رئي�س الدولة ونائبه
يعزيان رئي�س الفلبني
يف وفاة فيدل رامو�س

�ص 07

اجلل�سة الرابعة من الربملان العربي للطفل
ت�ؤكد �أهمية توفري الدعم والأمن الغذائي

كرة الثلج ..كيف انقلبت العقوبات

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل)
برقية تعزية �إىل فخامة فريديناند ماركو�س رئي�س جمهورية الفلبني يف وفاة
فيدل فالديز رامو�س الرئي�س الفلبيني ال�سابق.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) برقية تعزية مماثلة �إىل فخامة
فريديناند ماركو�س رئي�س جمهورية الفلبني.
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عربي ودويل

�ص 10

•• �أبوظبي-وام:

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

�أخبار الإمارات

Monday

الرو�سية على دول الغرب؟

�ص 17

الفجر الريا�ضي

 3ميداليات لل�شحي والكلباين واملطرو�شي

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

يف ريو دي جانريو جراند �سالم للجوجيت�سو

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 28صفحة -الثمن درهمان

الكاظمي يعلن «تعطيل» الدوام الر�سمي

االعت�صام يتوا�صل يف برملان العراق ..وقائمة مطالب طويلة

•• بغداد-وكاالت:

رئي�س الدولة ونائبه يتلقيان برقيات
تهنئة بال�سنة الهجرية اجلديدة
•• �أبوظبي-وام:

تلقـــــى �صاحــــب ال�ســــمو ال�شــــيخ حممــــد بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س ال��دول��ة «حفظـــه اهلل» برقيــــات
تهنئـــــة مب�ن��ا��س�ـ�ـ�ـ�ب��ة ح �ل��ول ال���س�ن��ة الهجـــــرية
اجل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دي��دة م��ن �أ� �ص �ح��اب اجل�ل�ال��ة والفخامة

وال�سمو ،ملوك ور�ؤ� �س��اء و�أم ��راء ال��دول العربية
والإ�سالمية .كما تلقــــى �صاحـــــب ال�ســــمو ال�شــــيخ
حممد بن را�شد �آل مكتــــوم ،نائب رئي�س الدولة
رئيــ�س جمل�س الوزراء حاكـــــم دبــــــي «رعــــــاه اهلل»،
برقيــــــات تهنئــــة مماثلة مبنا�سبة حلول ال�سنة
الهجرية اجلديدة.

وا�صل �أن�صار التيار ال�صدري يوا�صلون
االع �ت �� �ص��ام امل �ف �ت��وح يف م �ق��ر الربملان
العراقي لليوم الثاين ،مع وجود قائمة
مطالب ال�صدر الطويلة وال�سيناريو
القادم جمهول.
وي� ��ؤك ��د مم �ث��ل زع �ي��م ال �ت �ي��ار مقتدى
ال�صدر �أن رف��ع االعت�صام ره��ن تنفيذ
ه ��ذه امل �ط��ال��ب ،الف �ت��ا �إىل �أن التيار
ال �� �ص��دري م�صمم ع�ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف
االعت�صام حتى اللحظة.
وتوالت دعوات التهدئة و�ضبط النف�س
يف ال�ع��راق بعد �أن عا�شت ال�ب�لاد يوماً
ا�ستثنائياً حيث اقتحم منا�صرون للتيار
ال�صدري مبنى الربملان داخ��ل املنطقة
اخل �� �ض��راء امل�ح���ص�ن��ة يف و� �س��ط بغداد
معلنني اعت�صاماً مفتوحاً داخله ،وذلك
احتجاجاً على تر�شيح الإطار التن�سيقي،
املوايل لإي��ران ،حممد �شياع ال�سوداين،
ملن�صب رئي�س الوزراء.
ووج��ه رئي�س جمل�س ال ��وزراء العراقي
الكاظمي ،بتعطيل ال��دوام الر�سمي يف
امل�ؤ�س�سات الر�سمية كافة �أم�س يف �أعقاب
اقتحام �آالف من �أن�صار التيار ال�صدري
للمنطقة اخل�ضراء و�إعالنهم االعت�صام
داخل مقر الربملان.
ودعت �أطراف �سيا�سية عراقية �إىل حوار

�أن�صار مقتدى ال�صدر يتناولون الغداء خالل اعت�صام يف مبنى الربملان« .رويرتز»
جاد لتجنيب البالد �أي خماطر حمتملة غ�ضون �أيام.
بعد اقتحام املنطقة اخل�ضراء والربملان ،ووق � �ع � ��ت م� ��واج � �ه� ��ات م �ت �ق �ط �ع��ة بني
فيما حمل م�صطفى الكاظمي الكتل امل�ت�ظ��اه��ري��ن وال �ق ��وة امل�ك�ل�ف��ة بحماية
ال�سيا�سية م�س�ؤولية الت�صعيد وطالبها املنطقة اخل���ض��راء ،م�شريا �إىل �سماع
دوي �أ�صوات قنابل الغاز امل�سيلة للدموع
بتقدمي تنازالت لتجاوز الأزمة.
وج��اءت ه��ذه ال�ت�ط��ورات ،خ�صو�صا من كلما ح��اول امل�ت�ظ��اه��رون ال��و��ص��ول �إىل
جانب �أن�صار التيار ال���ص��دري ،تعبريا املنطقة.
عن رف�ضهم لرت�شيح حممد ال�سوداين وم ��ع ت �� �ص��اع��د الأو� � �ض� ��اع وج ��ه رئي�س
رئي�سا للوزراء.
ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي م�صطفى الكاظمي
وك � � ��ان الآالف م� ��ن ع �ن��ا� �ص��ر التيار ك �ل �م��ة ح �م��ل ف �ي �ه��ا ال �ك �ت��ل ال�سيا�سية
ال�صدري اقتحموا املنطقة اخل�ضراء ،م�س�ؤولية الت�صعيد ،وطالبها بتغليب
�شديدة التح�صني و�سط بغداد ،ودخلوا ل�غ��ة احل ��وار وت �ق��دمي ت �ن��ازالت لتجاوز
قاعة ال�برمل��ان ،وذل��ك للمرة الثانية يف الأزمة.

العقيدة البحرية الرو�سية اجلديدة تعترب �أمريكا التهديد الأكرب

بوتني� :أ�سطولنا م�ستعد ملواجهة كل من يهددون �أمننا
•• عوا�صم-وكاالت:

وق��ع الرئي�س ال��رو��س��ي فالدميري
بوتني �أم�س الأحد على مر�سومني
ح� ��ول �إق � � ��رار ال �ع �ق �ي��دة البحرية
ال ��رو�� �س� �ي ��ة وم� �ي� �ث ��اق الأ�� �س� �ط ��ول
الع�سكري الرو�سي.
وت �ت �� �ض �م��ن ال� �ع� �ق� �ي ��دة البحرية
ال ��رو�� �س� �ي ��ة اجل � ��دي � ��دة ،النقاط
التالية:
تعترب العقيدة البحرية الرو�سية،
�أن وا�شنطن هي التهديد الأكرب،
ف �ن �ه��ج ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة نحو
ال �ه �ي �م �ن��ة يف امل �ح �ي �ط��ات العاملية
مبثابة حتد رئي�سي للأمن القومي
لرو�سيا االحت��ادي��ة ،وف��ق ما نقلته
وكالة «�إنرتفاك�س».
ك �م��ا ت �ن ����ص ال �ع �ق �ي��دة البحرية
اجل��دي��دة ع�ل��ى ال ��رد ب�شكل �سريع
على كل من يهدد �سيادة مو�سكو.
وعقب هجوم بطائرة م�سرية على
ق�ي��ادة الأ��س�ط��ول ال��رو��س��ي للبحر
الأ� �س��ود يف ��س�ي�ب��ا��س�ت��وب��ول ،ح�ضر
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
عر�ض ال�ق��وات البحرية الرو�سية
يف مدينة �سان بطر�سربغ ،م�سقط
ر�أ�سه.
و�أكد بوتني ،يف الكلمة التي �ألقاها

الرئي�س الرو�سي ووزير دفاعه وقائد البحرية خالل العر�ض مبنا�سبة يوم البحرية الرو�سية ،يف �سان بطر�سربج «ا ف ب»
مبنا�سبة ي��وم الأ� �س �ط��ول احلربي ال م�ث�ي��ل ل �ه��ا يف ال �ع ��امل وقواتنا و�أ� �ش��ار �إىل �أن «ال ح ��دود لقدرات
الرو�سي الأحد� ،أن بالده �ست�ضمن البحرية على كفاءة عالية».
� �ص��واري��خ ت���س�يرك��ون ،و�سنوا�صل
�أمن حدودها ،الفتاً �إىل �أن �أ�سطولها و�أردف �أن ال �� �ص��واري��خ ك ��روز من ا� �س �ت �ك �� �ش��اف خم �ت �ل��ف التقنيات
�سيواجه كل من يهدد �أمنها .وقال :طراز ت�سريكون التي تفوق �سرعتها البحرية».
«�سن�ضمن �أمن حدودنا بثبات وبكل �سرعة ال�صوت �ستن�ضم للأ�سطول ك��ذل��ك �أو� �ض��ح ب��وت�ين �أن «ت�سليم
الأ� �س��ال �ي��ب ،والأ� �س �ط ��ول م�ستعد البحري الرو�سي يف غ�ضون �أ�شهر ه��ذه ال�صواريخ» للقوات امل�سلحة
مل��واج �ه��ة ك��ل م��ن ي �ه��ددون �أمننا ،قليلة و�ست�ستند مناطق ن�شرها �إىل ال ��رو�� �س� �ي ��ة � �س �ي �ب ��د�أ يف الأ� �ش �ه ��ر
وج��اه��ز ل�ك��ل ال�ع�م�ل�ي��ات واملهمات امل�صالح الرو�سية ،وا�صفاً �صواريخ املقبلة� .ستكون فرقاطة الأمريال
التي توكل �إليه».
ت �� �س�يرك��ون ال �ت��ي ت �ف��وق �سرعتها جور�شكوف �أول من يخو�ض مهمة
كما �أ�ضاف« :لدينا �صواريخ بحرية �سرعة ال�صوت ب�أنها فريدة.
قتالية وعلى متنها هذه الأ�سلحة

حاكم كنتاكي يعلن ارتفاع
عدد قتلى الفي�ضانات �إىل 26
•• وا�شنطن-رويرتز:

دبابة �أوكرانية تتحرك يف منطقة خاركيف

احلرب يف �أوكرانيا:

هل ي�ستطيع اجلي�ش الأوكراين �شن هجوم م�ضاد كبري؟

•• الفجر -بول فريونيك -ترجمة خرية ال�شيباين

تخطط ال�سلطات الأوك��ران�ي��ة لعملية وا�سعة النطاق ال�ستعادة بع�ض
الأرا�ضي املفقودة .لكن هذا يبدو معقدًا.
يف الأيام الأخرية� ،أ�صبح امل�شهد �شبه عادي :و�سط ت�صاعد �سحابة من
الدخانّ ،
مت تدمري م�ستودع ذخرية رو�سي جديد يف  18يوليو يف نوفا
كاخوفكا ،يف منطقة خري�سون ،جنوب �أوكرانيا .ومنذ عدة �أ�سابيع ،تكثف
القوات الأوكرانية هجماتها ال�ستعادة هذه املنطقة التي وقعت يف �أيدي
مو�سكو يف بداية الغزو ...لكن هل ميكنها التو�سع؟ (تفا�صيل �ص ) 8

ق ��ال �آن� ��دي ب���ش�ير ،ح��اك��م والية
كنتاكي الأمريكية �أم�س الأحد �إن
ما ال يقل عن � 26شخ�صا ،بينهم
�أطفال ،لقوا حتفهم يف في�ضانات
ناجمة عن هطول �أمطار غزيرة
يف �شرق ال��والي��ة ،و�سط توقعات
بارتفاع عدد القتلى حيث تتوقع
ال�سلطات العثور على مزيد من
اجلثث خالل الأ�سابيع املقبلة.
وك�ت��ب ب�شري ع�ل��ى ت��وي�تر �صباح
الأح � ��د «ه� �ن ��اك �أ� � �ض� ��رار وا�سعة
ال� �ن� �ط ��اق م� ��ع ن � � ��زوح ك� �ث�ي�ر من
ال �ع��ائ�لات وت��وق��ع ه �ط��ول مزيد
من الأمطار».
وك��ان ب�شري قد قال ل�شبكة (�إن.
بي�.سي نيوز) يوم ال�سبت «�أعرف
�أن ه �ن��اك ال �ع��دي��د م ��ن اجلثث
الإ��ض��اف�ي��ة ،ونعلم �أن�ه��ا �ستزيد.
�سن�ستمر يف ال �ع �ث��ور ع�ل��ى جثث
على مدى �أ�سابيع».

الهائلة ،م���ش��دداً على �أن «ال�شيء
الرئي�سي هنا ه��و ق��درة البحرية
ال��رو��س�ي��ة� ...إن�ه��ا ق��ادرة على الرد
ب�سرعة ال�ب�رق على ك��ل م��ن يقرر
التعدي على �سيادتنا وحريتنا».
و�شدد على �أنه «من واجبنا حماية
االحت��اد الرو�سي» ،كا�شفاً �أن��ه وقع
على �إق��رار عقيدة بحرية جديدة
مل ُتن�شر تفا�صيلها بعد.
وه��ذه الأ�سلحة �أ�سرع من ال�صوت
ت �� �س��ع م � � � ��رات .و�أج� � � � ��رت رو� �س �ي��ا
اخ� �ت� �ب ��ارات � �س��اب �ق��ة ع �ل��ى �إط�ل��اق
�� �ص ��واري ��خ ت �� �س�ي�رك��ون م ��ن �سفن
ح��رب �ي��ة وغ ��وا� �ص ��ات خ �ل�ال العام
املا�ضي.
ي�أتي ذل��ك بعد �ساعات من �إعالن
ح��اك��م ��س�ي�ب��ا��س�ت��وب��ول ال��واق �ع��ة يف
� �ش �ب��ه ج ��زي ��رة ال � �ق ��رم ميخائيل
رازفوزجاييف �أن هجوماً بطائرة
م�سرية ا�ستهدف مقر الأ�سطول
الرو�سي للبحر الأ��س��ود يف مدينة
�سيبا�ستوبول الأح��د ما �أ�سفر عن
جرح � 6أ�شخا�ص.
وكتب رازفوزجاييف على تلغرام:
«� �ص �ب��اح ال� �ي ��وم ،ق� ��رر القوميون
الأوكرانيون �إف�ساد عيد الأ�سطول
الرو�سي» ال��ذي حتتفل به مو�سكو
الأحد ،وفق فران�س بر�س.

با�شاغا :هدف حكومتي هو وحدة ليبيا وا�ستقاللها

•• بنغازي-وكاالت:

�شدد رئي�س احلكومة الليبية املكلفة من الربملان فتحي با�شاغا على �أن
هدف حكومته هو وحدة البالد وا�ستقاللها ،م�ؤكداً �أنها مل ولن ت�سمح
باالنق�سام الوطني.
وقال با�شاغا يف كلمة عرب في�سبوك �إن حكومته «ت�شكلت بتوافق ليبي-
ليبي وب�إرادة ليبية خال�صة».
كما اع�ت�بر �أن «ا��س�ت�خ��دام ال�ق��وة لال�ستمرار يف احل�ك��م ن��وع م��ن �أنواع
الإره��اب والقمع ال��ذي مل ول��ن نقبل به �أب ��داً» ،م�ضيفاً« :مل ن�ستخدم
القوة يوماً».
كذلك ذكر با�شاغا �أن حكومته �ستعمل «بقوة» على تهيئة كافة متطلبات
�إجراء االنتخابات وعلى ر�أ�سها امل�صاحلة الوطنية.
وخاطب من و�صفهم باملعار�ضني قائ ً
ال�« :أنتم جزء ال يتجز�أ من ليبيا،
كما نحن ج��زء ال يتجز�أ من ليبيا .ليبيا لن تكون �إال بنا جميعاً دون
�إق�صاء».
و�أردف« :من��د �أيدينا للجميع وم��ن �أراد ال��وط��ن والأم ��ن واال�ستقرار
وامل�صاحلة فنحن معه .لن ن�ضيع وقتنا يف حما�سبة بع�ضنا البع�ض لأن
الوطن يف خطر وال يحتمل مزيداً من ال�صراعات».
ت�أتي تلك الت�صريحات بعد �إعالن رئي�س جمل�س النواب عقيلة �صالح
اجل�م�ع��ة �أن ال�ب�رمل��ان ي�سعى ل�ت��وح�ي��د كلمة الليبيني وال��و� �ص��ول �إىل
االنتخابات ،التي تعذر �إجرا�ؤها يف دي�سمرب املا�ضي.
وقال �صالح ،يف مقابلة مع قناة فرن�سية� ،إنه «مت �إ�سقاط» حكومة الوحدة
الوطنية برئا�سة الدبيبة «لأنها مل توفر متطلبات احلياة لليبيني».

تركيا :خروج �أول �شحنة حبوب
من املوانئ الأوكرانية اليوم

•• �أنقرة-وكاالت:

بحثت �أن�ق��رة وكييف �أم�س الأح��د �آخ��ر ت�ط��ورات �أن�شطة
م��رك��ز التن�سيق امل���ش�ترك اجل��اري��ة يف �إ��س�ط�ن�ب��ول حول
ا�ستعدادات �شحن احلبوب ،معلنة �أن خ��روج �أول �شحنة
حبوب من املوانئ الأوكرانية �سيكون اليوم االثنني.
ج��اء ذل��ك يف ات���ص��ال ه��ات�ف��ي ب�ين وزي ��ر ال��دف��اع الرتكي
خلو�صي �أك��ار ون�ظ�يره الأوك ��راين �أوليك�سي ريزنيكوف
ووزير البنية التحتية �أولك�سندر كوبراكوف ،بح�سب بيان
�صادر عن الدفاع الرتكية.
و�أو�ضح البيان �أن الوزراء �أعربوا عن ارتياحهم ال�ستكمال
الأعمال التقنية ،والتخطيط لبدء ال�شحن يف �أقرب وقت
ممكن بعد اال��س�ت�ع��دادات الإداري � ��ة ،وع�م��ل �أف ��راد مركز
التن�سيق امل�شرتك بتنا�سق وتعاون.
يف ال���س�ي��اق ،ق��ال ال��رئ�ي����س الأوك � ��راين �أم ����س الأح� ��د �إن
حم�صول البالد هذا العام قد يكون ن�صف الكمية املعتادة
ب�سبب احلرب الرو�سية.
وكتب الرئي�س فولودميري زيلين�سكي بالإجنليزية على
ت��وي�تر ق��ائ�لا «حم�صول �أوك��ران�ي��ا ه��ذا ال�ع��ام م�ه��دد ب�أن
يكون �أقل مبقدار الن�صف».
ك�م��ا �أ� �ض��اف «ه��دف�ن��ا الرئي�سي ه��و جت�ن��ب ح ��دوث �أزمة
غذاء عاملية ب�سبب احلرب الرو�سية .ما زالت هناك طرق
بديلة لت�سليم �شحنات احلبوب» .والأربعاء� ،شهدت مدينة
�إ�سطنبول افتتاح مركز التن�سيق امل�شرتك ل�ضمان ال�شحن
الآمن للحبوب من املوانئ الأوكرانية.
ويف  22يوليو ،-جرت يف �إ�سطنبول مرا�سم توقيع «وثيقة
مبادرة ال�شحن الآمن للحبوب واملواد الغذائية من املوانئ
الأوكرانية» بني تركيا ورو�سيا و�أوكرانيا والأمم املتحدة.

انهيار جزء من �صوامع مرف�أ بريوت
•• بريوت-وكاالت:

ق��ال �شاهد روي�ترز �إن ج��زءاً من
��ص��وام��ع احل�ب��وب مب��رف��أ بريوت
ان �ه��ار ب�ع��د ظ�ه��ر الأح ��د و�شوهد
عمود �ضخم من الغبار والدخان
يت�صاعد يف املنطقة.
وك��ان حريق قد ا�شتعل ببطء يف
وق ��ت ��س��اب��ق م��ن ه ��ذا ال���ش�ه��ر يف
�أنقا�ض �صوامع احلبوب يف املرف�أ.
و�أدى ان �ف �ج��ار ك �ي �م��اوي �ضخم
وق��ع يف ال��راب��ع من �أغ�سط�س �آب
 2020يف م��رف ��أ ب �ي�روت �إىل
�سقوط �أكرث من  215قتيال.
وح� � ��ذرت ال �� �س �ل �ط��ات اللبنانية
قبل �أي��ام من �أن اجل��زء ال�شمايل
املت�صدّع جراء االنفجار مع ّر�ض
ل �ـ«خ �ط��ر ال �� �س �ق��وط» .وحتولت
الإه � ��راءات رم��زا الن�ف�ج��ار مرف�أ
ب�ي�روت ،ال ��ذي ت�سبب يف الرابع
م � ��ن �آب�-أغ � �� � �س � �ط � ��� ��س 2020

امر�أة تلتقط �صورة ل�صوامع احلبوب املنهارة جزئيًا يف بريوت« .رويرتز»
مبقتل �أك�ث�ر م��ن مئتي �شخ�ص االن�ف�ج��ار امل��د ّم��ر لتحمي بذلك
و�إ�صابة �أكرث من � 6500آخرين ال���ش�ط��ر ال �غ��رب��ي م��ن العا�صمة
من دمار مماثل ملا حلق ب�شطرها
بجروح.
وق��د امت�صت الإه� ��راءات ،البالغ ال�شرقي ،وفق خرباء.
ارتفاعها  48مرتاً وكانت تت�سع وبح�سب وزارة ال�ب�ي�ئ��ة ،ال تزال
لـ� 120أل ��ف ط��ن م��ن احلبوب ،ال�صوامع اجلنوبية ثابتة من دون
ال� �ق� ��� �س ��م الأك � �ب � ��ر م � ��ن ع�صف ر�صد �أي حركة تهدد �سالمتها.

«ال�شباب» ال�صومالية تعدم
 7بذريعة التج�س�س لأمريكا

•• مقدي�شو-وكاالت:

متظاهرون خالل م�سرية تطالب باحلكم املدين يف اخلرطوم« .رويرتز»

«احلرية والتغيري» بال�سودان :ترتيبات
د�ستورية جديدة خالل �أ�سبوعني

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أف��اد ق�ي��ادي ب��ارز يف ق��وى احل��ري��ة والتغيري يف ال���س��ودان ،الإع�ل�ان عن
ترتيبات د�ستورية ورئي�س وزراء مدين خالل �أ�سبوعني.
وق��ال حممد الفكي �سليمان ،يف مقابلة مع «�سودان تربيون»� ،إن قوى
الثورة �ستعلن خالل �أ�سبوعني ترتيبات د�ستورية جديدة ورئي�س وزراء
مدين.
كما �أ� �ش��ار �إىل �أن رئي�س ال ��وزراء �سيمنح �صالحيات وا��س�ع��ة لت�شكيل
حكومته دون �أن يُفر�ض عليه �أي �شخ�ص� ،شريطة �أن يجري الأمر
بالت�شاور مع «قوى الثورة».
كذلك� ،أو�ضح الفكي �أن القوى املعنية بهذا التعيني هي احلرية والتغيري
واحلركات امل�سلحة املوقعة على اتفاق ال�سالم وجلان املقاومة وكيانات
مدنية �أخرى ،و�أنها تنظر الآن يف عدة تر�شيحات الختيار �أحدهم رئي�سا
ل�ل��وزراء .وحت��دث عن �أن رئي�س ال��وزراء �سيكون م�س�ؤوال �أم��ام الربملان
االنتقايل ع��ن �أداء اجل�ه��از التنفيذي ،متوق ًعا �إل�غ��اء جمل�س ال�سيادة
يف الإع�لان الد�ستوري اجلديد ال��ذي تعتزم احلرية والتغيري تقدمي
م�سودته �إىل قوى الثورة للت�شاور حوله.

قالت جماعة «ال�شباب» ال�صومالية
الإرهابية �أم�س الأح��د عرب املن�صة
ال��دع��ائ �ي��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة للجماعة
�إن �ه��ا �أع ��دم ��ت ��س�ب�ع��ة �أ� �ش �خ��ا���ص يف
ال�صومال.
وزعمت اجلماعة �أن �ستة من ه�ؤالء
القتلى كانوا جوا�سي�س ،يعملون يف
املخابرات الأمريكية وال�صومالية،
ل��ذل��ك ك��ان��وا م���س��ؤول�ين ع��ن مقتل
�أع�ضاء رفيعي امل�ستوى باجلماعة.
وج��رت عمليات الإع��دام يف منطقة
«باي» جنوب ،بالقرب من مقدي�شو.
و�أكد ع�ضو بحكومة منطقة «باي»،
يدعى حممد �أحمد ،ووزير الإعالم
ب�ج�ن��وب غ ��رب ال �� �ص��وم��ال� ،إليا�س
��س�ع�ي��د ال �ت �ق��اري��ر ل��وك��ال��ة الأن �ب��اء
الأملانية.
و�أ� � �ض� ��اف �أح� �م ��د �أن ع �� �ش��رات من
امل��دن �ي�ي�ن ا� �ض �ط��روا لأن ي�شهدوا
تنفيذ الإعدام من قبل الإرهابيني.
وي�شهد ال�صومال ،الذي يبلغ تعداد
��س�ك��ان��ه ح ��وايل  16م�ل�ي��ون ن�سمة
وي�ق��ع يف ال �ق��رن الإف��ري �ق��ي �أعمال
عنف ،على �أي��دي جماعة «ال�شباب»
منذ �سنوات.
وك � � �ث� �ي��راً م � ��ا ت� �ه ��اج ��م اجل� �م ��اع ��ة
الإره� ��اب � �ي� ��ة ،ال� �ت ��ي ت �� �س �ي �ط��ر على
م�ساحات �شا�سعة م��ن الأرا� �ض��ي يف
املناطق اجلنوبية والو�سطى  ،قوات
الأمن واملدنيني.
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�أخبـار الإمـارات

Monday

امل�صرف املركزي ي�صدر تعليمات جديدة ب�ش�أن قرو�ض برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان
•• �أبوظبي-وام:

02

�أ�صدر م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي �أم�س� ،إ�شعا ًرا موجهًا
�إىل كافة البنوك و��ش��رك��ات التمويل العاملة يف ال��دول��ة ب�ش�أن قرو�ض
الإ�سكان املمنوحة للم�ستفيدين من التمويل ال�سكني لربنامج ال�شيخ
زايد للإ�سكان.
وت�ضمن الإ�شعار ،تفا�صيل قرار امل�صرف املركزي ،باالتفاق مع برنامج
ال�شيخ زاي��د للإ�سكان بخ�صو�ص امل��ادة  /5/م��ن نظام ق��رو���ض الرهن
ال�ع�ق��اري ال���ص��ادر ع��ام  ،2013حيث مت رف��ع ن�سبة ع��بء ال��دي��ن ،وهي
ن�سبة حتمل امل�ستفيد �أو املتعامل ل�سداد الأق�ساط ال�شهرية من الراتب

الإجمايل و�أي دخل من م�صدر معروف وحمدد ،من � 50%إىل 60%
كحد �أق�صى للم�ستفيدين م��ن التمويل ال�سكني للربنامج ..ك�م��ا ن�ص
التعميم على منح املواطنني من �أ�صحاب القرو�ض طويلة الأجل املرونة
يف احل�صول على قرو�ض �إ�سكان ،بعد الت�أكد من قدرتهم على ال�سداد
�ضمن حد عبء الدين .60%
ويجوز للبنوك رفع ن�سبة عبء الدين للمتقاعدين وكبار املواطنني من
� 30%إىل  50%حتى يتمكنوا من اال�ستفادة من قرو�ض الإ�سكان ،بعد
الت�أكد من قدرتهم على ال�سداد �ضمن حد عبء الدين ،واحل�صول على
عدم ممانعة منهم لرفع اال�ستقطاع ال�شهري مقابل قر�ض الإ�سكان.
ومت �إلغاء متطلب م�ساهمة املقرت�ض يف الدفعة املقدمة بن�سبة 15%

للم�ستفيدين من قرو�ض الإ�سكان ،وذلك ملبلغ القر�ض امل�ضمون ومدفوع
الأرباح-الفوائد من قِبل احلكومة االحتادية ،وفق ثالثة �شروط ،وهي �أن
يكون العقار املراد متويل بنائه�-شرائه هو املنزل الأول للمواطن وي�ستخدم
ل�سكنه اخلا�ص ،و�أن ي�سدد املواطن قيمة الفرق يف الدفعة املقدمة لتغطية
ن�سبة الـ  15%املطلوبة ح�سب النظام يف حال زي��ادة مبلغ القر�ض عن
املبلغ امل�ضمون ومدفوع الأرباح-الفوائد من قِبل احلكومة االحتادية،
وذلك من م�صادره اخلا�صة ولي�س من م�صادر اقرتا�ض �أخرى ،وااللتزام
باملتطلبات الأخرى املذكورة يف نظام قرو�ض الرهن العقاري وتعديالته.
وت�أتي ه��ذه التعليمات اجل��دي��دة ،انطال ًقا من حر�ص امل�صرف املركزي
على دعم جهود احلكومة يف �إ�سعاد مواطنيها ،وحتقيق اال�ستقرار ال�سكني

ل�ل�م��واط�ن�ين ،وت��وف�ير ال��راح��ة وال��رف��اه�ي��ة ل�شعبها ،يف ��ض��وء ال�سيا�سة
اجلديدة لقرو�ض الإ�سكان احلكومي االحت��ادي ،التي اعتمدها جمل�س
ال��وزراء م��ؤخ� ًرا بهدف توفري التمويل للقرو�ض الإ�سكانية من خالل
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص وامل�صارف الوطنية ،مبا يدعم امل�ستهدفات
املرتبطة بتقلي�ص فرتة االنتظار لطلبات الإ�سكان.
ويهدف نظام قرو�ض الرهن العقاري ،ال�صادر عن امل�صرف املركزي لو�ضع
حد �أدنى مقبول ملعايري �ضمانات الرهن العقاري بغر�ض حماية القطاع
املايل وامل�ستهلك ،وتعزيز اال�ستقرار املايل ،بالإ�ضافة �إىل ال�سعي لتطوير
وتنظيم �سوق قرو�ض الرهن العقاري يف الدولة على نحو �سليم ،و�ضبطه
ب�أنظمة مالئمة ومتطورة.

تنفيذ ًا لقرارات حممد بن را�شد يف اجتماع جمل�س دبي الأخري وبهدف حتقيق قفزة يف اخلدمات البلدية يف �إمارة دبي

حمدان بن حممد يعتمد �إعادة الهيكلة ال�شاملة لبلدية دبي ب�إن�شاء  4م�ؤ�س�سات جديدة وف�صل �أنظمة
احلوكمة والرقابة عن التنفيذ وحتويل � 8أن�شطة رئي�سية للبلدية لتكون بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
العمل البلدي ،تعتمد على التخ�ص�ص وحتديد املهام والأولويات ،مبا يرفع
الإنتاجية والكفاءة ويحقق �أف�ضل النتائج ،و�شملت �إدارة الأمن الغذائي،
و�إدارة التحول الرقمي ،و�إدارة التخطيط احل�ضري وجودة احلياة ،و�إدارة
املخاطر امل�ؤ�س�سية وا�ستمرارية الأعمال ،و�إدارة �إ�سعاد املتعاملني ،و�إدارة
جتميل املدينة وامل�شاريع العامة ،و�إدارة ال�شواطئ العامة والقنوات املائية،
و�إدارة اال�ستدامة البيئية ،و�إدارة ا�سرتاتيجية وم�شاريع النفايات.
وتهدف هذه الإدارات �إىل الرتكيز على امللفات امل�ستجدة وتلك التي ت�شكل
�أولوية ق�صوى و�سط املتغريات املت�سارعة والتطورات احلا�صلة على م�ستوى
العامل .وي�ؤ�س�س الهيكل التنظيمي اجلديد والأك�بر يف تاريخ بلدية دبي
ب�شكل عام� ،إىل مرحلة ا�ستثنائية من العمل امل�ؤ�س�سي واحلوكمة التنظيمية
يف الإمارة ،وذلك من خالل دعم ومتكني ال�شباب املواطن ،ومنح القيادات
ال�شابة التي تتمتع بخربات تخ�ص�صية فر�صة االن�ضمام لفريق العمل
و�إدارة مرحلة حتقيق م�ستهدفات ّ
خطة دبي احل�ضرية  ،2040حيث �سيتم
العمل وفق اتفاقيات و�أنظمة حمددة لتقييم فريق القيادة خالل فرتة ت�أدية
مهامهم ،ل�ضمان حتقيق نقلة نوعية يف الأداء والنتائج .وت�ضمنت القرارات
ال�صادرة عن �سمو ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي بهذا
اخل�صو�ص ،والتي �سيتم ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ
�صدورها ،قرار املجل�س التنفيذي رقم  /48/ل�سنة  2022بتعيني نا�صر
حمد خليفة بو�شهاب ،م��دي��راً تنفيذياً لقطاع التخطيط واحل��وك�م��ة يف
بلدية دبي ،و�أبرز مهامه التخطيط احل�ضري للمدينة ،والعمل على تعزيز
جودة حياة املجتمع من خالل و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املتعلقة
باال�ستثمار وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،وتبني خطط رقمية متقدمة
وال�ع�م��ل على م�ضاعفة قيمة الأ� �ص��ول واملمتلكات ،و��ض�م��ان ا�ستمرارية
الأعمال وغريها.
ون�ص قرار املجل�س التنفيذي رقم  /49/ل�سنة  2022على تعيني و�سام
العبا�س ح�سني لوتاه ،مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم امل�ؤ�س�سي يف
بلدية دب��ي ،لت�شمل مهامه تطوير منظومة �إ��س�ع��اد ال�ن��ا���س ،واالت�صال
والتوعية املجتمعية ،وتعزيز اال�ستدامة املالية ،ف�ض ً
ال عن تطوير البنية
التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات واملواهب.

•• دبي-وام:

تنفيذاً ل�ق��رارات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،يف اجتماع
جمل�س دبي ،الرامية �إىل تخفي�ض التكاليف مبقدار  8مليارات درهم وخلق
فر�ص اقت�صادية بقيمة  10مليارات درهم ،اعتمد �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
دبي� ،إعادة الهيكلة ال�شاملة لبلدية دبي ب�إن�شاء  4م�ؤ�س�سات جديدة وف�صل
�أنظمة احلوكمة والرقابة عن التنفيذ وحتويل � 8أن�شطة رئي�سية للبلدية
لتكون بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،مبا ي�ساهم يف توفري خدمات مبتكرة
وتقدم مبوجبها البلدية �أكرث من  % 60من جممل خدمات املدينة.
وقال �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم�" :ضمن توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف اجتماع جمل�س دبي
الأخ�ير ب�إعادة هيكلة بلدية ب�شكل �شامل ،اعتمدنا اليوم الهيكل اجلديد
لبلدية دبي ب�إن�شاء  4م�ؤ�س�سات جديدة ،وف�صل الرقابة وتعزيز احلوكمة،
وحتويل � 8أن�شطة رئي�سية لتكون بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص وخلق
فر�ص اقت�صادية بقيمة  10مليارات درهم ".و�أ��ض��اف �سموه" :الهيكل
اجلديد للبلدية ي�ضم م�ؤ�س�سة للبيئة ،وم�ؤ�س�سة لإدارة املرافق ،وم�ؤ�س�سة
لرتخي�ص املباين ،وم�ؤ�س�سة لإدارة النفايات والهدف بناء �شراكات ،وحتقيق
ا�ستدامة مالية ،وتطوير خدمات حتقق جودة حياة غري م�سبوقة  ..بلدية
دبي �أم امل�ؤ�س�سات وتطويرها هو مرحلة اقت�صادية واجتماعية جديدة يف
م�سرية دبي".
ودعا �سموه القيادات يف امل�ؤ�س�سات اجلديدة �إىل البدء بو�ضع اال�سرتاتيجيات
وتنفيذ اخلطط مبا يتوافق مع ر�ؤية وطموحات �إمارة دبي ،قائ ً
ال �سموه:
"امل�ؤ�س�سات اجلديدة �أمامها مهام كبرية ،وننتظر خططهم خالل املرحلة
املقبلة لتحقيق الر�ؤية التي اعتمدها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،واملدراء التنفيذيني اجلدد حمل ثقة يف قيادة التحول ..و�سنكون
معهم وندعمهم لتحقيق االهداف التي مت تكليفهم بها".
وقال �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد" :الكوادر احلالية لبلدية دبي حمل
تقديرنا وحمل �شكرنا وحمل ثقتنا ،ونعتمد عليهم لي�ساهموا يف التغيري
�ضمن امل�ؤ�س�سات اجل��دي��دة ،ونتوقع حت��والت كبرية يف تنظيم البناء ،ويف
�إدارة ال�ش�أن البيئي ويف خدمات احلدائق والأحياء للمواطنني ..والقادم
دائماً �أجمل كما ي�ؤكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
قائد م�سرية التطوير".
وق��ال �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر املالية" :بلدية دبي تقدم  % 60من
خدمات املدينة ،ومتثل الع�صب االجتماعي واالقت�صادي واخلدمي لدبي،
والتغيريات احلالية جزء من رحلة تطوير املدينة".
و�أكد �سموه �أن "بلدية دبي مت تكليفها مبهام جديدة وا�سرتاتيجية ،ومتت
�إعادة هيكلتها لتحقق ا�ستدامة مالية وجودة خدمات ولتكون جهة منوذجية
ت�سهم يف بناء م�ستقبل دبي بطريقة متجددة".
كفاءة ت�شغيلية وجودة يف اخلدمات..
وي�ستهدف قرار املجل�س التنفيذي لإمارة دبي رقم  /43/ل�سنة ،2022
ب���ش��أن اع�ت�م��اد ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي اجل��دي��د ل�ب�ل��دي��ة دب ��ي ،تعظيم الأث ��ر
االقت�صادي وال�سياحي والتجاري للأ�صول العامة التابعة للبلدية ،من
خالل خلق فر�ص اقت�صادية بقيمة  10مليارات درهم ،والت�أ�سي�س ملرحلة
جديدة من التطوير ت�ستهدف توفري خدمات مبتكرة وتقدم مبوجبها
البلدية �أك�ثر من  % 60من جممل خدمات املدينة .و�سي�ضم الهيكل
التنظيمي اجلديد لبلدية دبي قطاعني رئي�سيني وهما قطاع التخطيط
واحلوكمة ،وقطاع خدمات الدعم امل�ؤ�س�سي� ،إ�ضافة �إىل  4م�ؤ�س�سات جديدة
تعمل حتت �إ�شراف و�إدارة البلدية وت�شمل م�ؤ�س�سة تنظيم وترخي�ص املباين،
وم�ؤ�س�سة البيئة وال�صحة وال�سالمة ،وم�ؤ�س�سة املرافق العامة ،وم�ؤ�س�سة
النفايات وال�صرف ال�صحي.
وت�شمل امل�ستهدفات اال�سرتاتيجية التي �سيعمل الهيكل التنظيمي اجلديد
لبلدية دبي على حتقيقها ،تعزيز اال�ستدامة املالية واحلوكمة من خالل
خف�ض الكلفة الت�شغيلية بن�سبة  10%مع رفع ج��ودة اخلدمات و�إ�سعاد
�سكان املدينة بن�سبة � ،20%إىل جانب تعظيم الأثر االقت�صادي وال�سياحي
والتجاري للأ�صول العامة التابعة للبلدية ،والعمل على تخ�صي�ص 8

م�ؤ�س�سة املرافق العامة يف بلدية دبي..
كما ن�ص ق��رار املجل�س التنفيذي رق��م  /46/ل�سنة  2022على تعيني
بدر �أحمد ح�سن �أنوهي ،مديراً تنفيذيا مل�ؤ�س�سة املرافق العامة يف بلدية
دب��ي .ومب��وج��ب ال �ق��رار ،ت�ستهدف ه��ذه امل�ؤ�س�سة جتميل امل��دي�ن��ة وتبني
م�شاريع مبتكرة وف��ق �أف�ضل املعايري العاملية ،و�إدارة وتطوير ال�شواطئ
العامة والقنوات املائية ،وتبني حلول مبتكرة يف تطوير احلدائق العامة
واملرافق الرتفيهية ،وتطوير ا�سرتاتيجيات وخدمات الأ�سواق� ،إ�ضافة �إىل
�إدارة الزراعة وتقدمي خدمات متميزة ذات قيمة م�ضافة جلميع ال�سكان
والزائرين ،وتنفيذ م�شاريع للمحافظة على الرتاث العمراين والآث��ار يف
املدينة.
�أن�شطة رئي�سة للبلدية لتكون بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،مبا يحقق
ر�ؤية القيادة ب�أن تكون دبي املدينة الأف�ضل للحياة يف العامل ،ويعزز جودة
احلياة يف الإمارة وير�سخ ريادتها يف امل�ؤ�شرات التناف�سية ،ويدعم خمرجات
احلوكمة وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص .من جهته �أكد معايل مطر حممد
الطاير ،املفو�ض العام مل�سار البنية التحتية والتخطيط العمراين وجودة
احلياة ،موا�صلة اجلهود احلثيثة يف تعزيز احلوكمة وكفاءة الأداء ورفع
والإنتاجية لتحقيق ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة يف جعل دبي املدينة الأف�ضل
للحياة يف العامل ،ويف تعزيز تناف�سيتها على م�ستوى العامل يف تبني املرونة
و�سرعة �إجناز امل�شاريع.
و�أ�شار معايل الطاير �إىل �أهمية امل�ضي قدماً يف م�سرية التطوير والتنمية
وموا�صلة العمل على تنفيذ املخططات اال�سرتاتيجية التي ت�ستهدف
�إح ��داث ق�ف��زات نوعية يف م�سرية دب��ي التنموية لتوفري �أرق��ى اخلدمات
ملواطنيها و�سكانها وال��زائ��ري��ن ،وف��ق منظومة �شاملة ومتكاملة تعزز
احلوكمة وتتبنى مفهوماً تنظيمياً حديثاً قائم على م�ؤ�س�سات وقطاعات
تخ�ص�صية حتقق النتائج املرجوة.

م�ؤ�س�سة تنظيم وترخي�ص املباين ببلدية دبي..
�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم القرار رقم /44/
ل�سنة  2022والذي يق�ضي بندب مرمي عبيد حميد املهريي ،للقيام مبهام
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة تنظيم وترخي�ص املباين ببلدية دبي ،حيث �ستعمل
امل�ؤ�س�سة على تطوير وحوكمة منظومة البناء يف الإمارة ،وتنظيم �أن�شطة
رقابة البناء ،وتعزيز الريادة يف توظيف نظم املعلومات اجلغرافية خلدمة
املدينة� ،إىل جانب العمل على تطوير خدمات التخطيط وامل�ساحة يف دبي.
م�ؤ�س�سة البيئة وال�صحة وال�سالمة ببلدية دبي..
ومبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم  /45/ل�سنة  ،2022مت ندب علياء
عبدالرحيم عبداهلل الهرمودي ،للقيام مبهام املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البيئة وال�صحة وال�سالمة ببلدية دبي ،على �أن ت�شمل مهام امل�ؤ�س�سة تطوير
منظومة الأم��ن الغذائي واال�سرتاتيجيات الداعمة ،وتعزيز اال�ستدامة
البيئية ،وتطوير منظومة ال�صحة وال�سالمة ال�ع��ام��ة� ،إىل ج��ان��ب رفع
م�ستوى �سالمة الغذاء ،وتطوير خدمات ومعايري الفح�ص وموا�صفات
القيا�س.

�إدارات م�ستحدثة بقيادة كوادر �شابة..
وبنا ًء على القرار ،جرى ا�ستحداث �إدارات جديدة للمرة الأوىل يف تاريخ

م�ؤ�س�سة النفايات وال�صرف ال�صحي ببلدية دبي..
ومت ن��دب ع��ادل حممد طيب امل��رزوق��ي ،للقيام مب�ه��ام امل��دي��ر التنفيذي

مل�ؤ�س�سة النفايات وال�صرف ال�صحي ببلدية دبي ،وذلك بح�سب قرار املجل�س
التنفيذي لإمارة دبي رقم  /47/ل�سنة  .2022وت�شمل مهام امل�ؤ�س�سة
تطوير �شبكة وم�شاريع ال���ص��رف ال�صحي وت�صريف م�ي��اه الأمطار،
وت�ع��زي��ز ا�ستدامة البنية التحتية باملدينة ،وت�ط��وي��ر م��راك��ز معاجلة
النفايات و�إعادة التدوير بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
كما ن�ص قرار املجل�س التنفيذي ،على �إعطاء املدير العام لبلدية دبي
�صالحية �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك
اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد
مبوجب �أحكامه ،على �أن يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره.
م�ستهدفات ا�سرتاتيجية تعزز تناف�سية دبي..
وت�أتي الهيكلة اجلديدة لبلدية دبي ،لتدعم �أولويات الإمارة وتوجهاتها
امل�ستقبلية يف كافة القطاعات ،حيث ت�ستهدف خف�ض التكاليف الت�شغيلية
بن�سبة  10%مبا يعزز الكفاءة يف ت�أدية املهام و�إجناز امل�شاريع� ،إ�ضافة
�إىل رف��ع �سعادة النا�س بن�سبة  20%م��ن خ�لال تعزيز ج��ودة تقدمي
اخلدمات و�سرعة اال�ستجابة للمتطلبات.
كما ي�ستهدف ال �ق��رار ال ��ذي ي�ستكمل م�ساعي �إم ��ارة دب��ي يف مواكبة
ال�ت��وج�ه��ات امل�ستقبلية وخ��ا��ص��ة يف جم ��االت البيئة وال�ت�غ�ير املناخي
واالقت�صاد الدائري ،و�إط�لاق حزمة من اخلدمات اجلديدة واملبتكرة،
وتدعيم ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص عرب � 8أن�شطة وم�شاريع �أ�سا�سية
وت�شمل خدمات ال��ري ،جتميل املدينة وال��زراع��ة ،اخلدمات البيطرية
واملقا�صب� ،إدارة النفايات� ،إدارة الأ�سواق ،و�إدارة احلدائق العامة واملرافق
الرتفيهية� ،إدارة حمطات معاجلة املياه و�إدارة املختربات الفنية.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق� ،أ� �ش��ار ��س�ع��ادة داوود ال�ه��اج��ري ،امل��دي��ر ال�ع��ام لبلدية
دب��ي �إىل النقالت النوعية التي حققتها بلدية دب��ي من حيث الكفاءة
الت�شغيلية واخل��دم��ات املبتكرة التي حتقق متطلبات وتطلعات �سكان
الإمارة وزائريها ،م�ؤكداً حر�ص البلدية على موا�صلة العمل على تنفيذ
توجيهات القيادة الر�شيدة يف �إم��ارة دبي ،مب�ضاعفة امل�ساعي واجلهود
لتطوير اخلطط الهادفة وحتقيق الإجن ��ازات املطلوبة خ�لال الفرتة
القادمة ،مبا يواكب مرحلة النمو اجلديدة التي ت�شهدها الإمارة ويعزز
تناف�سيتها �ضمن م�ؤ�شرات النمو والأداء العاملية.
ويذكر �أن الهيكلة اجلديدة �ستعمل على حتقيق عدد من امل�ستهدفات
الأ�سا�سية مثل تقدمي خدمات ب�أعلى ج��ودة ،وتعزيز مواكبة املتغريات
العاملية اجلديدة يف جماالت البيئة والتغري املناخي واالقت�صاد الدائري
وغريها ،ف�ض ً
ال عن تعزيز فر�ص ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص مبا يعزز
مرونة و�سرعة �إجناز امل�شاريع.
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�أخبـار الإمـارات

حمالت لكهرباء ال�شارقة للحد من ا�ستخدام �أ�سطوانات الغاز
•• ال�شارقة-وام:

�أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغ��از ال�شارقة حمالت تفتي�شية على ع��دد من املن�ش�آت التجارية واملطاعم يف
امارة ال�شارقة بهدف الت�أكد من تطبيق �إجراءات الأمن وال�سالمة حلماية الأرواح واملمتلكات واتخاذ كافة
الإجراءات للت�أكد من اال�ستفادة من �شبكة الغاز الطبيعي والق�ضاء على الآثار ال�سلبية ال�ستخدام �أ�سطوانات
الغاز.
و ت�أتي هذه املبادرة التوعوية لأهمية ا�ستخدام �شبكة الغاز الطبيعي التي مت تنفيذها وفق �أف�ضل موا�صفات
الأمن وال�سالمة يف املن�ش�آت التجارية واملطاعم واحلد من ا�ستخدام �أ�سطوانات الغاز امل�سال .
و�أو�ضحت املهند�سة �آمنة بن هدة مديرة �إدارة الغاز الطبيعي �أن الهيئة م�ستمرة يف تنظيم احلمالت التوعوية
والتفتي�شية التي تهدف لن�شر الوعي ب�إجراءات الأمن وال�سالمة وحماية خمتلف الفئات لتفادي �أية �أخطار
ال�ستخدام �أ�سطوانات الغاز وما يرتتب على ذلك من �آثار �سلبية على الأفراد واملمتلكات العامة واخلا�صة..
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ال�صحة جتري  227,104فحو�صات ك�شفت عن � 1,164إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد و 1,394حالة �شفاء
•• �أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع
وزي ��ادة ن�ط��اق الفحو�صات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االكت�شاف
املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة
عن �إجراء  227,104فحو�صات جديدة خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  1,164حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد
من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع
للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت
امل�سجلة  991,564حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة
حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,335
حالة .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 وااللتزام
بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.كما
�أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  1,394حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام
من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة
منذ دخ��ول�ه��ا امل�ست�شفى ،وب��ذل��ك ي�ك��ون جم�م��وع حاالت
ال�شفاء  970,753حالة.
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متحف امل�ستقبل يطلق خميمه ال�صيفي الأول «�أبطال امل�ستقبل» للأطفال
•• دبي-وام:

�أطلق "متحف امل�ستقبل" خميمه
ال �� �ص �ي �ف��ي الأول حت� ��ت ع �ن ��وان
"�أبطال امل�ستقبل" مت�ضمناً جدو ًال
حاف ً
ال بالفعاليات والربامج التي
متزج بني املرح والرتفيه والتعليم
وي ��رك ��ز ع �ل��ى خ�م���س��ة اهتمامات
�أ�سا�سية هي العلوم والتكنولوجيا،
والهند�سة ،والفن ،والريا�ضيات.
وي��وف��ر املخيم ،ال��ذي ي�ستمر من
ال� �ف�ت�رة � 2إىل � 19أغ�سط�س،
ف��ر� �ص��ة ف ��ري ��دة ل �ت��و� �س �ي��ع �آف � ��اق
الأط � � � �ف� � � ��ال وت � �ع � ��زي � ��ز �شغفهم
بامل�ستقبل والإب��داع والتحليق �إىل
ف�ضاءات �أرح��ب .ويحظى �أبطال
امل���س�ت�ق�ب��ل يف خم�ي�م�ه��م ال�صيفي
ب��ور���ش ع �م��ل ت�خ���ص���ص�ي��ة تغطي
جمموعة �شاملة من املو�ضوعات

والأن �� �ش �ط��ة ال���ش� ّي�ق��ة ال �ت��ي تغذي
ف���ض��ول الأط �ف ��ال يف تخ�ص�صات
العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة،
والريا�ضيات وت�شمل مو�ضوعات
ملهمة ،مثل ا�ستك�شاف الف�ضاء،
وال�ب�ي�ئ��ة ،وال���س�ع��ادة ،والرفاهية.
و��س�ي�ك��ون ل ��دى الأط �ف ��ال فر�صة
ال �ت �ع �م��ق يف م��و� �ض��وع��ات فريدة
ودخ��ول ع��امل الروبوتات والذكاء
اال� � �ص � �ط � �ن� ��اع� ��ي ،مب� � ��ا ي� �ح ��اك ��ي
اهتمامات وق��درات كلٍ منهم ،كما
يف تخ�ص�صات الربجمة ،والفن.
وتتنا�سب امل��و��ض��وع��ات املطروحة
م��ع ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة امل�ستهدفة
م ��ن الأط� � �ف � ��ال ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل
حمتوى ج��اذب وممتع وع�صري،
مب ��ا يف ذل� ��ك ت �ط �ب �ي �ق��ات ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي يف حياتنا ،و�أ�شكال
الفنون املختلفة ،والتعليم بالبناء

ال ��رق� �م ��ي م ��ن خ �ل��ال الربجمة
وف�ه��م م�ب��ادئ اال��س�ت��دام��ة ،ليقدم

ل �ل �ج �م �ي��ع م� ��ا ي �ت �ط �ل �ع��ون �إل� �ي ��ه،
ل�ي�ك��ون امل�خ�ي��م ال���ص�ي�ف��ي �إ�ضافة

نوعية لتجارب تفاعلية غامرة يف
"متحف امل�ستقبل" .وينال الرواد

ال�صغار فر�صة االط�لاع على كل
ما يقدمه متحف امل�ستقبل ب�شكل
ف��ري��د وح �� �ص��ري ،وي�ستك�شفون
امل�ت�ح��ف ب�شكل م�ع�م��ق ويطلعون
ع �ل��ى خم�ت�ل��ف جت��ارب��ه وجوانبه
التقنية .ولفتت م��رمي العو�ضي،
مدير ق�سم ال�برام��ج والفعاليات
يف "متحف امل�ستقبل"� ،إىل
�أن ��ه م��ع اق �ت�راب ال �ع��ام الدرا�سي
اجل��دي��د ،ه��ذا ه��و ال��وق��ت املثايل
ل�صقل م�ه��ارات �أطفالنا وحتفيز
ف �� �ض��ول �ه��م وح �ب �ه��م ل�ل�ت�ع�ل��م من
خ�ل��ال �أول ��س�ل���س�ل��ة م ��ن ور� ��ش
العمل التعليمية املمتعة واجلذابة
وامل�سلية يف خميمنا ال�صيفي يف
"متحف امل�ستقبل" وال��ذي يوفر
بيئة مثالية حت�ف��ز ع�ل��ى الإب ��داع
واخليال ..ويوفر املخيم ال�صيفي
الأول من نوعه فر�صة فريدة من

نوعها ل�ل�أط�ف��ال للتعلم واللعب
وت� �ك ��وي ��ن �� �ص ��داق ��ات واكت�شاف
اه �ت �م��ام��ات ج��دي��دة وا�ستك�شاف
عامل امل�ستقبل .وتتما�شى املبادرة
م��ع ال �ت��زام �ن��ا ال �ت��ام ن�ح��و �أجيال
امل�ستقبل وح��ر��ص�ن��ا امل�ط�ل��ق على
دعمهم وحتفيزهم للتعبري عن
�إبداعاتهم وتر�سيخ قيمة االبتكار
لديهم" .يذكر �أن الت�سجيل مفتوح
الآن يف خميم "�أبطال امل�ستقبل
ال�صيفي" ،ومي �ك��ن للمهتمني
امل�سارعة للت�سجيل يف �أق��رب وقت
ممكن ل�ت��أم�ين م�ك��ان لأطفالهم،
خ�صو�صاً م��ع توفر ع��دد حمدود
فقط من التذاكر .وتت�ضمن كل
ت��ذك��رة �أرب �ع��ة �أي ��ام م��ن الأن�شطة
احل��اف �ل��ة ب��امل��رح وال �غ �ن �ي��ة بور�ش
ال �ع �م��ل امل �ت �ن��وع��ة ال �ت��ي تتمحور
حول العلوم والفنون والريا�ضيات

طالب جامعة دبي يبتكرون نظاما لت�سجيل الطلبة يف دقائق
•• دبي-الفجر:

جن� ��ح ف ��ري ��ق م� ��ن ط �ل��اب كلية
ال �ه �ن��د� �س��ة ون �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات يف
ج��ام �ع��ة دب ��ي يف �إع� � ��داد وابتكار
ن�ظ��ام ج��دي��د وت�ط�ب�ي��ق لت�سجيل
ط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ات خ�ل�ال دقائق
با�ستخدام نظام "اليك�سا" الذكي
مم��ا ي��وف��ر ال��وق��ت واجل �ه��د على
الطلبة ويتم ب�سال�سة تامة �أثناء
فرتة الت�سجيل.
ق� ��ام ب�ت�ن�ف�ي��ذ امل �� �ش ��روع الطالب
را� �ش��د ال�ه��ا��ش�م��ي رئ�ي����س الفريق
وعلي اجل�سمي وحممد اجلنيبي
وخليفة البلو�شي.
و�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة الأ� �س �ت��اذ الدكتور
عي�سى الب�ستكي رئ�ي����س جامعة
دبي بابتكارات الطلبة وحر�صهم
على اال�ستفادة من برامج وعلوم

د عي�سى الب�ستكي

خليفة البلو�شي

را�شد الها�شمي

علي اجل�سمي

حممد اجلنيبي

احلا�سبات وتقنية املعلومات التي
تركز على اجل��وان��ب التطبيقية،
م�شريا �إىل �أن الهدف الرئي�سي
للجامعة هو �إعداد جيل امل�ستقبل
حل �ي��ات �ه��م امل �ه �ن �ي��ة وت ��زوي ��ده ��م
ب � ��امل� � �ه � ��ارات ال� �ل��ازم� � ��ة لتلبية

احتياجات ومتطلبات ال�سوق.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن �أع �� �ض ��اء هيئة
ال�ت��دري����س يف اجل��ام�ع��ة يركزون
على تعليم الطلبة كيفية ت�سويق
�أف� �ك ��اره ��م ول �ي ����س ف �ق��ط �إك �م��ال
م�شاريعهم �أو مهامهم اجلامعية،

و�أن امل �ن �ط �ق��ة احل � ��رة لالبتكار
وري� � � ��ادة الأع � �م � ��ال يف اجلامعة
ت��رح��ب وت��رع��ى �أف �ك��ار وابتكارات
الطلبة واخلريجني ليكونوا رواد
�أع�م��ال وميكنهم خدمة املجتمع
و�إن�شاء �شركات نا�شئة يف املجاالت

املهنية والتكنولوجية.
وق ��ال را� �ش��د ال�ه��ا��ش�م��ي �إن فكرة
امل�شروع جاءت نتيجة �أن ت�سجيل
الطلبة ي�ستغرق الكثري من وقت
الطلبة واملر�شدين الأكادمييني
وال���ش��ؤون املالية والإداري�ي��ن ...

ف�ك��رن��ا يف ط��ري�ق��ة لت�سهيل هذه
الإج��راءات ومت اال�ستعانة بنظام
"اليك�سا" وذلك من خالل اعداد
خ �ط��ة ل �ل �ط��ال��ب ت �ت �� �ض �م��ن �أوال
معلومات عن الطالب واملواد التي
ح�صل عليها وامل��واد املطروحة يف

جلنة ح�صر �أ�ضرار الأمطار وال�سيول تتفقد
الطرق الداخلية واخلارجية بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

تفقدت جلنة ر�أ�س اخليمة حل�صر �أ�ضرار الأمطار
وال�سيول الطرق الداخلية واخلارجية بالإمارة
حل�صر �أ��ض��رار الأم�ط��ار وال�سيول التي �شهدتها
ر�أ�س اخليمة خالل اليومني املا�ضيني.
ج��اء ذل��ك خ�لال جولة ميدانية ق��ام بها العميد
ال��دك �ت��ور حم �م��د ��س�ع�ي��د احل �م �ي��دي م��دي��ر عام
العمليات املركزية يف املناطق التي غمرتها مياه
الأمطار رافقه فيها �أع�ضاء جلنة ح�صر �أ�ضرار
الأم�ط��ار وال�سيول ،العميد �أحمد ال�صم النقبي
مدير �إدارة امل��رور وال��دوري��ات ،وع��دد من �ضباط
�إدارة امل ��رور وال��دوري��ات وممثلي وزارة الطاقة
والبنية التحتية ودائرة الأ�شغال ودائرة اخلدمات
العامة .و�شملت اجلولة امليدانية ،التي جاءت بنا ًء
ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات ال �ل��واء ع�ل��ي ع�ب��د اهلل ب��ن علوان
النعيمي ق��ائ��د ع��ام �شرطة ر�أ� ��س اخليمة رئي�س
ف��ري��ق �إدارة ال �ط��وارئ والأزم � ��ات امل�ح�ل��ي لإم ��ارة
ر�أ�س اخليمة ،عددا من طرق ومناطق �إمارة ر�أ�س
اخليمة ،من بينها "منطقة �أذن" و"طريق دفتا –
م�سايف" و"طريق الغيل" و"وادي العيم" و"وادي
العي�ص" و"وادي �شوكة" .

