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تركيا: خروج �أول �شحنة حبوب 
من �ملو�نئ �لأوكر�نية �ليوم

•• �أنقرة-وكاالت:

�أن�شطة  ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  �لأح��د  �أم�س  �أن��ق��رة وكييف  بحثت 
�إ���ش��ط��ن��ب��ول حول  يف  �جل��اري��ة  �مل�����ش��رك  �لتن�شيق  م��رك��ز 
�شحنة  �أول  خ��روج  �أن  معلنة  �حلبوب،  �شحن  ��شتعد�د�ت 

حبوب من �ملو�نئ �لأوكر�نية �شيكون �ليوم �لثنني.
ج���اء ذل���ك يف �ت�����ش��ال ه��ات��ف��ي ب��ني وزي���ر �ل��دف��اع �لركي 
ريزنيكوف  �أوليك�شي  �لأوك����ر�ين  ون��ظ��ره  �أك���ار  خلو�شي 
ووزير �لبنية �لتحتية �أولك�شندر كوبر�كوف، بح�شب بيان 

�شادر عن �لدفاع �لركية.
و�أو�شح �لبيان �أن �لوزر�ء �أعربو� عن �رتياحهم ل�شتكمال 
�لأعمال �لتقنية، و�لتخطيط لبدء �ل�شحن يف �أقرب وقت 
�أف����ر�د مركز  ممكن بعد �ل���ش��ت��ع��د�د�ت �لإد�ري�����ة، وع��م��ل 

�لتن�شيق �مل�شرك بتنا�شق وتعاون.
يف �ل�����ش��ي��اق، ق���ال �ل��رئ��ي�����س �لأوك������ر�ين �أم�����س �لأح����د �إن 
حم�شول �لبالد هذ� �لعام قد يكون ن�شف �لكمية �ملعتادة 

ب�شبب �حلرب �لرو�شية.
على  بالإجنليزية  زيلين�شكي  فولودمير  �لرئي�س  وكتب 
ت��وي��ر ق��ائ��ال »حم�شول �أوك��ر�ن��ي��ا ه��ذ� �ل��ع��ام م��ه��دد باأن 

يكون �أقل مبقد�ر �لن�شف«.
�أزمة  ه��و جت��ن��ب ح���دوث  �لرئي�شي  »ه��دف��ن��ا  �أ���ش��اف  ك��م��ا 
غذ�ء عاملية ب�شبب �حلرب �لرو�شية. ما ز�لت هناك طرق 
بديلة لت�شليم �شحنات �حلبوب«. و�لأربعاء، �شهدت مدينة 
�إ�شطنبول �فتتاح مركز �لتن�شيق �مل�شرك ل�شمان �ل�شحن 

�لآمن للحبوب من �ملو�نئ �لأوكر�نية.
ويف 22 يوليو-، جرت يف �إ�شطنبول مر��شم توقيع »وثيقة 
مبادرة �ل�شحن �لآمن للحبوب و�ملو�د �لغذ�ئية من �ملو�نئ 
�لأوكر�نية« بني تركيا ورو�شيا و�أوكر�نيا و�لأمم �ملتحدة.
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رئي�س �لدولة ونائبه يتلقيان برقيات 
تهنئة بال�شنة �لهجرية �جلديدة

•• �أبوظبي-و�م:

ز�يد  بن  �ل�ش����يخ حمم����د  �ل�ش����مو  تلق�����ى �شاح����ب 
برقي����ات  �هلل«  »حفظ���ه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان،  �آل 
�لهج�����رية  �ل�����ش��ن��ة  ح���ل���ول  مب��ن��ا���ش�����������ب��ة  تهنئ�����ة 
و�لفخامة  �جل���الل���ة  �أ����ش���ح���اب  م���ن  �جل�����������������دي��دة 

�لعربية  �ل���دول  و�أم����ر�ء  وروؤ���ش��اء  ملوك  و�ل�شمو، 
و�لإ�شالمية.  كما تلق����ى �شاح�����ب �ل�ش����مو �ل�ش����يخ 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكت����وم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئي���س جمل�س �لوزر�ء حاك�����م دب������ي »رع������اه �هلل«، 
�ل�شنة  حلول  مبنا�شبة  مماثلة  تهنئ����ة  برقي������ات 

�لهجرية �جلديدة.
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�لرئي�س �لرو�شي ووزير دفاعه وقائد �لبحرية خالل �لعر�س مبنا�شبة يوم �لبحرية �لرو�شية، يف �شان بطر�شربج »� ف ب«

�مر�أة تلتقط �شورة ل�شو�مع �حلبوب �ملنهارة جزئًيا يف بروت.    »رويرز«

الكاظمي يعلن »تعطيل« الدوام الر�سمي 

�لعت�شام يتو��شل يف برملان �لعر�ق.. وقائمة مطالب طويلة
•• بغد�د-وكاالت:

و��شل �أن�شار �لتيار �ل�شدري يو��شلون 
�لربملان  م��ق��ر  يف  �مل���ف���ت���وح  �لع���ت�������ش���ام 
�لعر�قي لليوم �لثاين، مع وجود قائمة 
و�ل�شيناريو  �لطويلة  �ل�شدر  مطالب 

�لقادم جمهول.
�ل���ت���ي���ار مقتدى  وي����وؤك����د مم��ث��ل زع���ي���م 
تنفيذ  ره��ن  �لعت�شام  رف��ع  �أن  �ل�شدر 
�لتيار  �أن  �إىل  لف���ت���ا  �مل���ط���ال���ب،  ه����ذه 
�ل�����ش��دري م�شمم ع��ل��ى �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 

�لعت�شام حتى �للحظة.
وتو�لت دعو�ت �لتهدئة و�شبط �لنف�س 
يوماً  �ل��ب��الد  عا�شت  �أن  بعد  �ل��ع��ر�ق  يف 
��شتثنائياً حيث �قتحم منا�شرون للتيار 
�ملنطقة  د�خ��ل  �لربملان  مبنى  �ل�شدري 
بغد�د  و����ش���ط  �مل��ح�����ش��ن��ة يف  �خل�������ش���ر�ء 
معلنني �عت�شاماً مفتوحاً د�خله، وذلك 
�حتجاجاً على تر�شيح �لإطار �لتن�شيقي، 
�ملو�يل لإي��ر�ن، حممد �شياع �ل�شود�ين، 

ملن�شب رئي�س �لوزر�ء.
�لعر�قي  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ووج��ه 
يف  �لر�شمي  �ل��دو�م  بتعطيل  �لكاظمي، 
�ملوؤ�ش�شات �لر�شمية كافة �أم�س يف �أعقاب 
�قتحام �آلف من �أن�شار �لتيار �ل�شدري 
للمنطقة �خل�شر�ء و�إعالنهم �لعت�شام 

د�خل مقر �لربملان.
ودعت �أطر�ف �شيا�شية عر�قية �إىل حو�ر 

�أن�شار مقتدى �ل�شدر يتناولون �لغد�ء خالل �عت�شام يف مبنى �لربملان. »رويرز« 

العقيدة البحرية الرو�سية اجلديدة تعترب اأمريكا التهديد الأكرب

بوتني: �أ�شطولنا م�شتعد ملو�جهة كل من يهددون �أمننا
�نهيار جزء من �شو�مع مرفاأ بريوت 

تعدم  �ل�شومالية  »�ل�شباب« 
لأمريكا �لتج�ش�س  بذريعة   7

•• مقدي�شو-وكاالت:

قالت جماعة »�ل�شباب« �ل�شومالية 
�ملن�شة  عرب  �لأح��د  �أم�س  �لإرهابية 
للجماعة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل���دع���ائ���ي���ة 
�إن���ه���ا �أع���دم���ت ���ش��ب��ع��ة �أ���ش��خ��ا���س يف 

�ل�شومال.
وزعمت �جلماعة �أن �شتة من هوؤلء 
�لقتلى كانو� جو��شي�س، يعملون يف 
و�ل�شومالية،  �لأمريكية  �ملخابر�ت 
ل��ذل��ك ك��ان��و� م�����ش��وؤول��ني ع��ن مقتل 

�أع�شاء رفيعي �مل�شتوى باجلماعة.
وج��رت عمليات �لإع���د�م يف منطقة 
»باي« جنوب، بالقرب من مقدي�شو. 
و�أكد ع�شو بحكومة منطقة »باي«، 
يدعى حممد �أحمد، ووزير �لإعالم 
�إليا�س  �ل�����ش��وم��ال،  غ���رب  ب��ج��ن��وب 
���ش��ع��ي��د �ل��ت��ق��اري��ر ل��وك��ال��ة �لأن���ب���اء 

�لأملانية.
ع�������ش���ر�ت من  �أن  �أح���م���د  و�أ�����ش����اف 
ي�شهدو�  لأن  �����ش���ط���رو�  �مل���دن���ي���ني 
تنفيذ �لإعد�م من قبل �لإرهابيني.

وي�شهد �ل�شومال، �لذي يبلغ تعد�د 
ن�شمة  م��ل��ي��ون   16 ح����و�يل  ���ش��ك��ان��ه 
�أعمال  �لإف��ري��ق��ي  �ل��ق��رن  وي��ق��ع يف 
»�ل�شباب«  �أي��دي جماعة  عنف، على 

منذ �شنو�ت.
وك������ث������ر�ً م������ا ت����ه����اج����م �جل���م���اع���ة 
�لإره�����اب�����ي�����ة، �ل���ت���ي ت�����ش��ي��ط��ر على 
يف  �لأر����ش��ي  م��ن  �شا�شعة  م�شاحات 
�ملناطق �جلنوبية و�لو�شطى ، قو�ت 

�لأمن و�ملدنيني.

»�حلرية و�لتغيري« بال�شود�ن: ترتيبات 
د�شتورية جديدة خالل �أ�شبوعني

•• �خلرطوم-وكاالت:

�أف���اد ق��ي��ادي ب��ارز يف ق��وى �حل��ري��ة و�لتغير يف �ل�����ش��ود�ن، �لإع���الن عن 
ترتيبات د�شتورية ورئي�س وزر�ء مدين خالل �أ�شبوعني.

�إن قوى  تربيون«،  »�شود�ن  �شليمان، يف مقابلة مع  �لفكي  وق��ال حممد 
�لثورة �شتعلن خالل �أ�شبوعني ترتيبات د�شتورية جديدة ورئي�س وزر�ء 

مدين.
لت�شكيل  و����ش��ع��ة  �شالحيات  �شيمنح  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  كما 
�لأمر  يجري  �أن  �شريطة  �شخ�س،  �أي  عليه  ُيفر�س  �أن  دون  حكومته 

بالت�شاور مع »قوى �لثورة«.
كذلك، �أو�شح �لفكي �أن �لقوى �ملعنية بهذ� �لتعيني هي �حلرية و�لتغير 
�ملقاومة وكيانات  �ل�شالم وجلان  �تفاق  �ملوقعة على  �مل�شلحة  و�حلركات 
مدنية �أخرى، و�أنها تنظر �لآن يف عدة تر�شيحات لختيار �أحدهم رئي�شا 
�أم��ام �لربملان  �ل��وزر�ء �شيكون م�شوؤول  �أن رئي�س  ل��ل��وزر�ء. وحت��دث عن 
�ل�شيادة  جمل�س  �إل��غ��اء  متوقًعا  �لتنفيذي،  �جل��ه��از  �أد�ء  ع��ن  �لنتقايل 
تقدمي  و�لتغير  �حلرية  تعتزم  �ل��ذي  �جلديد  �لد�شتوري  �لإع��الن  يف 

م�شودته �إىل قوى �لثورة للت�شاور حوله.

