرى ،ال يزال جزء كبري
م��ن ال�ط�ب�ق��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف البالد
ي�ت�غ��ذى ع�ل��ى احل �ك��اي��ة ال �ت��ي رواه ��ا
كارل روف ،م�ست�شار جي دبليو بو�ش،
منذ ما يقرب من ع�شرين عامًا:
«ع �ن��دم��ا ن �ت �ح��رك ،ن�خ�ل��ق واقعنا
اخلا�ص” ،وبينما يكافح املتخ�ص�صون
لدرا�سة ه��ذا الواقع �أو فك �شفرته،
“�سنعمل مرة �أخ��رى “اعتمادًا على
ال�سياق” ،ون�خ�ل��ق ح�ق��ائ��ق جديدة
�أخرى».
وال �ي��وم ،ف ��إن الآالف م��ن “روف”
امل��وج��ودي��ن يف ال�ط�ب�ق��ة ال�سيا�سية
الأم��ري�ك�ي��ة ي�ق��دم��ون لبلدهم نف�س
اخل��دم��ة ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا م�ست�شارو
ب��وت�ين لبلدهم :بنواياهم احل�سنة
وجهلهم بالإكراهات اجليو�سيا�سية،
مي �ه��دون ال �ط��ري��ق ن�ح��و ه ��ذا الذي
ميكن �أن يتحول ب�سرعة �إىل جحيم.
-------------------------*�أ���س��ت��اذ م�����س��اع��د ،اجلغرافيا
ال�سيا�سية واجلغرافيا ال�سيا�سية
للأديان ،معهد العلوم ال�سيا�سية
بباري�س

االثنني  25يوليو  2022م  -العـدد 13602
2022 - Issue No 13602

July

25

عربي ودويل

Monday

ال�صني حتذر �أمريكا من زيارة بيلو�سي لتايوان
•• بكني-رويرتز

ذك � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة ف��اي �ن��ان �� �ش��ال تاميز
�أن ال �� �ص�ين وج �ه��ت حت ��ذي ��رات قوية
لإدارة الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و بايدن
م��ن زي ��ارة حمتملة لرئي�سة جمل�س
النواب نان�سي بيلو�سي �إىل تايوان يف
�أغ�سط�س �آب.ون�ق��ل التقرير عن �ستة
م�صادر مطلعة قولها �إن التحذيرات
كانت �أق��وى بكثري من تهديدات �سبق
�أن وج�ه�ت�ه��ا ب�ك�ين ع�ن��دم��ا ك��ان��ت غري

12

را��ض�ي��ة ع��ن الإج � ��راءات �أو ال�سيا�سة
الأم��ري �ك �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ت��اي��وان التي
تعتربها ال�صني ج��زءا م��ن �أرا�ضيها.
ونقلت ال�صحيفة ع��ن امل�صادر قولها
�إن هذا اخلطاب اخلا�ص ي�شري �إىل رد
ع�سكري حمتمل.
وامتنع جمل�س الأمن القومي ووزارة
اخلارجية الأمريكية عن التعليق على
هذا التقرير .ومل ترد وزارة اخلارجية
ال�صينية بعد على طلب م��ن رويرتز
للتعليق �أم�س الأحد.

وت�ك�ث��ف ال���ص�ين ن���ش��اط�ه��ا الع�سكري
ح� ��ول ت ��اي ��وان � �س �ع �ي��ا ل�ل���ض�غ��ط على
احلكومة املنتخبة دميقراطيا هناك
ل �ق �ب��ول ال �� �س �ي��ادة ال���ص�ي�ن�ي��ة .وتقول
ح �ك��وم��ة ت ��اي ��وان �إن � �س �ك��ان اجلزيرة
البالغ ع��دده��م  23مليونا فقط هم
من ميكنهم تقرير م�ستقبلهم و�إنها،
رغم رغبتها يف ال�سالم ،ف�إنها �ستدافع
عن نف�سها �إذا تعر�ضت للهجوم.
كانت ال�صحيفة قد ذكرت يف  18يوليو
متوز �أن بيلو�سي تعتزم زيارة تايوان يف

�أغ�سط�س �آب.
وب �ع��د ذل ��ك ب �ي��وم واح� ��د ،ق��ال��ت وزارة
اخلارجية ال�صينية �إن زي��ارة بيلو�سي
لتايوان �ستقو�ض ب�شكل خطري �سيادة
ال�صني و�سالمة �أرا�ضيها ،و�إن الواليات
املتحدة �ستتحمل عواقب ردها.
وي��وم الأرب �ع��اء ،ق��ال ب��اي��دن �إن��ه يعتزم
ال�ت�ح��دث م��ع ال��رئ�ي����س ال�صيني �شي
ج�ي�ن ب �ي �ن��غ ب �ح �ل��ول ن �ه��اي��ة ال�شهر،
وب��دا �أن��ه ي�شكك يف ما ت��ردد عن رحلة
بيلو�سي �إىل تايوان.

البيد�:إغالق الوكالة اليهودية
يف رو�سيا �سي�ؤثر على العالقات

•• القد�س-وكاالت

�أكد رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي يائري البيد �أن �إغالق مكتب الوكالة اليهودية يف رو�سيا �سيمثل
حدثاً خطرياً من �ش�أنه الت�أثري على العالقات بني البلدين.
و�أعطى البيد توجهيات لإعداد فريق قانوين ليكون م�ستعدا لل�سفر �إىل مو�سكو فور موافقة
رو�سيا على �إجراء حمادثات بهذا ال�ش�أن ،وفقاً ملا نقلته وكالة “بلومربغ” للأنباء.
وي�أتي هذا بينما تعتزم وزارة العدل الرو�سية حل الوكالة ،بعد رفع دعوى ق�ضائية �أمام حمكمة
مقاطعة با�سماين يف مو�سكو �ضد املنظمة ،التي تدعم اليهود املهاجرين لإ�سرائيل .و�ستعقد
جل�سة ا�ستماع يف  28يوليو(متوز) اجلاري.ووفقاً لتقارير ،ف�إنه يعتقد �أن حظر املنظمة غري
احلكومية له �أ�سباب �سيا�سية ،ومن املرجح �أن ي�ؤدي ذلك �إىل توتر بني رو�سيا و�إ�سرائيل.

اليونان تكافح حرائق الغابات ..وحريق خطري يف كاليفورنيا

بايدن :تغري املناخ تهديد وجودي لأمتنا والعامل
•• عوا�صم�-أ ف ب

توا�صل اليونان مكافحة ثالثة حرائق غابات
رئي�سية يف ال�شمال واجل �ن��وب وال���ش��رق ،فيما
تخ�شى ح ��دوث ك ��وارث ج��دي��دة ب�سبب موجة
احلر التي ت�ضرب البالد.
ويف ج��زي��رة لي�سبو�س ،ي�ستمر احل��ري��ق الذي
ان��دل��ع ال�سبت و�أدى �إىل �إج�ل�اء مئات ال�س ّياح
و�سكـــــان منتجع فاتريا ال�ساحلي ،بح�سب رجال
الإط�ف��اء .و�أف��ادت قناة “اي ار تي” ب ��أنّ �أربعة
منازل على الأقل د ُّمرت.
وتت�أثـــــــر اليونـــان مبـــــوجة حـــــ ّر منذ ال�سبت،
من املتوقع �أن ت�ستمــــــر ع�شـــــــرة �أي��ام على �أن
ت�صـــــــل درجات احلرارة �إىل  42درجة مئوية يف
مما يثري خماوف من حرائق
بع�ض املنــــــاطقّ ،
�أخرى.
يف � �ش �م��ال ال � �ب �ل�اد ،ي��وا� �ص��ل رج � ��ال الإط� �ف ��اء
مب�ساعدة متط ّوعني لليوم الرابع على التوايل،
مكافحة حريق عنيف يف حديقة داديا الوطنية،
املعروف مب�ستعمرة الن�سور.
و�أ� �ش��ار امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م ق�سم الإط �ف��اء �إىل �أن
احل��ري��ق ال ��ذي ك ��ان ��ص�ع�ب�اً ب�شكل ا�ستثنائي،
�أجرب ال�سلطات على �إخالء القرية داديا م�ساء
ال�سبت.
ويف بيلوبونيز ،مت �إخ�لاء قرية كري�سوكيالريا
م�ساء ال�سبت ب�سبب حريق بالقرب من كوروين،
وتتوا�صل امل�ساعي لإطفائه الأحد.
و�أدى حريق غابات يف جبال بالقرب من �أثينا
الأرب �ع��اء� ،إىل �إحل ��اق �أ� �ض��رار ب�ع��دد م��ن منازل
و�أجرب عدة مئات على املغادرة.
وي ��أت��ي ان�ت���ش��ار ه��ذه ال�ظ��واه��ر اجل��وي��ة نتيجة
لالحتبا�س احلراري وفقاً للعلماء ،يف ّ
ظل زيادة

انبعاثات غ��ازات االحتبا�س احل��راري من حيث
ال�شدة واملدة والتكرار.
ودم� ��رت م��وج��ة احل��ر وح��رائ��ق ال �غ��اب��ات العام
ّ
امل��ا��ض��ي � 103آالف ه�ك�ت��ار ،ك�م��ا قتلت ثالثة
�أ�شخا�ص يف اليونان.
�إىل ذلك ،اندلع حريق غابات كبري ميتد ب�سرعة
يف كاليفورنيا بينما ت�ضرب موجة من “احلر
ال�شديد” ع���ش��رات امل�لاي�ين م��ن الأمريكيني
يف نهاية الأ�سبوع بينما تتوقع �أجهزة الأر�صاد
اجلوية درجات حرارة قيا�سية يف و�سط الواليات
املتحدة و�شمال �شرقها.
ان��دل��ع ح��ري��ق “�أوك فاير”  -ال ��ذي و�صفته
ال�سلطات بالـ “متفجر”  -اجلمعة يف مقاطعة
م��اري�ب��و��س��ا ،ق��رب حديقة يو�سمايت الوطنية
و�أكواخها العمالقة.
وام �ت��د ع�ل��ى م���س��اح��ة  4800ه�ك�ت��ار ،مدمراً

ع�شرة عقارات وملحقاًَ الأ�ضرار بخم�سة �أخرى،
وف��ق ت�ق��ري��ر � �ص��ادر ال�سبت ع��ن �إدارة الغابات
واحلماية من احلرائق يف كاليفورنيا.
و ُق �ط �ع��ت ط ��رق ع ��دة و� �ص��درت �أوام � ��ر ب�إخالء
م �ن��اط��ق ع� ��دة ،ف�ي�م��ا مل ت �ت��م ال �� �س �ي �ط��رة على
“الن�شاط ال�شديد” للحريق الذي عمل �أكرث
م��ن � 500إط �ف��ائ��ي ال���س�ب��ت ع�ل��ى مكافحته،
بح�سب امل�صدر ذاته.
ون �ق �ل��ت ��ص�ح�ي�ف��ة ل ��و� ��س �أجن �ل ����س ت ��امي ��ز عن
م�س�ؤولني تقديرهم �أن حما�صرته قد ت�ستغرق
�أ�سبوعا.
مت �إج�ل�اء �أك�ث�ر م��ن �ستة �آالف �شخ�ص ،وفق
امل�ت�ح��دث با�سم �إدارة الإط �ف��اء يف كاليفورنيا،
م���ض�ي� ًف��ا �أن م��وظ �ف�ين م��ن خم�ت�ل��ف املجاالت
ي�ت��دف�ق��ون م��ن جميع �أن �ح��اء ال��والي��ة لتقدمي
امل�ساعدة.

و�أعلن حاكم والية كاليفورنيا غافني نيو�سوم
“حالة الطوارئ” يف م �ق��اط �ع��ة ماريبو�سا
ال�سبت ،ب�سبب “اخلطر ال�شديد على �سالمة
الأرواح واملمتلكات” .وي�سمح ذلك بالإفراج عن
متويل.
و�أكد عامل املناخ يف جامعة كاليفورنيا يف لو�س
�أجنل�س دانيال �سوين� ،أن احلريق “انت�شر ب�شكل
كبري يف جميع االجتاهات تقري ًبا ( )...يف �سياق
قابلية كبرية لال�شتعال ،وجفاف �شديد».
و�أ��ض��اف على تويرت “يبدو �أن �سل�سلة حرائق
الغابات ال�صغرية غ�ير امل��دم��رة التي �شهدتها
كاليفورنيا حتى الآن هذا املو�سم قد انتهت».
و�شهد ال�غ��رب الأم�يرك��ي يف ال�سنوات الأخرية
حرائق ا�ستثنائية من حيث حجمها و�شدتها،
مع امتداد ملحوظ جداً ملو�سم احلرائق ،وهي
تغي املناخ.
ظواهر ين�سبها العلماء �إىل رّ

ن�شر �شهود عيان �صورا على و�سائل التوا�صل
االجتماعي لزوبعة �ضخمة من الدخان الكثيف
املت�صاعد من غابة ،مثل الإع�صار ،وهي ظاهرة
خطرية ميكن �أن ت�ؤجج احلريق.
تعد احلرائق �أحد �أكرث العواقب امل�أ�ساوية ملوجة
احلر التي ت�شهدها الواليات املتحدة يف نهاية
ه��ذا الأ��س�ب��وع ،يف منطقة تقع بني كاليفورنيا
و�أوريغون يف الغرب ومتتد �إىل الو�سط وال�شمال
ال�شرقي.
ومن املتوقع �أن تبلغ درجات احل��رارة يف هاتني
املنطقتني ذروتها .
وق��ال��ت هيئة الأر� �ص��اد اجل��وي��ة الوطنية م�ساء
ال�سبت “من ال�سهول اجلنوبية �إىل ال�شرق،
�ستكون درجات احلرارة �شديدة الق�سوة” .كما
حذرت من هبوب عوا�صف رعدية �شديدة.
و�شعر �سكان العا�صمة وا�شنطن بحر خانق،

حيث اقرتبت درج��ات احل��رارة اخل��ط الرمزي
ل 100درج��ة فهرنهايت ( 38درج��ة مئوية)
والذي يتوقع �أن تبلغه �أو تتخطاه الأحد للمرة
الأوىل منذ �سنوات.
ك��ذل��ك مل ت���س�ل��م ن �ي��وي��ورك م ��ن احل ��ر حيث
اقرتبت احلرارة من  35درجة مئوية .وميكن
�أن ت�صل احل��رارة �إىل  43درج��ة يف �أج��زاء من
ي��وت��ا (غ � ��رب) و�أري� ��زون� ��ا (ج� �ن ��وب) وال�شمال
ال�شرقي ،وفق هيئة الأر�صاد اجلوية الوطنية.
و�أدت م��وج��ة احل��ر �إىل زي ��ادة ع��دد االت�صاالت
بخدمات ال �ط��وارئ ب�سبب ال��وع�ك��ات ال�صحية
املرتبطة بارتفاع درجات احلرارة.
وق��ال م��دي��ر وك��ال��ة �إدارة ال �ط��وارئ يف منطقة
تول�سا يف �أوكالهوما جوزف كرالي�سيك ل�شبكة
“�سي �إن �إن” �إن “احلرارة ه��ي القاتل الأول
امل�ت�ع�ل��ق بالطق�س يف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة� .إنها
تفوق بكثري �أي قاتل �آخر مرتبط بالطبيعة».
يف بو�سطن �أعلنت رئي�س البلدية مي�شيل وو
“حالة طوارئ ب�سبب احلر”،
داع�ي� ًة �إىل فتح الأم��اك��ن العامة وامل�سابح ملدة
�أطول ،بينما قد تبلغ احلرارة  37درجة الأحد.
وهذا الأ�سبوع� ،أكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن
مرة �أخرى “اخلطر الوا�ضح والفوري” الذي
ميثله تغري املناخ ،معتربا �أنه “تهديد وجودي
لأمتنا والعامل”.
ل�ك��ن ه��ام����ش حت��رك��ه حم ��دود يف الكونغر�س
واملحكمة العليا.
�سجل الكوكب عدة موجات حر هذا العام ،منها
يف مت��وز-ي��ول�ي��و يف �أوروب ��ا الغربية ،ويف �آذار-
مار�س وني�سان�-أبريل يف الهند.
ويعترب تزايدها عالمة على تغري املناخ ،وفق
العلماء.

مئات ال�ضحايا ..ملاذا ترتفع الوفيات جراء احلرارة يف �أوروبا؟
•• عوا�صم-وكاالت

ً
إكلينكيا
االن�شقاقات متيت تنظيم الإخوان الإرهابي� ..
•• عوا�صم-وكاالت

تفاقمت �أزمة االن�شقاقات داخل تنظيم الإخوان الإرهابي خالل الفرتة
الأخ�ي�رة ،بوجود كيانني فعلياً بعد �إع�لان جبهة لندن بقيادة �إبراهيم
منري ت�شكيل جمل�س �شورى جديد مواز ملجل�س ال�شورى املنتمي جلبهة
ا�سطنبول بقيادة حممود ح�سني.
وك�شفت قيادات يف تنظيم الإخوان عن االنتهاء من ت�شكيل جمل�س �شورى
الإخ��وان جبهة �إبراهيم منري بينهم خالد حمدي وطاهر عبد املح�سن
وعالء الإبياري وعلي عبد احلميد ،و�إلغاء جمل�س �شورى حممود ح�سني
الذي يتكون غالبية �أع�ضائه من �إخوان الداخل وعدد من قيادات جبهة
ا�سطنبول ،والبدء يف تطوير م�ؤ�س�سات اجلماعة وت�شكيلها من جديد.
�أزم��ة االن�شقاقات يف تنظيم الإخ��وان بلغت ذروتها حيث �أ�صدرت جبهة
�إ�سطنبول بقيادة حممود ح�سني بياناً جديداً قررت فيه ف�صل �إبراهيم
منري،
زعيم جبهة لندن ،نهائياً من اجلماعة وكذلك قيادات بجبهته.
وك���ش�ف��ت جم�م��وع��ة �إ��س�ط�ن�ب��ول ق�ب��ل �أي� ��ام �أن “جمل�س ال �� �ش��ورى بحث
املمار�سات الفردية والإجراءات غري امل�ؤ�س�سية التي يقوم بها بع�ض الإخوة
يف حماولة لفر�ض واقع جديد و�إن�شاء كيانات موازية للكيانات ال�شرعية
باجلماعة».
التنظيم مات �إكلينكي ًا
وقال متخ�ص�صون يف احلركات الأ�صولية يف م�صر �إن “جمل�س �شورى
التنظيم يف الظروف العادية “غري مكتمل” ،والتنظيم فقد كثرياً من
مقومات ا�ستمراره ،ويعاين من خلل �إداري ،و�صراع على النفوذ والأموال،
ورمبا مات اكلينكياً.
و�أو��ض��ح مراقبون ل�صحيفة “ال�شرق الأو�سط” �أن ال�صراع جت��دد بني
�إبراهيم منري وحممود ح�سني �أخرياً عقب قيام جبهة �إ�سطنبول بالإعالن
عن عزل �إبراهيم منري من من�صبه وف�صله نهائياً وكذلك �أع�ضاء جبهته،
فيما ردت “جبهة لندن” بت�شكيل “جمل�س ��ش��ورى جديد” و�إعفاء
�أع�ضاء “�شورى �إ�سطنبول” ال�ستة وحممود ح�سني نف�سه من منا�صبهم.
وقال الباحث املتخ�ص�ص يف احلركات الأ�صولية مب�صر عمرو عبد املنعم،
�إن “اجتماع �إبراهيم منري لت�شكيل جمل�س �شورى جديد ا�ستمر � 4أيام
يف �أحد الفنادق خارج �إ�سطنبول ،بح�ضور � 40شخ�صاً ،وح�ضر لأول مرة

ع�ضو جمل�س �شورى الإخوان �أمري ب�سام “املقيم يف تركيا” ،كما ح�ضر
عدد من غري التنظيميني ،ومن بينهم �سيف عبد الفتاح ،وع�صام عبد
ال�شايف ،وبع�ض الإعالميني ،وم�صريون من �أقطار خمتلفة» ،م�ضيفاً �أنه
مت يف االجتماع اختيار نائبني لإبراهيم منري.
وفيما يخ�ص التوقعات ح��ول من �سيح�سم امل�شهد “�شورى لندن” �أم
“�شورى �إ�سطنبول” ،قال عبد املنعم لل�صحيفة “ال ن�ستطيع �أن نقول
حتى هذه اللحظة من �سيح�سم القرار ،هم �صنعوا “�شورى جديداً” من
قبل وما يحدث الآن ا�ستن�ساخ لأحداث وقعت من قبل ،فمكتب �إ�سطنبول
ع�ّي�نّ “جمل�س �شورى” بعد �إقالة بع�ض قيادات (ال�شورى) يف ال�سابق
منذ ع��ام وع�ّي�نّ متحدثاً ر�سمياً ،قلده �سريعاً “�شورى لندن” وو�ضع
متحدثاً ر�سمياً ،وبد�أ يف حماولة ال�سيطرة على مفا�صل التنظيم” ،الفتاً
�إىل �أن “ال�صراع الآن “تك�سري عظام” ط��رف ُي�سرب اجتماع “�شورى
�إ�سطنبول” ،و�آخر �س ّرب اجتماع “�شورى لندن».
انهيار التنظيم
فيما قال املدير التنفيذي ملكتب القاهرة ملركز درا�سات ال�شرق الأو�سط
بباري�س منري �أدي��ب� ،إن تنظيم الإخ��وان الإره��اب��ي على و�شك االنهيار،
مو�ضحا �أن��ه لي�س جم��رد خالفات �أو جبهتني خمتلفتني ولكنه انهيار
التنظيم.
و�أ�ضاف اخلبري ال�سيا�سي منري �أدي��ب يف ت�صريحات لقناة �سي بي �سي
امل�صرية� ،أن تنظيم الإخ��وان الإرهابي يعي�ش حالة من التفكك الفرتة
احلالية ،مما يو�صل �إىل انهيار البنية التنظيمية للجماعة ،م�شرياً �إىل
�أن هناك �صراعات داخل تنظيم الإخ��وان الإرهابي ب�سبب الف�ساد املايل
والإداري.
و�أو�ضح املدير التنفيذي ملكتب القاهرة ملركز درا�سات ال�شرق الأو�سط
بباري�س� ،أن ت�سجيالت �صوتية ك�شفت ال�صراعات داخل التنظيم الإرهابي،
فالتنظيم �أ�صبح بر�أ�سني :جبهتا �إبراهيم منري وحممود ح�سني ،وكذلك
جبهة املكتب العام.
واجتمع مكتب الإر�شاد العاملي للتنظيم يف لندن يونيو املا�ضي بح�ضور
عدد من قيادات ال�صف الأول للتنظيم ،من دون حممود ح�سني.
و�أ�صدر “مكتب الإر�شاد العاملي” بياناً �أكد فيه “�ضرورة تقدمي البيعة
مل�ن�ير ب��اع�ت�ب��اره ق��ائ�م�اً ب��أع�م��ال م��ر��ش��د الإخ � ��وان ،يف ح�ين �أمل ��ح “�شورى
�إ�سطنبول” �إىل تن�صيب ح�سني قائماً بعمل مر�شد التنظيم.

جت � �ت� ��اح م �ع �ظ ��م ب� � �ل � ��دان ال � �ق� ��ارة
الأوروب �ي��ة وخ��ا��ص��ة تلك الواقعة
يف جنوبها ،ك�إ�سبانيا والربتغال
وفرن�سا واليونان و�إيطاليا ،منذ
ن �ح��و �أ� �س �ب��وع�ين م ��وج ��ات ح ��رارة
قيا�سية وغ�ير معهودة تزيد على
 40درجة مئوية ،يرافقها اندالع
حرائق وا�سعة يف الغابات وحتى يف
�ضواحي امل��دن واملناطق ال�سكنية
امل ��أه ��ول ��ة ،م��ا ت���س�ب��ب يف ت�سجيل
مئات الوفيات بني مواطني عدد
م ��ن ت �ل��ك ال � � ��دول ج � ��راء ارت� �ف ��اع
درجات احلرارة.
ففي الربتغال لوحدها �أعلن عن
ت�سجيل �أكرث من �ألف حالة وفاة،
ويف جارتها �إ�سبانيا �سجلت وفاة
�أك �ث��ر م ��ن �� 500ش�خ����ص بفعل
درج� ��ات احل� ��رارة امل�ل�ت�ه�ب��ة ،الأمر
الذي طرح عالمات ا�ستفهام حول
ال�سبب يف ت�سجيل كل هذه الأرقام
املخيفة من �ضحايا اجلو احلار يف
�أوروب��ا ،يف حني �أن بلدانا ومناطق
�أخ� � � ��رى ح � ��ول ال � �ع� ��امل معروفة
مب �ن��اخ �ه��ا ال �� �ش��دي��د احل� � � ��رارة ،ال
ت�شهد مثل هذه احلاالت.
وتعليقا على ه��ذه املفارقة ،يقول
اخل �ب�ير ال���ص�ح��ي زام� ��و بختيار،
يف ح��دي��ث ل�ـ���س�ك��اي ن �ي��وز عربية
”:الأمر ي��رت�ب��ط بجملة عوامل
وم�سببات �أبرزها �أن تغريات املناخ
املتطرفة �أ�سهمت يف قلب التوازن
البيئي واملناخي ر�أ��س��ا على عقب،
ب�ح�ي��ث ب��ات��ت �أوروب � ��ا م�ث�لا خالل
ال���س�ن��وات القليلة املا�ضية ت�شهد
ارت�ف��اع��ا م�ه��وال يف درج ��ات حرارة
ال�صيف ،الأم��ر ال��ذي ال يتنا�سب
وطبيعة اعتياد �سكان القارة على
املناخ البارد عامة واملعتدل �صيفا،
ول� �ه ��ذا جن ��د �أن ك �ث�يري��ن منهم
وخ��ا��ص��ة ك�ب��ار ال���س��ن وامل��ر��ض��ى ال
يتحملون هذا التغري الدراماتيكي
يف درج� � ��ات احل� � � ��رارة ،وبع�ضهم
يفقدون حياتهم جزاء ذلك».
و�أ� �ض��اف ب�خ�ت�ي��ار ق��ائ�لا“ :الأمر
ي �ت �ع �ل��ق �إذن ب� �ت� �غ�ي�رات مناخية
تتعار�ض ومنط عي�ش الأوروبيني

و�أ� �س �ل ��وب م�ع��ا��ش�ه��م ومعمارهم،
ح� �ي ��ث �أن ال� �ك� �ث�ي�ر م� ��ن البيوت
وامل���س��اك��ن الأوروب� �ي ��ة م�ث�لا تكون
غ�ير جم �ه��زة ك�م��ا ي�ج��ب ملواجهة
مثل هذه احلرارة املرتفعة،
ويف النتيجة يكون �صعبا التكيف
م��ن ق �ب��ل � �س �ك��ان �أوروب� � ��ا م��ع هذا
االن �ق�لاب امل�ن��اخ��ي ،وال �سيما من
ق �ب��ل م ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن �أم ��را� ��ض
مزمنة يفاقم الإع�ي��اء واالحرتاز
من حراجة حاالتهم املر�ضية».
م��ن جهته ،يقول اخلبري املناخي
وع �� �ض��و االحت � ��اد ال �ع��امل��ي حلفظ
الطبيعة �أمين قدوري ،يف لقاء مع
�سكاي نيوز عربية  ”:تئن القارة
الأوروبية هذا ال�صيف حتت وط�أة
معدالت مرتفعة جدا من درجات
احل � � ��رارة وم ��وج ��ات ج �ف��اف غري
م�سبوقة،
�أدت النت�شار احل��رائ��ق يف غابات
دول جنوب �أوروبا بالأخ�ص بجنوب
ف��رن���س��ا ويف �إ��س�ب��ان�ي��ا والربتغال،
وال �ت��ي وث�ق��ت ع��ن ط��ري��ق الأقمار
ال�صناعية لوكالة  NASAالتي
التقطت ��ص��ور ف�ضائية لأعمدة
الدخان املت�صاعدة ب�سبب حرائق
ال �غ��اب��ات يف �إ��س�ب��ان�ي��ا والربتغال،
وال �ل �ت�ين ��س�ج�ل�ت��ا �أرق ��ام ��ا مفزعة
ل �ل��وف �ي��ات ب �� �س �ب��ب ارت � �ف� ��اع درج ��ة
احل ��رارة ال�ت��ي تخطت  40درجة
م��ع م�ن��اخ ج ��اف ،يف دول �ساحلية
مل ي�سبق لها �أن تعاي�شت مع هكذا
موجات».