ومت خالل اجلولة معاينة جميع املواقع والطرق
ال�ت��ي غمرتها م�ي��اه الأم �ط��ار ،وح�صر الأ�ضرار
بالطرق واجل�سور جراء هطول الأمطار وجريان
الأودي��ة وال�سيول ،و�إع��داد تقرير مف�صل بحجم
الأ� �ض��رار والإج � ��راءات وال�ت��داب�ير ال�لازم��ة التي
يجب اتخاذها للحد من املخاطر ،ون�شر وتعزيز
الأم ��ن ،تطبيقاً لإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية،
الهادفة �إىل تعزيز �ضبط �أمن الطرق ،واحلفاظ
على �سالمة وحماية الأرواح واملمتلكات.
ونا�شدت اللجنة اجلمهور ،خ�صو�صاً يف مناطق
اجلبال والأودية والطرق الرئي�سية� ،أخذ احليطة
واحل��ذر واالبتعاد عن جماري الأودي��ة وال�سيول،
واتخاذ الطرق البديلة والإب�لاغ الفوري عن �أية
�أ�ضرار يف ال�شوارع �أو حوادث عرب �أرقام الطوارئ
يف غرفة العمليات ب�شرطة ر�أ���س اخليمة ،التي
تعمل على مدار ال�ساعة لال�ستجابة لأي طارئ،
م�شددة على �أهمية تعاون جميع �أف��راد اجلمهور
بالتقيد واالل�ت��زام باتباع الإر� �ش��ادات وتوجيهات
اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،ح �ف��اظ �اً ع�ل��ى ��س�لام��ة الأرواح
واملمتلكات وم��راف��ق البنية التحتية يف الإم ��ارة،
داعني اهلل عز وجل �أن يجعلها �أمطار خري ورحمة
ويحفظ البالد والعباد.

اجل��ام �ع��ة ،وي �ت��م ت��زوي��ده باملواد
وامل�ساقات املطلوبة ومواعيدها،
وب �ع��ده��ا وب �ن��اءا ع�ل��ى اختياراته
ي �ق��وم ن �ظ��ام "�أليك�سا" برتتيب
الأم � � � � ��ور م � ��ن خ �ل ��ال الإمي � �ي� ��ل
ل �ل �ط��ال��ب وامل ��ر�� �ش ��د الأك� ��ادمي� ��ي
والإدارة وال���ش��ؤون املالية ب�صفة
عامة خالل وقت ق�صري جدا.
ول �ف��ت �إىل �أن ع�م�ل�ي��ة ت�سجيل
الطلبة التي كانت ت�ستغرق وقتا
ط��وي�لا ت�ت�ح��ول ب �ه��ذه الطريقة
�إىل عملية �سهلة ودقيقة بدون �أي
�أخ�ط��اء وتعطي للطالب جتربة
مم�ت�ع��ة و��س�ل���س��ة يف ع�لاق �ت��ه مع
اجلامعة� ،إ�ضافة �إىل �أنها تتم من
خالل النظام ال�صوتي "اليك�سا"
ال �ت��ي ي�ت��م ال �ك�لام م�ع�ه��ا ويخرج
منها �أوامر.
و�أ� � �ش� ��رف ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ امل�شروع

وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
فر�صة اال�ستمتاع بجولة �شاملة
يف م �ت �ح��ف امل �� �س �ت �ق �ب��ل .ويف كل
طابق ،ميكن للأطفال اال�ستفادة
م��ن ال ��زي ��ارة امل �ي��دان �ي��ة لتلهمهم
م ��ن خ�ل��ال الأن �� �ش �ط��ة املتنوعة
وامل ��و�� �ض ��وع ��ات امل �� �س �ت �ن��دة �إليها.
وتتوفر حلاملي بطاقات "فزعة"
و"�إ�سعاد" خ�صومات على تذاكر
املخيم ال�صيفي الأول م��ن نوعه
ل �ـ "متحف امل�ستقبل" ..وميكن
لأولياء الأم��ور اختيار واحدة من
فئتني عمريتني لت�سجيل �أطفالهم
وه �م��ا :م��ن � 6إىل � � 9س �ن��وات �أو
م��ن � 10إىل �� 13س�ن��ة .وميكن
االطالع على كافة تفا�صيل املخيم
ال�صيفي و�إجراءات الت�سجيل عرب
امل ��وق ��ع الإل� � �ك �ت��روينhttps:// :
.museumofthefuture.ae/ar

الدكتور �سامي املنياوي الأ�ستاذ
بكلية الهند�سة وتقنية املعلومات
يف اجلامعة.
وق � ��ال �إن اجل ��ام �ع ��ات مي �ك��ن �أن
ت �� �س �ت �ف �ي��د م� ��ن ه � ��ذا ال� �ن� �ظ ��ام يف
ت �� �س �ج �ي��ل ال �ط �ل �ب��ة مم� ��ا يعطي
وق�ت��ا �أط ��ول للمر�شد الأكادميي
وي�ج�ع�ل��ه ي��راق��ب ال�ع�م�ل�ي��ة ب�أقل
جمهود ويتفرغ للعديد من املهام
الأخرى التي يقوم بها ،والطالب
مي�ك��ن �أن ي �ق��وم بالت�سجيل من
خ�ل�ال ال�ن�ظ��ام ال���ص��وت��ي لإجناز
املعامالت.
و�أ�شار �إىل �أن��ه ميكن لأي جامعة
�أن ت�ستفيد م��ن ه��ذا ال�ن�ظ��ام يف
ع�م�ل�ي��ات ت���س�ج�ي��ل ال �ط �ل �ب��ة ،كما
ميكن لأي دائ��رة �أو م�ؤ�س�سة �أن
ت�ستفيد من هذا النظام املبتكر يف
عملياتها و�إجراءاتها املتعددة.
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حممد ال�شرقي يتفقد �أدنوك الربية بالفجرية
ويطلع على �أحوال امل�صب
•• الفجرية -وام:

تفقد �سمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية،
م�صب ال�ف�ج�يرة ل�لاط�لاع على �سري العمل يف
�أدن ��وك ال�بري��ة -
ّ
ت�صريف امل�ي��اه املتجمعة يف املن�ش�أة بفعل الأح ��وال اجل��وي��ة التي
تعر�ضت لها املنطقة .وال�ت�ق��ى �سمو ويل عهد ال�ف�ج�يرة� ،سعادة
امل�صب – الفجرية – عمليات حمطة ال�ضخ
�سامل املطوع مدير
ّ
املتو�سطة ،وع��دد من امل�س�ؤولني،حيث اطلع �سموه خ�لال اجلولة
على الأعمال اجلارية يف تنظيف وت�صريف امل�صب ومرافق املن�ش�أة

04

من �آثار الأمطار الغزيرة.
و�أ ّكد �سمو ويل عهد الفجرية على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حمد ب��ن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى ح��اك��م الفجرية
مبتابعة العمل يف املن�ش�أة وتوفري كافة �أ�شكال الدعم والإمكانيات
لت�سهيل متطلبات امل�ه��ام و�إجن��ازه��ا لإع ��ادة العمل ب�شكل كلي يف
املن�ش�أة.
رافق �سموه يف اجلولة التفقدية �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب
�سمو ويل عهد الفجرية ،و�سعادة الكابنت مو�سى مراد مدير ميناء
الفجرية.

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ي�شارك يف م�ؤمتر للمو�سيقى التقليدية وم�ؤمتر «�إفال»
•• ابوظبي-الفجر:

�شارك الأر�شيف واملكتبة الوطنية يف
م�ؤمتر املجل�س الدويل للمو�سيقى
التقليدية الذي ا�ست�ضافته مدينة
ل�شبونة الربتغالية؛ حيث قدمت
ال ��دك� �ت ��ورة ع��ائ �� �ش��ة ب��اخل�ي�ر ورق ��ة
ع�م��ل ت�ن��اول��ت ف�ي�ه��ا :دور امل� ��ر�أة يف
نقل املوروث وتعزيز الإبداع .وعلى
�صعيد �آخر �شارك وفد من الأر�شيف
واملكتبة الوطنية يف امل�ؤمتر الدويل
ل�ل�م�ك�ت�ب��ات وامل �ع �ل��وم��ات (�إف �ل��ا) يف
ن�سخته  87يف العا�صمة الإيرلندية
دبلن.

وج��اءت م�شاركة الأر�شيف واملكتبة
ال��وط �ن �ي��ة يف احل ��دث�ي�ن العامليني
ان �ط�ل�اق �اً م��ن اه �ت �م��ام��ه برت�سيخ
ت��راث��ه ال���ش�ع�ب��ي وف �خ��ره باملا�ضي
ال�ع��ري��ق ل��دول��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة ،ومن حر�صه على االطالع
ع�ل��ى ال�ت�ج��ارب امل�م�ي��زة يف املكتبات
الوطنية على ال�صعيد العاملي.
ف �ق��د �� �ش ��ارك الأر�� �ش� �ي ��ف واملكتبة
الوطنية يف م�ؤمتر املجل�س الدويل
للمو�سيقى التقليدية الذي عقد يف
ل�شبونة باجلمهورية الربتغالية،
يف ال� �ف�ت�رة م ��ن  27-21يوليو
 ،2022ويف اجل�ل���س��ة احلوارية

ال� �ت ��ي ج� � ��اءت ب� �ع� �ن ��وان" :التنقل
امل ��و�� �س� �ي� �ق ��ي يف ع � � ��امل اجل� ��زي� ��رة
العربية واخلليج" قدمت الدكتورة
عائ�شة باخلري م�ست�شارة البحوث
يف الأر�شيف واملكتبة الوطنية ورقة
ع�م��ل ب�ع�ن��وان" :دور امل� ��ر�أة يف نقل
امل ��وروث وت�ع��زي��ز الإبداع" تناولت
فيها تداخل املو�سيقى و�أغاين العمل
يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية
ويف ج�م�ي��ع م��راح��ل احل �ي��اة وعرب
الأج � �ي� ��ال امل �ت �ع��اق �ب��ة ح �ت��ى �أ�صبح
الإن�ت��اج املو�سيقي الإم��ارات��ي مميزاً
ب�إبداعاته وحتديث مو�سيقاه وتنوع
�أمناطها ،ويع ّد ذل��ك من الظواهر

التي جتمع عنا�صر خمتلفة لتنتج
م ��وروث� �اً ب �ه��وي��ة وط �ن �ي��ة تناقلتها
الأجيال وحملتها الذاكرة �شفهياً.
وق � ��د �أث � �ن ��ى احل� ��� �ض ��ور ع �ل��ى تلك
امل�ح��ا��ض��رة ال�ت��ي َع�ـ� َرف��ت امل�شاركني
واحل �� �ض��ور ب ��دور امل � ��ر�أة واالبتكار
املو�سيقى يف دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة .وت �ل��ت امل �ح��ا� �ض��رة فقرة
م��ن الأ��س�ئ�ل��ة وامل ��داخ�ل�ات وتبادل
املعرفة.
وجت ��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن الدكتورة
عائ�شة باخلري متثل دولة الإمارات
يف امل �ج �ل ����س ال� � ��دويل للمو�سيقى
ال �ت �ق �ل �ي ��دي ��ة ،ول � �ه ��ا ع �� �ض ��وي ��ة يف

جم �م ��وع ��ة ال� ��درا� � �س� ��ات اخلا�صة
ب��امل��و� �س �ي �ق��ى يف ال ��وط ��ن العربي
املنبثقة من املجل�س.
وعلى �صعيد �آخ��ر فقد �شارك وفد
من الأر�شيف واملكتبة الوطنية يف
امل�ؤمتر الدويل للمكتبات واملعلومات
(�إف�ل�ا) يف دورت��ه  87يف العا�صمة
دبلن يف �أيرلندا .حيث �شارك الوفد
يف خمتلف اجلل�سات ال�ت��ي نظمت
على هام�ش امل��ؤمت��ر ،واطلع الوفد
ال ��ذي ي�ت��أل��ف م��ن ح�م��د احلمريي
م��دي��ر �إدارة ال �ب �ح��وث واخلدمات
امل �ع��رف �ي��ة ،وري��ا���ض ب��ن ل �ع�لام من
مكتبة الإمارات يف الأر�شيف واملكتبة

ال��وط �ن �ي��ة -ع �ل��ى �أه � ��م املمار�سات
يف ُن� �ظ ��م امل �ك �ت �ب ��ات وامل� �ع� �ل ��وم ��ات،
وخا�صة التجارب املتعلقة باملكتبات
ال��وط �ن �ي��ة ،وزار ال ��وف ��د املعر�ض
امل���ص��اح��ب ل�ل���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة يف جمال املكتبات .هذا
وق��د اغتنم وف��د الأر�شيف واملكتبة
ال��وط �ن �ي��ة م �� �ش��ارك �ت��ه يف م�ؤمتر
(�إف �ل�ا) ح�ي��ث دع��ا ك�ب��ار امل�شاركني
واخل�ب�راء واملخت�صني �إىل امل�ؤمتر
الثالث والثالثني لالحتاد العربي
للمكتبات واملعلومات (�أفال) ،الذي
�ست�ست�ضيفه �أبوظبي يف الفرتة من
�31أكتوبر -2نوفمرب 2022م.

�شملت  6فروع وا�ستهدفت خمتلف الفئات خالل يوليو

 36ن�شاطا لـ «مكتبات ال�شارقة» العامة لتعزيز اال�ستفادة من �إجازة ال�صيف
•• ال�شارقة-الفجر:

ّ
نظمت مكتبات ال�شارقة العامة،
التابعة لهيئة ال�شارقة للكتاب،
خ�لال �شهر ي��ول�ي��و 36 ،فعالية
وور�شة عمل ا�ست�ضافتها فروعها
الـ  6يف كل من خورفكان والذيد
ووادي احللو ودبا احل�صن وكلباء
وال���ش��ارق��ة ،تزامنت م��ع الإجازة
ال���ص�ي�ف�ي��ة ،وا��س�ت�ه��دف��ت �إك�ساب
امل �� �ش��ارك�ين ف �ي �ه��ا م ��ن الأط� �ف ��ال
وال�ي��اف�ع�ين وم��ا ف��وق � 18سنة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل م��وظ �ف��ي ع ��دد من
امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وع��دد من
�أول �ي��اء الأم ��ور وع��ام��ة اجلمهور
خ�ب�رات وم �ه��ارات مهنية وفنية
جديدة.
وق��ال��ت �إمي ��ان بو�شليبي ،مدير
�إدارة مكتبات ال�شارقة العامة:
"تتبنى مكتبات ال�شارقة العامة
خ�ل��ال الإج� � � ��ازة ال �� �ص �ي �ف �ي��ة كل
ع��ام ب��رن��ام��ج �أن���ش�ط��ة وفعاليات
م �ك �ث �ف��ة ،ل �ت �ع��زي��ز دور املكتبات
خالل الإج��ازات بهدف امل�ساهمة
يف ت��وف�ير ف��ر���ص للتعلم ،متكن
الأط� �ف ��ال وال �ي��اف �ع�ين وال�شباب
وامل��وظ �ف�ين م��ن اال� �س �ت �ف��ادة من
وقت الفراغ وا�ستثمار الإجازة يف
اكت�ساب معارف جديدة ،ولتحقيق

ه� ��ذا ال� �ه ��دف ح��ر� �ص��ت مكتبات
ال�شارقة على ا�ست�ضافة مدربني
وخ� �ب ��راء وك� �ت ��اب متخ�ص�صني
ق� � ��دم� � ��وا خ �ل�ا� � �ص� ��ة جت ��ارب� �ه ��م
وخ�برات�ه��م ،وغ�ط��وا م��ن خاللها
م��و��ض��وع��ات متنوعة ا�ستقطبت
خمتلف ال�شرائح والأعمار ،وهذا
ما �سعينا �إليه عند و�ضع برنامج
الأن�شطة خالل هذا ال�صيف".
و� �ض �م��ن ب��رن��ام��ج �أن �� �ش �ط��ة �شهر
ي��ول �ي��و ال� �ت ��ي ق��دم �ه��ا ع� ��دد من
اخل�براء وامل��درب�ين املخت�صني يف

جماالت معرفية ومهنية وعلمية
متنوعة ،نظمت مكتبة ال�شارقة
العامة  6فعاليات ا�شتملت على
ور�� �ش ��ة ع �م��ل اف�ت�را� �ض �ي��ة حول
ال �ك �ت��اب��ة ال �� �ص �ح �ف �ي��ة يف ع�صر
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وور�شة
افرتا�ضية ح��ول ال�غ��زل يف �شعر
ال �ع��ام �ي��ة وال �ف �� �ص �ح��ى ،وور� �ش ��ة
ح �ي��ة ل�ل�ج�م�ه��ور ب �ع �ن��وان "بيان
غ��اي��ة احلياة" ،وور�� �ش ��ة �أخ ��رى
بعنوان "حتفيز الذكاء الذهني"،
وحم ��ا�� �ض ��رة ح � ��ول اال�ستعداد

لإج��ازة ال�صيف ،وور��ش��ة بعنوان
"الكاتب ال�صغري" لتعريف
الأط� � �ف � ��ال ع �ل��ى م � �ب� ��ادئ كتابة
الق�صة.
ونظمت مكتبة خور فكان العامة
 6فعاليات� ،شملت ندوة افرتا�ضية
بعنوان "اخلوف املر�ضي" ،وور�شة
ع �م��ل ح� ��ول ب ��رجم ��ة وت�صميم
الأل� �ع ��اب االل �ك�ترون �ي��ة ،وور�شة
ب�ع�ن��وان "تعلم م �ب��د�أ الرفاهية
الوظيفية" ،و�أخ��رى افرتا�ضية
حول �صناعة الأف�لام الوثائقية،

�إ�ضافة �إىل فعالية نادي القراءة
للأطفال ،وحوار مع كاتب.
و� �ض �م��ن ور�� ��ش ال �ع �م��ل النوعية
ال �ت ��ي ا� �س �ت �ه��دف��ت امل��وظ �ف�ي�ن يف
ع��دد م��ن امل��ؤ��س���س��ات احلكومية،
ن� �ظ� �م ��ت م �ك �ت �ب��ة دب� � ��ا احل�صن
ال �ع��ام��ة  6ف �ع��ال �ي��ات غ �ط��ت من
خ�لال�ه��ا م��و��ض��وع��ات التفوي�ض
الإداري ،وال� �ط� �ب ��اع ��ة ثالثية
الأب � � �ع� � ��اد ،وال �ت �خ �ط �ي ��ط امل� ��ايل
اال�سرتاتيجي وحتليل املوازنات
والقوائم املالية ،واال�سرتاتيجية

الوطنية للف�ضاء  ،2030ون�ش�أة
امل �� �س��رح ب�ين امل��ا� �ض��ي واحلا�ضر،
وامل � �ه � ��ارات امل �ت �ق��دم��ة ل�ضريبة
القيمة امل�ضافة .ورك��زت مكتبة
ال��ذي��د ال�ع��ام��ة خ�ل�ال فعالياتها
ل���ش�ه��ر ي��ول �ي��و ع �ل��ى مو�ضوعات
�شملت مناق�شة ال�ع��ادات ال�ضارة
التي متت�ص من طاقة الإن�سان،
وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��رف ع �ل��ى مفتاح
ال� ��� �س� �ع ��ادة وم �ث �ل ��ث الإن �ت ��اج �ي ��ة
الفائقة ،وور��ش��ة فنية للأطفال
بعنوان "لق�صتي حقيبة لن�صنعها

معا" ،وور� � �ش� ��ة ح � ��ول تطوير
ال � � ��ذات ب �ع �ن ��وان "طور نف�سك
ب�شغف" ،وجل�سة ح��ول الأ�سمدة
الع�ضوية وا�ستخداماتها ،وور�شة
اف�ت�را�� �ض� �ي ��ة ب� �ع� �ن ��وان "نظرية
الطاولة حلل امل�شكلة والعائق".
وب ��دوره ��ا ن�ظ�م��ت م�ك�ت�ب��ة وادي
احللو العامة  6فعاليات� ،شملت
ور� �ش��ة ب�ع�ن��وان "من �أ�ست�شري"،
وور� �ش��ة لأول �ي��اء الأم� ��ور بعنوان
"تب�صر وتعلم" ح ��ول �أهمية
التعلم والقراءة والكتابة ،وجل�سة

ب�ع�ن��وان "االحرتاق الوظيفي"،
وخم �ي��م ل ل��أط �ف ��ال ح� ��ول تعلم
الفنون اجلميلة من عزف ور�سم،
وور� � �ش� ��ة ح� ��ول ال �ط �ب��خ بعنوان
"ال�شيف ال�صغري ،وجل�سة حول
ع� � ��امل امل� �ي� �ت ��اف�ي�ر� ��س وال � ��واق � ��ع
االفرتا�ضي والواقع املعزز.
ونظمت مكتبة كلباء العامة 6
ف�ع��ال�ي��ات خم�ت�ل�ف��ة ،م�ن�ه��ا ور�شة
ع�م��ل ل�ل�ت�ع��ري��ف ب ��أ� �س��رار البحر
وا� �س �ت �ك �� �ش��اف ع ��امل ال �ب �ح��ار من
خ�ل�ال م�ه�ن��ة ال �غ��و���ص ،وور�شة
اف�ترا��ض�ي��ة ح ��ول ف��ن الربجمة
بلغة �سكرات�ش للأطفال ،وجل�سة
ب� �ع� �ن ��وان "�إماراتيات جنمات
يف ف� ��� �ض ��اء الإعالم" ،ون � ��دوة
اف�ت�را�� �ض� �ي ��ة ب� �ع� �ن ��وان "عندما
ي���ص�ب��ح ال �ط �ع��ام ه��وي��ة :الأبعاد
الثقافية للطعام" ،وجل�سة بعوان
"ماذا �سيحدث لو قر�أت كل يوم
�ساعة" ،وور� �ش��ة ت��دري�ب�ي��ة حول
فنون الكتابة بعنوان "هل تنتظر
الإلهام لتكتب؟".

دائرة تنمية املجتمع توا�صل تفعيل اال�سرتاتيجية املتكاملة ملكافحة الإدمان يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أك��دت �سعادة د .ليلى الهيا�س –
املدير التنفيذي لقطاع التنمية
املجتمعية يف دائرة تنمية املجتمع
يف �أب��وظ �ب��ي �أن اال�سرتاتيجية
امل �ت �ك��ام �ل��ة مل �ك��اف �ح��ة الإدم� � � ��ان يف
�إم��ارة �أبوظبي �ست�ساهم يف وقاية
�أف ��راد املجتمع م��ن تعاطي املواد
امل �خ��درة ع�بر الك�شف امل�ب�ك��ر عن
ح� ��االت ال �ت �ع��اط��ي ق �ب��ل تطورها
وحت��ول �ه��ا �إىل م��ر���ض الإدم� � ��ان،
والنهو�ض بالآليات املتب ّعة لإعادة
دمج املر�ضى املتعافني يف املجتمع
والتدخل املبكر من خالل الربامج
التي �سيتم تفعيلها بالتعاون مع

ال�شركاء يف الإمارة.
ك �م��ا �أ� � �ش� ��ارت � �س �ع��ادت �ه��ا ع �ل��ى �أن
تفعيل اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة �سي�سهم
ب�شكل كبري يف احلد من الو�صمة
االج �ت �م��اع �ي��ة امل��رت �ب �ط��ة بحاالت
ال � �ت � �ع ��اط ��ي ،وت� �غ� �ي�ي�ر الثقافة
املجتمعية حول الإدمان باعتباره
م��ر���ض يتطلب ال�ت��دخ��ل الفوري
لتقدمي العالج ودمج املتعافني يف
الأ�سرة واملجتمع ككل.
ومت ال �ع �م��ل ع �ل��ى خ �ط��ة لتفعيل
اال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ة م� � ��ن خ �ل�ال
مرحلتني ،حيث تت�ضمن املرحلة
الأوىل جم�م��وع��ة م��ن امل �ب ��ادرات
ت�شمل رف��ع ال��وع��ي امل�ع��ريف لكافة
�أف ��راد املجتمع وتغيري الثقافة

املجتمعية ح��ول م��ر���ض الإدم ��ان
وف �ه��م ط�ب�ي�ع�ت��ه ل �ت �ق��دمي الدعم
الالزم من قبل الأ�سرة واملجتمع.
ف�ض ً
ال عن �إط�لاق حملة توعوية
متكاملة على من�صات التوا�صل
االجتماعي حتت �شعار "جمتمعي
معي" ت�ستهدف �أف� ��راد املجتمع
ومب �� �ش��ارك��ة خم�ت�ل��ف القطاعات
امل �ع �ن �ي��ة م �ث��ل ال �ق �ط��اع ال�صحي
والتعليمي واالجتماعي بالإ�ضافة
�إىل ق �ط��اع ال �� �ش��رط��ة والق�ضاء
وت ��رك ��ز ع �ل��ى ال �ت �ع��ري��ف بعوامل
ال ��وق ��اي ��ة م� ��ن خ �ط ��ر التعاطي
و�أه �م �ي��ة الك�شف امل�ب�ك��ر والعالج
وال��رع��اي��ة الالحقة .ومت م�ؤخراً
�إط � �ل� ��اق احل� �م� �ل ��ة ال�ت�روي �ج �ي ��ة

اخل��ا� �ص��ة ب��اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة على
م�ن���ص��ات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي،
وال �ت��ي الق��ت جن��اح �اً م�ل�ف�ت�اً منذ
�إط�لاق�ه��ا ،حيث جت��اوزت احلملة

املليون م�شاهدة خ�لال الأ�سبوع
الثالث من �إطالقها.
و�ستعمل �أي�ضاً فرق العمل خالل
املرحلة الأوىل على تفعيل برنامج
تثقيفي للوقاية من الإدمان �ضمن
البيئة املدر�سية ب��إم��ارة �أبوظبي،
وذل � � ��ك ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م� ��ع "هيئة
ال�ط�ف��ول��ة املبكرة" .ف���ض� ً
لا عن
تفعيل خدمات الرعاية ال�صحية
الأول� � �ي � ��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع قطاع
ال�صحة عن طريق حتديد نطاق
اخلدمات و�إجراءات الإحالة على
م�ستوى منوذج الرعاية وتطوير
النماذج والأدوات الالزمة لتفعيل
اخلدمات على م�ستويات الرعاية
املختلفة.

�أم ��ا امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن تنفيذ
اال�سرتاتيجية� ،ستبد�أ مع حلول
ع ��ام  2023ل�ت�ن�ت�ه��ي يف �أواخ� ��ر
ع��ام  2024حيث �سيتم �إطالق
جم �م��وع��ة م ��ن امل � �ب� ��ادرات �ضمن
اخل� �ط ��ة ال �ت �� �ش �غ �ي �ل �ي��ة للجهات
املعنية.
ي��ذك��ر �أن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ت�شمل
خم�س حماور هي :خف�ض العر�ض
"املكافحة" ،وال��وق��اي��ة ،والك�شف
وال�ع�لاج ،و�إع ��ادة ال��دم��ج ،و�أخرياً
حمور املمكنات الذي ي�ضم ممثلني
م��ن خمتلف اجل �ه��ات يف الإم ��ارة
ومي� �ث� �ل ��ون خم �ت �ل��ف القطاعات
ال �ت��ي ت���ص��ب ج�م�ي�ع�ه��ا يف تفعيل
اال�سرتاتيجية على �أك�م��ل وجه،

كما �سيعملون معاً لو�ضع �سيا�سة
تكفل احلفاظ على هوية و�سرية
معلومات املر�ضى ،وتطبيق نظام
متكامل لإدارة احلاالت ،وحتديد
�إجراءات محُ كمة لت�سجيل ور�صد
عوامل اخلطورة يف مراحل مبكرة
لتوفري التدخالت املنا�سبة واحلد
من �شروع التعاطي ،وت�شكيل جلنة
متخ�ص�صة يف � �ش ��ؤون التعاطي
والإدمان.
وت� �ظ� �ه ��ر ال� ��درا� � �س� ��ات احلديثة
والأرق� � � ��ام ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ت�صدر
ع��ن اجل �ه��ات املخت�صة يف جمال
م �ك��اف �ح��ة الإدم� � � � � ��ان� ،أن فئتي
ال �� �ش �ب��اب وامل ��راه� �ق�ي�ن ه �م��ا من
ب�ي�ن ال �� �ش��رائ��ح وال �ف �ئ��ات الأك�ث�ر

عر�ضة خلطر ال�شروع يف تعاطي
امل� ��واد امل �خ��درة والإدم � ��ان عليها،
وذل � � ��ك لأ� � �س � �ب� ��اب ع� ��دي� ��دة مثل
�ضعف امل�ه��ارات الوالدية و�إهمال
اح�ت�ي��اج��ات ال�ط�ف��ل العاطفية يف
مرحلة الطفولة املبكرة واملراهقة
وامل�شاكل الأ�سرية بالإ�ضافة �إىل
قلة و�ضعف املهارات االجتماعية
واحل �ي��ات �ي��ة .ك�م��ا ت���ش�ير العديد
من الدرا�سات �إىل �ضغط الأقران
ال �� �س �ل �ب��ي ودوره ك �ع��ام��ل خطر
ل�ل���ش��روع يف ال�ت�ع��اط��ي وم ��ن هذا
امل �ن �ط �ل��ق ت��رك��ز اال�سرتاتيجية
ع�ل��ى �إك �� �س��اب الأ� �س ��رة والأطفال
وامل ��راه� �ق�ي�ن امل � �ه� ��ارات ال�ل�ازم ��ة
ملواجهة �ضغط الأقران.

االثنني  1أغسطس  2022م  -العـدد 13608

�أخبـار الإمـارات

2022 - Issue No 13608

August

1

Monday

�شرطة دبي حتقق � 52أمنية للأطفال خالل الن�صف الأول
•• دبي -وام:

حققت �شرطة دبي � 52أمنية للأطفال من خمتلف اجلن�سيات والأعمار خالل الن�صف الأول من العام اجلاري .2022
وقال بطي �أحمد بن دروي�ش الفال�سي مدير �إدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع ب�شرطة دبي �إن القيادة
العامة متمثلة ب�إدارة التوعية الأمنية حققت �أمنيات الأطفال من خالل ا�صطحابهم بجوالت يف ال�سيارات الفارهة ب�شوارع
�إمارة دبي والتقاط ال�صور التذكارية وتقدمي الهدايا العينية لهم والتعريف باخلدمات التي تقدمها �شرطة دبي للجمهور
مب�شاركة الدمى ال�شرطية " ال�شرطي خالد وال�شرطية �آمنه " �إىل جانب م�شاركة الكالب البولي�سية يف الرتفيه وحتقيق
�أماين الأطفال.

و�أكد الفال�سي �إن �إدارة التوعية الأمنية حتر�ص بتوجيهات من �سعادة العميد خالد علي �شهيل مدير الإدارة العامة لإ�سعاد
املجتمع على توعية كافة �أف��راد املجتمع مبختلف فئاتهم العمرية بالربامج واخلدمات ال�شرطية املرورية واملجتمعية
واجلنائية حتقيقاً للتوجهات اال�سرتاتيجية ل�شرطة دبي يف تعزيز الأمن و�إ�سعاد املجتمع ،منوهاً �إىل �أن توعية الأطفال
ت�ستلزم �أ�ساليب ُمبتكرة وترفيهية وتثقيفية هادفة جتذب هذه الفئة وحتقق الهدف من الر�سائل التوعوية من العمل
ال�شرطي.
و�أ�شار �إىل �أن �شرطة دبي متتلك برنامج "�إ�سعاد طفل" الهادف �إىل حتقيق �أمنية الأطفال وذلك يف �إطار حر�صها على ن�شر
ال�سعادة ،الفتا �إىل �أن �شرطة دبي ال تتوانى عن تلبية �أو حتقيق الطلبات الهادفة �إىل �إ�سعاد الأطفال يف �إطار ر�سالتها بن�شر
ال�سعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة ال�شرطية التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً �إىل جانب دورها يف املجال الأمني.
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يف تقرير معريف جديد تناول  10ق�ص�ص جناح عاملية

«ابتكر» ت�ستعر�ض �أبرز التجارب احلكومية املبتكرة يف تعزيز امل�شاركة املجتمعية
•• دبي-الفجر:

�أطلق مركز حممد بن را�شد لالبتكار
احل� �ك ��وم ��ي ،ع�ب�ر امل �ن �� �ص��ة املعرفية
"ابتكر" ،ت �ق��ري��راً ج��دي��داً بعنوان
"امل�شاركة املجتمعية" ،ا�ستعر�ض فيه
 10جت��ارب ابتكارية من ت�سع دول
ح ��ول ال� �ع ��امل ،مت �ث��ل ق���ص����ص جناح
ع��امل�ي��ة يف ت�ع��زي��ز ��ش��راك��ة احلكومات
مع املجتمعات يف ت�صميم ال�سيا�سات
وامل �� �ش��اري��ع وال�ب�رام ��ج ودع� ��م �صناع
ال�ق��رار يف تطوير العمل واخلدمات
امل �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى ر�ؤى �أف � � ��راد املجتمع
وت�ط�ل�ع��ات�ه��م .وي �ه��دف ال�ت�ق��ري��ر �إىل
دع��م ق� ��درات ق ��ادة ال�ع�م��ل احلكومي
عرب تزويدهم ب�أفكار جديدة لتعزيز
امل�شاركة املجتمعية يف �صناعة القرار
وت�صميم امل�شاريع واملبادرات واحللول
املبتكرة التي ترتقي مب�ستويات جودة
ح �ي��اة امل�ج�ت�م�ع��ات ،وي�غ�ط��ي التقرير
 10جتارب مبتكرة يف هذا املجال يف
كل من �آي�سلندا وفنلندا و�أ�سرتاليا
وتايوان وبلجيكيا والواليات املتحدة
الأمريكية وفرن�سا وكندا �إ�ضافة �إىل
دولة الإمارات.
عبري تهلك� :شراكة تفاعلية بني
اجلهات احلكومية واملجتمع
وق ��ال ��ت ع �ب�ي�ر ت �ه �ل��ك م ��دي ��ر مركز
حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي،
�إن تقرير امل�شاركة املجتمعية يقدم
للمهتمني من حكومات وقادة العمل
احلكومي يف املنطقة وال�ع��امل مناذج
م�ب�ت�ك��رة يف ت�ط��وي��ر ع�لاق��ات �شراكة
تفاعلية بني اجلهات احلكومية و�أفراد
املجتمع عموماً واملتعاملني على وجه
اخل���ص��و���ص ،وت�ب�ن��ي ن�ه��ج ال�شراكات
يف ت�صميم م���ش��اري��ع و��س�ي��ا��س��ات من
املجتمع و�إليه.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ال�ت�ق��ري��ر ي�ع��رف بع�شر
جت��ارب عاملية طورتها  9دول ،متثل
من � ��اذج م �ت �ق��دم��ة يف ب �ن ��اء العالقة
الت�شاركية م��ع املجتمع ،ويف حتفيز
�أفراده على امل�شاركة يف ر�سم وت�صميم
امل �� �ش��اري��ع واخل� ��دم� ��ات وامل� � �ب � ��ادرات،
وحت��دي��د الأول ��وي ��ات ال�ت�ط��وي��ري��ة يف
املجاالت والقطاعات املرتبطة بحياة
املجتمع ،مبا ي�سهم يف ابتكار خدمات
وحلول وم�شاريع تنعك�س �إيجاباً على
املجتمع وت��رت�ق��ي مب�ستويات العمل
احلكومي وتعزز تناف�سيته عاملياً.

املجتمعية ال��ذي ي�ق��وم على �إ�شراك
�أف ��راد املجتمع يف احل�ي��اة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية وتعزيز
م�ساهمتهم يف ر�سم الأه��داف العامة
للحكومات ،وي�شري �إىل �أن م�شاركة
املجتمع مت ّثل امل�ساهمة املنظمة لأكرب
قدر ممكن من فئاته يف �صنع القرار
احل �ك ��وم ��ي .وي���س�ت�ع��ر���ض التقرير
تطور امل�شاركة املجتمعية والتحوالت
التي �شهدتها على م�ستويي املفهوم
واملمار�سة خالل العقدين املا�ضيني،
وي � �ت � �ط ��رق �إىل دور تكنولوجيا
االت�صاالت يف بناء ج�سور التوا�صل،
ودع � ��م اجل� �ه ��ود احل �ك��وم �ي��ة لتعزيز
ال �� �ش��راك��ات م��ع امل�ج�ت�م��ع يف تطوير
احل�ل��ول وامل �ب��ادرات واخل��دم��ات التي
تلبي طموحات الأفراد.
�آي�سلندا ..من�صة مل�شاركة املجتمع
يف ت�صميم ال�سيا�سات
وي �ت �ن ��اول ال �ت �ق��ري��ر جت��رب��ة من�صة
م �ف �ت��وح��ة امل �� �ص ��ادر ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت
ي���س�ت�خ��دم�ه��ا �أك�ث��ر م��ن  56%من
امل �ق �ي �م�ي�ن مب ��دي �ن ��ة ري �ك �ي��اف �ي��ك يف
�آي �� �س �ل �ن��دا .ي �ت��م م��ن خ�لال �ه��ا �إع� ��داد
قائمة خمت�صرة باملقرتحات الأولية
بوا�سطة �أع�ضاء من جمل�س املدينة
قبل �أن يتم ن�شرها من �أجل الت�صويت
عليها ،ومنذ �إط�ل�اق املن�صة� ،أنفقت
املدينة  17.5مليون دوالر على �أكرث
من � 787سيا�سة مقرتحة من �أفراد
املجتمع.
ومت �ك��ن امل�ن���ص��ة � �س �ك��ان امل��دي �ن��ة من
ت�سجيل ال��دخ��ول �إل�ي�ه��ا ع�بر الربط
م ��ع ح �� �س��اب��ات م �ن �� �ص��ات التوا�صل
االجتماعي مثل في�سبوك �أو تويرت،
فيما تتطلب امل�شاركة يف الت�صويت
من امل�ستخدمني احل�صول على ت�أكيد
م��ن ال���س�ج��ل ال �ق��وم��ي ل�ل�ن��اخ�ب�ين يف
�آي�سلندا ،وقد و�صل عدد م�ستخدمي
املن�صة �أك�ثر من ن�صف تعداد �سكان
املدينة ،ويف ع��ام � 2021أر�سل �أكرث
م��ن � 16أل� ��ف م���س�ت�خ��دم �أك�ث��ر من
 5800فكرة ،كما �شهد العام ذاته
�إطالق موقع ُ�سمي "�أولوياتك" ،وهو
من�صة ع�بر الإن�ت�رن��ت م��ن ت�صميم
م�ؤ�س�سة املواطنني الآي�سلندية ،وهي
م�ؤ�س�سة غ�ير رب�ح�ي��ة ت�سعى لو�ضع
�إ�سرتاتيجيات رقمية مل�شاركة �أفراد
املجتمع ،وتتيح لهم اق�تراح �سيا�سات
ملناق�شتها عرب الإنرتنت.

ط��ورت��ه م��دي�ن��ة هل�سنكي يف فنلندا
ل �ت �ع��زي��ز وع � ��ي امل ��وظ� �ف�ي�ن ب�أهمية
م �� �ش��ارك��ة �أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ،يتمثل
بـ"لعبة امل�شاركة" وه��ي لعبة لوحية
مي�ك��ن �أن تلعبها ف ��رق ��ص�غ�يرة من
املديرين وموظفي ال�صف الأمامي
يف اجل � �ه� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،يتع ّرف
امل�شاركون فيها على عدد من و�سائل
�إ�شراك �أفراد املجتمع يف عملهم بدءاً
من االجتماعات العامة وجمموعات
ال�ترك �ي��ز وح �ت��ى امل �� �ش��ارك��ة يف و�ضع
امليزانية.
وج� ��اء �إط �ل��اق ال �ل �ع �ب��ة ب �ه��دف جعل
جم �ل ����س امل ��دي� �ن ��ة �أك �ث ��ر ا�ستجابة
لتطلعات الأف ��راد ،وللم�شاركة فيها،
جت�ت�م��ع ف ��رق ت �ت �ك��ون م ��ن 30 - 7
�شخ�صا ح ��ول ل��وح��ة ال�ل�ع�ب��ة وتكون
م �ع �ه��م �أوراق م�ل�اح �ظ��ات و�أق �ل��ام.
ومب �� �س��اع��دة م���ش��رف م � ��د َّرب ،تختار
امل �ج �م��وع��ة حت ��دي � �اً ي �ع �م �ل��ون عليه
وي �ح �ت��اج��ون �إىل ج �م��ع امل ��زي ��د من
الآراء واملُ��دخ�لات من �أف��راد املجتمع
ب�ش�أنه ،وبعد ذلك ،تنتقل اللعبة عرب
�سل�سلة من املراحل الهدف منها هو
احل��وار ب�ش�أن م��دى �أهمية امل�شاركة
املجتمعية .ويف منت�صف اللعبة ،يتم
ت�ق��دمي جم�م��وع��ة م�ك��ون��ة م��ن 200
بطاقة ،ت�ضم كل منها �أداة للم�شاركة
ا� �س � ُت �خ��دم��ت يف امل ��ا�� �ض ��ي ،لت�ساعد
امل�شاركني يف حتديد الأدوات الأن�سب
للنجاح يف التحدي.

بوابة �أعمال لو�س �أجنلو�س
وي �ع��رف ت�ق��ري��ر امل���ش��ارك��ة املجتمعية
ب�ت�ج��رب��ة ط��وره��ا ف��ري��ق االبتكارات
يف ل��و���س �أجن �ل��و���س ،تتمثل يف بوابة
ل�ل�أع �م��ال ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت بت�صميم
مبتكر م��ع �إم�ك��ان�ي��ة ال��و��ص��ول �إليها
ب�سطت
وا�ستخدامها ب�سهولة ،حيث ّ
را م��ن �إج� ��راءات عملية ت�أ�سي�س
ك�ث�ي ً
ال�شركات يف املدينة.
وق��د مت �إط�لاق البوابة بعد الت�شاور
مع رواد �أعمال حمليني ومع الهيئات
احل �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ف��اع�ل��ون معها،
بهدف تقليل متو�سط الوقت املطلوب
ل�ت��أ��س�ي����س ��ش��رك��ة م��ن ��س�ت��ة �أي ��ام �إىل
يوم واحد فقط .وعلى مدار الأ�شهر
ال�ع���ش��رة الأوىل ل �ه��ا ،ج��ذب��ت بوابة
الأعمال اجلديدة عرب الإنرتنت �أكرث
من � 60ألف م�ستخدم.
وق���ض��ى ف��ري��ق االب �ت �ك��ارات يف لو�س
�أجن�ل��و���س وق� ًت��ا ط��وي�اً يف النقا�ش مع
امل�����ش��ارك��ة املجتمعية يف �صنع لعبة فنلندية لت�شجيع امل�شاركة ال�ع��دي��د م��ن ال���ش��رك��ات لال�ستف�سار
القرار
عن طبيعة البيانات املطلوب توافرها
املجتمعية
وي �ع � ّرف ال�ت�ق��ري��ر مب�ف�ه��وم امل�شاركة وي���س�ت�ع��ر���ض ال�ت�ق��ري��ر ح�ل ً�ا مبتكراً على املن�صة ،كما عقد جل�سات نقا�ش

مع الكثري من مالكي ال�شركات لفهم
جتربة كيفية ت�أ�سي�س ال�شركات .وبعد
ذلك ،مت �إجراء مناق�شات مع الهيئات
احل �ك��وم �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة مل �ع��رف��ة كيفية
تب�سيط عملية ال�ت��وا��ص��ل والتقدم
ب �ط �ل �ب��ات ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ت�صاريح
ت�أ�سي�س الأعمال.
جلنة م��ل��ب��ورن :هيئات م�شورة
مرتكزة حول املدينة
وي� �ت� �ن ��اول ال �ت �ق ��ري ��ر جت ��رب ��ة جلنة
م �ل �ب��ورن وه ��ي م�ن�ظ�م��ة غ�ي�ر ربحية
مقرها مدينة ملبورن يف �أ�سرتاليا،
مت ت�أ�سي�سها حل�شد جهود ال�شركات
والأو� � �س ��اط الأك��ادمي �ي��ة واملنظمات
من �أجل م�شاركة الأن�شطة والتعاون
وت�ق��دمي امل���ش��ورة للحكومة ،وي�شغل
ع�ضويتها �أك�ث�ر م��ن  150م�ؤ�س�سة
خم�ت�ل�ف��ة .وي�ت�م�ث��ل ه��دف ال�ل�ج�ن��ة يف
احلفاظ على مكانة ملبورن باعتبارها
واح ��دة م��ن �أف���ض��ل امل��دن ال�ت��ي توفر
�سبل العي�ش يف العامل.
ُت ��دار اللجنة م��ن قبل جمل�س �إدارة
مكون من  14ع�ضواً يجتمعون �ست
مرات يف العام ،ورغم �أن اللجنة َتعترب
هيئة للم�شورة وال�ف�ك��ر ،فهي تعمل
بطريقة �أق��رب �إىل كونها جمموعة
� �ض �غ��ط ،وت �� �س �ع��ى لأن ت �ك ��ون ملمة
ب�ك��ل ال���س�ي��ا��س��ات امل�ح�ل�ي��ة م��ن خالل
اال�ستعانة ب�أع�ضاء من كل القطاعات
االقت�صادية وجميع فئات املجتمع.
ُت�ص َّنف نتائج �أع �م��ال جلنة ملبورن
يف ث�لاث فئات :التعاون مع القطاع
اخلا�ص ،وت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات ،وو�ضع
ال �� �س �ي��ا� �س��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،وترتكز
مو�ضوعات �أعمالها على �أربعة حماور
رئي�سية ت���ش�م��ل :اق�ت���ص��اد امل�ستقبل
وال�ب�ن�ي��ة التحتية وحت���س�ين املناطق
احل���ض��ري��ة وحت���س�ين �� ُ�س�ب��ل املعي�شة.
وقد �أ�سهمت اللجنة يف �أعمال تطوير
وتنفيذ العديد من م�شروعات املدينة
الكربى ،مثل �إعادة تطوير دوكالندز،
وتطوير مطار ملبورن ،وغريها.

لرت�سيخ بيئة تدعم وت�ع��زز االبتكار
"يف تايوان" :النقا�ش العام والتو�صل �إىل ح�ل��ول فعالة ،ويعمل
على حل حتد خمتلف كل �شهر.
للقوانني
ويتناول التقرير جتربة من�صة "يف
تايوان" الذكية التي طورتها تايوان  100×100ن��ظ��ام مقرتحات
لتفعيل احلوار مع املجتمع يف جماالت بلجيكي مبتكر
مناق�شة القوانني والت�شريعات ،وبد�أت وي� �ع ��رف ال �ت �ق��ري��ر ب �ت �ج��رب��ة مدينة
فكرتها عندما حاولت وزارة املالية يف ن�ي�ن��وف ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة ب ��إط�ل�اق حملة
تايوان تقنني مبيعات بع�ض املنتجات “ ”100×100لت�شجيع تعزيز
عرب الإنرتنت وعمل امل�س�ؤولون على م�شاركة �أف��راد املجتمع يف ال�سيا�سات
و�ضع لوائح ُت�صعب وحتد من �إ�ساءة املحلية ،وتقوم فكرة املبادرة على �أنه
والق�صر للنظام �إذا ح�صلت الفكرة املقدمة على ما ال
ا�ستغالل الأط �ف��ال
ّ
الإلكرتوين اجلديد ،فلج�أوا �إىل �أداة يقل عن � 100صوت يف  100يوم،
جديدة للنقا�ش اجلماعي بحثاً عن ف�ستتم مناق�شتها بوا�سطة جمل�س
املدينة يف غ�ضون ال�شهرين التاليني
الدعم وامل�ساعدة.
ومت� �ث ��ل امل �ن �� �ص��ة م �� �س��اح��ة لأف � � ��راد و� �س �ي �ت �ل �ق��ى م �ق ��دم �ه ��ا م�ل�اح �ظ ��ات
جمتمع تايوان للتفاعل مع احلكومة حمددة.
وامل�شاركة يف تقدمي حلول ومقرتحات واع �ت �ب��ارا م��ن ب��داي��ة ع ��ام ،2021
للتحديات وال�ت���ص��وي��ت عليها ،وقد �شارك � 873شخ�صاً يف هذا امل�شروع،
متت �إ�ضافة العديد من التح�سينات وب�ل�غ��ت  7م �ق�ترح��ات احل ��د الأدن� ��ى
ع �ل��ى امل �ن �� �ص��ة ،ويف ع ��ام  2019مت املطلوب للمناق�شة بوا�سطة املجل�س،
ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا مل�ن��اق���ش��ة ال �ع��دي��د من وتت�ضمن معايري تقدمي املقرتحات،
م���س��ودات ال�ق��وان�ين ،وم��ن ث��م �شهدت �أن ي �ت��م ال �ت �ق��دمي ع ��ن ط��ري��ق جهة
الكثري م��ن التحديثات التي �شملت حكومية حملية ،و�أن ي�ك��ون املقرتح
جم �م��وع��ة م ��ن الأدوات مفتوحة ي�خ��دم ال�صالح ال �ع��ام ،و�أال يت�ضمن
امل�صادر جلمع مقرتحات ،وم�شاركة �أي متييز ب�ين �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ،و�أال
امل�ع�ل��وم��ات ،وتنظيم اال�ستطالعات ،تتجاوز ميزانيته  5000ي��ورو ،و�أن
وم �ن��ذ �أغ �� �س �ط ����س ع ��ام  ،2018مت يكون مبتكراً وغ�ير تقليدي وقاب ً
ال
ا�ستخدام املن�صة يف  26ح��ال��ة ،ومت التطبيق خالل مدة حمددة.
التو�صل �إىل �إجراء حكومي حا�سم يف
روي-مامليزون� :إ�شراك املجتمع
 80%منها.
ب�ش�أن ميزانيات مكافحة انت�شار
فريق "النمر" 25 :رائد �أعمال الأوبئة
يطورون احللول لتحديات مدينة يف �ضاحية روي-م��امل�ي��زون يف فرن�سا
ح �ي��ث ي �ع �ي ����ش �أك �ث��ر م ��ن � 78أل ��ف
كالغاري
وي�ستعر�ض تقرير امل�شاركة املجتمعية �شخ�ص� ،ضمن ال���ض��واح��ي الغربية
جت��رب��ة "فريق النمر" " Tigerللعا�صمة باري�س ،مت �إط�لاق من�صة
 "Teamوه� � ��و “فريق غري للم�شاركة املجتمعية عام  2018ملنح
تقليدي” ي�ضم �أك�ثر من  25رائدا �أفراد املجتمع فر�صة �أف�ضل للتعبري
�أع� �م ��ال ي�ج�ت�م�ع��ون � �ش �ه��ري �اَ لإيجاد عن �آرائهم ب�ش�أن عملية �صنع القرار،
ح�ل��ول لتحديات مدينة ك��ال�غ��اري يف ويف عام  ،2019مت حتديد مدة �شهر
غ ��رب ك �ن��دا .وه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة جتمع ون�صف �أم��ام �أف ��راد املجتمع لإر�سال
ب�ي�ن م ��زي ��ج م �ت �ن��وع م ��ن الأط � � ��راف �أف �ك��ار م���ش��روع��ات مبتكرة م��ن �أجل
املعنية معا مل��دة �ساعتني ون�صف من املدينة ،وح��دد جمل�س املدينة ثالثة
�أجل فهم وحتليل التحديات املعقدة ،معايري لتقدمي الأف�ك��ار �أو امل�شاريع
والتو�صل �إىل �أفكار ،و�صياغة حلول امل�ب�ت�ك��رة ،ت�شمل �أن ي �خ��دم ال�صالح
م�ب��دئ�ي��ة و�إخ���ض��اع�ه��ا ل�لاخ�ت�ب��ار من العام ،و�أن تتوافق الفكرة مع �أي من
قبل امل�ستخدمني.
املحاور ال�سيا�سية ال�سبعة للحكومة،
آراء
ل
ا
�ذه
�
ه
�ين
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�
م
وم��ن خ�ل�ال اجل�
و�أال ت��زي��د ميزانية تنفيذ ك��ل فكرة
امل�ت�ن��وع��ة ،ب��إم�ك��ان ف��ري��ق “ Tigerع�ل��ى ح��دة ع��ن � 40أل ��ف ي ��ورو بحد
 ”Teamال�ع�م��ل يف �أط ��ر زمنية �أق�صى.
حمددة دون �إهدار �أي وقت ،والتو�صل وجنحت املن�صة يف ا�ستقطاب �أكرث من
�إىل ح �ل��ول م�ت�م�ي��زة غ�ي�ر متوقعة� 30 .ألف م�شارك لزيارتها ،ما ن�سبته
وت �ع��د جت��رب��ة ال �ف��ري��ق من ��وذج� �اً يف حوايل  40 %من �سكان ال�ضاحية،
التعاون بني �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الواحدة وفيما بعد ،تزايدت �أع��داد امل�سجلني

ح �ي��ث ت�ع��ر��ض��ت ال ��دول ��ة لأزم � ��ة ومت القائم على املهارات و�أثره االجتماعي
�إي� �ق ��اف م�ع�ظ��م م �� �ش��روع��ات املدينة ودور ال�شباب يف حتقيق ر�ؤية الإمارات
م�ؤقتاً ب�سبب تف�شي فريو�س كوفيد العربية املتحدة .2021
 ،19وع �ن ��دم ��ا دخ� �ل ��ت ف��رن �� �س��ا يف
�إغ �ل��اق ت� ��ام ،ج�ع�ل��ت ح �ك��وم��ة روي -م�شروع ت�صميم اخلم�سني عاماً
مامليزون من �أولوياتها احلفاظ على املقبلة لدولة الإمارات
ا�ستمرار احل��وار م��ع �أف ��راد املجتمع ،وا�ستعر�ض التقرير م�شروع ت�صميم
فا�ستخدمت املن�صة مل�شاركة املعلومات اخل �م �� �س�ين ع ��ام� �اً ال� �ق ��ادم ��ة لدولة
م��ع املقيمني ،وتن�سيق ج�ه��ود العمل الإمارات ،الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو
التطوعي ،وتنظيم فعاليات جمتمعية ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
عرب الإنرتنت.
ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل" ،م��ع حلول
حلقات �شبابية� :إ�شراك ال�شباب اليوبيل الذهبي لدولة الإم��ارات عام
 ،2021بهدف �إ�شراك �أفراد املجتمع
يف عملية �صنع القرار
وتناول التقرير جتربة حكومة دولة يف ر�سم م�ستقبل الدولة.
الإم ��ارات يف متكني ال�شباب وتعزيز ويندرج امل�شروع حتت جمموعة �أكرب
م �� �ش��ارك �ت �ه��م يف حت��دي��د التوجهات من املبادرات ل�صياغة اال�سرتاتيجية
احلكومية وت�صميم وتنفيذ املبادرات الوطنية التي �ستعد دول��ة الإمارات
الوطنية الكربى ،يف م�سعى لرت�سيخ على مدى ال�سنوات اخلم�سني املقبلة،
ح� �� ��س امل� ��واط � �ن� ��ة ال� �ف ��اع� �ل ��ة لديهم ويتمثل هدفه الرئي�سي يف اجلمع بني
واالرت� � �ق � ��اء مب �� �س��اه �م �ت �ه��م يف تقدم �أف��راد املجتمع لو�ضع ركائز وعنا�صر
خطة مئوية الإمارات .2071
املجتمع ومنو االقت�صاد.
وتطرق التقرير �إىل م�ب��ادرة حلقات وي �ق ��ع يف � �ص �م �ي��م م � �ب ��ادرة ت�صميم
��ش�ب��اب�ي��ة� ،إح� ��دى م �ب��ادرات امل�ؤ�س�سة اخل �م �� �س�ين ع ��ا ًم ��ا ال� �ق ��ادم ��ة من�صة
االحتادية لل�شباب التي متثل من�صة رق �م �ي ��ة م �ف �ت��وح��ة � �ص �م �م��ت جلمع
ح��واري��ة ت�ت�ن��اول م��وا��ض�ي��ع مرتبطة �أف � �ك� ��ار م� ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن واملقيمني
بال�شباب ُت �ع��زز امل���ش��ارك��ة امل�ستدامة ح��ول ر��س��م م���س��ارات اخلم�سني عاماً
ل�صياغة ح�ل��ول مبتكرة للتحديات املقبلة يف دولة الإم��ارات ،يف قطاعات
ت�شمل ال���ص�ح��ة وال�ت�ع�ل�ي��م والتنمية
العاملية.
و ُتعقد احللقات على �شكل منتديات االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��اد والبيئة
ُتتيح لل�شباب الفر�صة للتعبري عن والإ�سكان وال�سياحة وري��ادة الأعمال
�آرائ�ه��م ح��ول التحديات املختلفة ،يف واال�ستثمار وتنمية امل�ه��ارات والقيم
حلقات ت�ه��دف ل�ل�إج��اب��ة على �س�ؤال امل �ج �ت �م �ع �ي��ة وال �ث �ق��اف��ة وال �ع�ل�اق ��ات
رئي�سي م��ن خ�لال مناق�شات عملية الأ�سرية والريا�ضة وال�شباب والأمن
وتو�صيات من ال�شباب لل�شباب .كما الغذائي والعلوم والتقنيات املتقدمة.
تتيح احل�ل�ق��ات لل�شباب ط��رح �أفكار وق� � � ��د خ� ��� �ض� �ع ��ت ه� � � ��ذه امل � ��دخ �ل��ات
جديدة واختبارها واال�ستماع لر�أيهم ل �ل �م��راج �ع��ة م ��ن ف� ��رق متخ�ص�صة
حول ال�سيا�سات �أو امل�شاريع القادمة .وم��ن ث��م �ُ��ص�ن�ف��ت �ضمن ق��ائ�م��ة �أهم
وت� � �ع � ��د احل � �ل � �ق� ��ات �أداة ت ��وا�� �ص ��ل الأفكار والتو�صيات مل�ستقبل الدولة.
ت�ستخدمها حكومة الإم��ارات لتعزيز ث ��م ُط ��رح ��ت ك �م��دخ�ل�ات للمكونات
م���ش��ارك��ة ال���ش�ب��اب ،وت�سهم احللقات الأخ ��رى ل�ل�م�ب��ادرة ،وع�ق��دت العديد
يف ب �ن ��اء ق ��اع ��دة م �ع��رف �ي��ة لل�شباب م��ن االجتماعات التي جمعت وزراء
وت ��ؤه �ل �ه��م ل�ي���ص�ب�ح��وا �أك �ث�ر كفاءة ،م��ع �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ل�لا��س�ت�ف��ادة من
كما �أنها مفيدة ل�صناع القرار كونها تطلعاتهم و�أفكارهم امل�ستقبلية.
ت�ساعدهم على فهم تط ّلعات ال�شباب وا� �س �ت �� �ض��اف ال �ف��ري��ق امل� ��� �س� ��ؤول عن
و�أح�لام�ه��م و�أول��وي��ات�ه��م والتحديات امل�ب��ادرة ال�شركات الوطنية والعاملية
وامل� �ن� ��� �ش� ��آت ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة
التي يواجهونها.
وب �ل��غ ع ��دد احل �ل �ق��ات ال���ش�ب��اب�ي��ة منذ وال���ش��رك��ات النا�شئة ورواد الأعمال
�إط�ل�اق امل �ب��ادرة وح�ت��ى يناير املا�ضي يف ف�ع��ال�ي��ات ون�ق��ا��ش��ات م�ت�ع��ددة ،كما
 292حلقة نوق�شت فيها موا�ضيع بادرت جهات حكومية �أخرى ب�إطالق
م �ت �ن��وع��ة م �ث��ل ال �� �ش �ب��اب وامل � �ه� ��ارات فعاليات متنوعة ،وحققت مبادرات
امل�ستقبلية ،وال�شباب وريادة الأعمال ،امل �� �ش��ارك��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال �ع��دي��د من
وال�شباب والتمويل ،واملر�أة الإماراتية النتائج الإيجابية ،و�ساهمت يف جمع
يف � �س��وق ال �ع �م��ل ،و�إ�� �ش ��راك ال�شباب مئات الأف�ك��ار الإبداعية والطموحة
ومتكينهم مل�ستقبل م�ستدام ،والتعليم من خمتلف فئات املجتمع.