•• عو��شم-وكاالت:

فالدمير  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  وق��ع 
بوتني �أم�س �لأحد على مر�شومني 
�لبحرية  �ل��ع��ق��ي��دة  �إق�������ر�ر  ح����ول 
�ل����رو�����ش����ي����ة وم����ي����ث����اق �لأ�����ش����ط����ول 

�لع�شكري �لرو�شي.
�لبحرية  �ل���ع���ق���ي���دة  وت���ت�������ش���م���ن 
�لنقاط  �جل������دي������دة،  �ل����رو�����ش����ي����ة 

�لتالية:
�لرو�شية،  �لبحرية  �لعقيدة  تعترب 
�لأكرب،  �لتهديد  هي  و��شنطن  �أن 
�مل����ت����ح����دة نحو  �ل������ولي������ات  ف���ن���ه���ج 
�لعاملية  �مل���ح���ي���ط���ات  يف  �ل��ه��ي��م��ن��ة 
مبثابة حتد رئي�شي لالأمن �لقومي 
نقلته  ما  وف��ق  �لحت��ادي��ة،  لرو�شيا 

وكالة »�إنرفاك�س«.
�لبحرية  �ل���ع���ق���ي���دة  ت���ن�������س  ك���م���ا 
�شريع  ب�شكل  �ل���رد  ع��ل��ى  �جل��دي��دة 

على كل من يهدد �شيادة مو�شكو.
وعقب هجوم بطائرة م�شرة على 
ق��ي��ادة �لأ���ش��ط��ول �ل��رو���ش��ي للبحر 
���ش��ي��ب��ا���ش��ت��وب��ول، ح�شر  �لأ����ش���ود يف 
�لرئي�س �لرو�شي فالدمير بوتني 
�لرو�شية  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  عر�س 
�شان بطر�شربغ، م�شقط  يف مدينة 

ر�أ�شه.
و�أكد بوتني، يف �لكلمة �لتي �ألقاها 

•• بريوت-وكاالت:

ق��ال �شاهد روي��رز �إن ج��زء�ً من 
���ش��و�م��ع �حل��ب��وب مب��رف��اأ بروت 
�ن��ه��ار ب��ع��د ظ��ه��ر �لأح����د و�شوهد 
عمود �شخم من �لغبار و�لدخان 

يت�شاعد يف �ملنطقة.
��شتعل ببطء يف  وك��ان حريق قد 
وق���ت ���ش��اب��ق م���ن ه���ذ� �ل�����ش��ه��ر يف 
�أنقا�س �شو�مع �حلبوب يف �ملرفاأ. 
�شخم  ك���ي���م���اوي  �ن���ف���ج���ار  و�أدى 
�آب  �أغ�شط�س  �ل��ر�ب��ع من  وق��ع يف 
�إىل  ب����روت  م���رف���اأ  يف   2020

�شقوط �أكرث من 215 قتيال.
�للبنانية  �ل�����ش��ل��ط��ات  وح�������ذرت 
�أي��ام من �أن �جل��زء �ل�شمايل  قبل 
معّر�س  �لنفجار  جر�ء  �ملت�شّدع 
وحتولت  �ل�������ش���ق���وط«.  ل����»خ���ط���ر 
�لإه�����ر�ء�ت رم���ز� لن��ف��ج��ار مرفاأ 
�لر�بع  يف  ت�شبب  �ل���ذي  ب����روت، 
 2020 �آب-�أغ���������ش����ط���������س  م�����ن 

�شخ�س  مئتي  م��ن  �أك���رث  مبقتل 
و�إ�شابة �أكرث من 6500 �آخرين 

بجروح.
�لبالغ  �لإه����ر�ء�ت،  �مت�شت  وق��د 
تت�شع  وكانت  48 مر�ً  �رتفاعها 
�حلبوب،  م��ن  ط��ن  �أل���ف  ل�120 
ع�شف  م������ن  �لأك�����������رب  �ل����ق���������ش����م 

بذلك  لتحمي  �مل��دّم��ر  �لن��ف��ج��ار 
�لعا�شمة  م���ن  �ل��غ��رب��ي  �ل�����ش��ط��ر 
من دمار مماثل ملا حلق ب�شطرها 

�ل�شرقي، وفق خرب�ء.
تز�ل  ل  �ل��ب��ي��ئ��ة،  وز�رة  وبح�شب 
�ل�شو�مع �جلنوبية ثابتة من دون 

ر�شد �أي حركة تهدد �شالمتها.

»�ل�شيء  �أن  على  م�����ش��دد�ً  �لهائلة، 
�لبحرية  ق���درة  ه��و  هنا  �لرئي�شي 
�إن��ه��ا ق���ادرة على �لرد  �ل��رو���ش��ي��ة... 
يقرر  م��ن  ك��ل  على  �ل���ربق  ب�شرعة 

�لتعدي على �شيادتنا وحريتنا«.
و�شدد على �أنه »من و�جبنا حماية 
وقع  �أن��ه  كا�شفاً  �لرو�شي«،  �لحت��اد 
جديدة  بحرية  عقيدة  �إق���ر�ر  على 

مل ُتن�شر تفا�شيلها بعد.
�ل�شوت  من  �أ�شرع  �لأ�شلحة  وه��ذه 
ت�������ش���ع م���������ر�ت. و�أج�����������رت رو����ش���ي���ا 
�خ����ت����ب����ار�ت ���ش��اب��ق��ة ع���ل���ى �إط�����الق 
�شفن  م����ن  ت�������ش���رك���ون  ����ش���و�ري���خ 
�لعام  خ����الل  وغ���و�����ش���ات  ح��رب��ي��ة 

�ملا�شي.
�إعالن  من  �شاعات  بعد  ذل��ك  ياأتي 
ح��اك��م ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��وب��ول �ل��و�ق��ع��ة يف 
ميخائيل  �ل����ق����رم  ج����زي����رة  ���ش��ب��ه 
بطائرة  هجوماً  �أن  ر�زفوزجاييف 
�لأ�شطول  مقر  ��شتهدف  م�شرة 
مدينة  يف  �لأ���ش��ود  للبحر  �لرو�شي 
عن  �أ�شفر  ما  �لأح��د  �شيبا�شتوبول 

جرح 6 �أ�شخا�س.
تلغر�م:  على  ر�زفوزجاييف  وكتب 
�لقوميون  ق����رر  �ل����ي����وم،  »����ش���ب���اح 
�لأ�شطول  عيد  �إف�شاد  �لأوكر�نيون 
به مو�شكو  �ل��ذي حتتفل  �لرو�شي« 

�لأحد، وفق فر�ن�س بر�س.

�حلربي  �لأ���ش��ط��ول  ي���وم  مبنا�شبة 
�لرو�شي �لأحد، �أن بالده �شت�شمن 
�أمن حدودها، لفتاً �إىل �أن �أ�شطولها 
�شيو�جه كل من يهدد �أمنها. وقال: 
»�شن�شمن �أمن حدودنا بثبات وبكل 
م�شتعد  و�لأ����ش���ط���ول  �لأ����ش���ال���ي���ب، 
�أمننا،  ي���ه���ددون  م���ن  ك���ل  مل��و�ج��ه��ة 
و�ملهمات  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ل��ك��ل  وج���اه���ز 

�لتي توكل �إليه«.
كما �أ�شاف: »لدينا �شو�ريخ بحرية 

وقو�تنا  �ل���ع���امل  يف  ل��ه��ا  م��ث��ي��ل  ل 
�لبحرية على كفاءة عالية«.

من  ك����روز  �ل�����ش��و�ري��خ  �أن  و�أردف 
طر�ز ت�شركون �لتي تفوق �شرعتها 
�شرعة �ل�شوت �شتن�شم لالأ�شطول 
�أ�شهر  �لرو�شي يف غ�شون  �لبحري 
قليلة و�شت�شتند مناطق ن�شرها �إىل 
�شو�ريخ  �لرو�شية، و��شفاً  �مل�شالح 
�شرعتها  ت���ف���وق  �ل���ت���ي  ت�����ش��رك��ون 

�شرعة �ل�شوت باأنها فريدة.

لقدر�ت  ح���دود  »ل  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
و�شنو��شل  ت�����ش��رك��ون،  ���ش��و�ري��خ 
�لتقنيات  خم���ت���ل���ف  �����ش���ت���ك�������ش���اف 

�لبحرية«.
»ت�شليم  �أن  ب��وت��ني  �أو����ش���ح  ك��ذل��ك 
�مل�شلحة  للقو�ت  �ل�شو�ريخ«  ه��ذه 
�لأ����ش���ه���ر  ����ش���ي���ب���د�أ يف  �ل����رو�����ش����ي����ة 
�لأمر�ل  فرقاطة  �شتكون  �ملقبلة. 
جور�شكوف �أول من يخو�س مهمة 
�لأ�شلحة  هذه  متنها  وعلى  قتالية 

رئي�س �لدولة ونائبه 
يعزيان رئي�س �لفلبني 
يف وفاة فيدل ر�مو�س

•• �أبوظبي-و�م:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( 
برقية تعزية �إىل فخامة فرديناند ماركو�س رئي�س جمهورية �لفلبني يف وفاة 

فيدل فالديز ر�مو�س �لرئي�س �لفلبيني �ل�شابق.
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( برقية تعزية مماثلة �إىل فخامة  رئي�س جمل�س 

فرديناند ماركو�س رئي�س جمهورية �لفلبني.

�ص 07

�ص 10

�ص 17

اجلل�سة الرابعة من الربملان العربي للطفل 
توؤكد اأهمية توفري الدعم والأمن الغذائي

اأخبار الإمارات

كرة الثلج.. كيف انقلبت العقوبات 
الرو�سية على دول الغرب؟

عربي ودويل

3 ميداليات  لل�سحي والكلباين واملطرو�سي 
يف ريو دي جانريو جراند �سالم للجوجيت�سو

الفجر الريا�سي

جاد لتجنيب �لبالد �أي خماطر حمتملة 
بعد �قتحام �ملنطقة �خل�شر�ء و�لربملان، 
�لكتل  �لكاظمي  م�شطفى  حمل  فيما 
وطالبها  �لت�شعيد  م�شوؤولية  �ل�شيا�شية 

بتقدمي تنازلت لتجاوز �لأزمة.
وج��اءت ه��ذه �ل��ت��ط��ور�ت، خ�شو�شا من 
تعبر�  �ل�����ش��دري،  �لتيار  �أن�شار  جانب 
عن رف�شهم لر�شيح حممد �ل�شود�ين 

رئي�شا للوزر�ء.
�لتيار  ع���ن���ا����ش���ر  م����ن  �لآلف  وك�������ان 
�خل�شر�ء،  �ملنطقة  �قتحمو�  �ل�شدري 
�شديدة �لتح�شني و�شط بغد�د، ودخلو� 
�لثانية يف  للمرة  وذل��ك  �ل��ربمل��ان،  قاعة 

غ�شون �أيام.
ووق�����ع�����ت م�����و�ج�����ه�����ات م���ت���ق���ط���ع���ة بني 
بحماية  �مل��ك��ل��ف��ة  و�ل���ق���وة  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
�شماع  �إىل  م�شر�  �خل�����ش��ر�ء،  �ملنطقة 
دوي �أ�شو�ت قنابل �لغاز �مل�شيلة للدموع 
�ل��و���ش��ول �إىل  �مل��ت��ظ��اه��رون  كلما ح���اول 

�ملنطقة.
ت�����ش��اع��د �لأو������ش�����اع وج����ه رئي�س  وم����ع 
�لكاظمي  م�شطفى  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل����وزر�ء 
�ل�شيا�شية  �ل��ك��ت��ل  ف��ي��ه��ا  ح��م��ل  ك��ل��م��ة 
بتغليب  وطالبها  �لت�شعيد،  م�شوؤولية 
ل��غ��ة �حل����و�ر وت��ق��دمي ت��ن��ازلت لتجاوز 

�لأزمة.