وي�سرت�سل ق��دوري قائال “تعزى
�أ�� �س� �ب ��اب ه� ��ذا ال �ت �ط��رف املناخي
لأح��د املرتفعات اجلوية (مرتفع
الآزوري) ال� ��ذي ي�ع�ت�بر طبيعيا
يف ظ��روف��ه القيا�سية خ��ارج �إطار
ع �م �ل �ي��ات ال �ت �غ�ير امل �ن ��اخ ��ي ،التي
ح��ول��ت ط�ب�ي�ع��ة ه ��ذا امل��رت �ف��ع من
منقذ الب�شرية يف املناطق الباردة
�إىل قاتل لها يف دول جنوب القارة
الأوروبية،
ف �م��رت �ف��ع الآزوري وه� � ��و �أح� ��د
امل ��رت� �ف� �ع ��ات � �ش �ب��ه اال�� �س� �ت ��وائ� �ي ��ة
الن�شطة� ،أطل�سية امل�صدر مركزه
ج ��زر الآزور يف اجل� ��زء ال�شرقي
للمحيط الأطل�سي وهي جزر تتبع
جغرافيا دول��ة الربتغال ،يقت�صر
ت � ��أث�ي��ره خ �ل��ال ف �� �ص��ل ال�صيف
ع�ل��ى دول ج �ن��وب �أوروب � ��ا و�شمال
�إفريقيا ،لي�صل ت�أثريه عند الذروة
حلو�ض البحر املتو�سط وال�شمال
الإفريقي».
ويتابع اخلبري املناخي �شرح طبيعة
ما يع�صف ب�أوروبا“ :بالتزامن مع
االح �ت�راز ال�ع��امل��ي وارت �ف��اع معدل
ت ��زاي ��د درج � ��ة احل � � ��رارة ،بح�سب
املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية
التي تتنب�أ بارتفاع مرتقب بحوايل
 1.5درجة خالل ال�سنوات الع�شر
املقبلة ،ازدادت �شدة ت�أثري مرتفع
الآزوري ب �� �ص��ورة �أدت لو�صول
موجات من احل��رارة مل ت�شهدها
دول اجل �ن��وب الأوروب� � ��ي ،م�سببة
وفاة �أعداد كبرية من النا�س يف كل

من �إ�سبانيا والربتغال حتديدا».
وع��ن �سبب ت�سجيل م�ئ��ات حاالت
ال��وف��اة يف دول �أوروب �ي��ة على وقع
ت�صاعد حرارة اجلو،
ي �ق��ول ق� � ��دوري ”:الآلية التي
من خاللها ي ��ؤدي ارت�ف��اع درجات
احل� � � ��رارة ل� �ل� �م ��وت ،ه ��ي �أن هذه
الدرجات العالية ،ترفع من ن�شاط
ال � � ��دورة ال ��دم ��وي ��ة ب �غ �ي��ة تربيد
اجل�سم،
بالتايل ت��زداد �سرعة �ضخ القلب
للدم �إىل �أن ت�صل مراحل اجهاد
ل �ع �� �ض�لات اجل �� �س��م ك��اف��ة ومنها
القلب ،وترفع �إثر ذلك احتمالية
ال��وف��اة يف ح��ال راف��ق ه��ذا الإعياء
�أمرا�ض مزمنة».
وي�خ�ت��م اخل�ب�ير البيئي واملناخي
بالقول”:بالتايل م� ��ا يحدث
ب � ��أوروب� ��ا الآن دل �ي ��ل دام � ��غ �آخ ��ر
ي���ض��اف لل��أدل��ة امل �ت��زاح �م��ة حول
ف ��داح ��ة ال �ت �غ�ي�ر امل� �ن ��اخ ��ي ال ��ذي
يعانيه الكوكب وخماطره اجلمة
على الوجود الب�شري ،ما ي�ستدعي
��ض��رورة التحرك العاملي الفوري
لتقليل �آث��ار كارثة التغري املناخي
القاتلة،
من خالل تقليل انبعاثات غازات
االح�ت�رار العاملي وحم��اول��ة اعادة
�إن �ع��ا���ش ط�ب�ق��ات ال �غ�لاف اجلوي،
م � ��ن خ� �ل ��ال ت �ف �ع �ي ��ل ت ��و� �ص �ي ��ات
وب �ن ��ود وق ��وان�ي�ن ات �ف��اق �ي��ات قمم
امل �ن��اخ امل�ت�ت��اب�ع��ة م��ن ب��اري ����س �إىل
غال�سكو».

االثنني  25يوليو  2022م  -العـدد 13602

عربي ودويل

2022 - Issue No 13602

July

25

Monday

املر�شحان لرئا�سة حكومة بريطانيا �ضد الهجرة غري ال�شرعية
•• لندن-رويرتز

ت �ع �ه��د امل �ت �ن��اف �� �س��ان ع �ل��ى خ�ل�اف��ة رئي�س
وزراء بريطانيا بوري�س جون�سون �أم�س
الأح ��د ب��ال�ت���ص��دي لق�ضية ال�ه�ج��رة غري
ال�شرعية وجعلها �أول��وي��ة و�أعلن كالهما
دعمه ل�سيا�سة احلكومة املتمثلة يف �إر�سال
املهاجرين �إىل رواندا.
وي�ت�ن��اف����س وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ال �� �س��اب��ق ري�شي
�سوناك ووزيرة اخلارجية ليز ترا�س على
من�صب رئي�س الوزراء يف بريطانيا بعد �أن

�أج�برت انتقادات حلكومة جون�سون التي
الح�ق�ت�ه��ا ال�ف���ض��ائ��ح رئ�ي����س ال � ��وزراء على
التنحي.
وق��د اخ�ت�ل��ف امل��ر��ش�ح��ان ح�ت��ى الآن حول
توقيت �أي تخفي�ضات �ضريبية يف وقت
تواجه فيه بريطانيا ارتفاعا يف الت�ضخم
وت��وق �ف��ا يف ال �ن �م��و وع � ��ددا م �ت��زاي��دا من
الإ�ضرابات.
وو� �ص��ف ��س��ون��اك نف�سه ي��وم ال�سبت ب�أنه
“املر�شح الأق ��ل حظا يف الفوز” بعد �أن
ت���ص��درت ت��را���س ا�ستطالعات ال ��ر�أي بني

�أع�ضاء حزب املحافظني الذين �سيعينون الزعامة� ،إنها �ستتطلع �إىل موا�صلة املزيد امل�ستويات املنا�سبة م��ن ال�ق��وة واحلماية
زعيمهم املقبل ورئي�س الوزراء الربيطاين .م��ن “�شراكات ال�ت�ع��ام��ل م��ع دول ثالثة ع �ل��ى ح� ��دودن� ��ا .ل ��ن �أخ �� �ض ��ع للمحكمة
ومن املقرر �إعالن النتيجة يف اخلام�س من مثل رواندا” ،و�ستزيد ال�ق��وة احلدودية الأوروب � �ي� ��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان وجهودها
بن�سبة  20باملئة و�ستعزز قانون احلقوق امل�ستمرة ملحاولة ال�سيطرة على �سيا�سة
�سبتمرب �أيلول.
الهجرة».
و�أو�ضح املر�شحان �أم�س الأح��د خططهما الربيطاين.
للم�ضي قدما يف �سيا�سة احلكومة املتمثلة وقالت ترا�س يف بيان “كرئي�سة للوزراء ،وقال �سوناك ،الذي ح�صل على دعم معظم
يف �إر�� �س ��ال امل �ه��اج��ري��ن غ�ي�ر ال�شرعيني �أنا م�صممة على تنفيذ �سيا�سة (الرتحيل) نواب حزب املحافظني يف ت�صويتات �سابقة
�إىل روان ��دا ،على ال��رغ��م م��ن �أن املحكمة �إىل رواندا بالكامل وكذلك ا�ستك�شاف دول على القيادة� ،إنه �سيتعامل مع الهجرة غري
الأوروبية حلقوق الإن�سان منعت �أول رحلة �أخ��رى حيث ميكننا العمل على �شراكات ال�شرعية على �أن�ه��ا “واحدة م��ن خم�سة
ملفات طارئة رئي�سية” �سيت�صدى لها يف
مماثلة».
ترحيل ال�شهر املا�ضي.
وق��ال��ت ت��را���س ،املر�شحة بالفوز يف �سباق و�أ� �ض��اف��ت “�س�أت�أكد م��ن ح���ص��ول�ن��ا على �أول  100يوم له كرئي�س للوزراء.

كيف �ستتعامل �إيران مع املتغريات يف العامل؟
•• عوا�صم-وكاالت

فر�ضت املتغريات الدولية بعد احلرب
الأوك ��ران �ي ��ة ،م�ع�ط�ي��ات ج��دي��دة على
واق��ع ال�سيا�سة يف �إي��ران ،فيما يتعلق
ب�شكل ال�ت�ح��ال�ف��ات م��ع �أق �ط��اب هذه
احلرب وخا�صة رو�سيا� ،إ�ضافة ملحاولة
اال�ستفادة من هذه املتغريات لل�ضغط
على وا�شنطن وال�ق��وى الغربية بعد
انهيار مباحثات �إحياء االتفاق النووي
الإيراين.
و�سلطت �صحف عربية ال�ضوء على
ت �ع��ام��ل �إي� � ��ران م ��ع ه ��ذه املتغريات،
وم� ��ع دع � ��وة ويل ال �ع �ه��د ال�سعودي
الأم �ي��ر حم �م��د ب ��ن � �س �ل �م��ان ،خالل
قمة ج��دة ل�ل�أم��ن والتنمية ،لإيران
ب ��أن ت�ك��ون ج ��زءاً م��ن ر�ؤي ��ة املنطقة،
وم��دى ا�ستعداد �إي��ران لأن تعمل مبا
يوجيه قبول هذه الدعوة ،مبا يحقق
اال�ستقرار يف اخلليج.
قابلية التغيري
وي��رى الكاتب يف �صحيفة “النهار”
اللبنانية ح�سن امل�صطفى� ،أن الأمري
حم �م��د ب ��ن � �س �ل �م��ان ،ي�ن�ط�ل��ق خالل
دعوته من منطق رجل الدولة الذي
يعي �أن ازده��ار ال�سعودية وتنميتها،
و�أي �� �ض �اً ا� �س �ت �ق��رار اخل�ل�ي��ج ورفاهية
��ش�ع��وب��ه ،ال مي�ك��ن �أن تتحقق �إذا مل
ي�ت��م ت�صفري امل���ش�ك�لات وح��ل امللفات
ال�سيا�سية والأمنية العالقة ،وي�سود
ال � �ت � �ع ��اون وال� �ت ��وا�� �ص ��ل ب�ي��ن جميع
العوا�صم يف الإقليم.
وق ��ال“ :الريا�ض ال ت �ط��رح ر�ؤيتها
ل �ل �� �س�ل�ام م� ��ن م �ن �ط��ق ال �� �ض �ع��ف �أو
االنكفاء ال��داخ�ل��ي ،ب��ل وف��ق منهجية
تعي �أن ا��س�ت�ق��رار �إي ��ران واحرتامها
دول امل�ن�ط�ق��ة ،ه��و �أم� ��ر يف م�صلحة
اجلميع ،لأن ا�ستمرار اخلالفات بني
�إيران ودول جمل�س التعاون اخلليجي

� �س �ي��زي��د م� ��ن م �ن �� �س��وب ال� �ت ��وت ��رات فر�صة تاريخية �أمام النظام الإيراين،
وق��د ت�ك��ون م��دخ� ً
لا لتحويل طريقة
الطائفية وامللي�شيوية والأمنية».
و�أ� �ض��اف “حتى الآن ،ي�ب��دو �أن ثمة ت�ف�ك�يره ن�ح��و ال��واق�ع�ي��ة ال�سيا�سية،
وجهة نظر وازن��ة يف �إي ��ران تريد �أن واال�شتغال بالتنمية والتحديث».
تخفف م��ن ح��دة خ�لاف��ات �إي ��ران مع
�أ�سابيع حرجة
ج�يران�ه��ا ،وع ��دد م��ن ال���س��ا��س��ة ،ومن
��ض�م�ن�ه��م ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق ح�سن ب� � � ��دوره ،ق � ��ال ال �ك ��ات ��ب يف �صحيفة
روحاين ،ووزير خارجيته حممد جواد “ال�شرق الأو�سط” �إم�ي��ل �أم�ي�ن� ،إن
ظ��ري��ف ،ممتع�ضون م��ن ال�سيا�سات “امل�شهد الأمريكي الإيراين ،ال �سيما
بعد زيارة الرئي�س بايدن �إىل ال�شرق
العدائية جتاه اململكة».
و�أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب �إىل �أن الت�صريحات الأو��س��ط ،وت�صريحاته يف قمة جدة،
الإيجابية من �إيران حول العالقة مع وما قبلها ،يدفع للت�سا�ؤل عن م�آالت
جريانها تنتظر �أن تدعمها الأفعال ،الق�صة ال�ت��ي ال ب��د لها �أن تنتهي يف
م��ن خ�لال تثبيت الهدنة يف اليمن ،غ�ضون �أ�سابيع ،لكن كيف لها �أن ت�صل
وكبح جماح اجلماعات امل�سلحة املوالية �إىل تلك النهاية ،يف ظل �صراع �إرادات،
لإيران يف العراق ،لتتمكن �أي حكومة غربية بقيادة �أمريكية ،و�إيرانية عرب
ع��راق �ي��ة ق ��ادم ��ة م ��ن ح ��ل امل�شكالت عنت املاليل وت�سويفهم للوقت».
وق��ال“ :غالب الظن �أن �إي��ران اليوم
العالقة ،وكذلك الأمر يف لبنان.
و�أك��د الكاتب �أن “التغيري ممكن يف �أق��رب ما تكون �إىل القدرة على �إنتاج
�إي ��ران ،و�إن ك��ان يحتاج �إىل وق��ت� ،أو قنبلة نووية ،من �أي وقت م�ضى طوال
قد يكون بطيئاً ،وقد يواجه ممانعة �سرديتها املنحولة بخ�صو�ص حيازة
داخلية �شر�سة من الأ�صوليني ،وذلك طاقة نووية �سلمية ،التي مر عليها
ع��ائ��د �إىل ط�ب�ي�ع��ة ال �ن �ظ��ام احلاكم نحو عقدين م��ن ال��زم��ن ،مل تتوقف
حالياً ،وتعدد �أقطاب القوى فيه ،وهي خاللهما �إال حني ر�أت القوات امل�سلحة

ماكرون يحدد ً
�شرطا لإحياء االتفاق النووي الإيراين

•• باري�س�-أ ف ب

ق��ال الرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون لنظريه
الإي ��راين �إب��راه�ي��م رئي�سي خ�لال مكاملة هاتفية �إن
“�إحياء االت�ف��اق ح��ول برنامج �إي ��ران ال�ن��ووي املربم
عام  2015ما زال ممكناً �شرط �أن يتم يف �أقرب وقت
ممكن».
وكتبت الرئا�سة الفرن�سية يف بيان �إنه “يف ما يتعلق
ب��االت�ف��اق ال �ن��ووي للعام  2015ال��ذي يفرت�ض �أن
مينع طهران من احل�صول على القنبلة الذرية مقابل
رفع العقوبات التي تخنق اقت�صادها� ،أعرب ماكرون
جم��دداً عن قناعته ب ��أن ح� ً
لا يهدف �إىل ال�ع��ودة �إىل
تنفيذه ب�شكل كامل ما زال ممكناً ،لكن يجب �أن يتم
التو�صل �إليه يف �أقرب وقت ممكن».
و�أ��ض��اف��ت �أن “ماكرون �أع��رب ع��ن خيبة �أم�ل��ه لعدم
�إح��راز تقدم بعد �أ�شهر عدة من تعليق املفاو�ضات يف
فيينا،
و�أ�صر �أمام الرئي�س رئي�سي على �ضرورة اتخاذ خيار
وا�ضح للتو�صل �إىل اتفاق والعودة �إىل تنفيذ (�إيران)
التزاماتها النووية».
وق�ب��ل �أك�ث�ر م��ن ع ��ام ،ب ��د�أت �إي ��ران
وال�ق��وى التي ال ت��زال من�ضوية يف
اتفاق ( 2015فرن�سا وبريطانيا
و�أملانيا ورو�سيا وال�صني) مباحثات
يف فيينا ،ت�شارك فيها ب�شكل غري
م �ب��ا� �ش��ر ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة التي
ان�سحبت �أح��ادي �اً م��ن االت �ف��اق عام
 2018يف ع�ه��د رئ�ي���س�ه��ا ال�سابق
دونالد ترامب،
ً
ّ
وتهدف املفاو�ضات املعلقة راهنا� ،إىل
�إع ��ادة وا�شنطن �إىل االت�ف��اق ورفع
عقوبات فر�ضتها على طهران بعد
ان�سحابها ،يف مقابل عودة الأخرية
ل�لام �ت �ث��ال الل �ت��زام��ات �ه��ا النووية
ال�ت��ي ت��راج�ع��ت عنها ب�ع��د اخلطوة
الأمريكية.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال رئي�سي ملاكرون
خ �ل��ال االت� ��� �ص ��ال ال� � ��ذي ا�ستمر
�ساعتني �إن “�إ�صدار ق��رار من قبل
ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة الذرية
(��ض��د �إي� ��ران)� ،شكل �إج ��راء مثرياً

للأزمة وبهدف الت�ضييق على ال�شعب الإيراين ،و�أدى
�إىل الإخ�ل�ال بالثقة ال�سيا�سية (ب�ين اجلانبني)”،
وف��ق م��ا نقلت وك��ال��ة “�إرنا” الر�سمية الإيرانية،
وندد باحلظر الأمريكي �ضد بالده ،قائ ً
ال �إنه “ي�ضر
باالقت�صاد العاملي وال �سيما �أوروبا».
كما ندد بالأفعال واملواقف “غري البناءة” للواليات
امل �ت �ح��دة ودول �أوروب� �ي ��ة يف امل �ل��ف ال� �ن ��ووي ،بح�سب
الرئا�سة الإيرانية،
وكان وزير اخلارجية الإي��راين ال�سابق كمال خرازي
قال يف ت�صريحات �صحافية ن�شرت الأحد املا�ضي� ،أنّ
لبالده “القدرات الفنية ل�صناعة قنبلة نووية� ،إال �أنه
كرر موقفها الر�سمي بعدم وجود قرار بذلك».
و�أكدت طهران الأربعاء املا�ضي عدم وجود �أي تغيري
يف �سيا�ستها النووية.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية نا�صر كناين “يف
ما يتعلق مبو�ضوع �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،نحن لدينا
فتوى �صادرة عن املر�شد الأعلى متنع �صنع �أ�سلحة
كهذه”،
وت�ست�شهد ال�سلطات الإيرانية بهذه الفتوى بانتظام
ع �ل��ى �أن� �ه ��ا � �ض �م��ان��ة حل �� �س��ن نوايا
طهران.
وم��ن جهة �أخ ��رى� ،أك��دت الرئا�سة
الفرن�سية �أن م��اك��رون ك��رر خالل
االت� ��� �ص ��ال ال �ه��ات �ف��ي م� ��ع نظريه
الإيراين “قلقه العميق ب�ش�أن و�ضع
ال�ف��رن���س�ي�ين الأرب� �ع ��ة املحتجزين
ت �ع �� �سّ �ف �اً يف �إيران” ،مطالباً
بـ”الإفراج الفوري عنهم».
ويتعلق الأم ��ر ب�ك��ل م��ن بنجامان
بريري الذي ُحكم عليه بال�سجن 8
�سنوات و� 8أ�شهر بتهمة التج�س�س
وهو ما ينفيه ،وبالباحثة الفرن�سية-
الإي ��ران �ي ��ة ف��اري �ب��ا ع ��ادخل ��اه التي
ُحكم عليها يف مايو(�أيار) 2020
ب��ال���س�ج��ن � � 5س �ن��وات ب�ع��د �إدانتها
بتهمة امل���س��ا���س ب��الأم��ن القومي،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل فرن�س َيني �آخرين
اح� � ُت� �ج ��زا م �ن��ذ  11م ��اي ��و(�أي ��ار)
املا�ضي وتتهمهما طهران بدخول
البالد بنية �إثارة الفو�ضى وزعزعة
ا�ستقرار املجتمع.

الأم��ري�ك�ي��ة ب��ال�ق��رب منها يف العراق
عام  ،2003وحني قدر امل�ساهمة يف
الإيقاع بالعم �سام يف امل�ستنقع ،عاودت
الكرة من جديد».
و�أ�ضاف “ال يغيب عن �أعني الباحثني
الثقات �أن الفارق بني القدرة الفنية
على �صنع القنبلة النووية الإيرانية
وام �ت�ل�اك �ه��ا ،ه ��و ال�ت�ن�ف�ي��ذ فح�سب،
و�إي� � ��ران ال �ت��ي ان�ت�ق�ل��ت م��ن م�ستوى
تخ�صيب � 20إىل  ،60%ميكنها
القفز خ�لال الأ��س��اب�ي��ع احل��رج��ة �إىل
م �� �س �ت��وى  ،90%وب ��ذل ��ك ي�ضحى
الطريق �إىل ال�سالح النووي الإيراين
الأول معبداً ،هذا �إن مل تكن طهران
ق��د ح��ازت �أ��ش�ك��ا ًال �أول �ي��ة م��ن �أ�سلحة
الدمار ال�شامل النووية بالفعل».
وت��اب��ع “�إيران ل��ن ت��وق��ع �أي اتفاق
م ��ع �أي رئ �ي ����س ،ج �م �ه��وري �اً ك� ��ان �أم
دمي�ق��راط�ي�اً ،وغ��ر��ض�ه��ا ال��رئ�ي����س هو
�أن يكون الكونغر�س ال�ضامن الأكيد،
وح�ت��ى ال تتحلل �أي �إدارة ق��ائ�م��ة �أو
قادمة من م�س�ؤوليات تنفيذ االتفاق
اجلديد ،و�ضمان عدم تكرار ان�سحاب
ترامب».
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جديد �سد النه�ضة

عالقة رو�سيا و�إيران
يف � �س �ي��اق ذي � �ص �ل��ة ،ي � ��رى املحلل
ال�سيا�سي ال�صربي نيكوال ميكوفيت�ش،
يف م �ق��ال ل ��ه ب���ص�ح�ي�ف��ة “العرب”،
�أن مو�سكو �أ�صبحت معزولة ب�سبب
ح��رب�ه��ا ال�ك��ارث�ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا ،وهي
ال �ي��وم يف ح��اج��ة م��ا��س��ة �إىل احللفاء
وت���س�ع��ى �إىل ��ض��خ م �ع��دات ع�سكرية
جديدة ،وال يجب �أن تتوقع �أن ت�أتي
امل�ساعدة من �إيران يف �أي وقت قريب
ب�سبب امل �ن��اخ اجل�ي��و��س�ي��ا��س��ي احلايل
والفر�صة املتاحة لطهران لال�ستفادة
من امل�أزق الذي وجدت نف�سها فيه.
وق ��ال ال �ك��ات��ب “اعتمدت رو� �س �ي��ا يف
املا�ضي عالقاتها مع �إي��ران لل�ضغط
على ال�ق��وى ال�غ��رب�ي��ة ،وخ��ا��ص��ة منها
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ل �ك��ن احل� ��رب يف
�أوكرانيا منحت طهران فر�صة لقلب
الطاولة».
وت��اب��ع “قبل �أي� ��ام ع�ل��ى غ ��زو رو�سيا
لأوكرانيا،
�سعت �إيران �إىل توقيع اتفاقية تعاون
�أم �ن��ي ودف��اع��ي بقيمة  10مليارات
دوالر مع مو�سكو،
و�أرادت االن �� �ض �م ��ام �إىل االحت � ��اد
االقت�صادي الأورا� �س��ي ال��ذي تهيمن
ع �ل �ي��ه رو�� �س� �ي ��ا وت� �ع ��زي ��ز عالقاتها
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية
م��ع ال �ك��رم �ل�ين ،ومل ت�ب��د رو� �س �ي��ا �أي
اهتمام ل��ذل��ك ،وم��ن غ�ير امل��رج��ح �أن
ت���س��رع ط �ه��ران مل���س��اع��دة رو��س�ي��ا بعد
ت ��ده ��ور م��وق��ع م��و��س�ك��و يف ال�ساحة
العاملية».
وا� �س �ت ��درك “لكن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي �أن
ال �ب �ل ��دي ��ن ل� ��ن ي �� �س �ت �م��را يف العمل
م �ع �اً يف جم� ��االت �أخ� � ��رى� ،ست�ستمر
رو�سيا و�إي ��ران يف تطوير �شراكتهما
اال�سمية لكن ،من امل�ستبعد �أن تكون
بالطريقة التي يتوقعها امل�س�ؤولون
الأمريكيون».

التخزين و�صل  2مليار وامللء
الثالث ينتهي خالل �أ�سبوع
•• القاهرة-وكاالت

ك�شف خبري م�صري �أن امللء الثالث ل�سد النه�ضة بد�أ فعليا
يوم  11يوليو اجلاري وو�صلت كميات التخزين فيه الآن
�إىل  2مليار مرت مكعب من املياه.
وقال الدكتور عبا�س �شراقي� ،أ�ستاذ اجليولوجيا واملوارد
املائية بجامعة القاهرة ،لـ”العربية.نت” و”احلدث.نت”،
�إن ��ص��ور الأق �م��ار ال�صناعية ،ال�ت��ي التقطت م�ساء �أم�س
الأول ال�سبت ،تك�شف �أن من�سوب بحرية �سد النه�ضة قد
ارتفع �إىل  585م�ترا ف��وق �سطح البحر بعد م��رور 12
ي��وم�اً م��ن ب��دء التخزين ،م�شريا �إىل �أن��ه مت خ�لال تلك
الفرتة تخزين حوايل  2مليار مرت مكعب ،ومترير حوايل
مليار مرت مكعب واح��د �إىل كل من ال�سودان وم�صر من
خالل فتحتي الت�صريف.وتوقع اخلبري امل�صري تخزين
 3مليارات مرت مكعب مياه ،خ�لال الأ�سبوعني املقبلني
ب�سبب زي��ادة الأم�ط��ار ،م�ؤكدا �أن املياه �ستمر �أعلى ال�سد
من املمر الأو�سط ،نهاية الأ�سبوع الأول من �أغ�سط�س ،و�أن
�إثيوبيا بعد انتهاء العام اجلاري �ستكون قد قامت بتخزين
نحو  12مليار �أو  13مليار مرت مكعب مياه.وكانت �صورة

ف�ضائية ،التقطت االثنني املا�ضي� ،أكدت انتهاء �إثيوبيا من
تخزين املليار الأول يف امل��لء الثالث ل�سد النه�ضة ،ويف
ب��داي��ة يونيو املا�ضي ،التقطت الأق�م��ار ال�صناعية �صوراً
ك�شفت �أن ال�سلطات الإثيوبية توا�صل تعلية املمر الأو�سط
يف ال�سد وتفريغ بع�ض ال�سدود الأخ��رى ا�ستعداداً ملو�سم
الفي�ضان والتخزين.ويثري ال�سد �أزمة بني الدول الثالث
م�صر وال�سودان و�إثيوبيا ،حيث تطالب م�صر وال�سودان
بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والت�شغيل
والت�شارك حول بيانات ال�سد.
و�أكد الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي �أن م�صر اتخذت
اخليار التفاو�ضي يف ملف �سد النه�ضة ا�ستنادا �إىل الثوابت
احلاكمة من �أجل ال�سعي لإيجاد ر�ؤية م�شرتكة بني م�صر
وال�سودان و�إثيوبيا.
وقال يف كلمه له يف “جامعة بلغراد” ب�صربيا ،التي زارها
الأ�سبوع املا�ضي� ،إن م�صر حري�صة على التنمية يف حو�ض
النيل م��ا ي�ستوجب الو�صول �إىل ح��ل توافقي ب�ش�أن �سد
النه�ضة ،مبا يحفظ حقوق دول امل�صب ،م�ضيفاً �أن املجتمع
الدويل يواجه حتديات تقليدية وم�صر تدعم جهود حفظ
الأمن وال�سلم الدوليني.

الأكراد برتكيا يتعلمون لغتهم الأم �ضمن مبادرات فردية
•• عوا�صم-وكاالت

ال تعرتف تركيا بكل ما هو “غري تركي” ،بح�سب الد�ستور
املعمول به يف البالد ،وهو ما يعني عدم ال�سماح بتع ّلم اللغة
ال�ك��ردي��ة وغ�يره��ا م��ن ال�ل�غ��ات غ�ير ال�ترك�ي��ة مل�لاي�ين ال�سكان
ال��ذي��ن ي�ن�ح��درون م��ن خلفيات ع��رق�ي��ة م�ت�ع��ددة ،يف املدار�س
حد �سواء ،لكن
واملن�ش�آت التعليمية احلكومية واخلا�صة على ٍّ
رغم ذلك ت�ستمر املبادرات الفردية التي تهدف لتعليم اللغة
الكردية�.آخر هذه املبادرات يعمل عليها حمام كردي هو �أي�ضاً
ع�ضو يف الربملان الرتكي عن حزب ي�ساري متحالف مع حزب
“ال�شعوب الدميقراطي” امل�ؤيد ل�ل�أك��راد ،فقد ح� ّول النائب
حممود �آليناك منزله ال��واق��ع يف �أري��اف مقاطعة ك��ار���س �إىل
جمانية لتعليم لغته الأم للراغبني بذلك.
مدر�سة ّ
و�أظ�ه��رت مقاطع فيديو ن�شرها النائب الكردي على ح�سابه

الر�سمي يف موقع “تويرت” ،تفاعل الطلبة مع درو���س اللغة
كتحد لل�سلطات التي متنع
الكردية التي �أطلقها منذ �أي��ام
ٍّ
االع �ت�راف باللغة ال �ك��ردي��ة كلغة ر�سمية مي�ك��ن تعليمها يف
املن�ش�آت التعليمة يف البالد.ونقلت و�سائل �إع�لام حم ّلية عن
�آليناك قوله �إن “تركيا توا�صل �سيا�سة الرف�ض والإنكار لوجود
اللغة الكردية ،لكن علينا ك�سر ه��ذه امل�ح� ّرم��ات ،ولهذا بد�أت
بتعليم اللغة الكردية يف منزيل ،فاللغة هي الأ�سا�س ودونها ال
ميكن �أن يكون هناك �شعب ،وهو ما دعاين لهذه املبادرة بهدف
حماية لغتنا الأم».كما اتهم النائب الكردي ،ال�سلطات الرتكية
بتزييف مطالب الأكراد ،اللغوية ،بعدما وافقت يف ال�سابق على
�إقامة “دوراتٍ اختيارية” للغة الكردية يف املدار�س ،لكن �آليناك
�شدد على �أن “هذه اللغة يجب �أن تكون ر�سمية يف كل املدار�س
واملن�ش�آت التعليمية ،بحيث تكون لغة �أ�سا�سية ال اختيارية».
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ذل ��ك ،ق��ال ن ��واف خليل م��دي��ر امل��رك��ز الكردي

للدرا�سات �إن “املادة  66من الد�ستور الرتكي ت�شري �إىل �أن
كل من يرتبط بدولة تركيا برابط اجلن�سية فهو تركي ،دون
�أن يكون هناك �أدنى �إ�شارة لوجود �شعب ا�سمه ال�شعب الكردي
يف تركيا �أو �أي �شعوب �أخ��رى».و�أ� �ض��اف خليل لـ”العربية.
نت” �أن “لدى تركيا قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الكردية،
لكنها تعمل على حماربة ال�شعب الكردي بلغته ،وحتى وجود
هذه القناة يتعار�ض مع الد�ستور الذي ي�شدد على وجود علم
واح��د ول�غ��ة واح ��دة و�شعب واح ��د ،وب��ال�ت��ايل ال ميكن اعتبار
هذه القناة كاعرتاف باللغة الكردية على العك�س متاماً مما
تدّعي �أنقرة».وتابع �أن “هناك �أكرث من � 12ألف قرية وبلدة
ومدينة ّ
مت ترتيك �أ�سمائها بالكامل ،وهو ما يعني �أن اللغة
الكردية ممنوعة ،كما ال ميكن على �سبيل املثال افتتاح ح�ضانة
�أو مدر�سة للأطفال باللغة ال�ك��ردي��ة ،ول�ه��ذا تبقى املبادرات
الفردية كالتي يعمل عليها حالياً �آليناك».