«االحتادي للتناف�سية والإح�صاء» ي�ستعر�ض مبادرات الإمارات يف اخلرائط البيانية خالل م�شاركته يف م�ؤمتر دويل ب�أمريكا
�أل�ق��اه��ا يف امل��ؤمت��ر �أن دول��ة الإم ��ارات
•• دبي  -وام:
ت ��ؤم ��ن ب ��أه �م �ي��ة االب �ت �ك��ار وتوظيف
ا�ستعر�ض خرباء من املركز االحتادي التكنولوجيا يف التعامل مع املتغريات
للتناف�سية والإح�صاء م�ب��ادرات دولة امل�ستقبلية ومع ما تفرزه امل�ستجدات
الإم � ��ارات يف جم��ال �أن�ظ�م��ة خرائط التقنية م��ن ك��م ه��ائ��ل م��ن البيانات
البيانات اجليومكانية خالل م�شاركة التي ت�شكل كنزاً حقيقياً فيما لو مت
حكومة دول��ة الإم��ارات �ضمن الدورة ا�ستخدامها بال�شكل الأمثل.
الـ  42من م�ؤمتر "�إيزري" الدويل وق��ال" :ميثل ا�ستثمار حكومة دولة
 2022الذي عقد يف مدينة "ديغو" الإم� � ��ارات يف امل �� �ش��روع��ات وامل �ب ��ادرات
يف والي ��ة "كاليفورنيا" بالواليات الرئي�سية يف قطاع البيانات وتطبيقات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة وي �ع �ت�بر �أك�ب�ر الذكاء اال�صطناعي وتقنيات التحول
م��ؤمت��ر لنظم املعلومات اجلغرافية ال��رق �م��ي جت �� �س �ي��داً وا� �ض �ح �اً لر�ؤية
يف العامل.
القيادة يف �ضرورة ا�ست�شراف امل�ستقبل
وا�ستقطب امل�ؤمتر �أكرث من � 14ألف واجل ��اه ��زي ��ة ال �ك��ام �ل��ة للمتغريات
خبري ومتخ�ص�ص يف علوم البيانات املختلفة على ال�صعيد العاملي بحيث
واخل � ��رائ � ��ط ال �ب �ي��ان �ي��ة اجلغرافية تكت�سب ال�ب�ي��ان��ات �أه�م�ي��ة ق���ص��وى يف
ومم �ث �ل�ي�ن ع ��ن امل �ن �ظ �م��ات الدولية ات �خ��اذ ال� �ق ��رار ،و� �ص �ي��اغ��ة امل� �ب ��ادرات
وم��راك��ز الإح �� �ص��اء وع �ل��وم البيانات وامل�شاريع امل�ستقبلية".
�إ�ضافة �إىل ح�ضور كبري من م�ؤ�س�سات وا�ستعر�ض حممد ح�سن مبادرات دولة
القطاع اخلا�ص املهتمة بعلوم البيانات الإمارات يف جمال التوظيف الرقمي
واخلرائط اجليومكانية حول العامل .للبيانات ال�ضخمة وتطبيقاتها على
و�أك � ��د � �س �ع��ادة حم �م��د ح �� �س��ن ،املدير من�صات اخلرائط البيانية ..الفتا �إىل
التنفيذي لقطاع الإح�صاء والبيانات �أب��رز امل�شاريع الوطنية التي �أطلقها
الوطنية يف املركز االحتادي للتناف�سية املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء
والإح � �� � �ص ��اء خ�ل��ال ك �ل �م��ة رئي�سية يف جمال اخلرائط البيانية ،ومناذج

م��ن من�صات خ��رائ��ط ال�ب�ي��ان��ات التي
ن�ف��ذه��ا امل��رك��ز االحت� ��ادي للتناف�سية
والإح�صاء باعتماد تقنيات البيانات
ال �� �ض �خ �م��ة وت �ط �ب �ي �ق��ات ت �ع �ل��م الآل� ��ة
ك�خ��ري�ط��ة ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل �ي��ة لدولة
الإمارات على مدى  50عاماً.
وتطرق �إىل �أبرز املتغريات يف خريطة
ال �ن �م��و ال �ع �م��راين ل��دول��ة الإم� � ��ارات
م��ن خ�ل�ال الأ� �ض ��واء الليلية و�صور
الأق�م��ار ال�صناعية وخريطة بيانات
ال�سياحة واملن�ش�آت الفندقية وغريها
م��ن م�ن���ص��ات اخل��رائ��ط الإح�صائية
والبيانية التي نفذها املركز الإحتادي

للتناف�سية والإح�صاء خالل ال�سنوات
املا�ضية بهدف دعم �صناعة القرار� ،أو
�صياغة امل�شاريع وامل �ب��ادرات وكذلك
ت��وف�ير ال�ب�ي��ان��ات ال��دق�ي�ق��ة واملحدثة
لقطاع الأعمال واملجتمع داخل دولة
الإمارات وخارجها.
ورك � � ��ز امل � ��ؤمت � ��ر ع �ل ��ى ال� �ع ��دي ��د من
ال�ف�ع��ال�ي��ات املتخ�ص�صة ال�ت��ي �شملت
املنتدى التنفيذي للحكومات والذي
مي�ث��ل ح��دث �اً رئ�ي���س�ي�اً ��ض�م��ن م�ؤمتر
"�إيزري" الدويل يلتقي خالله نخبة
امل� ��دراء ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين و� �ص � ّن��اع القرار
يف اجل�ه��ات احلكومية ،م��ع املنظمات
الإح�صائية وم�ؤ�س�سات علوم البيانات
ح ��ول ال �ع��امل وي �ت��م خ�لال��ه م�شاركة
اخلربات وا�ستعرا�ض �أف�ضل املمار�سات
وق�ص�ص النجاح وتقنيات اال�ستجابة
ل�ل�ت�ح��دي��ات اجل ��دي ��دة وامل �ت �ط��ورة يف
جمال البيانات اجلغرافية.
و��ش��ارك امل��رك��ز االحت ��ادي للتناف�سية
والإح �� �ص ��اء يف ع��ر���ض جت��رب��ة دولة
الإمارات حول التك ّيف مع التغيريات
العاملية وكيفية اال�ستجابة لها من
خ�لال اال�سرتاتيجية ال�ت��ي طورتها
ح �ك��وم��ة الإم � � � � ��ارات يف ا�ست�شراف

امل�ستقبل وجت��رب��ة امل��رك��ز يف تطوير
�أنظمة حكومية تعتمد على البيانات
م��ن خ�ل�ال ��س�ي�ن��اري��وه��ات جت�ع��ل من
ا�ست�شراف امل�ستقبل ج��زءاً من عملية
التخطيط اال��س�ترات�ي�ج��ي ،و�إط�ل�اق
اخلطط وال�سيا�سات يف جمال تطوير
حوكمة الأنظمة اخلا�صة بالبيانات.
ك�م��ا ��ش�م��ل امل ��ؤمت��ر ج�ل���س��ات حوارية
رك ��زت ع�ل��ى ال�ت�ح��دي��ات وال �ف��ر���ص يف
جمال البيانات اجلغرافية وتطورها
حيث ��ش��ارك خ�براء امل��رك��ز االحتادي
ل �ل �ت �ن��اف �� �س �ي��ة والإح � �� � �ص� ��اء يف حلقة
نقا�شية مع مركز �إح�صاء جمهورية
ليتوانيا ووكالة اخلرائط اجلغرافية
يف هولندا ودار النقا�ش حول التطور
يف ت�ق�ن�ي��ات و�أ� �س��ال �ي��ب حت� �وّل ال ��دول
اىل ا��س�ت�خ��دام ال�ب�ي��ان��ات اجلغرافية
واعتمادها يف �صنع القرار وخ�صو�صاً
بعد جائحة "كوفيد."-19
ويف ج�ل���س��ة خ�ب��راء ن �ظ��م املعلومات
اجلغرافية والإح���ص��اء ناق�ش خرباء
امل��رك��ز م��ع مكتب ال�ت�ع��داد الأمريكي
ومنظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة التابعة
ل� �ل� ��أمم امل� �ت� �ح ��دة �� � �ض � ��رورة تكامل
ال�ب�ي��ان��ات الإح���ص��ائ�ي��ة واجلغرافية

املكانية وم��دى �أهميتها �أك�ثر من �أي
وق��ت م�ضى لإن �ت��اج ب�ي��ان��ات موثوقة
وحمدثة ،تعزز من تطوير ال�سيا�سات
و�صناعة القرار.
ك� �م ��ا ع ��ر� ��ض امل� ��رك� ��ز جت ��رب ��ة دول� ��ة
الإم � � � � ��ارات ح � ��ول �أه� �م� �ي ��ة التمكني
اجل � �غ� ��رايف ل �ل �ب �ي��ان��ات ال��وط �ن �ي��ة يف
خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع ودع ��م ��ص�ن��ع القرار
وال �ت �خ �ط �ي ��ط احل� ��� �ض ��ري وت ��وزي ��ع
اخل��دم��ات املجتمعية و�إدارة الأزمات
حيث ق��دم خ�ب�راء امل��رك��ز �أم�ث�ل��ة على
تبنيه لتقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي
اجل� � �غ � ��رايف ""Geo-AIونظم

امل �ع �ل��وم��ات اجل �غ��راف �ي��ة " "GISيف
م �ن �ت �ج��ات الإح� � ��� � �ص � ��اءات الوطنية
وحت�ل�ي�لات خ��دم��ات امل�ج�ت�م��ع ،والتي
ت�ش ّكل ج ��زءاً م��ن خم��رج��ات خريطة
البيانات الإح�صائية املوحدة للدولة
"."1MAP
واخ �ت �ت��م م �� �س ��ؤول��و امل��رك��ز االحت ��ادي
للتناف�سية والإح�صاء م�شاركتهم يف
م�ؤمتر "�إيزري" باالجتماع مع ديردي
بي�شوب رئي�سة البيانات اجلغرافية يف
مكتب االح���ص��اء الأم��ري�ك��ي حيث مت
مناق�شة التحوالت اجلذرية لتقنيات
البيانات اجليومكانية و�آليات العمل

احلديثة كالتي مت اعتمادها م�ؤخراً
يف تنفيذ التعداد ال�سكاين للواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة وال � ��ذي غطى
حوايل  331مليون ن�سمة ،موزعني
على  50والية.
وق � � ��دم � � ��وا ل � �ل � �ج ��ان ��ب الأم � ��ري� � �ك � ��ي
ا��س�ت�ع��را��ض�اً لأه ��م م �ب��ادرات التحول
ال��رق�م��ي للبيانات يف دول��ة الإم ��ارات
وم �� �س �ت �ج��دات �إط �ل��اق م ��ؤ� �ش��ر ن�ضج
ال �ب �ي��ان��ات احل �ك��وم��ي وال� � ��ذي يلبي
تطلعات الدولة بتطبيق �آلية حديثة
حلوكمة البيانات والتحول الرقمي
با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
كري�ستال اليت لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1007654:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيجي
لتنظيم احلفالت واملنا�سبات
رخ�صة رقم CN 2721328:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/درب
اخلري للو�ساطة العقارية
رخ�صة رقم CN 3980358:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شالور كافيه
رخ�صة رقم  CN 2737782:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل يو�سف احمد هزمي ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سهيل مفتاح �سامل �سيف املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الوان الطيف العمال النجارة وطالء

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة1011422/

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�شاوي زهرة ا�سطنبول
رخ�صة رقم  CN 1328585:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل حممد جمينني حممد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حمد را�شد مبارك املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :جموهرات ملبو�س
العافية رخ�صة رقم  CN 3696414:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدال�سالم في�صل احمد ابوبكر اليافعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هزاع حممد عو�ض حيدره احل�ضرمي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

االثاث رخ�صة رقم  CN 2413805:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل على حمد فطي�س املرى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الوان الطيف العمال النجارة وطالء االثاث
ALWAN ALTAIF FOR CARPENTER & PAINTING FURNITURE

�إىل /توجان للنجارة والديكور � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TOJAN CARPENTRY AND DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حفيت للرتجمة القانونية ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1545553:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خ�ضر عبد �سعيد احللو من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خ�ضر عبد �سعيد احللو من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد خلفان خليفه ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حفيت للرتجمة القانونية ذ.م.م

�إعــــــــــالن

بيع االلعاب والهدايا
رخ�صة رقم CN 3791014:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كافترييا زهرة الراحة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1238465:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خليل حممد ا�سماعيل ابراهيم من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خليل حممد ا�سماعيل ابراهيم من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد على مثنى احمد احلربى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من كافترييا زهرة الراحة ذ.م.م

HAFIT LEGAL TRANSLATION L.L.C

AL RAHA FLOWER CAFETERIA L.L.C

�إىل /حفيت للرتجمة القانونية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /كافترييا زهرة الراحة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:ألق خلدمات التنظيف
رخ�صة رقم  CN 2925267:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جول حممد جان حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد على را�شد على الغيثى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /ألق خلدمات التنظيف
ALAQ CLEANING SERVICES

�إىل� /ألق خلدمات التنظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALAQ CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

HAFIT LEGAL TRANSLATION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

AL RAHA FLOWER CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة
غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة.

العدد  13608بتاريخ 2022/8/1

العدد  13608بتاريخ 2022/8/1

العدد  13608بتاريخ 2022/8/1

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ال لوك�سيون دو لوك�س لت�أجري قوارب ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2965863 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/6/20:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2250015198:
 تاريخ التعديل2022/7/31:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

لإعالناتكم يف

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ور�شة كار دينت�س لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم  CN 2603039:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة هيثم يا�سني ابو حوران %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبدالعزيز حممد ح�سني احمد املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هيثم يا�سني ابو حوران
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة كار دينت�س لت�صليح ال�سيارات
CAR DENTS REPAIR WORKSHOP

�إىل /ور�شة كار دينت�س لت�صليح ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CAR DENTS REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم املا�س افغانى
رخ�صة رقم  CN 2788586:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف حمد حممد على �سعيد
تعديل نوع نرخ�صة  /من جتارية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بائزيد ل�صيانة املولدات الكهربائية ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2840128:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حممد �شهادات ح�سني حممد �شاها عامل مون�شى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد �شهادات ح�سني حممد �شاها عامل مون�شى من � % 25إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف با�سم امني على عبداهلل بكري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد رابيع ح�سني ليت كبري احمد
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بائزيد ل�صيانة املولدات الكهربائية ذ.م.م
BAZID ELECTRICAL GENERATOR MAINTENANCE L.L.C

�إىل /بائزيد ل�صيانة املولدات الكهربائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
BAZID ELECTRICAL GENERATOR MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13608بتاريخ 2022/8/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :جمموعة بن مثنى ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1153662:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خليل حممد ا�سماعيل ابراهيم من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خليل حممد ا�سماعيل ابراهيم من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد على مثنى احمد احلربى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /جمموعة بن مثنى ذ.م.م
BIN MUTHANA GROUP L.L.C

�إىل /جمموعة بن مثنى � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا

BIN MUTHANA GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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اجلل�سة الرابعة من الربملان العربي للطفل ت�ؤكد �أهمية توفري الدعم والأمن الغذائي
•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور �� �س� �ل� �ط ��ان ب� ��ن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح ��اك ��م ال �� �ش��ارق��ة ومب �ت��اب �ع��ة من
م�ع��ايل �أح �م��د �أب ��و ال�غ�ي��ط الأمني
ال� �ع ��ام جل��ام �ع��ة ال� � ��دول العربية
�شهدت �إمارة ال�شارقة �أم�س الأول
وقائع اجلل�سة الرابعة من الدورة
الثانية للربملان العربي للطفل.
وت�ع��د ه��ذه اجلل�سة اخل�ت��ام�ي��ة يف
هذه الدورة و�أقيمت مب�شاركة 60
ع�ضوا مثلوا  17دولة عربية هي
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وامل �م �ل �ك��ة االردن� � �ي � ��ة الها�شمية
ومم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن واجلمهورية
التون�سية واجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية وجمهورية
ج� �ي� �ب ��وت ��ي وامل � �م � �ل � �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال���س�ع��ودي��ة وج�م�ه��وري��ة ال�سودان
وجمهورية العراق ودولة فل�سطني
ودول � ��ة ال �ك��وي��ت و��س�ل�ط�ن��ة عمان
واجلمهورية اللبنانية ودولة ليبيا
وجمهورية م�صر العربية واململكة
امل�غ��رب�ي��ة وج�م�ه��وري��ة موريتانية
الإ�سالمية .
وت�ن��اول��ت جل�سة ال�برمل��ان العربي
ل �ل �ط �ف��ل وه � ��و �أح � � ��د م�ؤ�س�سات
اجلامعة العربية مو�ضوع االكتفاء
الذاتي من الغذاء يف كافة الدول
ال �ع��رب �ي��ة و�أه �م �ي��ة زي � ��ادة الإنتاج
امل �ح �ل��ي و� �س �ه��ول��ة ت �ب��ادل��ه بهدف
ال��و� �ص��ول �إىل �أم ��ن غ��ذائ��ي دائم
وم�ستدام.
وقال �سعادة �أمين عثمان الباروت
الأم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل�ب�رمل��ان العربي
للطفل" :يلتقي اليوم يف ال�شارقة
�أع���ض��اء ال�برمل��ان ال�ع��رب��ي للطفل
وج� �ه ��ا ل ��وج ��ه ب �ع��د ط � ��ول غيابٍ
يف ه � ��ذه ال� � � ��دورة مل �ن��اق �� �ش��ة �أح � � َد

ُ
ين�شغل بها العا ُ
مل
املو�ضوعاتِ التي
يف ه��ذه الأي��ام �إِذ �إنَّ ثقاف َة الأمنِ
بر اخل �ط��و ُة الأوىل
ال �غ��ذائ��ي ت�ع�ت� ُ
يف حتقيقِ املعنى احل ��ر ِيف للأمنِ
ال �غ��ذائ��ي ال� ��ذي ل ��ن ي �ت �ح �ق � َق �إ َّال
بت�ضاف ِر وتعاونِ
جميع فئاتِ الب�شر
ِ
وال�سكان مبن فيهم فئ ُة الطفول ِة
يل ال�ن���ص� ِ�ف من
ال�ت��ي ت�ن��اه� ُز َح� ��وا ِ
ال�سكانِ يف هذا الكوكب ون�أمل �أن
ي�ط��ر َح الأع���ض��ا ُء يف ه��ذه اجلل�س ِة
�أفكاراً خالق ًة وابداعية ت�ؤكد دور
ال�برمل��ان العربي للطفل وت�شج ُع
�أط �ف��ا َل ال �ع��ربِ ل�ي�ك��ون��وا ج ��زءاً ال
يتجز�أ من جهو ِد التنمي ِة امل�ستدام ِة
رب �أه ُم امل�ستنداتِ واملراجع
التي تعت ُ
خطط وفعالياتِ
ِ
جميع
يف
املعتمدة
ِ
الربملان العربي للطفل".
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال�ط�ف�ل��ة رتاج
العبا�سي رئي�سة ال�برمل��ان العربي
للطفل يف دورت��ه الثانية" :ناق�ش
الأع�ضاء يف هذه اجلل�سة مو�ضوع
ثقافة الأمن الغذائي وهو مو�ضو ٌع
ٌ
�شامل ومتداخل ويت�أثر وي�ؤث ُر يف
حياة الأطفالِ وقد و�ضع الأع�ضا ُء

�إ�ضافتًهم الإب��داع�ي��ة واملتميزة يف
مناق�ش ِة هذا املو�ضوع املهم و�صوال
�إىل ت��و� �ص �ي��ات وح �ل��ول مقرتحة
تفيد دع��م وتر�سيخ ثقافة الأمن
الغذائي" .وطرح �أع�ضاء الربملان
من الأط�ف��ال الع�شرات من الآراء
متثلت يف �أفكار ومبادرات جديدة
حول �أهمية توفري الدعم و الأمن
الغذائي للفئات الأك�ث�ر احتياجاً
وخلق وعي لدى خمتلف الأجيال
ب�ش�أن االقت�صاد يف الطعام وعدم
الهدر من خالل و�سائل االت�صال
احلديثة واال�ستعانة بالتطبيقات
الذكية التي ت�ساعد يف ن�شر ثقافة
الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي وع ��دم اال�سراف
والتي من �ش�أنها �أن تنعك�س على
ج� � ��ودة احل� �ي ��اة وف � ��ق تطلعاتهم
مل�ستقبل �أف�ضل.
و�أ�� � �ش � ��اروا يف م��داخ�ل�ات �ه��م التي
ك���ش�ف��ت ع��ن ن�ب��وغ�ه��م وثقافتهم
ال��وا� �س �ع��ة واط�ل�اع �ه��م ال �ك �ب�ير يف
م��و� �ض��وع اجل �ل �� �س��ة �إىل خطورة
العواقب االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية املرتتبة على التغريات

امل �ن��اخ �ي��ة ال� �س �ي �م��ا �أن التحدي
امل �ن��اخ��ي ي �ت �م �ح��ور ح� ��ول ال �غ ��ذاء
وال ��زراع ��ة م ��ؤك��دي��ن �أه �م �ي��ة دعم
ال�ت�ك��ام��ل ال �ع��رب��ي ال �ع��رب��ي ب�ش�أن
مزيد من التعاون الدويل للتغلب
على م��ا فر�ضته ال�ت�ح��دي��ات التي
يواجهها العامل بحلول جذرية يف
م�شكلة الغذاء ونق�ص م��وارده مبا
ميكن ال�شعوب من �إ�ستئناف جهود
ال �ت �ط��وي��ر وال�ت�ن�م�ي��ة واالنطالق
جم� � ��دداً ن �ح��و ال �ن �م��و يف خمتلف
ق �ط��اع��ات الأغ ��ذي ��ة ب��ال�ع�م��ل على
الإن� � �ت � ��اج وا�� �س� �ت� �خ ��دام التقنيات
احلديثة.
و�أع � � ��رب الإع� ��� �ض ��اء ع ��ن فخرهم
ب�ت�ح�ق�ي��ق م��زي��د م ��ن الإجن � � ��ازات
التي قدمتها �أوطانهم العربية يف
ت�أمني الغذاء وم�ساهمة املجتمعات
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى خم�ت�ل��ف امل ��وارد
ال �ت��ي ت���ش�ك��ل ع �ن �� �ص��را م �ه �م��ا من
عنا�صر ت�أمني الغذاء يف احلا�ضر
وامل�ستقبل حتقيقا جل��ودة احلياة
التي تن�شدها كافة �أق�ط��ار الدول
العربية و�إي �ج��اد احل�ل��ول املبتكرة

للتحديات ال��راه�ن��ة وامل�ستقبلية
حتت مظلة جامعة الدول العربية
فيما يخ�ص الغذاء.
و�أك � ��د �أع �� �ض��اء ال�ب�رمل ��ان العربي
ل �ل �ط �ف��ل خ �ل�ال اجل �ل �� �س��ة �أهمية
اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن جت � ��ارب ال� ��دول
املتقدمة يف جمال الأمن الغذائي
ف���ض�لا ع ��ن ال �ع �م��ل ع �ل��ى حتقيق
�أه � � � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستدامة
وال�ق���ض��اء ع�ل��ى اجل ��وع يف العامل
ب�ح�ل��ول ع ��ام  2030م��ع �أهمية
تطبيق التكنولوجيا لزيادة الإنتاج
الزراعي.
و�سلطت امل��داخ�لات ال�ت��ي قدمها
الأع�ضاء ال�ضوء على �أهمية العمل
للحفاظ ع�ل��ى البيئة و�صيانتها
وا��س�ت�خ��دام م��ا ي�ت��اح ب�ه��ا بطريقة
�سليمة ل�ضمان ا�ستمراريتها مع
حتقيق ال�ت��وازن ب�ين االحتياجات
االق�ت���ص��ادي��ة والأه � ��داف البيئية

وقيا�س ا�ستهالك الفرد يف الدول
ال� �ع ��رب ��ي ودرا�� � �س � ��ة احتياجاته
ال �غ��ذائ �ي��ة الآن � �ي� ��ة وامل�ستقبلية
م ��ؤك��دي��ن �أه �م �ي��ة احل ��ر� ��ص على
�إع ��ادة ت��دوي��ر النفايات الع�ضوية
وخم�ل�ف��ات ال�ط�ع��ام وحتويلها �إىل
��س�م��اد ع���ض��وي ب �ه��دف املحافظة
على �صحة ال�ترب��ة وم�ن��ع ال�صيد
اجل��ائ��ر وال�ت�ج��اري للحفاظ على
�صحة املحيطات والبحار وتعزيز
دورها الفعال يف مواجهة حتديات
الأمن الغذائي.
و�أ�شادوا بتجربة دولة الإمارات يف
�إطالق مبادرات خمتلفة للحد من
ه��در الطعام وعلى ر�أ�سها مبادرة
«ح�ف��ظ ال�ن�ع�م��ة» داع�ي�ن الأطفال
الدول العربية الأخرى لأن حتذو
ح� ��ذو دول � ��ة الإم� � � ��ارات يف �إن�شاء
برامج موازية وم�شابهة ملثل هذه
املبادرات الإيجابية التي ن�ستطيع

من خاللها احلد من هدر الغذاء.
و�أ��ش��ار الأع���ض��اء �إىل ��ض��رورة �سن
الت�شريعات الداعمة لتنوع الغذاء
واحلفاظ على م��وارده واالهتمام
بالتوعية البيئية ل�ك��اف��ة �شرائح
امل �ج �ت �م��ع خ��ا� �ص��ة ف �ئ��ة الأط� �ف ��ال
ومبادرات زرع الأ�شجار والأرا�ضي
وت �ق��دمي ال�ت���س�ه�ي�لات ال�ستزراع
م�صادر الغذاء كرتبية الأ�سماك يف
مزارع داخلية وا�ستخدام التقنيات
احل��دي �ث��ة ال��س�ت���ص�لاح الأرا�� �ض ��ي
وزراعة اخل�ضار والنباتات واالجتاه
نحو زراع��ة القمح و�إكثار املوا�شي
وفتح الأ�سواق عرب احلدود لتبادل
الأغذية .واقرتح الأع�ضاء تنظيم
م� � ��ؤمت � ��رات وم �ل �ت �ق �ي��ات لتمكني
الأط� � �ف � ��ال وال� ��� �ش� �ب ��اب م� ��ن ط ��رح
�أفكارهم وم�شاريعهم يف جماالت
الأمن الغذائي وكذلك تخ�صي�ص
ب��رام��ج ومن�صات �إع�لام�ي��ة لن�شر

هذا املو�ضوع الهام يف املجتمعات.
ح�ضر وقائع انعقاد اجلل�سة �سعادة
الدكتورة خولة عبدالرحمن املال
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم ��ارة
ال���ش��ارق��ة الأم�ي�ن ال�ع��ام للمجل�س
الأع� �ل ��ى ل �� �ش ��ؤون الأ�� �س ��رة ممثلة
ع��ن قرينة �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة �سمو ال�شيخة جواهر بنت
حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س
الأع�ل��ى ل�ش�ؤون الأ��س��رة والدكتور
ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ي��ا��س��ي م��دي��ر عام
نا�شئة ال�شارقة التابعة مل�ؤ�س�سة ربع
ق��رن ل�صناعة ال �ق��ادة واملبتكرين
و�شذى عالي النقبي ع�ضو املجل�س
الوطني االحت��ادي وعي�سى هالل
احل��زام��ي رئي�س جمل�س ال�شارقة
ال��ري��ا� �ض��ي وع � ��دد م ��ن ال�سفراء
والقنا�صل والدبلوما�سيني العرب
املعتمدين ل��دى ال��دول��ة و�شركاء
الربملان واملدعوين.

درا�سة لـ «تريندز» ت�ؤكد �أهمية وجود بيئة معلوماتية متطورة ودفاع �سيرباين
حمكم و�أ�شخا�ص م�ؤهلني ملواجهة التحديات الأمنية للذكاء اال�صطناعي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�� � � �ص � � ��در "تريندز ل �ل �ب �ح ��وث
واال�ست�شارات" درا�� �س ��ة جديدة
� � �ض � �م� ��ن �� �س� �ل� ��� �س� �ل ��ة اجت� � ��اه� � ��ات
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب �ع �ن��وان" :جتارب
دولية وخليجية يف جم��ال الذكاء
اال�صطناعي ..قراءة يف التحديات
والتهديدات" ،وت�سعى الدرا�سة
ل ��ر�� �ص ��د ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات الأم� �ن� �ي ��ة
ال �ن��اجت��ة ع��ن ا� �س �ت �خ��دام تقنيات
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ،وذل ��ك من
خ�لال جمموعة من املحاور التي
تتناول بالنقا�ش والتحليل مفهوم
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ومراحل
تطوره ،واخلطوات التي قطعتها
دول "جمل�س التعاون" م��ن �أجل
ام �ت�لاك ت�ق�ن�ي��ات��ه وا�ستخدامها،

و�أب��رز جتارب الدول الغربية فيه،
والتحديات الأمنية الناجمة عن
ا��س�ت�خ��دام��ه ،وكيفية مواجهتها،
و�أف �� �ض��ل ال���س�ي��ا��س��ات ال �ت��ي ميكن
للحكومات اخلليجية �أن تنفذها
ملواجهة تلك التحديات.
وبد�أت الدرا�سة بتعريف م�صطلح
"الذكاء اال�صطناعي" م�شرية �إىل
�أنه يق�صد به الأنظمة �أو الأجهزة
ال �ت��ي حت��اك��ي ال ��ذك ��اء وال�سلوك
الب�شري لأداء املهام ،والتي ميكنها
�أن تحُ ّ�سن من نف�سها ذاتياً ا�ستناداً
�إىل املعلومات التي جتمعها.
وبينت ال��درا� �س��ة ال�ت��ي �أع��ده��ا كل
م ��ن حم �م��د ح� � �م � ��داوي ،اخلبري
ب ��درا�� �س ��ات االق �ت �� �ص ��اد باملغرب،
وخ��ال��د �أح�م��د عبداحلميد،مدير
برنامج درا�سات الإ�سالم ال�سيا�سي

مب��رك��ز ت��ري �ن��دز �أن دول اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة ك �ل �ه��ا ،ط� ��ورت بدرجات
م�ت�ف��اوت��ة ،ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي حت��دد �أه� ��داف هذه
ال��دول و�أولوياتها يف ه��ذا املجال،
م �� �ش�يرة �إىل ال�ت�ن��اف����س ب�ي�ن هذه
الدول مع العديد من دول العامل
يف ال�سباق نحو تطوير تكنولوجيا
ال��ذك��اء اال�صطناعي واال�ستثمار
يف ِب �ن��اه��ا ال�ت�ح�ت�ي��ة وتطبيقاتها
املختلفة ،باعتبارها �أح��د املداخل
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ال �ت��ي ت���س�ت�ط�ي��ع دول
اخل � �ل � �ي ��ج م � ��ن خ �ل�ال � �ه ��ا تنويع
اقت�صاداتها واال�ستعداد لفرتة ما
بعد النفط.
و�أو��ض�ح��ت ال��درا� �س��ة ،ال�ت��ي ت�شكل
العدد ( )17من �سل�سلة اجتاهات
ا�سرتاتيجية وي���ص��دره��ا تريندز

ب�شكل دوري "تريندز"� ،أن دولة
الإمارات العربية املتحدة واململكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة حتتالن
ال�صدارة بني دول اخلليج العربية
يف ت �ب � ّن��ي ال ��ذك ��اء اال�صطناعي،
باعتباره حم��رك�اً �أ�سا�سياً لتنويع
االق� �ت� ��� �ص ��اد وت � �ط� ��وي� ��ره ،وميكن
ت �ط �ب �ي �ق��ه يف جم � ��االت متنوعة،
م �� �ش�ي�رة �إىل ت� �ع ��دد ا�ستعماالت
الذكاء اال�صطناعي يف دول اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة ،ح�ي��ث ت���ش�م��ل :القطاع
املايل ،وال�صحة ،وحتليل البيانات،
وو� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،
وال�صيانة الوقائية لل ِبنَى التحتية
النفطية ،وكذلك يف جمال املراقبة
والتتبع والأمن ال�سيرباين.
وذك� ��رت ال��درا� �س��ة �أن التحديات
الأم �ن �ي��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن ا�ستخدام

ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
تتعدد؛ وم��ن بينها �إمكانية قيام
ج� �ه ��ات م� �ع ��ادي ��ة ب� ��اخ�ت��راق هذه
التقنيات ،وا�ستخدامها لزعزعة
ا�ستقرار دول��ة �أخ ��رى ،كما تزداد
خ �ط��ورة ال�ت�ح��دي��ات الناجمة عن
ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف
ظ��ل �إق� ��دام اجل�م��اع��ات الإرهابية
والدول املارقة على ا�ستخدام هذه
التقنيات ،خا�صة يف ظل امتالك
ه��ذه اجل�ه��ات ق ��درات تكنولوجية
وكوادر ب�شرية متكنها من ذلك.
وب �ي �ن��ت ال ��درا�� �س ��ة �أن ا�ستخدام
ت �ق �ن �ي��ات ال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
ميثل حت��دي�اً خ�ط��راً حقيقياً على
امل �� �س �ت��وى الأم � �ن� ��ي ،ب��ال �ن �ظ��ر �إىل
�أن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ات ت��وف��ر فر�صاً
ح �ق �ي �ق �ي��ة ل �ل �م �ج��رم�ي�ن لتنفيذ

جرائمهم مع �إمكانية الإفالت من
ال�ع�ق��اب يف ظ��ل �صعوبة تعقبهم،
ك�م��ا �أن ت��وظ�ي��ف ت�ق�ن�ي��ات الذكاء
اال�صطناعي يطرح خطورة تكمن
بالأ�سا�س يف ق��درة جهات معادية
على ا�ستخدامها لتهديد الأمن
الرقمي للدول من خالل احل�صول
على البيانات الوطنية يف خمتلف
املجاالت ،ويطرح ا�ستخدام تقنيات
الذكاء اال�صطناعي �أي�ضاً خماوف
ح�ق�ي�ق�ي��ة يف امل� �ج ��ال الع�سكري،
�أب��رزه��ا ق��درة ج�ه��ات معادية على
اخ �ت�راق م �ع��دات ع���س�ك��ري��ة تعمل
بالذكاء اال�صطناعي وال�سيطرة
عليها وتوجيهها مل�صلحتها.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن مواجهة
ال � �ت � �ح ��دي ��ات الأم � �ن � �ي� ��ة ل� �ل ��ذك ��اء جمموعة من العنا�صر املهمة ،من ودفاع �سيرباين حمكم ،و�أ�شخا�ص
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ت �ت �ط �ل��ب وج � ��ود بينها بيئة معلوماتية متطورة ،م�ؤهلون واال�ستباقية يف التحرك.

جلنة الفجرية حل�صر املت�ضررين من الأمطار
وال�سيول تبد�أ عملها الفوري
 .وقررت اللجنة ن�شر رابط �إلكرتوين يتم الت�سجيل من خالله على �أن تبد�أ الفرق عملها
•• الفجرية -وام:
اعتبارا من اليوم االثنني ملعاينة الأ�ضرار وتوثيقها وح�صر املت�ضررين.
عقدت جلنة الفجرية حل�صر املت�ضررين من الأمطار وال�سيول اجتماعها الأول م�ساء ح�ضر االجتماع  ..العميد حممد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام ل�شرطة الفجرية
�أم�س الأول ال�سبت برئا�سة املهند�س حممد �سيف الأفخم مدير بلدية الفجرية.
والعميد علي عبيد الطنيجي مدير �إدارة الدفاع املدين وعبداهلل احلنطوبي نائب مدير
وناق�شت اللجنة خالل االجتماع خطة عمل البدء الفوري يف ح�صر الأ�ضرار للمواطنني البلدية و�أع�ضاء اللجنة من �شرطة الفجرية والدفاع امل��دين ومركز الأزم��ات والكوارث
واملقيمني يف الفجرية جراء ت�أثر الإمارة باملنخف�ض اجلوي بتاريخ  27و 28يوليو اجلاري وهيئة الهالل الأحمر وجمعية الفجرية اخلريية.
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انتخابات ت�شريعية ت�شكل اختبارا لنوايا الرئي�س يف ال�سنغال
•• دكار�-أ ف ب

08

يتوجه الناخبون ال�سنغاليون �إىل مراكز االقرتاع
للت�صويت يف انتخابات ت�شريعية ت�أمل املعار�ضة �أن
تتو�صل من خاللها �إىل حتالف مع الرئي�س ماكي
��س��ال و�أن حت��د م��ن �أي ط�م��وح��ات حمتملة لديه
لوالية ثالثة.
واتهم �سال ( 60عاما) ال��ذي انتخب يف 2012
ل��والي��ة مدتها �سبع �سنوات ث��م �أع�ي��د انتخابه يف
 2019خلم�س �سنوات �أخ ��رى ،ب��أن��ه ي�سعى �إىل
جتاوز احلد الأق�صى للواليات الرئا�سية والرت�شح

جمددا يف .2024ومل يك�شف �سال نواياه يف هذا
ال�ش�أن ،لكن �أي هزمية لأن�صاره يف انتخابات ميكن
�أن تقلب خططا من هذا النوع.
و�سينتخب ال�سنغاليون �أع���ض��اء ال�برمل��ان امل�ؤلف
من جمل�س واحد ي�ضم  165نائبا ويهيمن عليه
حاليا م�ؤيدو الرئي�س �سال ،لوالية مدتها خم�س
�سنوات.وينتخب  53نائبا ح�سب نظام يجمع بني
التمثيل الن�سبي والقوائم الوطنية ،و� 97آخرون
ب�ن��اء ع�ل��ى ن�ظ��ام الأغ�ل�ب�ي��ة يف امل �ن��اط��ق .وينتخب
املغرتبون �أع�ضاء الربملان اخلم�سة ع�شر الباقني.
وتتناف�س يف ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ثمانية حتالفات،

بينها �أك�بر ائتالف للمعار�ضة “حرروا ال�شعب” على العمل معا للح�صول على �أغلبية برملانية و
(ي� ��وي �أ� �س �ك��ان وي ب��ال��ول��وف �ي��ة ال �ل �غ��ة الوطنية “فر�ض تعاي�ش حكومي».
كما يريد التحالفان �إجبار �سال على التخلي عن
لل�سنغال).
وكان عثمان �سونكو اهم �شخ�صية يف هذا االئتالف �أي طموحات للرت�شح يف .2024
جاء يف املرتبة الثالثة يف االنتخابات الرئا�سية التي ويف االنتخابات املحلية التي جرت يف �آذار/مار�س
جرت يف  .2019لكنه منع مع �أع�ضاء �آخرين يف فازت املعار�ضة يف املدن الكربى مبا فيها العا�صمة
االئ �ت�لاف م��ن خ��و���ض ان�ت�خ��اب��ات الأح ��د لأ�سباب دكار وزيغينكور يف اجلنوب وتي�س يف الغرب.
و ُم �ن��ع ��س��ون�ك��و و�أع �� �ض��اء �آخ � ��رون يف حت��ال�ف��ه من
تقنية.
ومت �ه �ي��دا ل�لان �ت �خ��اب��ات ،ات �ف��ق حت��ال��ف “حرروا الرت�شح النتخابات الأحد بعد �أن �ألغت ال�سلطات
ال�شعب” مع ائتالف “انقذوا ال�سنغال” (والو م �ط �ل��ع ح ��زي ��ران/ي ��ون� �ي ��و الئ �ح �ت �ه��م الوطنية
ال�سنغال) بقيادة الرئي�س ال�سابق عبد اهلل واد ،للمر�شحني لأ�سباب تقنية.

احلرب يف �أوكرانيا:

هل ي�ستطيع اجلي�ش الأوكراين �شن هجوم م�ضاد كبري؟
وا�سعة النطاق ال�ستعادة بع�ض الأرا�ضي ع�����ادي :و���س��ط ت�����ص��اع��د ���س��ح��اب��ة من
•• الفجر -بول فريونيك
ّ
املفقودة.
الدخان ،مت تدمري م�ستودع ذخرية رو�سي
ترجمة خرية ال�شيباينلكن هذا يبدو معقدً ا.
جديد يف  18يوليو يف نوفا كاخوفكا ،يف
تخطط ال�سلطات الأوك��ران��ي��ة لعملية يف الأي���ام الأخ�ي�رة� ،أ�صبح امل�شهد �شبه منطقة خري�سون ،جنوب �أوكرانيا .ومنذ

دبابة �أوكرانية تتحرك يف منطقة خاركيف
يف ك��ل االح� ��وال ،ه��ذا ط�م��وح كييف.
يف مقابلة م��ع ال�ت��امي��ز يف  10يوليو،
�أعلن وزي��ر الدفاع الأوك��راين �أوليك�سي
ري��زن�ي�ك��وف ،ع��ن ب�ن��اء ق��وة ب�ـ “مليون”
رج ��ل ال� �س �ت �ع��ادة الأرا� � �ض� ��ي ال�ساحلية
ال� �ت ��ي ي �ح �ت �ل �ه��ا ال� ��رو�� ��س .ره � ��ان كبري
لأوكرانيا ،خا�صة �أن هذه املناطق حيوية
القت�صادها.
«حت �ت��اج �أوك��ران �ي��ا ب�شكل م�ط�ل��ق �إىل
حت��ري��ر واج �ه �ت �ه��ا ال �ب �ح��ري��ة لت�صدير
م�ن�ت�ج��ات�ه��ا ال ��زراع� �ي ��ة ،ي� ��ؤك ��د فن�سان
توريه ،الباحث املتخ�ص�ص يف الق�ضايا
ال �ع �� �س �ك ��ري ��ة يف م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة ال �ب �ح ��وث
اال�سرتاتيجية ،وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذلك،
عانت الأرا�ضي الواقعة يف جنوب البالد
م��ن دم��ار �أق��ل بكثري م��ن غ�يره��ا ،مثل
دونبا�س ،وبالتايل فهي �أكرث جاذبية من
الناحية االقت�صادية».
«�صد الرو�س على نهر الدنيرب»
يف ال ��وق ��ت احل � ��ايل ،مت � ّك��ن اجلي�ش
الأوك��راين من االق�تراب من خري�سون
وه��ي مدينة يبلغ ع��دد �سكانها 280�أل � ��ف ن �� �س �م��ة يف ج �ن ��وب �أوك ��ران� �ي ��ا -ال
ت��زال حتت ال�سيطرة الرو�سية .ويقول
اجل�نرال دومينيك ترينكواند ،اخلبري
ال�ع���س�ك��ري وال��رئ �ي ����س ال���س��اب��ق للبعثة
الفرن�سية ل��دى الأمم امل �ت �ح��دة�“ :إذا

عدة �أ�سابيع ،تكثف القوات الأوكرانية
هجماتها ال�ستعادة ه��ذه املنطقة التي
وقعت يف �أيدي مو�سكو يف بداية الغزو...
لكن هل ميكنها التو�سع؟

وزير الدفاع االوكراين يعلن عن اعداد جي�ش مبليون رجل

 بعد نوفمرب� ،سيبد�أ من ال�صعب على الأوكرانيني القيام بهجمات م�ضادة حتتاج �أوكرانيا ب�شكل مطلق �إىل حترير واجهتهاالبحرية لت�صدير منتجاتها الزراعية
رك ��زت �أوك��ران �ي��ا م ��وارده ��ا ،ف�ق��د تكون
قادرة على ا�ستعادة املدينة ودفع الرو�س
للعودة �إىل نهر دنيرب .يف املقابل ،يبدو
�أن اال��س�ت�م��رار يف ال�ت�ق��دم على اجلانب
الآخ � ��ر م��ن ال �ن �ه��ر �أم� ��ر م �ع � ّق��د للغاية
بالن�سبة يل ،حيث ان عبور الأن�ه��ار قد
يكون �أمرا �صعبا».
وم��ع ذل��ك ،ال ينبغي �أن تكون القوات
الأوك� ��ران � �ي� ��ة يف م �ن �ط �ق��ة ك� �ب�ي�رة كما
اق�ترح��ت ال���س�ل�ط��ات الأوك��ران �ي��ة�“ .إن
املليون رجل الذين ذكرهم وزير الدفاع
ي �ت��واف��ق م��ع ال �ع��دد الإج� �م ��ايل للقوات

النظامية والقوات امل�ساعدة يف البالد،
ي�شري فن�سان ت��وري��ه ،لكن الأوكرانيني
ل��ن يتمكنوا م��ن ن�شر جميع جنودهم
يف اجل �ن��وب ،مب��ا ان مثل ه��ذه اخلطوة
� �س �ت��دف��ع اىل �إ�� �ض� �ع ��اف دف ��اع �ه ��م على
اخلطوط الأمامية الأخرى ،ال �سيما يف
دونبا�س».
وبح�سب �أوليك�سي ريزنيكوف ،يبلغ
ع��دد ال�ق��وات امل�سلحة الأوك��ران�ي��ة اليوم
ما يقرب من � 700ألف جندي ،وميكن
�أن ي���ض��اف �إل �ي �ه��م ح ��وايل � 300ألف
رجل ،منهم احلر�س الوطني وال�شرطة

وحر�س احلدود“ .لئن ال تفتقر �أوكرانيا
�إىل اجل�ن��ود ب�شكل ع��ام بف�ضل التعبئة
العامة ،ف�إن التم ّكن من جتهيز وتدريب
ه ��ذه ال� �ق ��وات ب���ش�ك��ل ��ص�ح�ي��ح �سي�شكل
العديد من ال�صعوبات” ،ي�شري اجلرنال
ترينكواند .وهذا ما تدركه هيئة الأركان
العامة الأوكرانية و�شركا�ؤها الغربيون
جيدًا.
خ�ل�ال زي ��ارة �إىل كييف يف منت�صف
يونيو ،اقرتح رئي�س الوزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون �إن�شاء برنامج تدريبي
ل�ل�ق��وات الأوك��ران �ي��ة ،ب�ه��دف ت��دري��ب ما

 ميكن �أن يكون الهجوم على خري�سون اختبا ًرا لقدرةالأوكرانيني على فر�ض �أنف�سهم يف ميدان الهجوم

القوات االوكرانية ت�ستعد لهجوم م�ضاد

 بناء قوة بـ «مليون» رجل ال�ستعادةالأرا�ضي ال�ساحلية التي يحتلها الرو�س
ي�صل �إىل  10االف ج�ن��دي ك��ل 120
ي ��و ًم ��ا .و��ص�ل��ت �أول دف �ع��ة �إىل اململكة
املتحدة يف �أوائ��ل يوليو .وب�ين 2015
و ،2022ا�ستفاد فعال �أك�ث�ر م��ن 22
�ألف جندي �أوكراين من تدريب من هذا
النوع.
تعزيز املدفعية الأوكرانية
يف الوقت نف�سه ،ف ��إن تعزيز الغرب
للقدرات الع�سكرية الأوكرانية ،ال �سيما
ريا
فيما يتعلق باملدفعية ،ي�شكل دع ًما كب ً
�آخ ��ر .ل��وح��ظ و��ص��ول ق��اذف��ات �صواريخ

�أمريكية متعددة من نوع هيمار�س منذ
نهاية �شهر يونيو -ي�صل مداها �إىل 80
كيلومرتًا .وعلى ال�شبكات االجتماعية،
ت�ضاعفت مقاطع الفيديو التي تظهر
امل��راك��ز اللوج�ستية الرو�سية والدخان
يت�صاعد منها يف انفجارات هائلة.
«ت�سمح ه��ذه امل�ع��دات اجل��دي��دة الآن
لأوك ��ران� �ي ��ا ب �� �ض��رب ال� �ق ��وات الرو�سية
بعمق :هذا هو ال�سبب وراء ت�أثر الذخرية
ال��رو��س�ي��ة وم���س�ت��ودع��ات ال��وق��ود ب�شكل
م �ت��زاي��د ،ي��و��ض��ح اجل�ن�رال ترينكواند،
ّ
–اله�شة
وتدمري اللوج�ستيات الرو�سية

 قد يدفع هجوم م�ضاد �أوكراين وا�سعمو�سكو �إىل مراجعة خططها القتالية

عنا�صر من �أجهزة الأمن الأوكرانية تتدرب على �إطالق النار

�أ�صال �-سيعيق مو�سكو ب�شكل كبري».
ويف ه��ذا ال�سياق ،ق��د ي��دف��ع هجوم
م �� �ض��اد �أوك� � � ��راين وا�� �س ��ع م��و� �س �ك��و �إىل
م��راج �ع��ة خ�ط�ط�ه��ا ال �ق �ت��ال �ي��ة .وقالت
وزارة الدفاع الربيطانية يوم الثالثاء
املا�ضي “بالإ�ضافة �إىل مواجهة �ضعف
� �ش��دي��د ،ي ��واج ��ه امل �خ �ط �ط��ون ال ��رو� ��س
مع�ضلة ب�ين ن�شر ق ��وات االح�ت�ي��اط يف
دونبا�س �أو الدفاع �ضد الهجمات امل�ضادة
الأوكرانية يف القطاع اجلنوبي الغربي
من خري�سون”.
ووف� � � ��ق اخل � � �ب � ��راء ،مي� �ك ��ن �أن ي �ك ��ون
الهجوم على خري�سون اخ�ت�ب��ا ًرا لقدرة
الأوك ��ران �ي�ي�ن ع�ل��ى ف��ر���ض �أن�ف���س�ه��م يف
ميدان الهجوم.
ول�ك��ن ال��وق��ت ي�ن�ف��د ...منذ منت�صف
مايو ،طالب الكرملني ب�ضم خري�سون،
ك �م��ا ف �ع��ل يف ��ش�ب��ه ج��زي��رة ال �ق��رم عام
.2014
ون� ��اف� ��ذة ال �ف��ر� �ص��ة امل �ت ��اح ��ة للجي�ش
الأوك� � � � ��راين مي �ك��ن ان ت �غ �ل��ق ب�سرعة
يف ن�ه��اي��ة ال���ص�ي��ف م��ع و� �ص��ول �أمطار
اخلريف“ .بعد نوفمرب،
�سيبد�أ م��ن ال�صعب على الأوكرانيني
القيام بهجمات م�ضادة ،ي�ؤكد اجلرنال
ترينكواند ،وبخالف الظروف اجلوية،
�ستنهك ال�ق��وات امل�شاركة �أي��ً��ض��ا ب�سبب
ت�سعة �أ�شهر من احلرب».

االثنني  1أغسطس  2022م  -العـدد 13608

عربي ودويل
رئي�س جواتيماال بخري بعد �إطالق م�سلحني النار على حا�شيته الو�سيط الأمريكي يف بريوت لبحث تر�سيم احلدود البحرية مع �إ�سرائيل
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•• جواتيماال �سيتي-رويرتز

قال متحدث با�سم اجلي�ش يف جواتيماال �إن قوات من اجلي�ش
ت�ب��ادل��ت �إط�ل�اق ال�ن��ار م��ع م�سلحني اق�ترب��وا ب�سيارتهم من
موقع حا�شية الرئي�س �أليخاندرو جياماتي يوم ال�سبت ،لكن
الرئي�س مل يكن م��وج��ودا يف امل�ك��ان وق��ت وق��وع احل��ادث ومل
ي�صب ب��أذى.وق��ال املتحدث �إن القوات �أوقفت ال�سيارة لدى
اقرتابها من نقطة تفتي�ش تتوىل حرا�سة الوفد الرئا�سي
خالل زيارة الرئي�س جياماتي ملنطقة هويهويتيناجنو ،على
بعد  300كيلومرت �شرقي العا�صمة جواتيماال �سيتي.و�أطلق
رك��اب ال�سيارة النار على اجلنود الذين ردوا ب�إطالق النار.

كان جياماتي يف مكان يقع على بعد حوايل كيلومرتين وقت
وقوع احلادث.وقالت احلكومة يف بيان “نبلغ �شعب جواتيماال
واملجتمع الدويل ب�أن الرئي�س مل ي�صب ب�أذى ومت �إجال�ؤه من
املنطقة يف الوقت املنا�سب».وقال املتحدث �إن �أحد امل�سلحني،
يعتقد �أنه مك�سيكي� ،أ�صيب يف املواجهة ويتلقى رعاية طبية.
وفر الآخرون يف ال�سيارة باجتاه احلدود املك�سيكية التي تبعد
نحو  80كيلومرتا ع��ن امل��دي�ن��ة.وق��ال املتحدث �إن اجلي�ش
املك�سيكي اعتقل فيما بعد �أربعة �أ�شخا�ص من جواتيماال .كما
مت العثور على قاذيف قنابل يدوية عرب احلدود يف املك�سيك.
ومل يرد متحدث با�سم �أمانة الدفاع الوطني املك�سيكية على
طلب للتعليق.

•• بريوت�-,أ ف ب

بد�أ الو�سيط الأمريكي �آمو�س هوك�ستني الذي و�صل �إىل بريوت
�أم����س الأح��د لقاءاته م��ع امل�س�ؤولني اللبنانيني للبحث يف ملف
تر�سيم احلدود البحرية مع �إ�سرائيل الذي مل يتم التو�صل فيه
حتى الآن �إىل �أي نتيجة.
وت�سارعت منذ بداية ال�شهر املا�ضي التطورات املرتبطة مبلف
تر�سيم احل��دود البحرية بني لبنان و�إ�سرائيل بعد توقف� ،إثر
و�صول �سفينة �إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاري�ش الذي
تعترب ب�ي�روت �أن��ه يقع يف منطقة م�ت�ن��ازع عليها ،مت�ه�ي��داً لبدء
ا�ستخراج الغاز منه.

وب��د�أ هوك�ستني جولته بلقاء امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�أم��ن ال�ع��ام عبا�س
�إبراهيم ووزير الطاقة وليد فيا�ض ،على �أن يلتقي الإثنني رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون ورئي�س حكومة ت�صريف الأعمال جنيب
ميقاتي.
و�أعلنت اخلارجية الأمريكية يف بيان الأح��د �أن زي��ارة هوك�ستني
ت�أتي يف �إط��ار ال�ت��زام الإدارة الأمريكية “بت�سهيل املفاو�ضات”،
معتربة �أن “التو�صل �إىل ح ّل �أمر �ضروري وممكن على حد �سواء،
ولكن ال ميكن حتقيقه �إال من خالل املفاو�ضات والدبلوما�سية».
وت��و ّق�ف��ت امل�ف��او��ض��ات ال�ت��ي انطلقت ب�ين لبنان و�إ��س��رائ�ي��ل العام
 2020بو�ساطة �أمريكية يف �أيار-مايو من العام املا�ضي جراء
خالفات حول م�ساحة املنطقة املتنازع عليها.
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الأزمة ال�سيا�سية يف العراق تزداد تعقيد ًا

�أن�صار ال�صدر �إىل ال�شارع� ..ضغط �أم انقالب؟
•• عوا�صم-وكاالت

ت ��زداد الأزم ��ة ال�سيا�سية يف العراق
ت� �ع� �ق� �ي ��داً ،ب� �ع ��د � 10أ�� �ش� �ه ��ر على
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة امل �ب �ك��رة يف
�أكتوبر-ت�شرين الأول  ،2021حيث
لا ��س�ي��ا��س�ي�اً تاماً
ت���ش�ه��د ال �ب�ل�اد ��ش�ل� ً
يف ظ��ل ال�ع�ج��ز ع��ن ان �ت �خ��اب رئي�س
جديد للجمهورية وت�شكيل حكومة
جديدة.
ووف�ق�اً ل�صحف عربية ��ص��ادرة �أم�س
الأحد ،متهد الأحداث التي ت�شهدها
ال�ع��راق �إىل ا�شتعال ح��رب �شيعية –
�شيعية ،يف حني �أ�شارت م�صادر �إىل �أن
زعيم التيار ال�صدري مقتدر ال�صدر
قلب الطاولة على �إي ��ران يف م�سعى
لإ�صالح النظام.
�صراع على ال�سلطة
قال طارق احلميد يف �صحيفة ال�شرق
الأو� �س��ط� ،إن “ما يحدث يف العراق
الآن هو �صراع �شيعي � -شيعي على
ال�سلطة ،ه��ذا ه��و ال�ع�ن��وان الأ�سا�س
للأزمة التي نراها اليوم ،واخلوف هو
من تقدير خط�أ قد يقود �إىل انفجار
دموي �سيكون مبثابة الكارثة».
و�أ�� �ض ��اف “نحن ال �ي��وم �أم� ��ام طرف
عراقي �شيعي بيده الأغلبية النيابية،
وع �ب��ر االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،وي� �ج ��ا َب ��ه من
كتلة �شيعية �أخ ��رى ال ت�ق� ّر بنتائج
ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ،عملياً ،وال تفهم
لغة امل�ف��او��ض��ات ،وك��ل م��ا ت��ري��ده هو
ال�سلطة فقط».
و�أو�� � �ض � ��ح �أن “الطرف الطامح
للح�صول على ال�سلطة بالقوة ،وهو
الإطار التن�سيقي املوايل لإي��ران ،لن
ي�ع� ّر���ض ال �ع��راق ك�ك��ل حل��ري��ق كبري،
وم ��أ� �س��اة �إن �� �س��ان �ي��ة وح �� �س��ب ،ب��ل �إن

البع�ض ي��رى �أن��ه �سيع ّر�ض امل�شروع
الإيراين ل�ضربة عنيفة يف العراق».
و�أ�شار الكاتب “لن تنجو طائفة من
هذا الزلزال يف العراق ،ولو خ�سرت
�إي ��ران م��ا خ�سرت ،فاخلا�سر الأكرب
يف حال وقوع عنف ،وا�شتباك م�سلح،
ه ��و ال� �ع ��راق ال ��دول ��ة وك ��ل املكونات
فيه خ�صو�صاً ال�سلم االجتماعي”،
واختتم مقاله بالقول “احلقيقة �أن
الأزم��ة اليوم هي �أزم��ة م�ؤجلة ،وكل
الأم ��ل �أن ت��واجَ ��ه بالعقل واحلكمة،
وع � � ��دا ع� ��ن ذل � ��ك � �س �ي �ك��ون مبثابة
م��أ��س��اة ج��دي��دة م��ن م��آ��س��ي العراق،
واملنطقة».
تفاقم الأزمة
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ،ا� �س �ت �ب �ع��د ال�سيا�سي
امل�ستقل وامل�ست�شار ال�سابق يف رئا�سة

الثانية ،وهي اقتحام املتظاهرين �إىل
جمل�س النواب من �أجل �إر�سال �إ�شارة
حقيقية على �أن هناك رف�ض قاطع
م��ن ق�ب��ل ال�ت�ي��ار ال �� �ص��دري لت�شكيل
حكومة توافقية.
و�أ�ضاف “�أخرياً اخلطوة الثالثة هي
الإعالن عن االعت�صام داخل الربملان،
وه��و ما ي�شكل ت�صعيداً ك�ب�يراً ،رمبا
ت�ستغله بع�ض اجلهات لغر�ض �إدخال
العراق والعملية ال�سيا�سية يف مرحلة
خ �ل��ط �أوراق ع �ل��ى م���س�ت��وى �أعلى،
بهدف ت�صفية احل�سابات».