احلرب يف اأوكرانيا:
هل ي�شتطيع �جلي�س �لأوكر�ين �شن هجوم م�شاد كبري؟

•• �لفجر -بول فريونيك -ترجمة خرية �ل�شيباين

بع�س  ل�شتعادة  �لنطاق  و��شعة  لعملية  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�شلطات  تخطط 
�لأر��شي �ملفقودة. لكن هذ� يبدو معقًد�.

يف �لأيام �لأخرة، �أ�شبح �مل�شهد �شبه عادي: و�شط ت�شاعد �شحابة من 
�لدخان، مّت تدمر م�شتودع ذخرة رو�شي جديد يف 18 يوليو يف نوفا 
كاخوفكا، يف منطقة خر�شون، جنوب �أوكر�نيا. ومنذ عدة �أ�شابيع، تكثف 
�لقو�ت �لأوكر�نية هجماتها ل�شتعادة هذه �ملنطقة �لتي وقعت يف �أيدي 
مو�شكو يف بد�ية �لغزو... لكن هل ميكنها �لتو�شع؟    )تفا�شيل �س 8 (

�رتفاع  يعلن  كنتاكي  حاكم 
عدد قتلى �لفي�شانات �إىل 26 

•• و��شنطن-رويرتز:

ق���ال �آن�����دي ب�����ش��ر، ح��اك��م ولية 
كنتاكي �لأمريكية �أم�س �لأحد �إن 
ما ل يقل عن 26 �شخ�شا، بينهم 
�أطفال، لقو� حتفهم يف في�شانات 
�أمطار غزيرة  ناجمة عن هطول 
توقعات  و�شط  �ل��ولي��ة،  �شرق  يف 
تتوقع  �لقتلى حيث  بارتفاع عدد 
من  مزيد  على  �لعثور  �ل�شلطات 

�جلثث خالل �لأ�شابيع �ملقبلة.
�شباح  ت��وي��ر  ع��ل��ى  ب�شر  وك��ت��ب 
و��شعة  �أ�����ش����ر�ر  »ه���ن���اك  �لأح������د 
�ل����ن����ط����اق م�����ع ن�������زوح ك���ث���ر من 
�ل��ع��ائ��الت وت��وق��ع ه��ط��ول مزيد 

من �لأمطار«.
)�إن. ل�شبكة  قال  ب�شر قد  وك��ان 
بي.�شي نيوز( يوم �ل�شبت »�أعرف 
�جلثث  م���ن  �ل���ع���دي���د  ه���ن���اك  �أن 
�شتزيد.  �أن��ه��ا  ونعلم  �لإ���ش��اف��ي��ة، 
جثث  ع��ل��ى  �ل��ع��ث��ور  يف  �شن�شتمر 

على مدى �أ�شابيع«.

با�شاغا: هدف حكومتي هو وحدة ليبيا و��شتقاللها
•• بنغازي-وكاالت:

�شدد رئي�س �حلكومة �لليبية �ملكلفة من �لربملان فتحي با�شاغا على �أن 
هدف حكومته هو وحدة �لبالد و��شتقاللها، موؤكد�ً �أنها مل ولن ت�شمح 

بالنق�شام �لوطني.
وقال با�شاغا يف كلمة عرب في�شبوك �إن حكومته »ت�شكلت بتو�فق ليبي-

ليبي وباإر�دة ليبية خال�شة«.
�أنو�ع  م��ن  ن��وع  �حل��ك��م  �ل��ق��وة لال�شتمر�ر يف  »����ش��ت��خ��د�م  �أن  �ع��ت��رب  كما 
�أب���د�ً«، م�شيفاً: »مل ن�شتخدم  به  �ل��ذي مل ول��ن نقبل  �لإره���اب و�لقمع 

�لقوة يوماً«.
كذلك ذكر با�شاغا �أن حكومته �شتعمل »بقوة« على تهيئة كافة متطلبات 

�إجر�ء �لنتخابات وعلى ر�أ�شها �مل�شاحلة �لوطنية.
وخاطب من و�شفهم باملعار�شني قائاًل: »�أنتم جزء ل يتجز�أ من ليبيا، 
دون  بنا جميعاً  �إل  تكون  لن  ليبيا  ليبيا.  يتجز�أ من  ل  ج��زء  كما نحن 

�إق�شاء«.
و�ل�شتقر�ر  و�لأم���ن  �ل��وط��ن  �أر�د  وم��ن  للجميع  �أيدينا  »من��د  و�أردف: 
و�مل�شاحلة فنحن معه. لن ن�شيع وقتنا يف حما�شبة بع�شنا �لبع�س لأن 

�لوطن يف خطر ول يحتمل مزيد�ً من �ل�شر�عات«.
�لنو�ب عقيلة �شالح  رئي�س جمل�س  �إعالن  بعد  �لت�شريحات  تلك  تاأتي 
�إىل  و�ل��و���ش��ول  �لليبيني  كلمة  ل��ت��وح��ي��د  ي�شعى  �ل���ربمل���ان  �أن  �جل��م��ع��ة 

�لنتخابات، �لتي تعذر �إجر�وؤها يف دي�شمرب �ملا�شي.
وقال �شالح، يف مقابلة مع قناة فرن�شية، �إنه »مت �إ�شقاط« حكومة �لوحدة 

�لوطنية برئا�شة �لدبيبة »لأنها مل توفر متطلبات �حلياة لليبيني«.

متظاهرون خالل م�شرة تطالب باحلكم �ملدين يف �خلرطوم.  »رويرز«

دبابة �أوكر�نية تتحرك يف منطقة خاركيف
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اأخبـار الإمـارات

�مل�شرف �ملركزي ي�شدر تعليمات جديدة ب�شاأن قرو�س برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان
•• �أبوظبي-و�م:

موجًها  �إ�شعاًر�  �أم�س،  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  م�شرف  �أ�شدر 
قرو�س  ب�شاأن  �ل��دول��ة  يف  �لعاملة  �لتمويل  و���ش��رك��ات  �لبنوك  كافة  �إىل 
�ل�شيخ  لربنامج  �ل�شكني  �لتمويل  من  للم�شتفيدين  �ملمنوحة  �لإ�شكان 

ز�يد لالإ�شكان.
برنامج  مع  بالتفاق  �ملركزي،  �مل�شرف  قر�ر  تفا�شيل  �لإ�شعار،  وت�شمن 
�لرهن  ق��رو���س  نظام  م��ن   /5/ �مل���ادة  بخ�شو�س  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�ل��دي��ن، وهي  2013، حيث مت رف��ع ن�شبة ع��بء  �ل�����ش��ادر ع��ام  �ل��ع��ق��اري 
�لر�تب  �ل�شهرية من  �لأق�شاط  ل�شد�د  �ملتعامل  �أو  �مل�شتفيد  ن�شبة حتمل 

�لإجمايل و�أي دخل من م�شدر معروف وحمدد، من %50 �إىل 60% 
ن�س  ..ك��م��ا  للربنامج  �ل�شكني  �لتمويل  م��ن  للم�شتفيدين  �أق�شى  كحد 
�لتعميم على منح �ملو�طنني من �أ�شحاب �لقرو�س طويلة �لأجل �ملرونة 
�ل�شد�د  على  قدرتهم  من  �لتاأكد  بعد  �إ�شكان،  قرو�س  على  �حل�شول  يف 

�شمن حد عبء �لدين 60%.
ويجوز للبنوك رفع ن�شبة عبء �لدين للمتقاعدين وكبار �ملو�طنني من 
%30 �إىل %50 حتى يتمكنو� من �ل�شتفادة من قرو�س �لإ�شكان، بعد 
�لتاأكد من قدرتهم على �ل�شد�د �شمن حد عبء �لدين، و�حل�شول على 

عدم ممانعة منهم لرفع �ل�شتقطاع �ل�شهري مقابل قر�س �لإ�شكان.
 15% بن�شبة  �ملقدمة  �لدفعة  يف  �ملقر�س  م�شاهمة  متطلب  �إلغاء  ومت 

للم�شتفيدين من قرو�س �لإ�شكان، وذلك ملبلغ �لقر�س �مل�شمون ومدفوع 
�لأرباح-�لفو�ئد من ِقبل �حلكومة �لحتادية، وفق ثالثة �شروط، وهي �أن 
يكون �لعقار �ملر�د متويل بنائه-�شر�ئه هو �ملنزل �لأول للمو�طن وي�شتخدم 
ل�شكنه �خلا�س، و�أن ي�شدد �ملو�طن قيمة �لفرق يف �لدفعة �ملقدمة لتغطية 
�لنظام يف حال زي��ادة مبلغ �لقر�س عن  %15 �ملطلوبة ح�شب  �ل�  ن�شبة 
�لحتادية،  �حلكومة  ِقبل  من  �لأرباح-�لفو�ئد  ومدفوع  �مل�شمون  �ملبلغ 
وذلك من م�شادره �خلا�شة ولي�س من م�شادر �قر��س �أخرى، و�للتز�م 
باملتطلبات �لأخرى �ملذكورة يف نظام قرو�س �لرهن �لعقاري وتعديالته.

�ملركزي  �مل�شرف  حر�س  من  �نطالًقا  �جل��دي��دة،  �لتعليمات  ه��ذه  وتاأتي 
على دعم جهود �حلكومة يف �إ�شعاد مو�طنيها، وحتقيق �ل�شتقر�ر �ل�شكني 

�ل�شيا�شة  ���ش��وء  يف  ل�شعبها،  و�ل��رف��اه��ي��ة  �ل��ر�ح��ة  وت��وف��ر  ل��ل��م��و�ط��ن��ني، 
جمل�س  �عتمدها  �لتي  �لحت��ادي،  �حلكومي  �لإ�شكان  لقرو�س  �جلديدة 
خالل  من  �لإ�شكانية  للقرو�س  �لتمويل  توفر  بهدف  م��وؤخ��ًر�  �ل���وزر�ء 
�مل�شتهدفات  �لوطنية، مبا يدعم  �ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س و�مل�شارف 

�ملرتبطة بتقلي�س فرة �لنتظار لطلبات �لإ�شكان.
ويهدف نظام قرو�س �لرهن �لعقاري، �ل�شادر عن �مل�شرف �ملركزي لو�شع 
حد �أدنى مقبول ملعاير �شمانات �لرهن �لعقاري بغر�س حماية �لقطاع 
�ملايل و�مل�شتهلك، وتعزيز �ل�شتقر�ر �ملايل، بالإ�شافة �إىل �ل�شعي لتطوير 
وتنظيم �شوق قرو�س �لرهن �لعقاري يف �لدولة على نحو �شليم، و�شبطه 

باأنظمة مالئمة ومتطورة.