مايل ..ما دالالت اقرتاب الهجمات الإرهابية من العا�صمة باماكو؟
•• باماكو-وكاالت

ت�شهد مايل تطورا خطريا بعمليات
اجلماعات الإرهابية التي ت�صاعدت
يف ال���س��اع��ات الأخ�ي��رة ��ض��د قواعد
اجل�ي����ش ،بتنفيذها لهجمات قرب
العا�صمة باماكو يف اجلنوب وقرب
م �ق��ر �إق ��ام ��ة ال��رئ �ي ����س االنتقايل،
بعد �أن كانت هجماتها ترتكز على
ال�شمال والو�سط.
ون �ف��ذ �إره��اب �ي��ون ت��اب �ع��ون جلماعة
موالية لتنظيم القاعدة الإرهابي
�أول �أول �أم�س اجلمعة هجوما على
ق��اع��دة “كاتي” ال�ع���س�ك��ري��ة التي
تبعد  15كيلومرتا عن العا�صمة.
وق � ��ال اجل �ي ����ش امل � ��ايل يف ب �ي��ان �إن
ال� �ه� �ج ��وم ن �ف��ذت��ه ك �ت �ي �ب��ة ما�سينا
ب���س�ي��ارت�ين م�ف�خ�خ�ت�ين� ،أ��س�ف��ر عن
م�ق�ت��ل ج �ن��دي م ��ن اجل �ي ����ش امل ��ايل
و�إ� �ص��اب��ة � 6آخ � ��رون ،بينما ق�ت��ل 7
مهاجمني واع�ت�ق��ل  8م��ن عنا�صر
الكتيبة الإرهابية.
وبح�سب تقارير دولية ،ف��إن قاعدة
“كاتي” الع�سكرية من �أهم قواعد
اجل�ي����ش امل� ��ايل ،وه ��ي م �ك��ان �إقامة

ال��رئ �ي ����س االن� �ت� �ق ��ايل الكولونيل
�أ�سيمي غويتا.
واع� � �ت � ��اد �إره � ��اب� � �ي � ��ون مرتبطون
ب�ت�ن�ظ�ي�م��ي ال �ق��اع��دة وداع� �� ��ش �شن
هجمات على قواعد يف �أنحاء مايل،
تركزت يف ال�شمال والو�سط ،ولكن
مل تكن قريبة ج��دا م��ن باماكو يف
اجلنوب.
والأ� �س �ب ��وع امل��ا� �ض��ي ،دع ��ا املتحدث
با�سم الإط��ار الإ�سرتاتيجي الدائم
« »CSPوالأم �ي ��ن ال �ع ��ام حلركة
�إن �ق��اذ �أزواد « ،»MSAم��و��س��ى �أغ
�أ� �ش �غ �ت �م��ان� ،أوروب � � ��ا وح �ل��ف الناتو
للتدخل �ضد اجلماعات الإرهابية
يف بالده.
وي� ��رى الإع�ل�ام ��ي امل� ��ايل والع�ضو
امل ��ؤ� �س ����س يف “احلركة الوطنية
لتحرير �أزواد” ،بكاي �أغ حمد� ،أن
�أطرافا خارجية تقف وراء ت�صاعد
العمليات الإرهابية ،تر�سل بر�سائل
وا� �ض �ح��ة �إىل امل �ج �ل ����س الع�سكري
احل��اك��م بـ”�أننا ن�ستطيع الو�صول
�إليكم يف عقر داركم».
و�أ� �ض��اف ب�ك��اي مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” �أن� ��ه “لو ��س�ق��ط املجل�س

ال�ع���س�ك��ري ف��ذل��ك ��س�ي�ك��ون مك�سبا
ل�ل�ج�م��اع��ات الإره ��اب �ي ��ة بو�صولها
�إىل العا�صمة ،و�ست�سفيد من ذلك
القوى الغربية وخا�صة فرن�سا ،يف
ظل رف�ضها لوجود النفوذ الرو�سي
يف املنطقة».
وح � ��ول دع � ��وة �أ� �ش �غ �ت �م��ان ،للناتو
بالتدخل ملواجهة الإرهاب يف منطقة
ال�ساحل وخا�صة مايل� ،أو�ضح بكاي

�أن ال��دع��وة مل ت� ��أتِ بالتن�سيق مع
احل��رك��ات الأزوادي� � � ��ة ،وه ��ي وجهة
نظر خا�صة به.
واحل ��رك ��ات الأزوادي� � ��ة لي�ست على
وف� ��اق م ��ع ال �� �س �ل �ط��ات احل��اك �م��ة يف
ب��ام��اك��و ،ف�ل�ا ي�ع��د م�ط�ل��ب بع�ضها
ب �ت��دخ��ل ال �ن��ات��و ت �ع �ب�ي�را ع ��ن ر�أي
ال�سلطات.
من جانبه قال الإعالمي الت�شادي

�أب��و بكر عبد ال�سالم ،ملوقع”�سكاي
ن �ي��وز عربية” �إن امل�ت�ت�ب��ع للو�ضع
احلايل يدرك �أن عمليات الت�صعيد
التي ت�شهدها مايل تك�شف خطورة
الو�ضع يف البالد ،وعجز ال�سلطات
عن مواجهة الإرهابيني ،حمذرا من
ا�ستهداف �أماكن ع�سكرية ح�سا�سة
جدا ،باعتبار �أن ذلك يعني اقرتاب
الو�ضع من حافة الهاوية.
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هيئة كهرباء ومياه دبي ّ
تد�شن  287حمطة توزيع جهد  11كيلوفولت خالل الن�صف الأول من عام 2022
•• دبي-الفجر:

14

يف �إط��ار جهودها لتوفري بنية حتتية متطورة وف��ق �أعلى
امل�ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة ،د�شنت هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب��ي 287
حم�ط��ة ت��وزي��ع ج��دي��دة ج�ه��د  11كيلوفولت يف خمتلف
�أن �ح��اء �إم ��ارة دب��ي منذ ب��داي��ة ال�ع��ام اجل ��اري وح�ت��ى نهاية
الن�صف الأول .وتركزت هذه املحطات يف مناطق املركا�ض،
وجبل علي الأوىل ،و�سيح �شعيب  ،2واجل��داف ،ومنطقة
برج خليفة .وت�ضمن العمل على هذه املحطات 177,875

�ساعة عمل وفق �أعلى معايري اجلودة والكفاءة وال�سالمة،
مع اتباع جميع الإجراءات االحرتازية والوقائية.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي“ :نعمل يف هيئة كهرباء
ومياه دبي لتحقيق ر�ؤية وتوجيهات �سيدي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ،لتوفري بنية حتتية
متطورة وفق �أعلى املعايري العاملية ،مبا يلبي االحتياجات
املتزايدة على الطاقة واملياه يف الإمارة ،ومواكبة احتياجات

ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة يف دب ��ي ،وت��وف�ير خ��دم��ات الكهرباء
واملياه وفق �أعلى معايري التوافرية واالعتمادية والكفاءة
واجلودة .وتعتمد الهيئة �أحدث الأدوات والتقنيات الذكية
لرفع ق��درة وكفاءة حمطات �إنتاج الطاقة و�شبكات النقل
وال�ت��وزي��ع .وعلى م��دى ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،جنحت
الهيئة يف تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل م�شرتك يف
دب��ي من  6.88دقيقة �سنوياً يف ع��ام � 2012إىل 1.43
دقيقة فقط يف عام  ،2021وهي �أقل ن�سبة م�سجلة على
م�ستوى العامل».

م��ن ج�ه�ت��ه �أو� �ض��ح امل�ه�ن��د���س را� �ش��د ب��ن ح �م �ي��دان ،النائب
التنفيذي للرئي�س لقطاع توزيع الطاقة يف هيئة كهرباء
ومياه دب��ي� ،أن �إجمايل عدد حمطات التوزيع ذات اجلهد
املتو�سط  33كيلوفولت يف اخلدمة يبلغ  78حمطة ،بينما
ي�صل ع��دد حم�ط��ات ال�ت��وزي��ع ذات اجل�ه��د املتو�سط “11
كيلوفولت و 6.6كيلوفولت” �إىل  42,093حمطة.
وتوا�صل الهيئة جهودها احلثيثة ملتابعة عملها كاملعتاد
وفق اخلطط املو�ضوعة مع تطبيق �أعلى معايري ال�صحة
وال�سالمة والبيئة.

(�إك�سبو دبي) �أف�ضل معر�ض �سياحي عربي

•• �صاللة-الفجر:

انطالق املنتدى الثاين لل�سياحة والرتاث مب�شاركة  10دول عربية

انطلقت يف والية �صاللة ب�سلطنة عمان
�أم ����س الأح ��د ف�ع��ال�ي��ات امل�ن�ت��دى العربي
الثاين لل�سياحة والرتاث ،والذي ينظمه
املركز العربي للإعالم ال�سياحي.
وي �ه��دف امل �ن �ت��دى ل��دع��م ق �ط��اع ال�ت�راث
وال�سياحة للنهو�ض ودعم �سبل الت�سويق
له ،باعتباره راف��دا لالقت�صاد يف ظل ما
متر به الدول من حتديات اقت�صادية.
ح���ض��ر امل �ن �ت��دى خ�ب��راء ومتخ�ص�صون
م��ن  10دول ع��رب �ي��ة م��ن ب�ي�ن�ه��ا م�صر
وال�سعودية والإم��ارات والأردن وال�سودان
اىل جانب �سلطنة عمان.
وخ �ل��ال ح �ف��ل االف� �ت� �ت ��اح ج� ��رى تكرمي
الفائزين بجوائز او�سكار االعالم العربي
ال�سياحي للعام  ،2022بح�ضور مروان
ب��ن ت��رك��ي �آل �سعيد حم��اف��ظ حمافظة
ظ �ف��ار ال �ع �م��ان �ي��ة ،وال� �ل ��واء خ��ال��د ف ��وده
حمافظ جنوب �سيناء امل�صرية ،والأمرية
دان ��ا ف��را���س ��س�ف�يرة ال�ي��ون���س�ك��و للنوايا
احل�سنة.
وق��ال الدكتور �سلطان اليحيائي رئي�س احل �ك��وم �ي��ة واخل��ا� �ص��ة ال �ع��ام �ل��ة بقطاع
املركز العربي للإعالم ال�سياحي :ي�أتي الرتاث وال�سياحة للنهو�ض بهذا القطاع
تنظيم املنتدى لإي�ج��اد �شراكة حقيقية وتعزيز �سبل الت�سويق والرتويج يف ظل
ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإع�ل�ام� �ي ��ة واجلهات م��ا مت��ر ب��ه ج�م�ي��ع ال� ��دول م��ن حتديات

اقت�صادية� ،إىل جانب كون قطاع ال�سياحة اخلطط ال�سياحية بني ال��دول العربية ،وق��ال م�صطفى عبداملنعم الأم�ي�ن العام
�أح��د �أه��م القطاعات ال��واع��دة يف الر�ؤية و�إبراز املعامل ال�سياحية والرتاثية يف كل للمركز ال�ع��رب��ي ل�ل�إع�لام ال�سياحي �إن
دولة ،مبا ي�سهم يف رفع معدالت ال�سياحة املركز حري�ص على تنظيم جوائز “�أو�سكار
امل�ستقبلية لكل دولة .
الإعالم ال�سياحي العربي” لدعم احلركة
و�أ� �ض ��اف ال�ي�ح�ي��ائ��ي :ن �ه��دف اىل تعزيز العربية.

املخابز الفلبينية تقل�ص حجم «خبز الفقري» مع ارتفاع الت�ضخم
•• مانيال�-أ ف ب:

ف�ي�م��ا ت� � ��ؤدي احل� ��رب يف �أوكرانيا
�إىل زي � ��ادة �أ� �س �ع��ار ال �ق �م��ح ويرفع
البيزو ال�ضعيف كلفة زيت الطعام
امل� ��� �س� �ت ��ورد ،ي �ق � ّل ����ص ال �ع ��دي ��د من
اخل �ب��ازي��ن الفلبينيني ح�ج��م لفة
خ �ب��ز “الباندي�سال” ال�شعبية
ملواجهة الت�ضخم.
ك��ان��ت ل �ف��ة خ �ب��ز “الباندي�سال”
ال�ه����ش وال� ��ذي غ��ال�ب��ا م��ا يتناوله
الفلبينيون مع القهوة �أو حم�شوا
باجلنب ،ت��زن  35غراما يف خمبز
ماتيميا�س ،يف �ضواحي مانيال.
لكن مع ارتفاع كلفة املكونات املحلية
وامل �� �س �ت��وردة يف الأ� �ش �ه��ر الأخ �ي�رة،
ق� ّل���ص��ت خ ��ام م��اول �ي��ون ،وه ��ي من
م��ال�ك��ي ه ��ذا امل �خ �ب��ز ،ح�ج��م قطعة
اخل�ب��ز امل�ع��روف��ة بـ”خبز الفقري”
لأن �ه��ا رخ �ي �� �ص��ة� ،إىل ح� ��وايل 25
غراما لتجنب رفع �سعرها 2,50
بيزو (حوايل  0,04دوالر).
وكانت تخ�شى �أن ت�ؤدي هذه الزيادة
الطفيفة �إىل جعل زبائنها الذين
ي �ع��ان��ون � �ض��ائ �ق��ة م��ال �ي��ة يف حيها
ي �ق �� �ص��دون خم �ب��زا م �ن��اف �� �س��ا على
م�سافة �شوارع قليلة.
وق��ال��ت م��اول �ي��ون ل��وك��ال��ة فران�س

ب��ر���س “كان علينا تقلي�ص حجم
احل�صة من �أجل اال�ستمرار».
وم � ��ع رف � ��ع ال �ف �ي �ل �ي �ي �ب�ين القيود
ال�صحية امل��رت�ب�ط��ة بكوفيد19-
وع ��ودة الأط �ف��ال �إىل امل��در��س��ة هذا
ال�ع��ام ،كانت م��اول�ي��ون ت��أم��ل يف �أن
يتح�سن الو�ضع االقت�صادي.
لكن منذ ك��ان��ون الأول/دي�سمرب،
مع ارت�ف��اع �أ�سعار القمح والوقود،
ارتفع �سعر الدقيق �أك�ثر من 30
يف امل�ئ��ة ،بينما ارت�ف��ع �سعر ال�سكر
 25يف املئة و�سعر امللح  40يف املئة،

فرن�سا نحو �إرغام املتاجر املكيفة على
�إغالق �أبوابها لتوفري الطاقة
•• باري�س�-أ ف ب:

�أعلنت الوزيرة الفرن�سية للتحول يف جمال الطاقة �أنيي�س بانييه رونا�شيه
�أم�س الأحد عن مرا�سيم مقبلة لإجبار املتاجر املكيفة على �إغالق �أبوابها
ولتقليل الإعالنات امل�ضيئة بهدف توفري الطاقة.
وقالت ل�صحيفة جورنال دو دميان�ش الأ�سبوعية “يف الأيام القليلة املقبلة،
�س�أ�صدر مر�سومني :الأول يعمم احلظر املفرو�ض على الإعالنات امل�ضيئة
�صباحا” ،با�ستثناء
بغ�ض النظر عن حجم املدينة بني الواحدة وال�ساد�سة
ً
املطارات وحمطات القطارات ،و”الثاين يحظر على املحالت ترك الأبواب
مفتوحة بينما تعمل املكيفات �أو (�أجهزة) التدفئة».
و�أو�ضحت �أن ترك الأب��واب مفتوحة يعني “ا�ستهالك �أكرب بن�سبة  20يف
املئة وهذا غري معقول».
�أ�صدرت مدن مثل ليون وبيزان�سون وباري�س مرا�سيم بلدية منذ منت�صف
متوز/يوليو لإغالق �أبواب املتاجر املكيفة حتت طائلة الغرامة بينما �شهدت
فرن�سا موجة حر ا�ستثنائية.
تخطط احلكومة لتعميم هذا ال�سلوك على الدولة ب�أكملها ،مع غرامة
ت�صل �إىل  750يورو ،لكنها �سرتكز يف البداية على التجار.
�أم��ا بالن�سبة للإعالنات امل�ضيئة ،ف��إن التنظيم املوجود حالياً مييز بني
التجمعات ال�سكانية التي يزيد عدد �سكانها عن � 800أل��ف ن�سمة وتلك
التي ت�ضم عدداً �أقل :فالإعالنات امل�ضيئة حمظورة بني ال�ساعة الواحدة
�صباحا يف فرن�سا يف التجمعات التي يقل عدد �سكانها عن 800
وال�ساد�سة
ً
�ألف ن�سمة� .أما يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية الأكرب ،فيتم االعتماد على
القواعد املحلية لتنظيم الإعالنات �إذا وجدت.
ويفر�ض القانون احلايل � ً
أي�ضا �إطفاء واجهات املتاجر والفتاتها من ال�ساعة
�صباحا.
الواحدة
ً

كما �أو�ضحت.
ال ي �ك �� �س��ب امل �خ �ب��ز م ��ا ي �ك �ف��ي من
الأم� ��وال ل���ش��راء امل�ك��ون��ات بكميات
ك �ب�ي�رة ،م��ا ي�ج�ع�ل��ه ع��ر��ض��ة لتغري
الأ� � �س � �ع� ��ار يف الأ� � � �س� � ��واق املحلية
والدولية.
ويف النهاية ،بعد ت�سريح موظفني
وحماولة خف�ض التكاليف الأخرى،
ا�ضطرت ماوليون هذا الأ�سبوع �إىل
رفع �سعر الباندي�سال  20يف املئة
�إىل ثالثة بيزو.
و�أ�شارت �إىل �أن تقلي�ص حجم لفة

اخلبز �أك�ثر من ذل��ك �سي�ؤثر على
جودتها م�ضيفة “لكننا �سنج ّرب
ذلك �إذا ا�ستمر النا�س يف �شرائها...
ال �ب��ان��دي �� �س��ال م �ه��م ج ��دا يف حياة
الفيليبينيني».
بالن�سبة �إىل الرين غوارينو (35
عاما) ،وهي �أم خلم�سة ،ف�إن ارتفاع
الأ� �س �ع��ار ي�ع�ن��ي �أن ع��ائ�ل�ت�ه��ا الآن
�ست�أكل عددا �أقل من لفائف اخلبز
على الفطور.
وق� ��ال� ��ت ل ��وك ��ال ��ة ف ��ران� �� ��س بر�س
“�سيتعني علينا تعديل احل�ص�ص.

م��ن خم�س قطع لكل واح��د منهم
�إىل ثالث �أو �أربع فقط».
م��ن جانبه ،ق��ال لو�سيتو ت�شافيز،
رئي�س جمعية متثل املخابز املحلية،
�إن �آالف ��ص��ان�ع��ي اخل �ب��ز يعانون
ارتفاع كلفة املواد اخلام ،ومعظمها
م�ستورد.
و�أو� � �ض� ��ح ل��وك��ال��ة ف��ران ����س بر�س
“جميعنا ن �ع��اين ،ل�ي����س م��ن �أجل
ال��رب��ح فح�سب ب��ل �أي���ض��ا م��ن �أجل
البقاء».
وت ��اب ��ع “علينا ح �م��اي��ة �صناعة
الباندي�سال».
ب�ل��غ م�ع��دل الت�ضخم يف الفليبني
 6,1يف امل�ئ��ة يف حزيران/يونيو،
وهو �أعلى م�ستوى يف �أربع �سنوات،
فيما �أدت الزيادات احلادة يف �أ�سعار
ال��وق��ود �إىل ارت �ف��اع �أ��س�ع��ار الغذاء
والنقل.
وق��ال النائب واخلبري االقت�صادي
ج��وي �سال�سيدا �إن اخل�ب��ز �سيكون
الأك�ث�ر ت���ض��ررا بعملية “�شرينك
فالي�شن” �أي عندما يتقل�ص حجم
املنتج لكن �سعره يبقى على حاله.
و�صرح لل�صحفيني �أخ�يرا “�أ�سعار
ال �ق �م��ح ازدادت ب�ن���س�ب��ة  165يف
املئة” وح ����ض امل �خ��اب��ز ع �ل��ى دعم
منتجاتها بفيتامينات ومعادن.

ال�سياحية يف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وت�سليط
ال�ضوء على امل��دن ال�سياحية ال �ب��ارزة �أو
ال �ت��ي حت�ق��ق ت �ط��ورا م�ل�ح��وظ��ا يف جمال
خدمات ال�سياحة وج��ذب ال�سائحني �إىل

ج��ان��ب دع��م ال�ق�ط��اع الفندقي يف الدول
العربية وحتفيزه لتقدمي �أف�ضل م�ستوى
من اخلدمة.
و�أ�� �ض ��اف ع�ب��دامل�ن�ع��م :ت�ت��وي��ج الفائزين
بجوائز �أو��س�ك��ار الإع�ل�ام ال�سياحي جاء
بعد تقييم من جلنة حتكيم متخ�ص�صة
ث��م ال�ت���ص��وي��ت الإل� �ك�ت�روين م��ن خالل
امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين املخ�ص�ص للجوائز
ع� �ل ��ى � �ش �ب �ك��ة الإن �ت ��رن� � ��ت ،وق� � ��د و�صل
الت�صويت ه��ذا العام �إىل �أك�ثر من 1.5
مليون م�شارك.
وفاز خالد العناين وزير ال�سياحة والآثار
امل�صري بلقب �شخ�صية العام ال�سياحية،
ونال لقب �شخ�صية رجل الرتاث والآثار
ال �ع ��رب ��ي ع� ��امل الآث� � � ��ار امل �� �ص ��ري زاه ��ي
حوا�س.
وفاز بلقب �أف�ضل حملة ترويجية �سياحية
حكومية عربية ،هيئة ال�سياحة ال�سعودية
ع ��ن ح�م�ل��ة “روح ال�سعودية” وف ��ازت
م��دي �ن��ة “العلمني” يف م���ص��ر بجائزة
�أف�ضل مدينة �سياحية عربية .
وح�صل معر�ض “�إك�سبو  2020دبي”
على جائزة �أف�ضل معر�ض �سياحي عربي
بينما ف ��ازت �صفحة “حالوة م�صرنا”
ب�ج��ائ��زة �أف���ض��ل ح�ساب يهتم بال�سياحة
العربية على “في�س بوك».

رو�سيا ت�شرتي احلبوب من مناطق �أوكرانيا املحتلة
•• كامليكيفكا�-أ ف ب:

يف قرية خا�ضعة لل�سيطرة الرو�سية يف �شرق �أوكرانيا،
حتيط �أطنان من احلبوب بفيكتور مولوتوك ،امل�س�ؤول عن
�إدارة مزرعة بات الرو�س وحدهم زبائنه ل�شراء منتجاتها.
ويقول �ضاحكا “لن جن��وع ،هذا �أم��ر م�ؤكد� .أم��ا بالن�سبة
لأوروب��ا ..فل�ست مت�أكدا».التقت فران�س بر�س مولوتوك
خالل جولة لل�صحافيني ّ
نظمها اجلي�ش الرو�سي يف ظل
رقابة م�شددة.
ويدير مولوتوك مزرعة م�ساحتها  5500هكتار يف قرية
كامليكيفكا ،يف منطقة لوغان�سك يف �شرق �أوك��ران�ي��ا التي
�أعلنت مو�سكو ال�سيطرة عليها كاملة مطلع متوز/يوليو.
ويتجّ نب اخلو�ض يف �أي حديث عن ال�سيا�سة بينما ي�ؤكد
ب�أن الأمور ت�سري ج ّيدا على ال�صعيد التجاري.
تغي �أم��ر واح��د ،على ح��د ق��ول��ه ،وه��و هوية زبائنه .بات
رّ
ال�ي��وم يبيع احل�ب��وب وب��ذور دوار ال�شم�س لزبائن رو�س.
وقال “تعمل �شركتنا متاما كما كانت تعمل �سابقا” ،م�ؤكدا
�أن �أيا من العمال مل يغادر.
وقال مولوتوك �إنه ا�ضطر للبحث عن خيارات “لوج�ستية
جديدة” وتوا�صل مع �شركات رو�سية .و�أ�ضاف “نبيع ملن
يعطينا ال�سعر الأف�ضل».
تعد �أوكرانيا التي لطاملا �أطلق عليها “�سلة خبز” �أوروبا
من �أكرب منتجي احلبوب يف العامل .وعرقل الغزو الرو�سي
ب�شكل كبري ت�صدير احلبوب و�أثار خماوف من �أزمة جوع
تتجاوز بكثري حدود البلدين املتحاربني.
وعلقت �آالف �أط�ن��ان احل�ب��وب يف امل��وان��ئ الأوك��ران�ي��ة منذ
�أطلق الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني هجومه �أواخر
�شباط/فرباير.
ووقعت كييف ومو�سكو اجلمعة اتفاقا ي�سمح بت�صدير بني
 20و 25مليون طن من احلبوب العالقة يف �أوكرانيا.

لكن كييف اعلنت ال�سبت �أن ق�صفا رو�سيا �أ�صاب �أودي�سا
اكرب موانئ ت�صدير احلبوب يف البحر الأ�سود.
وتتهم كييف الرو�س ب�سرقة حما�صيلها يف املناطق التي
احتلوها ال�ستخدامها يف اال�ستهالك املحلي �أو �إعادة بيعها
يف اخل��ارج .كما تتهمهم بق�صف احلقول بهدف الإ�ضرار
باملحا�صيل.بدورها ،تنفي مو�سكو االتهامات.
يقول املزارع مولوتوك �إنه ال يعرف م�صري احلبوب التي
يبيعها فور و�صولها �إىل رو�سيا ،لكنه ال ي�ستبعد ب�أن تباع
�إىل بلدان �أخرى.وي�ؤكد “نبيع عرب جتار �إىل رو�سيا .ال
ميكنني حتديد وجهة هذا الإنتاج ب�شكل م�ؤكد».
وي�ضيف “رمبا ي�أخذونها �إىل �إفريقيا �أو �آ�سيا ،ال �أعرف».
ومنذ مطلع العام ،باع  800طن من بذور دوار ال�شم�س �إىل
رو�سيا عرب �شركات يف �أرا�ض ي�سيطر عليها االنف�صاليون
املوالون لرو�سيا.
ورغم ت�أكيد العمال �أن كامليكيفكا �سقطت يف �أيدي القوات
الرو�سية من دون قتال بينما مل ير فريق فران�س بر�س �أي
عالمات دمار� ،إال �أن معارك عنيفة دارت على بعد ع�شرات
الكيلومرتات فح�سب.
وق��ال مولوتوك �إن امل��زارع�ين “�سمعوا �صدى املدفعية”
خ�ل�ال امل �ع��ارك ال�ت��ي ا��س�ت�م��رت لأ��س��اب�ي��ع لل�سيطرة على
لي�سيت�شان�سك ،املدينة التي �سقطت يف قب�ضة قوات مو�سكو
مطلع متوز/يوليو.من جهته� ،أفاد عامل مو�سمي يبلغ من
العمر  21عاما ف�ضّ ل االكتفاء بالتعريف عن نف�سه با�سم
�ألك�سندر �إن حالة “ذعر” �سادت القرية مع بدء التدخل
الرو�سي.لكن النا�س “اعتادوا” الآن على تواجد اجلي�ش
ال��رو��س��ي ،وف��ق م��ا ق��ال وه��و يكن�س ب�ضع حبات قمح من
الأر�ض.وقال �ألك�سندر الذي يتحدث مزيجا من الرو�سية
والأوكرانية (وهو ال�سائد يف املنطقة) �إنه ح�صل على وعد
ب ��أن يتم دف��ع رات�ب��ه ب��ال��روب��ل ،لكنه ال ي�ع��رف ك��م �سيكون
�أجره.