اجلمهورية العراقية �صادق املو�سوي،
يف ت �� �ص��ري��ح ل �� �ص �ح �ي �ف��ة االحت � � ��اد،
ا�ستمرار ال�ت�ظ��اه��رات ،م��ا مل تن�ضم
ج�م��وع ال�شعب ال�ع��راق��ي �إىل �أن�صار
التيار ال�صدري ،يف االحتكام لل�شارع.
وق � ��ال �إن “من ب�ي�ن احل� �ل ��ول عقد
جل�سة برملانية يف مكان �آم��ن ،و�إقالة
احل� �ك ��وم ��ة احل ��ال� �ي ��ة والت�صويت
ع�ل��ى رئ�ي����س اجل �م �ه��وري��ة لإعطائه
� �ص�لاح �ي��ات �إدارة احل �ك��وم��ة حلني
ت�شكيل حكومة جديدة».
واعترب املحلل ال�سيا�سي عمر النا�صر،
�أن العراق دخل مرحلة جديدة بد�أت
خالل الفرتة املا�ضية بثالث خطوات قلب الطاولة على �إيران
مت �ه �ي��دي��ة ،و�أو�� � �ض � ��ح �أن اخل �ط��وة و�أما �صحيفة اجلريدة الكويتية ،فقد
الأوىل ك��ان��ت �إع�لام �ي��ة ،ومت�ث�ل��ت يف تطرقت �إىل حملة ال�ضغط الق�صوى
رف�ض التيار ال�صدري ملر�شح الإطار التي �ص ّعدها زعيم التيار ال�صدري
التن�سيقي ،ثم اخلطوة الت�صعيدية النافذ مقتدى ال�صدر على الإطار

ال�صدر فيمكنها �أن تقود الف�صائل
يف ح��رب �أه�ل�ي��ة ��ض��د ال�ت�ي��ار حفاظاً
على نفوذها� ،أما �إذا قررت التعاي�ش
مع انقالب ال�صدر والقبول بعالقة
مم�ي��زة م��ع ع ��راق م�ستقر ب ��د ًال من
ن �ف��وذ م�ك�ل��ف وم��رف��و���ض ��ش�ع�ب�ي�اً يف
ب �غ��داد ،ف� ��إن ه��ذا يعني ب��دء مرحلة
وال�سنة.
جديدة �سيقبلها الأكراد ُّ
التن�سيقي ال�شيعي ،يف ر�سالة وا�ضحة ورج��ح م�صدر مقرب من احلكومة،
ت�ؤكد متدد موجة اال�ستياء ال�شعبي �أن ال�صدر ي�ضغط ف�ق��ط ،وال يريد
م��ن ك��ل �أج� �ه ��زة ال ��دول ��ة �إىل نظام فر�ض معادلة انقالبية �ضد النظام،
املحا�ص�صة الطائفي املعمول به منذ و�إذا ح�صل على �ضمانات ب�إ�صالحات
�سقوط �صدام ح�سني يف .2003
ت �ق �ي��د ن �� �ش��اط ال �ف �� �ص��ائ��ل امل�سلحة
وقال م�صدر �سيا�سي رفيع لل�صحيفة ،خ�صو�صاً ،ف�إنه �سيطلب من �أتباعه
�إن “ال�صدر مل يجازف بهذه اخلطوة العودة �إىل الهدوء ،وقال �شهود عيان،
ب�ه��دف ال���ض�غ��ط لتنظيم انتخابات �إن ��ه “لأول م ��رة ،ينقل ال�صدريون
م� �ب� �ك ��رة ،وال مل �ن��ع ح �ل �ف��اء طهران م �ع��دات ث�ق�ي�ل��ة وم � ��واد ب �ن��اء وم�ؤناً
يف الإط � ��ار ال�ت�ن���س�ي�ق��ي م��ن ت�شكيل غذائية تكفي لل�صمود طوي ً
ال ،داخل
حكومة جديدة ،بل ذه��ب لأبعد من مبنى الربملان واملنطقة املحيطة ،مما
ذل��ك بكثري ،نحو امل�س بنوع النظام يوحي بتنظيم اعت�صام طويل الأمد».
ال�سيا�سي و�إج ��راء جراحة قي�صرية فيما قال ال�صدر� ،إنه مل ينقلب على
للد�ستور نف�سه ،الأم��ر و�صل �إىل ما الدولة ،بل يقوم بحمايتها� ،إذ يرى
هو مبثابة انقالب لإ�صالح النظام»� .أن االن �ق�لاب على ال�برمل��ان احلايل،
و�أو� �ض �ح��ت امل �� �ص��ادر �أن ك�ب��ار القادة ه ��و �إن � �ق ��اذ ل �ل��دول��ة م ��ن الف�صائل
يحاولون �أن يفهموا املوقف الإيراين امل��وال�ي��ة للحر�س ال �ث��وري الإي ��راين
الغام�ض ،ف�إذا رف�ضت طهران خطوة والقادمة لال�ستيالء على الدولة.

ثمة حاجة �إ�ضافية �إىل عمليات فعلية �ضد طهران

«النوافذ املك�سورة» ..هكذا ميكن منع �إيران من بناء قنبلة
ي��رى م��ان��دل�ب��اوم �أن هنالك ح��اج��ة ل�برن��ام��ج م��ن ثالثة
�أجزاء لتعزيز الردع .اجلزء الأول خطابي ويت�ضمن تكرار
الت�شديد على �أنه لن يتم ال�سماح لإيران باحل�صول على
قنبلة لأن الواليات املتحدة �ستفعل ما هو �ضروري ،مبا فيه
ا�ستخدام القوة ،لوقفها عن ذلك .لكن الكلمات وحدها لن
تكون كافية .لتعزيز وقعها ،يجب على القوات الأمريكية
ق�ي��ادة ت��دري�ب��ات ع�سكرية يفهم منها ب�شكل وا��ض��ح �أنها
بروفة لهجمات على من�ش�آت �إيرانية للأ�سلحة النووية.
ال�سبيل الآخر املكمل لزيادة احتماالت ردع اخرتاق نووي
�إيراين هو ت�سليم �إ�سرائيل القنابل اخلارقة للتح�صينات
والقادرة على تدمري املن�ش�آت النووية الإيرانية املدفونة يف
�أعماق الأر���ض .حتى هذه اخلطوات لن تكون كافية على
الأرجح لإقناع املاليل.

•• عوا�صم-وكاالت

�شدد الأ�ستاذ الفخري يف كلية جونز هوبكينز للدرا�سات
الدولية املتقدمة مايكل ماندلباوم على �أن منع �إيران
م��ن ح �ي��ازة الأ� �س �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة ك ��ان �أه ��م م��و� �ض��وع على
�أجندة الرئي�س جو بايدن خالل زيارته الأخ�يرة لل�شرق
الأو�سط.
يو�ضح ماندلباوم يف جملة “�أمريكان بربوز” �أن �إيران ذات
تر�سانة نووية �ستفر�ض ت�أثرياً �أعظم بكثري على املنطقة
وامل�صالح الأم��ري�ك�ي��ة وال�ع��امل كله باملقارنة م��ع امل�سائل
الأخرى التي ناق�شها بايدن مع القادة الذين التقى بهم.
وهذا الت�أثري �سيكون �سلبياً ب�شكل عميق وخطري.
�أو�سع فجوة
عالوة على ذلك ،ومن بني جميع الق�ضايا املطروحة على
�أج�ن��دت��ه� ،إن التهديد ال�ن��ووي الإي ��راين ه��و ال��ذي يظهر
�أو�سع فجوة بني ما تفعله الواليات املتحدة وما يجب �أن
تفعله للدفاع عن امل�صالح الأمريكية .وثمة حاجة ما�سة
�إىل �سيا�سة جديدة �أكرث حيوية� .إيران ن�شطة يف حماولة
حتقيق الهيمنة يف ال�شرق الأو�سط عرب حماولة �إطاحة
الأنظمة ال�صديقة للواليات املتحدة يف اخلليج العربي
وعرب ال�سعي �إىل تدمري دولة �إ�سرائيل� .إذا ت�سلحت طهران
بالأ�سلحة النووية ف�ست�صبح �أكرث عدوانية جاعلة ال�شرق
الأو�سط �أكرث ا�ضطراباً وعنفاً وحمفوفاً باملخاطر.
من املرجح �أن تطلق القنبلة الإيرانية ما ي�سمى �أحياناً
بـ”�سل�سلة االنت�شار” حيث تتدافع دول �شرق �أو�سطية
�أخرى للح�صول على �أ�سلحة نووي ملوازنة تلك املوجودة
يف �إي��ران .ميكن �أن تنت�شر ال�سل�سلة �إىل �أبعد من ال�شرق
الأو� �س��ط� ،إىل ال��دول الأوروب �ي��ة والآ��س�ي��وي��ة ال�ت��ي ت�شعر
بالتهديد من رو�سيا وال�صني.
خطورة التباط�ؤ الأمريكي
بالرغم من املخاطر اال�ستثنائية التي �ستفر�ضها قنبلة
�إيرانية ،وبالرغم من تاريخ ردود الفعل الأمريكية القوية
على �أح��داث مماثلة ،من املحتمل ج��داً �أال ت��رد الواليات
املتحدة بقوة على حيازة �إي��ران قنبلة نووية .قد حت�صل
ط�ه��ران على �أ�سلحة ن��ووي��ة بطريقة خفية ،ك��ي ميتلك
امل�لايل خم��زون�اً ك�ب�يراً وم�ت��زاي��داً م��ن الأ�سلحة النووية
كما تفعل كوريا ال�شمالية اليوم ،من �أج��ل و�ضع العامل
�أمام الأمر الواقع حني يكت�شف ذلك .وعرب امتالك تلك
الأ�سلحة ،قد تبدو �إيران خطرية جداً بالن�سبة �إىل �صناع
القرار الأمريكيني كي يواجهوها .ميكن �أن متنح الأ�سلحة
النووية �إيران احل�صانة من الهجوم وهذا بالت�أكيد �أحد
الأ�سباب التي تدفع النظام الإيراين لل�سعي وراءها بهذا

احلجم من الإ�صرار والكلفة.
وك�لاه �م��ا م��ن �أج ��ل م�ن��ع م��ا �ستحققه �إم �ك��ان �ي��ة نووية
�إي��ران�ي��ة :هيمنة دول��ة ع��داون�ي��ة جت��اه ال��والي��ات املتحدة
نق�ص خطري ..ومميت
وحلفائها على ال�شرق الأو�سط ونفطه .لكن �آخر ثالثة
لهذه الأ�سباب ،تابع الكاتب� ،ستخدم وا�شنطن امل�صالح ر�ؤ�ساء �أمريكيني وجهوا ر�سالة �إىل حكام طهران والعامل
الأمريكية والعاملية عرب منع �إي��ران من احل�صول على ب�أنهم لن ينفذوا وعدهم ب�إبقاء �إيران غري نووية.
القنبلة ب�شكل �أف���ض��ل بكثري م��ن خدمتها ع�بر جمرد
حم��اول��ة التكيف م��ع �إي� ��ران ن��ووي��ة� .أن ت ��ردع الواليات حتى ترامب �أخط�أ
املتحدة حيازة �إيران الأ�سلحة النووية هي �أولوية ملحة� .أ�شار ماندلباوم �إىل �أن باراك �أوباما تخلى من دون نقا�ش
ال ��ردع مفهوم م ��أل��وف يف ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة وه��و يعني عام عن موقف �أمريكا الطويل املدى جتاه حرمان �إيران
املنع من خالل التهديد .حني يعتقد طرف �أنه �سيعاين من الو�سائل الالزمة لتخ�صيب اليورانيوم ،وهي �أ�صعب
من �ضرر غري مقبول �إذا اتخذ خطوة معينة ،فمن غري خطوة يف م�سار ت�صنيع القنبلة .بعدها ،وقع على االتفاق
امل��رج��ح �أن يخطوها .التوقع الأك�ي��د بح�صول ذل��ك� ،أي النووي امل�صمم ظاهرياً ملنعها من التحول �إىل دولة ذات
�صدقية التهديد� ،أم��ر جوهري .ل��دى ال��والي��ات املتحدة �أ�سلحة نووية لكنه يف ال��واق��ع مليء بالثغرات ،و�أكربها
القوة اجلوية والبحرية الالزمة ل�شل برنامج الأ�سلحة ت��واري��خ انتهاء �صالحية العديد من بنودها ،مبا ميكن
النووية الإيرانية ومن دون و�ضع �أي جندي �أمريكي على �إيران من امل�ضي قدماً بطريقة م�شروعة نحو القنبلة.
�أرا�ضي تلك الدولة .ما ينق�ص ب�شكل خطري ورمبا مميت وان�سحبت �إدارة ترامب من االتفاق النووي �سنة 2018
وع��ززت ال�صدقية الأمريكية عرب قتل قائد قوة القد�س
هو ال�صدقية الأمريكية ح�سب ماندلباوم.
قا�سم �سليماين �سنة  2020وه��و امل�س�ؤول عن هجمات
ف�ت��اك��ة ��ض��د الأم��ري �ك �ي�ين .ل�ك��ن الإدارة ق��و��ض��ت �سابقاً
ما فعله كارتر وبو�ش الأب
تفتقد الواليات املتحدة لل�صدقية يف مقاومة م�سار �إيران �صدقيتها حن تخلت عن �أي موجب بالرد على الهجمات
نحو الأ�سلحة النووية بالرغم من �أن ر�ؤ�ساء �أمريكيني التي رعتها �إي��ران على من�ش�أة نفطية �سعودية يف �أبقيق
م�ت�ع��اق�ب�ين ،م��ن �ضمنهم ب��اي��دن خ�ل�ال زي��ارت��ه ال�شرق �سنة  .2019و��ش��ددت �إدارة ب��اي��دن على نيتها اخلا�صة
الأو�سط ،كرروا �إعالنهم ب�أنه لن ي�سمح لإيران باحل�صول بعدم تنفيذ تعهدها باحلد من االنت�شار املرتبط ب�إيران
على القنبلة .ينق�ص �أمريكا ال�صدقية بالرغم م��ن �أن عرب ما بدا ي�أ�ساً متزايداً لإعادة �إحياء االتفاق النووي.
الرئي�س جيمي ك��ارت��ر �أط�ل��ق عقيدة حتمل ا�سمه ومن
�أن ج��ورج بو�ش الأب �شن حرباً يف اخلليج �سنة  ،1991برنامج ثالثي
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النوافذ املك�سورة
ث�م��ة ح��اج��ة �إ��ض��اف�ي��ة �إىل عمليات ع�سكرية فعلية �ضد
�إي��ران رداً على ا�ستفزازاتها يف �شن هجمات على اجلنود
الأمريكيني يف العراق �أو على �أ�صدقاء الواليات املتحدة،
وال�سعودية هي مثل بديهي� .إذا نفذت الواليات املتحدة
هجمات م��درو��س��ة على �أه ��داف �إي��ران�ي��ة رداً على �أعمال
ع��دوان �ي��ة �أق ��ل م��ن ذل ��ك ف���س�ي�ع��زز ذل ��ك ت�ه��دي��ده��ا ب�شن
هجمات كبرية لوقف �أك�ثر ا�ستفزاز خ�ط��ورة وعدوانية
على الإطالق وهو برناجمها للأ�سلحة النووية.
يتبع هذا املنطق نظرية “النوافذ املك�سورة” ()1982
لعاملي ال�سيا�سة جيم�س ويل�سون وجورج كيلينغ كما لفت
�إىل ذلك املدير التنفيذي ملعهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�شرق
الأدن��ى روب��رت �ستالوف .وق��اال �إن��ه من خ�لال ال��رد بقوة
على اجل�ن��ح واجل��رائ��م الأق ��ل خ�ط��ورة يف احل��ي ،ب�إمكان
ال�شرطة منع االن��زالق نحو موجة من اجلرائم الأكرث
خطورة .والنوافذ املك�سورة هي نوع من �أن��واع التخريب
الذي يتوجب احلد منه� .إن تطبيق هذا املبد�أ متتع ببع�ض
النجاح يف م��دن �أمريكية .بطريقة مماثلة يف ال�سيا�سة
اخلارجية ،على الأق��ل يف ه��ذه الق�ضية� ،إن ال��رد ب�سرعة
وق��وة على ا��س�ت�ف��زازات �صغرية ه��و �أف�ضل طريقة لردع
اال�ستفزازات الكبرية كما �أو�ضح ماندلباوم.
اعرتا�ض ..هل ي�صمد؟
ر�أى الكاتب �أن البع�ض قد يعرت�ض على ه��ذه الو�صفة
لأنها قد تغرق الواليات املتحدة يف حرب مع �إيران .لكن
االعرتا�ض غري �صحيح :الواليات املتحدة هي �أ�سا�ساً يف
حالة حرب مع �إي��ران من خالل خيار النظام و�سيا�ساته
العداونية .ما تتطلبه امل�صالح الأمريكية حالياً هو رد
ال��والي��ات املتحدة بطريقة ميكن �أن متنع ن��زاع��ات �أكرث
تدمرياً يف امل�ستقبل القريب.

عوا�صم
كييف
ُقتل رجل �أعمال �أوكراين معروف بتجارة احلبوب وزوجته يف ق�صف
رو�سي ملدينة ميكوالييف جنوب �أوكرانيا ،ون��دد م�ست�شار الرئا�سة
“بجرمية قتل مع �سبق الإ�صرار».
وال �ق �ت �ي�لان ه�م��ا �أول�ي�ك���س�ي��ي ف��ادات��ور� �س �ك��ي ( 74ع��ام��ا) �صاحب
�شركة نيبولون الرئي�سية لبيع احلبوب الأوكرانية وزوجته راي�سا
ف��ادات��ور��س�ك��ا ال �ل��ذان ك��ان��ا يف منزلهما ل��دى وق ��وع ال�ق���ص��ف ،وفقا
لل�سلطات الأوك��ران�ي��ة.وك�ت��ب �أح��د م�ست�شاري الرئا�سة الأوكرانية
ميخائيلو بودولياك على تلغرام “لي�ست �صدفة بل جرمية قتل مع
�سابق ت�صور وت�صميم” .و�أ�ضاف “�إ�صابة ال�صاروخ غرفة النوم يف
منزلهم ال ترتك جما ًال لل�شك :فاداتور�سكي كان الهدف».
وتابع “كان �أحد �أهم رجال الأعمال الزراعيني يف البالد و�شخ�صية
مهمة يف املنطقة و�صاحب عمل كبري».حل فاداتور�سكي يف املرتبة
 24على قائمة جملة فوربز لأغنى الأوكرانيني يف ع��ام .2021
وقبل احلرب كانت �شركته ت�صدر احلبوب �إىل  70دولة.
و�صباحا كتب رئي�س بلدية املدينة �أولك�سندر �سينكيفيت�ش على تلغرام
“تعر�ضت ميكوالييف لق�صف مكثف اليوم .قد يكون الأعنف حتى
الآن” منذ بدء الغزو الرو�سي يف � 24شباط-فرباير.
كما �أبلغ مكتب املدعي العام الأوكراين عن �إ�صابتني يف ميكوالييف
وت �� �ض��رر ال �ع��دي��د م��ن امل �ن��ازل اخل��ا� �ص��ة وف �ن��دق وم�ن���ش��أة ريا�ضية
ومدر�ستني ومتجر لت�صليح ال�سيارات.
وط��ال��ت �ضربات �أخ��رى مناطق خاركيف (��ش��رق) و�سومي (�شمال
�شرق).
مانيال
ت��ويف الرئي�س الفلبيني الأ��س�ب��ق ف�ي��دل رام��و���س ال��ذي ق��اد البالد
خ�لال ف�ترة ن��ادرة من النمو وال�سالم� ،أم�س الأح��د عن  94عاما
ح�سبما �أعلن م�س�ؤولون كبار.وتوىل رامو�س الذي لقبه الفلبينيون
بـ”�إيدي” رئا�سة البالد بني عامي  1992و.1998
وق��ال��ت تريك�سي ك��روز �أجنلي�س ال�سكرترية االع�لام�ي��ة للرئي�س
فرديناند م��ارك��و���س جونيور جن��ل ال��دك�ت��ات��ور ال��راح��ل ال��ذي توىل
مهامه ال�شهر املا�ضي “ببالغ احل��زن تبلغنا وف��اة الرئي�س ال�سابق
فيدل رامو�س».و�أ�ضافت “ترك وراءه �إر ًثا ممي ًزا يف التاريخ مل�شاركته
يف التغيريات الكربى يف بالدنا ك�ضابط ع�سكري ورئي�س تنفيذي
على حد �سواء».ويتوقع �أن ت�صدر �أ�سرة فيدل رامو�س بيانا يف وقت
الحق الأحد ،ومل يتم االعالن بعد عن �سبب الوفاة.
وقدم وفد االحت��اد الأوروب��ي لدى الفلبني التعازي وا�صفا الراحل
ب�أنه “رجل دولة خمل�ص” و”ركن من �أركان الدميوقراطية».
كان فيدل رامو�س �أول بروت�ستانتي يتوىل الرئا�سة يف هذا البلد ذات
الغالبية الكاثوليكية رغم معار�ضة بع�ض �أع�ضاء الكني�سة.
مو�سكو
تعتزم رو�سيا تعزيز مواقعها يف منطقة القطب ال�شمايل اقت�صاد ًيا
وع���س�ك��ر ًي��ا ،وف��ق ع�ق�ي��دة ب�ح��ري��ة رو��س�ي��ة ج��دي��دة ،وق�ع�ه��ا الرئي�س
فالدميري بوتني �أم�س الأحد ،مبنا�سبة يوم الأ�سطول الرو�سي.
وتن�ص العقيدة التي مت توقيعها يف �سياق عر�ض بحري يف �سان
بطر�سبورغ (�شمال غ��رب) على �أن القطب ال�شمايل “يتحول �إىل
منطقة مناف�سة دولية ،لي�س فقط من وجهة نظر اقت�صادية ،ولكن
� ً
أي�ضا من وجهة نظر ع�سكرية».وي�ؤكد الن�ص �أن��ه على �ضوء هذه
العوامل� ،ستعزز رو�سيا “مواقعها الرئي�سية يف غزو القطب ال�شمايل
وا�ستك�شافه” وروا�سبه املعدنية ،وت�ضمن “ا�ستقراره اال�سرتاتيجي”
يف املنطقة من خالل تعزيز الإمكانات الع�سكرية لأ�سطويل رو�سيا
يف ال�شمال واملحيط الهادئ.كما تعتزم رو�سيا “التطوير الكامل
لطريق ال�شمال البحري” املعروف باملمر ال�شمايل ال�شرقي الذي
يربط �أوروبا ب�آ�سيا على طول ال�ساحل الرو�سي ،لتحويله �إىل طريق
“�آمن” وتناف�سي يعمل طوال العام».

�آالف الأطفال �أجربوا على مغادرة
قراهم يف �شرق الكونغو

•• كين�شا�سا�-أ ف ب

قالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة يوني�سف �إن �آالف الأطفال �أجربوا
على مغادرة قراهم يف �شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية حيث يدور
نزاع بني قوات الأمن الكونغولية وجماعة �إم  23امل�سلحة.
وذك��رت يوني�سف يف بيان �أن��ه منذ �آذار-م ��ار� ��س�“ ،أُجرب �أك�ثر م��ن 190
�ألف �شخ�ص ،ن�صفهم �أطفال ،على مغادرة قراهم باجتاه �أرا�ضي روت�شورو
ونيرياغونغو».قال غرانت ليتي ،ممثل يوني�سف ،ال�سبت بعد مهمة له
يف روت���ش��ورو يف مقاطعة كيفو ال�شمالية� ،إن “�آالف الأط�ف��ال معر�ضون
ل�ل�خ�ط��ر ول��دي �ه��م و� �ص��ول حم� ��دود ل�ل�غ��اي��ة �إىل اخل ��دم ��ات االجتماعية
الأ�سا�سية ال�ضرورية لبقائهم على قيد احلياة يف هذه الأزمة التي يُرجح
�أن ت�ستمر لأن العائالت م�ترددة يف العودة �إىل ق��راه��ا».وزار غرانت ليتي
م�ؤخ ًرا منطقة روت�شورو حيث التقى مبجتمع النازحني ،وفقًا لوكالته.
ففي منطقة كالينغريا ،على �سبيل امل�ث��ال ،ازداد ع��دد النازحني “ب�أكرث
من ال�ضعف” مقارنة بال�سكان املحليني.وذكرت يوني�سف �أن “العائالت
النازحة والعائالت امل�ضيفة بحاجة ما�سة �إىل الطعام وامل�ستلزمات املنزلية،
ف�ض ً
ال عن امل�ساعدة ال�صحية واملياه والنظافة وال�صرف ال�صحي».
وتعتقد وكالة الأمم املتحدة �أن “امل�ساعدات الإن�سانية بطيئة يف الو�صول
بينما ت�ستمر االحتياجات يف الزيادة ب�شكل مقلق».
و�أ�ضافت الوكالة “ب�سبب نق�ص امل�ساعدة ،ي�ضطر بع�ض النازحني �إىل
العودة �إىل قراهم الأ�صلية الواقعة يف مناطق غري م�ستقرة بني مواقع
املتحاربني .وال بد من التحرك الآن ملنع ح��دوث زي��ادة كبرية يف حاالت
الأطفال الذين يعانون �سوء تغذية حادا».

االثنني  1أغسطس  2022م  -العـدد 13608
2022 - Issue No 13608

August

1

عربي ودويل

Monday

�إ�صابة بايدن جمددا بكوفيد وخ�ضوعه للحجر
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أ��ص�ي��ب ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي ج��و ب��اي��دن جمددا
بكوفيد و�سيعود �إىل احلجر رغ��م �أن��ه “ال يزال
ي�شعر ب�أنه بخري” ،ح�سبما �أعلن طبيب البيت
الأبي�ض ال�سبت.
وكتب طبيب الرئي�س كيفن �أوك��ون��ور يف مذكرة
�أن “فح�ص امل�ست�ضدات” ال��ذي �أج��ري لبايدن
( 79ع��ام��ا) “�صباح ال���س�ب��ت ج ��اء �إيجابيا”
و”�سيبد�أ جمددا �إجراءات عزل �صارمة” بهدف

10

“حماية” املحيطني به.و�أو�ضح �أن حالة بايدن
مماثلة للحاالت التي ُيعالج فيها املر�ضى بعقار
باك�سلوفيد ،ويتخل�صون م��ن ال �ف�يرو���س ،لكن
نتيجة اختبارهم ت��أت��ي �إيجابية بعد ا�ستكمال
ال�ع�لاج.و�أ��ض��اف �أن “الرئي�س مل ي�شعر بتجدد
الأعرا�ض وال يزال ي�شعر ب�أنه بخري».
وت��اب��ع ال�ط�ب�ي��ب “لي�س ه �ن��اك �أي ��س�ب��ب تاليا
ال�ستئناف ال �ع�لاج يف امل��رح�ل��ة الراهنة” ،لكن
ب��اي��دن ،الرئي�س املنتخب الأك�ب�ر �سنا يف تاريخ
الواليات املتحدة� ،سيظل حتت املراقبة.

و�أع �ل��ن ب��اي��دن بنف�سه ن�ب��أ �إ��ص��اب�ت��ه ع�بر تويرت.
وكتب “�أ�صدقائي� ،أثبتت االخ�ت�ب��ارات �إ�صابتي
بكوفيد جم��ددا .ه��ذا يح�صل لقلة م��ن النا�س.
لي�ست لدي �أعرا�ض لكن �س�أعزل نف�سي من �أجل
�سالمة كل من حويل” ،م�ؤكدا �أنه ما زال يعمل.
وكان مقررا �أن يتوجه الرئي�س �إىل مي�شيغان يف
� 2آب�/أغ�سط�س للتحدث عن قانون مينح �إعانات
بقيمة  52مليار دوالر لإعادة �إطالق �إنتاج �أ�شباه
املو�صالت يف الواليات املتحدة.
لكن ه��ذه ال��زي��ارة وك��ذل��ك زي ��ارة �أخ ��رى مقررة

�إىل ويلمنغتون بوالية ديالوير لن تتما يف هذا
ال��وق��ت ،و��س�ي�ظ��ل ال��رئ�ي����س يف ال �ع��زل يف البيت
الأبي�ض حتى ت�أتي نتيجة اختباره �سلبية ،على
ما �أعلنت الرئا�سة الأمريكية.
كان بايدن �أ�صيب بكوفيد للمرة الأوىل يف 21
متوز/يوليو مع “�أعرا�ض خفيفة جدا».
وخل�ص �أوكونور �إىل �أن الرئي�س الذي تلقى كامل
اللقاحات مع جرعتني معززتني يحر�ص “على
ح�م��اي��ة جميع ( )...م��ن ي�ع�م�ل��ون يف جواره”،
�سواء كانوا من طواقم البيت الأبي�ض �أو حرا�سه

ال�شخ�صيني �أو القريبني منه.
وباك�سلوفيد عالج م�ضاد للفريو�سات يعمل من
ط��ري��ق احل��د م��ن ق��درة ال�ف�يرو���س على التكاثر
ويبطئ تاليا تقدم املر�ض .ويجب تناوله يف الأيام
الأوىل بعد ظهور الأعرا�ض ليكون فاعال.
كان اجلمهوري دونالد ترامب� ،سلف بايدن� ،أعلن
يف ال �ث��اين م��ن ت�شرين الأول�/أك �ت��وب��ر 2020
�إ�صابته بكوفيد .ون�ق��ل يف مروحية م��ن البيت
الأب�ي����ض �إىل م�ست�شفى وول�ت�ر ري��د الع�سكري
حيث تلقى العالج ثالثة �أيام.

«الرد العك�سي» من مو�سكو هو الذي يبدو «خانقا»

كرة الثلج ..كيف انقلبت العقوبات الرو�سية على دول الغرب؟
•• عوا�صم-وكاالت

ال تكاد متر ب�ضعة �أي��ام دون �إعالن
ع��ن ع �ق��وب��ات غ��رب �ي��ة ج��دي��دة �ضد
رو�سيا،
لكن “الرد العك�سي” من مو�سكو
هو الذي يبدو “خانقا” على العامل
الغربي� ،سواء على امل�ستوي ال�سيا�سي
�أو االقت�صادي.
ومع طول �أمد احلرب وانعكا�ساتها،
تعمل رو�سيا التي قالت �إن هدفها
ال��رئ �ي �� �س��ي �إزاح � � ��ة ن �ظ��ام الرئي�س
فولودومري زيلين�سكي من ال�سلطة،
على “خنق” االقت�صاد الأوك ��راين
و�إره� � � � � ��اق ال � �ق � �ي � ��ادات الأوروب � � �ي� � ��ة
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وبالفعل بد�أت
تظهر النتائج ،فقد ت��واج��ه �أوروب ��ا
كارثة �إذا مل تنجح يف توفري بدائل
للغاز قبل ال�شتاء امل�ق�ب��ل ،حيث �إن
اجل�ه��ود املبذولة يف ال��وق��ت الراهن
ف�ض �إىل نتائج ملمو�سة.
مل ُت ِ
وب �ع��د م � ��رور � 5أ� �ش �ه��ر ع �ل��ى حرب
�أوكرانيا ،فر�ض الغرب  6حزم من
العقوبات �ضد رو�سيا ،و�صلت تبعاتها
�إىل كل �أ�صقاع العامل ،ما بني موجة
ت���ض�خ��م ك�ب�رى وت �غ�ي�رات �سيا�سية
ط��ال��ت لعنتها ق ��ادة وزع �م��اء ،بد�أت
بخ�سارة الرئي�س الفرن�سي� ،إميانويل
م��اك��رون �أغ�ل�ب�ي�ت��ه يف ال�ب�رمل ��ان ،ثم
ا��س�ت�ق��ال��ة رئ �ي ����س وزراء بريطانيا
بوري�س جون�سون ،ثم ا�ستقالة رئي�س
وزراء �إيطاليا ماريو دراغي.

الوقود والطعام دفعت الرئي�س جو
بايدن للإفراج عن كميات قيا�سية من
االحتياطي البرتويل اال�سرتاتيجي،
ق��دره��ا م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ملدة
� 6أ� �ش �ه��ر ،ول �ك��ن دون ج� ��دوى ،مما
�سي�شكل خطرا على الدميقراطيني
يف ان �ت �خ��اب��ات ال �ت �ج��دي��د الن�صفي
ب��ال �ك��ون �غ��ر���س امل� �ق ��ررة يف نوفمرب
املقبل ،بينما ي�سعون للحفاظ على
�أغلبيتهم مبجل�سي ال�شيوخ والنواب
الأم�ي�رك� �ي�ي�ن ،وه ��و �أم� ��ر ق��د يكون
م�ستحيال يف ظ��ل �شعبية تتهاوى
و�أو�ضاع اقت�صادية تزداد �سوءا.

كما يواجه �أ�ضخم اقت�صاد يف �أوروبا
�أزم��ة غ��از جعلت امل�ست�شار الأملاين،
�أوالف �شولتز ،ي�صف احل��رب ب�أنها
“تهديد غري م�سبوق”� ،سواء على
ال�صعيدين الأم�ن��ي �أو االقت�صادي،
و�سط �آفاق قامتة على املدى املنظور،
وم�ؤخرا و�صلت تداعيات الأزمة �إىل
�إطفاء الأنوار عن املعامل التاريخية
ل�ل�ب�ل��د ،ف�ي�م��ا ق�ط�ع��ت ال���س�ل�ط��ات يف
م��دي�ن��ة ه��ان��وف��ر امل ��اء ال���س��اخ��ن عن
املباين وامل�ؤ�س�سات العامة ،خمف�ضة
درج��ات احل��رارة الق�صوى للتدفئة
كجزء م��ن حملتها لرت�شيد �صرف
الطاقة.
ويف وا��ش�ن�ط��ن ،ي�ع��اين الأمريكيون ت�أثري عك�سي للعقوبات
من ارتفاعات غري م�سبوقة يف ُكلفة املحلل االقت�صادي الإيطايل ،جورج

و�أو�ضح �أن �أوج��ه اله�شا�شة القائمة
يف ال �ه �ي �ك��ل االق� �ت� ��� �ص ��ادي وامل � ��ايل
ل �ل �ع��امل ت �ع �ن��ي �أن ه� ��ذه العقوبات
ميكن �أن ت�سبب ت��داع�ي��ات �سيا�سية
وم ��ادي ��ة خ �ط�ي�رة ع �ل��ى االقت�صاد
العاملي ككل ولي�س رو�سيا وحدها،
فالآثار غري املبا�شرة ت�سببت بالفعل
يف ا� �ض �ط��راب��ات يف �أ� � �س ��واق ال�سلع
الأ�سا�سية ال��دول�ي��ة ،وارت�ف��اع �أ�سعار
النفط اخلام والغاز الطبيعي.

�آدموند ،قال �إن رو�سيا كانت تعلم �أن
هناك عقوبات مرتقبة حال �إقدامها
على �أي عمل ع�سكري يف �أوكرانيا
كما حدث �سابقا يف جورجيا 2008
والقرم عام  2014ولذلك ا�ستعدت
ج �ي��دا ع�ب�ر حم � ��اور ع ��دي ��دة بينها
اح�ت�ي��اط��ات ك �ب�يرة و�إب �ق ��اء الإنفاق
احلكومي حتت ال�سيطرة والرهان
ع �ل��ى ال �ت ��أث�ي�ر ال�ع�ك���س��ي للعقوبات
ودعم احللفاء.
و�أ�ضاف �آدموند ،لـ�سكاي نيوز عربية،
�أن ال �ع �ق��وب��ات دائ �م��ا م��ا ت �ك��ون لها فو�ضى وعدم ا�ستقرار
ثغرات وهو ما حدث يف  2014ف�إذا ب � � � ��دوره ،ق � ��ال امل �ح �ل ��ل ال�سيا�سي
نظرنا لت�أثري العقوبات �آنذاك فنجد ال�بري �ط��اين�� ،س�ي�م��ون ج�ن�ك�ي�ن��ز� ،إن
�أنها مل يكن لها تداعيات تذكر على ال�ع�ق��وب��ات الغربية امل�ف��رو��ض��ة على
رو��س�ي��ا ب�سبب العملية الع�سكرية
مو�سكو ،وهو الأمر نف�سه حاليا.

هجوم بطائرة م�سرية يف القرم

كييف تدعو �سكان منطقة دونيت�سك �إىل �إخالئها
•• كييف�-أ ف ب

دع��ت كييف ��س�ك��ان دون�ي�ت���س��ك �إىل �إخالء
وت���س�ي�ط��ر رو� �س �ي��ا ع �ل��ى ج ��زء ك �ب�ير منها،
بينما ا�ستهدف هجوم بطائرة م�سرية مقر
الأ�سطول الرو�سي للبحر الأ�سود يف مدينة
��س�ي�ب��ا��س�ت��وب��ول الأح� ��د م��ا �أ� �س �ف��ر ع��ن جرح
خم�سة �أ�شخا�ص.
ويف ت�سجيل فيديو م�ساء ال�سبت ،دعا الرئي�س
الأوك� � ��راين ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي �سكان
دونيت�سك �إىل مغادرتها هربا من “الإرهاب
الرو�سي” وعمليات الق�صف .وقال “اتخذ
ق��رار حكومي ب��إخ�لاء �إلزامي” للمنطقة،
معتربا �أن��ه “يف ه��ذه امل��رح�ل��ة م��ن احلرب،
الإرهاب هو �سالح رو�سيا الرئي�سي».
وك ��ان ��ت ال �ن��ائ �ب��ة الأوىل ل��رئ�ي����س ال � ��وزراء
الأوك � � ��راين �إي��ري �ن��ا ف�يري���ش�ت���ش��وك �أعلنت
الإج�لاء الإلزامي جلميع �سكان دونيت�سك،
�إح � ��دى امل�ن�ط�ق�ت�ين الإداري � �ت�ي��ن يف حو�ض
دونبا�س.
وبررت القرار ب�شبكات الغاز املدمرة وغياب
التدفئة يف ال�شتاء املقبل يف املنطقة.
وتفيد تقديرات ال�سلطات الأوك��ران�ي��ة ب�أن
مئتي �ألف مدين على الأقل ما زالوا يعي�شون
يف املناطق التي ال تخ�ضع لالحتالل الرو�سي
يف دونيت�سك.
وق��ال��ت ال���ش��رط��ة ال��وط�ن�ي��ة امل�ك�ل�ف��ة عملية
الإخالء “يف املجموع ،هناك حاليا نحو 52
�أل��ف طفل يف منطقة دونيت�سك” ،م�شرية
�إىل �أن “رجال ال�شرطة يو�ضحون لآبائهم
ح��ال�ي��ا �أن الإخ �ل��اء ي���ش�م��ل ت ��أم�ي�ن م�سكن
وتقدمي كل امل�ساعدة الالزمة».
وتت�سبب ال���ض��رب��ات ال��رو��س�ي��ة ع�ل��ى بلدات
يف املنطقة يف وق ��وع �إ� �ص��اب��ات ب�ين ال�سكان
املدنيني كل يوم تقريبا.
وحت� ��دث اجل �ي ����ش الأوك � � ��راين ل �ي��ل ال�سبت
الأح��د عن ق�صف مدفعي رو�سي ا�ستهدف
باخموت وكراماتور�سك بالقرب م��ن خط
املواجهة.
ج �ن��وب��ا ،ك �ت��ب رئ �ي ����س ب �ل��دي��ة ميكوالييف
�أولك�سندر �سينكيفيت�ش على تطبيق تلغرام
فجر الأح��د “�سمعنا دوي ان�ف�ج��ارات قوية
ب�ين ال���س��اع��ة ال��واح��دة وال���س��اع��ة اخلام�سة
�صباحا” .وا�ضاف “د ُّمر عدد من الأ�شياء،
وت���ض��ررت م�ب��ان �سكنية” ،م���ش�يرا �إىل �أن
“حرائق ان��دل�ع��ت يف امل��واق��ع ال�ت��ي �أ�صابها

الق�صف».
وق��ال �إن عمليات الق�صف ه��ذه “قد تكون
الأق��وى على الإطالق” منذ بداية النزاع
على حد قول رئي�س بلديتها.
ويف � �ش �ب ��ه ج � ��زي � ��رة ال� � �ق � ��رم ،ق� � ��ال حاكم
�سيبا�ستوبول ميخائيل رازف��وزج��اي�ي��ف �إن
ه �ج��وم �اً ب �ط��ائ��رة م �� �س�يرة ا� �س �ت �ه��دف مقر
الأ�سطول الرو�سي للبحر الأ�سود يف املدينة
الأحد ما �أ�سفر عن جرح خم�سة موظفني يف
هيئة الأركان بجروح.
وك�ت��ب رازف��وزج��اي�ي��ف على ت�ل�غ��رام “�صباح
ال�ي��وم ،ق��رر القوميون الأوك��ران�ي��ون �إف�ساد
عيد الأ�سطول الرو�سي” ال��ذي حتتفل به
رو�سيا الأح ��د ،مو�ضحا �أن ط��ائ��رة م�سيرّ ة
هبطت يف فناء مقر قيادة الأ�سطول.
وقال رازفوزجاييف �إن كل االحتفاالت بعيد
الأ�سطول الرو�سي “�ألغيت لأ�سباب �أمنية”،
داعيا �سكان �سيبا�ستوبول �إىل ع��دم مغادرة
منازلهم “�إذا �أمكن».
وكانت احتفاالت كبرية بهذه املنا�سبة مقررة
يف جميع �أن�ح��اء رو�سيا مب��ا يف ذل��ك عر�ض
بحري يف �سانت بطر�سربغ (�شمال غرب)
يفرت�ض �أن ي�شرف عليه الرئي�س فالدميري
بوتني.
وه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل ال�ت��ي تتحدث فيها
ال�سلطات الرو�سية عن هجوم من هذا النوع
منذ ب��دء غزوها لأوكرانيا يف � 24شباط/
فرباير.
�أدى ق�صف ثكنة ت�ضم ج �ن��ودا �أوكرانيني
�أ��س��رى يف ق�ط��اع يحتله ال��رو���س يف منطقة
دونيت�سك اجلمعة �إىل مقتل نحو خم�سني
�شخ�صا ،يف ما و�صفه زيلين�سكي ب”جرمية

حرب رو�سية متعمدة».
و�أع�ل��ن م�س�ؤول حقوق الإن���س��ان الأوكراين
دم�ي�ترو لوبينيت�سك ال�سبت �أن��ه طلب من
ال���ص�ل�ي��ب الأح� �م ��ر وب �ع �ث��ة الأمم املتحدة
ملراقبة حقوق الإن�سان التي �أ�شرفت يف �أيار/
مايو على التفاو�ض مع الرو�س ال�ست�سالم
املدافعني عن م�صنع �آزوف�ستال يف ماريوبول
(جنوب �شرق) ،التوجه �إىل �أولينيفكا.
وحينذاك وبعد �أ�سابيع طويلة من احل�صار
وامل �ق��اوم��ة ع �ل��ى م��وق��ع ال �� �ص �ل��ب ،ا�ست�سلم
ح ��وايل  2500م�ق��ات��ل �أوك � ��راين و�أعلنت
مو�سكو �أنهم �س ُي�سجنون يف �أولينيفكا.
وقال زيلين�سكي م�ساء اجلمعة “عندما غادر
املدافعون عن �آزوف�ستال امل�صنع عملت الأمم
املتحدة واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
ك �� �ض��ام �ن�ين حل �ي��اة ج �ن��ودن��ا و�صحتهم”،
داعيا الأمم املتحدة وال�صليب الأحمر �إىل
“التحرك».وقال االحت��اد الأوروب��ي يف بيان
ل��وزي��ر خارجيته ج��وزب ب��وري��ل �إن��ه “يدين
ب��أ��ش��د ال �ع �ب��ارات ال�ف�ظ��اع��ات ال�ت��ي ارتكبتها
ال �ق��وات امل�سلحة ال��رو��س�ي��ة و�أتباعها” ،يف
�إ�شارة �إىل ق�صف ال�سجن واتهامات مبمار�سة
التعذيب بحق �أ�سرى �أوكرانيني لدى القوات
الرو�سية.
وا� �ض��اف �أن “هذه الأع �م ��ال الال�إن�سانية
وال ��وح� ��� �ش� �ي ��ة ت �� �ش �ك��ل ان� �ت� �ه ��اك ��ات خطرية
الت�ف��اق�ي��ات جنيف وب��روت��وك��ول�ه��ا الإ�ضايف،
وترقى �إىل جرائم حرب».
كما عربت فرن�سا يف بيان ل��وزارة اخلارجية
عن “�صدمتها �إزاء التقارير املتعلقة بارتكاب
ج��رائ��م ق�ت��ل و�أع �م��ال ت�ع��ذي��ب ب�ح��ق �أ�سرى
حرب �أوكرانيني ،يف مركز اعتقال �أولينيفكا،

حتت حماية رو�سيا االحتادية” م�ضيفة �أنه
يتعني “حما�سبة امل�س�ؤولني».
و�أج �ج��ت ال�ت��وت��ر ب���ش��أن م�صري الآالف من
�أ�سرى احلرب الأوكرانيني لدى الرو�س �أو
االنف�صاليني يف دونبا�س ،تغريدة ن�شرتها
ال �� �س �ف��ارة ال��رو� �س �ي��ة يف ب��ري �ط��ان �ي��ا م�ساء
اجلمعة تتعلق ب�شكل خ��ا���ص بكتيبة �آزوف
الأوكرانية.
وكتبت ال�سفارة الرو�سية يف التغريدة التي
كتبت باللغة االنكليزية “ي�ستحق مقاتلو
�آزوف الإع��دام ولكن لي�س رميا بالر�صا�ص
بل �شنقا� .إنهم لي�سوا جنودا فعليني� .إنهم
ي�ست�أهلون موتا مذال».
وع��رف��ت كتيبة �آزوف بدفاعها ع��ن مدينة
م��اري��وب��ول ب �ج �ن��وب � �ش��رق �أوك ��ران �ي ��ا حيث
ق ��اوم ��ت م�ت�ح���ص�ن��ة يف جم �م��ع �أزوف�ستال
ال�صناعي على مدى �أ�سابيع.
وك��ان��ت جلنة التحقيق الرو�سية �أعلنت �أن
�أولينيفكا تعر�ضت لق�صف اجلمعة ،م�ؤكدة
�أن القوات الأوكرانية “�أطلقت النار بنف�سها
على ال�سجن الذي يحتجز فيه �أفراد كتيبة
�آزوف ،م�ستخدمة قذائف �أمريكية من نظام
هيمار�س” وقاذفات �صواريخ عالية الدقة
قدمتها الواليات املتحدة.
ورف�ضت هيئة الأرك ��ان العامة الأوكرانية
هذه االتهامات ،وقالت �إن القوات الرو�سية
�أو االنف�صالية تريد بذلك “الت�سرت على
ت�ع��ذي��ب �سجناء وع�م�ل�ي��ات الإعدام” التي
“ارتكبت».
وقالت اال�ستخبارات الأوكرانية �إن الهجوم
“نفذه م��رت��زق��ة م ��ن جم �م��وع��ة فاغرن”
ال��رو� �س �ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ه��م ع�ن��ا��ص��ره��ا بارتكاب
جرائم يف �سوريا و�إفريقيا خ�صو�صا.
م��ن جهته�� ،ص��رح م���س��ؤول ح�ق��وق الإن�سان
الأوك � � ��راين دم �ي�ت�رو لوبينيت�سك ال�سبت
ل�ل�ت�ل�ف��زي��ون ال��وط �ن��ي �أن حت�ل�ي��ل الفيديو
ال��رو� �س��ي ،ال��دل�ي��ل ال��وح�ي��د امل�ت��وف��ر حاليا،
ك�شف �أن “االنفجار وق��ع داخل” الثكنة
ولي�س على �أثر ق�صف.
و�أخريا� ،أعلنت املجموعة النفطية الرو�سية
العمالقة “غازبروم” م�ساء ال�سبت تعليق
�شحناتها من الغاز �إىل التفيا.
وك ��ان ��ت غ ��ازب ��روم خ�ف���ض��ت �إىل ح ��د كبري
��ش�ح�ن��ات ال �غ��از ال��رو� �س��ي �إىل �أوروب� � ��ا عرب
خط �أنابيب “نورد �سرتمي” هذا الأ�سبوع،
م�شرية �إىل �ضرورة �صيانة �أحد التوربينات.

الرو�سية يف �أوكرانيا ارتدت يف �صدر
الدول الأوروبية.
و�أ�ضاف جنكينز ،يف مقال ب�صحيفة
“الغارديان” الربيطانية� ،أن تلك
ال �ع �ق��وب��ات وا� �س �ع��ة ال �ن �ط��اق التي
فر�ضتها ال��دول الغربية وحلفا�ؤها
ع�ل��ى مو�سكو �أدت �إىل ارت �ف��اع غري
م�سبوق يف �أ�سعار الطاقة �إىل جانب
زيادة معدالت الت�ضخم ب�شكل كبري،
ن��اه�ي��ك ع��ن ت���ض��ور م�لاي�ين الب�شر
جوعاً يف مناطق عديدة من العامل
ب�سبب �أزم ��ة غ ��ذاء ط��اح�ن��ة ت�سببت
فيها احل��رب الرو�سية يف �أوكرانيا
وال�ت��ي ح��ال��ت دون ت�صدير ماليني
الأط �ن ��ان م��ن احل �ب��وب الأوكرانية
لدول العامل.

وت� ��اب� ��ع� “ :إذا ك ��ان ��ت امل�ساعدات
الع�سكرية الغربية لأوكرانيا لها ما
يربرها لتمكني القوات الأوكرانية
م� ��ن م ��واج� �ه ��ة الآل � � ��ة الع�سكرية
الرو�سية ف�إن العقوبات االقت�صادية
املفرو�ضة على مو�سكو لي�ست لها �أي
مربر لأنها غري جمدية ومل حتقق
�أه��داف �ه��ا ال �ت��ي ُف��ر��ض��ت م��ن �أجلها
ومل جتن منها �شعوب العامل �سوى
املعاناة واخلراب».
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ال��رئ �ي ����س الرو�سي
ف�لادمي�ير بوتن م��ازال م�ستمرا يف
ح��رب��ه يف �أوك��ران�ي��ا على ال��رغ��م من
ت�ل��ك ال �ع �ق��وب��ات وم � ��ازال الت�صعيد
ال�ع���س�ك��ري يف �أوك ��ران �ي ��ا م�ستمرا،
الفتا �إىل �أن “بوتن ب�إمكانه جتميد

�أوروب��ا ب�أ�سرها خالل ال�شتاء املقبل
بعد تقلي�ص �إمدادات الغاز الرو�سية
للدول الأوروبية مبا يقرب من 80
باملئة من �إجمايل الواردات يف ال�سابق
ع�بر خ��ط �أن��اب �ي��ب نورد�سرتمي1-
يف الوقت ال��ذي ارتفعت فيه �أ�سعار
ال �ن �ف��ط يف ال �ع ��امل ع �ل��ى ن �ح��و غري
م�سبوق بينما تعطلت �إمدادات املواد
الغذائية لدول �شرق �أوروبا و�أفريقيا
و�آ�سيا مما ت�سبب يف معاناة املاليني
من الب�شر ب�سبب تلك العقوبات».
وا�ست�شهد بالو�ضع يف بريطانيا ،الفتا
�إىل �أن “�أ�سعار الغاز ارتفعت هناك
مب �ق��دار ث�لاث��ة �أ��ض�ع��اف يف غ�ضون
ع ��ام واح ��د مم��ا ي���ص��ب يف م�صلحة
ط��رف واح��د ه��و رو��س�ي��ا ال�ت��ي جنت
�أرباحا طائلة من زيادة �صادراتها من
الطاقة لدول قارة �آ�سيا مما �أ�سهم يف
تكوين فائ�ض غري م�سبوق يف ميزان
مدفوعاتها كما �أدى �إىل تعزيز قيمة
العملة الرو�سية لت�صبح واحدة من
�أقوى العمالت على م�ستوى العامل
حاليا».
و�أو��ض��ح �أن “الدول الغربية تعاين
الآن من حالة من الك�ساد االقت�صادي
وه��و م��ا ي�ن��ذر ب��ا��س�ت�م��رار ح��ال��ة من
الفو�ضى وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالجتماعي بعد �أن انطلقت ال�شرارة
الأوىل من اال�ستياء ال�شعبي ب�سبب
غالء املعي�شة يف العديد من الدول
ال �غ��رب �ي��ة م �ث��ل ب��ري�ط��ان�ي��ا وفرن�سا
و�إيطاليا والواليات املتحدة».

�أ�سرتاليا تعتزم الإعالن عن تفا�صيل
منح ال�سكان الأ�صليني �صوتا يف الربملان
•• �سيدين-رويرتز

قال رئي�س ال��وزراء الأ��س�ترايل �أنتوين �ألبانيز �أم�س
الأحد �إن التفا�صيل اخلا�صة مبنح ال�سكان الأ�صليني
يف �أ�سرتاليا �صوتا يف ال�برمل��ان �ستعلن بعد ا�ستفتاء
وطني ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،م�ضيفا �أن توقيت الت�صويت
مل يتحدد.
وت�سعى حكومة حزب العمال املنتمية لي�سار الو�سط
بزعامة �ألبانيز �إىل �إجراء ا�ستفتاء ،مطلوب لتعديل
ال��د��س�ت��ور ،ب���ش��أن االع�ت�راف بال�سكان الأ��ص�ل�ي�ين يف
الد�ستور واملطالبة بالت�شاور معهم ب�ش�أن القرارات
التي ت�ؤثر على حياتهم.
وك��اف��ح ال�سكان الأ��ص�ل�ي��ون يف �أ��س�ترال�ي��ا على مدى
�أجيال لك�سب االعرتاف بالظلم الذي عانوا منه منذ
اال�ستعمار الأوروبي يف القرن الثامن ع�شر امليالدي.
وال ي�شري الد�ستور ،الذي دخل حيز التنفيذ يف يناير
ك��ان��ون ال �ث��اين � ،1901إىل ال���س�ك��ان الأ��ص�ل�ي�ين يف
البالد.
وك���ش��ف رئ�ي����س ال � ��وزراء ع��ن اخل �ط��ة ي��وم ال���س�ب��ت يف
خطاب �ألقاه يف مهرجان لل�سكان الأ�صليني يف منطقة
�أرنهيم الند النائية يف الإقليم ال�شمايل ،حيث اقرتح
م�سودة �س�ؤال يف اال�ستفتاء تقول “هل ت�ؤيد تعديل
الد�ستور الذي ين�شئ �صوتا لل�سكان الأ�صليني و�سكان
ج��زر م�ضيق ت��وري����س؟».واق�ترح �إ�ضافة ث�لاث جمل
�إىل الد�ستور �إذا جنح اال�ستفتاء ،مما يتيح ت�شكيل
ال�صوت.

وق��ال �ألبانيز يف مقابلة مع تلفزيون (�إيه.بي�.سي)
بثت �أم�س � ،إن اال�ستفتاء �سيتبعه املزيد من التفا�صيل
ب�ش�أن ال�صوت� ،إذا ح�صل االقرتاح على الت�أييد.
و�أ�ضاف �أن “الت�شريع املتعلق بهيكل ال�صوت لن يتم
قبل اال�ستفتاء».
وق ��ال �أل�ب��ان�ي��ز �إن ح�ك��وم�ت��ه مل ت �ق��رر م��وع��د �إج ��راء
اال��س�ت�ف�ت��اء ال ��ذي ق��ال يف وق��ت ��س��اب��ق �إن ��ه ي��ري��ده يف
الدورة احلالية للربملان.
و�أك � ��د رئ �ي ����س ال � � ��وزراء جم� ��ددا �أن � �ص��وت ال�سكان
الأ�صليني لن يكون مبثابة غرفة ثالثة يف الربملان.
وق��ال “هذا ال يغري ب��أي �شكل من الأ�شكال �أ�سبقية
برملاننا املنتخب دمي�ق��راط�ي��ا».ك��ان االق�ت�راح ب�إدراج
��ص��وت لل�سكان الأ��ص�ل�ي�ين يف ال�برمل��ان تعهدا قطعه
حزب العمال على نف�سه يف االنتخابات العامة يف مايو
�أيار والتي �أطاحت بحكومة ائتالفية ليربالية وطنية
من املحافظني بعد نحو � 10سنوات يف ال�سلطة.
و�أراد التحالف املخلوع �إن�شاء متثيل لل�سكان الأ�صليني
يف الربملان عرب ت�شريع .ومن خالل وجوده حاليا يف
امل�ع��ار��ض��ة ،و��ص��ف اخل�ط��ة ب��أن�ه��ا “خطوة �إيجابية”
لكنه ي�ق��ول �إن ��ه ي�ج��ب م�ع��رف��ة امل��زي��د ح��ول الكيفية
التي �ستدار بها.ويتطلب تعديل الد�ستور دعم �أغلبية
الأ�� �ص ��وات يف غ��ال�ب�ي��ة ال ��والي ��ات ،وه ��و الأم� ��ر الذي
حدث ثماين مرات يف  44حماولة.ومن �ش�أن �إجراء
ا�ستفتاء ناجح �أن يجعل �أ�سرتاليا متما�شية مع كندا
ونيوزيلندا وال��والي��ات املتحدة يف االع�ت�راف ر�سميا
بال�سكان الأ�صليني.
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رئي�س �سريالنكا ي�سعى �إىل ت�شكيل حكومة وحدة
•• كولومبو�-أ ف ب

دع � ��ا ال��رئ �ي ����س ال �� �س��ري�ل�ان �ك��ي اجل ��دي ��د رانيل
ويكرميي�سينغه �أع�ضاء الربملان ر�سمياً لالن�ضمام
�إىل االن���ض�م��ام �إىل حكومة وح��دة ت���ش��ارك فيها
جميع الأح ��زاب لإن�ع��ا���ش االقت�صاد املفل�س عرب
�إج� ��راء �إ� �ص�لاح��ات م ��ؤمل��ة ،ح�سبما �أع �ل��ن مكتبه
الأحد.
وك��ان ويكرميي�سينغه ق��د ت �ولىّ من�صبه يف وقت
��س��اب��ق م��ن ه ��ذا ال���ش�ه��ر ،ب�ع��دم��ا �أج �ب�ر الغ�ضب
ال�شعبي م��ن �أ� �س��و�أ �أزم ��ة اقت�صادية يف اجلزيرة

�سلفه غوتابايا راجاباك�سا على الفرار من البالد
واال�ستقالة.
و�أو�ضح ويكرميي�سينغه خططه يف اجتماع ال�سبت
مع الرهبان امل�ؤ ّثرين يف معبد ال�سن يف كاندي،
�أحد �أقد�س الأ�ضرحة يف البوذية.
و ُنقل عن الرئي�س ال�سريالنكي قوله للرهبان،
“كرئي�س� ،أود �أن �أب��د�أ رحلة جديدة” .و�أ�ضاف
“�أود �أن �أج�م��ع ك��ل الأح ��زاب م�ع�اً و�أن �أم�ضي يف
تلك الرحلة و�أي�ضاً يف ت�شكيل حكومة من جميع
الأحزاب».
وكتب �إىل جميع امل�ش ّرعني يطلب منهم االن�ضمام

�إىل حكومة وحدة.
وك��ان ويكرميي�سينغه ال�ن��ائ��ب امل�ع��ار���ض ال�سابق
البالغ من العمر  73عاماً ،توىل رئا�سة الوزراء
ل�ل�م��رة ال���س��اد��س��ة يف �أي ��ار/م ��اي ��و ،ب�ع��د ا�ستقالة
ماهيندا �شقيق راجاباك�سا الأكرب ،ومل يكن هناك
ّ
مر�شحون �آخرون لهذا املن�صب.
وقد توىل الرئا�سة بعد هرب غوتابايا يف التا�سع
من متوز/يوليو ،عندما اقتحم ع�شرات الآالف
من املتظاهرين الغا�ضبني من الأزمة االقت�صادية
الق�صر الرئا�سي.
وف ّر غوتابايا �إىل �سنغافورة حيث �أر�سل ا�ستقالته

بعد خم�سة �أيام �إىل الربملان يف �سريالنكا ،لي�صبح
ويكرميي�سينغه رئ�ي���س�اً م ��ؤق �ت �اً ول �ي �ف��وز الحقاً
بت�صويت يف الربملان �أكد تب ّوءه من�صبه.
ويعاين �س ّكان �سريالنكا البالغ عددهم  22مليون
ن�سمة تقريباً ،منذ �أ�شهر ،نق�صاً ح��ا ّداً يف الغذاء
وال ��دواء وان�ق�ط��اع�اً للتيار الكهربائي وت�ضخّ ماً
كبرياً.
ويفيد برنامج الأغ��ذي��ة العاملي ب ��أنّ نحو خم�سة
م�لاي�ين �شخ�ص �أي  22يف امل �ئ��ة م��ن ال�سكان،
بحاجة �إىل م�ساعدة غذائية فيما خم�س عائالت
من كل �ست ال تتناول كامل الوجبات اليومية �أو

August

1

Monday

ت�شرتي ال�سلع بنوعية �أقل.
ومنذ �أواخ ��ر ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،نفد النقد الأجنبي
يف البالد ومل تعد ال��دول ق��ادرة على متويل �أهّ م
الواردات.
وت�خ� ّل�ف��ت �سريالنكا ع��ن � �س��داد دي�ن�ه��ا اخلارجي
البالغ  51مليار دوالر منت�صف ني�سان�/أبريل.
وجت ��ري م�ف��او��ض��ات م��ع ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د الدويل
بهدف �إق��رار خطة �إن�ق��اذ .وق��ال ويكرميي�سينغه
للرهبان �إنّ االقت�صاد �سي�سجل مزيدا من الرتاجع
هذا العام بانكما�ش بن�سبة  7,0يف املئة ،لكنه تو ّقع
انتعا�شاً العام املقبل.