تنفيذًا لقرارات حممد بن را�سد يف اجتماع جمل�س دبي الأخري وبهدف حتقيق قفزة يف اخلدمات البلدية يف اإمارة دبي 

حمد�ن بن حممد يعتمد �إعادة �لهيكلة �ل�شاملة لبلدية دبي باإن�شاء 4 موؤ�ش�شات جديدة وف�شل �أنظمة 
�حلوكمة و�لرقابة عن �لتنفيذ وحتويل 8 �أن�شطة رئي�شية للبلدية لتكون بال�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س

•• دبي-و�م:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��ق��ر�ر�ت  تنفيذ�ً 
�جتماع  يف  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
جمل�س دبي، �لر�مية �إىل تخفي�س �لتكاليف مبقد�ر 8 مليار�ت درهم وخلق 
فر�س �قت�شادية بقيمة 10 مليار�ت درهم، �عتمد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة  حممد بن ر��شد 
دبي، �إعادة �لهيكلة �ل�شاملة لبلدية دبي باإن�شاء 4 موؤ�ش�شات جديدة وف�شل 
�أنظمة �حلوكمة و�لرقابة عن �لتنفيذ وحتويل 8 �أن�شطة رئي�شية للبلدية 
لتكون بال�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س، مبا ي�شاهم يف توفر خدمات مبتكرة 

وتقدم مبوجبها �لبلدية �أكرث من 60 % من جممل خدمات �ملدينة.
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم: "�شمن توجيهات 
دبي  �جتماع جمل�س  مكتوم يف  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
�جلديد  �لهيكل  �ليوم  �عتمدنا  �شامل،  ب�شكل  بلدية  هيكلة  باإعادة  �لأخ��ر 
لبلدية دبي باإن�شاء 4 موؤ�ش�شات جديدة، وف�شل �لرقابة وتعزيز �حلوكمة، 
وخلق  �خلا�س  �لقطاع  مع  بال�شر�كة  لتكون  رئي�شية  �أن�شطة   8 وحتويل 
"�لهيكل  �شموه:  و�أ���ش��اف  درهم."  مليار�ت   10 بقيمة  �قت�شادية  فر�س 
�جلديد للبلدية ي�شم موؤ�ش�شة للبيئة، وموؤ�ش�شة لإد�رة �ملر�فق، وموؤ�ش�شة 
لرخي�س �ملباين، وموؤ�ش�شة لإد�رة �لنفايات و�لهدف بناء �شر�كات، وحتقيق 
��شتد�مة مالية، وتطوير خدمات حتقق جودة حياة غر م�شبوقة .. بلدية 
و�جتماعية جديدة يف  �قت�شادية  وتطويرها هو مرحلة  �ملوؤ�ش�شات  �أم  دبي 

م�شرة دبي".
ودعا �شموه �لقياد�ت يف �ملوؤ�ش�شات �جلديدة �إىل �لبدء بو�شع �ل�شر�تيجيات 
وتنفيذ �خلطط مبا يتو�فق مع روؤية وطموحات �إمارة دبي، قائاًل �شموه: 
"�ملوؤ�ش�شات �جلديدة �أمامها مهام كبرة، وننتظر خططهم خالل �ملرحلة 
�ملقبلة لتحقيق �لروؤية �لتي �عتمدها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، و�ملدر�ء �لتنفيذيني �جلدد حمل ثقة يف قيادة �لتحول ..و�شنكون 

معهم وندعمهم لتحقيق �لهد�ف �لتي مت تكليفهم بها".
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد: "�لكو�در �حلالية لبلدية دبي حمل 
تقديرنا وحمل �شكرنا وحمل ثقتنا، ونعتمد عليهم لي�شاهمو� يف �لتغير 
ويف  �لبناء،  تنظيم  يف  كبرة  حت��ولت  ونتوقع  �جل��دي��دة،  �ملوؤ�ش�شات  �شمن 
..و�لقادم  للمو�طنني  و�لأحياء  �حلد�ئق  خدمات  ويف  �لبيئي  �ل�شاأن  �إد�رة 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يوؤكد  كما  �أجمل  د�ئماً 

قائد م�شرة �لتطوير".
دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  وق��ال 
% من   60 "بلدية دبي تقدم  �ملالية:  �ل��وزر�ء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س 
خدمات �ملدينة، ومتثل �لع�شب �لجتماعي و�لقت�شادي و�خلدمي لدبي، 

و�لتغير�ت �حلالية جزء من رحلة تطوير �ملدينة".
و�أكد �شموه �أن "بلدية دبي مت تكليفها مبهام جديدة و��شر�تيجية، ومتت 
�إعادة هيكلتها لتحقق ��شتد�مة مالية وجودة خدمات ولتكون جهة منوذجية 

ت�شهم يف بناء م�شتقبل دبي بطريقة متجددة".

كفاءة ت�سغيلية وجودة يف اخلدمات..
 ،2022 وي�شتهدف قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي رقم /43/ ل�شنة 
�لأث���ر  تعظيم  دب����ي،  ل��ب��ل��دي��ة  �جل��دي��د  �لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل  �ع��ت��م��اد  ب�����ش��اأن 
من  للبلدية،  �لتابعة  �لعامة  لالأ�شول  و�لتجاري  و�ل�شياحي  �لقت�شادي 
خالل خلق فر�س �قت�شادية بقيمة 10 مليار�ت درهم، و�لتاأ�شي�س ملرحلة 
مبوجبها  وتقدم  مبتكرة  خدمات  توفر  ت�شتهدف  �لتطوير  من  جديدة 
�لهيكل  و�شي�شم  �ملدينة.  خدمات  جممل  % من   60 من  �أك��رث  �لبلدية 
�لتخطيط  رئي�شيني وهما قطاع  دبي قطاعني  لبلدية  �لتنظيمي �جلديد 
و�حلوكمة، وقطاع خدمات �لدعم �ملوؤ�ش�شي، �إ�شافة �إىل 4 موؤ�ش�شات جديدة 
تعمل حتت �إ�شر�ف و�إد�رة �لبلدية وت�شمل موؤ�ش�شة تنظيم وترخي�س �ملباين، 
وموؤ�ش�شة  �لعامة،  �ملر�فق  وموؤ�ش�شة  و�ل�شالمة،  و�ل�شحة  �لبيئة  وموؤ�ش�شة 

�لنفايات و�ل�شرف �ل�شحي.
وت�شمل �مل�شتهدفات �ل�شر�تيجية �لتي �شيعمل �لهيكل �لتنظيمي �جلديد 
�ملالية و�حلوكمة من خالل  لبلدية دبي على حتقيقها، تعزيز �ل�شتد�مة 
و�إ�شعاد  �خلدمات  ج��ودة  رفع  مع   10% بن�شبة  �لت�شغيلية  �لكلفة  خف�س 
�شكان �ملدينة بن�شبة %20، �إىل جانب تعظيم �لأثر �لقت�شادي و�ل�شياحي 
 8 تخ�شي�س  على  و�لعمل  للبلدية،  �لتابعة  �لعامة  لالأ�شول  و�لتجاري 

�لعمل �لبلدي، تعتمد على �لتخ�ش�س وحتديد �ملهام و�لأولويات، مبا يرفع 
�لغذ�ئي،  �لأمن  �إد�رة  و�شملت  �لنتائج،  �أف�شل  ويحقق  و�لكفاءة  �لإنتاجية 
و�إد�رة �لتحول �لرقمي، و�إد�رة �لتخطيط �حل�شري وجودة �حلياة، و�إد�رة 
و�إد�رة  �ملتعاملني،  �إ�شعاد  و�إد�رة  �لأعمال،  و��شتمر�رية  �ملوؤ�ش�شية  �ملخاطر 
جتميل �ملدينة و�مل�شاريع �لعامة، و�إد�رة �ل�شو�طئ �لعامة و�لقنو�ت �ملائية، 

و�إد�رة �ل�شتد�مة �لبيئية، و�إد�رة ��شر�تيجية وم�شاريع �لنفايات.
وتهدف هذه �لإد�ر�ت �إىل �لركيز على �مللفات �مل�شتجدة وتلك �لتي ت�شكل 
�أولوية ق�شوى و�شط �ملتغر�ت �ملت�شارعة و�لتطور�ت �حلا�شلة على م�شتوى 
دبي  بلدية  تاريخ  يف  و�لأك��رب  �جلديد  �لتنظيمي  �لهيكل  ويوؤ�ش�س  �لعامل. 
ب�شكل عام، �إىل مرحلة ��شتثنائية من �لعمل �ملوؤ�ش�شي و�حلوكمة �لتنظيمية 
يف �لإمارة، وذلك من خالل دعم ومتكني �ل�شباب �ملو�طن، ومنح �لقياد�ت 
�لعمل  لفريق  �لن�شمام  فر�شة  تخ�ش�شية  بخرب�ت  تتمتع  �لتي  �ل�شابة 
و�إد�رة مرحلة حتقيق م�شتهدفات خّطة دبي �حل�شرية 2040، حيث �شيتم 
�لعمل وفق �تفاقيات و�أنظمة حمددة لتقييم فريق �لقيادة خالل فرة تاأدية 
مهامهم، ل�شمان حتقيق نقلة نوعية يف �لأد�ء و�لنتائج. وت�شمنت �لقر�ر�ت 
�ل�شادرة عن �شمو ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي بهذ� 
�خل�شو�س، و�لتي �شيتم ن�شرها يف �جلريدة �لر�شمية ويعمل بها من تاريخ 
�شدورها، قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم /48/ ل�شنة 2022 بتعيني نا�شر 
يف  و�حل��وك��م��ة  �لتخطيط  لقطاع  تنفيذياً  م��دي��ر�ً  بو�شهاب،  خليفة  حمد 
بلدية دبي، و�أبرز مهامه �لتخطيط �حل�شري للمدينة، و�لعمل على تعزيز 
�ملتعلقة  و�ل�شر�تيجيات  �ل�شيا�شات  و�شع  �ملجتمع من خالل  جودة حياة 
متقدمة  رقمية  خطط  وتبني  �خلا�س،  �لقطاع  مع  و�ل�شر�كة  بال�شتثمار 
��شتمر�رية  و���ش��م��ان  و�ملمتلكات،  �لأ���ش��ول  قيمة  م�شاعفة  على  و�ل��ع��م��ل 

�لأعمال وغرها.
 ون�س قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم /49/ ل�شنة 2022 على تعيني و�شام 
يف  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  خدمات  لقطاع  تنفيذياً  مدير�ً  لوتاه،  ح�شني  �لعبا�س 
و�لت�شال  �ل��ن��ا���س،  �إ���ش��ع��اد  منظومة  تطوير  مهامه  لت�شمل  دب���ي،  بلدية 
�لبنية  �ملالية، ف�شاًل عن تطوير  �ل�شتد�مة  وتعزيز  �ملجتمعية،  و�لتوعية 

�لتحتية �لرقمية وتطوير �لكفاء�ت و�ملو�هب.