�صغار املزارعني يطعمون امل�صريني ويكافحون من �أجل البقاء
•• �سنديون �-أ ف ب:

ب�ي�ن�م��ا ي �ع��اين ال� �ع ��امل م ��ن ت ��داع �ي ��ات احل � ��رب الرو�سية
الأوك��ران�ي��ة على الطاقة وال �غ��ذاء ،يتبلور ال��دور احلا�سم
ل�صغار املزارعني يف �إطعام امل�صريني يف البلد العربي الأكرب
جلهة عدد ال�سكان ،لكنهم يعانون رغم ذلك ظروفا معي�شية
قا�سية.ما بني املديونيات وبيع املحا�صيل باخل�سارة يقول
املزارع امل�صري زكريا ابو الدهب لوكالة فران�س بر�س من
حقله ال�صغري مبحافظة القليوبية �شمال القاهرة حيث
ي��زرع القمح والب�صل “الفالح ال�صغري مات” ،يف ا�شارة
�إىل �شدة ال�ضغوط الواقعة عليه.و�أ�ضاف �أبو الدهب بعد
�أن �أخذ ر�شفة من كوب ال�شاي ال�ساخن �أثناء راحة الظهرية
يف ظل �أحد �أبراج االت�صاالت املثبتة بجوار �أر�ضه “�أحاول
بيع حم�صول الب�صل لكنني ال �أجد �سو ًقا له� ..أريد فقط
�أن �أح���ص��ل م�صروفاتي فقد تكلفت يف زراع �ت��ه � 20ألف
جنيه (�ألف دوالر تقريبا)”� ،سائال “ال �أعرف كيف �س�أدفع
الإيجار (للأر�ض)؟».
مل ت�ؤثر م�شكلة �أب��و الدهب على حجم الب�صل املعرو�ض
يف الأ�سواق امل�صرية بالت�أكيد ،ولكنها تعد م�ؤ�شرا لأزمات
العديد من �صغار املزارعني على م�ستوى عقبات التمويل
والت�سويق والبنية التحتية م��ا يخلق ف�ج��وات هائلة بني
العر�ض والطلب.وبح�سب منظمة الأغذية التابعة للأمم
املتحدة (ف��او) ،ف�إن �أ�صحاب احليازات الزراعية ال�صغرية
التي تقل عن ثالثة �أفدنة ( 12600مرت مربع) ينتجون
حوايل  47%من املحا�صيل احلقلية يف م�صر.
وبح�سب منظمة ال�ف��او ،ف ��إن ه��ذه احلقول ال�صغرية تعد
هي “املنتج الأوّيل” للغذاء يف م�صر ،بينما تركز احليازات
الزراعية الأك�بر حج ًما على ال�صادرات ،وقد ظهرت هذه
الآلية قبل الغزو الرو�سي لأوكرانيا.

وتعتمد م�صر على البلدين املتحاربني لتوفري نحو 80%
م��ن واردات �ه ��ا م��ن ال�ق�م��ح ،ال ��ذي ت�ع��د ال �ق��اه��رة م��ن �أكرب
م�ستورديه على م�ستوى العامل.
و�أم��ا باقي احتياجات ال�سوق املحلي ،فيتم �سدادها عرب
اللجوء �إىل �صغار املزارعني ال�ستالم ح�صادهم من القمح.
وقال �أ�ستاذ علم االجتماع الريفي �صقر النور لفران�س بر�س
“لوال ن�سبة الـ 40%التي ننتجها حمليا من القمح ..لكان
الو�ضع �أ�سو�أ بكثري” ،م�شريا �إىل عواقب احلرب الرو�سية
الأوك ��ران �ي ��ة.يف �آذار-م� ��ار�� ��س� ،أل��زم��ت احل�ك��وم��ة امل�صرية
مزارعي القمح بتوريد ن�صف حم�صولهم على الأق��ل �إىل
امل�خ��ازن العامة ،وو�صفت ذل��ك بـ”الواجب الوطني” ،يف
ظل الأح��داث العاملية اجلارية.وبحلول حزيران-يونيو،
�س ّلم املزارعون �أكرث من  3,5ماليني طن من القمح �إىل
احلكومة ،بح�سب بيانات وزارة التموين امل�صرية ،وهو ما
ي�ج��اوز ن�صف امل�ستهدف م��ن كميات القمح املحلي املقرر
توريدها حتى نهاية مو�سم احل�صاد يف �آب�-أغ�سط�س.
وعلق النور على ذلك بالقول “عندما تعر�ضت الدولة �إىل
�ضائقة قررت �أن تعيد تنفيذ �إجراءات كانت منعت من قبل
مثل التوريد الإجباري ..دون خدمات” عائدة على ذلك،
م�شريا �إىل �أن دعم البذور واملبيدات والأ�سمدة الزراعية
تراجع تدريجياً على مدى عقود.
وحتى �سعر التوريد املحلي ال��ذي كانت تعر�ضه احلكومة
�أع �ل��ى م��ن ��س�ع��ر ط��ن ال�ق�م��ح ع��امل�ي��ا لتحفيز امل� ��زارع على
الت�سليم ،مل تعد ق��ادرة على عر�ض مثله ب�سبب االرتفاع
ال�شديد يف الأ�سعار العاملية.
ويت�ساءل �أب��و الدهب وهو ي�شعر بي�أ�س �شديد “�أنا مدين
ب��امل��ال لبائع امل�ب�ي��دات ،وب��ائ��ع الأ��س�م��دة ..م��اذا �أف�ع��ل حتى
�أ�سدد؟� ..س�أبيع (حم�صويل) ب�أي �سعر رغما عني».
وحتت �أ�شعة �شم�س ال�صباح الباكر الدافئة املمزوجة بالن�سيم

البارد ،انت�شر  17رج ً
ال وامر�أة يف حقل �صغري مبحافظة
بني �سويف التي تبعد  150كلم جنوب القاهرة.
ق��ال امل ��زارع حممد عبد امل�ع��ز ال��ذي �أ��ص�ب��ح ي��زرع الفلفل
االي �ط��ايل يف ف�صل ال�صيف ب��دال م��ن القمح يف حماولة
للنجاة بنف�سه م��ن اخل���س��ائ��ر ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا الفالحون
“هناك من ت��رك الأر���ض تبور ومكث يف املنزل” ،نتيجة
اخل�سائر املتالحقة التي مني بها.
وجد عبد املعز �شريكا يدعمه ،بدال من ترك الأر�ض ،وهي
�شركة “مزارع” النا�شئة للتكنولوجيا والتمويل يف جمال
ال��زراع��ة.وي �ق��ول رائ ��د الأع �م��ال امل���ص��ري ح�سني �أب ��و بكر
لفران�س بر�س �إن �شركته تهدف �إىل “ربط املزارع ال�صغرية
بالنظام البيئي و�أ�صحاب امل�صلحة».
تقدم �شركته ع�ق��ودا رقمية للمزارعني وح�ل��وال للتمويل

وال��دع��م ،كما حت��دد �أ�سعار ال�شراء وتلتزم بها ك�شكل من
احلماية “حتى لو انخف�ض �سعر ال�سوق ..قبل ما ي�ضع
امل ��زارع ف��أ��س��ه يف الأر� ��ض».وي ��رى ال�ن��ور �أن ه��ذه احلماية
�ضرورية لأن املزارع “احللقة الأ�ضعف يف �سل�سلة القيمة”.
وقال نور “القدرة التفاو�ضية للمزارعني �أ�صحاب احليازات
ال�صغرية حم��دودة للغاية ،خ�صو�صا عندما ال تكون �سعة
التخزين كافية ملحا�صيلهم».
وي�ق��ول �أب��و بكر �إن “مزارع” ه��و طريقة “توحد �صوت
الفالح” وجتعله “جزءا من منظومة” ،يف غياب اجلمعيات
التعاونية املحلية الفعالة والتي مت �إهمالها ب�سبب “التدخل
احلكومي ال�شديد” لتوزيع الأ�سمدة املدعومة.
وق��ال النور “يجب �أن يتمتع الفالحون بحرية التنظيم
حتى يتمكنوا من ت�أ�سي�س تعاونيات زراعية».
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الرئي�س التنفيذي لنا�س الكويتية� :إدارة مينزي�س وعالمتها التجارية �ستبقيان بعد االندماج
•• الكويت-رويرتز:

قال ح�سن احلوري الرئي�س التنفيذي ل�شركة نا�شيونال
خل��دم��ات ال �ط�ي�ران (ن��ا���س) ال�ت��اب�ع��ة ل���ش��رك��ة �أجيليتي
الكويتية �إن �إدارة �شركة مينزي�س الربيطانية وعالمتها
التجارية �ستبقيان بعد �إمتام عملية االندماج مع �شركة
نا�س.ويف مار�س �آذار �أعلنت �شركة جون مينزي�س �أن نا�س
التابعة ل�شركة �أجيليتي للمخازن العمومية �ست�ستحوذ
عليها م�ق��اب��ل  571م�ل�ي��ون جنيه �إ��س�ترل�ي�ن��ي (749
مليون دوالر).
وقالت املجموعة الربيطانية خلدمات املطارات يف حينها

�إن امل�ساهمني �سيح�صلون على  608بن�سات نقدا عن كل
�سهم من �أ�سهم جون مينزي�س بزيادة بنحو  81باملئة عن
�سعر �إقفال ال�سهم ي��وم الثامن من فرباير �شباط وهو
اليوم ال�سابق على تلقي ال�شركة عر�ض اال�ستحواذ من
�أجيليتي.
ويف خطوة الحقة واف��ق م�ساهمو ال�شركة الربيطانية
على العر�ض النقدي الذي قدمته �أجيليتي.
وق��ال احل ��وري يف مقابلة بثتها ق�ن��اة (�سي�.إن.بي�.سي
عربية) ام�س �إنه وبعد الرابع من �أغ�سط�س �آب واكتمال
ال�صفقة “�سوف تبقى عالمة مينزي�س ومع مرور الوقت
�ستختفي عالمة نا�س و�سنبد�أ باملقر الرئي�سي لنا�س حيث

�سيتحول �إىل عالمة مينزي�س على الفور .ومن ثم �سنبد�أ
يف نقل عمليات نا�س �إىل مينزي�س بعد موافقة ال�سلطات
يف كل دولة».
و�أ�ضاف “�إدارة مينزي�س �سوف ت�ستمر و�سيحافظ الرئي�س
التنفيذي واملدير املايل على منا�صبهم .و�سيكون لدينا
ت�شكيل لإدارة دمج مينزي�س يف جمموعة �أجيليتي»
و�أكد �أن اندماج ال�شركة مع �شركة مينزي�س �سيوجد �أكرب
�شركة خلدمات الطريان يف العامل من حيث عدد الدول
التي تعمل فيها ،معتربا �أن ه��ذه العملية هي “فر�صة
نادرة لإعادة ت�شكيل �صناعة خدمات الطريان خا�صة �أننا
خرجنا للتو من جائحة كوفيد».
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االحتاد الأوروبي يتطلع ال�ستبدال الغاز
الرو�سي ب�إمدادات نيجريية
••الجو�س -رويرتز:

ق��ال ماثيو ب��ال��دوي��ن ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام لإدارة الطاقة
باملفو�ضية الأوروب� �ي ��ة �أم ����س الأول ال�سبت �إن االحتاد
الأوروب� ��ي ي�سعى للح�صول على �إم� ��دادات غ��از �إ�ضافية
من نيجرييا يف الوقت الذي ي�ستعد فيه االحتاد خلف�ض
حمتمل للإمدادات الرو�سية.كان بالدوين يتحدث من
نيجرييا حيث عقد اجتماعات مع م�س�ؤولني من �أكرب
منتج للنفط يف �أفريقيا خالل الأيام املا�ضية.

وقال بالدوين لرويرتز عرب الهاتف �إن االحتاد الأوروبي
ي���س�ت��ورد  14ب��امل�ئ��ة م��ن �إج �م��ايل �إم ��دادات ��ه م��ن الغاز
الطبيعي امل�سال من نيجرييا وهناك احتمال لزيادة ذلك
�إىل املثلني.وتعمل حمطة لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يف
جزيرة بوين النيجريية بن�سبة  60باملئة من طاقتها.
وق ��ال ب��ال��دوي��ن “�إذا � �ص��ار م��ن امل�م�ك��ن رف ��ع (الطاقة
الإنتاجية) �إىل �أكرث من  80باملئة ...رمبا ميكن �إتاحة
املزيد من �شحنات الغاز الطبيعي امل�سال �إىل �أوروب��ا يف
معامالت فورية».

«طرق دبي» و«كروز» ت�شغالن مركبتي «�شيفروليه بولت» الكهربائية لتجهيز اخلرائط الرقمية

15

ً
ا�ستعدادا لت�شغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة
الطاير :املرحلة الأوىل تغطي �شوارع منطقة جمريا وهي خطوة مهمة
 دبي الأوىل عاملي ًا خارج الواليات املتحدة يف جمالت�شغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة من �شركة كروز

•• دبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي ،بامل�ضي
قدماً يف تنفيذ اتفاقية ال�شراكة املوقعة
ب�ين هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات و�شركة
“كروز” ،لت�شغيل مركبات ال�شركة ذاتية
القيادة لتقدمي خدمة مركبات الأجرة
وخ��دم��ة احل �ج��ز االل� �ك�ت�روين يف دبي،
تبد�أ “كروز” ام�س ،ت�شغيل مركبتي /
�شيفروليه بولت /الكهربائية ،لتجهيز
اخلرائط الرقمية ملركبات �شركة كروز
ذات�ي��ة ال�ق�ي��ادة ،وذل��ك مت�ه�ي��داً لإطالق
اخلدمة فعلياً عام  ،2023لتكون دبي
امل��دي �ن��ة الأوىل ع��امل �ي �اً خ ��ارج الواليات
املتحدة الأمريكية يف الت�شغيل التجاري
ملركبات ال�شركة ذاتية القيادة.
و�سيجري ت�شغيل مركبتي �/شيفروليه
ب��ول��ت /ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة يف امل��رح�ل��ة الأوىل
ب� ��� �ش ��وارع م �ن �ط �ق��ة ج � �م �ي�را ،ب� ��إ�� �ش ��راف
�سائقني متخ�ص�صني ،وت�ستخدم تقنية

ك ��روز خ��رائ��ط ع��ال�ي��ة ال��و� �ض��وح للبيئة
امل �ح �ي �ط��ة ،ي �ت��م �إن� ��� �ش ��ا�ؤه ��ا با�ستخدام
م��رك�ب��ات متخ�ص�صة لر�سم اخلرائط،
مزودة مبجموعة من امل�ست�شعرات ت�شمل
�أجهزة الكت�شاف ال�ضوء وحتديد املدى،
وك��ام�ي�رات وجت �ه �ي��زات �أخ� ��رى ،و�سيتم
قيادة هذه املركبات يف كافة �أنحاء املدينة
لتجميع بيانات ُت�ستخدم بعد ذلك لإن�شاء

خ��ري�ط��ة ��ص��احل��ة ل�ل�م�لاح��ة للمركبات
ذاتية القيادة واحلفاظ عليها.
وت �ت �� �ش��ارك “كروز” ،وه� ��ي ال�شركة
الفرعية للمركبات ذاتية القيادة التي
متتلك ��ش��رك��ة ج�ن�رال م��وت��ورز �أغلبية
�أ�سهمها ،نف�س الر�ؤية مع جرنال موتورز،
يف م�ساهمة امل��رك�ب��ات ذات�ي��ة ال�ق�ي��ادة ،يف
حت�ق�ي��ق م�ستقبل �آم ��ن و�أق� ��ل ازدحاماً
للجميع ،ما يوفر مزايا هائلة للمجتمع
م��ن حيث تعزيز �سالمة و�سائل النقل
وت�سهيل الو�صول �إليها ،وه��ذه اجلهود
م��ن �ش�أنها �أن ت�سهم وب�شكل وا��ض��ح يف
تعزيز ر�ؤي��ة ج�نرال م��وت��ورز املتمثلة يف
�صفر ح��وادث مرورية ،و�صفر انبعاثات
كربونية ،و�صفر ازدحامات مرورية.
وق��ال معايل مطر الطاير امل��دي��ر العام
رئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق
وامل��وا� �ص�لات ب��دب��ي� ،إن م��رح�ل��ة جتهيز
اخل��رائ��ط الرقمية ،تعد مرحلة مهمة
يف ع�م�ل�ي��ة ت�شغيل � �س �ي��ارة “�أوريجن”
ذاتية القيادة ،التي �ستبد�أ العام املقبل
بعدد حم��دود ،لتقدمي خدمة مركبات
الأج � ��رة وخ��دم��ة احل �ج��ز الإل� �ك�ت�روين،
و�سيت�ضاعف العدد تدريجياً لي�صل �إىل
 4000مركبة بحلول عام .2030
و�أك� ��د م�ع��ال�ي��ه �أن ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ت�سهم
يف ت�ع��زي��ز ري ��ادة دب��ي ال�ع��امل�ي��ة يف جمال
التنقل ذاتي القيادة ،وتعد خطوة مهمة
يف حت�ق�ي��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة دب ��ي للتنقل

م�ؤ�شرات على انزالق االقت�صاد التون�سي �إىل �أزمة
•• تون�س-رويرتز:

تتعر�ض مالية تون�س العامة ل�ضغوط وترتفع الأ�سعار
ارتفاعا حادا مبا ي�شكل حتديا اقت�صاديا �ضخما للرئي�س
قي�س �سعيد بينما يعتزم تغيري النظام ال�سيا�سي يف ا�ستفتاء
على الد�ستور يجرى اليوم االثنني.
ف�ي�م��ا ي�ل��ي ب�ع����ض امل�ع���ض�لات ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا االقت�صاد
التون�سي ال��ذي ع��ان��ى ب�شدة يف ظ��ل جائحة كوفيد19-
ب�سبب اعتماده على ال�سياحة:
* املالية العامة
�أدت ال�ضغوط التي تتعر�ض لها املالية العامة يف تون�س �إىل
الت�أخر يف دفع رواتب املوظفني احلكوميني وم�شكالت يف
دفع ثمن واردات القمح.
وقال مروان العبا�سي حمافظ البنك املركزي التون�سي �إن
من املتوقع ات�ساع عجز املوازنة �إىل  9.7باملئة من الناجت
الإجمايل املحلي هذا العام من توقعات �سابقة تبلغ 6.7
باملئة.
و�أ�ضاف �أن ذلك يرجع لتزايد قوة الدوالر واالرتفاع احلاد
يف �أ�سعار احلبوب والطاقة وتبعات احلرب الأوكرانية التي
ق��ال العبا�سي �إن�ه��ا �أوج ��دت احتياجات متويلية �إ�ضافية
حجمها  1.6مليار دوالر.
وم��ال�ي��ة تون�س م�ستنزفة بالفعل ج��راء واح��د م��ن �أعلى
خم�ص�صات رواتب القطاع العام يف العامل مقارنة بحجم
االقت�صاد وب�سبب الإنفاق الكبري على واردات الطاقة ودعم
الغذاء.
وزاد من ال�ضغوط تلك تراجع قيمة الدينار التون�سي .فقد
تراجع الدينار �إىل م�ستوى  3.18للدوالر يف انخفا�ض
ن�سبته  13.2يف املئة حتى  14يوليو متوز عن م�ستواه
قبل عام من ذلك التاريخ.
وت�أمل احلكومة يف احل�صول على قر�ض من �صندوق النقد
الدويل قيمته �أربعة مليارات دوالر مقابل جتميد رواتب
القطاع ال�ع��ام وتوظيف عاملني ج��دد فيه وخف�ض دعم
الغذاء والطاقة لكن احت��اد ال�شغل التون�سي ال��ذي يتمتع
بالنفوذ عار�ض تلك الإجراءات مبا ي�شكل عقبة كربى �أمام
تنفيذها.
* ارتفاع خماطر الديون
ق��ال �صندوق النقد ال��دويل العام املا�ضي �إن الدين العام
التون�سي �سي�صبح غري م�ستدام حال عدم تفعيل �إ�صالحات
حتظى بدعم وا�سع النطاق.
ووفقا مليزانية الدولة لعام  ،2022فمن املتوقع �أن يبلغ
الدين العام لتون�س ما يقرب من  114.14مليار دينار
( 40مليار دوالر) بنهاية العام اجلاري مبا ي�شكل 82.6
باملئة من الناجت الإجمايل املحلي بزيادة ن�سبتها  81باملئة

عن .2021
ومم��ا عك�س قلق امل�ستثمرين ،ارتفعت ال�ف��روق يف عوائد
ال�سندات التون�سية� ،أو ال�ع�لاوة ال�سعرية ال�ت��ي يطلبها
امل�ستثمرون ل�شراء �أداة ال��دي��ن التون�سية ه��ذه ب��دال من
نظريتها الأمريكية الأك�ثر �أم��ان��ا ،حاليا �إىل واح��دة من
الأعلى يف العامل.
وزادت �إىل ما يفوق  2800نقطة �أ�سا�س مبا يوازي تقريبا
ثالثة �أمثال املعدل الذي يثري القلق عادة وهو �ألف نقطة
�أ�سا�س.و�إىل جانب �أوكرانيا وال�سلفادور ،حتتل تون�س �أحد
املراكز الثالثة الأوىل يف قائمة مورجان �ستانلي للدول
التي من املرجح �أن تتخلف عن ال�سداد.
وم ��ن امل �ق��رر �أن ي�ح��ل �أج ��ل ا��س�ت�ح�ق��اق م��ا ق�ي�م�ت��ه ثالثة
مليارات دوالر تقريبا من الدين بالعمالت الأجنبية بني
عامي  2024و.2027
وت�أمل احلكومة ،التي ال ميكنها الو�صول للأ�سواق العاملية،
�أن يفتح اتفاق مع �صندوق النقد الدويل الباب �أمام دعم
مايل �أو�سع نطاقا.
* قفزة يف الت�ضخم
و�صل معدل الت�ضخم ال�سنوي يف تون�س �إىل �سل�سلة من
امل�ستويات القيا�سية هذا العام والم�س  8.2باملئة يف يونيو
حزيران.
وزادت احلكومة �أ�سعار البنزين ث�لاث م��رات ه��ذا العام،
وتكلفة ملء خزان �سيارة تقليدية حاليا مئة دينار بعد �أن
كانت  93دينارا يف بداية العام.
ويف مايو �أيار ،احتج مزارعون يف عدة مناطق على ارتفاع
تكلفة علف احليوانات وقالت احلكومة �إنها �سرتفع �أ�سعار
�أغذية منها احلليب والبي�ض والدواجن.
وتون�س منك�شفة ب�شكل خا�ص على ت�أثريات تعطل �إمدادات
احلبوب ب�سبب احلرب الأوكرانية ،ويقول البنك الدويل
�إنها ت�ستورد  60باملئة من القمح اللني و 66باملئة من
ال�شعري من رو�سيا و�أوكرانيا.
ويف يونيو حزيران ،وافق البنك الدويل على قر�ض قيمته
 130مليون دوالر من �أجل واردات القمح وال�شعري.
* الفقر
معاناة ال�سكان يف تفاقم.
ويف مقابلة م��ع �صحيفة حملية يف مايو �أي ��ار ،ق��ال وزير
ال�ش�ؤون االجتماعية �إن عدد الأ�سر املحتاجة زاد من 310
�آالف يف  2010ال�ت��ي ب ��د�أت فيها االن�ت�ف��ا��ض��ة املطالبة
بالدميقراطية �إىل �أك�ثر من � 960ألفا �أم����س .و�أ�ضاف
�أن م��ا ي�ق��رب م��ن �ستة م�لاي�ين تون�سي� ،أو ن�صف �سكان
البالد ،حتت خط الفقر.ومعدل البطالة مرتفع ،وو�صل
�إىل  18.4باملئة يف  2021وفقا للبنك الدويل .ويرتفع
املعدل ب�شدة �أي�ضا بني ال�شبان والن�ساء ويف غرب البالد.

ال��ذك��ي ذات��ي ال�ق�ي��ادة ،ال��رام�ي��ة لتحويل
 25%م��ن �إج�م��ايل رح�ل�ات التنقل يف
دبي �إىل رحالت ذاتية القيادة من خالل
و�سائل املوا�صالت املختلفة بحلول عام
.2030
و�أ� �ض��اف :ت�شغيل م��رك�ب��ات �أج ��رة ذاتية
ال�ق�ي��ادة ،ي�سهم يف حتقيق التكامل بني
�أن�ظ�م��ة ال�ن�ق��ل وامل��وا� �ص�ل�ات م��ن خالل
ت �� �س �ه �ي��ل ت �ن �ق��ل رك� � ��اب و�� �س ��ائ ��ل النقل
اجلماعي� ،إ�ضافة �إىل ت�سهيل و�صولهم
�إىل وج �ه��ات �ه��م ال �ن �ه��ائ �ي��ة مب ��ا يتوافق
م��ع اال�سرتاتيجية التخ�ص�صية للميل
الأول والأخ�ي�ر ال�ت��ي اعتمدتها الهيئة
العام املا�ضي اخلا�صة باجلزء الأول �أو
الأخ�ي�ر م��ن الرحلة امل ��ؤدي��ة م��ن �أو �إىل
�أق��رب و�سيلة نقل جماعي ،وتنق�سم �إىل
ق�سمني ،جماعية وفردية.
و�أ� �ش ��ار �إىل �أن ان�ت���ش��ار امل��رك �ب��ات ذاتية
ال�ق�ي��ادة �سي�شكل نقلة نوعية يف جمال
�أنظمة النقل واملوا�صالت ،ويوفر حلو ًال
م�ب�ت�ك��رة ل�ل�ت�ن�ق��ل وت�ق�ل�ي��ل االزدح� � ��ام يف
املدينة ،ورفع م�ستوى ال�سالمة املرورية
على الطرق ،حيث يعد اخلط�أ الب�شري
امل�سبب الرئي�س لأك�ثر من  90%من
احل � ��وادث ،ك�م��ا مت �ت��از ب�ك��ون�ه��ا مركبات
كهربائية �صديقة للبيئة ،وق��ادرة على
خ��دم��ة ��ش��ري�ح��ة ك �ب�يرة م��ن املتعاملني
وحتديداً فئة كبار املواطنني واملقيمني
و�أ�صحاب الهمم.

جت ��در الإ� � �ش� ��ارة �إىل �أن ه�ي�ئ��ة الطرق
وامل��وا� �ص�لات وق�ع��ت يف �أب��ري��ل ،2021
اتفاقية مع �شركة “كروز” التي تدعمها
ج�نرال م��وت��ورز لت�شغيل مركبات كروز
ذات�ي��ة ال�ق�ي��ادة لتقدمي خ��دم��ة مركبات
الأج � ��رة وخ��دم��ة احل �ج��ز االلكرتوين،
وذل ��ك يف �إط� ��ار ج �ه��ود ال�ه�ي�ئ��ة لتعزيز
ريادة دبي العاملية يف جمال التنقل ذاتي
القيادة ،ودع��م جهود الإم��ارة يف حتويل
دبي �إىل املدينة الأذكى عاملياً.
وت �ع��د االت�ف��اق�ي��ة الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا يف
العامل بني جهة حكومية و�شركة رائدة
يف جم��ال التنقل ذات��ي ال�ق�ي��ادة ،وت�شكل
خطوة مهمة يف حتقيق ا�سرتاتيجية دبي
للتنقل الذكي ذاتي القيادة ،التي تهدف
ل�ت�ح��وي��ل  25%م��ن �إج �م��ايل رحالت
التنقل يف دبي �إىل رحالت ذاتية القيادة
م��ن خ�لال و�سائل امل��وا��ص�لات املختلفة
بحلول عام .2030
وج � ��اء اخ �ت �ي��ار ك � ��روز ك� �م ��ز ّود ح�صري
لت�شغيل م��رك �ب��ات ذات �ي��ة ال �ق �ي��ادة ،بعد
عملية �شاملة ام�ت��دت ل�سنوات الختيار
�أف �� �ض��ل ��ش��ري��ك مم �ك��ن ،ح�ي��ث ت�ب�ين �أن
تقنية “كروز” ،وم��وارده��ا ،ومركبتها
امل���ص�م�م��ة خ���ص�ي���ص�اً ،و� �ش��راك��ات �ه��ا مع
م�صنعي ال�سيارات ،ونهجها يف االختبار
والت�شغيل الآمن ،واال�سرتاتيجية املتبعة
متنحها ال �ق��درة على الإط�ل�اق الآمن،
وب�شكل �أ�سرع من �أي �شركة �أخرى.