يتهافت اللبنانيون يومي ًا على الأفران منذ �أ�سبوعني

11

عودة �إىل الطوابري ..لبنانيون ينتظرون ل�ساعات ل�شراء اخلبز
•• بريوت�-أ ف ب

ّي ��ردد خليل م�ن���ص��ور ع �ب��ارة “�أريد
�أن �أط �ع��م �أوالدي” �أث �ن��اء انتظاره
�أم��ام ف��رن ل�شراء ربطة واح��دة من
اخل �ب ��ز ف �ق ��ط ،يف ب �ل��د ت �ت �ك��رر فيه
جراء االنهيار االقت�صادي ،طوابري
االن�ت�ظ��ار ال�ط��وي�ل��ة للح�صول على
مواد �أ�سا�سية.
م ��ن �أم� � ��ام ف� ��رن يف ب� �ي��روت ،يقول
من�صور ( 48عاماً) لوكالة فران�س
ب��ر���س ب �ن�برة ح ��ادة “�أنتظر خم�س
��س��اع��ات �إذا اح �ت��اج الأم� ��ر� ،أري ��د �أن
�أطعم �أوالدي».
ان�ت�ظ��ر م�ن���ص��ور اجل�م�ع��ة �أك�ث�ر من
ثالث �ساعات للح�صول على اخلبز،
ويف اليوم ال�سابق وق��ف يف الطابور
لأك�ث�ر م��ن �ساعتني .وي�ق��ول “ماذا
�أف�ع��ل غ�ير ذل��ك ،بقيت ث�لاث��ة �أيام
من دون خبز الأ�سبوع املا�ضي».
ومنذ �أ�سبوعني ،يتهافت اللبنانيون
يومياً على الأف��ران حيث ينتظرون
يف ط��واب�ير ط��وي�ل��ة للح�صول على
�أك�ي��ا���س اخل�ب��ز ال�ع��رب��ي امل��دع��وم من
احلكومة .وال تخلو �ساعات االنتظار
من �إ�شكاالت تتطلب �أحياناً تدخ ً
ال
�أمنياً ،فيما تقنن الأف��ران الكميات
ال �ت��ي ت��وزع �ه��ا م�ك�ت�ف�ي��ة ب��رب �ط��ة �أو
اثنتني لل�شخ�ص.
وي�ب�ل��غ �سعر رب�ط��ة اخل�ب��ز املدعوم،
وال �ت��ي حت �ت��وي ع �ل��ى ��س�ت��ة �أرغ �ف��ة،
� 13أل��ف ل�يرة لبنانية �أي �أق��ل من

دوالر ،فيما دخلت ال�سوق ال�سوداء
�إىل امل�شهد وبات �سعر الربطة فيها
يتخطى �أحياناً � 30ألفاً.
يعمل من�صور يف حمل حلويات ،وال
يتجاوز معا�شه اليوم مليون ون�صف
لرية لبنانية �أي ح��واىل  50دوالراً
فقط بح�سب �سعر ال�صرف يف ال�سوق
ال�سوداء يف بلد ارتفعت فيه الأ�سعار
ب�شكل هائل.
ويقول من�صور بعد مرور �أكرث من
�ساعتني على ان�ت�ظ��اره “ماذا �أفعل
غ�ير ذل ��ك ال �أ��س�ت�ط�ي��ع �أن �أ�شرتي
اخلبز بـ� 30ألفاً».
وعلى وقع الأزم��ة االقت�صادية التي
�ص ّنفها البنك الدويل من بني الأ�سو�أ

يف العامل منذ العام  ،1850خ�سرت
ال�ع�م�ل��ة امل�ح�ل�ي��ة �أك �ث�ر م��ن ت�سعني
يف امل�ئ��ة م��ن قيمتها �أم ��ام ال ��دوالر.
وت���ض��اءل��ت ق ��درة امل���ص��رف املركزي
على دعم ا�سترياد �سلع حيوية ،بينها
القمح واملحروقات والأدوية.
رفعت وزارة االقت�صاد م��رات خالل
ال �ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين �أ� �س �ع��ار �أكيا�س
اخلبز العربي .وفاقم الغزو الرو�سي
لأوك ��ران � �ي ��ا م �ن��ذ �شباط/فرباير
الو�ضع مع �صعوبة ت�صدير القمح،
خ�صو�صاً �أن لبنان ي�ستورد ثمانني
يف املئة من حاجته من �أوكرانيا.
وتعر�ضت ق��درة لبنان على تخزين
القمح ل�ضربة قا�سية بعدما ت�صدع

ق���س��م م��ن �إه � � ��راءات م��رف ��أ ب�ي�روت
ج� ��راء االن �ف �ج��ار امل � ��روع ق �ب��ل نحو
عامني .وحت��ذر ال�سلطات منذ �أيام
من احتمال انهيار �أجزاء منها.
وبعد �أ�شهر ق�ضى اللبنانيون خاللها
� �س��اع��ات ط��وي �ل��ة جت� � ��اوزت �أحياناً
� � 12س��اع��ة ي��وم �ي �اً �أم � ��ام حمطات
الوقود ،رفعت احلكومة الدعم عن
امل�ح��روق��ات حتى ب��ات تعبئة �سيارة
�صغرية بالبنزين يعادل راتب خليل
من�صور.
ويخ�شى اللبنانيون اليوم �أن تتجه
احل �ك��وم��ة �أي �� �ض �اً اىل رف ��ع الدعم
ع��ن ال�ق�م��ح ،م��ا ي�ه��دد ب��ارت�ف��اع �سعر
ربطة اخلبز ،وه��و �أم��ر ال ي�ستطيع

كرث حتمله خ�صو�صاً �أن ثمانني يف
املئة من اللبنانيني باتوا حتت خط
الفقر.
و�أق� � � ّر ال�ب�رمل ��ان ال�ل�ب�ن��اين الثالثاء
ات�ف��اق�ي��ة ق��ر���ض م �ق��دم م��ن البنك
ال��دويل بقيمة  150مليون دوالر
�أمريكي لتنفيذ م�شروع اال�ستجابة
ال�ط��ارئ��ة ل�ت��أم�ين �إم � ��دادات القمح،
لكنها ق��د ال تكفي �سوى لأ�شهر يف
غياب خطة وا�ضحة.
يف ف��رن��ه امل �ك �ت��ظ ،ي�ن�ه�م��ك حم ّمد
م�ه��دي ب�ت��وزي��ع ربطتني م��ن اخلبز
ع�ل��ى ال��زب��ائ��ن ال��واح��د ت�ل��و الآخ ��ر،
طالباً منهم الإ�سراع لكي يتمكن من
تلبية طلبات اجلميع.

اتهامات وحتذيرات من «كارثة ثانية» يف مرف�أ بريوت

وي �ق��ول م�ه��دي ( 49ع��ام �اً) “منذ
 16ي��وم �اً ،ب ��د�أ م�شهد الطوابري،
حتى �أن��ه ح�صلت �إ�شكاالت بال�سالح
وال�سكاكني” ،م���ض�ي�ف�اً “انتظار
اخلبز �أ�صعب من البنزين ،فالبنزين
ت�ستطيع �أن جتد له بدي ً
ال ،مت�شي �أو
ت�أخذ �سيارة �أجرة ،لكن هنا نتحدث
عن اللقمة».
ويتابع �أن “املواطن ي�شعر بالإهانة
وهو ينتظر».
�أرادت دانية ح�سان ( 22ع��ام�اً) �أن
جت� ّن��ب وال��ده��ا ع��بء االن�ت�ظ��ار �أمام
ال�ف��رن .وت�ق��ول “كان وال��دي ينظر
ن�صف �ساعة �أو ينتقل من فرن �إىل
�آخر ..لكنه يعمل منذ ال�صباح حتى

اعتقال مواطن ياباين يف بورما

•• بريوت-وكاالت

•• رانغون�-أ ف ب

ع�شية الذكرى الثانية النفجار مرف�أ العا�صمة
اللبنانية ب�يروت ،تتجه الأنظار �إىل ال�صوامع
املت�صدعة يف امليناء ،و�سط حتذيرات من �سقوط
�أجزاء من الق�سم ال�شمايل منها ،يف وقت اتهم
�أه��ايل ال�ضحايا ال�سلطات بالتقاع�س �إزاء ما
يجري.
وت �ع��اين ��ص��وام��ع امل��رف ��أ م��ن ح��ري��ق ��ش��ب قبل
ثالثة �أ�سابيع وال يزال م�ستمرا حتى الآن ،وهو
ما دعا �إىل التحذير من احتمال انهيارها.
وت��رت�ف��ع يف ب�ي�روت الأ� �ص��وات امل �ن��ددة ب�إهمال
�إطفاء احلريق يف مرف�أ بريوت.
وك��ان��ت ��ص��وام��ع امل��رف ��أ ��ش��اه��دة على االنفجار
املدمر الذي وقع يف �أغ�سط�س  ،2020و�أودى
بحياة نحو � 200شخ�ص و�إ�صابة �أكرث من 6
�آالف �شخ�ص.
ورغم ت�ضررها الكبري يف االنفجار الذي جنم
عن وجود كميات �ضخمة من نرتات الأمونيوم،
�إال �أن ال�صوامع بقيت �صامدة وحمت املنطقة
الغربية م��ن ب�ي�روت م��ن �أ� �ض��رار ك�ب�يرة كادت
تلحق بها.
وعادت هذه ال�صوامع �إىل الواجهة من جديد
خالل الأ�سابيع الأخرية� ،إذ حريق �شب فيها.
ووف ��ق م�ع�ل��وم��ات خ��ا��ص��ة مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” ،ف ��إن ن�سبة ميل ال�صوامع يف اجلزء
ال �� �ش �م��ايل م�ن�ه��ا زادت م ��ن  6اىل  8م �ل��م يف
ال���س��اع��ة ،و��س��ط ت��وق�ع��ات بانهيار �أج ��زاء منها
خالل وقت و�شيك.
و�أف� ��ادت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام لبنانية ،اجل�م�ع��ة ،ب�أن
قوى الأمن اللبنانية حددت يف حميط �صوامع
القمح يف مرف�أ بريوت م�سافة  150مرتا مينع
على �أح��د �أن يتخطاها ،كونها م�ه��ددة بخطر
االنهيار يف �أية حلظة.
ك �م��ا ع �ل��م م��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية” �أن
“ال�سلطات �أخ�ل��ت الر�صيفني  7و 8ومنعت
ال�سفن التجارية من الر�سو فيها.
وعلق وزير البيئة يف حكومة ت�صريف الأعمال،
ن��ا��ص��ر ي��ا� �س�ين ،ع�ل��ى الإج� � ��راءات بالقول”�إن
الوقاية واالحرتا�س �ضروريان يف حال حدوث
�أي ان�ه�ي��ار ج��زئ��ي ل�صوامع احل �ب��وب يف مرف�أ
بريوت».
و�أ��ض��اف يا�سني يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز
عربية” �أن “ارتفاع احلرارة من جراء احرتاق
احل�ب��وب ،ور���ش املياه يف عملية الإط �ف��اء ،التي

�أك��د م���س��ؤول يف ال���س�ف��ارة اليابانية �أم����س �أن رج�ًلناً ي��اب��ان� ًي��ا �أوق ��ف يف رانغون
العا�صمة التجارية لبورما يف �أح��دث عملية اعتقال لأجنبي يف ال��دول��ة التي
يحكمها املجل�س الع�سكري.و�أثار ان�ق�لاب ع�سكري ال�ع��ام املا�ضي احتجاجات
مت�صاعدة وردًا دامياً من املجل�س الع�سكري ُقتل خالله �أكرث من �ألفي �شخ�ص
واعتقل � 14ألفاً �آخرين ،وفق جمموعة مراقبة حملية.وقالت و�سائل �إعالم
يابانية وحملية ال�سبت �إن املخرج تورو كوبوتا ( 26عاما) اعتقل قرب جتمع
مناه�ض للحكومة مع اثنني من مواطني ميامنار.وقال م�س�ؤول يف ال�سفارة
اليابانية لوكالة فران�س بر�س طالباً عدم الك�شف عن هويته الأح��د “ميكنني
�أن �أ�ؤكد �أن مواطناً يابانياً اعتقل �أم�س يف يانغون” .و�أ�ضاف �أن ال�سفارة “على
ات�صال بال�سلطات وتتخذ �إجراءات لت�أمني الإفراج عنه».وقال امل�س�ؤول الياباين
ال��ذي مل ي�ؤكد هوية ال�شخ�ص املحتجز� ،إن لي�س لديهم معلومات عما �إذا مت

مل ي�ن���ص��ح ب �ه��ا اخل� �ب��راء ،ت���س�ب�ب��ت يف ارتفاع نقابة املهند�سني ونواب التغيري �إال �أننا فوجئنا
رطوبة احلبوب املتخمرة ،مما �أدى �إىل تفاقم ب��ر� �س��ائ��ل حت��ذي��ري��ة م ��ن ع� ��دة وزارات بعدم
الو�ضع».
االقرتاب من املبنى واتخاذ �إجراءات احتياطية
يف الأحياء املجاورة للمرف�أ».
اتهامات �أهايل ال�ضحايا
وقالت املحامية �سي�سيل روكز“ :كنا قد �أطلقنا هل حت�صل انهيارات جزئية ؟
نحن �أهايل ال�ضحايا حملة ت�ضامنية حلماية واعترب نائب عميد كلية الهند�سة يف جامعة
ال�صوامع وتدعيمها مع ف��وج الإط�ف��اء ونقابة ب �ي�روت ال �ع��رب �ي��ة امل �ه �ن��د���س ي�ح�ي��ى مت �� �س��اح يف
املهند�سني لتبقى ذكرى �شاهدة لأرواح �شهداء ح��دي��ث مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية” �أن “ما
تفجري املرف�أ قبل  19يوما ،و�إذ بحريق ي�شب يجري هو تخويف للنا�س وتهويل يح�صل على
يف �أ�سا�سات ال�صوامع».
و�سائل التوا�صل االجتماعي».
و�أ��ض��اف��ت روك ��ز ،وه��ي �شقيقة �إح ��دى �ضحايا وقال“ :التكهن بانهيار ال�صوامع خالل �ساعات
انفجار امل��رف��أ ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �أن جمرد كالم».
“احلريق لي�س مفتعال وتعود �أ�سبابه �إىل تخمر و�أ� �ض��اف“ :امل�ؤكد �أن ال���ص��وام��ع مت�ي��ل ب�شكل
كميات من حبوب القمح املخزنة يف ال�صوامع مت�سارع لعدة مليمرتات يف ال�ساعة  ،وقد تزيد
م�ن��ذ �سنتني �أ��س�ف��ل امل�ب�ن��ى ،و�إط�لاق �ه��ا غازات عن  10ملم يف ال�ساعة �أو �أك�ثر ،وه��ذا يقرب
امليتان التي تفاعلت مع �أ�شعة ال�شم�س واحلرارة من ح�صول انهيارات جزئية يف ج�سم ال�صوامع
املرتفعة يف بريوت».
فقط».
وتابع مت�ساح“ :الي�ستطيع �أحد �أن يحدد مقدار
وت��اب�ع��ت“ :قيل لنا �إن ه��ذا احل��ري��ق ال يطف�أ االن�ه�ي��ار لأن امل��ؤ��ش��ر ال��وح�ي��د ه��ي احل�سا�سات
ب��امل��اء ووف�ق��ا للخرباء يحتاج اىل م��واد خا�صة امل ��رك ��زة يف �أ� �س �ف��ل ال �� �ص��وام��ع وه � ��ذه ممنوع
غري متوفرة يف لبنان” ،م�شرية �إىل �أن “عدم االق�ت�راب منها حتى للمهند�سني واملخت�صني
�إطفاء الناركان متعمدا».
من ال�سلطات الر�سمية».
وق ��ال ��ت“ :توا�صلنا م��ع ك��ل م��ن م��دي��ر عام وق� � ��ال“ :نحن ن�ع�ت�م��د ف �ق��ط ع �ل��ى التقدير
ال��دف��اع امل��دين وق�ي��ادة اجلي�ش ووزي��ر الأ�شغال والتوقعات عن بعد ويبقى امل�ؤ�شر الوحيد زيادة
ووزير االقت�صاد و�أفدنا ب�أن اخلبري ال�سوي�سري ميالن �أجزاء من املبنى».
امل�شرف على املكان حذر من خطورة الإقرتاب وخ�ت��م مت���س��اح“ :يف ح��ال ح ��دوث ت�شققات يف
من �أ�سا�سات ال�صوامع «.
قواعد املبنى قد حت�صل انهيارات �إمنا يف �أجزاء
و�أ�ضافت “طلبنا �إطفاء النار من بعيد وكررنا منه” ،متوقعا “�سقوط �أج� ��زاء ��ص�غ�يرة من
مطلبنا ول �ك��ن دون ج ��دوى و� �س��ان��دن��ا بذلك اجلزء ال�شمايل لل�صوامع فقط».

�آخر الليل لن�شرتي هذه الربطة».
وت�ضيف “ماذا �أق��ول� ..إنها معاناة
ك�ب�يرة ج��داً للح�صول على اخلبز،
وهو حقنا� ،أق��ل ما يجب �أن نح�صل
عليه».على وق��ع �أزم��ة اخل�ب��ز ،يتهم
�أ�صحاب املطاحن ال�سلطات املعنية
ب�ع��دم ت��وف�ير الكميات ال�لازم��ة من
ال �ط �ح�ي�ن امل� ��دع� ��وم ،ن �ت �ي �ج��ة ت�أخر
م�صرف لبنان يف فتح االعتمادات
امل��ال�ي��ة و�صعوبة اال� �س �ت�يراد ،الأمر
الذي تنفيه وزارة االقت�صاد ،متهمة
بع�ض الأف��ران بتخزين الطحني او
ا�ستخدامه يف �صناعة منتجات غري
مدعومة كاحللويات.
وم �ن��ذ ب� ��دء الأزم � � ��ة االقت�صادية،

تحُ مِ ل ال�سلطات اللبنانية جزءاً من
م�س�ؤولية االنهيار ،لأكرث من مليون
الج ��ئ � �س��وري ي�ع�ي���ش��ون يف ظروف
�إن �� �س��ان �ي��ة ��ص�ع�ب��ة ب �ع��دم��ا ف� ��روا من
احلرب امل�ستمرة يف بالدهم.
وي�شهد لبنان بني الفرتة والأخرى
ارت� �ف ��اع� �اً يف خ �ط��اب ك��راه �ي��ة �ض ّد
الالجئني ودعوات �إىل ترحيلهم.
و�أوردت م �ف��و� �ض �ي��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن يف
الأمم امل�ت�ح��دة يف ب�ي��ان اجل�م�ع��ة �أن
لبنان ي�شهد “حالياً زيادة يف ال ّتوتر
بني الفئات املختلفة ،وبالأخ�ص يف
مم��ا ُي� ��ؤَدّي
العنف �ضد ال�لاج�ئ�ينّ ،
اىل ت�صاعد اعمال العنف».
و�أ�شارت �إىل “تدابري متييزية على
�أ� �س��ا���س اجلن�سية” ،م �� �ش��ددة على
� �ض ��رورة ا� �س �ت �م��رار ال��دع��م ال ��دويل
ل �ل �ب �ن��ان “ل�ضمان و�� �ص ��ول الأم ��ن
الغذائي».
و�أف��ادت تقارير �إعالمية م�ؤخراً �أن
بع�ض الأف��ران باتت توزع للبنانيني
ف� �ق ��ط وف �� �ص �ل��ت �أخ� � � ��رى ط ��واب�ي�ر
ال���س��وري�ين ع��ن اللبنانيني .ويتهم
ك�ثر م�ث��ل �أح �م��د ��ص��ال��ح امل��وظ��ف يف
فرن� ،سوريني ب�شراء اخلبز املدعوم
وبيعه يف ال�سوق ال�سوداء.
ويقول �صالح “ 22عاماً” “اللبناين
نفذ �صربه ،ونحن �شبان غري قادرين
على ت�أمني �أنف�سنا».
وت��ؤك��د مفو�ضية الأمم املتحدة �أن
“للأزمة االقت�صادية يف لبنان وقعا
مدمرا على اجلميع».

اعتقاله خالل تظاهرة.ومل تتمكن فران�س بر�س من االت�صال مبتحدث با�سم
املجل�س الع�سكري.احت�شد عدد �صغري من الأ�شخا�ص خارج مقر وزارة اخلارجية
اليابانية يف طوكيو الأحد حاملني �صور كوبوتا.
واعتقل العديد من الأجانب يف بورما خالل حملة اجلي�ش على املعار�ضة منذ
االنقالب.والعام املا�ضي ،اعتقلت �سلطات بورما املخرج الياباين يوكي كيتازومي
�أثناء تغطيته لتداعيات االنقالب.ومت �إطالق �سراحه حتت �ضغط دويل وعاد
�إىل اليابان يف �أيار/مايو  .2021و�أع��رب كيتازومي عن �صدمته �إزاء اعتقال
كوبوتا ،وقال �إنه ي�أمل يف الإفراج عنه “قريبًا”.و�أكد “�أنه م�صور �أفالم وثائقية
ولي�س هناك �سبب العتقاله �إذا كان يجمع املواد».
�,ضيق املجل�س الع�سكري يف بورما اخلناق على ال�صحافة ،واعتقل مرا�سلني
وم�صورين ،بالإ�ضافة �إىل �إلغائه تراخي�ص بث.
ومنذ �آذار-مار�س ،ال يزال � 48صحاف ًيا رهن االحتجاز يف جميع �أنحاء البالد،
وفق جمموعة املراقبة “ريبورتينغ ايجيان».

اخلوف ي�سيطر على حياة الأوكرانيني يف املباين املدمرة
•• خاركيف�-أ ف ب

تبكي غالينا ت�شورنا وهي تروي ما واجهته بفعل
�ضربة رو�سية د ّم��رت ال�شقق ف��وق منزلها الذي
ّ
حتطمت ن��واف��ذه وب��اب��ه ،وت�ت�ح�دّث ع��ن ال�شعور
اله�ش بالأمان الذي ال تزال تت�ش ّبث به.
امل��ر�أة البالغة من العمر  75ع��ام�اً ،هي املقيمة
الوحيدة املتبقية يف املبنى املك ّون من ت�سعة طوابق
يف �سالتيفكا �أح��د �أحياء مدينة خاركيف (�شرق
�أوكرانيا) ،التي تتعر�ض للق�صف بال توقف منذ
بدء الغزو الرو�سي يف �شباط/فرباير.
وتقول وهي ترجتف رغم احلر “�أنا خائفة جدا
من وج��ودي وح��دي هنا� ،أن��ا ح ّقاً وح�ي��دة .كانت
لدي ابنة ولكنها توفيت قبل عام ب�سبب الإفراط
يف ال�شرب».وت�ضيف “لذا� ،أن��ا الآن جال�سة هنا
على ه��ذا ال��دل��و .عندما �أ��س�م��ع ��ص��وت �صاروخ،
�أ�سقط على الأر�ض ،ووجهي للأ�سفل .رمبا لهذا
ال�سبب ما زلت على قيد احلياة».
كان �سالتيفكا �سابقاً ح ّياً مزدهراً يف خاركيف ،بُني
يف الأع��وام  1960ك”مدينة �سكنية” للع ّمال
ال�سوفيات ،ويقيم فيه �أكرث من مليون �شخ�ص.
دم��ر ج��زء كبري من احل��ي .وكانت بداية الربيع
�شديدة الربودة لدرجة �أنّ �أظافر غالينا ت�شورنا
حت ّولت �إىل اللون الأ�سود ب�سبب ال�صقيع.
وقطعت املياه يف الأ�سابيع الأوىل من احلرب ،كما
قطع التيار الكهربائي حتى ال�شهر املا�ضي ،فيما
ا�ست�ؤنف �إمداد الغاز هذا الأ�سبوع.
يف ال�شوارع ،ت�شهد املباين املحرتقة ذات النوافذ
املك�سورة وال��واج�ه��ات ال�ت��ي تظهر فيها فجوات
كبرية ،على عنف الق�صف.
ً
ي�ب��دو ع��دد ك�ب�ير م��ن امل �ب��اين م � ّدم ��را ،ك�م��ا �أنها

على و�شك االنهيار ،بينما ت�صد�أ ال�سيارات التي
اخرتقت الأنقا�ض �أ�سطحها .مل يعد هناك ٌ
مكان
�آمن بعد الآن.
ووف�ق�اً ملنظمة العفو ال��دول�ي��ة وهيومن رايت�س
ووت�شّ ،
مت تنفيذ ع��دد من الهجمات با�ستخدام
القنابل العنقودية املحظورة ،وهي اتهامات نفاها
الكرملني.يف بع�ض مناطق احل��ي ،منا الع�شب.
وبعدما غادر معظم الأطفال املكان ،تناثر الكرز
على الأر���ض املليئة باحلفر ،بعدما مل يعد �أحد
يقطفه.ال يزال ال�سكان على قيد احلياة بف�ضل
امل�ساعدة احلكومية ال�ت��ي تقل ع��ن  100يورو
�شهرياً والوجبات املطبوخة التي تقدّمها ال�شرطة
واجلمعيات اخلريية.
وجل ��أ بع�ض ج�يران غالينا ت�شورنا �إىل مدر�سة
ي �ك �� �ش��ف ف �ي �ه��ا ال� �ت ��وهّ ��ج اخل ��اف ��ت للم�صابيح
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ع��ن �أر� �ض �ي��ات م� ّت���س�خ��ة .و ّ
مت �صنع
واملن�صات
الأ�س ّرة من املنا�ضد املدر�سية والكرا�سي
ّ

اخل�شبية الأخرى ،كما �أن�شئ مطبخ م�ؤقت.
انتقلت �أنتونينا ميكواليفا البالغة م��ن العمر
 71عاماً �إىل هذا امللج�أ مع زوجها وحواىل 40
�شخ�صاً �آخر عندما اندلعت احلرب ،لكن زوجها
توفيّ ب�سبب ق�صور يف القلب بعد �شهر.
وفق �أوليغ �سينيغوبوف ،حاكم منطقة خاركيف،
“ ُدمّرت منطقة �سالتيفكا بالكامل تقريباً”.
وي��و� �ض��ح يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س� ،أن
�أه��م مه ّمة تتم ّثل يف �إع��ادة التدفئة قبل بداية
اخلريف ،عندما ت�صل درج��ات احل��رارة �إىل �أقل
م��ن �سبع درج ��ات ل�ي� ً
لا .وي�ضيف �أن “الأ�ضرار
التي حلقت باملباين لن ت�سمح ب�إعادة بنائها كما
كانت من قبل».
وي�ساعد فولودميري مانيو�سوف ،ال�سباك الذي
يبلغ من العمر  57عاماً ،يف اخلدمات الفنية يف
املدينة .كما �أن��ه م�س�ؤول عن ا�ستبدال الأنابيب
التي ّ
مت تفجريها.
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�إذا كانت بيلو�سي ،التي حتتل املرتبة الثالثة يف ت�سل�سل املنا�صب
•• بكني-رويرتز
الرئا�سية� ،ستزور دوال �أخرى.
قال مكتب رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي �إنها وذك��ر البيان “�سرتكز الرحلة على الأم��ن املتبادل وال�شراكة
ب��د�أت �أم�س الأح��د زي��ارة لآ�سيا ت�شمل �أرب��ع دول ،دون الإ�شارة االق �ت �� �ص��ادي��ة واحل �ك��م ال��دمي �ق��راط��ي يف م�ن�ط�ق��ة املحيطني
�إىل تايوان و�سط تكهنات �شديدة ب�أنها قد تزور اجلزيرة التي الهندي والهادي».
تتمتع بحكم ذاتي وتقول ال�صني �إنها تابعة لها.
وك ��ان ج��ري�ج��وري ميك�س ،رئ�ي����س جل�ن��ة ال �� �ش ��ؤون اخلارجية
و�أ�ضاف مكتب بيلو�سي يف بيان “رئي�سة جمل�س النواب نان�سي مبجل�س النواب الأمريكي ،من بني �أع�ضاء الوفد.
بيلو�سي ت�ق��ود وف��دا م��ن الكوجنر�س �إىل منطقة املحيطني وتعترب ال�صني �أن زيارات امل�س�ؤولني الأمريكيني لتايوان تعطي
ال�ه�ن��دي وال �ه��ادي ،مب��ا ي�شمل زي ��ارات ل�سنغافورة وماليزيا �إ�شارة م�شجعة للمع�سكر امل�ؤيد ال�ستقالل اجلزيرة .وال تقيم
وكوريا اجلنوبية واليابان».
وا�شنطن عالقات دبلوما�سية ر�سمية مع تايوان لكنها ملزمة
وجاء يف البيان �أن الزيارة �ست�شمل تلك الدول لكنه مل يحدد ما مبوجب القانون بتزويد اجلزيرة بو�سائل الدفاع عن نف�سها.

وتعد زيارة بيلو�سي ،و�إن مل تكن غري م�سبوقة ،داللة وا�ضحة
ج��دا على دع��م ال��والي��ات املتحدة ل�ت��اي��وان .وك��ان اجلمهوري
نيوت جينجريت�ش �آخ��ر رئي�س ملجل�س النواب ي��زور تايوان يف
.1997
وح��ذر الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ نظريه الأمريكي جو
ب��اي��دن ي��وم اخلمي�س م��ن �أن وا�شنطن يجب �أن تلتزم مببد�أ
“�صني واحدة” و�أن “�أولئك ال��ذي��ن يلعبون ب��ال�ن��ار �سوف
يُحرقون ب�ه��ا».و�أب�ل��غ ب��اي��دن الرئي�س ال�صيني ب ��أن ال�سيا�سة
الأمريكية ب�ش�أن تايوان مل تتغري و�أن وا�شنطن تعار�ض ب�شدة
اجلهود املبذولة من جانب واح��د لتغيري الو�ضع ال��راه��ن �أو
تقوي�ض ال�سالم واال�ستقرار يف م�ضيق تايوان.

وقالت وزارة اخلارجية التايوانية يوم اجلمعة بعد االت�صال
بني الرئي�سني ال�صيني والأمريكي �إن تايوان �ستوا�صل تعميق
�شراكتها الأمنية الوثيقة مع الواليات املتحدة.
وت�أتي جولة بيلو�سي الآ�سيوية يف وقت ح�سا�س �سيا�سيا للزعماء
ال�صينيني والأمريكيني.
ومن املتوقع �أن ي�سعى الرئي�س ال�صيني �إىل الفوز بوالية ثالثة
يف م�ؤمتر للحزب ال�شيوعي ال�صيني يف وقت الحق من العام
اجلاري بينما يواجه احلزب الدميقراطي يف الواليات املتحدة،
ال��ذي ينتمي له بايدن ،معركة �شر�سة لالحتفاظ ب�سيطرته
على جمل�س النواب الأمريكي يف انتخابات التجديد الن�صفي
يف نوفمرب ت�شرين الثاين.

مع تراجع النفوذ الفرن�سي يف منطقة ال�ساحل
مقاتلون وخمربون ..م�س�ألتان
إفريقية؟
ل
ا
القارة
جتاه
ا�سرتاتيجيتها
تغيري
إىل
�
فرن�سا
ت�سعى
هل
ح�سا�ستان يف حرب �أوكرانيا

•• عوا�صم-وكاالت

�أن�ه��ى الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
م��اك��رون ج��ول��ة يف غ ��رب �أفريقيا،
نقلته �إىل الكامريون وبنني وغينيا
بي�ساو يف الفرتة ما بني  25و28
ي��ول�ي��و ،يف �أول ج��ول��ة �إف��ري�ق�ي��ة له
منذ �إع ��ادة انتخابه رئي�سا للدولة
الفرن�سية يف �أب��ري��ل املا�ضي لوالية
ثانية.
وع�ل��ى خلفية احل ��رب يف �أوكرانيا،
تخللت ه��ذه الرحلة موا�ضيع تهم
الزراعة والرتاث وق�ضايا الأمن.
وت��زام�ن��ت ه��ذه اجل��ول��ة ال�ق��اري��ة مع
ت ��راج ��ع ن �ف ��وذ ف��رن �� �س��ا يف منطقة
ال �� �س��اح��ل م��ع م��واج�ه�ت�ه��ا مناف�سة
��ش��ر��س��ة م��ن ع ��دة دول �أخ� ��رى على
وج��ه اخل���ص��و���ص ،رو��س�ي��ا وال�صني،
وب��ال �ت��ايل ت��رك �إمي��ان��وي��ل ماكرون
م�ن�ط�ق��ة ن �ف��وذه ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة و�سعى
�إىل �إح� �ي ��اء ال �ع�ل�اق��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية مع ال��دول التي متت
زيارتها� .إذ خطط “لإعادة ت�شكيل”
حت��ال �ف��ات��ه ال�ع���س�ك��ري��ة الإقليمية،
م��ع ت ��أك �ي��ده ع�ل��ى رغ �ب��ة ب��اري ����س يف
اال��س�ت�م��رار يف امل���ش��ارك��ة يف منطقة
ال�ساحل ولكن “ب�أ�سلوب خمتلف».
وي � ��رى م��دي��ر م �ع �ه��د اال�ست�شراق
والأمن الأوروبي واملحلل ال�سيا�سي،
�إمي ��ان ��وي ��ل دي � �ب ��وي يف ت�صريحه
لـ”موقع � �س �ك��اي ن �ي ��وز عربية”،
�أن “اجلولة تخللتها ت�صريحات
ووعود كثرية قدمها ماكرون ليربز
اهتمامه اجلديد مبنطقة هم�شها يف
واليته الأوىل».
وي ��و�� �ض ��ح“ ،ركز م� ��اك� ��رون خالل

والي� �ت ��ه الأوىل ع �ل��ى احل� ��رب �ضد
الإرهاب يف منطقة ال�ساحل يف حني
ال � ��دول ال �ت��ي ق ��ام ب��زي��ارت �ه��ا حاليا
ت�ع��اين م��ن اله�شا�شة ه��ي �أي���ض��ا� .إذ
مثال الكامريون تعاين من هجمات
جماعة بوكو حرام يف �شمال البالد
م�ن��ذ � ،2009إىل ج��ان��ب ال�صراع
بني اجلماعات االنف�صالية والقوة
املركزية .فيما تواجه بنني هجمات
�إرهابية حالها حال منطقة ال�ساحل
لأن�ه��ا م�ستهدفة �أي���ض��ا م��ن تنظيم
داع�ش الذي ي�سعى �إىل تو�سيع رقعة
عملياته الإرهابية يف املنطقة».
و�أم � � ��ام ه� ��ذا ال ��و�� �ض ��ع ،دع� ��ا رئي�س
بنني على ال���ض��رورة امللحة لتعزيز
امل���س��اع��دة الع�سكرية الفرن�سية يف
م �ك��اف �ح��ة الإره� � � � ��اب ،مب ��ا يتجاوز
اال�ستخبارات والتدريب.
وم��ن جانبه� ،أك��د م��اك��رون �أن��ه على
ا�ستعداد لت�سليم “�شاحنات �صغرية

ومعدات �إزال��ة �ألغام و�سرتات واقية ماكرون �إنه م�ستعد للم�شاركة فيها.
من الر�صا�ص ومعدات ر�ؤية ليلية”،
وك ��ذل ��ك “طائرات ب� � ��دون طيار ا�سرتاتيجية بالأخطاء نف�سها
وم �ع��دات م��راق�ب��ة �أخرى” ،مذكرا وي� �ع� �ت�ب�ر امل� �ح� �ل ��ل ال �� �س �ي ��ا� �س ��ي �أن
ب�أن هذه املعركة �ضد الإرهاب �ستتم “ا�سرتاتيجية ماكرون احلالية بعد
“جن ًبا �إىل جنب مع الأفارقة” بناء ه��ذه ال��زي��ارة تكمل ال���س��اب�ق��ة التي
على طلبهم ،و�أن اال�ستجابة الأمنية �أطلقها يف �أول زي��ارة له �إىل القارة
ي �ج��ب �أن تكون” م���ص�ح��وب��ة برد الإف��ري�ق�ي��ة ب�ع��د ت��ول�ي��ه ال�سلطة يف
ع��ام � .2017إال �أن اال�سرتاتيجية
�سيا�سي وتنموي».
وال �ت��زم ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي كذلك احلالية انطلقت بنف�س الهفوات� .إذ
بتعزيز العالقات الثنائية الع�سكرية �سبق و�أن دعا يف خطابه يف واغادوغو
مع غينيا بي�ساو ،فيما يخ�ص تدريب يف بوركينافا�سو �إىل عالقة جديدة
امل��دي��ري��ن التنفيذيني الع�سكريني جتمع بني فرن�سا و�إفريقيا تعتمد
والدفاع يف جمال املعدات ،ومكافحة على توازن القوى وت�سري نحو رابح-
ال�ق��ر��ص�ن��ة ال�ب�ح��ري��ة وال���ص�ي��د غري رابح.لكن بعد � 5سنوات ،مل ت�شهد
املنطقة تغريا كبريا ،ومل تكن هناك
القانوين.
ومن املقرر تنظيم قمة للمجموعة عمليات ملمو�سة على �أر�ض الواقع.
االق�ت���ص��ادي��ة ل ��دول غ��رب �إفريقيا بل ح�صل العك�س ،مت انتقاد فرن�سا
قري ًبا ب�ش�أن الق�ضايا الأمنية ،تركز لعدم قدرتها الفاعلة على مواجهة
ع�ل��ى منطقة ال���س��اح��ل ،وال �ت��ي قال الإرهاب».

�أوكرانيا تنفي مهاجمة الأ�سطول الرو�سي يف القرم
•• كييف�-أ ف ب

نفت �أوكرانيا �أم�س الأح��د �أن تكون قد هاجمت مقر
�أ� �س �ط��ول ال�ب�ح��ر الأ� �س��ود ال��رو� �س��ي يف ال �ق��رم بطائرة
مما �أدى �إىل �إ�صابة �ستة �أ�شخا�ص بجروح وفق
م�سرية ّ
مو�سكو ،وو�صفت االتهامات الرو�سية ب�أنّها “ا�ستفزاز
متع ّمد».
وق� ��ال � �س�يرغ��ي ب��رات �� �ش��وك امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م الإدارة
الإقليمية يف �أودي�سا يف بيان� ،إنّ االتهامات الرو�سية
بـ”هجوم �أوك� ��راين على مقر الأ��س�ط��ول ال��رو��س��ي يف
�سيبا�ستوبول” هي “ا�ستفزاز متع ّمد” .و�أ��ض��اف �أنّ
“حترير �شبه جزيرة القرم الأوكرانية املحت ّلة �سيحدث
بطريقة �أخرى �أكرث فاعلية».
وقال حاكم �سيبا�ستوبول الواقعة يف �شبه جزيرة القرم
ميخائيل رازفوزجاييف “�صباح اليوم ،قرر القوميون
الأوك��ران�ي��ون �إف�ساد عيد الأ��س�ط��ول الرو�سي” الذي
حتتفل به رو�سيا .و�أ�شار �إىل �أنّ ح�صيلة جرحى هجوم
الطائرة امل�سرية ال��ذي ا�ستهدف مقر �أ�سطول البحر
الأ�سود الرو�سي الأ�سود يف �سيفا�ستوبول الأحد ،باتت

�ستة جرحى بعدما ك��ان قد �أفيد عن خم�سة جرحى
�سابقاً.وقال رازف��وزج��اي�ي��ف �إنّ ك��ل االح�ت�ف��االت بعيد
الأ��س�ط��ول ال��رو��س��ي “�ألغيت لأ��س�ب��اب �أمنية” ،داعياً
�سكان �سيبا�ستوبول �إىل ع��دم م�غ��ادرة منازلهم “�إذا
�أمكن» .وكانت احتفاالت كبرية لهذه املنا�سبة مقررة
يف جميع �أن�ح��اء رو�سيا مب��ا يف ذل��ك عر�ض بحري يف
�سانت بطر�سربغ (�شمال غ��رب) يفرت�ض �أن ي�شرف
عليه الرئي�س فالدميري بوتني.
وه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل التي تتحدث فيها ال�سلطات
الرو�سية ع��ن هجوم م��ن ه��ذا ال�ن��وع منذ ب��دء غزوها
لأوكرانيا يف � 24شباط/فرباير.
ويف الأيام الأوىل من غزو جارتها ،احتلت رو�سيا جزءا
من جنوب �أوكرانيا وال �سيما منطقة خري�سون القريبة
م��ن �شبه ج��زي��رة ال�ق��رم ال�ت��ي �ضمتها يف .2014يف
الأ��س��اب�ي��ع الأخ �ي�رة ،انتقلت ال �ق��وات الأوك��ران �ي��ة �إىل
الهجوم من جديد يف اجلنوب ال�ستعادة هذه الأرا�ضي
التي خ�سرتها وحققت بع�ض النجاح.
ودمرت ال�ضربات الأوكرانية الأربعاء ج�سرا مهما يف
خري�سون املدينة التي حتتلها القوات الرو�سية.

ا�شتباك بني حر�س حدود �إيرانيني وعنا�صر طالبان
•• طهران�-أ ف ب

وق��ع ا��ش�ت�ب��اك �أم ����س الأح ��د ب�ين عنا�صر م��ن حر�س
احل� ��دود الإي��ران �ي�ي�ن وع�ن��ا��ص��ر م��ن ح��رك��ة طالبان
الأفغانية ،وف��ق م�س�ؤولني يف البلدين� ،أك��د اجلانب
الأف �غ��اين �أن ��ه �أدى اىل مقتل �أح ��د عنا�صره وجرح
�آخر.
وقال ميثم برازنده ،حاكم منطقة هريمند مبحافظة
�سي�ستان-بلو�ش�ستان الإيرانية� ،إن “ا�شتباكات م�سلحة
وق �ع��ت ال �ي��وم ب�ي�ن ق� ��وات ح��ر���س احل � ��دود الإي � ��راين
وعنا�صر من جماعة طالبان” ،وف��ق وكالة “�إرنا”
الر�سمية.
و�أفاد �أن اال�شتباك وقع يف منطقة �شغالك بهريمند،
وكان “وجيزا وانتهى».
و�أ� �ش��ار امل �� �س ��ؤول اىل �أن اال��ش�ك��ال ب ��د�أ بعد “اعتداء
حدودي” من قبل عنا�صر طالبان ،ما دف��ع القوات
الإي��ران�ي��ة �إىل “الرد بال�شكل الالزم” ،من دون �أن
ي�سجل �سقوط �أي �ضحايا يف �صفوفها.
ّ
و�أو�ضحت وكالة “ت�سنيم” الإيرانية �أن عنا�صر حركة
طالبان قاموا ب�إطالق النار على بع�ض املنازل يف بلدة
دو�ست حممد احلدودية ،و�أعقب ذلك تبادل لإطالق

النار بني اجلانبني “لب�ضع دقائق».
من جهتها� ،أكدت �سلطات والية نيمروز الأفغانية �أن
العنا�صر الإيرانيني هم من �أطلقوا النار.
و�أو�ضحت يف بيان �إن “قوات حر�س احلدود الإيرانية
�أط �ل �ق��ت ال� �ن ��ار ب ��اجت ��اه دوري � ��ة ل �ق��وات �ن��ا احل ��دودي ��ة
يف م�ق��اط�ع��ة كنك” ،م �� �ش�يرة اىل �أن ه ��ذه القوات
ا�ستخدمت بعد ذل��ك “�أ�سلحة خفيفة وثقيلة .يف
�إطالق النار هذا ،ا�ست�شهد �أحد �أفراد قوتنا احلدودية
و�أ�صيب �آخر بجروح».
و��ش�ه��دت احل� ��دود ب�ين ال�ب�ل��دي��ن امل�م�ت��دة لأك�ث�ر من
 900كلم ،ح��وادث عدة منذ ا�ستعادة حركة طالبان
ال�سيطرة على �أفغان�ستان منت�صف �آب�-أغ�سط�س بعد
ان�سحاب القوات الأمريكية التي كانت �أ�سقطت حكمها
بعد غزو البالد يف .2001
و�أع �ل��ن امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م اخل��ارج�ي��ة الإي��ران �ي��ة نا�صر
كنعاين يف حزيران-يونيو املا�ضي ،مقتل عن�صر من
حر�س احلدود الإيراين يف “حادث” مع م�سلحني يف
حمافظة �سي�ستان وبلو�ش�ستان.
ونفى م�س�ؤولون �أفغان لوكالة فران�س بر�س يف حينه
وق��وع �أي مناو�شات بني القوات الأمنية عند جانبي
احلدود.

مهمة �صعبة
على �صعيد �آخر ،يعتقد حمللون �أن
م��اك��رون يريد من جولته الأخرية
�إع ��ادة فرن�سا �إىل �سباق ال�ن�ف��وذ يف
هذه القارة الذي تطمح �إليه جميع
القوى العظمى وال �سيما رو�سيا.
ويف هذا ال�سياق ،ال يعترب �إميانويل
دي� �ب ��وي �أن “املهمة جن �ح��ت لأن
الرئي�س الفرن�سي مل يح�صل على
وعد وا�ضح.
وك� � ��ل ه� � ��ذه ال � � � ��دول ل� �ه ��ا ات �� �ص ��ال
ا� �س�ت�رات �ي �ج��ي م� ��ع رو�� �س� �ي ��ا .مثال
وق�ع��ت ال�ك��ام�يرون ع�ق��دا دف��اع�ي��ا يف
�شهر ماي املا�ضي مع �شركة فاغرن
الرو�سية .كما �أن رغبة م��اك��رون يف
ت�شكيل جبهة �إفريقية �ضد رو�سيا
مل ت�صل �إىل مبتغاها.
ب� ��ل ال �ع �ك �� ��س ،مل ي �ت �ب �ن��وا امل ��وق ��ف
الفرن�سي اجتاه احلرب الأوكرانية».
وب �ي �ن �م��ا ك� ��ان �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون
ي� � �ت � ��واج � ��د يف غ� � � ��رب �أف� ��ري � �ق � �ي� ��ا،
وا�� �ص ��ل � �س�يرج��ي الف� � ��روف رئي�س
الدبلوما�سية الرو�سية زي��ارت��ه �إىل
م�صر والكونغو و�أوغندا.
وانطلقت طلقة االت�ه��ام��ات الأوىل
ب�ي�ن ال �ط��رف�ين م��ن ال �ق��اه��رة حيث
ات �ه��م مم �ث��ل ال �ك��رم �ل�ين الغربيني
ب� � � ��إح � � ��داث جم � ��اع � ��ة يف ال � � �ق � ��ارة.
“العقوبات متنع ال�سفن الرو�سية
م��ن ال��ذه��اب �إىل امل��وان��ئ الأوروبية
ومتنع ال�سفن الأجنبية من حتميل
الب�ضائع ،مب��ا يف ذل��ك احل�ب��وب ،يف
امل��وان��ئ الرو�سية” .ل�يرد �إميانويل
ماكرون من العا�صمة الكامريونية
ي ��اون ��دي“ ،الطعام م �ث��ل الطاقة
�أ�صبح �أ�سلحة حرب رو�سية».

•• كراماتور�سك�-أ ف ب

تثري ال�ضربات اليومية على مناطق �سكنية يف املدن
وال �ق��رى ال��واق �ع��ة يف ��ش��رق �أوك��ران �ي��ا ت �� �س��ا�ؤالت ب�ش�أن
م�س�ألتني ح�سا�ستني تتعلقان بتمركز ع�سكريني يف
املناطق املدنية ووجود خمربين بني ال�سكان.
وزارت وكالة فران�س بر�س العديد من الأماكن املت�ضررة
يف منطقة دونيت�سك ال�ت��ي ي��ري��د ال��رو���س اال�ستيالء
عليها حيث وجدت �أن مناطق �سكنية ال �أهداف ع�سكرية
وا�ضحة فيها تتعر�ض للق�صف ب�شكل منتظم.
يف ب��وك��روف �� �س��ك ال �ت��ي ت �ب �ع��د  85ك �ي �ل��وم�ت�راً جنوب
كراماتور�سك املدينة الكبرية يف املنطقة ،دم��رت غارة
يف  17متوز/يوليو �أو �أحلقت �أ�ضراراً بع�شرات املنازل
يف �شارع واح��د .يف كو�ستيانتينيفكا وتوريت�سك وحتى
كراماتور�سك ،وعلى الرغم من �أنها بعيدة عن اجلبهة،
ت�سقط �صواريخ يف مناطق �سكنية مما ي�س ّبب �سقوط
�ضحايا ودماراً.يرى �سكان هذه املناطق �أن �سبب عمليات
الق�صف هذه ال �شك فيه يف �أغلب الأحيان ،فهم ي�ؤكدون
�أن جنودا �أوكرانيني متركزوا يف �أماكن قريبة ،يف منازل
�أو م��دار���س م�ه�ج��ورة .ومل تتمكن ف��ران����س ب��ر���س من
الت�أكد من �صحة هذه املعلومات من م�صدر م�ستقل.
وات �ه �م��ت م �ن �ظ �م��ة ه �ي��وم��ن راي �ت ����س ووت� �� ��ش م ��ؤخ ��را
الطرفني املتحاربني ال��رو��س��ي والأوك� ��راين بتعري�ض
امل��دن �ي�ي�ن ل�ل�خ�ط��ر م ��ن دون داع ع�ب�ر ن���ش��ر ج �ن��ود يف
قلب مناطق م��أه��ول��ة بال�سكان .وو ّث�ق��ت املنظمة غري
احلكومية خ�صو�صاً �أرب��ع ح��االت يف اجل��ان��ب الرو�سي
يف مناطق حمتلة م��ن �أوك��ران �ي��ا ،وث�ل�اث ح��االت على
اجلانب الأوك��راين.وق��ال��ت �إن��ه على “القوات الرو�سية
والأوك��ران �ي��ة على ح��د ��س��واء جت� ّن��ب ن�شر ق��وات و�سط
امل��دن�ي�ين وب ��ذل ك��ل م��ا يف و�سعها لإب �ع��اد امل��دن�ي�ين عن
املنطقة املحيطة” به�ؤالء الع�سكريني.
وردا على �س�ؤال لوكالة فران�س بر�س ،قال حاكم منطقة
دونيت�سك بافلو كرييلينكو “�إنها احلرب .من امل�ستحيل
جت�ن��ب ت��دم�ير ب�ن��ى حتتية وممتلكات” .و�أ� �ض��اف �أن
“مهمتنا الأوىل هي وقف العدو ،وهذا ميكن �أن ي�ؤدي

�إىل تدمري بنى حتتية .من امل�ستحيل �شن ح��رب ب�أي
طريقة �أخرى».
يف ك��رام��ات��ور� �س��ك ،ك ��ان ي�ف�غ�ين ( 70ع��ام��ا) جال�ساً
القرف�صاء يف ال�شارع ويدخّ ن �سيجارة وهو يت�أمل املدر�سة
رقم  23التي دمرت بالكامل يف ق�صف �صاروخي.
وهذه املدر�سة التي كانت ت�ستقبل حواىل  500تلميذ
وطالب ت�تراوح �أعمارهم بني �ستة �أع��وام و 17عاماً،
هي ثاين مدر�سة يف املدينة تدمّر ،بينما ت�ضررت �سبع
مدار�س �أخ��رى منذ بداية احل��رب ،ح�سب رئي�س ق�سم
التعليم يف بلدية املدينة ديني�س �سي�سوييف.
واو�ضح �أن املدر�سة كانت ت�ستخدم منذ بداية احلرب
م�ستودعا للم�ساعدات الغذائية.
وقال يفغني العامل ال�سابق يف م�صنع لقطع امليكانيك
ال ��ذي ي ��ؤك��د �أن ��ه م��ن م��واط �ن��ي امل��دي �ن��ة “منذ ثالثة
�أجيال”� ،إن “الرو�س ي�ستهدفون اجلنود الأوكرانيني.
ال �أع ��رف م��ا �إذا ك��ان��وا م�ت�م��رك��زي��ن يف امل��در� �س��ة لكننا
ر�أيناهم ي�أتون ويذهبون با�ستمرار يف املنطقة».
و�أ� �ض��اف “ويف منطقتنا ه�ن��اك الكثري م��ن “�أ�صحاب
النوايا احل�سنة” الذين يرغبون يف م�ساعدة الرو�س
و�إب�ل�اغ �ه��م».ه��ذا االت �ه��ام ت �ك��رره ن��ات��ال�ي��ا الأم لثالثة
�أطفال التحقوا باملدر�سة رق��م  .23وه��ي تتحدث عن
جمموعة من �سكان املنطقة على تطبيق تلغرام ،ال تدع
فيها التعليقات جما ًال لل�شك “يف من هو م�ؤ ّيد لرو�سيا
ومن هو لي�س م�ؤيداً” ملو�سكو.
وت�ضيف �أنّ م�س�ألة “املخربين” احل�سا�سة ُتطرح بعد
كل ق�صف.وقال حاكم دونيت�سك كرييلينكو “�إنه �س�ؤال:
كيف يعرف العدو �إحداثيات الأماكن التي يتمركز فيها
ع�سكريون؟” ،مو�ضحاً �أن “جزءا كبريا من ال�سكان ما
زال مواليا للمحت ّلني وينتظر العامل الرو�سي� .إنهم
يعلمون �أنها خيانة و�سيندمون عليها الحقا».
وقبل �أي��ام ،كتب رئي�س بلدية كراماتور�سك اوك�سندر
غونت�شارينكو على في�سبوك ب�أ�سف “�أرى �أن الكراهية
تت�صاعد بني �سكان كراماتور�سك” .و�أ�ضاف �أن “الذين
ينتظرون قدومهم (الرو�س) و ُوعدوا بجبال من الذهب
وبحرية التعبري من “منقذيهم”� ،أغبياء».

فاينن�شال تاميز� :أمريكا وال�صني ت�سريان نحو فخ من �صنعهما
•• وا�شنطن-وكاالت

ع ��ن ال� �ت ��وت ��رات امل �ت �� �ص��اع��دة يف العالقات
الأمريكية-ال�صينية ،لفت الكاتب ال�سيا�سي
يف �صحيفة “فاينن�شال تاميز” الربيطانية
�إدوارد لو�س �إىل �أن��ه يف حال توجه قطاران
نحو اال��ص�ط��دام ببع�ضهما البع�ض ،يقوم
امل�شغل بو�ضعهما على م�سارين خمتلفني.
�أم��ا يف اجلغرافيا ال�سيا�سية فيت�أ�سف لو�س
لبقاء الأم��ر م�تروك�اً لل�سائقني كي يتخذا
�إجراء تفادي احلادث.
يف حالة الواليات املتحدة وال�صني ،ي�شكك
ك ��ل ج ��ان ��ب يف ق� � ��درة الآخ � � ��ر ع �ل��ى قيادة
ال �ضئي ً
القطارات .ويوفر التاريخ �أم ً
ال ب�أن
تتمكن القطارات املتوجهة نحو اال�صطدام
من تفادي ذلك ب�شكل تلقائي .حني يرتبط
الأم� ��ر ب�ج��و ب��اي��دن و� �ش��ي ج�ي�ن�ب�ي�ن��غ� ،أكرث
رئي�سني بحاجة للقاء بع�ضهما ب�شكل مبا�شر
لكنهما مل يفعال ذل��ك منذ و��ص��ول بايدن
�إىل املن�صب ،تبقى �إجراءات املراوغة غائبة،
خ�صو�صاً ب�ش�أن تايوان.
اقرتح بايدن ا�ستئناف الدولتني �شك ً
ال من
�أ� �ش �ك��ال احل� ��وار اال��س�ترات�ي�ج��ي� .أي تبادل
روت �ي �ن��ي ل��وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ،ح �ت��ى مباريات
ال�صراخ� ،سيكون �أف�ضل من ت�صعيد اليوم.
ل�ك��ن ال���ص�ين غ�ير م�ه�ت�م��ة .ع�ل��ى الواليات
املتحدة �أو ًال وقف ما ي�سميه ال�سفري ال�صيني
يف وا��ش�ن�ط��ن “الت�ضليل (و) الأكاذيب”
ح�ي��ال ال �� �ش ��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة ل�ب�ك�ين ،ال �سيما
ب�ش�أن هونغ كونغ و�شينجيانغ .من ي�ستطيع
ك�سر هذا امل�أزق؟ يت�ساءل لو�س.
وف�ق�اً للعامل ال�سيا�سي الأم��ري�ك��ي غراهام
�ألي�سون ونظريته عن “فخ ثو�سيديدي�س”،
�إن مهيمناً �صاعداً ي�صطدم ع��ادة مبهيمن
�آفل .اال�ستثناء البارز كان ت�سليم بريطانيا
عباءة الزعامة للواليات املتحدة حيث �أفلتت
الدولتان من احلرب ب�صعوبة ويف منا�سبات
ع � ��دة .ل �ك��ن امل��ا� �ض��ي ال ي �ق ��دم �أي توجيه
ب���ش��أن كيفية ت�ف��ادي ال �ن��زاع ب�ين عمالقني
مرتاجعني وه��و تو�صيف �أف�ضل للواليات
املتحدة وال�صني اليوم ح�سب تقييم الكاتب.
�إن االن�ح��دار الن�سبي لأمريكا مفهوم جداً
لأ�سباب لي�ست �أقلها االنق�سامات ال�سيا�سية
االن���ش�ط��اري��ة .وال ي��زال ينظر �إىل ال�صني
على نطاق وا��س��ع ب�أنها على امل��وع��د املحدد

لل�سيطرة على العامل بحلول �سنة 2049
التي ت�صادف الذكرى املئوية الأوىل لوالدة
الثورة ال�صينية ،والتي حددها �شي كهدف.
لكن ماذا لو كان الإجماع الدويل على �صعود
ال�صني قد �سبق �أن عفا عنه الزمن؟
يرى لو�س �أن فر�ص ا�ستعادة ال�صني ن�سب
النمو املرتفعة للعقدين املا�ضيني تنخف�ض
ب�سبب مالمح ال�شيخوخة ب�شكل رئي�سي.
عالوة على “فخ الدخل املتو�سط” املحتمل
يف ال�صني� ،أ�ضاف �شي �سيا�سة �صفر كوفيد
ال �ت��ي ت�ع��رق��ل ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي م��ن دون
حت�سن وبائي بديهي .هنا ت�أتي تايوان.
�أو� �ض��ح ��ش��ي �أن ��ه ي��ري��د ح��ل و��ض��ع اجلزيرة
يف ع�ه��ده مم��ا يعني �ضمها �إىل ال�سيطرة
ال�صينية خ�لال ال�سنوات القليلة املقبلة.
مبا �أن �شي ال يريد ما ي�شتت الرتكيز عن
تن�صيبه رئي�ساً لوالية ثالثة خالل امل�ؤمتر
احل��زب��ي يف �أك�ت��وب��ر (ت���ش��ري��ن الأول) ،هذا
يعني ترجيح �أن ت�ك��ون �سنة � 2023سنة
ذروة اخل �ط��ر وف �ق �اً ل �ل��و���س .وال ي�ستطيع
ب��اي��دن �أن يثق ك�ث�يراً ب ��أن ال�صعوبات التي
يواجهها الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يف �أوكرانيا �سرتدع ال�صني عن التحرك �ضد
تايوان.
يف الواقع قد ت�ؤدي متاعب بوتني الع�سكرية

�إىل ت���س��ري��ع ج� ��دول � �ش��ي ال��زم �ن��ي مب��ا �أن
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت���س�ت�خ�ل����ص ال �عب��ر من
�أوك��ران �ي��ا ل�ت��أم�ين �إم�ك��ان��ات دف��اع�ي��ة �أف�ضل
ل �ت��اي��وان .ع �ل�اوة ع�ل��ى ذل� ��ك�� ،س�ي�ك��ون �شي
م�ط�ل�ع�اً ع�ل��ى اجل� ��دول ال��زم �ن��ي ال�سيا�سي
الأمريكي.
ق��د ي��رى �أن ال�ت�ح��رك يف ت��اي��وان ميكن �أن
يكون �أق��ل خطورة يف والي��ة بايدن مما هو
عليه يف والي ��ة م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و �أو رون دي
�سانتي�س �أو ت��وم ك��وت��ون م �ث� ً
لا .فخطابات
ب ��اي ��دن وت �� �ص��رف��ات��ه غ�ي�ر م�ت�ن��ا��س�ق��ة دوم� �اً
ح�سب الكاتب .مزق بايدن م��راراً ما ي�سمى
ال�غ�م��و���ض اال� �س�ترات �ي �ج��ي ع�ب�ر �إع�ل��ان �أن
الواليات املتحدة �ستهب للدفاع عن تايوان
ق �ب��ل �أن ي �ق ��وم م��وظ �ف��و ال �ب �ي��ت الأبي�ض
بـ”تو�ضيح” م�لاح�ظ��ات��ه .ل�ك��ن ت�صرفات
ب��اي��دن يف �أوك��ران �ي��ا ت�ق�ترح حت�ف�ظ�اً عميقاً
جتاه ال�صدام الع�سكري مع رو�سيا.
�سينطبق احل ��ذر نف�سه ع�ل��ى الأرج� ��ح �إزاء
ال���ص�ين .ال���ش��يء ال�غ��ائ��ب ب�شكل � �ص��ارخ هو
�أي م �ب��ادرة م��ن قبل �شي �أو ب��اي��دن لتغيري
ال�سردية.
يف خطابه ال��ذي ط��ال انتظاره ع��ن ال�صني
� �ش �ه��ر م ��اي ��و (�أي � � � ��ار) امل ��ا�� �ض ��ي ،ق� ��ال وزي ��ر
اخل��ارج �ي��ة الأم��ري �ك��ي �أن �ت��وين بلينكن �إن

ال�صني كانت الدولة الوحيدة التي امتلكت
“النية” و”القدرة” ع�ل��ى تغيري النظام
الدويل� .ست�ضيف دول عدة �أمريكا �إىل هذه
الالئحة .تتبع ال��والي��ات املتحدة القواعد
ال�ت��ي �أ�س�ستها فقط عندما تلبي غاياتها.
يف جميع الأح ��وال� ،أو�ضحت �أمريكا جيداً
ت�شخي�صها ال�صيني القامت .بالتايل ،تركز
الديبلوما�سية الأم��ري�ك�ي��ة على االقرتاب
من ج�يران بكني عو�ضاً عن الدفع باجتاه
احلوار .وهذا م�سار خطري.
ي��رى لو�س �أن��ه حتى ل��و ك��ان بلينكن حمقاً
ب �� �ش ��أن ن ��واي ��ا ال �� �ص�ي�ن ،ف� � ��إن ذل� ��ك يجعل
الديبلوما�سية �أك�ثر �أهمية� .إن كلفة �سوء
التقدير �ستكون فتاكة واملخاطر تت�صاعد.
قد تكون مكاملة بايدن مع �شي عرب تطبيق
زوم اخلمي�س �أم��راً م�ساعداً لكنها لن تكون
ب ��دي�ل ً�ا ع ��ن احل � ��وار ال�صيني-الأمريكي
الروتيني .وي�سته�شد لو�س مبا قاله رئي�س
ال� � ��وزراء الأو� � �س �ت�رايل ال ���س��اب��ق ك�ي�ف��ن رود
عن �أن ال��والي��ات املتحدة وال�صني ت�شبهان
“جارين يتالحمان يف ور�شة عمل يف الفناء
اخللفي من دون �أحذية ذات نعل مطاطي،
وال�شرر يتطاير يف كل مكان ...متر كابالت
غري معزولة عرب �أر�ضية خر�سانية مبللة.
ما اخلط�أ الذي ميكن �أن يحدث؟»
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الأ�سهم املحلية ت�ضيف  537مليار درهم لر�أ�سمالها ال�سوقي خالل � 7أ�شهر
•• �أبوظبي-وام:

�أ��ض��اف��ت �أ� �س��واق الأ��س�ه��م املحلية م��ا ي��رب��و على
 537مليار درهم �إىل ر�أ�سمالها ال�سوقي خالل
ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال �ع��ام اجل � ��اري ،مدعومة
مبكا�سب قوية للأ�سهم املُدرجة ،وزيادة الطلب
م��ن جانب امل�ستثمرين ال��دول�ي�ين� ،إ��ض��اف��ة �إىل
الإدراجات اجلديدة.
وارتفعت القيمة ال�سوقية للأ�سهم من 2.038
تريليون درهم يف نهاية العام املا�ضي و�صوال �إىل
 2.575تريليون درهم يف نهاية تعامالت �شهر

يوليو  ،2022موزعة بواقع  2.015تريليون
درهم ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية  559مليار
درهم ل�سوق دبي املايل.
وتعززت القيمة ال�سوقية للأ�سواق املحلية بف�ضل
مكا�سب الأ�سهم القيادية� ،إ�ضافة �إىل الإدراجات
اجلديدة التي �شملت “موانئ �أبوظبي” و”ديوا”
و”بروج” و”جي �إف �إت�ش” و”�إنفيكتو�س
لال�ستثمار” و”تيكوم” و”تعاونية االحتاد”
و�أ�سهمت جميعها يف زيادة عمق الأ�سواق ،وتعزيز
ج��اذب�ي�ت��ه اال��س�ت�ث�م��اري��ة� ،إيل ج��ان��ب ا�ستقطاب
�شريحة جديدة من امل�ستثمرين.