موؤ�س�سة املرافق العامة يف بلدية دبي..
تعيني  على   2022 ل�شنة   /46/ رق��م  �لتنفيذي  �ملجل�س  ق��ر�ر  ن�س  كما 
بلدية  يف  �لعامة  �ملر�فق  ملوؤ�ش�شة  تنفيذيا  مدير�ً  �أنوهي،  ح�شن  �أحمد  بدر 
وتبني  �مل��دي��ن��ة  جتميل  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه  ت�شتهدف  �ل��ق��ر�ر،  ومب��وج��ب  دب���ي. 
�ل�شو�طئ  وتطوير  و�إد�رة  �لعاملية،  �ملعاير  �أف�شل  وف��ق  مبتكرة  م�شاريع 
�لعامة  مبتكرة يف تطوير �حلد�ئق  وتبني حلول  �ملائية،  و�لقنو�ت  �لعامة 
و�ملر�فق �لرفيهية، وتطوير ��شر�تيجيات وخدمات �لأ�شو�ق، �إ�شافة �إىل 
�ل�شكان  ذ�ت قيمة م�شافة جلميع  �لزر�عة وتقدمي خدمات متميزة  �إد�رة 
�لعمر�ين و�لآث��ار يف  و�لز�ئرين، وتنفيذ م�شاريع للمحافظة على �لر�ث 

�ملدينة.

موؤ�س�سة تنظيم وترخي�س املباين ببلدية دبي..
�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لقر�ر رقم /44/ 
ل�شنة 2022 و�لذي يق�شي بندب مرمي عبيد حميد �ملهري، للقيام مبهام 
�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة تنظيم وترخي�س �ملباين ببلدية دبي، حيث �شتعمل 
�ملوؤ�ش�شة على تطوير وحوكمة منظومة �لبناء يف �لإمارة، وتنظيم �أن�شطة 
رقابة �لبناء، وتعزيز �لريادة يف توظيف نظم �ملعلومات �جلغر�فية خلدمة 
�ملدينة، �إىل جانب �لعمل على تطوير خدمات �لتخطيط و�مل�شاحة يف دبي.

موؤ�ش�شة �لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة ببلدية دبي..
ومبوجب قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم /45/ ل�شنة 2022، مت ندب علياء 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  مبهام  للقيام  �لهرمودي،  عبد�هلل  عبد�لرحيم 
�لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة ببلدية دبي، على �أن ت�شمل مهام �ملوؤ�ش�شة تطوير 
�ل�شتد�مة  وتعزيز  �لد�عمة،  و�ل�شر�تيجيات  �لغذ�ئي  �لأم��ن  منظومة 
رفع  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع��ام��ة،  و�ل�شالمة  �ل�شحة  منظومة  وتطوير  �لبيئية، 
ومو��شفات  �لفح�س  ومعاير  خدمات  وتطوير  �لغذ�ء،  �شالمة  م�شتوى 

�لقيا�س.

موؤ�س�سة النفايات وال�سرف ال�سحي ببلدية دبي..
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  مب��ه��ام  للقيام  �مل���رزوق���ي،  طيب  حممد  ع���ادل  ن��دب  ومت 

ملوؤ�ش�شة �لنفايات و�ل�شرف �ل�شحي ببلدية دبي، وذلك بح�شب قر�ر �ملجل�س 
�لتنفيذي لإمارة دبي رقم /47/ ل�شنة 2022. وت�شمل مهام �ملوؤ�ش�شة 
�لأمطار،  م��ي��اه  وت�شريف  �ل�شحي  �ل�����ش��رف  وم�شاريع  �شبكة  تطوير 
معاجلة  م��ر�ك��ز  وت��ط��وي��ر  باملدينة،  �لتحتية  �لبنية  ��شتد�مة  وت��ع��زي��ز 

�لنفايات و�إعادة �لتدوير بال�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س.
دبي  لبلدية  �لعام  �ملدير  �إعطاء  على  �لتنفيذي،  �ملجل�س  قر�ر  ن�س  كما 
�شالحية �إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك 
�ملعتمد  �لتنظيمي  بالهيكل  �مل�شمولة  �لتنظيمية  �لوحد�ت  �عتماد مهام 

مبوجب �أحكامه، على �أن يعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره.

م�شتهدفات ��شر�تيجية تعزز تناف�شية دبي..
وتاأتي �لهيكلة �جلديدة لبلدية دبي، لتدعم �أولويات �لإمارة وتوجهاتها 
�مل�شتقبلية يف كافة �لقطاعات، حيث ت�شتهدف خف�س �لتكاليف �لت�شغيلية 
%10 مبا يعزز �لكفاءة يف تاأدية �ملهام و�إجناز �مل�شاريع، �إ�شافة  بن�شبة 
تقدمي  ج��ودة  تعزيز  خ��الل  م��ن   20% بن�شبة  �لنا�س  �شعادة  رف��ع  �إىل 

�خلدمات و�شرعة �ل�شتجابة للمتطلبات.
مو�كبة  يف  دب��ي  �إم����ارة  م�شاعي  ي�شتكمل  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر  ي�شتهدف  كما 
�ملناخي  و�ل��ت��غ��ر  �لبيئة  جم���الت  يف  وخ��ا���ش��ة  �مل�شتقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات 
و�ملبتكرة،  و�إط��الق حزمة من �خلدمات �جلديدة  �لد�ئري،  و�لقت�شاد 
وتدعيم �ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س عرب 8 �أن�شطة وم�شاريع �أ�شا�شية 
�لبيطرية  �خلدمات  و�ل��زر�ع��ة،  �ملدينة  جتميل  �ل��ري،  خدمات  وت�شمل 
و�ملقا�شب، �إد�رة �لنفايات، �إد�رة �لأ�شو�ق، و�إد�رة �حلد�ئق �لعامة و�ملر�فق 

�لرفيهية، �إد�رة حمطات معاجلة �ملياه و�إد�رة �ملخترب�ت �لفنية.
�أ���ش��ار ���ش��ع��ادة د�وود �ل��ه��اج��ري، �مل��دي��ر �ل��ع��ام لبلدية  ويف ه��ذ� �ل�����ش��ي��اق، 
�لكفاءة  حيث  من  دب��ي  بلدية  حققتها  �لتي  �لنوعية  �لنقالت  �إىل  دب��ي 
�شكان  وتطلعات  متطلبات  حتقق  �لتي  �ملبتكرة  و�خل��دم��ات  �لت�شغيلية 
�لإمارة وز�ئريها، موؤكد�ً حر�س �لبلدية على مو��شلة �لعمل على تنفيذ 
و�جلهود  �مل�شاعي  مب�شاعفة  دبي،  �إم��ارة  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
�لفرة  خ��الل  �ملطلوبة  �لإجن���از�ت  وحتقيق  �لهادفة  �خلطط  لتطوير 
�لقادمة، مبا يو�كب مرحلة �لنمو �جلديدة �لتي ت�شهدها �لإمارة ويعزز 

تناف�شيتها �شمن موؤ�شر�ت �لنمو و�لأد�ء �لعاملية. 
�مل�شتهدفات  من  عدد  حتقيق  على  �شتعمل  �جلديدة  �لهيكلة  �أن  ويذكر 
�ملتغر�ت  مو�كبة  وتعزيز  ج��ودة،  باأعلى  تقدمي خدمات  مثل  �لأ�شا�شية 
�لعاملية �جلديدة يف جمالت �لبيئة و�لتغر �ملناخي و�لقت�شاد �لد�ئري 
وغرها، ف�شاًل عن تعزيز فر�س �ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س مبا يعزز 

مرونة و�شرعة �إجناز �مل�شاريع.

يحقق  مبا  �خلا�س،  �لقطاع  مع  بال�شر�كة  لتكون  للبلدية  رئي�شة  �أن�شطة 
روؤية �لقيادة باأن تكون دبي �ملدينة �لأف�شل للحياة يف �لعامل، ويعزز جودة 
�حلياة يف �لإمارة وير�شخ ريادتها يف �ملوؤ�شر�ت �لتناف�شية، ويدعم خمرجات 
�حلوكمة و�ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س. من جهته �أكد معايل مطر حممد 
�لعام مل�شار �لبنية �لتحتية و�لتخطيط �لعمر�ين وجودة  �لطاير، �ملفو�س 
ورفع  �لأد�ء  وكفاءة  �حلوكمة  تعزيز  يف  �حلثيثة  �جلهود  مو��شلة  �حلياة، 
�لأف�شل  �ملدينة  دبي  جعل  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  لتحقيق  و�لإنتاجية 
للحياة يف �لعامل، ويف تعزيز تناف�شيتها على م�شتوى �لعامل يف تبني �ملرونة 

و�شرعة �إجناز �مل�شاريع.
و�أ�شار معايل �لطاير �إىل �أهمية �مل�شي قدماً يف م�شرة �لتطوير و�لتنمية 
ت�شتهدف  �لتي  �ل�شر�تيجية  �ملخططات  تنفيذ  على  �لعمل  ومو��شلة 
�خلدمات  �أرق���ى  لتوفر  �لتنموية  دب��ي  م�شرة  يف  نوعية  ق��ف��ز�ت  �إح���د�ث 
تعزز  ومتكاملة  �شاملة  منظومة  وف���ق  و�ل��ز�ئ��ري��ن،  و�شكانها  ملو�طنيها 
وقطاعات  موؤ�ش�شات  على  قائم  حديثاً  تنظيمياً  وتتبنى مفهوماً  �حلوكمة 

تخ�ش�شية حتقق �لنتائج �ملرجوة.

 اإدارات م�ستحدثة بقيادة كوادر �سابة..
تاريخ  �لأوىل يف  للمرة  �إد�ر�ت جديدة  ��شتحد�ث  �لقر�ر، جرى  وبناًء على 
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اأخبـار الإمـارات
�ل�شحة جتري 227,104 فحو�شات ك�شفت عن 1,164 �إ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا �مل�شتجد و1,394 حالة �شفاء 
•• �أبوظبي- و�م:

لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة    متا�شيا مع خطة 
�لكت�شاف  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
�مل�شتجد  كورونا  بفرو�س  �مل�شابة  �ملبكر وح�شر �حلالت 
�لوز�رة  �أعلنت  19" و�ملخالطني لهم وعزلهم   - "كوفيد 
عن �إجر�ء 227،104 فحو�شات جديدة خالل �ل�شاعات 
با�شتخد�م  �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع   24 �ل� 

�أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج����ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف 
عن 1،164 حالة �إ�شابة جديدة بفرو�س كورونا �مل�شتجد 
من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع 
للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلالت 
�ل��وز�رة عن وفاة  �أعلنت  991،564 حالة.   كما  �مل�شجلة 
حالة م�شابة وذلك من تد�عيات �لإ�شابة بفرو�س كورونا 
 2،335 �لدولة  يف  �لوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  �مل�شتجد، 
�أ�شفها  �ملجتمع عن  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت 

ومتنياتها  �ملتوفني،  ل��ذوي  ومو��شاتها  تعازيها  وخال�س 
باأفر�د �ملجتمع  �مل�شابني، مهيبة  �لعاجل جلميع  بال�شفاء 
�لتعاون مع �جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات و�للتز�م 
بالتباعد �لجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة �جلميع.   كما 
مل�شابني  1،394 حالة جديدة  �شفاء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت 
بفرو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام 
من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة 
حالت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  �مل�شت�شفى،  دخ��ول��ه��ا  منذ 

�ل�شفاء 970،753 حالة.