ملاذا ي�شعر العامل بالقلق حيال �أزمة العقارات ال�صينية؟
•• بكني�-أ ف ب:

تع ّر�ض قطاع ال�ع�ق��ارات ال�صيني امل�ضطرب
ل�ضربة ج��دي��دة ه��ذا ال�شهر ع�ن��دم��ا توقف
امل�ستثمرون عن �إمتام �أق�ساط الرهن العقاري
لوحدات �ضمن م�شاريع غري م�ستكملة.
وج��اءت املقاطعة يف وق��ت يكافح العديد من
امل �ط��وري��ن ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال��دي��ون املرتاكمة
واملخاوف من �إمكانية تف�شي الأزم��ة لت�شمل
باقي قطاعات االقت�صادين ال�صيني والعاملي.
�إن� � ��ه ه� ��ائ� ��ل .ي� �ق ��در ب � � ��أن ق� �ط ��اع ال� �ع� �ق ��ارات
والقطاعات املرتبطة به ت�ساهم مبا ي�صل �إىل
ربع �إجمايل الناجت الداخلي ال�صيني.
و�أُطلق العنان للقطاع بعد �إ�صالحات �سوقية
ع��ام  .1998وك ��ان ه �ن��اك ازده� ��ار الف��ت يف
ق �ط��اع ال �ب �ن��اء ب�ف���ض��ل ال �ط �ل��ب م��ن الطبقة
امل �ت��و� �س �ط��ة امل �ت �ن��ام �ي��ة ال �ت ��ي ر�أت يف قطاع
العقارات ا�ستثمارا عائليا مهما وم�ؤ�شرا على
املكانة االجتماعية.
وجاء االزدهار مدفوعا ب�سهولة احل�صول على
القرو�ض �إذ كانت امل�صارف م�ستعدة لإقرا�ض
اي مبلغ ممكن للمطورين وامل�شرتين على
حد �سواء.
ومت ّثل الرهون حواىل  20يف املئة من كافة
ال�ق��رو���ض امل�ستحقة يف املنظومة امل�صرفية
ال�صينية برمتها ،بح�سب ما �أفاد تقرير “اليه
ان زد ري�سر�ش” هذا ال�شهر.
ويعتمد العديد من م�شاريع التطوير على
“املبيعات امل�سبقة”� ،إذ ي��دف��ع امل�شرتون
ال��ره��ون ع�ل��ى وح ��دات يف م���ش��اري��ع ق�ب��ل بدء
�أعمال البناء.
وت�ف�ي��د “بلومربغ نيوز” ب� ��أن امل �ن��ازل غري
امل�ستكملة يف ال�صني ت�ش ّكل م�ساحة ت�صل �إىل
 225مليون مرت مكعب.
ومع ازدهار مطوري العقارات ،ارتفعت �أي�ضا
�أ�سعار املنازل.
و�أث� � ��ار ذل ��ك ق �ل��ق احل �ك��وم��ة ال �ت��ي ت���ش�ع��ر يف
الأ�سا�س بالقلق حيال املخاطر التي ميثلها
مطورون مثقلون بالديون.
و�أطلقت حملة �أمنية العام املا�ضي �إذ و�ضع
امل�صرف املركزي حدا �أق�صى لن�سبة القرو�ض
العقارية التي ما زال ينبغي �سدادها مقالة
�إجمايل القرو�ض امل�صرفية ،يف حماول للحد
م��ن ال�ت�ه��دي��د امل��اث��ل �أم� ��ام امل�ن�ظ��وم��ة املالية
برمتها.

ق ّل�صت اخلطوة م�صادر التمويل للمطورين
الذين كانوا يف الأ�سا�س يواجهون �صعوبة يف
التعامل مع ديونهم.
و�أث��ار الأم��ر موجة تخلف عن �سداد الديون
خ�صو�صا من قبل �أكرب �شركة تطوير �صينية
“�إيفرغراند” ال�غ��ارق��ة يف م�ستحقات تبلغ
�أكرث من  300مليار دوالر.
و�إىل ج��ان��ب احل�م�ل��ة التنظيمية ،تع ّر�ضت
�شركات العقارات ال�صينية ل�ضربة ناجمة عن
�أزمة كوفيد� ،إذ دفعت ال�ضبابية االقت�صادية
ال�ع��دي��د م��ن امل�ستثمرين املحتملني لإع ��ادة
النظر يف خططهم ل�شراء املنازل.
�أث��ار ت��راج��ع “�إيفرغراند” احتجاجات من
م�شرتي امل�ساكن واملتعاقدين يف مقرها يف
�شنجن يف �أيلول�/سبتمرب العام املا�ضي.
ويف حزيران/يونيو هذا الأ�سبوع ،ظهر �شكل
جديد من �أ�شكال االحتجاج تثمل مبقاطعة
�سداد �أق�ساط الرهون.
�أع�ل��ن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ا��ش�تروا وح��دات يف
م���ش��اري��ع غ�ير م�ستكملة ب��أن�ه��م �سيتوقفون
عن ت�سديد �أي دفعات حتى ا�ستئناف �أعمال
البناء.
ويف غ�ضون �شهر ،ات�سع نطاق املقاطعة لت�شمل
م�شرتي م�ساكن يف �أكرث من  300م�شروع يف
 50مدينة عرب ال�صني.

وك��ان��ت العديد م��ن امل�شاريع غ�ير امل�ستكملة
م ��ر ّك ��زة يف م �ق��اط �ع��ة خ �ن��ان ح �ي��ث اندلعت
احتجاجات وا�سعة ردا على احتيال م�صارف
ريفية ومت قمعها.
وقال مقر�ضون �صينيون الأ�سبوع املا�ضي �إن
الرهون املت�أثرة ت�شكل �أقل من  0,01يف املئة
م��ن ال��ره��ون ال�سكنية املعلقة ،لكن حمللني
ي�شريون �إىل �أن امل�خ��اوف مرتبطة باحلجم
املحتمل للمقاطعة.
تعد ال�صني ثاين �أكرب قوة اقت�صادية يف العامل
وترتبط بعالقات مالية وجتارية عاملية.
وي �ق��ول حم�ل�ل��ون �إن ��ه يف ح ��ال و��ص�ل��ت �أزم ��ة
ال �ع �ق��ارات �إىل امل�ن�ظ��وم��ة امل��ال �ي��ة ال�صينية،
ف�ستتجاوز ال�صدمة حدود ال�صني.
وجاء يف مذكرة لوكالة “فيت�ش” للت�صنيفات
االئتمانية االثنني “�إذا ت�صاعد التخلف عن
ال�سداد ،قد تكون هناك تداعيات اقت�صادية
واجتماعية وا�سعة وخطرية».
و�� �ص ��در حت ��ذي ��ر م �� �ش��اب��ه ع ��ن االحتياطي
الفدرايل الأمريكي ال��ذي قال يف �أيار/مايو
�إنه بينما جنحت ال�صني يف احتواء التداعيات
ح�ت��ى الآن ،ب ��إم �ك��ان �أزم ��ة ت��ده��ور العقارات
الت�أثري على النظام املايل �أي�ضا.
وميكن للأزمة �أن تتف�شى وت�ؤثر على التجارة
العاملية وال�شعور باملخاطر ،وف��ق م��ا ج��اء يف

تقرير االحتياطي الفدرايل ال�صادر يف �أيار/
مايو  2022عن اال�ستقرار املايل.
ي�ستبعد ب�أن بتم و�ضع �صندوق �إنقاذ لقطاع
العقارات برمته ،حتى يف ظل ازدياد مقاطعة
الرهون ،بح�سب حمللني� ،إذ �أن ذلك �سيعني
ب�أن احلكومة تقر بحجم الأزمة.
ت�شجع عملية �إن �ق��اذ ك�ب�يرة املطورين
وق��د ّ
وامل �� �ش�تري��ن ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة ات �خ��اذ ق� ��رارات
حتمل خماطر �إذ �أنهم �سيعتمدون على حتمل
احلكومة وامل�صارف امل�س�ؤولية.
لكن ال�ضغط يت�صاعد على امل�صارف ال�صينية
للم�ساعدة يف التخفيف من �صعوبة الو�ضع.
و�أع �ل �ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ق�ط��اع امل�صريف
ال�صيني اخلمي�س �أن�ه��ا �ست�ساعد يف �ضمان
ا��س�ت�ك�م��ال امل���ش��اري��ع وت���س�ل�ي��م ال ��وح ��دات �إىل
امل�شرتين.وح�صل بع�ض التدخل على امل�ستوى
امل �ح �ل��ي يف م�ق��اط�ع��ة خ �ن��ان ح �ي��ث مت �إن�شاء
��ص�ن��دوق �إن �ق��اذ بالتعاون م��ع م�ط��ور مدعوم
م��ن ال��دول��ة مل���س��اع��دة امل���ش��اري��ع ال�ت��ي تواجه
�صعوبات.وقال ت�شن �شوجني من “جيفريز
هونغ كونغ” �إن احلكومات املحلية واملطورين
و�أ��ص�ح��اب امل�ن��ازل ق��د ي�ك��ون ب�إمكانهم �أي�ضا
التفاو�ض على �إلغاء الفوائد وتعليق �أق�ساط
الرهون ملدة معينة بناء على ما تقت�ضيه كل
حالة.
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املنتخب الوطني مع�سكره الإع��دادي يف �إيطاليا ،م�شريا �إىل �أنه متت درا�سة امل�شاركة يف
•• ال�شارقة-وام:
البطولة الآ�سيوية للم�ضمار يف تايالند ،والبطولة العربية للم�ضمار يف م�صر.
وافق جمل�س �إدارة احتاد الإم��ارات للدراجات على ا�ست�ضافة البطولة العربية املجمعة وعن برنامج املو�سم املقبل وال�سباقات املحلية� ،أ�شار الدوخي �إىل انطالق فرتة ت�سجيل
يف الإم��ارات خالل �أكتوبر املقبل ،والتي تت�ضمن  3مناف�سات هي :الطريق ،والدراجات ال��دراج�ين للمو�سم اجلديد يف الأول من �أغ�سط�س وحتى � 4سبتمرب املقبلني على �أن
اجلبلية ،و�أ�صحاب الهمم.
تنطلق �سباقات املو�سم اجلديد يف � 10سبتمرب املقبل.
جاء ذلك خالل االجتماع الدوري ملجل�س �إدارة االحتاد برئا�سة من�صور بوع�صيبة ،والذي و�أكد الدوخي �أنه مت اعتماد برنامج الت�أمني على الالعبني ب�شكل �إجباري قبل امل�شاركة
�أقيم عن بعد ،بح�ضور جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�شهد كذلك مناق�شة ع��دد من يف بطوالت االحتاد املو�سم اجلديد ،كما اعتمد جمل�س الإدارة بع�ض التعديالت يف بنود
الأم��ور املهمة واملتعلقة بربنامج بطوالت املو�سم املقبل واعتماد موعد فرتة الت�سجيل الالئحة الفنية للمو�سم اجلديد بناء على التقرير ال�صادر من اللجنة الفنية ،وكذلك مت
وم�شاركات املنتخب الوطني للدراجات يف الفرتة املقبلة.
عر�ض خطة تطوير احلكام للمو�سم اجلديد من قبل رئي�س جلنة احلكام.
و�أك��د الأم�ين العام الحت��اد الدراجات يا�سر الدوخي� ،أن جمل�س الإدارة در���س م�شاركات و�أ�شار �إىل اعتماد جمل�س الإدارة �إقامة حفل تكرمي �أبطال املو�سم املا�ضي قبل انطالقة
املنتخب الوطني املقبلة ومنها دورة الت�ضامن الإ�سالمي يف تركيا ،والتي يقيم من �أجلها املو�سم اجلديد على �أن يحدد موعده يف وقت الحق.

�سيدات الواليات املتحدة يحرزن
ذهبية التتابع  4مرات  100م
�أحرزت �سيدات الواليات املتحدة �أم�س الأول ال�سبت ذهبية �سباق التتابع  4مرات  100م يف بطولة العامل الثامنة
ع�شرة لألعاب القوى يف مدينة يوجني الأمريكية.
وتفوقت الواليات املتحدة التي كانت ممثلة بالعداءات ميلي�سا جيفر�سون و�آبي �ستايرن وجينا برانديني وتواني�شا
تريي بزمن  41.14ثانية �أمام جامايكا حاملة اللقب والتي �ضمت ت�شكيلتها الثالثي املتوج بثالثية �سباق  100م
�آن�-شيلي فرايزر براي�س و�إيالين توم�سون-هرياه و�شرييكا جاك�سون اىل جانب كيمبا نيل�سون ( 41.18ث) ،فيما
عادت الربونزية لأملانيا ( 42.03ث).
وجنحت الواليات املتحدة التي حلت ثالثة يف الن�سخة الأخرية يف الدوحة يف الث�أر من جامايكا التي تفوقت عليها
�أي�ضا يف الألعاب الأوملبية يف طوكيو ال�صيف املا�ضي عندما اكتفت بالف�ضية.

�أبوظبي ترتقب انطالقة «يو �إف �سي  »280يف �أكتوبر والنجوم ي�ؤكدون حما�سهم للنزال
•• �أبو ظبي-وام:

�أك��د النجوم امل�شاركون يف بطولة
"يو اف ��س��ي  "280حما�سهم
وا�ستعدادهم لهذا احل��دث الذي
ي �ن �ت �ط��ره حم �ب��و ه ��ذه الريا�ضة
حول العامل ،وال��ذي �ست�ست�ضيفه
�أبوظبي يف �أكتوبر املقبل.
وي � �ب ��رز ال � � �ن� � ��زال امل� ��رت � �ق� ��ب بني
البطلني ت�شارلز �أوليفريا و�إ�سالم
ماخات�شيف �ضمن �أه��م النزاالت
التي ت�ست�ضيفها �أبوظبي يف �إطار
ال�شراكة التاريخية ب�ين منظمة
ف�ن��ون ال�ق�ت��ال املختلطة "يو اف
�سي" ،ودائ��رة الثقافة وال�سياحة
– �أبوظبي.
ومت� �ث ��ل ه� ��ذه امل ��واج� �ه ��ة احل ��دث
ال��رئ�ي���س��ي يف ه ��ذه ال�ل�ي�ل��ة كونها
جت�م��ع ب�ين ال�برازي �ل��ي �أوليفريا

امل �� �ص �ن��ف الأول يف ف �ئ��ة ال � ��وزن
اخل �ف �ي��ف ،وال �ن �ج��م الداغ�ستاين
�إ��س�لام ماخات�شيف ال��ذي يتطلع
ال��س�ت�ع��ادة ل�ق��ب ال� ��وزن اخلفيف،
بعد جت��ري��ده م��ن ال��ذه��ب ب�سبب
م�شاكل ال��وزن قبل نزاله الأخري
مع جا�سنت جيثي.
وينتظر �أن يحظى ماخات�شيف،
ال � ��ذي ف� ��از يف �آخ � ��ر  10ن� ��زاالت
ويعترب �أب��رز �أع���ض��اء فريق بطل
ال � ��وزن اخل �ف �ي��ف ال �� �س��اب��ق خبيب
ن� ��ورم� ��اج� ��وم � �ي� ��دوف ،بت�شجيع
جماهريي كبري يف �أبوظبي خالل
مواجهة مناف�سه الربازيلي.
وقال �أوليفريا�" :أنا �سعيد للغاية
لأن�ن��ي ذاه��ب �إىل �أب��وظ�ب��ي لأوكد
ج ��دارت ��ي ب��ال �ف��وز ب �ه��ذا اللقب.
و�� �س� ��أك ��ون م �� �س �ت �ع��داً لإظ� �ه ��ار ما
ميكنني القيام به وحتقيق �أف�ضل

�أداء ...ماخات�شيف مقاتل رائع
 ،وحقق  10انت�صارات متتالية،

و�أك� ��د �أوم � ��ايل حت�م���س��ه ال�شديد
ل� �ت� �ق ��دمي ع� ��ر�� ��ض مم� �ي ��ز �أم � � ��ام
اجل �م �ه ��ور يف �أب ��وظ� �ب ��ي ،وق� ��ال:
"�أثق ب�أنه �سيكون نز ً
اال �أ�سطورياً،
و� � �س � ��أب� ��ذل ج� �ه ��دي ل �ل �ف ��وز على
ب�ي�تر و�إم� �ت ��اع احل �� �ض��ور يف دولة
الإم � ��ارات� ...سيكون ه��ذا النزال
ح ��دث� �اً م �ه �م �اً ل �ل �غ��اي��ة و�ستكون
م�شاركتي به �أح��د عوامل اجلذب
الرئي�سية .اجلمهور على موعد
م ��ع ن � ��زال ح �م��ا� �س��ي ل �ل �غ��اي��ة بني
اثنني من �أف�ضل املقاتلني يف هذه
الفئة".
وت�شهد �أبوظبي يف هذه البطولة
�أي �� �ض��ا ن � ��ز ً
اال ك �بي�راً يف ف �ئ��ة وزن
الديك يدافع فيه البطل اجلامني
�سرتلينج عن لقبه يف مواجهة تي
ول�ك��ن �سيكون ه�ن��اك بطل واحد ك �م��ا ��س�ي���ش��ارك � �ش��ون �أوم � ��ايل يف امل�ت�ح��دة يف م��واج�ه��ة بيرت ي��ان يف جيه ديال�شو.
وي� ��أم ��ل ال �ن �ج��م الأم��ري �ك��ي بالل
ن� ��زال� ��ه الأول خ� � ��ارج ال� ��والي� ��ات فئة وزن "الديك".
هو �أوليفريا".

حممد ،ذو الأ�صول الفل�سطينية،
وال��ذي ُول��د ون�ش�أ يف �شيكاغو� ،أن
يقدم �أدا ًء مميزاً يف �أكتوبر املقبل.
و�سبق لهذا البطل �أن �شهد دعماً
كبرياً من اجلماهري خ�لال �أحد
نزاالته ب�أبو ظبي يف .2019
وقال بالل حممد�" :سعيد للغاية
بالعودة �إىل �أبوظبي .كان النزال
الأخ�ير ال��ذي �شاركته فيه هنا ال
ين�سى ،وك��ان احل���ض��ور متحم�ساً
ل� �ل� �غ ��اي ��ة وامل� ��� �ش ��اع ��ر والأج� � � � ��واء
الت�صدق .قدم اجلمهور يل دعماً
ك �ب�يراً و�أت �� �ش��وق للعب جم ��ددا يف
�أبوظبي".
وي ��أم��ل ب�ل�ال حم�م��د يف �أن يكرر
�أداءه ال��رائ��ع ب��أب��وظ�ب��ي ،والفوز
على الأمريكي �شون برادي لتعزيز
ترتيبه يف فئة وزن ال��و��س��ط بعد
فوزه يف نزاالته الـ 8الأخرية.

بوجات�شار يوا�صل الأداء القوي يف جولة فرن�سا ويحتفظ بالقمي�ص الأبي�ض
•• باري�س -وام:

ع��زز ت��ادي بوجات�شار جنم فريق "الإمارات" للدراجات الهوائية موقعه
يف املركز الثاين بالرتتيب العام ل�سباق فرن�سا الدويل للدراجات "تور دو
فران�س" قبل املرحلة النهائية من ال�سباق.
وحل بوجات�شار يف املركز الثالث باملرحلة الـ 20قبل الأخرية من ال�سباق،
والتي ف��از بلقبها ف��اوت ف��ان �آرت دراج فريق "جامبو-فيزما" ،وت�ضمنت
�سباقاً �ضد الزمن بطول  40.7كم من ماريفال �إىل روكامادور.
و�أنهى فان �آرت ال�سباق بزمن بلغ  47دقيقة و 59ثانية مبعدل �سرعة بلغ
 50.877كم�-ساعة ،فيما حل بوجات�شار ثالثا بفارق  27ثانية وحافظ
على القمي�ص الأبي�ض للمرحلة الثالثة على التوايل.
ومل تتغري مراكز الرتتيب العام جلولة فرن�سا حيث ظل بوجات�شار يف
املركز الثاين بفارق  3دقائق و 34ثانية عن املت�صدر الدمناركي جونا�س
فينيجارد قبل املرحلة الأخ�يرة التي تقام يف باري�س بطول  115.6كم
وتنتهي يف ال�شانزليزيه.
وو�صف بوجات�شار جولة فرن�سا ب�أنها كانت حما�سية ..م�ؤكدا �إ�صراره على
العودة للم�شاركة يف جولة فرن�سا ب�أداء �أقوى يف امل�ستقبل.

ناغل�سمان :لدي توقعات كبرية ب�ش�أن تيل
يوجد لدى املدير الفني لفريق بايرن ميونخ الأملاين ،جوليان
ناغل�سمان ،توقعات كبرية ب�ش�أن ال�صفقة اجلديدة املحتملة
ماثي�س تيل ،ولكنه يريد �أن مينح الالعب البالغ من العمر
 17عاماً الوقت للتطور.
ووفقاً للتقارير الإعالمية ،ف�إن بايرن ميونخ تو�صل التفاق
مع �ستاد رين ل�ضم العب املنتخب الفرن�سي حتت  18عاماً،
و�سيوقع ال�لاع��ب على عقد م��دت��ه خم�س ��س�ن��وات و�سيكلف
النادي 6ر 30مليون دوالر.
وق��ال ناغل�سمان عقب خ�سارة ب��اي��رن �أم��ام مان�ش�سرت �سيتي
 1-0ودياً�" :إنه العب �صغري للغاية ،ميكنه اللعب يف عدة
مراكز ،هو �سريع وقوي".
و�أ�ضاف " :ميكنه �أن ي�صبح �أحد �أف�ضل املهاجمني".

وعن املقارنة بني الالعب ال�شاب واملهاجم روبرت ليفاندوف�سكي
ال��ذي رح��ل ع��ن ال�ف��ري��ق ،ق��ال ناغلم�سان�" :إنه لي�س بدي ً
ال
لروبرت ،وهذا طبيعي يف مثل عمره".
و�أ�ضاف" :نحن نحاول البحث عن الالعبني ال�صغار �أ�صحاب
املهارات الذين ميكننا تطويرهم لالعبني عامليني".
وقال �إنه يثق يف تيل لكي "ي�سجل يوماً  40هدفاً يف املو�سم"
مثل ليفاندوف�سكي ،ال��ذي ان�ضم �أخ�ي�راً لرب�شلونة ،ولكنه
ق ��ال�" :إذا �سجل ع���ش��رة �أه� ��داف ه��ذا امل��و� �س��م�� ،س�ن�ك��ون كلنا
�سعداء".
وربطت و�سائل الإعالم بايرن ميونخ بالتعاقد مع هاري كني،
مهاجم ت��وت�ن�ه��ام ،كبديل حمتمل لليفاندوف�سكي ،رغ��م �أن
النادي تعاقد بالفعل مع �ساديو م��اين من ليفربول ،ويبدو

�أن الفريق �سيلعب ب�شكل مرن يف الهجوم بدون وجود مهاجم
�صريح.
ويعتقد توما�س مولر �أن بايرن ميونخ ال��ذي �أعيد بنا�ؤه يف
موقف م�شابه ملا كان عليه قبل مو�سم  2013-2012الذي
حقق فيه الثالثية.
وق��ال مولر " 32عاماً" ل�صحيفة بيلد �آم �سونتاج" :رمبا
�سن�سجل �أه��داف�اً �أق��ل عما كنا ن�سجل من قبل ،ولكن ه��ذا ال
يعني �أننا �سنكون �أقل جناحاً من حيث النتائج" ،م�شرياً �إىل �أن
ماريو ماندزوكيت�ش مل يكن ي�سجل بغزارة يف ذلك الوقت.
و�أ�ضاف" :ولكن ب�شكل ما كنا فريقاً ال يقهر يف هذا العام الذي
�شهد فوزنا بالثالثية" .وتعاقد بايرن �أي�ضاً مع ماتيا�س دي
ليخت وريان غرافنرباخ ون�صري مزراوي.

جنوب �أفريقيا تن�ضم �إىل ال�سجل الذهبي لك�أ�س �أمم �أفريقيا لل�سيدات
ب��ات��ت ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا ث��ال��ث دولة
ّ
ال�سجل الذهبي لك�أ�س
تن�ض ّم �إىل
الأمم الإف��ري �ق � ّي��ة ل �ل �� �س � ّي��دات يف
ك��رة ال�ق��دم بعد نيجرييا وغينيا
اال�ستوائ ّية ،بعدما �أحرز منتخبها
ال�ل�ق��ب ل�ل�م� ّرة الأوىل يف تاريخه
بفوزه على البلد املنظم للن�سخة
الـ 14امل� �غ ��رب  1-2يف امل� �ب ��اراة
النهائ ّية على ملعب م��والي عبد
اهلل يف الرباط �أمام �أكرث من 50
�ألف متفرج.
وه��ذا اللقب الثاين قا ّرياً جلنوب
�إف ��ري �ق �ي ��ا ب �ع��دم��ا ت � � � ّوج منتخب
ال��رج��ال ب��ال�ل�ق��ب الإف��ري �ق��ي عام
.1996
و�أث �ن��ت م��د ّرب��ة منتخب "بانيانا
بانيانا" دي��زي��ري��ه �إي �ل �ي ����س على
�أداء العباتها ،قائل ًة عقب املباراة
"�سجلوا هدفني رائعني ( )...كانوا
ّ

يريدون بق ّوة الفوز بهذه الك�أ�س
وقد حتقّق لهنّ ذلك الآن".
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال م� � ��د ّرب لب�ؤات
الأطل�س الفرن�سي رينالد بيدرو�س
"واجهنا فريقًا �أف�ضل منّا".
و�أ�ضاف "كنّا ن�أمل الظفر باللقب،
ل �ك��نّ ال �ف��ري��ق ك ��ان م�ت�ع� ًب��ا ()...
ال�لاع �ب��ات حم�ب�ط��ات ل�ك�ن�ه��نّ كنّ
رائ� �ع ��ات ،ع�ل�ي�ن��ا الآن التح�ضري
لك�أ�س العامل".
وك��ان منتخب "لب�ؤات الأطل�س"
ي�ح�ل��م يف ك�ت��اب��ة ال �ت��اري��خ ،بعدما
ب ��ات ن�ت�ي�ج��ة و� �ص��ول��ه �إىل ن�صف
النهائي �أ ّو َل منتخب عربي يت�أهّ ل
�إىل نهائ ّيات ك�أ�س العامل لل�س ّيدات
التي ُتقام ن�سختها املقبلة بني 20
متّوز/يوليو و� 20آب�/أغ�سط�س
 2023يف نيوزيلندا و�أ�سرتاليا.
كما ت�أهّ لت عن ال�ق��ا ّرة الإفريق ّية
جنوب �إفريقيا ونيجرييا وزامبيا،

فيما ت�أهّ لت ال�سنغال والكامريون
للم�شاركة يف امللحق العاملي.
ويرى الكثري من اجلمهور املغربي
الذي واكب املنتخب الن�سويّ طوال
مباريات البطولة� ،أنّ ما قدّمته
ال�ل�اع� �ب ��ات ك� ��ان مب �ث��اب��ة "ق�صة

خيال ّية"� ،أن�ه��اه��ا ال�ب�ل��د امل�ضيف
ب�ج��ائ��زة تر�ضية بعد نيل العبته
غ� ��زالن ال �� �ش �ب��اك ،جن �ل��ة العربي
ال�شباك ،جنم منتخب الرجال يف
ال�سبعينات ،جائزة �أف�ضل العبة يف
البطولة.

وخ ّيم احلذر على جمريات ال�شوط
الأ ّول ،ح �ي��ث حت �ف��ظ الفريقان
دف ��اع� � ّي� �اً م ��ع �أف �� �ض �ل � ّي��ة وا�ضحة
ملنتخب امل ��د ّرب ��ة دي��زي��ري��ه �إلي�س
احل��ائ��زة ج��ائ��زة �أف�ضل م��د ّرب��ة يف
القارة الإفريق ّية.

وافتتحت هيلدا ماغايا الفر�ص
جلنوب �إفريقيا بكرة �ضعيفة بعيدًا
ع��ن م �ت �ن��اول احل��ار� �س��ة املغرب ّية
خديجة الرمي�شي �أنقذتها حنان
ايت احلاج عن ّ
خط املرمى (.)4
وع��اب امل�غ��رب� ّي��ات ال�ل��وات��ي ُي�شرف
عليهنّ امل ��د ّرب الفرن�سي رينالد
بيدرو�س� ،صعوبة بناء الهجمات
والع�شوائ ّية يف التمريرات.
ً
وكانت جنوب �إفريقيا قريبة من
ه ّز �شباكهنّ عندما �سدّدت نومفوال
ك�غ��وايل ك��رة ق��و ّي��ة م��ن ركلة ح ّرة
بعيدة الم�ست العار�ضة يف طريقها
�إىل خارج امللعب (.)33
وان�ف��ردت هيلدا ماغايا املحرتفة
يف ك��وري��ا اجلنوبية ،و� �س �دّدت بعد
دخ��ول�ه��ا �إىل منطقة اجل ��زاء� ،إال
�أنّ احل��ار� �س��ة ال��رم�ي���ش��ي ت�صدّت
ب �ج �� �س��ده��ا وق��دم �ي �ه��ا ل �ل �ك��رة ث ّم
�أبعدتها ن�سرين ال�شاد (.)36

ووقعت العبة توتنهام الإنكليزي
روزي �ل�ا ال�ع�ي��ان ال �ت��ي ك��ان��ت حتت
امل��راق�ب��ة الل�صيقة م��ن املدافعات
اجلنوب �إفريق ّيات ،على الفر�صة
امل �غ��رب � ّي��ة الأوىل ب �ت �� �س��دي��دة �إىل
ج��ان��ب امل��رم��ى �إث��ر جم�ه��ود فردي
من فاطمة تكناوت (.)41
وح ��اول ب�ي��درو���س تن�شيط اجلهة
اليمنى ب�إ�شراكه �سامية ح�ساين،
ث� � ّم خ���س��ر ج �ه��ود امل��داف �ع��ة زينب
ال��ر� �ض��واين ب���س�ب��ب الإ� �ص��اب��ة ما
ا��ض�ط� ّره �إىل ا��س�ت�ب��دال�ه��ا بغزالن
ال�شهريي.
وافتتح منتخب "بانيانا بانيانا"
ال�ت���س�ج�ي��ل �إث � ��ر ه �ج �م��ة ّ
منظمة
ق��ادت �ه��ا الع �ب��ة ب��راغ��ا الربتغايل
جريماين �سيوبو�سينوي ،فعك�ست
ك��رة خلف ّية �أخط�أ الدفاع املغربي
يف تغطيتها ل�ت���ص��ل �إىل ماغايا
ال�ب�ع�ي��دة ع��ن ال��رق��اب��ة ،ف�سدّدتها

قو ّي ًة يف �شباك احلار�سة الرمي�شي
(.)63
و�ضاعفت م��اغ��اي��ا ت�ف� ّوق منتخب
بالدها بعدما ا�ستغ ّلت خط�أ فادحاً
من ن�سرين ال�شاد يف �إع��ادة الكرة
�إىل احل��ار��س��ة و� �س �دّدت يف املرمى
امل�شرع (.)71
امل�شجعني
و�أ�شعلت لعيان حما�س
ّ
املغاربة مبتابعة مم� ّي��زة للكرة يف
ال���ش�ب��اك ب�ع��دم��ا ق ّل�صت النتيجة
ب �ع��د ت� �ب ��ادل ج �م��اع��ي ل �ل �ك��رة مع
البديلة ابت�سام جرايدي وفاطمة
تكناوت (.)80
وح ��اول ��ت � �س � ّي��دات امل� �غ ��رب ،رغم
انخفا�ض لياقتهنّ البدن ّية ،معادلة
النتيجة عرب االندفاع الهجومي
لغالب ّية الالعبات ،وح�صلن على
ف ��ر� �ص ��ة �أخ� �ي ��رة ع �ن ��دم ��ا حولت
يا�سمني ملرابط كرة بر�أ�سها لكنّها
م ّرت فوق املرمى (.)8+90
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�أر�سنال يفوز على ت�شيل�سي 0-4
ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد

وجاءت املباراة  ،التي �أقيمت على ا�ستاد "كامبينج وورلد" يف �أورالندو  ،يف ختام اجلولة
•• وا�شنطن-وام:
الأمريكية لكل من الفريقني الإجنليزيني ا�ستعداد للمو�سم اجلديد.
وا�صل �أر�سنال الإجنليزي م�سل�سل انت�صاراته يف �إط��ار ا�ستعداداته لبداية املو�سم و�سجل جابرييل جي�سو�س ومارتن �أوديجارد وبوكايو �ساكا و�ألربت لوكوجنا �أهداف
الكروي اجلديد يف �إجنلرتا  ،وحقق الفوز  0-4على ت�شيل�سي الإجنليزي � ،صباح املباراة يف الدقائق  15و 36و 65و 90ليكون الفوز اخلام�س على التوايل لأر�سنال
�أم�س الأحد بتوقيت الإمارات  ،يف ختام م�سابقة "ك�أ�س فلوريدا" الودية.
يف املباريات الودية التي خا�ضها هذا ال�صيف ا�ستعداد للمو�سم اجلديد.