و�صعد م�ؤ�شر فوت�سي �سوق �أبوظبي العام خالل
ال�سبعة �أ�شهر الأوىل من العام اجل��اري بن�سبة
� 13.7%أو م��ا ي �ع��ادل  1161نقطة ليغلق
عند  9648.96نقطة يف نهاية �شهر يوليو
اجل ��اري م�ق��ارن��ة بنحو  8488.36نقطة يف
نهاية ال�ع��ام امل��ا��ض��ي وجن��ح ال���س��وق خ�لال تلك
الفرتة يف حتقيق م�ستوى تاريخي هو الأعلى
على الإط�لاق مع و�صوله �إىل  10171نقطة
يف �أبريل املا�ضي.
ب�ي�ن�م��ا ��ص�ع��د � �س��وق دب ��ي امل ��ايل بن�سبة ج ��اوزت
� 4.4%أو ما يوازي  142.1نقطة ليقفل عند

 3223.29نقطة يف نهاية �شهر يوليو ،مقارنة
ب��إغ�لاق��ه ال���س��اب��ق ع�ن��د  3195.91نقطة يف
نهاية العام املا�ضي.
وا�ستقطبت الأ��س��واق املحلية �سيولة ب�أكرث من
 287.7مليار درهم خالل ال�سبعة �أ�شهر الأوىل
من العام اجلاري موزعة بواقع  234.1مليار
دره ��م يف ��س��وق �أب��وظ �ب��ي و 53.6م�ل�ي��ار درهم
يف ��س��وق دب��ي ،ومت ال �ت��داول على  58.5مليار
�سهم منها  37.2مليار �سهم يف �سوق �أبوظبي
و 21.3مليار �سهم يف �سوق دب��ي ،مت تنفيذها
من خالل  2.2مليون �صفقة.

«�أبوظبي للجودة» ينجز � 143ألف فح�ص خمربي خالل الن�صف الأول
•• �أبوظبي -وام:

حقق جمل�س �أب��وظ�ب��ي للجودة واملطابقة نتائج �إيجابية
يف م�ؤ�شرات الأداء خالل الن�صف الأول من العام اجلاري
يف �إط��ار ا�سرتاتيجية طموحة ،تهدف �إىل تعزيز وتطوير
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل �ل �ج��ودة يف �أب ��وظ �ب ��ي ،مب ��ا ي��دع��م منو
ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة ب ��الإم ��ارة ،وي�ح�ف��ظ الأم ��ن الغذائي
و��س�لام��ة امل�ن�ت�ج��ات ،وي�ع��زز م��ن حماية امل�ستهلك؛ وذلك
م��ن خ�ل�ال اال��س�ت�م��رار يف دع��م ال���ش��رك��اء م��ن القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص ع�بر ت�ق��دمي خ��دم��ات مب��وا��ص�ف��ات عاملية،
وتطبيق �أعلى معايري اجل��ودة واالرتقاء بجودة اخلدمات
واملنتجات.
وك�شفت م�ؤ�شرات الأداء للن�صف الأول من العام اجلاري
�أن خمترب الفح�ص املركزي التابع ملجل�س �أبوظبي للجودة
واملطابقة �أجنز � 143ألفاً و 130فح�صاً خمربياً خالل
الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري � 71.62/أل��ف للربع
الأول و� 71.51أل��ف للربع ال�ث��اين -مب��ا يعك�س حر�ص
املجل�س على املحافظة على ج��ودة املنتجات املعرو�ضة يف
الأ�سواق واملواد والأجهزة امل�ستخدمة يف قطاعات الأعمال
املتنوعة.
وبح�سب امل�ؤ�شرات ،نفذ املخترب � 25ألفاً و 415فح�صاً
يف جم� ��ال الأغ� ��ذي� ��ة وال �� �س ��وائ ��ل ،و� 106آالف و298
فح�صا للمياه ،و 149فح�صاً يف جمال الأدوي��ة واملعدات
الطبية ،و 3943فح�صاً ملواد البناء والإن�شاءات و4852
ف�ح���ص�اً ل �ل��زي��وت وامل� �ح ��والت ،و 1664ف�ح���ص�اً للعينات
البيئية و 635فح�صاً للعينات الزراعية و 138فح�صاً
مل�ستح�ضرات التجميل و 33فح�صاً عاماً �إ�ضافة �إىل تقدمي
 3ا�ست�شارات فنية.

وق ��ال ��س�ع��ادة ع �ب��داهلل امل�ع�ي�ن��ي ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لقطاع
خم �ت�بر ال �ف �ح ����ص امل ��رك ��زي مب�ج�ل����س �أب��وظ �ب��ي للجودة
واملطابقة� ،إن قطاعات املجل�س ووحداته التنظيمية ،حققت
نتائج �إيجابية يف م�ؤ�شرات الأداء خالل الن�صف الأول من
ال�ع��ام اجل ��اري ،م���ش�يراً �إيل �أن خمترب الفح�ص املركزي
ي�سعى م��ن خ�لال خ��دم��ات تقييم املطابقة ال�ت��ي يوفرها
�إىل التحقق من مطابقة ال�سلع املتداولة يف �أ�سواق الإمارة
ل�لا��ش�تراط��ات املعتمدة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تعزيز ال�صناعات
ال��وط�ن�ي��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال  3م��واق��ع ل�ت�ق��دمي خدمات
خمترب الفح�ص املركزي يف �أبوظبي والعني ت�ضم 162
موظفا م�ؤهال ومتخ�ص�صا.و�أ�ضاف املعيني خالل �إحاطة
�إعالمية ال�ستعرا�ض �إجن ��ازات خمترب الفح�ص املركزي
التابع للمجل�س� ،أن املخترب قام وفق خطته اال�سرتاتيجية
بتطوير ق��درات��ه الفنية وتو�سعة نطاق خدمات الفح�ص
وتقييم املطابقة يف جماالت عدة وذلك لتلبية احتياجات
اجلهات احلكومية املتنامية من هذه اخلدمات ،م�شرياً �إىل
�أن املجل�س يعمل على تطوير املخترب ليكون مركزاً عاملياً
خل��دم��ات الفح�ص وتقييم املطابقة� ،إ��ض��اف��ة �إىل تطوير
اخلربات الوطنية من خالل توفري فر�ص عمل وتدريب يف
�أحدث املجاالت العلمية والتكنولوجية ،وتوفري بيئة علمية
جتمع امل�ؤ�س�سات الأكادميية وال�صناعية.
ول�ف��ت �إىل رف��ع ق ��درات ال�ف�ح����ص ل��دى خم�ت�بر الفح�ص
املركزي لت�شمل  38خدمة فح�ص جديدة ،حيث مت تطوير
 9خدمات فح�ص جديدة ملنتجات الوقود والديزل ،وتو�سعة
نطاق خدمات الفحو�صات الإ�شعاعية لت�شمل  14خدمة
جديدة ،وتطوير  10خدمات فح�ص يف املجال الزراعي،
وت�ط��وي��ر خ��دم��ة الك�شف ع��ن عن�صر ال�سينايد ال���س��ام يف
املياه ،وتطوير خدمات فح�ص الروا�سب با�ستخدام تقنية

« ،»EDXRFوت �ط��وي��ر خ��دم��ة ال�ك���ش��ف ع��ن متبقيات
الكحول يف خمرجات ال�سوائل الب�شرية على املدي الطوير،
وتطوير خدمة الك�شف ع��ن االع�ف��ان يف ال�ترب��ة والنبات،
وتطوير خدمة الك�شف عن متبقيات املنظفات يف الأغذية.
وذكر املعيني ان �إجنازات و�أن�شطة خدمات الفح�ص وتقييم
امل�ط��اب�ق��ة خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة� ،شملت ال �ب��دء بتفعيل
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع �شركة “جي  ،”42وتطوير
ع��دد م��ن التحاليل املطلوبة م��ن اجل�ه��ات التنظيمية يف
الإم ��ارة مثل تطوير خدمة الك�شف ع��ن ف�يرو���س التهاب
“الكبد الوبائي �أ” يف اخل�ضار والفواكه والتي تعترب خدمة
نوعية على م�ستوى الدولة ،وتطوير خدمة تقدير الزرنيخ
غري الع�ضوي يف الأ�سماك والق�شريات والأرز .ولفت �إىل �أن
الإجنازات �شملت كذلك العمل على تو�سعة نطاق اخلدمات
املقدمة لل�شركاء الإ�سرتاتيجيني مثل دائرة الطاقة وهيئة
�أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية وم�ؤ�س�سة الإمارات
للطاقة النووية لتلبية احتياجاتهم اجلديدة� ،إىل جانب
م�شاركة خمترب ال��زراع��ة يف اجتماع ف��رق العمل املنبثقة
من ال�شبكة العاملية لتحاليل ال�سماد بهدف بناء وتعزيز
القدرات الفنية يف جمال فح�ص الأ�سمدة وذلك من خالل
و��ض��ع املعايري وال�بروت��وك��والت وتوحيدها على م�ستوى
خمتربات فح�ص الأ�سمدة.
ونوه �إىل �أن املجل�س جنح �أي�ضا يف تد�شني نظام ا�ست�شعار
حراري ال�سلكي يف املختربات يتيح مراقبة وقراءة درجات
احل � ��رارة ل�ل�أج �ه��زة احل ��راري ��ة يف امل �خ �ت�بر ،وي�ع�ت�بر �أحد
من��اذج ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف املخترب حيث ي�ساهم يف رفع
كافة الت�شغيل عرب خلق قاعدة بيانات وخرائط حرارية
لدرا�سة �أو��ض��اع الأج�ه��زة على م��دار ال�سنوات ،ور�صد �أي
تغري يف ق ��راءات الأج �ه��زة بعد �ساعات ال ��دوام م��ن خالل

�إر�سال �إ�شعارات عرب الربيد الإلكرتوين والر�سائل الن�صية
للم�ستخدمني يف املخترب ”.و�أو�ضح املعيني �أنه مت العمل
ع�ل��ى ج��ذب م���ش��اري��ع ج��دي��دة خل��دم��ات الفح�ص املركزي
وبالتعاون مع �شريك املجل�س �شركة “جي  ”42يف جماالت
عدة مثل فح�ص ملوثات امل�صانع مع هيئة البيئة ،وفح�ص
الأغ��ذي��ة م��ع �إدارة م���س��رح اجل��رمي��ة يف ��ش��رط��ة �أبوظبي
وفح�ص الأدوية مع م�صنع �أدكان للأدوية.
و�شملت الإجنازات على ال�صعيد العاملي والإقليمي ،ت�سجيل
خمترب ال��زراع��ة �ضمن �شبكة املختربات العاملية لفح�ص
الأ�سمدة والتابعة ملنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة،
و�سي�سهم ذل��ك يف و��ض��ع املخترب على خ��ارط��ة املختربات
العاملية يف جم��ال فح�صوات الأ��س�م��دة ،وا�ستيفاء خمترب
الإ�شعاع ملتطلبات جتديد رخ�صة الفحو�صات الإ�شعاعية
واحل�صول على الرتخي�ص ملمار�سة الأن�شطة اخلا�ضعة
للرقابة مل��دة ث�لاث �سنوات ،وم�شاركة خمترب اال�شعاع يف
متارين الطاولة ا�ستعدادا لتمرين الطوارئ من امل�ستوى
الثالث امل�ع��روف ب�ـ “كونفك�س  ”3-وذل��ك حت��ت �إ�شراف
ال��وك��ال��ة ال��ذري��ة للطاقة وب��دع��وة �أك�ث�ر م��ن  170دولة
ومنظمات دولية.كما مت ت�سجيل املخترب املركزي من قبل
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة “ فاو” كع�ضو يف
خمتربات الرتبة العاملية « »GLOSOLANواختيار
خمترب الكيمياء غري الع�ضوية من خمترب علوم احلياة
يف �أبوظبي كقائد �إقليمي لتوحيد طرق العمل لفحو�صات
الرتبة يف املنطقة.ويوفر خمترب الفح�ص املركزي نطاق
وا�سع من الفحو�صات املخربية للمنتجات الغذائية ت�شمل
الفحو�صات الكيميائية واملكروبيولوجية والفحو�صات
اال�شعاعية ،حيث تعترب ه��ذه الفحو�ص ج��زءا ال يتجز�أ
من عمليات كفاءة الإنتاج والت�صنيع ملنتجات �آمنة وعاملية
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اجلودة با�ستخدام �أحدث �أ�ساليب الفح�ص والتكنولوجيا،
كما يوفر الفحو�صات املخربية للمياه ت�شمل الفحو�صات
الكيميائية واملكروبيولوجية والفحو�صات الإ�شعاعية،
وت�شمل حتاليل املياه ال�شبكات واملياه املعب�أة وغري املعب�أة
واجلوفية واملعاجلة و�أن ��واع املياه الأخ��رى لتغطي بذلك
م�صادر املياه كافة.كذلك يوفر خمترب الفح�ص املركزي
ال�ف�ح��و��ص��ات امل �خ�بري��ة ل�ل��أدوي ��ة وامل � ��واد ال�ط�ب�ي��ة ت�شمل
ال�ت�ح��ال�ي��ل ال�ف�ي��زي��ائ�ي��ة والكيميائية وامليكروبيولوجية
ب��ا��س�ت�خ��دام د� �س �ت��ور الأدوي � ��ة الأم��ري �ك��ي �أو الأوروب� � ��ي �أو
الياباين� ،إىل جانب توفري الفح�ص املركزي للفحو�صات
املرتولوجية للأجهزة الطبية والتي ت�شمل �أجهزة قيا�س
��ض�غ��ط ال ��دم واحل �ق��ن ال�ط�ب�ي��ة و�أج �ه��زة ق�ي��ا���س احل� ��رارة،
والفحو�صات املخربية للعينات البيئية ت�شمل الفحو�صات
الكيميائية واملكروبيولوجية والفحو�صات الإ�شعاعية ،كما
ي�ت�ع��اون املخترب امل��رك��زي م��ع خم�ت�برات ال�ق�ط��اع اخلا�ص
لتوفري هذه الفحو�صات ،ويوفر املخترب نطاقا وا�سعا من
الفحو�صات الإ�شعاعية للمواد الغذائية واملياه والعينات
البيئية.
كما يوفر املخترب امل��رك��زي نطاقا وا�سعا من الفحو�صات
امل �خ�بري��ة ل�ل�ت�ح��ال�ي��ل ال��زراع �ي��ة ت���ش�م��ل حت��ال�ي��ل العينات
الرئي�سية يف الرتبة واملياه والنبات� ،إىل جانب الفحو�صات
امل�خ�بري��ة مل ��واد التجميل وم�ن�ت�ج��ات ال�ع�ن��اي��ة ال�شخ�صية
ل�ضمان مطابقة املنتجات للت�شريعات املعتمدة ،و�أي�ضا
ف �ح��و� �ص��ات خم�ب�ري��ة مل � ��واد ال �ت �غ �ل �ي��ف وامل � � ��واد املالم�سة
للأغذية ل�ضمان مطابقتها للموا�صفات املعتمدة ،وكذلك
الفحو�صات املخربية يف جمال مواد البناء والإن�شاء ت�شمل
التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،ويتعاون املخترب املركزي
�أي�ضا مع القطاع اخلا�ص لتوفري هذه الفحو�صات.

مكا�سب يوليو تقل�ص خ�سائر الأ�سهم العاملية منذ بداية  2022كهرباء ومياه دبي تطور حلوال مبتكرة باالعتماد على
الذكاء اال�صطناعي لتح�سني كفاءة �شبكة املياه

•• �أبوظبي-وام:

قل�صت �أ�سواق الأ�سهم العاملية خ�سائرها امل�سجلة منذ بداية العام اجلاري
بف�ضل املكا�سب القوية املحققة خالل �شهر يوليو اجلاري.
وحققت �أ�سواق الأ�سهم العاملية مكا�سب قوية خالل تداوالت �شهر يوليو حيث
�أظهرت بيانات الأ�سواق ،حتقيق الأ�سهم الأمريكية �أكرب مكا�سب �شهرية منذ
عام  ،2020فيما حققت الأ�سهم الأوروبية �أول مكا�سب �شهرية بعد �أربعة
�أ�شهر من الرتاجع و�سجل م�ؤ�شر “يورو �ستوك�س  ”600الأوروبي �أف�ضل
�أداء �شهري منذ نوفمرب .2020

 الأ�سواق الأمريكية.وهبطت م��ؤ��ش��رات بور�صة وول �سرتيت الأمريكية خ�لال ال�سبعة �أ�شهر
الأويل من العام اجلاري ،حيث انخف�ض م�ؤ�شر “�ستاندرد �آند بورز ”500
بن�سبة � 13.3%أو ما يعادل  635.9نقطة لي�صل �إىل  4130.29نقطة
مقابل  4766.18نقطة يف م�ستواه ال�سابق بنهاية العام املا�ضي.
وه�ب��ط م��ؤ��ش��ر “داو جونز” ال�صناعي بنحو  9.6%ف��اق��داً 3493.2
نقطة ليبلغ م�ستوى  32845.13نقطة ،مقابل م�ستواه ال�سابق عند
 36338.3نقطة ،يف حني خ�سر م�ؤ�شر” نا�سداك” ،ال��ذي يغلب عليه
�أ�سهم التكنولوجيا ،نحو  3254.3نقطة �أو ما ن�سبته  20.8%و�صوال
�إىل  12390.69نقطة مقابل  15644.97نقطة.
 الأ�سواق الأوروبية.ويف الأ�سواق الأوروبية ،انخف�ض م�ؤ�شر “داك�س” الأملاين منذ بداية العام
اجل ��اري بن�سبة  15.1%ت�ع��ادل  2400.8نقطة لي�صل �إىل م�ستوى
 13484نقطة مقابل م�ستواه ال�سابق عند  15884.86نقطة بنهاية
العام املا�ضي.
وهبط م�ؤ�شر “�ستوك�س  ”600الأوروبي بن�سبة  10.3%توازي 10.3

نقطة ليبلغ م�ستوى  438.29نقطة مقابل  488.71نقطة ،بينما تراجع
م�ؤ�شر “يورو �ستوك�س  ”50بنحو  13.9%تعادل  597.97نقطة ليقفل
عند  3708.1نقطة مقابل  4306.07نقطة يف نهاية .2021
وجن��ح م�ؤ�شر “فوت�سي  ”100ال�بري�ط��اين يف تعوي�ض جميع خ�سائره
ل�يرت �ف��ع ب�ن���س�ب��ة  0.5%ت � ��وازي  38.89ن�ق�ط��ة ل�ي���ص��ل �إىل م�ستوى
 7423.43نقطة مقارنة مب�ستواه ال�سابق عند  7384.54نقطة ،يف
حني خ�سر م�ؤ�شر “كاك” الفرن�سي  704.53نقطة �أو ما ن�سبته 9.85%
لي�صل �إىل  6448.5نقطة بعد �أن كان يتداول عند  7153.03نقطة يف
نهاية العام املا�ضي.

 الأ�سواق الآ�سيوية.وعلى �صعيد الأ�سواق الآ�سيوية ،نزل م�ؤ�شر نيكاي الياباين يف بور�صة طوكيو
للأوراق املالية خالل � 7أ�شهر بن�سبة � 3.4%أو ما يعادل  990.07نقطة
ليغلق عند  27801.64نقطة ،بينما هبط م�ؤ�شر توبك�س الأو�سع نطاقاً
بن�سبة  2.6%توازي  52.02نقطة لي�صل �إىل  1940.31نقطة.
وهبط م�ؤ�شر “�إي �إ�س �آي” املركب يف بور�صة �شنغهاي بنحو  386نقطة
�أو ما ن�سبته  10.6%ليقفل عند  3253.24نقطة ،فيما �أقفل م�ؤ�شر
“هاجن �سينج” مرتاجعاً بنحو  13.9%تعادل  3241نقطة لي�صل �إىل
م�ستوى  20156.51نقطة ،بينما تراجع م�ؤ�شر بور�صة بومباي �سينك�س
بنحو  683.57نقطة �أو م��ا ن�سبته  1.2%لي�صل �إىل 57570.25
نقطة.
وكانت الأ�سواق العاملية �سجلت �أ�سو�أ �أداء يف ن�صف �سنة خالل الن�صف الأول
م��ن ال�ع��ام اجل ��اري ،حيث �سجلت الأ�سهم الأوروب �ي��ة �أ��س��و�أ �أداء ربعي منذ
تراجعها احل��اد �إب��ان جائحة “كوفيد ”19-يف مطلع عام  ،2020بينما
حقق م�ؤ�شر �ستاندرد اند بورز  500الأمريكي �أ�سواء �أداء يف �أكرث من ن�صف
قرن منذ عام  ،1970يف حني تكبد م�ؤ�شر داو جونز �أك�بر خ�سارة ن�صف
�سنوية منذ .1962

« مفاج�آت �صيف دبي» تقدم جوائز وعرو�ضا يومية للمت�سوقني
•• دبي  -وام:

يقدم املو�سم اخلام�س والع�شرون من “مفاج�آت �صيف دبي” العديد من
العرو�ض الرتفيهية والت�سويقية اليومية والتخفي�ضات يف مراكز الت�سوق
والعديد من الوجهات بدبي .ويف مفاج�أة جديدة يقدم احلدث عر�ض “25
 x25فاتورة ت�سوق رابحة” ل�سعداء احلظ من املت�سوقني لربح جوائز من
 25عالمة جتارية م�شاركة.و�أعدت م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة -
اجلهة املنظمة ملفاج�آت �صيف دبي -برناجماً �صيفياً حاف ً
ال بالأن�شطة املمتعة
يف جميع �أنحاء املدينة مبنا�سبة اليوبيل الف�ضي لهذا احلدث ال�سنوي املميز
الذي انطلق يف  1يوليو اجلاري وي�ستمر حتى � 4سبتمرب القادم .وميكن
االطالع على الأجندة الكاملة للفعاليات امل�صاحبة ملفاج�آت �صيف دبي عرب
امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين  mydss.aeو@ CelebrateDubaiو@
 StyledbyDubaiعلى من�صات التوا�صل االجتماعي.

•• دبي-وام:

طورت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من االبتكارات
باالعتماد على تقنية الذكاء اال�صطناعي لتح�سني
كفاءة العمليات الت�شغيلية يف �شبكة املياه يف دبي
ور�� �ص ��د ال �ه �ج �م��ات ال �� �س �ي�بران �ي��ة والت�سريبات
والأعطال وعزلها و�إ�صالحها على الفور.
وتعمل ه��ذه احل�ل��ول املبتكرة كذلك على التنب�ؤ
ب�أعطال العدادات الذكية وامل�ضخات ا�ستناداً �إىل
بيانات احل�سا�سات �إ�ضافة �إىل �أمتتة الإ�شعارات
ال�ت��ي يتم �إر��س��ال�ه��ا �إىل املتعاملني يف ح��ال وجود
اح �ت �م��ال ت���س��ري��ب ل�ل�م�ي��اه يف ال �ع �ق��ار مم ��ا يعزز
القدرات التناف�سية لإمارة دبي ودعم جهود الهيئة
امل�ستمرة خلف�ض االنبعاثات الكربونية وموا�صلة
تفوقها على نخبة ال�شركات الأوروبية والأمريكية
يف العديد من امل�ؤ�شرات ففي ع��ام  2021بلغت
ن�سبة ال�ف��اق��د يف �شبكات امل �ي��اه  5.3%مقارنة
م��ع  15%يف �أم��ري�ك��ا ال�شمالية وه��ي م��ن �أدنى
الن�سب امل�سجلة على م�ستوى ال�ع��امل مم��ا يعزز
مكانة الهيئة بو�صفها واحدة من �أبرز امل�ؤ�س�سات
اخلدماتية حول العامل و�أكرثها متيزاً يف جميع
املجاالت.
و�أ�شار معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �إىل
�أن الهيئة تعمل على �إعادة �صياغة دور امل�ؤ�س�سات
اخلدماتية ورقمنتها من خالل “ديوا الرقمية”
الذراع الرقمية للهيئة لت�صبح الهيئة �أول م�ؤ�س�سة
رقمية على م�ستوى العامل ب�أنظمة ذاتية التحكم
للطاقة املتجددة وتخزينها والتو�سع يف ا�ستعمال
ال��ذك��اء اال�صطناعي وتقدمي اخل��دم��ات الرقمية
ان�سجاماً مع مبادرة “دبي  »10Xالتي �أطلقها

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل».و�أ�ضاف معاليه“ :نعمل لتحقيق
�أه� ��داف “ا�سرتاتيجية الإم � ��ارات ل�ل�أم��ن املائي
 ”2036ون��وا��ص��ل اب�ت�ك��ار احل �ل��ول اال�ستباقية
ل�ت�ح��دي��ات اخل�م���س�ين ع��ام �اً امل�ق�ب�ل��ة جل�ع��ل دولة
الإم��ارات العربية املتحدة �أف�ضل دول��ة يف العامل
بحلول مئويتها يف العام  2071باالعتماد على
�شبكتنا الذكية املتقدمة و�أح��دث تقنيات الثورة
ال�صناعية ال��راب�ع��ة و�أف���ض��ل مم��ار��س��ات احلوكمة
الفعالة وتطوير جتارب فريدة جتعل دبي منوذجاً
عاملياً للطاقة النظيفة واملياه واالقت�صاد الأخ�ضر.
و�أ�سهمت البنية التحتية املتقدمة التي متتلكها
الهيئة واعتمادها االبتكار و�أحدث �أدوات ا�ست�شراف
امل�ستقبل والتخطيط العلمي ال�سليم يف متكني
الهيئة من مواكبة ال��زي��ادة على الطلب يف املياه
يف دبي وفق �أعلى معايري التوافرية واالعتمادية

والكفاءة .وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً
 490مليون جالون من املياه املحالة يومياً منها
 63م�ل�ي��ون ج��ال��ون ب��ا��س�ت�خ��دام تقنية التنا�ضح
العك�سي ..وو� �ص��ل �إج �م��ايل �أط ��وال خ�ط��وط نقل
وت ��وزي ��ع امل �ي��اه ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة �إىل 13,592
كيلومرتا يف خمتلف �أرجاء �إمارة دبي حتى نهاية
العام  2021مبا ي�سهم يف موا�صلة الهيئة تقدمي
خ��دم��ات�ه��ا �إىل �أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة م�لاي�ين ون�صف
املليون �ساكن يف دبي �إ�ضافة �إىل ماليني الزوار».
وم��ن �أب��رز ابتكارات الهيئة املعتمدة على الذكاء
اال�صطناعي لتعزيز كفاءة �شبكة املياه خدمة “�آي
�سريفي�س »iService -حيث يتم جمع البيانات
الت�شخي�صية ل�ل�ع��دادات لر�صد انقطاع اخلدمة
وم�ب��ا��ش��رة �إج � ��راءات �إ� �ص�ل�اح الأع �ط��ال تلقائياً؛
وتقنية “ر�صد �أعطال العدادات” التي تعتمد على
تنبيهات ال �ع��دادات ال��ذك�ي��ة؛ وم���ش��روع هيدرونت
املعتمد على الذكاء اال�صطناعي والتعلم العميق
ال��ذي طورته الهيئة ملراقبة �شبكة املياه يف �إمارة
دبي والتحكم بها عن بعد .وميتاز امل�شروع ب�إمكانية
دجم��ه م��ع �أح��دث �أنظمة ��/س�ك��ادا /وق��درت��ه على
توفري بيانات حلظية عن حالة ال�شبكة �إ�ضافة �إىل
�إ�صالح الت�سريبات يف غ�ضون ثوانٍ دون �أي تدخل
ب�شري مبا يعزز كفاءة �شبكة املياه وع��زل �أنابيب
املياه يف دبي �إىل جانب توفري اجلهد والوقت.
وفاز امل�شروع باجلائزة الف�ضية عن فئة «فكرة العام
للفريق» �ضمن جوائز “قمة الأف�ك��ار الأمريكية
.. ”2020ك �م��ا ت��وف��ر ال�ه�ي�ئ��ة خ��دم��ة “�إ�شعار
با�ستهالك مرتفع للمياه” ال�ت��ي ت�ن��درج �ضمن
م �ب��ادرة اال��س�ت�ج��اب��ة ال��ذك�ي��ة مل���س��اع��دة املتعاملني
على اكت�شاف �أية ت�سريبات يف تو�صيالت املياه بعد
العداد.
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ط ّيارو لوفتهانزا يهددون بالإ�ضراب للمطالبة برفع �أجورهم

•• فرانكفورت�-أ ف ب:

�أ ّي� ��د م�ع�ظ��م ال �ط � ّي��اري��ن ال�ع��ام�ل�ين يف �شركة
لوفتهانزا الأملانية ،ك�برى �شركات الطريان
الأوروب �ي��ة ،تنفيذ �إ��ض��راب للمطالبة بزيادة
�أج ��ور ،وف��ق م��ا �أعلنت النقابة املعنية �أم�س
الأحد.
واع�ت�بر احت��اد “قمرة القيادة” يف ب�ي��ان �أن
“هذا م�ؤ�شر ال ميكن جتاهله».
و�أ� � �ض ��اف �أن خ �ط��ر وق ��ف ت���ش�غ�ي��ل طائرات

14

ل��وف �ت �ه��ان��زا ازداد ،ل �ك��ن ن�ت�ي�ج��ة امل�شاورات
“ال تعني ب�شكل تلقائي ب ��أن��ه �سيتم تنفيذ
�إ�ضراب».
وذك� ��رت ال�ن�ق��اب��ة �أن �ه��ا �ستعيد ف ��ورا �إط�ل�اق
امل�ف��او��ض��ات امل�ت�ع�ثرة حاليا م��ع الإدارة “مع
دعم �أكرب” من �أع�ضائها.
وتوظف لوفتهانزا ح��واىل  5500طيار يف
عملياتها املرتبطة بنقل ال��رك��اب وال�شحن.
ويعد احتاد “قمرة القيادة” النقابة الوحيدة
املمثلة لهم.

و�ص ّوت  97,6يف املئة من الطيارين ل�صالح
�إ�ضراب الطيارين العاملني يف خدمة الركاب
و 99,3يف املئة بالن�سبة للعاملني يف خدمة
ال�شحن.
وبلغت ن�سبة امل�شاركة حواىل  95يف املئة من
�أع�ضاء النقابة.
ويطالب ال�ط� ّي��ارون ب��زي��ادة روات�ب�ه��م بن�سبة
 5,5يف املئة هذا العام ،يتبعه تعديل تلقائي
يتما�شى مع الت�ضخم.
ك�م��ا ت�ط��ال��ب ال�ن�ق��اب��ة ب���ض�م��ان ب �� �ش ��أن حجم

�أ�سطول لوفتهانزا م��ن �أج��ل ت��أم�ين وظائف
الطيارين.
وت�ل��وح خماطر الإ��ض��راب��ات يف وق��ت تخو�ض
لوفتهانزا نزاعا مع �أف��راد الطاقم الأر�ضي
الذين �شاركوا يف �إ�ضراب ا�ستمر � 24ساعة يف
 27متوز/يوليو ،ما �أحدث ا�ضطرابات كبرية
يف حركة الطريان يف �أملانيا.
وتطالب نقابة الطواقم الأر�ضية “فريدي”
برفع الأجور بن�سبة  9,5يف املئة.
ورف�ضت الإدارة املطالب حتى الآن.

 800مليون درهم حجم التبادل التجاري بني البلدين خالل الربع الأول

الإمارات ورومانيا تبحثان التعاون يف جماالت الأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا
•• �أبوظبي-وام:

بحث معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االقت�صاد ،مع �سعادة بوغدان �أوكتافيان
باديكا �سفري رومانيا لدى الدولة ،تعزيز
ف��ر���ص ال �ت �ع��اون االق�ت ���ص��ادي والتجاري
امل� ��� �ش�ت�رك ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن يف جم� ��االت
الأم��ن ال�غ��ذائ��ي والتكنولوجيا والطاقة
وال�ن�ق��ل اللوج�ستي وال �ط�ي�ران والذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،مب��ا ي���س�ه��م يف ف�ت��ح �آف ��اق
جديدة تدعم منو التجارة واال�ستثمارات
امل �ت �ب��ادل��ة .و�أك ��د م �ع��ايل ب��ن ط��وق خالل
اج �ت �م��اع ث�ن��ائ��ي ع�ق��د ام ����س مب�ق��ر وزارة
االقت�صاد يف دب��ي �أن ال�ع�لاق��ات الثنائية
ب�ين دول��ة الإم� ��ارات وجمهورية رومانيا
ت�شهد منواً ملحوظاً يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية ،وال
�سيما يف �إط��ار ما �شهدته الفرتة املا�ضية
م��ن ت�ب��ادل ل�ل��زي��ارات الر�سمية الرفيعة
امل�ستوى ب�ين ال��دول�ت�ين ،وانعقاد الدورة
ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ج�ن��ة الإم ��ارات� �ي ��ة الرومانية
امل�شرتكة التي �أ�سفرت عن و�ضع م�سارات
م �ه �م��ة ل �ل �ت �ع��اون يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
خالل املرحلة املقبلة ،ف�ض ً
ال عن حر�ص
القيادة الر�شيدة يف البلدين على تعزيز
ه��ذه ال�ع�لاق��ات ودعمها مل��زي��د م��ن النمو
واالزدهار.
وقال معاليه �إن البلدين ميتلكان مقومات
و�إم� �ك ��ان ��ات ا��س�ت�ث�م��اري��ة ك �ب�ي�رة وموقعاً
جغرافياً مهماً ميكن من خالله الو�صول

 الإمارات �أكرب م�صدّ ر لرومانيا على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي بـ 143مليون درهم يف 2021 660 -مليون درهم حجم الر�صيد الرتاكمي لال�ستثمارات الإماراتية املبا�شرة يف رومانيا بنهاية 2020

�إىل �أ�� �س ��واق رئ�ي���س�ي��ة يف �آ� �س �ي��ا و�أوروب� � ��ا
و�أف��ري �ق �ي��ا ،مب��ا ي �ع��زز م��ن ب �ن��اء �شراكات
اقت�صادية وجتارية جديدة تخدم امل�صالح
امل �� �ش�ترك��ة يف ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة ذات
االهتمام امل�شرتك وتر�سخ من العالقات
الثنائية بني البلدين».

بوادر تعرث النموذج االقت�صادي الأملاين
•• برلني�-أ ف ب:

بعد �صدور �أرق��ام ت�شري �إىل توجه
االق �ت �� �ص��اد االمل � ��اين ن �ح��و الركود
خ�لال الف�صل الثاين من ال�سنة،
يرى اخلرباء �أن امل�شكلة ال تقت�صر
على و�ضع ظ��ريف ،ب��ل �إن النموذج
االق �ت �� �ص��ادي ل�ل�ق��وة االقت�صادية
الأوىل يف �أوروبا هو الذي يتعرث.
�أو�ضح حمللو م�صرف �آي �إن جي
�أن “احلرب يف �أوك��ران �ي��ا و�ضعت
حدا للنموذج االقت�صادي الأملاين
كما ك ّنا نعرفه” القائم على حد
قولهم على “واردات طاقة متدنية
الكلفة و�صادرات �صناعية يف عامل
يزداد عوملة».
وم��ع ت��دين ك�ل�ف��ة �إن �ت��اج��ه ونقله،
��س��اه��م ال �غ��از ال��رو��س��ي ع�ل��ى مدى
عقود يف ازده��ار ال�صناعة الأملانية
التي متثل  30%م��ن ا�ستهالك
الغاز يف البلد.
وك ��ان ال �غ��از ال��رو� �س��ي مي�ث��ل قبل
احلرب يف �أوكرانيا �أكرث من ن�صف
الغاز امل�ستورد �إىل �أملانيا .وتدنت
هذه احل�صة الآن �إىل .35%
ويف ��س�ع�ي�ه��ا ل �ل �خ��روج مت��ام��ا من
اعتمادها على الغاز الرو�سي ،وهو
هدف حددت برلني لنف�سها مهلة
ل�ت�ح�ق�ي�ق��ه يف م�ن�ت���ص��ف ،2024
تعتزم �أمل��ان�ي��ا اللجوء �إىل م�صادر
طاقة �أعلى كلفة ،كالغاز الرنوجي
�أو ال�ه��ول�ن��دي �أو ال �غ��از الطبيعي
امل�سال من الواليات املتحدة �أو من
قطر� ،أو �أقل انتظاما مثل الطاقة
ال�شم�سية �أو طاقة الرياح.
ك� �ت� �ب ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة �سودويت�شه
ت�سايتونغ يف متوز-يوليو مبدية
خماوف �أن “املانيا كدولة م�صدرة

فقدان �شهادة �أ�سهم
فقد ال�سيد  /حممد �أحمد علي
امل �ح��رم��ي (ام � � ��ارات اجلن�سية)
�شهادة �أ�سهم ��ص��ادرة م��ن �شركة
(ات� � ��� � �ص � ��االت) .رق � ��م ال�شهادة
 101472ب� � �ع � ��دد 260
��س�ه�م��ا ..ال��رج��اء مم��ن يجدها
ت �� �س �ل �ي �م �ه��ا ل �ل �� �ش��رك��ة امل� ��ذك� ��ورة
اع�ل�اه او االت �� �ص��ال ع�ل��ى تلفون
 0507429337م�شكورا.

ت���س�ت�ف�ي��د �أك �ث��ر م ��ن � �س��واه��ا من
التبادل احلر .لكن هذا حتديدا ما
هو يف خطر».
وك�شف وب��اء كوفيد 19-واحلرب
يف �أوك��ران �ي��ا م�ك��ام��ن ال���ض�ع��ف يف
االقت�صادات حني تتعرث �سال�سل
الإم � � � ��داد وال ي� �ع ��ود م ��ن املمكن
ا� �س �ت�يراد م �ك � ّون��ات �أ��س��ا��س�ي��ة مثل
�أ�شباه املو�صالت.
وعانت ال�صناعة الأملانية ب�صورة
خا�صة ،وال �سيما قطاع ال�سيارات.
وم��ع تراجع الإم ��دادات الرو�سية،
�أ�صبحت ال�صني ال�شريك التجاري
الأول لأملانيا ،غري �أن الأم��ر يثري
خماوف برلني.
ويف وق ��ت ازدادت امل � �ب ��ادالت بني
ال �ب �ل��دي��ن ب �ن �� �س �ب��ة  15,1%يف
 2021باملقارنة مع العام ال�سابق،
�أق ّر وزير املال الليربايل كري�ستيان
ليندنر ب��أن االعتماد على ال�صني
“لي�س �أمرا �صحيا كذلك».
واع �ت�ب�رت اخل �ب�ي�رة االقت�صادية
كالوديا كيمفرت متحدثة لوكالة
فران�س بر�س �أن “هذا قد ي�شكل
خ �ط��را جديدا” ،م��و� �ض �ح��ة �أن ��ه
ل �ي ����س ب �ح �ج��م اخل� �ط ��ر الرو�سي
“لكن علينا �أن ن�ستند �أك�ث�ر �إىل
اقت�صاد وطني ونعزز القدرة على
ال�صمود».
وي�ب�ق��ى ن�ق����ص امل��وظ �ف�ين امل�شكلة
الأوىل امل �ط��روح��ة ع �ل��ى العديد
م��ن ال���ش��رك��ات يف ب�ل��د ي �ع��اين من
�شيخوخة �سكانية ،ول��و �أن تبعات
احلرب يف �أوكرانيا تطغى عليه.
و�إىل مليون وظيفة �شاغرة حاليا،
قال مار�سيل فرات�شر رئي�س معهد
ال�ب�ح��ث االق �ت �� �ص��ادي �إن “�أملانيا
��س�ت�ح�ت��اج �إىل � 500أل� ��ف عامل
�إ�ضايف كل �سنة على مدى ال�سنوات
الع�شر املقبلة” م�شريا �إىل �أن ذلك
ي�شكل “خطرا على ق��درة البالد
التناف�سية وازدهارها».
وحذرت �شركة كونتيننتال امل�صنعة
ل�ت�ج�ه�ي��زات ال �� �س �ي��ارات يف مت��وز-
يوليو ب ��أن �أمل��ان�ي��ا “بحاجة ما�سة
�إىل هجرة ّ
منظمة».
ب �ع��د � �س �ن��وات م ��ن اال� �س �ت �ق��رار يف
الأ�سعار ،عاد اخلوف من الت�ضخم
لي�سيطر على جميع بلدان االحتاد
الأوروبي.

و�أ�شار �إىل �أن حجم التجارة البينية غري خالل عام � 2021أكرث
النفطية بني الإم��ارات ورومانيا بلغ نحو م��ن ملياري دره��م بنمو  27%ع��ن عام
 800مليون دره��م خ�لال ال��رب��ع الأول .2020وحققت ال �� �ص��ادرات الإماراتية
م ��ن ع ��ام  ،2022حم �ق �ق �اً من� ��واً ق ��دره �إىل رومانيا منواً بن�سبة  81%خالل عام
 ،41%مقارنة بنف�س الفرتة من العام  ،2021مقارنة بعام  ،2020لت�صل �إىل
امل ��ا� �ض ��ي ،يف ح�ي�ن ح �ج��م ه� ��ذه التجارة  143مليون درهم ،وحلت دولة الإمارات

ب��ذل��ك ك� ��أك�ب�ر م �� �ص �دّر ل��روم��ان �ي��ا على و�شملت ال���ص��ادرات الإم��ارات�ي��ة لرومانيا
م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ال �ع��دي��د م��ن ال���س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات �أبرزها
يف املقابل بلغت ال ��واردات الإم��ارات�ي��ة من الأجهزة املعدنية وال�صناعية ومواد البناء
ال�سوق الروماين قرابة  1.8مليار درهم وال �ع �ط��ور وم���س�ت�ح���ض��رات ال�ت�ج�م�ي��ل ،يف
خ�لال العام املا�ضي ،بن�سبة منو  ،21%حني جاءت �سلع القمح ومنتجات اخل�شب
وم��واد البناء يف ��ص��دارة قائمة الواردات
مقارنة بعام .»2020

الإماراتية من رومانيا.
و�أط�ل��ع معاليه خ�لال اجتماعه ال�سفري
ال � ��روم � ��اين ع �ل��ى امل� � �ب � ��ادرات التجارية
واال�ستثمارية التي �أطلقتها دولة الإمارات
يف �إط� � ��ار م �� �ش��اري��ع اخل �م �� �س�ين ومئوية
الإم��ارات  2071لتعزيز ما تقدمه على
خ��ري �ط��ة االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي ،واحلوافز
اال�ستثمارية اجلاذبة التي توفرها البيئة
االقت�صادية الرائدة يف الدولة ،والتطور
ال�شامل ملنظومة الت�شريعات االقت�صادية
وال���س�م��اح بالتملك الأج �ن �ب��ي لل�شركات
بن�سبة  ،100%وال�سيا�سة ال�ضريبية
امل��رن��ة وال �ت��ي ال تت�ضمن � �ض��رائ��ب على
الدخل ،وت�سهيل �إجراءات ت�أ�سي�س مزاولة
الأع � �م ��ال ،مب��ا ي��ر� �س��خ م �ك��ان��ة الإم � ��ارات
كمركز عاملي للتجارة واال�ستثمار.
و�أ�س�ست العديد من ال�شركات الإماراتية
ا�ستثمارات ناجحة يف رومانيا من �أبرزها
م��وان��ئ دب��ي ال�ع��امل�ي��ة ،الإم � ��ارات الدولية
ل�ل�ا� �س �ت �ث �م��ارات� � ،ش��رك��ة اال�ستثمارات
ال�ب�ترول�ي��ة ال��دول�ي��ة “�آيبيك” ،اخلليج
لل�صناعات الدوائية “جلفار” ،الظاهرة.
وب�ل��غ الر�صيد ال�تراك�م��ي لال�ستثمارات
الإماراتية املبا�شرة يف رومانيا نحو 660
مليون درهم بنهاية عام  ،2020وارتكزت
اال�ستثمارات على قطاعات النفط والغاز
الطبيعي وال �ع �ق��ارات وال�ب�ن��اء والت�شييد
والزراعة وال�صناعات الغذائية والدوائية
وم�ستح�ضرات التجميل وزراع��ة احلبوب
والنقل واخلدمات اللوج�ستية.

بهدف تعزيز منظومة اخلدمات التي تقدمها املنطقة للم�ستثمرين

«حرة احلمرية بال�شارقة» و« رافد» يوقعان اتفاقية �شراكة ل�صيانة مركبات املنطقة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أب��رم��ت ه�ي�ئ��ة امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة ب��احل�م��ري��ة يف ال�شارقة،
و�شركة رافد حللول املركبات ،اتفاقية �شراكة تهدف �إىل
�إن�شاء مركز فني متكامل داخل املنطقة لتقدمي خدمات
�إ�صالح املركبات و�صيانتها وفح�صها وت�سجيلها �إىل جانب
امل�ساعدة على الطريق ،وذل��ك يف �إط��ار �سعي الطرفني
ن�ح��و ت�ع��زي��ز منظومة اخل��دم��ات واالم �ت �ي��ازات املقدمة
للم�ستثمرين العاملني يف حرة احلمرية ،وامل�ساهمة يف
االرتقاء بالتناف�سية االقت�صادية لإمارة ال�شارقة.
وج��رى توقيع االت�ف��اق�ي��ة يف مقر هيئة املنطقة احلرة
باحلمرية ،من قبل �سعادة �سعود �سامل امل��زروع��ي مدير
هيئة املنطقة احل ��رة ب��احل�م��ري��ة ،و��س�ع��ادة ��س��امل �سعيد
املدفع الرئي�س التنفيذي ل�شركة رافد حللول املركبات،
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني من اجلانبني.
�إ�ضافة نوعية
ورحب �سعادة �سعود �سامل املزروعي بهذه االتفاقية ،م�ؤكدا
�أن التعاون مع �شركة رافد يج�سد حر�ص الطرفني على
حتقيق توجهات حكومة ال�شارقة ب�ضرورة التعاون بني
كافة اجلهات احلكومية واخلا�صة لتقدمي خدمات نوعية
تلبي تطلعات جمتمع الأعمال يف الإمارة ،م�شريا �إىل �أن
االتفاقية تعد مبثابة �إ�ضافة نوعية تعزز من منظومة

اخلدمات التي تقدمها املنطقة احلرة باحلمرية لل�شركات املنطقة احلرة مبا يفوق توقعاتهم.
العاملية ال�ت��ي حتت�ضنها �أو تلك ال�ت��ي ت�سعى لت�أ�سي�س
�أعمالها يف بيئة ا�ستثمارية حيوية ت�ضمن منو �أعمالها حلول مبتكرة
وتطورها وازدهارها ،من خالل ا�ستثمار كافة الإمكانيات و�أك��د �سعادة �سامل امل��دف��ع ،حر�ص �شركة “رافد” على
امل�ت��اح��ة ل�ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخل��دم��ات للم�ستثمرين وفق تقدمي احللول املبتكرة للمركبات باالعتماد على �أحدث
معايري اجلودة والكفاءة والفعالية ،وتطوير وا�ستحداث التقنيات وف��ري��ق م��ن امل�ح�ترف�ين م��ع االل �ت��زام ب�أف�ضل
ح�ل��ول اب�ت�ك��اري��ة لتح�سني رح�ل��ة ال���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف املعايري العاملية فيما يتع ّلق بفح�ص املركبات و�صيانتها

وت�صليحها وتوفري اخلدمات امل�ساندة التي يحتاج �إليها
امل�ستثمرين ،م�شريا �إىل �أن ال�شراكة مع هيئة املنطقة
احل��رة باحلمرية ��س��وف ت�ساهم يف تو�سيع ن�ط��اق عمل
ال�شركة يف خمتلف مدن ومناطق �إمارة ال�شارقة ،م�ؤكدا
�أن “رافد” تلتزم دائما باجلودة والكفاءة وال�سرعة يف
�إجناز العمل من �أجل �إر�ضاء امل�ستثمرين.
وتعترب املنطقة احلرة باحلمرية ثاين �أكرب منطقة حرة
أرا�ض �صناعية وجتارية ،وتتميز
يف دولة الإمارات ،وت�ضم � ٍ
ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التو�سع
اخل��ارج��ي للم�ستثمرين فيها خ�صو�صاً يف اال�سترياد
و�إع� ��ادة الت�صدير �إىل �أ� �س��واق ال �ع��امل ،كما ت�ق��دم مزايا
تناف�سية ع��دي��دة �أب��رزه��ا ت��وف�ير ن��اف��ذة عمليات واحدة
تعزز كفاءة الأداء وت�سهل ممار�سة الأع�م��ال� ،إىل جانب
الإع �ف��اءات ال�ضريبية املتعددة وح��ري��ة �إع��ادة ر�أ���س املال
والأرب ��اح ،وملكية كاملة ل�ل�أع�م��ال ،وتوا�صل �سريع مع
الأ�سواق الإقليمية والعاملية.
وت�أ�س�ست �شركة “رافد” حللول املركبات يف �إمارة ال�شارقة
عام  ،2017وحققت منوا �سريعا لت�صبح مزود خدمات
رائ ��د يف ال���ش��ارق��ة حل�ل��ول فح�ص امل��رك�ب��ات وت�سجيلها،
واخلدمات ال�سريعة لل�سيارات ،ووحدة احل��وادث ،و�إدارة
ا� �س �ط��ول امل��رك �ب��ات ،وت���ش�م��ل وح� ��دات الأع� �م ��ال ك��ل من
“موتور ت�شيك” ،و”اوتو اك�سربي�س” ،ووح ��دة رافد
للحوادث ،ومركز خم�ص�ص لالت�صال والتحكم.
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عمالء من�صة �سيل�سيو�س للعمالت امل�شفرة يف حالة من الي�أ�س
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

ي�شعر عمالء من�صة �سيل�سيو�س خلدمات الإقرا�ض للعمالت امل�شفرة
بالي�أ�س �إذ يكاد �إيرلندي يخ�سر مزرعته ويفكر �أمريكي يف االنتحار
وتقول �أرملة تبلغ من العمر  84عامًا �إنها خ�سرت كل مدخراتها.
منذ �أن �أ�شهرت ال�شركة �إفال�سها يف منت�صف متوز-يوليو ،تلقت
املحكمة مئات الر�سائل من م�ستخدمني �سابقني مليئة بالغ�ضب
والعار ويف كثري من الأحيان بالندم.
ويقول عميل مل يك�شف هويته “كنت �أعرف �أن هناك خماطر .لكن
بدا �أن اال�ستثمار ي�ستحق املجازفة».
كانت ه��ذه املن�صة بني الأه��م يف ه��ذا القطاع التي تقوم ب�إقرا�ض

الأم��وال وتعوي�ض ال��ودائ��ع وت ��ؤدي دور امل�صارف لكن دون �إعطاء ك�سبها ب�ع��رق جبينه يف ه��ذه املن�صة � -أعتقد �أن�ن��ي �أحت��دث نيابة
ع��ن اجلميع عندما �أق��ول �إن�ن��ي �أ�شعر باخليانة وال�ع��ار واالكتئاب
ال�ضمانات نف�سها.
وكانت املن�صة تدفع معدالت فائدة تزيد عن  18%للمدخرين والغ�ضب�.أكدت املن�صة ورئي�سها �أليك�س ما�شين�سكي �أنها كانت مكا ًنا
و 0,1%للمقرت�ضني .يف حزيران-يونيو بلغ عدد عمالئها � 1,7آم ًنا لإي��داع عمالتها امل�شفرة .وهي تدين الآن بـ  4,7مليار دوالر
لعمالئها.
مليونا.
لكن يف مواجهة ال�تراج��ع الكبري ال��ذي �سجلته العمالت امل�شفرة ر�سائلهم ال�ت��ي ميكن االط�ل�اع عليها يف ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات العامة
 فقدت بيتكوين �أك�ثر من  % 60منذ ت�شرين الثاين-نوفمرب للمحكمة ت��روي يف كثري من الأح�ي��ان عواقب وخيمة �سواء كانت قامت العديد من ال�شركات بتجميد عمليات ال�سحب �أو تقدمت اخل�سارة تقدر مبئات �أو ماليني الدوالرات.وعمالء املن�صة من جميع �أنحاء العامل من ع�شاق العمالت امل�شفرة
بطلب �إ�شهار الإفال�س يف الواليات املتحدة.
وكتب “اي ال” وهو �أحد العمالء “من �أم عزباء يف تك�سا�س تعمل ال�ع��دمي��ي اخل�ب�رة �إىل امل��روج�ين ل�ه��ذه الأ� �ص��ول اجل��دي��دة ،لكنهم
بكد وتكافح لدفع فواتريها �إىل ا�ستاذ هندي ادخ��ر �أم��وال��ه التي يتفقون جميعا على نقطة واحدة هي �أن ثقتهم مل تكن يف حملها.