متحف �مل�شتقبل يطلق خميمه �ل�شيفي �لأول »�أبطال �مل�شتقبل« لالأطفال

طالب جامعة دبي يبتكرون نظاما لت�شجيل �لطلبة يف دقائق
نوعية لتجارب تفاعلية غامرة يف 
�لرو�د  وينال  �مل�شتقبل".  "متحف 

�لربجمة  خ�����الل  م����ن  �ل���رق���م���ي 
وف��ه��م م��ب��ادئ �ل���ش��ت��د�م��ة، ليقدم 

ل��ل��ج��م��ي��ع م����ا ي���ت���ط���ل���ع���ون �إل����ي����ه، 
�إ�شافة  �ل�����ش��ي��ف��ي  �مل��خ��ي��م  ل��ي��ك��ون 

•• دبي-و�م: 

�مل�شتقبل" خميمه  "متحف  �أطلق 
ع���ن���و�ن  حت����ت  �لأول  �ل�������ش���ي���ف���ي 
"�أبطال �مل�شتقبل" مت�شمناً جدوًل 
�لتي  بالفعاليات و�لرب�مج  حافاًل 
متزج بني �ملرح و�لرفيه و�لتعليم 
�هتمامات  خ��م�����ش��ة  ع��ل��ى  وي���رك���ز 
�أ�شا�شية هي �لعلوم و�لتكنولوجيا، 

و�لهند�شة، و�لفن، و�لريا�شيات.
من  ي�شتمر  �ل��ذي  �ملخيم،  وي��وف��ر 
�أغ�شط�س،   19 �إىل   2 �ل���ف���رة 
ف���ر����ش���ة ف����ري����دة ل��ت��و���ش��ي��ع �آف�����اق 
�شغفهم  وت�����ع�����زي�����ز  �لأط��������ف��������ال 
�إىل  بامل�شتقبل و�لإب��د�ع و�لتحليق 
�أبطال  ويحظى  �أرح���ب.  ف�شاء�ت 
�ل�شيفي  خم��ي��م��ه��م  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ب���ور����س ع��م��ل ت��خ�����ش�����ش��ي��ة تغطي 
�ملو�شوعات  من  �شاملة  جمموعة 

•• دبي-�لفجر:

م�����ن ط������الب كلية  ف����ري����ق  جن�����ح 
�ل��ه��ن��د���ش��ة ون���ظ���م �مل���ع���ل���وم���ات يف 
و�بتكار  �إع������د�د  يف  دب����ي  ج��ام��ع��ة 
لت�شجيل  وت��ط��ب��ي��ق  ج��دي��د  ن��ظ��ام 
دقائق  خ����الل  ط��ل��ب��ة �جل���ام���ع���ات 
"�ليك�شا" �لذكي  با�شتخد�م نظام 
مم��ا ي��وف��ر �ل��وق��ت و�جل��ه��د على 
�أثناء  �لطلبة ويتم ب�شال�شة تامة 

فرة �لت�شجيل.
�لطالب  �مل�������ش���روع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ق����ام 
�لفريق  رئ��ي�����س  �ل��ه��ا���ش��م��ي  ر����ش��د 
وعلي �جل�شمي وحممد �جلنيبي 

وخليفة �لبلو�شي.
�لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���اد 
جامعة  رئ��ي�����س  �لب�شتكي  عي�شى 
�لطلبة وحر�شهم  بابتكار�ت  دبي 
على �ل�شتفادة من بر�مج وعلوم 

باملو�د  ت���زوي���ده  وي��ت��م  �جل��ام��ع��ة، 
ومو�عيدها،  �ملطلوبة  و�مل�شاقات 
�ختيار�ته  ع��ل��ى  وب���ن���اء�  وب��ع��ده��ا 
برتيب  "�أليك�شا"  ن��ظ��ام  ي��ق��وم 
�لأم�����������ور م�����ن خ�������الل �لإمي����ي����ل 
ل��ل��ط��ال��ب و�مل���ر����ش���د �لأك����ادمي����ي 
ب�شفة  �ملالية  و�ل�����ش��وؤون  و�لإد�رة 

عامة خالل وقت ق�شر جد�.
ت�شجيل  ع��م��ل��ي��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت   
وقتا  ت�شتغرق  كانت  �لتي  �لطلبة 
�لطريقة  ب��ه��ذه  ت��ت��ح��ول  ط��وي��ال 
�إىل عملية �شهلة ودقيقة بدون �أي 
جتربة  للطالب  وتعطي  �أخ��ط��اء 
مم��ت��ع��ة و���ش��ل�����ش��ة يف ع��الق��ت��ه مع 
�جلامعة، �إ�شافة �إىل �أنها تتم من 
"�ليك�شا"  �ل�شوتي  �لنظام  خالل 
�ل��ت��ي ي��ت��م �ل��ك��الم م��ع��ه��ا ويخرج 

منها �أو�مر.
�مل�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  و�أ������ش�����رف 

�ملهنية و�لتكنولوجية.
�إن فكرة  �ل��ه��ا���ش��م��ي  ر����ش��د  وق���ال 
�أن ت�شجيل  �مل�شروع جاءت نتيجة 
�لطلبة ي�شتغرق �لكثر من وقت 
�لأكادمييني  و�ملر�شدين  �لطلبة 
 ... و�لإد�ري�����ني  �ملالية  و�ل�����ش��وؤون 

�حتياجات ومتطلبات �ل�شوق.
هيئة  �أع�������ش���اء  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار   
يركزون  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل��ت��دري�����س 
على تعليم �لطلبة كيفية ت�شويق 
�أف���ك���اره���م ول��ي�����س ف��ق��ط �إك���م���ال 
م�شاريعهم �أو مهامهم �جلامعية، 

�حلا�شبات وتقنية �ملعلومات �لتي 
�لتطبيقية،  �جل��و�ن��ب  على  تركز 
�لرئي�شي  �لهدف  �أن  �إىل  م�شر� 
للجامعة هو �إعد�د جيل �مل�شتقبل 
حل���ي���ات���ه���م �مل���ه���ن���ي���ة وت���زوي���ده���م 
لتلبية  �ل������الزم������ة  ب������امل������ه������ار�ت 

هذه  لت�شهيل  ط��ري��ق��ة  يف  ف��ك��رن��ا 
بنظام  �ل�شتعانة  �لإج���ر�ء�ت ومت 
"�ليك�شا" وذلك من خالل �عد�د 
�أول  ت��ت�����ش��م��ن  ل���ل���ط���ال���ب  خ���ط���ة 
معلومات عن �لطالب و�ملو�د �لتي 
ح�شل عليها و�مل��و�د �ملطروحة يف 

لالبتكار  �حل�����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  و�أن 
�جلامعة  يف  �لأع�����م�����ال  وري��������ادة 
و�بتكار�ت  �أف��ك��ار  وت��رع��ى  ت��رح��ب 
�لطلبة و�خلريجني ليكونو� رو�د 
�ملجتمع  خدمة  وميكنهم  �أع��م��ال 
و�إن�شاء �شركات نا�شئة يف �ملجالت 

�لأ�شتاذ  �ملنياوي  �شامي  �لدكتور 
�ملعلومات  �لهند�شة وتقنية  بكلية 

يف �جلامعة.
�أن  مي��ك��ن  �جل���ام���ع���ات  �إن  وق�����ال 
ت�����ش��ت��ف��ي��د م����ن ه�����ذ� �ل���ن���ظ���ام يف 
يعطي  مم����ا  �ل���ط���ل���ب���ة  ت�����ش��ج��ي��ل 
�لأكادميي  للمر�شد  �أط���ول  وق��ت��ا 
باأقل  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ي���ر�ق���ب  وي��ج��ع��ل��ه 
جمهود ويتفرغ للعديد من �ملهام 
�لأخرى �لتي يقوم بها، و�لطالب 
من  بالت�شجيل  ي��ق��وم  �أن  مي��ك��ن 
�ل�����ش��وت��ي لإجناز  �ل��ن��ظ��ام  خ���الل 

�ملعامالت.
�أن��ه ميكن لأي جامعة  �إىل  و�أ�شار 
يف  �ل��ن��ظ��ام  ه���ذ�  م��ن  ت�شتفيد  �أن 
ع��م��ل��ي��ات ت�����ش��ج��ي��ل �ل��ط��ل��ب��ة، كما 
�أن  موؤ�ش�شة  �أو  د�ئ���رة  لأي  ميكن 
ت�شتفيد من هذ� �لنظام �ملبتكر يف 

عملياتها و�إجر�ء�تها �ملتعددة.    