17

عبداهلل النيادي

منتخب الإمارات للمواي تاي جدير بالتكرمي
•• �أبوظبي-الفجر

ثمن �سعادة عبداهلل �سعيد النيادي
رئي�س احت��اد الإم ��ارات للمواي تاي
والكيك بوك�سينج ورئي�س االحتاد
ال �ع��رب��ي رئ�ي����س االحت� ��اد الآ�سيوي
للمواي تاي النتائج الإيجابية التي
حققها منتخب الإمارات للمواي تاي
خ�لال م�شاركته يف بطولة الألعاب
ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي اختتمت
م�ؤخرا يف مدينة برمنجهام بوالية
�أالب��ام��ا الأم��ري�ك�ي��ة  ،وال�ت��ي �شهدت
فوز منتخبنا مبيداليتني برونزيتني
ك � � ��أول م �� �ش��ارك��ة الحت � ��اد االم � ��ارات
ل�ل�م��واي ت��اي وال�ك�ي��ك بوك�سينج يف
فعاليات احل��دث الريا�ضي العاملي
ال� ��ذي � �ض��م �أك �ث�ر م��ن  100دولة
م��ن خم�ت�ل��ف ق ��ارات ال �ع��امل والذي
مي�ث��ل ا��س�ت�ث�م��ارا ل�ل��رع��اي��ة الكرمية
م��ن ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة جت��اه قطاع
ال�شباب والريا�ضة .وج��دد النيادي
ال �� �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ل���س�م��و ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب

رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ديوان
ال��رئ��ا� �س��ة ،الأب ال��روح��ي لالحتاد
لرعايته ودعمه مل�سرية االحتاد منذ
�إ� �ش �ه��اره يف م��اي��و  ،2017بجانب
اه�ت�م��ام وم�ت��اب�ع��ة جمل�س �أب ��و ظبي
الريا�ضي  ،والرعاية الكرمية التي
يجدها قطاع الريا�ضة من اللجنة

الأومل�ب�ي��ة الوطنية والهيئة العامة
للريا�ضة ،م�ؤكدا ب��أن ما حتقق من
ن �ت��ائ��ج وم �� �س �ت��وي��ات خ�ل�ال ال� ��دورة
العاملية جدير باالهتمام والتكرمي
بعد اال�ستقبال الأنيق الذي وجدته
البعثة التي عادت الأ�سبوع املن�صرم
ع�ب�ر م �ط��ار دب ��ي ال � ��دويل ،ب �ع��د �أن

�أوف� ��ت ال�ب�ع�ث��ة ب��وع��ده��ا ب��رف��ع علم
الإم� � � ��ارات ع��ال �ي �اً خ �ف��اق��ا يف �سماء
الدورة  ،لي�ضاف احل�صاد لإجنازات
ري ��ا�� �ض ��ة الإم � � � � ��ارات ال� �ت ��ي حتظى
ب��اه�ت�م��ام ق �ي��ادة ال��دول��ة ع�ل��ى كافه
امل�ستويات .يذكر ب��أن بعثة منتخب
الإم��ارات للمواي ت��اي التي �شاركت

يف ال� ��دورة ال�ع��امل�ي��ة ب��رئ��ا��س��ة ال�سيد
ع �ل��ي خ � ��وري ع �� �ض��و جم �ل ����س �إدارة
االحت ��اد ،و�أح �م��د �أب��و يو�سف �إداري ��ا
وامل � ��درب ��س��ان�ي��ت وامل � ��درب امل�ساعد
ي�سريبات �سامات و�أربعة العبني هم
ك��اب�تن املنتخب ال�ي��ا���س حبيب علي
ال��ذي ��ش��ارك يف مناف�سات وزن 81

كجم ون��ال برونزية ال��وزن العاملية،
فيما نال الربونزية الثانية الالعب
نورالدين �سمري ال��ذي �شارك بوزن
 63.5كجم ،بجانب م�شاركة �أمني
املعت�صم يف مناف�سات وزن  71كجم،
وحممد �سعيد مر�ضي الذي �شارك
بوزن  67كجم.

نيمار يك�شف عن رغبته حول
م�ستقبله مع �سان جرمان
�ص ّرح الربازيلي نيمار جنم باري�س �سان جرمان الفرن�سي ،يف طوكيو� ،إنه
يريد البقاء يف "حديقة الأمراء" هذا املو�سم على الرغم من التكهنات
امل�ستمرة ب�ش�أن م�ستقبله.
وقال نيمار بعد فوز فريقه على �أوراوا ريدز �3-صفر يف جولته اليابانية
ال�صيفية�" :أريد دائما البقاء يف النادي .لكن ال �أعرف ما هي خططهم
بالن�سبة يل" ،وفقما نقلت "فران�س بر�س".
ونفى امل��درب الإ�سباين بيب غ��واردي��وال لفريق مان�ش�سرت �سيتي ،بطل
ال��دوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم ،ي��وم الأرب�ع��اء ،تقارير �صحفية
مفادها �أن �سان جرمان عر�ض نيمار على "ال�سيتيزنز" �ضمن �صفقة
تبادل العبني.
ففي م��ؤمت��ر �صحفي عقد بالتزامن م��ع اجل��ول��ة اال��س�ت�ع��دادي��ة لبطل
الربميريليغ للمو�سم اجلديد يف الواليات املتحدة ،قال غوارديوال" :هذا
لي�س �صحيحا� .أنا مت�أ�سف لهم ،لكن معلوماتهم كانت خاطئة".
و�أ�شار املدرب الإ�سباين بحديثه �إىل مقال ن�شرته �صحيفة "لو باريزيان"
يزعم �أن نيمار ،الذي انتقل �إىل �سان جرمان يف �صفقة قيا�سية و�صلت
�إىل  222مليون يورو ،كان من املمكن ا�ستخدامه كورقة م�ساومة مقابل
انتقال العب من �سيتي.
وح�دّد املقال �أن "النادي الذي يدربه غوارديوال رد �سريعا بالنفي لهذا
االح �ت �م��ال .ف��الإ��س�ب��اين ال ي��رغ��ب يف �إح� ��داث خ�ل��ل يف ب�ن��اء جمموعته
ب��ال�ت��زام��ن م��ع و� �ص��ول جن��م ب�ه��ذا العيار" ،بح�سب م��ا ذك ��رت الوكالة
الفرن�سية للأنباء .و�ضمن ال�سياق ذاته� ،أ�ضاف غوارديوال" :نيمار العب
رائع وح�سب ما �أملك من معلومات ،فهو �شخ�ص لطيف جدا .لذا اتركوه
يعب عن موهبته الرائعة يف باري�س" ،و�أ�ضاف متذمرا
و�ش�أنه ،ودع��وه رّ
"كل �صيف يكتبون �أن مان�ش�سرت �سيتي �سيتعاقد مع  150العبا".

اجلزائري �سجاتي «قانع بالف�ضة والذهب يف باري�س  »2024هاالند يفتتح �أهدافه مع مان�ش�سرت �سيتي
ويقود الفريق للفوز على بايرن ميونخ وديا

�أكد العداء اجلزائري جمال �سجاتي
�أن� ��ه "قانع ب��امل �ي��دال �ي��ة الف�ضية"
ل�سباق  800م يف الن�سخة الثامنة
ع �� �ش��رة ل �ب �ط��ول��ة ال� �ع ��امل لأل� �ع ��اب
القوى يف مدينة يوجني الأمريكية
�ضارباً موعداً مع "الذهب يف اوملبياد
باري�س" عام .2024
�أنقذ �سجاتي ماء وجه �ألعاب القوى
اجل��زائ��ري��ة ب�ح�ل��ول��ه ث��ان �ي �اً بزمن
 1:44.14دق�ي�ق��ة خ�ل��ف البطل
الأومل �ب��ي �إمي��ان��وي��ل ك��وري��ر �صاحب
الذهبية بزمن  1:43.71دقيقة،
و�أم��ام الكندي ماركو �أروب �صاحب
الربونزية " 1:44.28د".
كرر �سجاتي ما فعله توفيق خملويف
يف ال�ن���س�خ��ة الأخ� �ي��رة يف الدوحة
ع� ��ام  2019ع �ن��دم��ا ن� ��ال ف�ضية
�سباق  1500م وكانت الوحيدة يف
املونديال القطري و�أعاد بالده �إىل
من�صات ال�ت�ت��وي��ج ب�ع��د غ�ي��اب عنها
ل�سبع ن�سخ متتالية وحت��دي��داً منذ
تتويج �سعيد جابر القرين بذهبية
� �س �ب��اق  800م يف ن���س�خ��ة باري�س
 .2003وه��ي امل�ي��دال�ي��ة احلادية
ع�شرة للجزائر يف تاريخ م�شاركاتها
يف بطولة ال�ع��امل بينها  6ذهبيات
وف�ضيتان و 3برونزيات.
ق� ��ال � �س �ج��ات��ي يف ح ��دي ��ث لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س "ال اج ��د الكلمات
للتعبري ع��ن ف��رح�ت��ي� ،إن �ه��ا فرحة
ع��ارم��ة وك �ب�ي�رة ج � ��داً ،ل �ق��د مثلنا

العرب �أح�سن متثيل".
و�أ�ضاف "�أنا قانع بامليدالية الف�ضية
لأنها �أول بطولة عاملية يف م�سريتي
يف الهواء الطلق .امليدالية الف�ضية
بالن�سبة يل تعترب �إجنازاً و�أنا فخور
بذلك ولكن الذهب �أف�ضل خ�صو�صاً
ال�ي��وم حيث كنت �أت ��وق �إل�ي��ه لأنني
كنت �أ�شعر ب�أنني يف �أف�ضل حاالتي
ف�ض ً
ال عن �أنني �صاحب رابع �أف�ضل
ت��وق�ي��ت ه ��ذا ال �ع��ام يف امل�سافة" يف
�إ�� �ش ��ارة �إىل ت�سجيله 1:43.69
دق�ي�ق��ة يف ل �ق��اء �أوت �ب �ي��ار يف مدينة
�سرتا�سبورغ الفرن�سية.
وتابع "كانت معنوياتي عالية عقب
تتويجي بذهبية دورة �ألعاب البحر

االبي�ض املتو�سط يف مدينة وهران،
وت �ت��وي �ج��ي ال �ي ��وم �إجن � ��از ك �ب�ير يل
ولأل�ع��اب القوى اجلزائرية يف ظل
الظروف ال�صعبة التي ع�شناها هنا
يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ب�سبب فارق
ال �ت��وق �ي��ت ع��ن اجل ��زائ ��ر والطق�س
احلار".
ً
و�أردف قائال "�إن �شاء اهلل �س�أوا�صل
اال�ستعدادات و�أكثفها من �أجل ح�صد
الذهب يف (�أوملبياد) باري�س".
و�أو� �ض��ح �سجاتي �أن "ال�سباق كان
ت�ك�ت�ي�ك�ي�اً واحل �م��د هلل ع��رف��ت كيف
�أدي��ره كنت �أمتنى الفوز بالذهبية
�أو مبيداليتني يف ه��ذا ال�سباق" يف
�إ� �ش��ارة �إىل مواطنه �سليمان موىل

هاالند :م�ستمتع ب�شراكتي مع غريلي�ش
قال العب فريق مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي� ،إيرلنغ
ه��االن��د� ،إن ��ه ي�ستمتع ب���ش��راك�ت��ه اجل��دي��دة م��ع جاك
غريلي�ش بعدما متكن الالعب الرنويجي من ت�سجيل
�أول �أهدافه يف م�شاركته الأوىل مع مان�ش�سرت �سيتي
مب�ساعدة الالعب الإجنليزي الدويل.
واحتاج هاالند ( 22عاماً) ،الذي مت التعاقد معه �أخرياً
من برو�سيا دورمتوند ،لـ 12دقيقة فقط لت�سجيل �أول
الأه ��داف م��ن ك��رة عر�ضية نفذها غريلي�ش ،ليحقق
مان�ش�سرت �سيتي ال�ف��وز على ب��اي��رن ميونخ  0-1يف
املباراة الودية التي جمعتهما �أم�س الأحد.
وبالفعل ظهر هاالند متفاهماً مع العب �أ�ستون فيال
ال�سابق ،الذي عانى كثرياً لإحداث الت�أثري الذي كان
متوقعاً منه منذ انتقاله ملان�ش�سرت �سيتي يف �أغ�سط�س
�آب امل��ا��ض��ي ،ولكن ه��االن��د �أك��د �أن��ه مقتنع �أن هناكاملزيد �سوف يقدمه الثنائي.
وقال ل�شبكة �سكاي�" :إنه جيد ،يجب عليه �أن يتح�سن،
وي�ج��ب ع�ل��ي �أي���ض�اً �أن �أحت���س��ن ،ول�ك��ن ه�ن��اك �شراكة

جيدة� ،أحب الأجواء املحيطة به ،لذلك �سيكون الأمر
ممتعاً".
وذكرت وكالة الأنباء الربيطانية "بي�.أيه.ميديا" �أن
م�شاركة هاالند يف مباراته الأوىل مع مان�شت�سر �سيتي،
�أمام جماهري و�صلت تقريباً لـ� 80ألف متفرج ،كانت
ملدة  41دقيقة فقط.
وكانت املباراة ت�أجل انطالقها ب�سبب عا�صفة رعدية
وبعد انطالقها توقفت ملا يقرب من  45دقيقة ب�سبب
عا�صفة �أخرى.
وم��ع ذل ��ك ،مل ي�ك��ن ال�لاع��ب يف ح��اج��ة ل��وق��ت طويل
لإث �ب��ات ب��راع�ت��ه ،ال�ت��ي ك��ان��ت �سبباً رئي�سياً يف تعاقد
مان�ش�سرت �سيتي معه.
ً
وق��ال" :كما تعلمون جميعا ،كنت �أت��اب��ع الكثري من
م�ب��اري��ات مان�ش�سرت �سيتي يف الأع� ��وام امل��ا��ض�ي��ة ،ويف
الأعوام املا�ضية مل يكن هناك مهاجماً �صريحاً ،لذلك
بالطبع كنت �أرى نف�سي يف مثل هذه املواقف التي كنت
فيها اليوم ،لذلك مل �أتفاج�أ".

الذي حل خام�ساً.
و�أع� � ��رب � �س �ج��ات��ي ع ��ن خ�ي�ب��ة �أمله
بالنتيجة التي حققها موىل بعدما
قدم على غ��راره �سباقني رائعني يف
الت�صفيات ت�صدر بهما جمموعتيه.
وق��ال �سجاتي ال��ذي ب ��دوره ت�صدر
جمموعتيه يف ال��دور االول ون�صف
ال �ن �ه��ائ��ي "ال �أع � ��رف م� ��اذا ح�صل،
رمبا غريوا (املدربون) لنا اخلطة.
حت��دث��ت م��ع �سليمان ق�ب��ل ال�سباق
وات �ف �ق �ن��ا ع �ل��ى م��راق �ب��ة الكينيني
ع �ل��ى اع �ت �ب ��ار �أن� �ه ��م �سيخو�ضون
�سباقاً �سريعاً ،ول�ك��ن �صديقي قام
ب�سباق متوتر ودفع الثمن غالياً يف
النهاية".

ي��ذك��ر �أن �سجاتي وم��وىل يتدربان
حت ��ت �إ� � �ش� ��راف ال �ب �ط �ل��ة الأوملبية
ال�سابق نورية بنيدة م��راح �صاحب
ذهبية �سباق  1500م يف �سيدين
عام .2000
انطلق �سليمان منذ ال�ب��داي��ة نحو
ال �� �ص��دارة وب�ق��ي فيها طيلة اللفة
االوىل قبل ان يخطفها كورير حتى
و�صل خط النهاية فيما وجد العداء
اجل��زائ��ري �صعوبة يف ح�سم املركز
االول على غ��رار عر�ضه ال��رائ��ع يف
الت�صفيات.
وع �ب��ر � �س �ج��ات��ي ع ��ن �آم � �ل ��ه يف �أن
ي�ستخل�ص �سليمان "العرب والدرو�س
من ه��ذه التجربة فهذا ق�ضاء اهلل
وق� ��دره ،و�أن ��ا ب ��دوري ��س��أف�ع��ل ذلك
لأنني كنت �أرغب يف الفوز بالذهب
و� �س ��أع �م��ل ع �ل��ى ت���ص�ح�ي��ح م ��ا كان
ينق�صني من �أجل حتقيق ذلك".
وت ��اب ��ع "يبقى امل �ه��م �أن �ن ��ا �أح ��رزن ��ا
م �ي��دال �ي��ة وه � ��ذا ك� ��ان ه��دف �ن��ا قبل
ان �ط�لاق ال���س�ب��اق ،لي�س م�ه�م�اً من
يفوز منا ولكن التواجد على من�صة
التتويج".
ً
وخ�ت��م ق��ائ�لا "ال زل�ن��ا �صغريين يف
ال �� �س��ن ،ف�ك��ل م�ن��ا ع �م��ره  23عاماً
وبالتايل فامل�ستقبل م�شرق �أمامنا
��ش��رط تكثيف ال�ت��دري�ب��ات والعمل
اجلدي" ،م� �ع ��رب� �اً ع� ��ن �أم � �ل� ��ه يف
ت��أل��ق �أب �ط��ال ع��رب ك�ثر يف املحافل
الدولية.

ان�سحاب البطل الأوملبي
وورنر من مونديال يوجني
ان�سحب البطل الأوملبي يف م�سابقة الع�شارية الكندي داميان وارن��ر ال�سبت
من الن�سخة الثامنة ع�شرة لبطولة العامل يف �ألعاب القوى يف مدينة يوجني
الأمريكية ،ب�سبب �إ�صابة تعر�ض لها يف �سباق  400م.
وك��ان وارن��ر ( 24عاما) يف ال�صدارة بعد �أرب��ع م�سابقات يف اليوم الأول من
املناف�سات ،وانطلق ب�شكل مريح يف �سباق  400م لكنه توقف بعد  130م ً
رتا،
مم�س ًكا بع�ضلة الفخذ الأي�سر و�سقط على امل�ضمار.
وت���ص��در ال�ب��ورت��وري�ك��ي �آي ��دن �أوي�ن��ز-دي�ل�يرم��ي ال�ترت�ي��ب امل ��ؤق��ت بعد خم�س
م�سابقات بر�صيد  4606نقطة.
ويحتل حامل اللقب الأملاين نيكال�س كول املركز ال�ساد�س.
وتبقى خم�س م�سابقات يف مناف�سات الع�شارية ت�ق��ام غ��دا الأح ��د يف اليوم
اخلتامي للبطولة وهي  110م حواجز ،رمي القر�ص ،القفز بالزانة ،رمي
ال��رم��ح و�سباق  1500م .وف�ضال ع��ن ميداليتيه الأومل�ب�ي�ت�ين ،الذهبية يف
ال�صيف املا�ضي يف طوكيو وال�برون��زي��ة يف ع��ام  2016يف ري��و دي جانريو،
�صعد وارن��ر على من�صة التتويج يف بطولة العامل ث�لاث م��رات حيث ح�صل
على امليدالية الف�ضية يف عام  2015يف بكني وامليدالية الربونزية يف عامي
 2013يف مو�سكو و 2019يف الدوحة.

الإجنليزي" ومباراة بايرن ميونخ �أم��ام اليبزح على
•• وا�شنطن-وام:
لقب ك��أ���س ال�سوبر الأمل ��اين ؛ حيث ت�ق��ام املباراتان
اف�ت�ت��ح امل �ه��اج��م ال�نروي �ج��ي �إي��رل �ن��ج ه��االن��د �سجله يوم ال�سبت املقبل يف افتتاح فعاليات املو�سم اجلديد
التهديفي مع فريق مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي
 2023-2022بكل من البلدين.
لكرة القدم وق��اد الفريق �إىل الفوز على
وات���س��م ال���ش��وط الأول ب� ��الأداء ال�ق��وي من
ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ الأمل� � ��اين  0-1ودي ��ا
ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن  ،و�� �ض ��اع ��ت �أك �ث ��ر من
يف �إط� ��ار اجل��ول��ة الأم��ري �ك �ي��ة لكل
ف��ر��ص��ة م��ن مان�ش�سرت �سيتي كما
م��ن الفريقني ا�ستعدادا لبداية
�أل�غ��ى احلكم هدفا لبايرن بداعي
املو�سم اجلديد.
الت�سلل .ك�م��ا وا� �ص��ل مان�ش�سرت
واحتاج هاالند �إىل  12دقيقة
�سيتي الأداء القوي يف ال�شوط
فقط من بداية �أول مباراة له
الثاين لكنه مل يحرز مزيدا
م��ع م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي ليحرز
من الأهداف.
الالعب هدفه الأول مع الفريق
وك�شفت امل �ب��اراة ع��ن التفاهم
يف مواجهة بايرن ميونخ الذي
ال��وا� �ض��ح ب�ي�ن ه��االن��د وجريلي�ش
خ��ا���ض �أم ��ام ��ه �أك �ث�ر م��ن مباراة
�صاحب الأداء ال��وف�ير يف املباراة
�سابقة عندما كان العبا يف �صفوف
وال ��ذي ا�ستحق لقب �أف�ضل
بورو�سيا دورمتوند الأملاين.
العب يف املباراة.
وج � ��اء ال� �ه ��دف اث� ��ر مت ��ري ��رة من
البلجيكي كيفن دي بروين �إىل
ج��اك جريلي�ش زميل هاالند
يف ه �ج��وم م��ان���ش���س�تر �سيتي
ليمررها جريلي�ش بدوره �إىل
ه ��االن ��د ال � ��ذي ح��ول �ه��ا �إىل
داخل املرمى.
و� �ش �ه��دت امل � �ب� ��اراة  ،التي
�أق �ي �م��ت م �� �س��اء ال�سبت
"�صباح "م�س الأحد
ب�ت��وق�ي��ت الإمارات"
ع�ل��ى ا��س�ت��اد "المبيو
فيلد" يف ج��ري��ن باي
بالواليات املتحدة  ،ح�ضور
ن�ح��و � 80أل ��ف م�شجع يف
املدرجات.
وج � � ��اءت امل� � �ب � ��اراة قبل
�أ�سبوع واحد من مباراة
مان�ش�سرت �سيتي �أمام
ليفربول على لقب
ال � � ��درع اخلريية
"ك�أ�س ال�سوبر
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«الطائرة الورقية الكونية» تكرم «مارادونا» يف الف�ضاء
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ي�سجّ ل م�شجعون �أرجنتينيون ر�سائل �صوتية ومرئية منذ �أم�س
الأول ال�سبت تكرميا لدييغو مارادونا على �أن تر�سَ ل �إىل الف�ضاء
بوا�سطة قمر �صناعي ا�سمه "طائرة ورقية كونية" ،وهو اللقب
الذي �أطلقه �صحايف من �أوروغواي على مارادونا.
وقال �إنريكي ترينكادو �أحد مقدّري النجم الراحل لوكالة فران�س
بر�س بعد ت�سجيل ر�سالته يف القاعدة اجلوية دي مورون ،الواقعة
على م�سافة  40كيلومرتا غ��رب بوين�س �آي��ر���س "نحن نحبك
و�سنتذكرك دائ�م��ا .ه��ذا اجليل اجل��دي��د وك��ل الأج�ي��ال القادمة!
�أ�صم ْد يا دييغو!".
ول��دت الفكرة من ق�صة ال�صحفي الأوروغ��وي��اين فيكتور هوغو

م��ورال�ي����س بعد ه��دف م��ارادون��ا ال�ث��اين �ضد �إن�ك�ل�ترا ( )1-2يف
رب��ع نهائي م��ون��دي��ال املك�سيك  .1986ومعلوم �أن الأرجنتني
فازت بك�أ�س العامل عامذاك ،ما جعل مارادونا يكت�سب مزيداً من
ال�شهرة العاملية.
"من �أي كوكب �أنت؟"� ،صرخ ال�صحفي على ميكروفون الراديو
يف ملعب �أزتيكا يف املك�سيك عندما راوغ قائد منتخب الأرجنتني -
الذي تويف �إثر �إ�صابته بجلطة رئوية عام  - 2020ن�صف الفريق
الإنكليزي قبل �أن ي�سجل هد ًفا بي�سراه اع ُترب على نطاق وا�سع
"هدف القرن".
ومب� �ب ��ادرة م��ن ��ش��رك��ة خ��ا� �ص��ة�� ،س�ي�ت��م ��ض�غ��ط م�ق��اط��ع الفيديو

والت�سجيالت ال�صوتية اخلا�صة بامل�شجعني على قر�ص �صلب
ير�سل بعدها �إىل امل��دار يف قمر �صناعي ،مع زوج من �أحذية كرة
القدم اخلا�صة بالنجم ال�سابق.
و�سي�ستمر جمع الر�سائل لأ�شهر ،على �أن يحدد موعد �إطالق
القمر ال�صناعي ومكانه الح�ق�اً .وق��ال ماك�سيميليانو فرناندو
غالو� ،أحد م�ؤ�س�سي م�شروع "طائرة ورقية كونية"� ،إنه �سيتم جمع
ر�سائل من كل �أنحاء العامل لهذا امل�شروع.
يذكر �أن م�شجعي الأرجنتني وم��ارادون��ا ميلكون طائرة لتكرمي
م��ارادون��ا بال�صور والتذكارات يف معر�ض متنقل ،وه��ي �ستحاول
الهبوط يف قطر خالل مونديال .2022

رئي�س بر�شلونة «يل ّمح» لإمكانية
عودة مي�سي للبلوغرانا

فتح رئي�س نادي بر�شلونة الإ�سباين،
خ � ��وان الب ��ورت ��ا ،ال� �ب ��اب �أم � ��ام ع ��ودة
ال�ن�ج��م الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل مي�سي
للبلوغرانا يف امل�ستقبل ،وذل��ك بعد
رحيله يف ال�صيف املا�ضي �إىل باري�س
�سان جرمان الفرن�سي.
ويف ح��دي��ث مل��وق��ع "�إي �إ� ��س ب��ي �إن"
ال��ري��ا��ض��ي ،ق��ال الب��ورت��ا" :ال �أعتقد
�أن ق���ص��ة م�ي���س��ي م��ع ب��ر��ش�ل��ون��ة قد
انتهت .ال ي��زال الأم��ر مفتوحا �أمام
االحتماالت ،ومن م�س�ؤوليتنا الت�أكد
من �أن لهذه الق�صة نهاية �أجمل مما
كانت عليه".
و�أ� �ض��اف" :ل�ست �سعيدا بالطريقة
التي رحل فيها مي�سي عن بر�شلونة"،
وف �ق �م��ا ن �ق �ل��ت � �ص �ح �ي �ف��ة "ماركا"
الريا�ضية الإ�سبانية.
بر�شلونة ال��ذي ق�ضى فيه الالعب
الكتالوين يف جتديد عقده.
وتابع البورتا قائال" :بحكم من�صبي ال�شخ�صي ف�إنني مدين له".
كرئي�س لرب�شلونة� ،أعتقد ب�أين فعلت وك � ��ان م�ي���س��ي ق ��د ان �� �ض��م اىل �سان و� �س �ج��ل م�ي���س��ي  11ه��دف��ا يف  34البالغ من العمر  35عاما كل حياته
ما ك��ان ينبغي القيام به فيما يتعلق ج� ��رم� ��ان يف ال �� �ص �ي��ف امل ��ا� � �ض ��ي ،يف م�ب��اراة يف �أول مو�سم ل��ه م��ع النادي املهنية ،م�سجال  672هدفا يف 778
برحيل مي�سي ،ولكني على امل�ستوى �صفقة انتقال حر ،بعد ف�شل النادي ال�ف��رن���س��ي ،ب�ع��د ان�ضمامه �إل �ي��ه من مباراة ،وفاز مبجموعة من الألقاب.