15
«ائتمان ال�صادرات» يناق�ش جهود دعم التنويع االقت�صادي وتنمية ال�صادرات غري النفطية

•• دبي-وام:

عقدت �شركة االحت��اد الئتمان ال�صادرات،
اج �ت �م��اع جم �ل ����س �إدارت � �ه� ��ا ال� �ث ��اين يف عام
 ،2022برئا�سة معايل عبد اهلل بن طوق
املري ،وزير االقت�صاد ورئي�س جمل�س �إدارة
ال�شركة.
ون��اق ����ش االج �ت �م��اع ال ��ذي ع�ق��د افرتا�ضيا
م ��ؤ� �ش��رات الأداء االق �ت �� �ص��ادي الرئي�سية
لل�شركة حتى مايو من هذا العام� ،إىل جانب
الإجن��ازات التي حققتها يف تعزيز التجارة
امل�ح�ل�ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة م��ن حيث
دع��م التنويع االقت�صادي ل��دول��ة الإم ��ارات
وا�سرتاتيجيات الت�صدير ال�صناعية غري
النفطية.
وق ��ال م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط ��وق امل ��ري �إن
امل��ؤ��ش��رات الأول�ي��ة للتجارة اخلارجية غري
النفطية ل�ل��دول��ة خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر املا�ضية
�أظ �ه ��رت من� ��واً م�ل�م��و��س��ا ال��س�ي�م��ا يف حجم
ال �� �ص ��ادرات غ�ي�ر ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �ت��ي حققت
منوا بن�سبة  17باملائة خالل الربع الأول
م��ن ال�ع��ام اجل��اري  ،2022وه��و م��ا ي�شكل
م�ؤ�شر �إيجابي يعك�س كفاءة الأداء التجاري
ل �ل��دول��ة يف ظ��ل ال�ت�ح��دي��ات ال��راه �ن��ة التي
ت��واج��ه ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة ع��امل �ي �اً ،ويُ�شكل
تنويع �أ�سواق ال�صادرات الإماراتية �أولوية

لدى وزارة االقت�صاد خالل املرحلة املقبلة
وتلعب �شركة االحت ��اد الئتمان ال�صادرات
دورا حموريا يف دعم هذا التوجه بالتعاون
م��ع خمتلف �شركائها م��ن اجل�ه��ات املعنية
بتنمية وتعزيز ال�صادرات الوطنية بالدولة
على امل�ستويني االحتادي واملحلي.
وخالل االجتماع� ،أ�شاد معاليه ب�إدارة ال�شركة
و�إجن��ازات �ه��ا امل�ت�م�ي��زة يف الأ� �ش �ه��ر اخلم�سة
الأوىل م ��ن ع� ��ام  2022وم�ساهماتها
ال�ك�ب�يرة يف دع��م اق�ت���ص��اد دول ��ة الإم � ��ارات،
وم�شاركتها الفعالة يف املبادرات احلكومية،
ودعمها القوي لل�شركات الإماراتية يف تعزيز
قدرتها التناف�سية بالأ�سواق اخلارجية.
و�أ�ضاف بن طوق“ :متا�شياً مع التوجيهات
احل�ك�ي�م��ة ل�ق�ي��ادة دول ��ة الإم � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ،ت�ع�م��ل � �ش��رك��ة االحت � ��اد الئتمان
ال�صادرات يف �إطار الر�ؤية ال�شاملة لالقت�صاد
الوطني التي ت�سعى �إىل تعزيز جهود التنويع
االقت�صادي وتنمية ال�صادرات الوطنية غري
ال�ن�ف�ط�ي��ة .وق ��د ��س��اه�م��ت ح �ل��ول االئتمان
ال �ت �ج��اري ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال���ش��رك��ة يف دعم
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وفتح �أ�سواق
جديدة لها وتعزيز قدراتها التناف�سية مبا
يخدم �سيا�سات التنويع االقت�صادي ويحقق
ر�ؤي��ة وتوجهات الدولة للمرحلة املقبلة”.
وحتى مايو  ،2022عززت االحتاد الئتمان

ال�صادرات القدرة التناف�سية للتجارة غري
النفطية لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة
من خالل �إ�صدار � 7,307ضمان ائتماين
متجدد حيث بلغت قيمة التغطية الت�أمينية
 4.8مليار درهم� ،أي ما يعادل  14.4مليار
درهم من التجارة غري النفطية لأكرث من
 111دولة .كما ا�ستفاد  15من القطاعات
ال�ن��ام�ي��ة م��ن ه��ذه ال���ض�م��ان��ات ال�ت��ي غطت
 6.7مليار درهم يف التجارة الدولية و7.6
مليار درهم يف التجارة املحلية و 1.2مليار
درهم يف التجارة املتو�سطة والطويلة الأجل
و 1.3مليار درهم يف الت�أمني �ضد املخاطر
ال�سيا�سية.
وت�شمل القطاعات الرئي�سية التي ا�ستفادت
م ��ن دع � ��م االحت � � ��اد الئ� �ت� �م ��ان ال� ��� �ص ��ادرات
اخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة  ،% 18املعدات
الكهربائية والإلكرتونيات  ،% 18الآالت
وامل � �ع ��دات � � ،% 16ص �ن��اع��ة امل� �ع ��ادن 12
 ،%البرتوكيماويات والكيماويات ،% 9
وال�صناعات الثقيلة  ،% 7واخلدمات املالية
والبنوك  ،% 6والأدوية والرعاية ال�صحية
 ،% 4والأغذية وامل�شروبات  % 4وغريها
من القطاعات.
وت��وزع��ت �ضمانات ال�ت�ج��ارة غ�ير النفطية
ال�ت��ي قدمتها االحت ��اد الئ�ت�م��ان ال�صادرات
على م��دى الأ��ش�ه��ر اخلم�سة املا�ضية على

ال�شركات وامل�ؤ�س�سات م��ن خمتلف امارات
الدولة كما يلي� :أبوظبي  1.9مليار درهم؛
دبي  9.9مليار درهم؛ ال�شارقة  1.5مليار
دره ��م ،ر�أ� ��س اخليمة  504مليون درهم،
الفجرية  102مليون درهم ،عجمان 282
مليون درهم� ،أم القيوين  159مليون درهم
كما �شملت الوجهات الرئي�سية لل�صادرات
و�إعادة ال�صادرات التي مت تغطيتها بالت�أمني
التجاري من قبل االحتاد الئتمان ال�صادرات
كال من الإم��ارات العربية املتحدة واململكة
العربية ال�سعودية وم�صر والهند واململكة

املتحدة وعمان والكويت ،والواليات املتحدة،
و�إيطاليا ،وغانا.
وق��د ناق�ش املجل�س خ�لال االجتماع � ً
أي�ضا
ا�سرتاتيجية االحت ��اد الئ�ت�م��ان ال�صادرات
ل�ل�ف�ترة  ،2026-2022وال �ت��ي تهدف
�إىل تنمية ال�صادرات غري النفطية لدولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة وت�ق��دمي حلول
للتحديات املتعلقة بت�أمني االئتمان التجاري
�أو حلول متويل امل�شاريع.
كما �ستدعم ال�شركة منو الأعمال التجارية
يف دولة الإمارات مع الرتكيز على ال�شركات
ال �� �ص �غ�ي�رة وامل �ت��و� �س �ط��ة وحت �� �س�ي�ن فر�ص
الت�صدير وذل��ك من خ�لال �إط�لاق العديد
م ��ن امل � �ب� ��ادرات وح� �ل ��ول ح �م��اي��ة االئتمان
وال�ت�م��وي��ل .وت�ه��دف اال�سرتاتيجية � ً
أي�ضا
�إىل ت �ك �ث �ي��ف اجل � �ه ��ود ل �ت �ح �ق �ي��ق �أه� � ��داف
ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة والت�صنيع يف الدولة.
كما ا�ستعر�ض جمل�س الإدارة طرق تطوير
�إدارة املخاطر واالمتثال وتنظيم التدقيق
الداخلي ،مبا يتما�شى مع الطموح الكبري
لل�شركة.
وقال معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي،
وزير دولة للتجارة اخلارجية ونائب رئي�س
جمل�س �إدارة االحتاد الئتمان ال�صادرات� :إن
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ت�أخذ على
ر�أ���س �أولوياتها تلبية االحتياجات املتنوعة

ل�ل���ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة وامل �� �ص��دري��ن ،ف�ضال
ع��ن تعزيز مكانة ال��دول��ة وري��ادت�ه��ا كمركز
�إق�ل�ي�م��ي ودويل لإع� ��ادة ال�ت���ص��دي��ر .تهدف
ا�سرتاتيجية االحت��اد الئتمان ال�صادرات،
والتي تتما�شى مع الأجندة الوطنية لدولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ل��دع��م التجارة
غري النفطية ور�ؤيتها لل�سنوات اخلم�سني
ع��ام��ا ال �ق��ادم��ة� ،إىل ��ض�م��ان من��و م�ستدام
وطويل الأمد وبنا ًء على ذلك ،تركز االحتاد
الئتمان ال�صادرات على دعم القطاعات التي
ت �ن��وع ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي غ�ير ال�ن�ف�ط��ي وتعزز
القطاعات التي تعترب �أولوية وطنية وتلك
التي توفر منوًا م�ستداماً.
ومن جانبه قال عمر �أحمد �صوينع ال�سويدي،
وك� �ي ��ل وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة :االحتاد الئتمان ال�صادرات �شريك
رئي�سي يف جهودنا للنهو�ض بقطاع الت�صنيع
وم���ض��اع�ف��ة م���س��اه�م�ت��ه يف ال �ن ��اجت املحلي
الإجمايل لدولة الإمارات العربية املتحدة.
وم��ن خ�لال جمموعتها املبتكرة من حلول
ال�ت��أم�ين على ال �� �ص��ادرات وح�ل��ول التمويل
التي ت�ساعد ال�شركات الكبرية وال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة على التو�سع والتنويع
وحت�سني الكفاءة الت�شغيلية ،ولذلك فهي
جزء ال يتجز�أ من اال�سرتاتيجية ال�صناعية
ال���ش��ام�ل��ة ل �ل��دول��ة ،وم �� �ش��روع  300مليار

وا�صنع يف الإمارات.
ح�ضر اجتماع جمل�س الإدارة معايل الدكتور
ثاين بن �أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة
اخلارجية ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
االحتاد الئتمان ال�صادرات� ،سعادة عمر �أحمد
�صوينع ال���س��وي��دي ،وك�ي��ل وزارة ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة� � ،س �ع��ادة �سامح
القبي�سي مدير عام ال�ش�ؤون االقت�صادية يف
دائرة التنمية االقت�صادية يف دائرة التنمية
االقت�صادية يف �أب��وظ�ب��ي ،و�سعادة املهند�س
�ساعد حممد ال�ع��و��ض��ي ،امل��دي��ر التنفيذي
مل��ؤ��س���س��ة دب ��ي لتنمية ال �� �ص ��ادرات� ،سعادة
مروان �أحمد �آل علي مدير عام دائرة املالية
يف عجمان ،ال�شيخ عمر بن �صقر القا�سمي
نائب رئي�س جمل�س �إدارة مكتب اال�ستثمار
وال�ت�ط��وي��ر يف �إم ��ارة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة� ،سعادة
�أحمد �سامل اليماحي نائب مدير الدائرة
املالية يف �إمارة الفجرية ،ال�سيد عمر حممد
احلميدي مدير �إدارة مكافحة املمار�سات
ال�ضارة بوزارة االقت�صاد ،ال�سيد عامر عبد
الرحيم كاظم ،رئي�س التدقيق الداخلي يف
بنك الإم��ارات دب��ي الوطني؛ ال�سيدة رجاء
حممد املزروعي  ،نائب الرئي�س التنفيذي
يف فينتيك ه��اي��ف .ك�م��ا ح���ض��ر االجتماع
ما�سيمو ف��ال���س�ي��وين ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات.

ن�سخة ا�ستثنائية احتفا ًال باليوبيل الذهبي لل�شرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات

«�إك�سبو ال�شارقة» ي�ستعد ال�ست�ضافة وتنظيم  11معر�ض ًا يف الربع الأخري من 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

ترتقب �إم��ارة ال�شارقة مو�سماً حاف ً
ال باملعار�ض
الكربى والفعاليات املحلية والإقليمية والدولية
التي �سينظمها وي�ست�ضيفها مركز �إك�سبو ال�شارقة
خالل الفرتة املقبلة من عام  ،2022حيث ت�ضم
�أجندة الفعاليات  11معر�ضاً اقت�صادياً وجتارياً
وثقافياً ،والتي من املنتظر �أن ت�ستقبل طيفاً وا�سعاً
من ال�شركات وال��زوار واخل�براء من خمتلف دول
العامل ،مبا ير�سخ مكانة الإم��ارة كجهة �إقليمية
ودولية رائدة للمعار�ض وامل�ؤمترات.
وتت�ضمن �أبرز املعار�ض والأح��داث التي �ستنطلق
�أوىل فعالياتها يف � 26أغ�سط�س وتختتم �آخرها
يف الأول م��ن يناير  2023املقبلني“ ،املنتدى
الدويل لالت�صال احلكومي” والدورة الـ  50من
“معر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات”،
و”معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب” ،و”املعر�ض
الوطني للتوظيف” و”معر�ض التعليم الدويل”
ومعر�ض ال�شارقة العقاري «�إيكر�س»� ،إىل جانب
ال�ن���س�خ��ة الأوىل م��ن م�ع��ر���ض اخل�ل�ي��ج للطالء
والعديد من معار�ض قطاع التجزئة والفعاليات
الثقافية واالجتماعية.
تعزيز الأثر االقت�صادي لقطاع املعار�ض
و�أك� � ��د � �س �ع��ادة � �س �ي��ف حم �م��د امل ��دف ��ع ،الرئي�س
التنفيذي ملركز �إك�سبو ال�شارقة� ،أن ه��ذا التنوع
وال��زخ��م يف �أج�ن��دة الفعاليات التي يعتزم املركز
ا�ست�ضافتها وتنظيمها خالل الفرتة القادمة من
العام اجلاري ،ي�أتي يف �إطار خططه اال�سرتاتيجية
الهادفة �إىل تعزيز الأث��ر االقت�صادي والتنموي
لقطاع املعار�ض وامل�ؤمترات يف خمتلف القطاعات،
ودع��م امل���س�يرة التنموية ال��رائ��دة ال�ت��ي ت�شهدها
�إم� � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ع �ل��ى خم�ت�ل��ف ال �� �ص �ع��د ،وذل��ك
يف ظ��ل ال� ��ر�ؤى اال��س�ت���ش��راف�ي��ة ل���ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم ال�شارقة ،يف �صناعة
امل�ستقبل وتر�سيخ مكانة وح�ضور �إم��ارة ال�شارقة
على اخلارطة االقت�صادية وال�سياحية الإقليمية
والعاملية ،عرب تطوير �صناعة املعار�ض يف الإمارة
وتعزيز تناف�سيتها والنهو�ض امل�ستمر بها لتحافظ

على مكانتها ك��واح��دة م��ن �أه��م امل��دن التي تقود
ه��ذه ال�صناعة يف املنطقة ،م�شرياً �إىل �أن املركز
ي�أخذ باالعتبار العمل على دعم كافة القطاعات
واملجاالت املهمة وا�ستقطاب امل�ستثمرين ورجال
الأع� � �م � ��ال ال �ع��ام �ل�ي�ن يف خم �ت �ل��ف القطاعات،
م��ن خ�ل�ال ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ت �ق��دمي م��و��س��م حافل
بالفعاليات واملعار�ض التي �ستتنوع بني الثقافية
والعقارية وال�صناعية والتجارية.
نقلة نوعية
و�أ�شار املدفع� ،إىل �أن قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات يف
�إم��ارة ال�شارقة �شهد يف ع��ام  2022نقلة نوعية
متثلت ب��زي��ادة ع��دد املعار�ض وتنوع تخ�ص�صاتها
ح�ي��ث مت�ك��ن م��رك��ز �إك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة م��ن تنظيم
وا�ست�ضافة  11معر�ضاً وفعالية يف الن�صف الأول
م��ن ع��ام  ،2022وا��س�ت�ط��اع��ت جمعيها حتقيق
جناحات متميزة �سواء على �صعيد امل�شاركة الوا�سعة
من ال�شركات املحلية والإقليمية والدولية �أو على
�صعيد احل�ضور الكبري من الزوار ،م�ؤكداً �أن املركز
�سيوا�صل دوره الريادي يف تعزيز مكانة ال�شارقة
كوجهة رائدة لقطاع �سياحة الأعمال ،من خالل
التزامه بتطبيق �أعلى املعايري واملمار�سات العاملية
يف تنظيم املعار�ض وتعزيز اجلاهزية ال�ستقبال
الزوار واجلهات العار�ضة من جميع �أنحاء العامل،
متوقعاً �أن ت�شهد هذه الفعاليات زيادة ملحوظة يف
�أعداد الزوار ،وذلك يف ظل م�ؤ�شرات النمو املطرد
يف حركة ال�سياحة املحلية والإقليمية والدولية،
وال�سمعة الرائدة والتجربة الكبرية التي ميتلكها
مركز �إك�سبو ال�شارقة يف تنظيم كربى الفعاليات
املحلية والعاملية.
اليوبيل الذهبي لل�شرق الأو�سط لل�ساعات
واملجوهرات
وي �ت��وج م��رك��ز �إك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة ف�ع��ال�ي��ات��ه خالل
ال�ف�ترة ال�ق��ادم��ة بتقدمي ن�سخة ا�ستثنائية من
معر�ض ال�شرق الأو��س��ط لل�ساعات واملجوهرات،
حيث �سيحتفل املركز باليوبيل الذهبي للمعر�ض
مبنا�سبة الدورة الـ  50له ،واملزمع عقدها خالل
الفرتة من � 5إىل � 9أكتوبر املقبل والتي �ست�شهد
م���ش��ارك��ات دول �ي��ة متنوعة ع�ل��ى م�ستوى �أوروب ��ا
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معار�ض نوعية متخ�ص�صة
ويف �إط ��ار اخل�ط��ط اال�سرتاتيجية مل��رك��ز �إك�سبو
ال�شارقة الرامية �إىل ا�ستقطاب املزيد من املعار�ض
الإقليمية والدولية النوعية �إىل �إم��ارة ال�شارقة،
ي���س�ت�ع��د امل��رك��ز ال��س�ت���ض��اف��ة ف �ع��ال �ي��ات الن�سخة
الأوىل م��ن م�ع��ر���ض اخل�ل�ي��ج ل�ل�ط�لاء ،2022
وم��ن امل�ترق��ب �أن ي�شهد احل��دث م�شاركة وا�سعة
من �أب��رز ال�شركات املحلية والعاملية املتخ�ص�صة
يف جم��ال �صناعة الدهانات وم��واد البناء ونخبة
من �أهم امل�صنعني وموردي املواد اخلام واملوزعني
واملتخ�ص�صني الفنيني.

و�أمريكا الالتينية و�شريحة جديدة من الزوار
من ال��دول الإفريقية� ،إىل جانب تنظيم العديد
م��ن الفعاليات وال�برام��ج املبتكرة وم��ن �أبرزها
العر�ض اخلا�ص لأح��دث املجموعات من الذهب
وامل�ج��وه��رات و�آخ��ر االب�ت�ك��ارات يف جم��ال ت�صميم
ال���س��اع��ات ال�ف��اخ��رة والأح �ج��ار ال�ك��رمي��ة م��ن كل
�أنحاء العامل ،بالإ�ضافة �إىل عقد ور�ش ثقافية عن
املجوهرات والأحجار الكرمية من حيث �أنواعها
وطرق ا�ستخراجها ودولها الرائدة ،كما �سي�ضيف
امل ��رك ��ز م �ن �� �ص��ات ج ��دي ��دة ل �ل �ح��دث متخ�ص�صة
بالإك�س�سوارات م��ع الرتكيز على زي��ادة امل�ساحة
مل�صنعي ال�ساعات الفاخرة.
دورة جديدة من “�إيكر�س»
و�سيكون رج��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين يف قطاع
العقارات والبناء واملطورين العقاريني ،على موعد
مع ن�سخة جديدة من معر�ض ال�شارقة العقاري
“�إيكر�س” ،الذي يحت�ضنه مركز �إك�سبو ال�شارقة
خ�ل�ال ال �ف�ترة  27 -24ن��وف�م�بر ،بتنظيم من
دائ��رة الت�سجيل العقاري وغرفة جت��ارة و�صناعة
ال�شارقة ممثلة مبجموعة عمل قطاع العقارات
يف ال���ش��ارق��ة ،وي�ستقطب ��س�ن��وي�اً ك�ب�رى �شركات
التطوير واال�ستثماري العقاري املحلية والعاملية،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال��و� �س �ط��اء ال �ع �ق��اري�ين و�شركات
الت�صميم الهند�سي ،ومُالك و�إدارات العقارات.
United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

To the defendant : Madan Noor Ullah Unknown Place of residence:
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit and
demands the following: 1. Registration of the case, setting a date for its consideration,
and announcing the defendant. 2. Obligate the defendants jointly and severally to pay
an amount of (1817.71) One thousand eight hundred seventeen dirhams and seventyone fils. 3. Obligate the defendant to pay the delayed interest at 12% from the date
of the judicial claim until the date of full payment. 4. Obligate the defendant to pay
charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 10/08/2022 in front of the Case Management
Office of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case
Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Service Office
Humaid Abdullah Al Saeidi

Date 1/ 8/ 2022 Issue No : 13608
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Federal Court,
Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2022/0000847 civil (partial

فعاليات ثقافية ومعرفية عاملية
وبعيداً عن عامل االقت�صاد والتجارة يقدم مركز
�إك�سبو ال�شارقة ل��زواره من�صة ثقافية ومعرفية
رائدة من خالل ا�ست�ضافته لـ “معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب” احلدث الأ�ضخم من نوعه على
م�ستوى امل�ن�ط�ق��ة ،وال ��ذي ت���ش��رف ع�ل��ى تنظيمه
هيئة ال���ش��ارق��ة للكتاب ،ويحفل امل�ع��ر���ض �سنويا
ب� ��آالف الفعاليات الثقافية ،وي�ستقطب �سنوياً
نخبة م��ن كبار ال�شخ�صيات وامل��ؤل�ف�ين وال ُك ّتاب
والأدب ��اء وال�شعراء واملثقفني ال�ع��رب والأجانب،
كما �سي�ست�ضيف املركز فعاليات املنتدى الدويل
لالت�صال احلكومي ال��ذي ينظمه املركز الدويل
لالت�صال احل�ك��وم��ي ال�ت��اب��ع للمكتب الإعالمي
حل�ك��وم��ة ال���ش��ارق��ة ،وي�شهد يف ك��ل ع��ام م�شاركة
نخبة من املتحدثيني و�صناع القرار وامل�س�ؤولني
احلكوميني ،والإعالميني وامل�ؤثرين.
تعزيز ر�أ�س املال الب�شري
وجت�سيداً لتوجيهات القيادة الر�شيدة ب�ضرورة
تعزيز ر�أ�س املال الب�شري وحتقيق اال�ستثمار الأمثل
لطاقات ال�شباب يف الدولة وتدريبهم وت�أهيلهم
وتوفري فر�ص العمل املالئمة لهم ،ت�شهد �أروقة
مركز �إك�سبو ال�شارقة خالل الفرتة من 22 -18
�أكتوبر املقبل ،تنظيم املعر�ض الوطني للتوظيف
ومعر�ض التعليم ال��دويل اللذان ي�شكالن من�صة
مهمة لت�سهيل توظيف وتدريب وتنمية مهارات
ال�شباب الإم��ارات��ي ،وتوجيه و�إر� �ش��اد اخلريجني

ا ُ
جلدد حول كيفية اختيار م�ساراتهم املهنية ب�شكل
يتنا�سب م��ع اح�ت�ي��اج��ات ��س��وق العمل �إىل جانب
دورهما يف ا�ستعرا�ض اخلدمات اجلامعية ،وجعلها
يف متناول الطلبة و�أولياء �أمورهم الختيار �أف�ضل
الفر�ص التعليمية.
دعم قطاع التجزئة
ويوا�صل مركز �إك�سبو ال�شارقة جهوده نحو دعم
قطاع التجزئة وخلق �أج��واء اجتماعية مميزة يف

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

To the defendant : Salva Kumar Justin Bennett Geeta Unknown Place of residence:
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit and
demands the following : 1. Registration of the case, setting a date for its consideration,
and announcing the defendant. 2. Obligate the defendants jointly and severally to pay
an amount of (2274.97) Two thousand two hundred seventy-four dirhams and ninetyseven fils. 3. Obligate the defendant to pay the delayed interest at 12% from the date
of the judicial claim until the date of full payment. 4. Obligate the defendant to pay
charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 10/08/2022 in front of the Case Management
Office of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case
Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Service Office
Humaid Abdullah Al Saeidi

Date 1/ 8/ 2022 Issue No : 13608
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Federal Court,
Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2022/0002154 civil (partial

�إم ��ارة ال�شارقة وت��وف�ير من�صة ت�سوق منوذجية
ل�سكان الإمارة وزوارها،
م��ن خ�ل�ال �سعيه �إىل تنظيم م �ع��ار���ض جتارية
متنوعة ومن �أبرز هذه الفعاليات معر�ض الأثاث
 ،360وم �ع��ر���ض خ �� �ص��وم��ات امل �ت �� �س��وق الكبري،
وم�ع��ر���ض ال �ع��ودة �إىل امل ��دار� ��س ،ليختتم املركز
�أج �ن��دة ف�ع��ال�ي��ات��ه بتنظيم م�ع��ر���ض “الت�صفية
ال�شتوية” وذلك خالل الفرتة من  23دي�سمرب
�إىل  1يناير .2023

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70522

To the defendant : Al Buhaira National Insurance Company
Unknown Place of residence
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit and
demands the following: 1. Registration of the case, setting a date for its consideration,
and announcing the defendant. 2. Obligate the defendants jointly and severally to pay
an amount of (2965.67) Two thousand nine hundred sixty-five dirhams and sixtyseven fils. 3. Obligate the defendant to pay the delayed interest at 12% from the date
of the judicial claim until the date of full payment. 4. Obligate the defendant to pay
charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 11/08/2022 in front of the Case Management
Office of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case
Manager Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Service Office
Humaid Abdullah Al Saeidi

70533

Date 1/ 8/ 2022 Issue No : 13608
Dubai Courts of First Instance
Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No : 253/2022/2414- Cheques Execution
Held In : Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject : Claiming the value of the returned Cheque no (302)258-179) Issued by the Respondant amount of (23.520
Execution request : Skar International Fzco
Address : UAE - Emirate of Dubai - Abu Hail - Deira - Dubai - Salah Al
Din Street - Sarah Building Building -M1- Danube Home
To be notified : 1- Hesham Alshaikh Khalil -as Respondent
Subject of Notice : A case has been filed against you, the above-mentioned
executive case and obligated you to pay the amount executed 23520 to
execution request or to court treasury Accordingly, the court will initiate
executive procedures against you in the event of non compliance with the
aforementioned decision within o days from the date of publishing this
announcement
Prepared by : Munira Rashid Mohammed Al Marzouqi
Date of approval: 14:41:05 26-07- 2022
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منتخب الإمارات يوا�صل ا�ستعداداته لك�أ�س العامل
لكرة القدم املوحدة

•• �أبوظبي-وام:

وا�صل منتخب الإمارات ا�ستعداداته
اجل��ادة لبدء م�شاركته يف فعاليات
ب�ط��ول��ة ك ��أ���س ال �ع��امل ل �ك��رة القدم
امل � ��وح � ��دة ،وال � �ت� ��ي ت� �ق ��ام مبدينة
ديرتويت الأمريكية مب�شاركة 22
ف��ري �ق��ا " 10ف� ��رق � �س �ي��دات و12
فريقا للرجال".
وت �� �ش��ارك م��ن امل�ن�ط�ق��ة  4دول هي

الإم � � � � ��ارات وم �� �ص��ر يف مناف�سات
ال���س�ي��دات ،وال���س�ع��ودي��ة وامل �غ��رب يف
فئة الرجال.
وت�سود بعثة منتخب الإمارات �أجواء
من التفا�ؤل ال�شديد بتحقيق نتائج
م �� �ش��رف��ة يف ه� ��ذا احل � ��دث العاملي
..ك � �م� ��ا حت� �ظ ��ى ال �ب �ع �ث��ة مبتابعة
واه �ت �م��ام م �ع��ايل ��ش�م��ا ب�ن��ت �سهيل
ب��ن ف��ار���س امل ��زروع ��ي وزي � ��رة دولة
ل �� �ش ��ؤون ال �� �ش �ب��اب ،رئ �ي ����س جمل�س

�أم �ن��اء م�ؤ�س�سة الأومل �ب �ي��اد اخلا�ص وحر�ص املهند�س �أمين عبدالوهاب
الإم��ارات��ي ،وال�ت��ي اطم�أنت على �أن ال��رئ �ي ����س الإق� �ل� �ي� �م ��ي للأوملبياد
ك ��ل � �ش��يء ي���س�ير وف ��ق الرتتيبات اخل��ا���ص ال ��دويل ف��ور و��ص��ول��ه �إىل
ال�صحيحة.
دي�ت��روي� ��ت ع �ل��ى االط� �م� �ئ� �ن ��ان من
وحثت معاليها البعثة على الظهور �شريف ال�ف��وىل مدير ع��ام الألعاب
ب� ��� �ص ��ورة م �� �ش ��رف ��ة ت �ل �ي��ق ب ��دول ��ة وامل�سابقات بالرئا�سة الإقليمية على
الإم � � � ��ارات ،ومب ��ا ي �ق��دم لأ�صحاب كافة الرتتيبات اخل��ا���ص بالبعثات
ال�ه�م��م م��ن اه�ت�م��ام ورع��اي��ة ،وبذل العربية ،من حيث الإقامة ومالعب
�أق�صى جهد ممكن يف ه��ذا احلدث ال �ت��دري��ب ،وك��اف��ة ال�ت�ج�ه�ي��زات قبل
العاملي.
انطالق املناف�سات الر�سمية.

وكان وفد الإم��ارات برئا�سة فاطمة
�إبراهيم ،حر�ص على الوقوف على
كافة ا�ستعدادات منتخب الإمارات
ق�ب��ل �أول م�ب��اري��ات��ه ،واط �م ��أن على
جاهزية جميع الالعبات مع و�ضع
برنامج تدريبي مكثف قبل املباريات
ال��ر��س�م�ي��ة ،للحفاظ ع�ل��ى امل�ستوى
ال�ف�ن��ي وال �ب��دين ال ��ذى و��ص��ل �إليه
امل �ن �ت �خ��ب م ��ن خ �ل��ال املع�سكرات
التدريبية قبل ال�سفر لأمريكا.

و�أك��دت فاطمة �إبراهيم �أن العبات
امل �ن �ت �خ��ب ت �ع ��اه ��دن ع �ل��ى الظهور
ب �� �ص ��ورة م �� �ش��رف��ة ،وب � ��ذل �أق�صى
جهد ممكن خا�صة �أن الفريق مع
�شقيقه امل�صري ميثالن املنطقة يف
كرة القدم الن�سائية ،كما �أنه فريق
م��وح��د ي���ض��م �إىل ج ��وار �صاحبات
الهمم� ،أق��ران�ه��م م��ن غ�ير املعاقني
فيما ي�ع��رف يف الأومل �ب �ي��اد اخلا�ص
الريا�ضات املوحدة.

وي �ت �ك ��ون م �ن �ت �خ��ب الإم� � � � ��ارات من
ف��اط�م��ة ج��ا��س��م خمي�س احلو�سني،
وغنيمة را� �ش��د عبيد را� �ش��د ،ومها
م��و��س��ى حم�م��د ال�ب�ل��و��ش��ي ،وعائ�شة
عبدالرحمن غياث ،و�شيخة حممد

بني �شمل ،والدانة مبارك املن�صوري،
و�سريعة مبارك املن�صوري ،وفدوى
ع� ��وين ع �ب��د ال � �ق� ��ادر ،و�آم � �ن ��ة فهد
ع���س�ك��ر ،وخ �ل��ود ع�ب��د اهلل اخل ��وري،
ومرمي كافور �آل علي.

 11خيال تتناف�س اليوم يف املحطة البلجيكية لك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية
•• �أبوظبي -وام:

ي�ح�ت���ض��ن م �� �ض �م��ار ول �ي �ن �ج �ت��ون يف
�أو� �س �ت �ن��د ب�ب�ل�ج�ي�ك��ا ال �ي ��وم االثنني
املحطة ال�سابعة ل�سل�سلة �سباقات
ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
للخيول العربية الأ�صيلة بن�سختها
الـ ،29مب�شاركة جمموعة من نخبة
اخليل العربية يف لقاء التحدي املهم
الذي يعك�س مكانة احلدث وقيمته
العاملية.
وحت �ظ��ى �سل�سلة ��س�ب��اق��ات الك�أ�س
ال �غ��ال �ي��ة ب��اه �ت �م��ام وم �ت��اب �ع��ة �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان

ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
دي � ��وان ال��رئ��ا� �س��ة ،دع �م��ا لت�شجيع
اق� �ت� �ن ��اء ورع� ��اي� ��ة اخل� �ي ��ل العربي
الأ� �ص �ي��ل ورف �ع��ة ��ش��أن��ه ب�ك��اف��ة دول
العامل ،امتدادا لنهج املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه.
واملحطة البلجيكية ه��ي اخلام�سة
�أوروب� � �ي� � �اً ب �ع��د ف��رن �� �س��ا و�إيطاليا
وب��ول �ن��دا وال �� �س��وي��د ،وال �� �س��اب �ع��ة يف
�سل�سلة �سباقات البطولة هذا العام
بعدما �أقيمت حمطتها الثانية يف
�أم��ري�ك��ا و��ش�ه��دت تون�س ا�ست�ضافة
�أوىل اجلوالت العربية.

وي�شارك يف لقاء القمة البلجيكية
 11خ �ي�ل ً�ا يف م��واج �ه��ة مرتقبة
تلتقي فيها �أف���ض��ل م��راب��ط اخليل
العربية يف بلجيكا و�أوروب ��ا ب�صفة
عامة ،ويقام ال�سباق مل�سافة 1800
م�تر �ضمن الفئة الثالثة للخيول
من عمر � 4سنوات فما فوق.
وق��ال �سعادة مطر �سهيل اليبهوين
ال �ظ��اه��ري رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة العليا
امل �ن �ظ �م��ة ل���س�ل���س�ل��ة � �س �ب��اق��ات ك�أ�س
رئ�ي����س ال��دول��ة ل�ل�خ�ي��ول العربية:
ن� ��ؤك ��د ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ودور املحطة
البلجيكية ال��داع�م��ة مل���س�يرة جناح
�أجندة ال�سباقات ال�سنوية ،كما ن�شيد

ن�خ�ب��ة اخل �ي��ول ال�ع��رب�ي��ة الأ�صيلة
يف ب�ل�ج�ي�ك��ا ،ت�ع�ك����س ق�ي�م��ة احلدث
و�سمعته العاملية واهميته بالن�سبة
ل � �ل � �م �ل�اك وامل � � ��رب� �ي ��ن وامل� � ��درب� �ي��ن
والفر�سان يف �أوروبا.
و�أ�ضاف ان �سباق املحطة البلجيكية
مي �ث��ل ام � �ت� ��دادا ح �ق �ي �ق �ي��ا و�� �ص ��ورة
منوذجية ملتانة العالقات والروابط
ال �ق��وي��ة م��ع مم�ل�ك��ة ب�ل�ج�ي�ك��ا ويدل
�أي� ��� �ض ��ا ع �ل ��ى ال �� �س �م �ع��ة امل ��رم ��وق ��ة
للإمارات ومكانتها العاملية الكبرية
بالدعم ال�سخي الذي تلقاه الك�أ�س املميزة التي تقام يف �أعرق امل�ضامري يف ظل دعم واهتمام ومتابعة القيادة
الغالية من قبل القيادة الر�شيدة يف الأوروبية والعاملية.
الر�شيدة لكافة �أوج��ه ال�ت�ع��اون مع
من
يرة
�
ب
�
ك
�
ل
ا
�ة
�
ك
�سبيل ترجمة الكثري من ال�سباقات و�أو� �ض��ح ان امل���ش��ار
جميع دول ال �ع��امل .و�أ� �ش��اد �سعادة

ف �ي �� �ص��ل ال ��رح� �م ��اين م �� �ش��رف عام
�سل�سلة �سباقات ك�أ�س رئي�س الدولة
للخيول العربية ب�ت��واج��د اخليول
الأبطال من جديد وامل�شاركة املميزة
يف �سباق املحطة البلجيكية ما ميثل
امتدادا مهما ملكانة وعراقة الك�أ�س
الغالية لدى املالك واملربني ونخبة
م��راب��ط اخل�ي��ل ال�ع��رب�ي��ة يف �أوروب ��ا
واهتمامهم الكبري لت�أكيد ح�ضورهم
وم�شاركتهم بقوة يف �سباقاتنا بكافة
امل�ضامري .وق��ال �إن الو�صول لهذه
امل��رح�ل��ة امل�ت�ق��دم��ة وت��ر��س�ي��خ املكانة
امل��رم��وق��ة ل�ل�ك��أ���س ال�غ��ال�ي��ة ت ��أت��ي يف
ظ��ل ال ��ر�ؤي ��ة ال �� �س��دي��دة والرعاية

الكرمية ل�سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر دي� � ��وان الرئا�سة،
�صاحب ال��دور الريادي يف جناحات
�سباقاتنا ال�ع��امل�ي��ة ،اث��ر توجيهاته
امل�ستمرة لتقدمي �أف�ضل ال�سباقات
واحل��واف��ز للمالك وامل��رب�ين بدول
ال �ع��امل ل�لاه�ت�م��ام ب��اخل�ي��ل العربي
والو�صول به لأعلى املراتب العاملية
عرب بوابة الك�أ�س الغالية .و�أ�ضاف
�أن امل�شاركة الكبرية تعك�س �صورة
منوذجية رائعة لتفاعل �أ�سرة اخليل
العاملية ،مبا يرتجم �أهداف ور�سالة
احلدث يف كل عام.

الإمارات يقدم العبيه اجلدد لو�سائل الإعالم بح�ضور الإدارة
الإم� � � ��ارات ي �ق��دم الع �ب �ي��ه اجل ��دد
لو�سائل الإعالم بح�ضور الإدارة
�أعلن نادي الإمارات عن تعاقداته
اجلديدة خالل امل�ؤمتر التقدميي
بقاعة امل�ؤمترات ال�صحفية ب�إ�ستاد
ن ��ادي الإم� � ��ارات ب�ح���ض��ور �سعادة
يو�سف عبد اهلل ال�ب�ط��ران رئي�س
جم�ل����س �إدارة ��ش��رك��ة ك ��رة القدم
وثاين �سامل ال�شحي ع�ضو جمل�س
الإدارة وعبد اهلل العاجل م�شرف
عام الفريق الأول لكرة القدم.
مت يف امل ��ؤمت��ر ت �ق��دمي الالعبني
احل� � ��ار�� � ��س اب � ��راه� � �ي � ��م الكعبي
واحلار�س �سعود احلو�سني  ،املدافع
�سيف ال�سويدي
 ،الع ��ب االرت� �ك ��از ��س�ع�ي��د را� �ش��د ،
ال�ظ�ه�ير الأمي ��ن اح�م��د ال�ي��ا��س��ي ،
الع ��ب االرت �ك ��از امل�ق�ي��م ع�م��ر كيتا
 ،الع��ب االرت �ك��از خليفة عبد اهلل
 ،امل �ه��اج��م ال �ك��ون �غ��ويل ايري�س،
ال�ظ�ه�ير الأمي� ��ن ��ش�ه��اب احلربي
 ،ال�ظ�ه�ير ال�ي���س��ار را� �ش��د عبداهلل
م��ال اهلل  ،اجل�ن��اح املغربي ع�صام
� �س �ح �ي �ت �ي��ت ،امل �ه��اج��م الربازيلي
دي��وغ��و �أك��و� �س �ت��ا  ،الع ��ب الو�سط
الربازيلي واندر�سون موراو ديدي
 ،امل��داف��ع ح�م��د ح���س��ن البلو�شي،

املهاجم ال�سنغايل فال مامادو.
يف ب ��داي ��ة امل� ��ؤمت ��ر رح ��ب يو�سف
ال �ب �ط��ران ب��احل���ض��ور والالعبني
اجلدد يف قلعة ال�صقور كما �شكر
و�إ��س�ت�ه��ل ال�ب�ط��ران حديثه ب�شكر
� �ص��اح��ب ال���س�م��و احل��اك��م وقال”
ن�شكر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة و�سمو
ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي

ويل ال �ع �ه��د وال �� �ش �ي��خ �أح� �م ��د بن
��ص�ق��ر ال �ق��ا� �س �م��ي رئ �ي ����س النادي
على الدعم الكبري املادي واملعنوي
ل �ل �ن��ادي ،ن�ح��ن حم�ظ��وظ�ين بهذه
القيادة و�أ�ضاف ” بد�أنا منذ نهاية
املو�سم املا�ضي بو�ضع �إ�سرتاتيجية
ع ��ودة ال�ف��ري��ق �إىل دوري �أدن ��وك
للمحرتفني وامل��ؤ��ش��رات �إىل الآن
طيبة يف تنفيذها ،و�أ�ضاف يف كرة
القدم ال ت�ستطيع التوقع بل فقط

تعمل وتنتظر التوفيق من اهلل.
و�أ��ض��اف  :نتطلع من خ�لال هذه
االن �ت��داب��ات �إىل حتقيق ال�صعود
ل ��دوري ادن ��وك يف امل��و��س��م املقبل،
رغم �صعوبة املناف�سات ،و�سنوا�صل
بناء فريق قوي قادر على الظهور
ب�شكل مميز.
ووا� � �ص� ��ل رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
ال���ش��رك��ة ح��دي�ث��ه � �ش��اك��راً اللجنة
الفنية على املجهود الكبري الذي

ب��ذل�ت��ه م��ع ن�ه��اي��ة امل��و��س��م املا�ضي
و�أمت �ن��ى ال�ت��وف�ي��ق للجهاز الفني
ب �ق �ي��ادة امل � ��درب ف�ت�ح��ي العبيدي
واجلهاز الإداري والالعبني اجلدد
وال�لاع�ب�ين امل�ستمرين م��ن العام
املا�ضي و�شدد البطران على �أنهم
متقبلني لكل النقد وكل الآراء من
اجل �م �ه��ور وال���ص�ح��اف��ة وقال” ال
ن�ضيق بالنقد ون�سعى ان تتبو�أ كرة
ال�ق��دم ب��الإم��ارة م��وق�ع�اً مم�ي��زاً يف

خارطة كرة القدم الإماراتية” .
�إخ �ت �ت��م رئ �ي ����س ال �� �ش��رك��ة حديثه
م� ��ؤك ��داً ��س�ع�ي�ه��م ل �ل �ع��ودة بفريق
الإم� � ��ارات �إىل امل �ح�ترف�ين داعياً
جميع الالعبني للدفاع عن �شعار
ال �ن��ادي وال���س�ع��ي لتحقيق هدف
ال�صعود.
م��ن ج��ان �ب��ه رح ��ب ث ��اين ال�شحي
ع�ضو جمل�س الإدارة �إدارة النادي
بجميع الالعبني م�ؤكداً لالعبني

وقوف الإدارة خلفهم وت�سهيل كل
االحتياجات التي ت�ساعدهم على
حتقيق ال�ه��دف و�إ��س�ع��اد جماهري
النادي .
من جانبه �شكر عبد اهلل العاجل
م�شرف ع��ام الفريق الإدارة على
جمهودها الكبري والتي جعلت من
هذه التعاقدات ممكنة وقال� :أ�شكر
�إدارة النادي على جمهودها الكبري
بالتعاقد مع هذه املجموعة املميزة

من الالعبني” ورحب بالالعبني
يف قلعة ال�صقور ومتنى ان يقدموا
ك��ل خ�برت �ه��م ل�لاع �ب��ي الإم � ��ارات
امل� ��وه� ��وب �ي�ن �أ� � �ص � �ح� ��اب االع � �م� ��ار
ال �� �ص �غ�يرة ك �م��ا رح� ��ب بالثنائي
الربازيلي ديغو ودي��دي وو�صفهم
بالإ�ضافة احلقيقة للفريق.
ك � �م� ��ا حت � � � ��دث خ � �ل� ��ال امل� � ��ؤمت � ��ر
الربازيلي ديغو وقال� ”:إنطباعي
الأول ج�ي��د و�سعيد ل�ع��ودت��ي من
ج ��دي ��د ل� �ه ��ذا ال � �ن� ��ادي ال �ع��ري��ق ،
و�أع�ت�ق��د ان الأج� ��واء ه�ن��ا مواتية
واجل �م �ي��ع م��رح �ب�ين ويتعاملون
بطريقة مريحة ،واميل للتعامل
مع املباريات ب�شكل منف�صل حتى
ن�صل ملبتغانا”.
�أما زميله �أحمد اليا�سي �شكر �إدارة
ورئي�س النادي على الثقة ومتنى
حت�ق�ي��ق امل��رك��ز الأول وال�صعود
م��ع ال �ف��ري��ق ل � ��دوري املحرتفني
ه��ذا امل��و��س��م وال�سعي م��ع زمالءه
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ل �ت �ح �ق �ي��ق طموحات
اجلماهري و�إ�سعادها.
يف خ �ت��ام امل� ��ؤمت ��ر مت ت �ق��دمي كل
العب على حده وبعدها مت التقاط
ال� ��� �ص ��ورة اجل �م��اع �ي��ة الر�سمية
لالعبني.

الفجر الريا�ضي
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جودو الإمارات ي�صل اليوم �إىل كازاخ�ستان للم�شاركة يف بطولة �آ�سيا
للجودو ،وت�ضم ك ً
ال من امل��درب فيكتور �سيكرتوف ،بجانب
••�أبوظبي-الفجر
 6العبني وهم :جورام �شغيلي الذي ي�شارك يف وزن اخلفيف
ت�صل بعثة منتخب الإم � ��ارات ل�ل�ج��ودو ال �ي��وم االث �ن�ين �إىل حتت  66كجم ،و�سعيد النقبي يف وزن حتت  73كجم ،با�شو
مدينة نور �سلطان يف كازاخ�ستان للم�شاركة يف بطولة �آ�سيا نوغزاري يف وزن حتت  81كجم ،وجريجوريان �آرام يف وزن
للمنتخبات وال�ف��ردي لأب�ط��ال النخبة املقامة هناك خالل حت��ت  90ك�ج��م وزاف ��ر ك��و��س��وف يف وزن ف��وق  100كجم،
الفرتة من الفرتة من  4وحتى � 6أغ�سط�س احلايل مب�شاركة وماجو ماروف يف وزن فوق  100كغم بجانب الوزن املفتوح.
 200العب والعبة من  20دولة حتى الآن ،والتي تتقدمها و� �ص��رح � �س �ع��ادة حم �م��د ب��ن ث �ع �ل��وب ال ��درع ��ي رئ �ي ����س احتاد
 5منتخبات عربية �آ�سيوية تتمثل يف منتخبات الإمارات ،امل�صارعة واجلودو ب�أن امل�شاركة يف بطولة النخبة الآ�سيوية
قطر ،الكويت ،لبنان ،واليمن.
ت��أت��ي بطموحات ك�ب�يرة موا�صلة للنتائج الإي�ج��اب�ي��ة التي
التميمي
نا�صر
ال�سيد
للجودو
وير�أ�س بعثة منتخبنا الوطني
حتققت هذا املو�سم يف خمتلف البطوالت اخلارجية ،والتي
�أم�ي�ن ال�سر ال�ع��ام ل�لاحت��اد �أم�ي�ن ��ص�ن��دوق االحت ��اد الدويل ت�صب يف نطاق اال�ستعدادات للم�شاركة يف ال��دورة اخلام�سة

لألعاب الت�ضامن الإ�سالمي مبدينة قونيا الرتكية من 9
�إىل � 18أغ�سط�س احل ��ايل وال �ت��ي ي�سبقها مع�سكر �إع ��داد
ق�صري يف الفجرية عقب العودة من كازاخ�ستان وحتى موعد
ال�سفر �إىل تركيا  ،كما يت�ضمن برنامج الإعداد مع�سكر خا�ص
عقب دورة الت�ضامن للإعداد البدين يف رومانيا ،ثم مع�سكر
ا�ستثنائي يف العا�صمة اليابانية طوكيو يف �ضيافة االحتاد
الياباين للجودو ا�ستعدادا لبطولة العامل للجودو التي تقام
يف ط�شقند عا�صمة �أوزبك�ستان خالل الفرتة من � 2إىل 12
�أكتوبر القادم ،قبل ا�ست�ضافة بطولة �أبو ظبي جراند �سالم
ال�ك�برى للجودو ،امل�ق��ررة م��ن � 21إىل � 23أكتوبر القادم،
ب�إ�شراف االحتاد الدويل للجودو.

ال�شحي والكلباين واملطرو�شي يح�صدون  3ميداليات ملونة يف جولة ريو دي جانريو جراند �سالم للجوجيت�سو

•• ريو دي جانريو-وام:

�أ�ضاف �أبطال اجلوجيت�سو �إجن��ازا جديدا لريا�ضة الإم��ارات من خالل
 3ميداليات ملونة يف بطولة �أبو ظبي "جراند �سالم" للجوجيت�سو يف
حمطتها الأوىل ملو�سم  ، 2023 – 2022واملقامة حاليا يف مدينة
ريو دي جانريو الربازيلية.
و�شهد اليوم الثاين من البطولة �إقباال كبريا من العبي النخبة و�صل
عددهم �إىل �أك�ثر من  500م�شارك وم�شاركة ،وانتهى بتتويج البطل
الإم ��ارات ��ي خ��ال��د ال�شحي بذهبية وزن " "62ك�ج��م ل�ل�ح��زام البني/
املحرتفني لتكون هذه �أول مرة يفوز بها العب �إم��ارات��ي باملركز الأول
للحزام البني للمحرتفني يف جولة ريو دي جانريو.
و�أحرز ال�شحي الذهبية بفوزه على الالعب الربازيلي جوناثان �سانتو�س
يف نزال قوي ومثري.
كما ت�ألقت العبات الإم��ارات ،وح�صدت �شما الكلباين ف�ضية ن��زال وزن
 62كجم للحزام البنف�سجي/املحرتفات بعدما اجتازت  4نزاالت حتى
و�صلت للنهائي ال��ذي جمعها بالربازيلية فيكتوريا كابرال من فريق
كا�سرتو.
ويف ق��رع��ة ن ��زاالت وزن  55كجم للحزام البنف�سجي ،واج�ه��ت ب�شاير

املطرو�شي  4مناف�سات وح�صدت الربونزية لت�ضيف املزيد من النقاط
للإمارات التي احتلت املركز الثاين بني الدول بر�صيد  21900نقطة
بعد الدولة امل�ضيفة "الربازيل" التي ح�صدت  267000نقطة ،وجاءت
الأرجنتني يف املركز الثالث بر�صيد  9600نقطة.
وح�صدت �أكادميية "جي اف تيم" املركز الأول بر�صيد  45840نقطة
وتلتها "نوفا يوناو" بر�صيد  18600نقطة ،وت��أل�ق��ت الأكادميية
الإماراتية "كوماندو جروب" يف جولة ريو لتحتل املركز الثالث بر�صيد
 16800نقطة.
وتقام فعاليات البطولة و�سط حما�س كبري وت�شجيع وتفاعل كبريين من
اجلماهري العا�شقة للجوجيت�سو من املدرجات ،خا�صة مع �إقامة النزاالت
يف واحدة من �أكرث الدول متابعة لهذه الريا�ضة وممار�سة لها.
كما حتظى فعاليات البطولة مبتابعة كبرية من امل�شاهدين مبا�شرة
على تطبيق رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو اخلا�ص بنقل نزاالت
البطوالت والدوريات العاملية.
وكانت مناف�سات اليوم الأول �شهدت هيمنة لنجوم الربازيل حيث توج
ع��دد كبري م��ن �أب�ط��ال الأح��زم��ة البنف�سجي والبني والأ� �س��ود م��ن فئة
الأ��س��ات��ذة ب��الأل�ق��اب وامليداليات على �صالة " كاريوكا �أرينا" بالقرية
الأوملبية يف ريو دي جانريو.

منتخب الربازيل يفوز على نظريه الكولومبي
ويتوج بلقب ك�أ�س �أمريكا اجلنوبية لل�سيدات
•• �أبوظبي-وام:

وا�صل املنتخب الربازيلي لكرة القدم لل�سيدات هيمنته على بطولة
ك�أ�س �أمم �أمريكا اجلنوبية لكرة القدم الن�سائية وتوج بلقب الن�سخة
التا�سعة من البطولة بالتغلب على نظريه الكولومبي � 0-1صباح �أم�س
الأحد بتوقيت الإمارات.
و�أحرز املنتخب الربازيلي لقب البطولة للن�سخة الرابعة على التوايل
والثامنة يف تاريخه فيما كان اللقب الوحيد الآخر يف تاريخ البطولة
من ن�صيب املنتخب الأرجنتيني عرب ن�سخة . 2006
و�أنهى املنتخب الربازيلي مغامرة نظريه الكولومبي يف هذه الن�سخة،

التي ا�ست�ضافتها كولومبيا ،وتغلب عليه بهدف نظيف �سجلته ديبنها
م��ن ��ض��رب��ة ج ��زاء يف ال��دق�ي�ق��ة  39ل�ي�ك��ون ال �ه��دف اخل��ام ����س ل�ه��ا يف
البطولة بالت�ساوي مع زميلتها �أدريانا يف املركز الثاين بقائمة هدافات
البطولة.
و�أح ��رزت الأرجنتينية ياميال رودري�ج�ي��ز لقب ه��داف��ة ه��ذه الن�سخة
بر�صيد � 6أهداف فيما فازت الكولومبية ليندا كاي�سيدو بلقب �أف�ضل
الع�ب��ة و�أح ��رزت ال�برازي�ل�ي��ة لورينا لقب �أف�ضل حار�سة م��رم��ى بهذه
الن�سخة من البطولة.
وك��ان املنتخب الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ف��از ب��امل��رك��ز ال�ث��ال��ث بتغلبه على منتخب
باراجواي  1-3يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.

وقدم الالعبون �أف�ضل ما لديهم يف كل نزال �سعياً حل�صد  3000نقطة
ت�ضاف �إىل ت�صنيفهم الدويل يف الرابطة.
ويف وزن ال��ري���ش��ة اخل�ف�ي��ف " -56كجم"  ،خ��ا���ض ال�برازي �ل��ي كا�سيو
مونتريو  3ن��زاالت للح�صول على امليدالية الذهبية؛ حيث ف��از على
خو�سيه روب�سون  ، 0-4ث��م على خ��ورخ��ي ن��اك��ام��ورا  5-6ث��م تغلب يف
النهائي على مواطنه دومينجو�س �سافيو.
و�أحرز الربازيلي جابرييل موراي�س ذهبية مناف�سات وزن الري�شة "-62
كجم" بالفوز يف النهائي على مواطنه دوجال�س �سيلفا  ، 0-2فيما فاز
الربازيلي الآخر دييجو كاليل باملركز الثالث.
ويف نزاالت الوزن اخلفيف " -69كجم" ،كانت املناف�سات قوية و�ضمت
 13الع �ب �اً ب� ��ارزا ،واح �ت��اج ال�برازي �ل��ي راف��ائ�ي��ل من�صور �إىل  3نزاالت
ليحقق امليدالية الذهبية بعد التغلب على مواطنه تياجو ماركيز 2-5
يف النهائ ،فيما فاز باملركز الثالث الربازيلي الآخر جواو ريبريو .كما
�سيطر الربازيليون على املراكز الأوىل يف نزاالت الوزن اخلفيف "-77
كجم" ،وت��وج �أدري��ان��و �أروج ��و بالذهبية بعد ال�ف��وز على مواطنه كايو
�سيربيانو يف النهائي فيما �أحرز بيدرو نيتو املركز الثالث.
ويف نزاالت الوزن املتو�سط " -85كجم" ،فاز الربازيلي فريناندو رو�شا
بالذهبية بعد التغلب على مواطنه ل��وان �ألفي�س يف النهائي ،و�أحرز

فابري�سيو �أروجو املركز الثالث.
ووج��ه ط��ارق البحري مدير ع��ام رابطة �أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو
املنظمة للحدث ال�شكر �إىل �سعادة عبد املنعم الها�شمي رئي�س االحتادين
الإم��ارات��ي والآ� �س �ي��وي ال�ن��ائ��ب الأول لرئي�س االحت ��اد ال ��دويل لدعمه
الرابطة ومتابعته الدقيقة لتطوير وتو�سيع ن�شاطها لي�شمل كل قارات
ال�ع��امل ،وتعليماته امل�ستمرة برفع كفاءة واحرتافية التنظيم لتعزيز
مكانة �أبوظبي ك�أكرب مطور لريا�ضة اجلوجيت�سو يف العامل.
كما �أ�شاد البحري بالإقبال الكبري على امل�شاركة يف البطولة من خمتلف
جن��وم و�أب �ط��ال ال�ع��امل معتربا ذل��ك ت��أك�ي��دا على جن��اح م�سرية جوالت
�أبوظبي جراند �سالم يف مو�سمها الثامن الناجح على التوايل.
كما �أثنى على نتائج العبي والعبات املنتخب الإم��ارات��ي ويف مقدمتهم
خالد ال�شحي و�شما الكلباين وب�شاير املطرو�شي ،خا�صة �أن البطولة
تقام يف واحدة من �أهم قالع ريا�ضة اجلوجيت�سو يف العامل ،حيث متتلك
الربازيل �أكرب عدد من ممار�سي وممار�سات اللعبة يف العامل.
وت �ع��د ال�ب�رازي ��ل �أك�ث�ر دول ��ة يف ال �ع��امل ام�ت�لاك��ا ل�لاع�ب�ين والالعبات
امل�ح�ترف��ات م��ن حاملي احل��زام اال��س��ود مب��ا يزيد على � 14أل��ف العب
والعبة حزام الأ�سود ،كما توجد �أكرث من � 21ألف �أكادميية خا�صة لن�شر
وتطوير اللعبة يف الربازيل.
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بر�شلونة يختتم جولة �أمريكية ناجحة بالفوز على نيويورك ريد بولز
�سجل الفرن�سي عثمان دميبيليه وال�ه��ول�ن��دي ممفي�س
ّ
دي�ب��اي ه��ديف ال�ف��وز لرب�شلونة الإ��س�ب��اين على نيويورك
ريد بولز الأمريكي ليختتم العمالق الكاتالوين جولته
ال�صيفية الأمريكية دون خ�سارة.
و�سجل اجلناح الدويل دميبيليه هدف االفتتاح بعد �أربعني
ّ
دقيقة عل ملعب ريد بول �أرينا يف هاري�سون (نيوجري�سي)
�أم��ام � 25أل��ف متف ّرج .وع� ّزز ديباي النتيجة يف الدقيقة
 ،87بعد خم�س دقائق من طرد دانيال �إيدملان العب ريد
بول لتدخل عنيف على اليافع بابلو تو ّري.
وفيما مل ي�سجل بعد مهاجم بر�شلونة اجلديد البولندي
املخ�ضرم روبرت ليفاندوف�سكي ،القادم من بايرن ميونيخ

18

الأملاين بعد مد وجزر ،عاد بر�شلونة �إىل �إ�سبانيا مع ثالثة
انت�صارات وتعادل من �أرب��ع مباريات يف جولته .وكان قد
تغ ّلب على �إن�تر ميامي الأم�يرك��ي  ،0-6غرميه املحلي
ريال مدريد  0-1وتعادل مع يوفنتو�س الإيطايل .2-2
وبافتتاحه الت�سجيل ،ي�ك��ون دميبيليه ق��د �سجل هدفه
ال �ث��ال��ث يف م �ب��ارت�ين .ب�ع��د مت��ري��رة م�ق���ش��رة م��ن القادم
اجل��دي��د ال�برازي�ل��ي رافينيا ،اخ�ترق اجلهة اليمنى قبل
�أن ي�سجل يف �شباك احلار�س الربازيلي كارلو�س كورونيل
بت�سديدة �أر�ضية قوية.
وا�ستغل دي�ب��اي ال��ذي دخ��ل ب��د ًال م��ن ليفاندوف�سكي يف
الدقيقة  ،73معمعة دفاعية لي�سجل الهدف الثاين يف

نهاية املباراة.
بدوره ،حاول ليفاندوف�سكي ،القادم �إىل بر�شلونة مقابل
نحو  50مليون ي��ورو ،الت�سجيل يف ال�شوط الأول ،لكن
ر�أ�سيته مرت فوق العار�ضة ( ،)17وبعد هربه من ثالثة
مدافعني� ،سدد �أي�ضاً فوق العار�ضة ( ،)20ثم �أهدر عدة
فر�ص �أخرى للت�سجيل.
ويختتم بر�شلونة ا�ستعداداته للمو�سم مبواجهة بوما�س
�أون��ام املك�سيكي الأح��د املقبل على ملعبه كامب ن��و ،قبل
�أ�سبوع من انطالق الدوري الإ�سباين حيث يحاول مقارعة
ريال مدريد حامل اللقب بعد حملة تغيريات جذرية يف
�صفوف الفريق.

�أيندهوفن يحرز الك�أ�س ال�سوبر الهولندية �آمال الأهلي امل�صري باللقب
تت�ضاءل بتعادله مع «املقاولون»

�أح� ��رز �أي �ن��ده��وف��ن ال �ك ��أ���س ال�سوبر
ال �ه��ول �ن��دي��ة يف ك ��رة ال� �ق ��دم للمرة
ال�ث��ال�ث��ة ع���ش��رة يف ت��اري �خ��ه ،بفوزه
امل�شوّق على غرميه �أياك�س �أم�سرتدام
 3-5على ملعب يوهان كرويف �أرينا
يف �أم�سرتدام.
و�أم � ��ام ح��ام��ل ل �ق��ب ال� � ��دوري ،جنح
رج� � ��ال امل � � ��درب اجل ��دي ��د رود فان
ن�ستلروي ،امل�ت��وج��ون بلقب الك�أ�س،
بالتفوق بف�ضل ثالثية م��ن العب
الو�سط غو�س تيل وهدفني للجناح
كودي غاكبو واليافع ت�شايف �سيمونز
 -19عاماً-
ال �ق ��ادم م��ن ب��اري ����س � �س��ان جرمان
الفرن�سي.
بقيادة امل��درب اجل��دي��د �أي�ضاً �ألفرد
� � �ش� ��روي� ��در ،ب ��دي ��ل �إري � � ��ك ت� ��ن ه ��اغ
الراحل لتدريب مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي ،افتتح �أياك�س الت�سجيل
ب �ع��د رب� ��ع � �س��اع��ة ب �ت �� �س��دي��دة قوية
يف ال ��زاوي ��ة ال�ي���س��رى ال�ب�ع�ي��دة عرب
�ستيفن بريخفني القادم من توتنهام
الإنكليزي ه��ذا ال�صيف مقابل رقم
ق�ي��ا��س��ي ه��ول �ن��دي ب �ل��غ  31مليون
يورو.
ل� �ك ��ن ت� �ي ��ل �� �س � ّ�ج ��ل ث� �ن ��ائ� �ي ��ة قبل

اال�سرتاحة ( 32و 2+45بر�أ�سيتني
من م�سافة قريبة) ،بعد متريرتني
من غاكبو.
ع � ��اد �أي ��اك� �� ��س �إىل ال �ن �ت �ي �ج��ة عرب
الربازيلي الدويل �أنتوين اثر هجمة
مرتدة ( ،)54لكنه فوجئ بهدفني

لغاكبو متابعا ت�سديدة قوية �صدها
احل ��ار� ��س ( )66وت �ي��ل م ��ن ح ��دود
املنطقة ارتدت من الدفاع (.)69
رف��ع �أياك�س من�سوب الإث��ارة عندما
ق�ل����ص ال �ف ��ارق ع�ب�ر الع ��ب الو�سط
ال� �غ ��اين حم �م��د ق ��دو� ��س بت�سديدة

ن�صف طائرة قوية من حدود املنطقة
( )72مقل�صا الفارق �إىل .4-3
لكن طرد املدافع النيجريي كالفني
ب��ا��س��ي �أوغ�ه�ي�ل��وم�ب��ا (� )79ص ّعب
املهمة على �أ�صحاب الأر���ض الذين
تلقوا اخلام�س يف نهاية املباراة عرب

�سيمونز املتالعب بالدفاع بحرفنة.
وي �خ��و���ض �أي �ن��ده��وف��ن رح �ل��ة هامة
ب�ع��د ث�لاث��ة �أي ��ام �إىل �أر� ��ض موناكو
ال �ف��رن �� �س��ي ،خل��و���ض ذه � ��اب ال� ��دور
ال�ت�م�ه�ي��دي ال �ث��ال��ث ل� ��دوري �أبطال
�أوروبا.