و�للعب  للتعلم  ل��الأط��ف��ال  نوعها 
و�كت�شاف  �����ش����د�ق����ات  وت���ك���وي���ن 
و��شتك�شاف  ج���دي���دة  �ه��ت��م��ام��ات 
�ملبادرة  وتتما�شى  �مل�شتقبل.  عامل 
�أجيال  ن��ح��و  �ل���ت���ام  �ل��ت��ز�م��ن��ا  م���ع 
على  �مل��ط��ل��ق  وح��ر���ش��ن��ا  �مل�شتقبل 
عن  للتعبر  وحتفيزهم  دعمهم 
�لبتكار  �إبد�عاتهم وتر�شيخ قيمة 
لديهم". يذكر �أن �لت�شجيل مفتوح 
�مل�شتقبل  "�أبطال  خميم  يف  �لآن 
للمهتمني  ومي���ك���ن  �ل�شيفي"، 
�أق��رب وقت  للت�شجيل يف  �مل�شارعة 
لأطفالهم،  م��ك��ان  ل��ت��اأم��ني  ممكن 
حمدود  ع��دد  توفر  م��ع  خ�شو�شاً 
كل  وتت�شمن  �لتذ�كر.  من  فقط 
�أي���ام م��ن �لأن�شطة  �أرب��ع��ة  ت��ذك��رة 
و�ل��غ��ن��ي��ة بور�س  ب���امل���رح  �حل��اف��ل��ة 
تتمحور  �ل���ت���ي  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ع��م��ل 
حول �لعلوم و�لفنون و�لريا�شيات 

و�لأن�����ش��ط��ة �ل�����ش��ّي��ق��ة �ل��ت��ي تغذي 
تخ�ش�شات  يف  �لأط���ف���ال  ف�����ش��ول 
�لعلوم، و�لتكنولوجيا، و�لهند�شة، 
مو�شوعات  وت�شمل  و�لريا�شيات 
�لف�شاء،  ��شتك�شاف  مثل  ملهمة، 
و�لرفاهية.  و�ل�����ش��ع��ادة،  و�ل��ب��ي��ئ��ة، 
ل���دى �لأط���ف���ال فر�شة  و���ش��ي��ك��ون 
فريدة  م���و����ش���وع���ات  يف  �ل��ت��ع��م��ق 
و�لذكاء  �لروبوتات  ع��امل  ودخ��ول 
�ل������ش�����ط�����ن�����اع�����ي، مب�������ا ي���ح���اك���ي 
�هتمامات وق��در�ت كٍل منهم، كما 

يف تخ�ش�شات �لربجمة، و�لفن.
�ملطروحة  �مل��و���ش��وع��ات  وتتنا�شب 
�مل�شتهدفة  �ل��ع��م��ري��ة  �ل��ف��ئ��ات  م��ع 
م����ن �لأط�����ف�����ال، ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
وع�شري،  وممتع  ج��اذب  حمتوى 
مب����ا يف ذل�����ك ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل���ذك���اء 
و�أ�شكال  حياتنا،  يف  �ل�شطناعي 
�لفنون �ملختلفة، و�لتعليم بالبناء 

كل  على  �لط��الع  فر�شة  �ل�شغار 
�مل�شتقبل ب�شكل  ما يقدمه متحف 
وي�شتك�شفون  وح�������ش���ري،  ف���ري���د 
ويطلعون  م��ع��م��ق  ب�شكل  �مل��ت��ح��ف 
وجو�نبه  جت���ارب���ه  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
�لعو�شي،  م��رمي  ولفتت  �لتقنية. 
و�لفعاليات  �ل��رب�م��ج  ق�شم  مدير 
�إىل  �مل�شتقبل"،  "متحف  يف 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  �ق����ر�ب  م��ع  �أن����ه 
�جل���دي���د، ه���ذ� ه��و �ل��وق��ت �ملثايل 
وحتفيز  �أطفالنا  م��ه��ار�ت  ل�شقل 
ف�����ش��ول��ه��م وح���ب���ه���م ل��ل��ت��ع��ل��م من 
ور�����س  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  �أول  خ�����الل 
�لعمل �لتعليمية �ملمتعة و�جلذ�بة 
يف  �ل�شيفي  خميمنا  يف  و�مل�شلية 
يوفر  و�ل��ذي  �مل�شتقبل"  "متحف 
�لإب����د�ع  ع��ل��ى  حت��ف��ز  مثالية  بيئة 
�ل�شيفي  �ملخيم  ..ويوفر  و�خليال 
�لأول من نوعه فر�شة فريدة من 

ب���الإ����ش���اف���ة �إىل  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
�شاملة  بجولة  �ل�شتمتاع  فر�شة 
كل  ويف  �مل�������ش���ت���ق���ب���ل.  م���ت���ح���ف  يف 
�ل�شتفادة  لالأطفال  ميكن  طابق، 
لتلهمهم  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل���زي���ارة  م���ن 
�ملتنوعة  �لأن�������ش���ط���ة  خ�����الل  م����ن 
�إليها.  �مل�����ش��ت��ن��دة  و�مل���و����ش���وع���ات 
"فزعة"  وتتوفر حلاملي بطاقات 
تذ�كر  على  خ�شومات  و"�إ�شعاد" 
نوعه  م��ن  �لأول  �ل�شيفي  �ملخيم 
..وميكن  �مل�شتقبل"  "متحف  ل��� 
لأولياء �لأم��ور �ختيار و�حدة من 
فئتني عمريتني لت�شجيل �أطفالهم 
�أو  ���ش��ن��و�ت   9 �إىل   6 م��ن  وه��م��ا: 
وميكن  ���ش��ن��ة.   13 �إىل   10 م���ن 
�لطالع على كافة تفا�شيل �ملخيم 
�ل�شيفي و�إجر�ء�ت �لت�شجيل عرب 
https:// �لإل������ك������روين:  �مل����وق����ع 
.museumofthefuture.ae/ar

حممد اجلنيبيعلي اجل�سميرا�سد الها�سميخليفة البلو�سيد عي�سى الب�ستكي

جلنة ح�شر �أ�شر�ر �لأمطار و�ل�شيول تتفقد 
�لطرق �لد�خلية و�خلارجية بر�أ�س �خليمة

•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

تفقدت جلنة ر�أ�س �خليمة حل�شر �أ�شر�ر �لأمطار 
بالإمارة  و�خلارجية  �لد�خلية  �لطرق  و�ل�شيول 
�شهدتها  �لتي  و�ل�شيول  �لأم��ط��ار  �أ���ش��ر�ر  حل�شر 

ر�أ�س �خليمة خالل �ليومني �ملا�شيني.
�لعميد  بها  ق��ام  ذل��ك خ��الل جولة ميد�نية  ج��اء 
�ل���دك���ت���ور حم��م��د ���ش��ع��ي��د �حل���م���ي���دي م���دي���ر عام 
مياه  غمرتها  �لتي  �ملناطق  يف  �ملركزية  �لعمليات 
�أ�شر�ر  ح�شر  جلنة  �أع�شاء  فيها  ر�فقه  �لأمطار 
�لنقبي  �ل�شم  �أحمد  �لعميد  و�ل�شيول،  �لأم��ط��ار 
�إد�رة �مل��رور و�ل��دوري��ات، وع��دد من �شباط  مدير 
�لطاقة  وز�رة  وممثلي  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  �إد�رة 
و�لبنية �لتحتية ود�ئرة �لأ�شغال ود�ئرة �خلدمات 
�لعامة. و�شملت �جلولة �مليد�نية، �لتي جاءت بناًء 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �ل��ل��و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل ب��ن علو�ن 
رئي�س  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي 
ف��ري��ق �إد�رة �ل���ط���و�رئ و�لأزم�����ات �مل��ح��ل��ي لإم���ارة 
ر�أ�س �خليمة، عدد� من طرق ومناطق �إمارة ر�أ�س 
�خليمة، من بينها "منطقة �أذن" و"طريق دفتا – 
م�شايف" و"طريق �لغيل" و"و�دي �لعيم" و"و�دي 

�لعي�س" و"و�دي �شوكة" .

ومت خالل �جلولة معاينة جميع �ملو�قع و�لطرق 
�لأ�شر�ر  وح�شر  �لأم���ط���ار،  م��ي��اه  غمرتها  �ل��ت��ي 
بالطرق و�جل�شور جر�ء هطول �لأمطار وجريان 
تقرير مف�شل بحجم  و�إع��د�د  و�ل�شيول،  �لأودي��ة 
�لأ���ش��ر�ر و�لإج�����ر�ء�ت و�ل��ت��د�ب��ر �ل��الزم��ة �لتي 
وتعزيز  ون�شر  �ملخاطر،  للحد من  �تخاذها  يجب 
�لد�خلية،  وز�رة  لإ�شر�تيجية  تطبيقاً  �لأم���ن، 
�لهادفة �إىل تعزيز �شبط �أمن �لطرق، و�حلفاظ 

على �شالمة وحماية �لأرو�ح و�ملمتلكات.
مناطق  يف  خ�شو�شاً  �جلمهور،  �للجنة  ونا�شدت 
�جلبال و�لأودية و�لطرق �لرئي�شية، �أخذ �حليطة 
و�حل��ذر و�لبتعاد عن جماري �لأودي��ة و�ل�شيول، 
�أية  و�تخاذ �لطرق �لبديلة و�لإب��الغ �لفوري عن 
�أ�شر�ر يف �ل�شو�رع �أو حو�دث عرب �أرقام �لطو�رئ 
�لتي  �خليمة،  ر�أ����س  ب�شرطة  �لعمليات  غرفة  يف 
طارئ،  لأي  لال�شتجابة  �ل�شاعة  مد�ر  على  تعمل 
�أف��ر�د �جلمهور  تعاون جميع  �أهمية  م�شددة على 
وتوجيهات  �لإر���ش��اد�ت  باتباع  و�لل��ت��ز�م  بالتقيد 
���ش��الم��ة �لأرو�ح  ع��ل��ى  �مل��ع��ن��ي��ة، ح��ف��اظ��اً  �جل��ه��ات 
�لإم���ارة،  يف  �لتحتية  �لبنية  وم��ر�ف��ق  و�ملمتلكات 
د�عني �هلل عز وجل �أن يجعلها �أمطار خر ورحمة 

ويحفظ �لبالد و�لعباد.

حمالت لكهرباء �ل�شارقة للحد من ��شتخد�م �أ�شطو�نات �لغاز 
•• �ل�شارقة-و�م:

يف  و�ملطاعم  �لتجارية  �ملن�شاآت  من  ع��دد  على  تفتي�شية  حمالت  �ل�شارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة  �أطلقت 
�مارة �ل�شارقة بهدف �لتاأكد من تطبيق �إجر�ء�ت �لأمن و�ل�شالمة حلماية �لأرو�ح و�ملمتلكات و�تخاذ كافة 
�لإجر�ء�ت للتاأكد من �ل�شتفادة من �شبكة �لغاز �لطبيعي و�لق�شاء على �لآثار �ل�شلبية ل�شتخد�م �أ�شطو�نات 

�لغاز.
و تاأتي هذه �ملبادرة �لتوعوية لأهمية ��شتخد�م �شبكة �لغاز �لطبيعي �لتي مت تنفيذها وفق �أف�شل مو��شفات 

�لأمن و�ل�شالمة يف �ملن�شاآت �لتجارية و�ملطاعم و�حلد من ��شتخد�م �أ�شطو�نات �لغاز �مل�شال .
و�أو�شحت �ملهند�شة �آمنة بن هدة مديرة �إد�رة �لغاز �لطبيعي �أن �لهيئة م�شتمرة يف تنظيم �حلمالت �لتوعوية 
و�لتفتي�شية �لتي تهدف لن�شر �لوعي باإجر�ء�ت �لأمن و�ل�شالمة وحماية خمتلف �لفئات لتفادي �أية �أخطار 

ل�شتخد�م �أ�شطو�نات �لغاز وما يرتب على ذلك من �آثار �شلبية على �لأفر�د و�ملمتلكات �لعامة و�خلا�شة..
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اأخبـار الإمـارات
حممد �ل�شرقي يتفقد �أدنوك �لربية بالفجرية 

ويطلع على �أحو�ل �مل�شب 
•• �لفجرية -و�م:

�لفجرة،  عهد  ويل  �ل�شرقي  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  تفقد 
�لعمل يف  �شر  ل��الط��الع على  �ل��ف��ج��رة  - م�شّب  �ل��ربي��ة  �أدن����وك 
�لتي  �جل��وي��ة  �لأح����و�ل  بفعل  �ملن�شاأة  يف  �ملتجمعة  �مل��ي��اه  ت�شريف 
�شعادة  �ل��ف��ج��رة،  عهد  ويل  �شمو  و�ل��ت��ق��ى  �ملنطقة.  لها  تعر�شت 
�ل�شخ  حمطة  – عمليات  – �لفجرة  �مل�شّب  مدير  �ملطوع  �شامل 
�جلولة  خ��الل  �شموه  �طلع  �مل�شوؤولني،حيث  من  وع��دد  �ملتو�شطة، 
على �لأعمال �جلارية يف تنظيف وت�شريف �مل�شب ومر�فق �ملن�شاأة 

من �آثار �لأمطار �لغزيرة.
و�أّكد �شمو ويل عهد �لفجرة على توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لفجرة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
�لدعم و�لإمكانيات  �أ�شكال  �ملن�شاأة وتوفر كافة  �لعمل يف  مبتابعة 
يف  كلي  ب�شكل  �لعمل  لإع���ادة  و�إجن��ازه��ا  �مل��ه��ام  متطلبات  لت�شهيل 

�ملن�شاأة.
ر�فق �شموه يف �جلولة �لتفقدية �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب 
�شمو ويل عهد �لفجرة، و�شعادة �لكابنت مو�شى مر�د مدير ميناء 

�لفجرة.