غاريث بيل ي�سجل �أول �أهدافه
يف الدوري الأمريكي
�سجل الويلزي غاريث بيل �أول هدف له يف الدوري الأمريكي لكرة القدم ،لي�ساهم يف انت�صار فريقه
لو�س �أجنلي�س �إف �سي على م�ضيفه �سبورتنغ كان�سا�س �سيتي بثنائية نظيفة.
ونزل بيل املباراة يف الدقيقة  65حمل ك��وادوو �أوبوكو ومتكن من ت�سجيل �أول �أهدافه يف الدوري
الأمريكي يف الدقيقة  83يف هجمة مرتدة �شاركه فيها الكولومبي كري�ستيان �أراجنو �صاحب الهدف
الأول يف اللقاء والذي �أحرزه يف الدقيقة .56
وكان بيل قد ظهر للمرة الأوىل بقمي�ص لو�س �أجنلي�س اجلولة املا�ضي التي انت�صر فيها فريقه 2-1
على نا�شفيل.
ً
وبفوزه رفع لو�س �أجنلي�س ر�صيده �إىل  45نقطة معززا �صدارته للمجموعة الغربية يف البطولة.

�ألفي�ش يتعاقد مع بوما�س املك�سيكي
ان �� �ض��م ال �ظ �ه�ير ال � ��دويل املخ�ضرم
الربازيلي داين �ألفي�ش " 39عاماً"
�إىل �صفوف ن��ادي بوما�س املك�سيكي
خل��و���ض غ �م��ار م�ن��اف���س��ات البطولة
املحلية ه��ذا امل��و��س��م ،ح�سب م��ا �أعلن
بطل املك�سيك �سبع مرات.
وتعاقد �ألفي�س ب�صفقة حرة مع ناديه
اجل��دي��د �إث ��ر ان�ت�ه��اء ف�ترت��ه الثانية
م��ع بر�شلونة الإ� �س �ب��اين ال ��ذي دافع
عن �أل��وان��ه مو�سم ،2022-2021
وذل� ��ك ب �ع��د  20ع ��ام �اً م ��ن م�سرية
طويلة يف ال�ق��ارة االوروب �ي��ة تخللتها
مغامرة مع �ساو باولو الربازيلي بني
عامي  2019و.2021
وتوج بوما�س الذي خو�ض غمار دوري
ال��درج��ة الأوىل م�ن��ذ ع ��ام ،1962
ب �ط�ل ً�ا ل�ل�م�ك���س�ي��ك � �س �ب��ع م� � ��رات ،يف
ح�ين ي�ع��ود تكري�سه الأخ�ي�ر �إىل عام
 .2011ق ��ال �أل�ف�ي����ش خ�ل�ال حفل
تقدميه ال�سبت من قبل بوما�س الذي
يحتل املركز الثامن يف الدوري املحلي
"بالن�سبة للعديد م��ن الأ�شخا�ص
الذين ي�أتون �إىل هنا قد يبدو الأمر
جم�ن��ون�اً ،لكن بالن�سبة يل ف ��إن كرة
ال�ق��دم تعني �أك�ث�ر بكثري م��ن جمرد

ركل �أو الرك�ض خلف الكرة".
و�أ� �ض��اف �أل�ف�ي����ش ال ��ذي ُي�ع�ت�بر �أجنح
الع ��ب ك ��رة ق ��دم يف ال �ت��اري��خ "مي ّثل
ال� �ن ��ادي االحت � ��اد م��ع امل �ج �ت �م��ع ،وهو
ت�أ�س�س حتى يتمكن النا�س من القتال
من �أجل �أحالمهم".
وف ��از �أل�ف�ي����ش ال ��ذي داف ��ع ع��ن �أل ��وان
باهيا و�إ�شبيلية وبر�شلونة اال�سبانيني
ويوفنتو�س الإي �ط��ايل وب��اري����س �سان
ج��رم��ان ال�ف��رن���س��ي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
منتخب ب�لاده ال��ذي حمل �أل��وان��ه يف

 124مباراة دولية ،بـ  44لقباً يف
م�سريته.
وك��ان �ألفي�ش ع��اد للدفاع ع��ن �ألوان
النادي الكاتالوين يف ت�شرين الثاين-
ن��وف�م�بر امل��ا��ض��ي ،بطلب م��ن املدرب
ت�شايف هرناندي�س بعقد ق�صري الأمد
حتى نهاية املو�سم الفائت.
وخا�ض الربازيلي  408مباريات يف
�صفوف بر�شلونة على فرتتني كانت
االوىل م ��ن  2008اىل 2016
ع�ن��دم��ا ع��ا���ش ال�ف��ري��ق ح�ق�ب��ة ذهبية

ب��اح��رازه ل�ق��ب ال ��دوري اال��س�ب��اين 6
م��رات ودوري �أبطال �أوروب��ا  3مرات
وك�أ�س ا�سبانيا  4مرات.
وال ي ��زال ال�ف�ي����ش ي��داف��ع ع��ن �أل ��وان
منتخب ال�برازي��ل وخ��ا���ض املباراتني
الوديتني �ضد اليابان وكوريا اجلنوبية
خالل حزيران/يونيو ،ومن املتوقع ان
يكون �ضمن الت�شكيلة الر�سمية التي
�ست�شارك يف مونديال قطر املقرر من
 21ت�شرين الثاين-نوفمرب اىل 18
كانون االول-دي�سمرب املقبلني.

�أن�شيلوتي :غياب �أف�ضل العب يف العامل �أثر على الريال ت�شايف� :سعيد بالفوز على ريال مدريد
ق��ال املدير الفني لريال م��دري��د ،الإي�ط��ايل كارلو �أن�شيلوتي� ،إن غياب كرمي
بنزميا ي�ؤثر على الفريق ،وذلك بعد هزمية الريال بهدف نظيف �أمام بر�شلونة
يف "كال�سيكو" ودي مبدينة ال���س فيغا�س الأمريكية مل ي�شارك به املهاجم
الفرن�سي.
وقال �أن�شيلوتي يف ت�صريحات ن�شرها املوقع الر�سمي لريال مدريد" :بنزميا
�أف�ضل العب يف العامل ،من الوا�ضح �أنه ينق�صنا �شيء ما يف غيابه".
وتابع�" :سيطرنا ب�شكل �أكرب على الكرة يف ال�شوط الثاين ،ويف ال�شوط الأول
دافعنا جيداً ،ولكن كانت تنق�صنا بع�ض اجلودة التي كانت موجودة يف ال�شوط
الثاين" .ويف ت�صريحات باملنطقة املختلطة مبلعب "�أليغانت �ستاديوم" ك�شف
�أن�شيلوتي عن خطته مع بنزميا والفريق من �أج��ل اال�ستعداد ب�أف�ضل �شكل
ممكن لك�أ�س ال�سوبر الأوروبي �أمام �آينرتاخت فرانكفورت يف � 10أغ�سط�س �-آب
املقبل يف فنلندا .وقال�" :سيلعب �أمام �أمريكا (املك�سيكي)  45دقيقة و�سيلعب
ع��دد دقائق �أك�بر يف ي��وم  30عندما �س�أخترب الفريق ال��ذي �سيخو�ض
ك�أ�س ال�سوبر ،ال يوجد �أح��د يف العامل ميكنه �أن يحل
حمل كرمي".
و�أب � ��دى �أن���ش�ي�ل��وت��ي ��س�ع��ادت��ه ب� � ��أداء ال �ف��ري��ق يف
"الكال�سيكو" رغم هزميته وقال�" :إنها مباراة
جيدة ،حاولت الدفع بالالعبني اجل��دد حتى
يت�أقلمون على �أ�سلوب الفريق ،كانت مباراة
متكافئة وجيدة �أمام خ�صم قوي للغاية".
وع��ن الدفع ب�أنطونيو رودي�غ��ر يف مركز
الظهري الأي�سر لي�شارك لأول مرة مع
ال��ري��ال ال ��ذي ان�ت�ق��ل ل��ه جم��ان �اً بعد
انتهاء عقده مع ت�شيل�سي�" :أعجبني
ك �ث�يراً يف م��رك��ز ال�ظ�ه�ير ،ل�ست
جم �ن��ون �اً ،و�أدرك �أن ه��ذا لي�س
م ��رك ��زه ول �ك �ن��ه ذك� ��ي للغاية،
مي�ك�ن��ه ال�ل�ع��ب يف ه ��ذا املركز
وي�ت�ن��اوب م��ع �أالب ��ا (يف مركز
قلب الدفاع)".
و�أو� � � �ض � ��ح�" :أالبا � �س �ي �ل �ع��ب يف
مركز الظهري الأي�سر عند احلاجة
فقط".
وع� �ل ��ق �أن �� �ش �ي �ل��وت��ي �أي� ��� �ض� �اً ع �ل��ى �أداء
البلجيكي �إيدن هازارد الذي لعب �أول
"كال�سيكو" ل��ه رغ��م �أن��ه ان�ضم �إىل
ريال مدريد يف �صيف  2019وقال:
"ميكنه اللعب يف الكثري من املراكز
وعليه �أن يت�أقلم �أي���ض�اً على مركز
ر�أ���س احلربة الوهمي� ،إن��ه يف حاجة
لدقائق لعب ليتح�سن و�ضعه".
وع��ن م�ستقبل داين �سيبايو�س
وم ��ارك ��و �أ��س�ي�ن���س�ي��و �أك ��د �أنهما
ال "ي�سببان ل��ه الإزعاج" و�أن
بقائهما �أو رحيلهما �أمر يعتمد
عليهما م��ع ال�ع�ل��م �أن ��ه يتبقى
لهما عام يف عقديهما.
وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة �أخ � � � � ��رى� ،أب� � ��دى
�أن���ش�ي�ل��وت��ي ��س�ع��ادت��ه ب��ال�ل�ع��ب يف
ال�� ��س ف �ي �غ��ا���س وق � � ��ال�" :إنها
مدينة جميلة للغاية ،هذه �أول
م��رة يل هنا وملعب �أليغانت
مذهل".

بدا م��درب بر�شلونة ت�شايف هرنانديز �سعيداً ورا�ضياً عن "الأجواء الطيبة"،
التي �سادت الفريق بعد الفوز يف "كال�سيكو" ال�س فيغا�س  0-1على الغرمي
اللدود ريال مدريد ،مربزاً �أن االنت�صار على "املريينغي" ميثل دفعة معنوية
لـ"البلوغرانا" حتى لو يف مباراة ودية.
وق��ال م��درب الرب�سا�" :سعداء عموماً لأنني �أعتقد �أننا ظهرنا ب�صورة جيدة،
وهو الأهم ،نحب كرب�شلونة دائماً الفوز على الريال ،و�أظن �أن هذا �أي�ضاً مهم
بالن�سبة ملعنويات الالعبني" ،خالل م�ؤمتر �صحايف عقب اللقاء.
وف��از بر�شلونة  0-1ب�ه��دف حمل توقيع ال�لاع��ب ال�برازي�ل��ي رافينيا يف هذا
"الكال�سيكو" الودي خالل فرتة الإعداد للمو�سم اجلديد والذي �أجري مبلعب
�ألغاينت يف ال�س فيغا�س بالواليات املتحدة.
واعترب ت�شايف �أن بر�شلونة قدم �شوطاً �أو ًال "رائعاً" ،معرتفاً ب�أن "ال�شوط الثاين
مل يكن جيداً �إىل هذه الدرجة" ،لكنه
ع ��اد و�أب� � ��رز ال �� �ض �غ��ط ال ��ذي
م��ار� �س��ه العبوه

وروح املناف�سة التي ظهرت عليهم ،م��ؤك��داً كذلك �أن��ه �شاهد "بر�شلونة ممتع
و�أعتقد �أننا تفوقنا على الريال".
و�أ�ضاف" :كانت هذه جتربة مهمة ،كل مباراة هي اختبار" ،مو�ضحاً �أن جتربة
الكال�سيكو كانت "�إيجابية".
وفيما يتعلق بال�شائعات حول �ضم املدافع الفرن�سي جول كونديه ،مل يعلق ت�شايف
على املفاو�ضات مع �إ�شبيلية ،مف�ض ً
ال الإثناء على م�ستوى املجموعة املتاحة لديه
حالياً من الالعبني.
وام�ت��دح ت�شايف املهاجم البولندي روب��رت ليفاندوف�سكي ال��ذي ��ش��ارك يف �أول
مباراة له بقمي�ص "البلوغرانا" ،م�ؤكداً" :يا له من العب متوا�ضع! رغم �أنه
جنم عاملي" ،م�شيداً ب�سرعة ت�أقلم الأخري على الفريق والعمل الذي يقوم به
من �أجل االرتقاء بهجوم الرب�سا عن طريق "املناف�سة ال�صحية".
باملثل ،حتدث املدرب الكاتالوين عن الهولندي فرينكي دي يونغ الذي لعب يف
"الكال�سيكو" كقلب دفاع بينما ال يزال م�صريه مع الفريق جمهو ًال حيث �شدد:
"ال �أبعث ب�أي ر�سالة (باللعب به كمدافع) ،حتدثت معه ،يعرف ما الذي �أقدره
فيه ،هو العب مهم للغاية� ،أجرينا حمادثات خا�صة مهمة
للغاية لن �أك�شف عن حمتواها هنا ،بالن�سبة يل هو
العب �أ�سا�سي يف اللعب اجلماعي للفريق" ،مذكراً
يف ال��وق��ت ذات��ه ب ��أن "الو�ضع امل��ايل للنادي" ال
ميكن جتاهله .وذك��ر" :الدفع به كقلب دفاع
مينحنا الكثري من اخليارات".
واخ�ت�ت��م ت�شايف ب ��أن ال�ط��ري��ق مفتوح �أم ��ام �أي
الع ��ب ق ��د ي �� �س��اه��م يف رف ��ع م �� �س �ت��وى الفريق
ب�ت��أك�ي��ده" :كلما ك�ن��ا ع�ل��ى ق��در م��ن التناف�سية،
ف��ذل��ك �أف���ض��ل� ،سيجعلنا ذل��ك ن�شعر ك�ج�ه��از فني
بالراحة ،ينطبق الأم��ر على الالعبني واملناف�سة
فيما بينهم ،هناك الكثري من املباريات،
وه ��ذا ال �ع��ام �أك�ث�ر ن �ظ��راً لوجود
امل ��ون ��دي ��ال يف منت�صف
امل� ��و� � �س� ��م م � ��ع �ضغط
ج � � ��دول امل � �ب ��اري ��ات،
�أعتقد �أن املناف�سة
ب�ي�ن الالعبني
مهمة".
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�ضاحي خلفان ي�ستقبل رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة عبدال�صمد القر�شي
ا��س�ت�ق�ب��ل م �ع��ايل ال �ف��ري��ق ��ض��اح��ي خ�ل�ف��ان مت �ي��م ،نائب
رئي�س ال�شرطة والأم��ن العام يف دب��ي ،يف مكتبه ال�سيد
�إح�سان عبدال�صمد القر�شي ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
عبدال�صمد القر�شي ،يرافقه رجل الأعمال ال�سيد نوريز
عبداهلل كماين ،وال�سيد عبدال�صمد �إح�سان القر�شي،
نائب الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،والدكتور �أحمد نور،

الرئي�س التنفيذي ل�شركة �إح�سان القر�شي القاب�ضة،
وال�سيد طاهر �أنوهي ،نائب الرئي�س التنفيذي ،وال�سيد
علي د�شتي.
ودار خالل اللقاء الأحاديث الودية وتبادل الآراء ،وح�ضر
اللقاء �سعادة اللواء �أحمد عتيق املقعودي ،مدير الإدارة
العامة ملكتب نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام.

19
نقل عجمان تكرم �سائقي مركبات الأجرة
الأكرث ا�ستخدام ًا للأنظمة الذكية

جزيرة يا�س ُتطلق �أكرب عر�ض كاريوكي يف العامل على برج خليفة ب�أغنية «يا�س يا�س بيبي»
بعد الإط�ل�اق الناجح لأح��دث حمالتها الرتويجية لف�صل على �أط��ول برج يف العامل ،فيما متايل ح�شد املتفرجني قرب
ال���ص�ي��ف ،ق��دم��ت ج��زي��رة ي��ا���س ،وج�ه��ة ال�ترف�ي��ه ال��رائ��دة يف برج خليفة على �إيقاعات حلن �صيف جزيرة يا�س لهذا العام،
امل�ن�ط�ق��ة� ،أك�ب�ر ع��ر���ض ك��اري��وك��ي يف ال �ع��امل ع�ل��ى ب��رج خليفة يف احلدث الذي ميثل �أكرب عر�ض كاريوكي يف العامل.
ت�ضيف ه��ذه احلملة �إجن ��ازاً ج��دي��داً �إىل �سج ّل ج��زي��رة يا�س
ب�أغنية «يا�س يا�س بيبي».
وم��ع ب��دء العد ال�ت�ن��ازيل للأغنية تظهر اخللفية الب�صرية الذي يزخر باحلمالت والفعاليات املميزة ،حيث حقق فيديو
لأغنية يا�س يا�س بيبي ،قبل �أن يبد�أ اجلمهور باال�ستماع �إىل الأغنية �أكرث من  20مليون م�شاهدة بعد يومني فقط من
�إيقاع الأغنية ال�شهري ،التي متثل حملة جزيرة يا�س ال�صيفية �إطالقه.
اجلديدة املفعمة باحليوية ،وانطلقت بعدها الكلمات لتظهر مت ّثل يا�س يا�س بيبي �أغنية مُ�صورة وم�ستوحاة من �أ�سلوب

فنان ال��راب ال�شهري فانيال �آي����س ،وتعك�س املعنى احلقيقي
لالحتفال بعطالت مم�ي��زة واالن �ط�لاق مب�غ��ام��راتٍ ممتعة.
وت�ض ّم الأغنية جمموع ًة من الراق�صني والراق�صات ال�شباب
الذين ي ��ؤدون رق�صاتهم يف خمتلف امل��راف��ق الرتفيهية على
اجلزيرة ،مبا فيها عامل فرياري �أبو ظبي ويا�س ووتروورلد
وعامل وارنر براذرز �أبوظبي ومركز الت�سوق ال�شهري يا�س مول
وفنادق دبليو �أبوظبي وحلبة مر�سى يا�س والواجهة البحرية
يف يا�س باي.

م��ن م�ن�ط�ل��ق ح��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة على
ت�ط��وي��ر خ��دم��ات�ه��ا ب�شكل م�ستمر
وت�سخري تكنولوجيا املعلومات من
اجل توفري خدمات ا�ستباقية تفوق
توقعات العميل كرمت هيئة النقل
– ع �ج �م��ان ع ��دد م��ن ال�سائقني
م� ��ن خم �ت �ل��ف �� �ش ��رك ��ات االم �ت �ي ��از
التابعة للهيئة وذلك ت�شجيعاً لهم
ال�ستخدام االنظمة الذكية .
ح �ي��ث ط � ��ورت ال �ه �ي �ئ��ة يف الآون � ��ة
الأخ � �ي � ��رة �آل � �ي� ��ة ع� �م ��ل م ��رك �ب ��ات
الأج��رة من حيث ا�ستقبال طلبات
احل�ج��ز وال��دف��ع الرقمي و غريها
م � ��ن اخل� � ��دم� � ��ات ال� ��ذك � �ي� ��ة ال� �ت ��ي
ح�ق�ق�ت�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ��ض�م��ن خططها
اال�سرتاتيجية لتحقيق نقل �آمن
م�ستدام و متطور.

وت �� �س �ع��ى ال �ه �ي �ئ��ة ع� �ل ��ى ت�شجيع
ال�سائقني على ا�ستخدام الأنظمة
ال��ذك �ي��ة ،ح�ي��ث مت ت �ك��رمي ال�سائق
ر��ض��وان حبيب م��ن �شركة الراحة
و ال �� �س��ائ��ق ��ش�م����س ال ��زم ��ان ح�سن

م��ن � �ش��رك��ة م��وا� �ص�ل�ات االم � ��ارات
و ال���س��ائ��ق حم�م��د �إ� �س�لام حمبوب
��ش��رك��ة ب�لات�ي�ن�ي��وم  ،مل��ا �أب� ��دوه من
تعاون و االلتزام با�ستخدام �أنظمة
الدفع الإلكرتوين .

اي ديلز تقدم جائزتها الكربى بقيمة مليون درهم �إماراتي

بلدية احلمرية تنفذ ور�شة تزيني الرباويز للأطفال مبلتقى احلمرية
ن�ف��ذت بلدية احلمرية ور��ش��ة تفاعل معها امل�شاركون بلدية احلمرية ت�أكيدا على حر�صهم ال�سيما �أنهم ممن
يف ملتقى احلمرية ال�صيفي و�أك�سبهم مهارات تزيني التحقوا بالعمل يف �إدارات�ه��ا م�ؤخرا بالتقدم برغبتهم
الربوايز وهدفت �إىل تنمية مهارات وقدرات امل�شاركني يف ت�ق��دمي ور��ش��ة ل�ل�أط�ف��ال ك��واج��ب يف نقل معارفهم
يف الر�سم على ال�براوي��ز وال�ف�ن��ون املتعلقة بالتن�سيق لهذه ال�شريحة واال�سهام بتعليمهم يف �إحدى اجلوانب
واالب��داع��ات اجلمالية  .وت��أت��ي الور�شة يف ظل �شراكة الإبداعية .وق��دم فريق عمل بلدية احلمرية وهو من
بلدية احلمرية م��ع ن��ادي احلمرية الثقايف الريا�ضي الإدارة ال�ه�ن��د��س�ي��ة مم �ث� ً
لا ب�ك��ل م��ن امل�ه�ن��د��س��ة حمدة
وامل�ساهمة بالفعاليات ال�صيفية املنظمة �ضمن �أجندة ال�شام�سي واملهند�سة نيلة ال�شام�سي وعبيد غدير ور�شة
م�ل�ت�ق��ى احل �م��ري��ة ال���ص�ي�ف��ي وامل�ن�ع�ق��د ح��ال�ي��ا يف نادي فنية قاموا ب�إعداد حماورها وحملت عنوان ور�شة تزيني
احلمرية .و�شكلت الور�شة التي نفذها عدد من كوادر الرباويز للأطفال.

�أن�شطة بحرية ترفيهية متنوعة بعرو�ض مميزة لال�ستمتاع ب�صيف دبي
تثبت دبي مكانتها كواحدة من �أبرز االن �ت �ع��ا���ش وال ��راح ��ة خ �ل�ال ف�صل
الوجهات العاملية يف جمال ال�سياحة ال�صيف .وت�ستعر�ض دائرة االقت�صاد
البحرية ،مبا متلكه من بنية حتتية وال�سياحة �أبرز العرو�ض الرتفيهية
رف�ي�ع��ة امل �� �س �ت��وى ،وم��راف��ق فاخرة ،البحرية واملائية التي تقدمها دبي
و� �س ��واح ��ل ت��وف��ر جت � ��ارب �شاطئية خالل ف�صل ال�صيف تعزيزاً ملكانتها
مميزة .كل هذا يتيح لل�سكان والزوار كوجهة بحرية رائدة عاملياً.
ف��ر��ص��ة اال��س�ت�م�ت��اع ب�ب��اق��ة متنوعة جتربة الإبحار على يخت خا�ص مع
من الن�شاطات البحرية والريا�ضات عرو�ض امل�أكوالت ال�شهية والأن�شطة
امل��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت��وف��ر �أق �� �ص��ى درج ��ات الرتفيهية ،لال�ستمتاع بالإطاللة

اخل�ل�اب ��ة ع �ل��ى امل� �ع ��امل ال � �ب� ��ارزة يف
الإم ��ارة ،واح��دة م��ن اخل�ي��ارات التي
يف�ضلها كثري م��ن ال ��زوار� ،إذ ميكن
لهم اختيار م�سار الرحالت البحرية،
وامل��ر��س��ى ال��ذي يف�ضلون االنطالق
منه� ،سواء نادي مر�سى دبي لليخوت،
�أو ن��ادي خ��ور دب��ي لليخوت� ،أو دبي
هاربر� ،أو واجهة اجل��داف املائية� ،أو
وت��ر ف��رون��ت م��اري�ن��ا ،فيما تت�ضمن
ال� ��رح�ل��ات الأط� � � ��ول امل � � ��رور بجزر
العامل.
وال تقت�صر ال���س�ي��اح��ة ال�ب�ح��ري��ة يف
دب��ي على رح�لات ال�ق��وارب الفاخرة
وال�ه��ادئ��ة� ،إمن��ا هنالك ال�ع��دي��د من
املغامرات املائية امل�شوقة ،مثل جوالت
ال��دراج��ات املائية ،والتزلج على املاء
خ�ل��ف ي�خ��ت ف��اخ��ر ،وج� ��والت قيادة
ال� �ق ��وارب ،وزي � ��ارة اجل� ��زر ،والتزلج
املائي باملظلة ،وغريها الكثري.

ك�شفت اي ديلز ،من�صة التجارة الإلكرتونية
املتميزة ،ع��ن �أ��س�م��اء الفائزين ب�ج��ائ��زة العيد
الكربى وجوائز �سحوبات عيد الأ�ضحى املبارك،
التي �أقيمت على مدار ثالثة �أيام بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة .و�أجريت
ال�سحوبات البالغ عددها  26يف مركز الغرير
ودبي �آوتليت مول و�أرابيان �سنرت لت�ضفي بهجة
العيد على جتارب زوار مراكز الت�سوق ال�شهرية،
حيث مت تقدمي جائزة العيد الكربى البالغة
قيمتها مليون درهم �إماراتي يف اليوم الأول.
وتعليقاً على فوزه باجلائزة ،قال ال�سيد �سعود
التميمي وال���س�ع��ادة تغمر وج�ه��ه عند ا�ستالم
�شيك باملبلغ ي��وم الأح��د يف دب��ي �آوتليت مول:
مل �أتوقع الفوز باجلائزة على الإطالق ،لكنني
�سعيد جداً و�أحمد اهلل على ذلك.

وت�ضمنت قائمة الرابحني يف ال�سحوبات الـ :26
عمر حامد :مليون ميل �سكاي واردز

عمر �إ�سالم 250,000 :درهم �إماراتي نقداً
روج ��ر ج � ��ورج 100,000 :دره ��م �إماراتي

نقداً
فاليد بالو�ش 50,000 :درهم �إماراتي نقداً
رام �� �ش��اد ب��اروت��و� �ش��ال �ي��ل 40,000 :دره ��م
�إماراتي نقداً
فينود العقاد 30,000 :درهم �إماراتي نقداً
وقدمت اي ديلز خالل العام اجلاري جمموعة
من اجلوائز الق ّيمة ،مبا فيها اجلائزة الكربى
ملهرجان دبي للت�سوق  ،2022وهي عبارة عن
�شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة يف دبي ،بالإ�ضافة
�إىل جائزة عيد الفطر الكربى البالغة 500
�أل� ��ف دره� ��م �إم� ��ارات� ��ي ن� �ق ��داً ،م ��ا ي �ع��زز جهود
املن�صة ال��رائ��دة وم�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات
والتجزئة يف تر�سيخ مكانة دبي كوجه ٍة عاملية
للمهرجانات والعرو�ض الرتويجية على مدار
العام.

منت�سبو والعبو نادي مليحة الريا�ضي يزورون
الن�صب التذكاري للمقاومة يف خورفكان
ا�ستمرارا لربنامج الن�شاط ال�صيفي
ل �ن��ادي مليحة ال��ري��ا��ض��ي يف �إطار
�أ�سبوعه الأول والذي يعرف مبعامل
�إم ��ارة ال�شارقة و�إط�ل�اع امل�شاركني
م��ن خ�لال ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة �إىل
تلك املواقع تعرف منت�سبو والعبو
ن ��ادي مليحة ع�ل��ى ن�صب املقاومة
التذكاري يف خورفكان .
وج ��اءت ال��زي��ارة ظهر �أم����س الأول
يف �إط��ار برنامج الن�شاط ال�صيفي
ال � ��ذي ي �ق ��ام حت ��ت م �ظ �ل��ة جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي والذي يحمل يف
�شعار �أ�سبوعه الأول هنا ال�شارقة .
وتعرف �أربعون م�شاركا من منت�سبي
ن� ��ادي م�ل�ي�ح��ة ع �ل��ى وال � ��ذي جرى
ت�شييده ب��أم��ر م��ن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة لتخليد بطوالت
وت�ضحيات �أه ��ايل خ��ورف�ك��ان �إبان
خ��ورف �ك��ان ك��ون��ه ي�ع�ت�بر �أح ��د �أب ��رز التثقيفي.
الغزو الربتغايل عام .1507
وا� �س �ت �م �ع��وا �إىل � �ش��رح ع��ن �أهمية ال��رم��وز يف مدينة خ��ورف�ك��ان نظراً وتفقد امل�شاركون الن�صب والتقطوا
الن�صب ومكانته لدى �أهايل مدينة الرتباطه الوثيق بتاريخها ودوره ال�صور التذكارية .