ت���ض��اءل��ت �آم ��ال الأه �ل��ي امل���ص��ري باملناف�سة ع�ل��ى لقب
الدوري امل�صري لكرة القدم ،وذلك بعد اكتفائه بالتعادل
ال�سلبي مع م�ضيفه املقاولون العرب �أم�س الأول ال�سبت
يف اللقاء امل�ؤجل بينهما من املرحلة احلادية والع�شرين.
وكانت الفر�صة قائمة �أمام الأهلي لال�ستفادة من هذه
املباراة امل�ؤجلة من �أجل تقلي�ص الفارق الذي يف�صله عن
غرميه الزمالك املت�صدر وحامل اللقب اىل  6نقاط،
مع مباراة م�ؤجلة �أخرى يف جعبته �ضد الإ�سماعيلي.
لكنه مل ي�ستثمرها ع�ل��ى �أك �م��ل وج��ه واك�ت�ف��ى بنقطة
التعادل يف لقاء كان بالإمكان �أن تتغري نتيجته لو جنح
التون�سي علي معلول يف ترجمة ركلة جزاء ح�صل عليها
فريقه يف الدقيقة  ،39لكنه ف�شل يف و�ضع الكرة بعيداً
عن متناول احلار�س حممود �أبو ال�سعود.
وبذلك ،بقي الأهلي ثالثاً بفارق  8نقاط خلف الزمالك
و 4خلف برياميدز الثاين ،فيما رفع املقاولون ر�صيده
اىل  25نقطة يف املركز ال�ساد�س ع�شر.
وج��اء ال�شوط الأول متوا�ضعاً فنياً ،حيث غ��اب��ت عنه
املتعة واالث��ارة رغم �سيطرة الأهلي على �أغلب فرتاته،
لكن البطء يف تنفيذ الهجمات كان العنوان العري�ض يف
مواجهة التكتل الدفاعي لـ"املقاولون".
و�أ�ضطر الأهلي لإجراء تغيريين مبكرين بخروج احمد
عبد القادر ( )8و�صالح حم�سن ( )11بداعي اال�صابة

وحل بد ًال عنهما �صالح زياد طارق و ح�سام ح�سن.
واعتقد الأه�ل��ي �أن��ه ح�صل على فر�صته لتغيري م�سار
ال �ل �ق��اء ح�ي�ن ارت �ك��ب اح �م��د ال �ك��وه��ي خ �ط ��أ يف املنطقة
املحرمة على ح�سام ح�سن ،لكن معلول �أهدر ركلة اجلزاء
ث��م ح��اول التعوي�ض بتمريرة عر�ضية داخ��ل املنطقة
�سددها املتابع ح�سام ح�سن بجوار القائم االي�سر (.)40
ووا�صل االهلي �ضغطه الهجومي يف بداية ال�شوط الثاين
لكن احلظ عانده بعدما ارتدت الكرة من القائم الأي�سر
ملرمى ابو ال�سعود �إثر ر�أ�سية حلمدي فتحي (.)48
وك�ثرت االخ�ط��اء على ح��دود منطقة اجل��زاء م��ن قبل
العبي املقاولون لكن الأهلي مل ي�ستفد منها يف ظل ت�ألق
�أبو ال�سعود الذي وقف يف وجده ت�سديدة املايل اليو ديانغ
(.)85
ً
ويف مباراة �شكلت افتتاحا للمرحلة الثامنة والع�شرين،
تعادل انبي مع �ضيفه امل�صري .1-1
تقدم امل�صري عن طريق النيجريي او�سنت اموتو ()4
وع ��ادل م��واط�ن��ه ج��ون اوك��وب��ي اي�ب��وك��ا النتيجة لإنبي
( )60الذي �أهدر له علي فوزي ركلة جزاء يف الدقيقة
.16
ورف ��ع ان �ب��ي ر��ص�ي��ده اىل  31ن�ق�ط��ة يف امل��رك��ز الثاين
ع�شر ،وظل امل�صري يف املركز احلادي ع�شر بر�صيد 32
نقطة.

بايرن يحتفظ بالك�أ�س ال�سوبر «ريال» يختتم جولته الأمريكية
بالفوز على يوفنتو�س
ويبد�أ عهد ما بعد ليفاندوف�سكي

بد�أ بايرن ميونيخ الأملاين عهده اجلديد من دون هدافه البولندي روبرت
ليفاندوف�سكي ،حمرزاً لقب الك�أ�س ال�سوبر الأملانية للمو�سم الثالث توالياً،
بفوزه على اليبزيغ بنتيجة  ،3-5بينها هدف لوافده اجلديد ال�سنغايل
�ساديو مانيه.
وتناوب على ت�سجيل خما�سية بايرن ميونيخ جمال مو�سياال ( ،)14مانيه
( ،)31الفرن�سي بنجامان بافار (� ،)45سريج غنابري ( ،)66ولوروا �سانيه
( ،)8+90فيما �أح��رز مار�سيل هال�ستنربغ ( ،)59الفرن�سي كري�ستوفر
نكونكو ( 77م��ن رك�ل��ة ج� ��زاء) ،والإ� �س �ب��اين دان �ي��ال �أومل ��و (� )89أه ��داف
اليبزيغ.
وقال غنابري بعد الفوز "ن�أمل كثرياً يف هذا املو�سم� ،أن نكون يف القمة مرة
�أخرى يف البوند�سليغا ،الفوز بالك�أ�س ،و�سرنى يف دوري الأبطال .اليوم لعبنا
مباراة جيدة .كان من املهم بالن�سبة لنا الفوز والظفر بهذه الك�أ�س".
وهي املباراة الأوىل الر�سمية للنادي البافاري منذ رحيل جنمه ليفاندوف�سكي
�إىل بر�شلونة الإ�سباين ،وتعاقده مع مانيه من ليفربول الإنكليزي.
وكان املدرب يوليان ناغل�سمان الذي قاد بايرن ميونيخ املو�سم املا�ضي �إىل
اللقب العا�شر توالياً يف البوند�سليغا بف�ضل الأهداف الـ 35لليفاندوف�سكي،
ن�شيطاً يف �سوق االنتقاالت.
تعاقد مع مانيه� ،أف�ضل العب �إفريقي ،من �صفوف ليفربول الإنكليزي،
وقطب دف��اع املنتخب الهولندي ماتي�س دي ليخت من يوفنتو�س مقابل
 67مليون ي��ورو ( 68.2مليون دوالر) ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ثنائي �أياك�س
�أم���س�تردام الهولندي ال��دويل املغربي ن�صري م ��زراوي وراي��ن خرافنربخ،
واملهاجم الفرن�سي الواعد ماتي�س تل من رين كبديل حمتمل طويل الأمد
لليفاندوف�سكي.
ً
غ��ادر البولندي �إىل بر�شلونة الإ�سباين بعد ت�سجيله  344هدفا ل�صالح
الفريق البافاري ،ليحتل املركز الثاين يف قائمة هدافيه التاريخيني خلف
الراحل غريد مولر فقط.
لكن ناغل�سمان يعتقد �أن قيمة �صفقة بيع ليفاندوف�سكي ( 45مليون يورو)
كانت جيدة لناديه.
وك��ان��ت امل �ب��اراة ع�ل��ى ملعب "ريد ب��ول �أرينا" ف��ر��ص��ة ل��رج��ال ناغل�سمان
ال�ستهالل املو�سم اجلديد بقوة� ،أمام فريقه ال�سابق ،وهذا ما ح�صل.

وافتتح بايرن الت�سجيل عن طريق مو�سياال الذي ا�ستغل كرة و�صلته م�شتتة
من الدفاع داخل منطقة اجل��زاء ،لي�سدد �أر�ضية زاحفة داخل ال�شباك �إىل
ميني احلار�س املجري بيرت غوالت�شي (.)14
و�سرعان ما �أدرك اليبزيغ التعادل بعدما تلقى نكونكو متريرة و�ضعته يف
مواجهة احلار�س مانويل نوير ،ف�أ�سكن الكرة ال�شباك ،غري �أن احلكم �ألغى
الهدف بداعي الت�سلل.
وجنح بايرن يف م�ضاعفة النتيجة عن طريق مانيه الذي و�صلته متريرة
على طبق من ف�ضة من غنابري ،لي�ضع الكرة ب�سهولة يف ال�شباك (.)31
وق�ب��ل ه��دف ال�سبت ،جن��ح مانيه ال��ذي �سجل  120ه��دف�اً لليفربول ،يف
الت�سجيل يف املباراتني االعداديتني للنادي البافاري للمو�سم اجلديد.
وقبل الدخول يف اال�سرتاحة ،عزز بايرن تقدمه بهدف ثالث بعد عر�ضية
من مو�سياال ،قابلها بافار بت�سديدة ي�سارية ا�ستقرت يف ال�شباك (.)45
ويف ال�شوط الثاين ،ك ّثف اليبزيغ هجماته �ضد الكتيبة البافارية� ،إىل �أن
جنح هال�ستنربغ يف ا�ستغالل عر�ضية من ركنية ،قابلها ر�أ�سية �ساقطة عجز
نوير عن الت�صدي لها (.)59
ً
لكن فرحة اليبزيغ مل تكتمل� ،إذ كان الرد �سريعا من البافاريني ،وهذه املرة
عن طريق غنابري الذي �أكمل ت�سديدة من توما�س مولر �أبعدها احلار�س،
و�أودعها ال�شباك (.)66
و�سجل مانيه هدفه ال�شخ�صي الثاين بكرة �ساقطة داخل املرمى ،لكن احلكم
ّ
امل�ساعد �أ�شار �إىل وجود ت�سلل ما �أدى �إىل �إلغاء الهدف.
�سجل هدفاً ثانياً من ركلة ج��زاء نفذها
و�آم��ن اليبزيغ يف ال�ع��ودة ،بعدما ّ
ً
نكونكو بنجاح ( ،)77قبل �أن يلغي احلكم امل�ساعد هدفا �آخر ملانيه بداعي
الت�سلل.
وقبل دقيقة واح��دة م��ن نهاية ال��وق��ت الأ��ص�ل��ي ،انتف�ض اليبزيغ بهجمة
مرتدة �سريعة و�صلت �إىل �أوملو داخل منطقة اجلزاء ،ليطلق ت�سديدة �أر�ضية
زاحفة هزت ال�شباك و�أعلنت عن الهدف الثالث.
وفيما بدت الأمور �أقرب �إىل التعادل ل�صالح اليبزيغ� ،أطلق �سانيه ر�صا�صة
الرحمة مع تقدم كل العبي اليبزيع �إىل املناطق البافارية ،فا�ستلم كرة
من منت�صف امللعب قبل �أن يتالعب باملدافع واحلار�س وي�سدد الكرة داخل
ال�شباك (.)8+90

اختتم ريال مدريد ،بطل الدوري الإ�سباين ودوري �أبطال �أوروبا ،جولته لدانيال كارفاخال ،ثم كرة من خارج املنطقة لبنزمية (.)62
الأمريكية اال�ستعدادية للمو�سم الكروي اجلديد بالفوز على يوفنتو�س وكانت تلك املحاولة الأخرية لبنزمية يف اللقاء �إذ كان من �ضمن ت�سعة
تبديالت �أجراها �أن�شيلوتي ،ليخرج من امللعب و�سط ت�صفيق حار من
الإيطايل �2-صفر ال�سبت على ملعب "روز بول" يف با�سادينا
ق�سم كبري من جمهور بلغ ع��دده الإجمايل قرابة � 94أل��ف متفرج
بوالية كاليفورنيا.
ً
يف مدرجات "روز بول" الذي كان م�سرحا لتتويج الربازيلي بلقبها
وحت�ضرياً خلو�ض مباراة الك�أ�س ال�سوبر الأوروب�ي��ة �ضد
العاملي ال��راب��ع ع��ام  1994يف مونديال ال��والي��ات املتحدة على
�أينرتاخت فرانكفورت الأملاين ،بطل م�سابقة "يوروبا ليغ"،
ح�ساب �إيطاليا.
يف العا�شر من �آب�-أغ�سط�س ،ب��د�أ امل��درب الإي�ط��ايل لريال
وك��ان ماركو �إ�سين�سيو من �ضمن الالعبني الذين زج بهم
كارلو �أن�شيلوتي املباراة �ضد فريقه ال�سابق يوفنتو�س بنف�س
�أن�شيلوتي ،و�سرعان م��ا ت��رك ب�صمته ب�إ�ضافة الهدف
الت�شكيلة التي فازت يف �أيار-مايو على ليفربول الإنكليزي يف
ال�ث��اين بعد عر�ضية م��ن خي�سو�س فاييخو (،)69
نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
ح��ا� �س �م �اً ب��ذل��ك امل��واج �ه��ة ال �ت��ي ك ��ان ف�ي�ه��ا ريال
و�أثمر خيار �أن�شيلوتي عن منح النادي امللكي فوزه الأول يف جولته
الطرف الأف�ضل ب�شكل كبري لدرجة �أن حار�سه
الأم�يرك�ي��ة ال�ت��ي ب��د�أه��ا ب��اخل���س��ارة أ�م ��ام غ��رمي��ه املحلي بر�شلونة
البلجيكي تيبو كورتوا كان احلا�ضر الغائب
�صفر -1يف ال���س فيغا�س ،ثم بالتعادل مع كلوب �أم�يرك��ا املك�سيكي
يف ال �ل �ق��اء ب���س�ب��ب ن� ��درة ف��ر���ص النادي
 2-2يف �سان فران�سي�سكو.
الإيطايل.
وك�شف ريال عن نواياه منذ البداية حني افتتح الفرن�سي كرمي
بنزمية الت�سجيل بعد  8ثوانٍ فقط �إثر متريرة من الأوروغوياين
فيديريكو فالفريدي ،لكن احلكم �ألغى الهدف.
وح���ص��ل يوفنتو�س ال ��ذي اف�ت�ت��ح ج��ول�ت��ه الأم�يرك �ي��ة ب��ال�ف��وز على
ت�شيفا�س املك�سيكي  2-2قبل التعادل م��ع بر�شلونة  ،2-2على
�أخطر فر�صه خالل اللقاء يف الدقيقة  13حني ارتدت الكرة من
العار�ضة �إثر ركلة حرة نفذها ليوناردو بونوت�شي.
وجاء رد ريال مثمراً �إذ افتتح الت�سجيل يف الدقيقة  19من ركلة جزاء
نفذها بنزمية بعد خط�أ يف املنطقة املحرمة من الربازيلي دانيلو
على مواطنه فيني�سيو�س جونيور.
وبدا ريال عازماً على �إنهاء جولته الأمريكية بانت�صار
مبحا�صرته ف��ري��ق امل ��درب ما�سيميليانو �أل�ي�غ��ري يف
منطقته مع انطالق ال�شوط ال�ث��اين ،وك��ان قريباً
م��ن ال�ه��دف ال�ث��اين ل��وال ت��أل��ق احل��ار���س ماتيا
بريين يف �صد ت�سديدة من زاوي��ة �ضيقة
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«نا�شونال اكواريوم �أبوظبي» يطلق �أول خميم
�صيفي للأطفال ويقدم جمموعة من الأن�شطة املمتعة
�أعلن نا�شونال اكواريوم �أبوظبي ،حو�ض الأحياء املائية تعزز مهاراتهم الذهنية .وت�ضم �أن�شطة املخيم ،الذي ُيقام
الأك�ب�ر يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط ،ع��ن �إق��ام��ة خميمه خالل �أي��ام الأ�سبوع حتى � 26أغ�سط�س ،قائمة متنوعة
ال�صيفي الأول من نوعه ،بهدف توفري وجهة ترفيهية م��ن الأن�شطة التفاعلية املميزة التي ت�ضمن للأطفال
مم �ي��زة لأط� �ف ��ال �أب��وظ �ب��ي ب��ال �ت��زام��ن م��ع ان �ت �ه��اء العام ق�ضاء �إجازة �صيف ا�ستثنائية.
ال��درا� �س��ي .وي�ح�ظ��ى الأط �ف��ال ب��أع�م��ار � 5إىل  13عاماً وتتيح زيارة الأطفال مل�شروع القناة� ،إحدى �أ�شهر وجهات
بفر�صة امل�شاركة يف املخيم ال�صيفي الأح��دث يف الإمارة �أبوظبي ال�سياحية لتجارب �أ�سلوب احلياة ،فر�صة تعلم
واال�ستفادة من برناجمه التعليمي الذي ي�ضم جمموعة م �ه��ارات ج��دي��دة واال� �س �ت �م �ت��اع ب��ا��س�ت�ك���ش��اف ال�ك�ث�ير من
وا�سعة من الأن�شطة البدنية والتجارب التفاعلية التي املعلومات املمتعة.

ويحظى ال�ط�لاب بفر�صة تعلم طريقة زراع��ة احلبوب
وفرز املواد القابلة لإعادة التدوير واالطالع على �أ�سا�سيات
ومبادئ كيمياء املاء .كما يح�صل امل�شاركون يف املخيم على
فر�صة التفاعل مع الكائنات املوجودة يف احلو�ض املائي
مبختلف �أنواعها ،وتعلم كيفية الك�شف عن وجود النفايات
يف معدة �سلحفاة البحر ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة بربنامج
�أ�سا�سيات تدريب احليوانات ب�إ�شراف مبا�شر من املدربني
املخت�صني يف احلو�ض املائي.

19

«كالمي �أبوظبي» يتيح ل�ضيوفه فر�صة �صقل مهاراتهم يف الت�سلق الداخلي هذا ال�صيف
مع ارتفاع درج��ات احل��رارة خ�لال �أ�شهر ال�صيف ،يعترب ك�لامي �أبوظبي املحرتفني.
امل��رف��ق الأم�ث��ل ملمار�سة ه��واي��ة الت�سلق املميزة واملمتعة� ،إذ يوفر مرفق وميكن للمبتدئني من عمر � 13سنة وما فوق بدء رحلتهم يف عامل الت�سلق
الرتفيه الريا�ضي واملغامرات الداخلية الأبرز يف دولة الإم��ارات العربية من خ�لال امل�شاركة يف ال��دورة التعريفية التي ت�شرح �أ�سا�سيات الت�سلق
امل�ت�ح��دة جم�م��وع��ة م��ن ال� ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة اخل��ا��ص��ة ب��ري��ا��ض��ة الت�سلق بدون حبال البولدرنغ والت�سلق بوا�سطة جهاز البيالي ،حيث �سيتمكن
التي تنا�سب اجلميع من خمتلف الفئات� ،سواء كانوا من املبتدئني �أو امل�شاركون عند اختتام هذه الدورة من ت�سلق اجلدران بدون حبال والت�سلق

بجهاز البيالي ب�شكل م�ستقل ،دون احلاجة لوجود م�شرف �أو احل�صول
على �أي تدريب �إ�ضايف .وتعترب الدورة التدريبية منا�سبة لل�ضيوف الذين
ال ميتلكون �أية خربة �سابقة يف الت�سلق ،وت�ستغرق � 4ساعات ون�صف لتمثل
املقدمة التعريفية الأمثل حول الت�سلق .ومبجرد �إتقان �أ�سا�سيات ومبادئ
الت�سلق ،ينتقل ع�شاق ريا�ضة الت�سلق �إىل اخلطوة التالية نحو االحرتاف

مع تعلم �أ�سلوب توب روب حيث يوفر كالمي �أبوظبي دورة تدريبية حول
الت�سلق ب�أ�سلوب توب روب وكيفية ربط عقدة احلبال ب�شكل رقم  ،8وكيفية
تثبيت احل�ب��ال والت�سلق عند وج��ود �شريك لتثبيت احل�ب��ال ،و�سيتمكن
امل�شاركني يف ه��ذه ال ��دورة م��ن ات�ق��ان م�ه��ارات الت�سلق يف دورة تدريبية
ت�ستغرق � 9ساعات مق�سمة على مدار يومني.

الهايك الثلجي لل�سيدات ينطلق يف �سكي دبي

�أطفال الربملان العربي يعجبون بجمال مدينة خورفكان خالل زيارة معاملها
�أعجب �أطفال الوطن العربي من �أع�ضاء الربملان العربي للطفل بجمال
مدينة خورفكان وباملواقع الأثرية وال�سياحية املتنوعة خالل تواجدهم على
�أر�ض �إمارة ال�شارقة للم�شاركة يف �أعمال جل�ستهم الرابعة .
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ست�ضافت هيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي بال�شارقة
ل�ل�أط�ف��ال وا�صطحابهم يف ج��ول��ة ح��رة �شملت االط�ل�اع على �أب��رز مباين
و�صروح مدينة خورفكان التي ُتربز قيمتها الثقافية والعمرانية وال�سياحية
واكت�شاف منتج الإمارة ال�سياحي والثقايف وعرفتهم على ما ت�ضمه مدينة
خورفكان من مقومات رائ��دة خولتها لت�صبح مق�صد ال�سياحة خالل هذا
العام  .وتعرف  68طفال وطفلة من �سبعة ع�شرة دول��ة من امل�شاركني يف

اجلل�سة الرابعة والأخ�يرة من �أعمال الربملان العربي للطفل واملنعقد يف
ال�شارقة بدولة الإم ��ارات العربية املتحدة على �أب��رز امل��واق��ع ال�سياحية يف
مدينة خورفكان وتنقلوا بني ربوعها ومواقعها ال�سياحية املختلفة والتي
نالت �إعجابهم ب�شكل الفت .
ونظمت الهيئة ج��والت �سياحية وتثقيفية ل�ل�أط�ف��ال ت�ع��رف��وا على ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة يف التو�سع ب�إن�شاء املعامل ال�سياحية يف كافة املناطق
واملدن وخا�صة يف مدينة خورفكان لت�شمل الزيارات يف بدايتها �سد الرفي�صة
ك�أول مزار �سياحي وتعرفوا على طبيعتها.

ت�سوقوا بينما ي�ستمتع �أطفالكم يف «يهال زمان �أول» يف مول الإمارات
م��ع ب��دء العطلة ال�صيفية� ،أط�ل��ق م��ول الإم ��ارات
خدمة ت�سوق جديدة يف يهال زم��ان �أول ،يف املركز
ال�ث�ق��ايف الإم��ارات��ي ال�ف��ري��د ،زم��ان �أول .بالتعاون
م��ع ك��وك��وز Cuckoo’sميكن للأطفال الآن
اال�ستمتاع بتجارب تعليمية مليئة باملرح لالحتفال
ب��ال�تراث الغني للبالد وتقاليدها اجل��ذاب��ة بينما
يقوم الأهل يف الت�سوق .تعمل اخلدمة يف الأيام من
االثنني �إىل الأحد من الواحدة ظهراً �إىل العا�شرة
م �� �س��اءً ،ح�ي��ث ي�ت��م ع��ر���ض �أف���ض��ل م��ا يف الإم� ��ارات
العربية املتحدة م��ن تاريخها املا�ضي وحا�ضرها
لل�سكان املحليني واملقيمني وال�سياح على حد �سواء.
يقع زمان �أول يف الطابق الثاين بـ مول الإمارات،
�إىل جانب مقهى �أرم��اين ،حيث يجمع بني الفنون
احل��دي �ث��ة وال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،واخل ��دم ��ات املخ�ص�صة
وال�ترف �ي��ه ال �ي��وم��ي .وبالن�سبة ل�ل�أط �ف��ال الذين
ي�ح�ب��ون الإب � ��داع ،ال ينبغي ت�ف��وي��ت جت��رب��ة تاريخ
الغو�ص للبحث عن الل�ؤل�ؤ حيث ميكن للأطفال
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  3و� 9سنوات ت�صميم
قطعة جموهرات خم�ص�صة لهم ،و�إن�شاء ت�صاميم

باحلناء واالن�غ�م��ا���س يف �أن�شطة الفنون واحلرف
اليدوية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن لأولئك الذين
يتطلعون �إىل ممار�سة الن�شاطات ،تعلم الرق�ص

الإم ��ارات ��ي ال�ت�ق�ل�ي��دي ،ول �ع��ب الأل� �ع ��اب ال�شعبية
الإماراتية والغناء على �أحلان املو�سيقى الإماراتية
التقليدية.

انطلق يف ال�ساعة ال�سابعة �صباح �أم����س الأول
ال���س�ب��ت  30ي��ول�ي��و  2022ف�ع��ال�ي��ات الهايك
الثلجي املخ�ص�ص لل�سيدات ال��ذي يقام يف قاعة
�سكي دبي الثلجية ،وينظمه جمل�س دبي الريا�ضي
بالتعاون مع مول الإمارات �ضمن مبادرة �صيفنا
ريا�ضي ،ويهدف �إىل ت�شجيع الن�ساء على ممار�سة
الريا�ضة والن�شاط ال�ب��دين و�سط �أج ��واء باردة
منع�شة للمحافظة ع�ل��ى ن���ش��اط�ه��ن وحيوتهن
خالل �إجازة ال�صيف.
الهايك الثلجي �،سنو هايك ،الذي يقام لأول مرة
داخل القاعات الثلجية املغلقة� ،سيكون عبارة عن
ت�سلق امل�سارات الثلجية املرتفعة ملدة �ساعة كاملة
يف جتربة فريدة لن تن�سى للم�شي يف درجة حرارة
ت���ص��ل �إىل  4درج� ��ات حت��ت ال���ص�ف��ر ،ويتوا�صل
الت�سجيل للم�شاركة يف احلدث حتى منت�صف ليل
اجلمعة من خالل الرابط https://www.
skidxb.com/slope/booking/
.morning-hike

رواد الن�شاط ال�صيفي لنادي الذيد
يزورون حيوانات �شبه اجلزيرة العربية
ت� �ع ��رف رواد ال �ن �� �ش ��اط ال�صيفي
امل �ن �ت �� �س �ب�ي�ن ل � �ن� ��ادي ال� ��ذي� ��د خ�ل�ال
زيارتهم ملركز حيوانات �شبه اجلزيرة
العربية بال�شارقة والذي يتبع لهيئة
البيئة واملحميات الطبيعية بحكومة
ال�شارقة على م��ا ب��ه م��ن جمموعات
ل �ع ��دد ك �ب�ي�ر م ��ن احل� �ي ��وان ��ات التي
ت�شكل بيئة م�صغرة لكافة احليوانات
التي تعي�ش وتقطن يف �شبه اجلزيرة
وي�ت�ج��اوز �أع��داده��ا �أك�ث�ر م��ن 100
�أل��ف ن��وع  .ج��اء ذل��ك خ�لال برنامج
ال��زي��ارات للن�شاط ال�صيفي لنادي
ال ��ذي ��د يف �إط� � ��ار ف �ع��ال �ي��ات جمل�س
ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي �ضمن فعاليات
ال�برن��ام��ج ال���ص�ي�ف��ي ال �ت��اب��ع ملجل�س
ال �� �ش��ارق��ة ال��ري��ا� �ض��ي ع�ط�ل�ت�ن��ا غري
وهدف الزيارة �إىل �إك�ساب امل�شاركني
ع � � � ��دداً م � ��ن امل� �ع� �ل ��وم ��ات اخل ��ا� �ص ��ة
بالكائنات احلية  .وق��ام رواد النادي
بجولة ا�ستعرا�ضية للمكان اطلعوا
خاللها على احليوانات الربية مثل
الغزالن والفهود والنمور واحليوانات
ال���ص�ح��راوي��ة وال��زواح��ف و�أحوا�ض
الأ�سماء والكائنات املائية وتنقلوا بني
مئات من الأنواع املختلفة حيث يوفر
املركز من بيئة طبيعية مثالية.

منتجع �أتالنت�س النخلة يطلق باق ًة من الن�شاطات املميزة �ضمن فعاليات �أ�سبوع القر�ش
�أطلق منتجع �أتالنت�س النخلة يف دبي باقة من التجارب
التعليمية والرتفيهية �ضمن �أ�سبوع القر�ش ال��ذي امتد
بني  23و 31يوليو املا�ضي .ويهدف املنتجع من خالل
ه��ذه امل�ب��ادرة �إىل رف��ع الوعي ب�ثروة الإم ��ارات املحلية من
�أ�سماك القر�ش و��ض��رورة حمايتها ،كما يقدم ملحبي هذه
الأ�سماك جمموع ًة من التجارب املميزة �ضمن حو�ض ذا
لو�ست ت�شامربز املائي .وت�شمل التجارب اجلديدة ك ً
ال من
الربنامج التعليمي ال�شائق �شارك �سبي�شالي�ست والتجربة
اال�ستثنائية � �ش��ارك ��س�ن��ورك��ل .و�أط �ل��ق ح��و���ض ذا لو�ست
ت�شامربز املائي برناجمَ ني تعليميني بالتزامن مع العر�ض
ال�سنوي لربنامج �أ�سبوع القر�ش .ويحت�ضن احلو�ض املائي
ثمانية �أن ��واع خمتلفة م��ن �أ��س�م��اك ال�ق��ر���ش ،منها خم�سة

�أنواع حمل ّية ت�ستوطن مياه الإم��ارات ،وهي قر�ش ال�شعاب
ال��رم��ادي وق��ر���ش ال�سجاد العربي وق��ر���ش ال�شعاب �أبي�ض
الزعنفة وق��ر���ش ال�شعاب �أ� �س��ود الزعنفة وق��ر���ش احلمار
الوح�شي .ويهدف الربناجمان اجلديدان �إىل تعزيز الوعي
ب�أهمية �أ�سماك القر�ش و��ض��رورة حمايتها للحفاظ على
ن�ظ��ا ٍم بيئي م�ت��وازن يف املحيطات خا�ص ًة وك��وك��ب الأر�ض
عام ًة .وقدم حو�ض ذا لو�ست ت�شامربز املائي للزوار باق ًة
من الن�شاطات املميزة واملجانية التي ا�ستمرت طيلة �أ�سبوع
القر�ش .و�شملت الن�شاطات برنامج �شارك كوي�ست الذي
ات��اح للم�شرتكني فر�صة رب��ح �إق��ام � ٍة جمانية يف منتجع
�أتالنت�س النخلة خالل عطلة نهاية الأ�سبوع ،والتي ت�ضمت
�إقامة لليل ٍة واحدة يف جناح املنتجع املذهل حتت املاء.

�أع�ضاء الربملان العربي للطفل يخو�ضون جتربة
عملية وفكرية خالل زيارتهم ملتحف امل�ستقبل
خا�ض �أع�ضاء الربملان العربي للطفل جتربة ا�ستثنائية
ون �ظ��رة للم�ستقبل م��ن خ�ل�ال تخيلهم ومعاي�شتهم
للفر�ص اجل��دي��دة واحل��دي�ث��ة خ�لال زي��ارت�ه��م ملتحف
امل�ستقبل يف دب��ي �ضمن ب��رام��ج ال�برمل��ان ال�ت��ي ت�سبق
انعقاد جل�ستهم الرابعة يف الثالثني من �شهر يوليو
اجلاري.
و�أبدى الأع�ضاء اعجابهم منذ الوهلة الأوىل لدخول
املتحف ال�سيما من �شكله اخلارجي ك�صرح من �أجمل
امل�ب��اين على وج��ه الأر� ��ض يف دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة وت�أملوا يف العبارة التي نق�شت على جدرانه
والتي خطها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء حاكم
دب��ي مبقولته امل�ستقبل �سيكون مل��ن ي�ستطيع تخيله
وت�صميمه وتنفيذه ،امل�ستقبل ال يُنتظر ،امل�ستقبل يمُ كن

ت�صميمه وبنا�ؤه اليوم.
ث��م ول ��وج ��وا �إىل ع��وامل��ه وم ��ا ي��ر� �ص��ده م��ن اجتاهات
م�ستقبلية متنوعة يف خمتلف من�صاته ال�ت��ي وقفوا
ع�ل�ي��ه وب � ��د�أوا ي���س��أل��ون وي �ب �ح��رون ب�براءت �ه��م يف تلك
العوامل امل�ستقبلية.
وجت��ول الأع�ضاء وهم ميثلون �أطفال الوطن العربي
من خالل ع�ضويتهم يف الربملان العربي للطفل الذي
يتبع جامعة الدول العربية وعددهم  68طفال وطفلة
ميثلون �سبع ع�شرة دول��ة عربية �شاركت بح�ضورها
يف انعقاد اجلل�سة بدولة الإم��ارات يف مدينة ال�شارقة
جت��ول��وا يف جميع �أق���س��ام متحف امل�ستقبل ومن�صاته
وا�ستمعوا ل�شرح ح��ول الإجن� ��ازات ال�ت��ي تعطي لزوار
املتحف فر�صاً نوعية ورحلة ا�ستثنائية لالنطالق نحو
امل�ستقبل.

 1.3مليار دوالر ..جمهول يفوز باليان�صيب التاريخي
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

قال منظمو جائزة اليان�صيب بالواليات املتحدة �أم�س الأول ال�سبت �إن التذكرة الفائزة باجلائزة الكربى يف يان�صيب
"ميغا ميليونز" ،والتي تبلغ قيمتها  1.337مليار دوالر ،بيعت يف والية �إيلينوي .وتعد تلك ثاين �أكرب جائزة
يان�صيب يف تاريخ الواليات املتحدة .وذكرت بات ماكدونالد ،مديرة اليان�صيب ب�أوهايو ،يف بيان�" :أهنئ يان�صيب
�إيلينوي على بيع التذكرة الفائزة باجلائزة الكربى البالغة  1.28مليار دوالر ..نتوق ملعرفة الفائز ونتطلع �إىل
تهنئته قريبا" .وبيعت التذكرة يف متجر �سبيدواي للوقود وال�سلع يف مدينة دي�سبلين�س بوالية �إيلينوي .ويبلغ
ثمن التذكرة دوالرين فقط .وعند دخول ال�سحب يوم اجلمعة قدرت قيمة اجلائزة مببلغ  1.28مليار دوالر ،لكنها
ت�ضخمت مع دخول مزيد من امل�شاركني لتجربة حظهم حتى و�صلت �إىل 1.337مليار دوالر.
وتعد تلك ثاين �أكرب جائزة كربى يف تاريخ اليان�صيب املمتد لع�شرين عاما .وبلغت قيمة �أكرب جائزة  1.537مليار
دوالر وكان الفائز بها من والية �ساوث كاروالينا يف �أكتوبر .2018
وجرى �أحدث �سحب للجائزة الكربى يف يان�صيب ميغا ميليونز يف  45والية والعا�صمة وا�شنطن وجزر فريجن
الأمريكية .ومل يتم بعد الك�شف عن هوية الفائز باجلائزة الكربى .وقال موقع "ميغا ميليونيز" الإلكرتوين �إنه
�سيكون �أمام الفائز خياران وهما �إما احل�صول على املبلغ دفعة واحدة �أو ح�صوله على اجلائزة على دفعات �سنوية
على مدار  30عاما .ويختار معظم الفائزين احل�صول على املبلغ دفعة واحدة ويف هذه احلالة تخ�صم منه فاتورة
�ضريبية �ضخمة.
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قتلها هاتفها

حب�س �أفراد عائلته  17عاما

توفيت فتاة �صينية بعدما تعر�ضت ل�صدمة كهربائية هائلة
عندما كانت تغفو فوق هاتفها املحمول وهو مو�ضوع على
ال�شحن بعد اال�ستحمام .ومت العثور على ال�ضحية خورن
��س��ري ب��وف " 17عاماً" وه��ي مرتجمة �صينية يف �شركة
�سينغ يون ييك جولد للتعدين يف مقاطعة كراتي ،كمبوديا
ميتة فوق هاتفها .وكانت الفتاة قد ا�ستحمت يف وقت �سابق
وو�ضعت هاتفها املحمول على ال�شحن و�أنارت �ضوء ال�شعلة.
و�أعلن امل�س�ؤولون املحليون �أن خورن توفيت على الفور يف
نومها من �صدمة كهربائية هائلة يف  27يوليو "متوز".
و�أث ��ارت احل��ادث��ة نقا�شاً على و�سائل التوا�صل االجتماعي
حول �سالمة �أجهزة �شحن الهاتف .و قال �أحد م�ستخدمي
الإنرتنت "يجب �أن يكون لديهم حمالت توعية عامة حول
كيفية التعامل مع الكهرباء� .أرى �أ�شخا�صاً يلم�سون الأ�سالك
على من�شورات املحوالت يف كل وقت ،وحوادث م�ؤملة مثل هذه
حتدث كثرياً" .وقال معلق �آخر "لقد ا�ستحمت للتو ،لذلك
رمبا كانت ال تزال رطبة عندما نامت فوق م�أخذ الكهرباء.
وحتى ل��و كانت ج��اف��ة ،لي�ست فكرة جيدة �أن يكون لديك
و�صلة كهرباء يف ال�سرير معك� .إنه �أمر م�أ�ساوي".

حب�س رجل �أفراد عائلته داخل بيت متهالك يف ظل ظروف بالغة
ال�سوء ،ملدة  17عاما ،دون �أن ينتبه �أحد م�ستغال حيلة املو�سيقى
ال�صاخبة للتغطية على جرميته .وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية �أن رجال برازيليا حب�س زوجته وطفليه ملدة  17عاما
يف مدينة ري��و دي جانريو ،حيث كانوا يف منزل تداعت جدرانه
ومل يكن الأثاث فيه �سوى فرا�ش قذر .و�أجرب الرجل �أفراد عائلته
على العي�ش يف املنزل املتهالك ك�سجناء لنحو عقدين من الزمن.
واحتجزت الأم وطفالها البالغان من العمر على التوايل ( )19و
( )22عاما مقيدين بال�سال�سل ،وتبني �أنهم يعانون من اجلفاف
ال�شديد و��س��وء التغذية .وب ��د�أت الق�صة عندما تلقت ال�شرطة
الربازيلية بالغا ب�ش�أن وجود م�شكلة ما يف منزل مبنطقة تعاين
الفقر ال�شديد واحلرمان غربي ريو دي جانريو .وبعد وقت ق�صري،
وج��دت ال�شرطة ما ب��دا �أن��ه ثالثة �سجناء "مقيدين ومت�سخني
وجائعني" هناك ،و�ألقت القب�ض على الأب .ويعرف الزوج ،الذي
حب�س �أف��راد عائلته با�سم "�سيد دي جاي" بني اجل�يران ب�سبب
املو�سيقى ال�صاخبة ،التي ا�ستخدمها حلجب �صرخات �ضحاياه.
وقالت تقارير حملية �إن �أفراد العائلة كانوا مي�ضون �أحيانا � 3أيام
بال طعام ،ف�ضال عن �إ�ساءات ج�سدية ونف�سية ال تتوقف بحقهم.

تك�سب الآالف من بيع الهواتف يف ال�سجن

خملوق غريب..ن�صف �إن�سان ون�صف كلب

وق�ع��ت �ضابطة �سجن ب��ري�ط��ان�ي��ة يف ح��ب �أح ��د النزالء،
وك�سبت �آالف ال��دوالرات عرب تهريب الهواتف املحمولة
�إىل ال�سجن بالتعاون معه .بعد �أن وقعت يف حب ال�سجني
ماركو�س �سولومون ،ب��د�أت �إمي��ا جون�سون “ 25عاماً”،
م��ن ديربي�شاير ،ال�ت��ي تعمل كحار�سة يف �سجن ات����ش �إم
ب��ي ��س��ودب��وري ،بتهريب ال�ه��وات��ف املحمولة �إىل ال�سجن
لقاء مبالغ مالية كبرية بالتعاون معه .و�إثر �إبرام الكثري
من �صفقات بيع الهواتف املحمولة لل�سجناء ،مت العثور
على رق��م هاتفها مع �أح��د ال�سجناء ،و�سرعان ما ك�شفت
التحقيقات عن تورطها يف تهريب الهواتف لنزالء ال�سجن.
�أث�ن��اء املحاكة �أك��د القا�ضي ج��ون��اث��ان بينيت� ،أن �ضباط
ال�سجن يجب �أن ي�ؤدوا خدمتهم العامة بكل فخر ،وجتنب
�إ�ساءة ا�ستخدام هذه الثقة يف �أعمال غري قانونية .و�أ�ضاف
القا�ضي بينيت ،ب�أن الهواتف املحمولة يف ال�سجن ت�ستخدم
لتمكني النزالء من القيام ب�أن�شطتهم الإجرامية ،وت�سهيل
عمليات ت�ه��ري��ب امل �خ��درات وت��ره�ي��ب ال���ش�ه��ود .وبح�سب
م�صادر ال�شرطة ،ف�إن الأموال التي كانت جتنيها جون�سون
من بيع الهواتف كانت تذهب حل�سابها امل�صريف اخلا�ص.
كما �أن ر�سائلها الن�صية مع ال�سجني �سولومون �أظهرت
عمليات �شراء ثالثة �أجهزة �آي فون  ،5sوجهازي �آي فون
 ،s6بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من الأجهزة الأخرى.

ع��ا���ش ��ص�ي��اد حل�ظ��ة رع ��ب حقيقية ب�ع��دم��ا مل��ح خم�ل��وق��ا ،و�صفه
بـ"ن�صف �إن�سان ون�صف كلب" ،على �ضفة �إح��دى الأنهار يف �سان
بينيتو التابعة لوالية تك�سا�س الأمريكية .وقال موقع "ديلي �ستار"
الربيطاين �إن الفيديو يظهر خملوقا يتجول بني الأع�شاب ،ثم
ي�شرب من النهر على �أربعة �أقدام ،قبل �أن يقف على قدميه ،الأمر
الذي �أرعب ال�صياد ،الذي مل تعرف هويته حتى الآن .وميكن �سماع
ال�صياد يت�ساءل" :ما هذا؟ هل هذا كلب �أم رجل �أم ماذا؟" .ويف ملح
الب�صر ،اختفى املخلوق عن الأنظار .وجرى تداول الفيديو ،على
نطاق وا�سع ،كما ع ّلق عليه �آالف امل�شاهدين .و�أ�شار البع�ض �إىل �أن
الأمر يتعلق بـ"دوغ مان" (الرجل الكلب) ،وهو خملوق �أ�سطوري
يو�صف ب�أنه "ن�صف �إن�سان ون�صف كلب" .لكن الباحث يف �ش�ؤون
احليوانات� ،أندي ماكغراث قال لـ"ديلي �ستار"" :من ال�صعب جدا
احلكم على هذه اللقطات ،لأن امل�سافة بني ال�صياد واملخلوق جتعل
التعرف عليه �أمرا م�ستحيال" .و�أ�ضاف" :هل نتعامل مع بع�ض
الأنواع غري املعروفة من القردة العمالقة املجهولة؟ هذه الأنواع
تعرف با�سم  Kra-Dhanيف �آ�سيا ويرتاوح ارتفاعها بني مرت
ون�صف ومرتين ،ولها وجه ي�شب الكلب و�أذنان حادتان".

والدة النمر الأندر بعد  20عاما من املحاولة

ق��ال ح��را���س بحديقة احل�ي��وان��ات الوطنية يف العا�صمة الكوبية
هافانا �أول �أول �أم�س اجلمعة �إن �شبال �آخر من النمور البنغالية
النادرة ولد يف احلديقة.
وج��اءت والدة النمر بعد �أك�ثر من ع��ام بقليل ،من ا�ستقبالها 4
�أ�شبال من هذه ال�ساللة ،من بينها منر �أبي�ض �شديد الندرة.
وت�أتي والدة الأ�شبال اخلم�سة بعد حماوالت امتدت ملدة  20عاما
مل�ساعدة ال�ساللة املهددة باالنقرا�ض على التكاثر.
وولدت الأ�شبال اخلم�سة من نف�س الأبوين فيونا وغارفيلد.
لكن للأ�سف ك��ان ال�شبل اجلديد هو الناجي الوحيد من �أربعة
�أ�شبال ول��دوا قبل �أ�سبوعني بعدما عانت الأ�شبال الأخ��رى من
م�شاكل حادة يف اجلهاز الع�صبي �أدت �إىل نفوقها.
ويعاين الوافد اجلديد ،الذي مل يتم الك�شف عن ا�سمه بعد ،من

الفقراء ن�صيبهم عاثر حتى مع كورونا
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عجول البحر النادرة �صور حمرية ..ال�سفينة يف البحر �أم يف ال�سماء؟ �أول وفاة بجدري القردة خارج �أفريقيا
مهددة باالنقرا�ض

ع�ل��ى ��ش��واط��ئ ن��واذي �ب��و يف �أق�صى
ال�شمال الغربي ملوريتانيا ،تعي�ش
م � �ئ� ��ات ال� �ف� �ق� �م ��ات ال � � �ن� � ��ادرة من
ف�صيلة ع �ج��ول ال�ب�ح��ر الرهبان
يف حمميتني ت�ت��وزع بينهما 360
عجل بحر راه��ب ،من �أ�صل 700
ع �ج��ل ،ه��ي ك��ل امل��وج��ود م��ن هذه
الف�صيلة النادرة.
يف �شهر مايو ع��ام � ،1997شهدت
حممية ال��ر�أ���س الأب�ي����ض لعجول
ال�ب�ح��ر �أ� �س��و�أ ك��ارث��ة بيئية ميكن
ت �� �ص ��وره ��ا ،ح �ي��ث ن �ف �ق��ت عجول
البحر الرهبان بن�سبة  70يف املئة،
ومل يبق منها �سوى ما يزيد قليال
على  60عجال.
ك ��ان م ��ا ح �� �ص��ل ن�ت�ي�ج��ة النت�شار
فريو�س غام�ض ،وكذلك لظاهرة
تعرف باملد الأح�م��ر ،حيث تنت�شر
ال �ط �ح��ال��ب احل� �م ��راء امل�سمومة،
ف� �ت� ��أك� �ل� �ه ��ا ال � �ف � �ق � �م� ��ات ف �ت �م ��وت
بالت�سمم.
ور�أى ع��دد م��ن املراقبني �أن ذلك
�سي�شكل نهاية املحمية التي �أن�شئت
قبل عقد من ذلك التاريخ.
�إال �أن حمدي مبارك رئي�س منظمة
ال�ن�ج��اح وامل �� �ش��رف ع�ل��ى حمميتي
عجول البحر الرهبان يف نواذيبو،
ق � ��ال لـ"�سكاي ن� �ي ��وز عربية":
"بالعمل وامل�ث��اب��رة وبتوفيق من
اهلل ،ا�ستطعنا ا�سرتداد نف�س العدد
الذي كان لدينا قبل الكارثة".
مت �إن�شاء حممية الر�أ�س الأبي�ض
عام  1986من �أجل حماية عجول
ال �ب �ح��ر ،وه� ��ي ت��اب �ع��ة للحظرية
الوطنية حلو�ض �آرغ�ين ،وتقع يف
�شبه جزيرة الر�أ�س الأبي�ض.
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ظهرت باخرة عمالقة يف مقاطع فيديو وك�أنها تطفو يف ال�سماء قبالة
�سواحل كورنوال غربي بريطانيا ،لكنها لي�ست كذلك.
وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن ال�سبب ال��ذي دف��ع البع�ض
لالعتقاد �أن ال�سفينة تطفو يف ال�سماء هو الوهم الب�صري.
و�أ�ضافت �أن هذه الظاهرة ت�ؤثر على الطريقة التي ينتقل بها ال�ضوء عرب
الهواء خالل درج��ات ح��رارة خمتلفة .ور�صدت ال�صور الباخرة العمالقة
"حتوم" قبالة مدينة بريانبورث ،على ال�ساحل ال�شمايل لكورنوال ،غربي
بريطانيا .وقالت ليزي الربالي�ستري ،التي التقطت الفيديو� ،إنها ذهلت من
هذه الظاهرة املحرية �صباح اخلمي�س املا�ضي وا�صفة ما �شاهدته بـ"الرائع
للغاية" .و�أ�ضافت �أن��ه ال�سفينة كانت را�سية قبالة �سواحل املدينة منذ
ب�ضعة �أيام ،حيث كانت موجودة يف الأفق ،لكن "عندم عدت �إىل منزيل من
امل�شي ،الحظت �أنها (ال�سفينة) كما لو كانت تطري" .وين�ش�أ الوهم الب�صري
عندما ت�سخن حرارة ال�شم�س يف الغالف اجلوي فوق الياب�سة والبحر ،مما
يخلق تدرجا يف درج��ات احل ��رارة ،ونتيجة ذل��ك �ستكون هناك طبقة من
الهواء الدافئ فوق طبقة �أخ��رى من الهواء البارد ،وهو ما ي��ؤدي �إىل �أن
ال�ضوء القادم من ال�سفينة �أثناء مروره عرب الفجوات يف التيارات الهوائية
ينحرف .ويفرت�ض الدماغ �أن ال�ضوء ي�سري يف خطوط م�ستقيمة ،لذلك
عندما ينحني يعتقد �أن الأ�شياء �ستكون يف مكانها ،وب�سبب التناق�ض بني
الأمرين تن�ش�أ ظاهرة ال�سراب.

طالبة كفيفة من �أوائل الثانوية العامة
ا�ستطاع عدد من الطلبة يف م�صر ح�صد املراكز الأوىل يف ال�شهادة الثانوية
الأزهرية بعد تخطي العديد من التحديات ،من بينهم الطالبة الكفيفة
رمي عي�سى ،وه��و م��ا دف��ع الإم��ام الأك�ب�ر� ،شيخ الأزه��ر �أح�م��د الطيب �إىل
�إجراء مكاملة هاتفية معها لتنهئتها على التفوق وال�شد من �أزرها ال�ستكمال
م�سرية النجاح يف املراحل الدرا�سية القادمة.
واختلطت الكلمات يف فم الطالبة رمي عي�سى من �شدة ال��ذه��ول ،عندما
تلقت ات�صاال هاتفيا من �شيخ الأزه��ر ،وفقا لرواية والدها ملوقع "�سكاي
ن�ي��وز عربية" ق�ب��ل ي��وم م��ن �إع�ل�ان ن�ت��ائ��ج ال�ث��ان��وي��ة الأزه��ري��ة ليخربها
بح�صولها على املركز الأول بال�شعبة الأدبية من املكفوفني.
وي�ؤكد الأب ملوقع "�سكاي نيوز عربية" �أن "رمي ت�ستحق عن جدارة التواجد
على ر�أ���س قائمة املتفوقني من الطلبة يف م�صر" ،منوها �إىل "�إخال�صها
ال�شديد جتاه العملية التعليمية و�سعيها امل�ستمر لإيجاد حلول للتعامل مع
فقدان الب�صر حتى تتمكن من مراجعة املواد الدرا�سية دون عائق ف�ضال
ع��ن حتليها بال�صرب خ�لال التعامل م��ع ال�صعوبات وحماربتها ال�شعور

�سجلت دول �ت��ان ج��دي��دت��ان� ،أول ح��ال��ة وف ��اة من
ج��دري ال�ق��ردة ،لتنذر بانت�شار امل��ر���ض يف قارتي
�أوروبا و�أمريكا اجلنوبية على حد �سواء.
و�أع �ل �ن��ت �إ��س�ب��ان�ي��ا �أول �أول �أم ����س اجل�م�ع��ة وفاة
�شخ�ص ج��راء الإ�صابة بجدري ال�ق��ردة ،وه��و ما
و�صفته و�سائل الإع�لام الإ�سبانية ب�أنه اول وفاة
من نوعها يف االحتاد الأوروبي.
وقالت وزارة ال�صحة الإ�سبانية �إن � 120شخ�صا
نقلوا �إىل امل�ست�شفى حتى الآن م�صابني بجدري
القردة ،وتويف �شخ�ص واحد .وقالت وكالة الأنباء
الإ�سبانية وو�سائل �إعالم �أخرى �إن هذه كانت �أول
حالة وفاة ب�سبب جدري القردة يف البالد.
ومل ت��دلِ ال��وزارة مبزيد من التفا�صيل ،وقالت
ف �ق��ط �إن �إ� �س �ب��ان �ي��ا ظ �ه��رت ب �ه��ا  4298ا�صابة
باملر�ض ،م��ن بينها  3500حالة تقرييا لرجال
مار�سوا اجلن�س مع رج��ال �آخ��ري��ن ،كما ك��ان من
بني �إجمايل امل�صابني  64امر�أة فقط.
وق�ب��ل �إع�ل�ان �إ��س�ب��ان�ي��ا �أول ح��ال��ة وف ��اة� ،سبقتها
بب�ضع ��س��اع��ات ال�ب�رازي��ل� ،أك�ب�ر دول��ة يف �أمريكا
اجلنوبية.

خل�صت درا�سة جديدة �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين يعي�شون
حت��ت خ��ط الفقر ه��و الأك�ث�ر عر�ضة للمعاناة مم��ا بات
ي �ع��رف مب��ر���ض "كوفيد الطويل" ،ن�ت�ي�ج��ة الإ�صابة
بفريو�س كورونا .وذكرت الدرا�سة ،التي ن�شرت تفا�صيلها
�شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية� ،أن الأ�شخا�ص الذين
يعانون م��ن �أع��را���ض ف�يرو���س ك��ورون��ا مل��دة تزيد على 4
�أ�سابيع يرجح �أن يكونوا من الفقراء ،وما مييزهم �أنهم
يعي�شون يف منازل تقدمها احلكومة �أو املنظمات الأهلية
ل�شد فقرهم �أو يتقدمون بطلبات �إعانة.

يف الربازيل ...النحل كنز لي�س معروفا على نطاق وا�سع
تخرج �آالف النحالت من �صندوق خ�شبي مليء
ب��الأق��را���ص ال���ش�م�ع�ي��ة مب �ج��رد �أن ي�ف�ت��ح لويز
لو�ستو�سا الغطاء ،ثم حتوم هذه احل�شرات حول
الرجل م�شكل ًة ما ي�شبه ال�سحابة.
يخ�ص�ص لو�ستو�سا وقت فراغه لرتبية نوع من
النحل املحلي ال��ذي ي ��زداد ا�ستخدام ع�سله يف
قطاع فن الطبخ �إىل جانب ا�ستعماله يف ت�صنيع
الأدوية وم�ستح�ضرات التجميل .ويقول لوكالة
فران�س بر�س �إنّ هذه املهمة "مذهلة!".
وال يرتدي لو�ستو�سا �إال قمي�صاً �أكمامها طويلة
و� �س��روال جينز وقبعة جم�ه��زة بغطاء حلماية
وجهه من النحل.
وي�ع��ود �سبب ارت��دائ��ه ثياباً ع��ادي��ة �إىل �أنّ نحل
�ضئيل الإب��رة ال يل�سع وي�ستطيع التعاي�ش مع
الب�شر .كذلك ،ي�ؤدي هذا النوع من النحل دوراً
ك �ب�يراً يف ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،وه��و م��ا �أث ��ار اهتمام
لو�ستو�سا.

بيون�سيه تتعر�ض التهامات
بال�سرقة

اكت�سحت م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ب��أخ�ب��ار الفنانة العاملية بيون�سي ه بعد
�إطالقها �ألبومها اجلديد "."Renaissance
وتعر�ضت بيون�سيه لوابل من االتهامات بال�سرقة.
وبالتفا�صيل ،ع ّلقت املغنية الأمريكيةكيلي�س بعد يوم من �صدور �ألبوم بيون�سيه
على من�شور �شاركته �صفحة معجبني بها احتفا ًال بالتعاون بني املغنيتني كاتب ًة:
"�أنا �أي�ضاً عقلي ال ي�ستوعب .فق ّلة االحرتام واجلهل املطلق ،الذي �أظهره ه�ؤالء
الثالث "�أي بيون�سيه وفاريل ويليامز وت�شاد هوغو" �أمر مذهل".
و�أ�ضافت" :علمت بالأمر ك�سائر النا�س .ال �شيء كما يبدو .بع�ض الأ�شخا�ص يف
هذا املجال من دون روح ويفتقرون النزاهة وقد متكنوا من خداع اجلميع".

وبد�أت تراود لو�ستو�سا ،وهو رئي�س معهد "�أبيال
ناتيفا" يف برازيليا ،فكرة �إنتاج �ستة �أن��واع من
النحل بعدما �أدرك �إىل جانب باحثني �آخرين �أنّ
هذه الأنواع مهددة باالنقرا�ض.
ويقول "مل يكن النحل وحده مهدداً باالنقرا�ض
بل الطبيعة ب�أكملها".
وي�ق��ول لو�ستو�سا �أث�ن��اء وج��وده يف املعهد الذي
ينظم فيه ور��ش��ات عمل تتمحور على مو�ضوع
تكاثر النحل ويبيع فيه كذلك منتجات الع�سل
"ن�شرح للأطفال �أنّ هذا النوع من النحل ال
يل�سع وهو �ضروري للبيئة وللطبيعة ف�ض ً
ال عن
�أنه ي�ساعد الب�شر".
ومع �أنّ الطلب على النحل غري الال�سع ارتفع
خ�ل�ال اجل��ائ �ح��ة �إذ ب ��د�أ ع ��دد م��ن الأ�شخا�ص
يربونه يف منازلهم� ،إال �أنّ هذه احل�شرات تبقى
كنزاً غري معروف ب�شكل كبري يف الربازيل التي
ت�ضم �أنواعاً كثرياً من النحل.

راغب عالمة يف
م�سرح قرطاج
يف م ��دارج م�سرح ق��رط��اج الأثري
ح �� �ض��رت �آالف اجل �م��اه�ي�ر ليلة
الأح��د لتغني مع النجم اللبناين
راغ��ب عالمة يف واح��دة من �أجنح
�� �س� �ه ��رات ال � � � ��دورة  56ملهرجان
ق ��رط ��اج ال� � ��دويل .واه� �ت ��ز م�سرح
قرطاج فرحا ورق�صا طيلة �ساعات
م �ع �ل �ن��ا جن ��اح ��ا ب� ��اه� ��را متجددا
لراغب عالمة الذي غنى باقة من
�إنتاجاته القدمية واجلديدة �أمام
�أج �ي��ال خم�ت�ل�ف��ة م��ن حم�ب��ي فنه
ال��ذي��ن غ�ن��وا معه دون ت��وق��ف "يا
بنت ال�سلطان" و"قلبي ع�شقها"
و"اللي باعنا" وغريها .ويف ندوة
�صحفية بعد احل�ف��ل ،ق��ال راغب
عالمة �إن بينه وبني تون�س "ق�صة
ح��ب ال تخفى ع�ل��ى �أحد" .وعرب
عالمة عن فرحه بح�ضور ثالثة
�أجيال �ضمن جماهري حفله" :لقد
�شاهدت اجل��دة واالبنة واحلفيدة
م �ع��ا داخ � ��ل امل �� �س��رح وغ� �ن ��وا معي
جميعهم وه ��ذا م���ش�ه��د ي�ب�ع��ث يف
فرحا ال ي�شرح بالكالم �إن��ه احلب
امل �ت �ب��ادل ب�ي�ن��ي وب�ي�ن جمهوري".
وعرب النجم اللبناين عن اندها�شه
ب � ��أن اجل �م �ه��ور ك �ل��ه ك ��ان يحفظ
�أغ��ان �ي��ه ح�ت��ى الأط �ف��ال وال�شباب
الذين رددوا معه �أغاين طرحها يف
ال�سوق قبل والدتهم ب�سنوات وفق
ت�ع�ب�يره� .أم ��ا اجل�م��اه�ير الغفرية
التي �شاركت راغ��ب عالمة الغناء
وامل�ت�ع��ة ف�ق��د راب ��ط الآالف منهم
دون تذمر ل�ساعات يف ق��رط��اج يف
انتظار �أن تفتح �أب��واب امل�سرح كما
نفذت تذاكر احلفل قبل � 10أيام
من موعده.