جمل�س مدينة دبا احل�صن ينظم
حملة ناجحة للتربع بالدم
�شهدت فعالية التربع بالدم والتي نظمها جمل�س مدينة دبا احل�صن التابع
لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى للمرة الثالثة يف مقره بالتعاون مع مركز
خدمات نقل الدم والأبحاث وم�ست�شفى دبا الفجرية �إقبا ًال كبرياً من �أهايل
املدينة للم�شاركة يف احلملة.
وجرى تنظم هذه احلملة يف �إطار ا�ستكمال خطة املجل�س لتعزيز �أن�شطته
يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ،ودع��م العمل التطوعي من خالل طرح
ع��دد من احلمالت ال�سابقة وتوا�صلها ت�أكيداً على �أهمية التربع بالدم
باعتباره �سلوكاً نبي ً
ال ومبادرة �إن�سانية.
وجرى حتفيز املجتمع على �أهمية دوره ف�ضال عن الأدوار التي ت�ضطلع
بها كافة امل�ؤ�س�سات مل�ساهمة اجلميع يف حملة التربع الطوعي والعمل على
ت�شجيع النا�س على رعاية بع�ضهم البع�ض وتعزيز متا�سك املجتمع من
خالل تنظيم هذه احلملة.

الإمارات لل�سرطان ت�شارك بحملة التربع بالدم يف ر�أ�س اخليمة جنمة التن�س الإ�سبانية بادو�سا تزور جمل�س دبي الريا�ضي
�شاركت جمعية الإمارات لل�سرطان فرع ر�أ�س اخليمة
يف حملة التربع بالدم التي �أقيمت مبركز �شرطة
الدقداقة بالتعاون مع بنك الدم يف م�ست�شفى �صقر،
حيث لقيت احلملة �إق�ب��ا ًال وا�سعاً م��ن املتربعني

بالوحدات الدموية .و�أكدت الأ�ستاذة مهرة حممد
بن �صراي مديرة مكتب جمعية الإمارات لل�سرطان
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة �أن اجلمعية عملت مع فريق
امل�ت�ط��وع�ين ع�ل��ى دع��م و�إجن� ��اح ه��ذه احل�م�ل��ة عرب

توفري ع��دد من املتربعني وت�شجيع الأف ��راد على
التربع بالدم .وذلك �ضمن الواجب الإن�ساين التي
تقوم به اجلمعية �ضمن مبادراتها املتوا�صلة ب�أهمية
التربع بالدم لإنقاذ حياة املر�ضى وامل�صابني.

رح��ب ��س�ع��ادة �سعيد ح ��ارب �أمني
عام جمل�س دبي الريا�ضي بنجمة
ال�ت�ن����س اال��س�ب��ان�ي��ة ب ��اوال بادو�سا
امل�صنفة رق��م  4يف ال�ع��امل حاليا
مل�ن��ا��س�ب��ة ان���ض�م��ام�ه��ا اىل قائمة
جن ��وم ال��ري��ا� �ض��ة ال�ع��امل�ي��ة الذين
يتخذون من دبي مقرا لإقامتهم
وتدريباتهم.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله يف مقر
املجل�س الالعبة اال�سبانية التي
ح���ص�ل��ت ع �ل��ى الإق ��ام ��ة الذهبية
يف ال ��دول ��ة ��ض�م��ن ف �ئ��ة الأبطال
ال��ري��ا��ض�ي�ين وال �ت��ي تقيم يف دبي
ح��ال �ي��ا وت� ��� �ش ��ارك يف البطوالت
ال��دول �ي��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى العامل،
وذلك بح�ضور خالد العور مدير
�إدارة االت� ��� �ص ��ال وال �ت �� �س��وي��ق يف

املجل�س وف��وزي��ة ف��ري��دون رئي�سة
ق�سم تطوير ريا�ضة املر�أة ومدرب

ومدير �أعمال البطلة العاملية.
و�أع� � ��رب �أم�ي��ن ع ��ام جم�ل����س دبي

ال��ري��ا��ض��ي ع��ن ��س�ع��ادت��ه بالزيادة
امل�ستمرة يف عدد الالعبني النجوم
والأبطال من خمتلف الريا�ضات
واجل� �ن� ��� �س� �ي ��ات ال� ��ذي� ��ن ي� �ق ��ررون
الإق � ��ام � ��ة يف دب � ��ي واال�ستمتاع
ب�ج��ودة احل�ي��اة وم��راك��ز التدريب
وامل�ن���ش��آت الريا�ضية وال�سياحية
ذات امل��وا��ص�ف��ات ال�ع��امل�ي��ة ومراكز
ال �ت �� �س��وق ال � �ك �ب�رى ،ح �ي��ث ت�ضم
ال �ق��ائ �م��ة �أب � �ط� ��اال �أومل� �ب� �ي�ي�ن ويف
م�ق��دم�ت�ه��م ال ��دمن ��ارك ��ي فيكتور
اك�سل�سن الفائز بذهبية الري�شة
الطائرة يف �أوملبياد طوكيو و�أبطاال
يف اجل�م�ب��از و��س�ب��اق��ات ال�سيارات
وال �ت �ن ����س والع �ب��ي وم ��درب ��ي كرة
ال� �ق ��دم م ��ن خم �ت �ل��ف اجلن�سيات
والأندية العاملية.

العثور على جثة امر�أة بقيت "وحيدة" يف منزلها لعامني

االثنني  25يوليو  2022م  -العـدد 13602

بانوراما

2022 - Issue No 13602

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

ع�ثرت ال�شرطة الربيطانية على رف��ات ام��ر�أة �ستينية ظلت جثة هامدة يف �شقتها مل��دة تزيد عن عامني دون �أن
يكت�شفها �أحد.
ومت العثور على رفات �شيال �سيليوان " 61عاماً" على �أر�ضية منزلها يف بيكهام ،لندن ،يف فرباير �-شباط من هذا
العام .و�أبلغ ثالثة من اجلريان عن فقدها يف عام  2020ومت قطع �إمدادات الغاز اخلا�صة بها ،لكن مل يدرك �أحد
�أنها كانت ميتة يف �شقتها.
واكت�شفت ال�شرطة "حالتها الهيكلية" بعد تلقيها مكاملة هاتفية من �أحد اجلريان ،وقيل ملحكمة �ساوثوارك كورونرز
�إن ال�سكرترية الطبية ال�سابقة دفعت �إيجارها �آخر مرة يف �أغ�سط�س �-آب  ،2019ثم توقفت عن �سداد مدفوعاتها،
ومت تقدمي طلب يف وقت الحق للح�صول على الإيجار من ح�سابها.
ومتت املوافقة على الطلب يف مار�س �-آذار  ،2020حيث بد�أت جمعية الإ�سكان بتلقي مدفوعات الإيجار ال�شهري
على الرغم من عدم ات�صال �أي �شخ�ص بها ،يف حني مت قطع �إمدادات الغاز عن املنزل.
و يعتقد املحققون �أن �شيال توفيت يف �أغ�سط�س �-آب  2019بعد النظر يف مواعيد انتهاء مدة الأطعمة يف ثالجتها
واكت�شاف �أنها مل تدفع �إيجار ذلك ال�شهر جلمعية الإ�سكان .ومل يتمكن ت�شريح اجلثة من العثور على �سبب الوفاة
لأن ج�سد �شيال كان متحل ً
ال للغاية ،بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.
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قتل زوجته حرقا يف بث مبا�شر

املحكمة ت�صدر حيثيات حكمها على قاتل نرية

�أع��دم��ت حمكمة �صينية يف مقاطعة �سيت�شوان بجنوب
غرب ال�صني يوم �أم�س الأول ال�سبت رجال �أدين بجرمية
قتل لإ�شعاله النار يف زوجته ال�سابقة ،يف ق�ضية �أثارت
غ�ضبا ورعبا ب�ش�أن حاالت العنف املنزيل.
وقالت حمكمة ال�شعب يف نغاوا التبتية وت�شيانغ يف بيان
ق�صري �صدر على الإن�ترن��ت �صباح ال�سبت� ،إن�ه��ا نفذت
حكم الإع ��دام يف تانغ ل��و .و�أ��ش�ع��ل تانغ ال�ن��ار يف زوجته
ال�سابقة يف �سبتمرب  2020بينما كانت تبث بثا مبا�شرا
على من�صة الفيديو الق�صرية "دوين" ،وتوفيت املر�أة
البالغة م��ن العمر  30ع��ام��ا ،وامل�ع��روف��ة على الإنرتنت
با�سم المو ،مت�أثرة بجراحها بعد ب�ضعة �أ�سابيع.
وكانت �شقيقة المو قد �أخ�برت "ذا بيرب" ،وهي و�سيلة
�إعالمية ر�سمية مقرها �شنغهاي� ،أن �أختها عانت من
العنف املنزيل على يد تانغ ل�سنوات وقررت الطالق منه
نتيجة لذلك .و�أث��ارت الق�ضية �إدان��ة وغ�ضبا على نطاق
وا�سع يف جميع �أن�ح��اء البالد ب�سبب املحنة التي ميكن
�أن تواجهها الن�ساء ب�سبب العنف املنزيل الذي ميكن �أن
يتعر�ضن له .واحتجزت ال�شرطة الرجل بعد �أيام قليلة
من انت�شار �أنباء الهجوم ،وا�ست�أنف تانغ القرار لكنه خ�سر
اال�ستئناف يف يناير م��ن ال�ع��ام اجل ��اري ،ح�سبما ذكرت
"الأ�سو�شيتد بر�س".

�أ�صدرت حمكمة جنايات املن�صورة ،برئا�سة امل�ست�شار بهاء الدين
املري ،حيثيات حكمها بالإعدام �شنقا على املتهم حممد عادل ،قاتل
طالبة جامعة املن�صورة ،نرية �أ�شرف.
وكانت املحكمة قد �أ�صدرت يف  6يوليو اجل��اري ،حكمها املذكور،
بعد  16يوما فقط على وقوع اجلرمية التي هزت م�صر والوطن
العربي ،يف واحدة من �أ�سرع الق�ضايا بتاريخ الق�ضاء امل�صري.
وردت حمكمة اجل�ن��اي��ات يف حيثيات حكمها ،على ادع ��اء حممد
عادل ،قاتل نرية �أ�شرف ،ب�ش�أن "ا�ستفزاز املتهم من �ضحكات نرية
يف احلافلة ،و�أن �إحرازه ال�سكني كان للدفاع عن نف�سه".
وقالت املحكمة �إن "ما �أثاره املتهم يف اعرتافه بجل�سة املحاكمة ومل
يذكره يف اعرتافه بالتحقيقات  -ب�أن املجني عليها �أثارت حفيظته
ب�ضحكاتها داخ��ل احلافلة التي وجدها فيها ،ف� َم��ردود عليه ب�أن
اعرتافه بتحقيقات النيابة العامة تطمئن �إليه املحكمة وت�أخذ به،
�إذ تثق يف �صحته رغم تغيريه يف جزء منه بجل�سة املحاكمة ،وذلك
بن�صه وظاهره،
مبا لها من �سلطة جتزئة االعرتاف وعدم التزامها ِّ
ومبا لها �أي�ضا من �أن ت�أخذ منه ما ت��راه مطابقا للحقيقة ،و�أن
َتعر�ض عما تراه مغايرا لها".
وتابعت" :املتهم عندما �صعد �إىل احلافلة متوجها للجامعة ،كان
عاقد العزم مبيت النية على قتل املجني عليها و�شفاء غليله منها،
ولي�س كما ادع��ى �أنها �أث��ارت حفيظته بال�ضحك داخ��ل احلافلة،
وذل��ك ث��اب��ت م��ن اع�تراف��ه ن�صا يف التحقيقات ،وه��و يعلل زمان
ومكان قتل املجني عليها ،قائال" :ع�شان �أن��ا مت�أكد �إنها هتنزل
االمتحانات ،و�ساعتها هعرف �أخ َّل�ص عليها و�أع�م��ل اللي نف�سي
فيه ،لأن �أنا كنت عارف �إنها طول فرتة الدرا�سة بتكون يف القاهرة
�أو �شرم ال�شيخ وكانت بتيجي االمتحانات".

�سمكة قر�ش تفاجئ راكب �أمواج
�أظ�ه��ر مقطع فيديو التقطته ام ��ر�أة على �شاطئ هاواي،
لقطات ل�سمكة قر�ش قفزت يف ال�ه��واء �أم��ام راك��ب �أمواج.
وقالت جان ياما�ساكي �إنها �سجلت الفيديو يف �شبه جزيرة
ماجيك �آيالند يف هونولولو .ويف الفيديو تظهر �سمكة قر�ش
وهي تقفز يف الهواء ،وتقوم بحركة دوران �سريعة .وت�صادف
ظهور �سمكة القر�ش بتواجد راكب �أمواج ميار�س هوايته يف
املكان ،ح�سبما ذك��رت وكالة "يو بي �آي" للأنباء .وتعليقا
على الفيديو ،قال �أح��د م�س�ؤويل حماية احلياة املائية� ،إن
ال�سمكة قد تكون من نوع القر�ش الدوار �أو الرملي.

تيك توك ينهي حياة مراهق
انتهت حياة مراهق �أمريكي يف الثامنة ع�شرة من عمره بطريقة
م�أ�ساوية ،م�ؤخرا ،بينما كان يقوم مبزحة يف ال�شارع مل�شاركتها يف
حتد على من�صة "تيك توك" ،با�ستخدام �سالح مائي.
وبح�سب �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية ،ف�إن �شرطة نيويورك
�أكدت �أن �ضابط �أمن� ،أطلق النار على الفتى راميوند �شالوي�سن،
يوم اخلمي�س املا�ضي ،فلقي حتفه يف اليوم نف�سه ،من جراء الإ�صابة
املبا�شرة يف الوجه ،بعدما اعتقد ال�ضابط �أنه يتعر�ض لهجوم.
وك��ان الفتى الأم�يرك��ي ي�شارك يف حتد على "تيك توك" يعرف
بـ"ذا �أوربيز" وفكرته الأ�سا�سية هي �أن يحمل ال�شخ�ص �سالحا
مائيا� ،أي بندقية غري حقيقية ،ثم ميل�ؤها باملاء �أو مبحلول �أو
كرات �صغرية لزجة ،ثم ي�صوبها نحو �أ�شخا�ص �آخرين يف ال�شارع،
كنوع من املزاح.
ول��دى انتقال الإ�سعاف �إىل الفتى امل�صاب يف منطقة برونك�س،
كان يف حالة حرجة وفاقدا للوعي وغري قادر على التجاوب ،ثم
�سرعان ما فارق احلياة.
ووجهت �إىل الرجل الذي �أطلق النار تهمة بالقتل و�أخرى بـ"حيازة
جنائية" لل�سالح ،مبا �أنه �ضابط �أطلق النار خارج �أوقات العمل.
و�أظهرت مقاطع فيديو �أ�شخا�صا وهم يقومون ب�إخراج بنادق املاء
من نوافذ �سياراتهم ،ثم يوجهونها �إىل امل��ارة ،لت�صوير"مقلب
مفزع" ،بينما ن�شرت من�صة "تيك توك" تنبيها �إىل �أن التحدي قد
ال يتالءم مع �سيا�ستها ب�ش�أن املحتوى وال�سلوك.

حتول كارافان ًا ملنزل جميل

�سيلينا غوميز خالل ح�ضورها العر�ض الأول للمو�سم الثاين من امل�سل�سل التلفزيوين فقط جرائم القتل يف املبنى ،يف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

�سونغول �أودان
البندقية ت�شجع ال�سياح على ال�شرب من النوافري
على م�سافة خطوات قليلة من �ساحة كني�سة القدي�س مرق�س ال�شهرية يف
نافورة ُتنقل �إىل امل�ست�شفى
البندقية ،متلأ فتاة �صغرية حتت �أنظار والدها مطرتها باملياه من

�إيربو �شاهني تطلّ
من �شهر الع�سل
ن �� �ش��رت ال�ن�ج�م��ة ال�ترك �ي��ة�إي�ب�رو
�شاهني �صورا لها من �شهر الع�سل
يف �أفريقيا ،وذل��ك برفقة زوجها
ج��دي ع�ث�م��ان ،وظ�ه��ر ال�ث�ن��ائ��ي يف
ال���ص��ور على �شاطئ البحر وهما
ي�ستمتعان ب�أ�شعة ال�شم�س.
ونالت �صورهما �إعجاب عدد كبري
من املتابعني.
�إي �ب��رو � �ش��اه�ين مم�ث�ل��ة موهوبة،
ح� �ق� �ق ��ت � � �ش � �ه� ��رة وا� � �س � �ع � ��ة بعد
جت�سيدها دور البطولة يف امل�سل�سل
الرتكي ال�شهري "زهرة الثالوث"،
وم��ن وقتها �أ�صبحت �إح��دى �أبرز
املمثالت الرتكيات يف العامل ،بعد
�أن ُت��رج��م م�سل�سلها اىل العديد
م��ن ال�ل�غ��ات يف ع��دد م��ن البلدان،
وخ�صو�صا يف ال�شرق الأو�سط.
ولدت �إيربو �شاهني يوم � 18أيار-
مايو ع��ام  1994يف �إ�سطنبول يف
تركيا ،ومتتلك كل معايري النجمة
التمثيلية الناجحة ،ف ��إىل جانب
ج�م��ال�ه��ا ال �ن��اع��م وط��ول �ه��ا "170
�سنتميرتاً".
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�أُن�شئت يف ال�ساحة املظللة للفندق الذي ينزالن فيه والتي ت�شكل مكاناً هادئاً
بعيداً من جحافل ال�سياح .تقول كريا " 11عاما" التي �أتت من تو�سون يف
�أريزونا لتزور البندقية برفقة والدها ت�شاريل ميت�شلي "�أكره الزجاجات
البال�ستيكية وامل��واد البال�ستيكية منت�شرة يف املحيطات ويف كل الأماكن
الأخرى" .وت�ضيف الفتاة املدافعة ع��ن البيئة "حمل امل�ط��رة �أم��ر �سهل
فهي لي�ست ثقيلة وميكن ا�ستخدامها لفرتات طويلة جداً"� .أم��ا والدها
فهو �أي�ضاً من حمبي ا�ستخدام املطرات ،ويقول "قد ي�ستهلك الفرد خالل
رحلة طويلة كميات كبرية من زجاجات املياه البال�ستيكية" ،مظهراً بفخر
مطرته باللون الفو�شيا .ويف مدينة كالبندقية التي ت�ستقبل ماليني الزوار
�سنوياً ،تت�سبب ال�سياحة يف �إنتاج ما بني � 28إىل  % 40من النفايات مبا فها
�أكوام من الزجاجات البال�ستيكية ،على ما تظهر �أرقام �أفادت البلدية وكالة
فران�س بر�س بها .ومن �أجل مكافحة تلك الظاهرة ،قررت ال�سلطات املحلية
الت�شجيع على ا�ستخدام املطرات ولفت انتباه ال�سياح �إىل العدد الكبري من
نوافري مياه ال�شرب املنت�شرة يف �ساحات املنطقة و�أزقتها .ويقول املهند�س
املعماري �ألبريتو ت�شينيالتو امل�س�ؤول عن �شبكة الطرق يف البندقية "ت�ض ّم
املنطقة التاريخية  126نافورة مو ّزعة على كل الأح�ي��اء ،وي�سهل العثور
عليها �إذ ميكن �أن ي�صادف ال�شخ�ص نافورة واحدة كل مئة مرت تقريباً".

الكالب ال�سيبريية اعتمدت على الب�شر لأكل الأ�سماك

�أظ�ه��رت درا��س��ة جديدة �أن الكالب ال�سيبريية تطورت منذ  7400عاما
لي�صبح حجمها �أ�صغر بكثري م��ن حجم ال��ذئ��اب ،وه��و �أم��ر جعلها �أكرث
اعتمادا على الب�شر يف غذائها الذي ي�شمل ثدييات بحرية و�أ�سماكا عالقة
حتت اجلليد.
وقال روبرت لو�سيه من جامعة �ألربتا والذي قاد البحث املن�شور يف جملة
"�ساين�س �أدفان�سز"� ،إن النتائج �ساعدت يف تف�سري النمو يف �أع��داد هذه
الكالب التي ا�ستخدمها الب�شر يف ال�صيد والرعي والتزلج.
و�أ�ضاف لوكالة فران�س بر�س "لقد مت تب�سيط التغيريات الطويلة الأمد
للنظام الغذائي للكالب" م�شريا �إىل �أن الأعمال ال�سابقة ركزت فقط على
فكرتني رئي�سيتني ل�شرح طريقة تط ّور الكالب من ذئاب ،وهي عملية بد�أت
قبل حوايل � 40ألف عام.
الفكرة االوىل هي �أن ذئابا �أكرث ودّا كانت تقرتب من املخيمات الب�شرية
خ�لال الع�صر اجلليدي م��ن �أج��ل احل�صول على اللحوم ،وج��دت نف�سها
ودجنت يف النهاية� .أما الفكرة الثانية
معزولة عن رفاقها الذئاب الربيةّ ،
فهي �أن بع�ض الكالب ط ّورت قدرة �أف�ضل على ه�ضم الن�شويات بعد الثورة

�أف� ��ادت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام ت��رك�ي��ة �أن النجمة
ال�ت�رك �ي��ة �سونغول �أودان امل� �ع ��روف ��ة بـ
"نور" يف العامل العربي ،قد تع ّر�ضت يف
كوالي�س ت�صوير عملها اجل��دي��د حلادثة
��ض��رب ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل نقلها فورا
اىل امل�ست�شفى ،لكن مل يُعرف بعد �سبب
احل� ��ادث� ��ة وح��ال �ت �ه��ا ال �� �ص �ح �ي��ة .وكانت
ع� ّل�ق��ت ��س��ون�غ��ول �أودان ع�ل��ى ان�ضمامها
مل�سل�سل "�أتاتورك" ال ��ذي ي���س��رد ق�صة
م�ؤ�س�س اجل�م�ه��وري��ة ال�ترك�ي��ة م�صطفى
كمال �أتاتورك .وقالت �سونغول" :نظ ًرا
التفاقية ال�سرية ال ميكنني تقدمي الكثري
م��ن التفا�صيل لكن ميكنني ال�ق��ول �إنني
�س�أمثل بفخر كبري " ،لكن و�سائل �إعالم
تركية ك�شفت �أنها �ستج�سد �شخ�صية زبيدة
والدة م�صطفى كمال �أتاتورك.

ق��ررت �سيدة بريطانية جتديد كارافاناً قدمي وحتويلة
�إىل م�ن��زل جميل ب�ع��د ف�شل �صفقة مل�ن��زل �أح�لام�ه��ا يف
اللحظة الأخرية.
�إميا ديفيز " 46عاماً" ،من جاور ،يف جنوب غرب ويلز،
دف�ع��ت  1400جنيه �إ��س�ترل�ي�ن��ي " 1700دوالر" ثمناً
للكارافان الذي عرثت عليه على �إح��دى �صفحات في�س
بوك.
وك�شفت �إمي��ا �أن�ه��ا كانت على بعد �أي��ام م��ن ��ش��راء منزل
الأحالم لعائلتها ،جمهز مب�سبح خا�ص ،قبل �أن ين�سحب
املالك من عملية البيع ،وقالت "كنا على بعد �أي��ام من
التوقيع على عقد منزل �أحالمنا مع حمام �سباحة عندما
�أوقف املالك عملية البيع".
و�أ�ضافت "لقد �شعرت بالإحباط وخيبة الأم��ل ،خا�صة
و�أنني كنت قد تخيلت ديكور كل غرفة يف املنزل يف ر�أ�سي،
لذلك بعد التفكري ملدة �أ�سبوع ،نف�ضت الغبار عن نف�سي
وفعلت �شيئاً متهوراً للغاية ،وا�شرتيت ك��اراف��ان بقيمة
 1400جنيه �إ�سرتليني من الفي�س بوك".

بعد  40عاما ..ال�شرطة تعتقل
ال�سفاح ال�شبح

قالت �سلطات والية كاليفورنيا يوم �أول �أول �أم�س
اجلمعة �إن ال�شرطة اعتقلت �شخ�صا متهما بارتكاب
جرميتي قتل قبل عقود و�أطلق عليه لقب ال�سفاح
ال�شبح � ،إ�ضافة �إىل جناية اغت�صاب يف العام املا�ضي،
�إثر الت�أكد من حم�ضه النووي خالل عملية تفتي�ش
على الطريق.
وبح�سب "�سي �إن بي �سي نيوز" ،ف�إن املوقوف جيم�س
غاري الذي يبلغ  76عاما ،قد وجهت �إليه يف وقت
��س��اب��ق م��ن الأ� �س �ب��وع اجل� ��اري ،تهمة ق�ت��ل ام� ��ر�أة يف
ال�ساد�سة والأربعني من العمر� ،سنة .1996
وكانت ال�سلطات قد عرثت على ال�ضحية ،وينيفرد
دوغال�س� ،إثر تعر�ضها لل�شنق ،مع �آث��ار تربز وقوع
اعتداء ج�سدي عنيف.
ومن املرتقب �أي�ضا �أن يواجه غاري تهمة بال�ضلوع يف
جرمية قتل �أخرى تعود �إىل  ،1980عندما عرث على

ال�ضحية ليرتيل ليندزاي ،وعمرها � 46سنة �أي�ضا،
مقتولة داخل بيتها مبدينة يونيون يف كاليفورنيا،
�إثر تعر�ضها العتداء جن�سي ثم اخلنق.
ويف �سنة  ،2012كانت ال�شرطة قد خل�صت �إىل �أن
جرميتي القتل ،ارتكبتا من ط��رف �شخ�ص يحمل
احلم�ض ال �ن��ووي نف�سه ،لكن مل يجر حت��دي��د �أي
م�شتبه فيه.
ويف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري ،انتبهت ال�سلطات
�إىل �أن احلم�ض ال�ن��ووي للمجرم ع��اد جم��ددا �إىل
ال��واج �ه��ة� ،إث ��ر ر� �ص��ده يف ج��رمي��ة اع �ت��داء جن�سي
ارتكبت �سنة  2021يف �سان فران�سي�سكو.
ورف�ض مكتب ال�شرطة يف مقاطعة �سوالنو بوالية
كاليفورنيا الك�شف ع��ن تفا�صيل التحقيق الذي
جرى من �أجل توقيف اجلاين ،م�شريا �إىل �ضوابط
متعلقة باخل�صو�صية.

�أجنلينا جويل تطيح بـ براد بيت ويخ�سر معركته �أمامها
خ�سر النجم العاملي املمثل براد بي ت ق�ضية ممتلكات �شاتو م�يراف��ال �ضد زوجته ال�سابقة
النجمة �أجنلينا جويل ،والتي اتهمها فيها بالت�أثري يف �سمعته التجارية وعرقلة م�صاحله
املالية ،بعد بيع ح�صتها دون علمه لرجال �أعمال �آخرين .وكانت قد باعت �أجنلينا جويل
عام  2021ح�صتها والتي هي عبارة عن ن�صف م�صنع نبيذ "�شاتو مريافال" ل�شركة
يديرها يوري �شيفلر ،الذي ميتلك "فودكا" الرو�سية.
وقد زعم حمامو براد بيت �آنذاك �أن دافع جويل للبيع كان �إحلاق ال�ضرر ببيت وقدموا
العديد من امل�ستندات للمحكمة لت�أكيد ذلك.
و�أ� �ش��اروا �إىل �أن الأوليغار�شية الرو�سية لديهم "نوايا �سامة" وخططوا لل�سيطرة
الكاملة على م�صنع نبيذ بيت الذي تبلغ تكلفته ماليني الدوالرات.
ويف �آخر م�ستجدات املحاكمة ،طلب فريق �أجنلينا جويل القانوين من املحكمة
االط�لاع على م�ستندات تتعلق ب�شركات ب��راد بيت ،الأم��ر ال��ذي �سعى
حمامي ب��راد بيت ج��اه��داً �إىل جتنبه وح��اول �إق�ن��اع املحكمة برف�ض
طلب الأوراق واملرا�سالت ،بح�سب "ال�صفحة ال�ساد�سة".

البابا يتجه �إىل كندا
يف رحلة لالعتذار
غ��ادر البابا فرن�سي�س روم��ا �أم�س
الأح ��د متجها �إىل ك�ن��دا يف زيارة
غر�ضها االعتذار عن دور الكني�سة
ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة يف �إدارة مدار�س
داخ� �ل� �ي ��ة ت �ع ��ر� ��ض ف �ي �ه��ا الكثري
م ��ن �أط� �ف ��ال ال �� �س �ك��ان الأ�صليني
النتهاكات.
و�أق �ل �ع��ت رح �ل��ة ج��وي��ة ت�ق��ل البابا
( 85ع��ام��ا) وال ��وف ��د امل ��راف ��ق له
و�صحفيني من مطار فيوميت�شينو
يف روما يف طريقها �إىل �إدمونتون
عا�صمة �إقليم �ألربتا الكندي.
و�ستت�ضمن ال��زي��ارة التي ت�ستمر
�أ�سبوعا خم�س مقابالت على الأقل
مع ال�سكان الأ�صليني يف �إطار وفاء
البابا فرن�سي�س بوعده باالعتذار
ع ��ن دور ال �ك �ن �ي �� �س��ة يف م ��دار� ��س
داخلية �أدارتها الدولة و�سعت ملحو
ثقافتهم.
كما �ست�شكل الزيارة اختبارا ل�صحة
البابا ال��ذي ا�ضطر لإل�غ��اء رحلة
للكوجنو ال��دمي�ق��راط�ي��ة وجنوب
ال�سودان يف �أوائ��ل ال�شهر اجلاري
ب�سبب اع �ت�لال يف رك�ب�ت��ه �أج�ب�ره
على ا�ستخدام كر�سي متحرك يف
البداية وع�صا فيما بعد.
ويف مقابلة ح�صرية م��ع رويرتز
ه��ذا ال�شهر ،ذك��ر البابا فرن�سي�س
تفا�صيل مر�ضه للمرة الأوىل علنا
وقال �إنه عانى من "ك�سر �صغري"
يف الركبة ب�سبب تعرثه والتهاب يف
الأربطة.