�سملت 6 فروع وا�ستهدفت خمتلف الفئات خالل يوليو

�ل�شيف �إجازة  من  �ل�شتفادة  لتعزيز  �لعامة  �ل�شارقة«  »مكتبات  لـ  ن�شاطا   36

�لقر�ءة  نادي  فعالية  �إىل  �إ�شافة 
لالأطفال، وحو�ر مع كاتب.

�لنوعية  �ل��ع��م��ل  ور������س  و���ش��م��ن 
�ل���ت���ي ����ش��ت��ه��دف��ت �مل���وظ���ف���ني يف 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية،  م��ن  ع��دد 
�حل�شن  دب�������ا  م���ك���ت���ب���ة  ن���ظ���م���ت 
�ل��ع��ام��ة 6 ف��ع��ال��ي��ات غ��ط��ت من 
�لتفوي�س  م��و���ش��وع��ات  خ��الل��ه��ا 
ثالثية  و�ل���ط���ب���اع���ة  �لإد�ري، 
�لأب�������ع�������اد، و�ل���ت���خ���ط���ي���ط �مل�����ايل 
�ملو�زنات  وحتليل  �ل�شر�تيجي 
�ملالية، و�ل�شر�تيجية  و�لقو�ئم 

جمالت معرفية ومهنية وعلمية 
�ل�شارقة  مكتبة  نظمت  متنوعة، 
على  ��شتملت  فعاليات   6 �لعامة 
ور�����ش����ة ع���م���ل �ف���ر�����ش���ي���ة حول 
ع�شر  يف  �ل�����ش��ح��ف��ي��ة  �ل���ك���ت���اب���ة 
وور�شة  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
�شعر  يف  �ل��غ��زل  ح��ول  �فر��شية 
�ل��ع��ام��ي��ة و�ل��ف�����ش��ح��ى، وور����ش���ة 
"بيان  ب��ع��ن��و�ن  ل��ل��ج��م��ه��ور  ح��ي��ة 
�أخ����رى  وور����ش���ة  �حلياة"،  غ��اي��ة 
بعنو�ن "حتفيز �لذكاء �لذهني"، 
�ل�شتعد�د  ح�����ول  وحم����ا�����ش����رة 

تطوير  ح������ول  وور������ش�����ة  معا"، 
نف�شك  "طور  ب���ع���ن���و�ن  �ل�������ذ�ت 
�لأ�شمدة  ح��ول  وجل�شة  ب�شغف"، 
�لع�شوية و��شتخد�ماتها، وور�شة 
"نظرية  ب���ع���ن���و�ن  �ف���ر�����ش���ي���ة 
و�لعائق".  �مل�شكلة  حلل  �لطاولة 
ن��ظ��م��ت م��ك��ت��ب��ة و�دي  وب����دوره����ا 
6 فعاليات، �شملت  �لعامة  �حللو 
�أ�شت�شر"،  "من  ب��ع��ن��و�ن  ور���ش��ة 
وور���ش��ة لأول���ي���اء �لأم����ور بعنو�ن 
�أهمية  ح����ول  وتعلم"  "تب�شر 
�لتعلم و�لقر�ءة و�لكتابة، وجل�شة 

مكتبات  ح��ر���ش��ت  �ل���ه���دف  ه����ذ� 
مدربني  ��شت�شافة  على  �ل�شارقة 
متخ�ش�شني  وك����ت����اب  وخ�������رب�ء 
ق������دم������و� خ����ال�����ش����ة جت����ارب����ه����م 
وخ��رب�ت��ه��م، وغ��ط��و� م��ن خاللها 
��شتقطبت  متنوعة  م��و���ش��وع��ات 
خمتلف �ل�شر�ئح و�لأعمار، وهذ� 
ما �شعينا �إليه عند و�شع برنامج 

�لأن�شطة خالل هذ� �ل�شيف".
�أن�����ش��ط��ة �شهر  و���ش��م��ن ب��رن��ام��ج 
ي���ول���ي���و �ل���ت���ي ق���دم���ه���ا ع�����دد من 
�خل��رب�ء و�مل��درب��ني �ملخت�شني يف 

�لوطنية للف�شاء 2030، ون�شاأة 
و�حلا�شر،  �مل��ا���ش��ي  ب��ني  �مل�����ش��رح 
ل�شريبة  �مل���ت���ق���دم���ة  و�مل�����ه�����ار�ت 
مكتبة  ورك���زت  �مل�شافة.  �لقيمة 
فعالياتها  خ���الل  �ل��ع��ام��ة  �ل��ذي��د 
مو�شوعات  ع��ل��ى  ي��ول��ي��و  ل�����ش��ه��ر 
�ل�شارة  �ل��ع��اد�ت  مناق�شة  �شملت 
�لإن�شان،  طاقة  من  متت�س  �لتي 
مفتاح  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  وك��ي��ف��ي��ة 
�ل�������ش���ع���ادة وم���ث���ل���ث �لإن���ت���اج���ي���ة 
لالأطفال  فنية  وور���ش��ة  �لفائقة، 
بعنو�ن "لق�شتي حقيبة لن�شنعها 

بعنو�ن  وور���ش��ة  �ل�شيف،  لإج���ازة 
لتعريف  �ل�شغر"  "�لكاتب 
كتابة  م����ب����ادئ  ع���ل���ى  �لأط�����ف�����ال 

�لق�شة.
ونظمت مكتبة خور فكان �لعامة 
6 فعاليات، �شملت ندوة �فر��شية 
بعنو�ن "�خلوف �ملر�شي"، وور�شة 
وت�شميم  ب���رجم���ة  ح�����ول  ع���م���ل 
وور�شة  �لل��ك��رون��ي��ة،  �لأل���ع���اب 
�لرفاهية  م��ب��د�أ  "تعلم  ب��ع��ن��و�ن 
�فر��شية  و�أخ���رى  �لوظيفية"، 
�لوثائقية،  �لأف��الم  حول �شناعة 

•• �ل�شارقة-�لفجر:

�لعامة،  �ل�شارقة  مكتبات  نّظمت 
للكتاب،  �ل�شارقة  لهيئة  �لتابعة 
فعالية   36 ي��ول��ي��و،  �شهر  خ��الل 
وور�شة عمل ��شت�شافتها فروعها 
�ل� 6 يف كل من خورفكان و�لذيد 
وو�دي �حللو ودبا �حل�شن وكلباء 
�لإجازة  م��ع  تز�منت  و�ل�����ش��ارق��ة، 
�إك�شاب  و����ش��ت��ه��دف��ت  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة، 
�مل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه��ا م���ن �لأط���ف���ال 
�شنة،   18 ف���وق  وم���ا  و�ل��ي��اف��ع��ني 
ع����دد من  �إىل م��وظ��ف��ي  �إ����ش���اف���ة 
من  وع��دد  �حلكومية،  �ملوؤ�ش�شات 
�أول��ي��اء �لأم����ور وع��ام��ة �جلمهور 
وفنية  مهنية  وم���ه���ار�ت  خ���رب�ت 

جديدة.
مدير  بو�شليبي،  �إمي����ان  وق��ال��ت 
�لعامة:  �ل�شارقة  مكتبات  �إد�رة 
�لعامة  �ل�شارقة  مكتبات  "تتبنى 
خ�����الل �لإج���������ازة �ل�����ش��ي��ف��ي��ة كل 
وفعاليات  �أن�����ش��ط��ة  ب��رن��ام��ج  ع���ام 
�ملكتبات  دور  ل��ت��ع��زي��ز  م��ك��ث��ف��ة، 
�مل�شاهمة  خالل �لإج��از�ت بهدف 
متكن  للتعلم،  ف��ر���س  ت��وف��ر  يف 
و�ل�شباب  و�ل��ي��اف��ع��ني  �لأط���ف���ال 
و�مل��وظ��ف��ني م���ن �ل���ش��ت��ف��ادة من 
وقت �لفر�غ و��شتثمار �لإجازة يف 
�كت�شاب معارف جديدة، ولتحقيق 

�لوظيفي"،  "�لحر�ق  ب��ع��ن��و�ن 
ل���الأط���ف���ال ح����ول تعلم  وخم���ي���م 
�لفنون �جلميلة من عزف ور�شم، 
بعنو�ن  �ل���ط���ب���خ  ح�����ول  وور�����ش����ة 
حول  وجل�شة  �ل�شغر،  "�ل�شيف 
ع�������امل �مل����ي����ت����اف����ر�����س و�ل�����و�ق�����ع 

�لفر��شي و�لو�قع �ملعزز.
 6 �لعامة  كلباء  مكتبة  ونظمت 
ف��ع��ال��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا ور�شة 
ب���اأ����ش���ر�ر �لبحر  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ع��م��ل 
و����ش��ت��ك�����ش��اف ع����امل �ل��ب��ح��ار من 
وور�شة  �ل���غ���و����س،  م��ه��ن��ة  خ����الل 
�ف��ر����ش��ي��ة ح���ول ف��ن �لربجمة 
بلغة �شكر�ت�س لالأطفال، وجل�شة 
جنمات  "�إمار�تيات  ب���ع���ن���و�ن 
ون������دوة  �لإعالم"،  ف�������ش���اء  يف 
"عندما  ب���ع���ن���و�ن  �ف���ر�����ش���ي���ة 
�لأبعاد  ه���وي���ة:  �ل��ط��ع��ام  ي�����ش��ب��ح 
�لثقافية للطعام"، وجل�شة بعو�ن 
يوم  كل  قر�أت  لو  �شيحدث  "ماذ� 
حول  ت��دري��ب��ي��ة  وور���ش��ة  �شاعة"، 
فنون �لكتابة بعنو�ن "هل تنتظر 

�لإلهام لتكتب؟".

د�ئرة تنمية �ملجتمع تو��شل تفعيل �ل�شرت�تيجية �ملتكاملة ملكافحة �لإدمان يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-�لفجر: 

 – �لهيا�س  ليلى  د.  �شعادة  �أك���دت 
�لتنمية  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�ملجتمعية يف د�ئرة تنمية �ملجتمع 
�ل�شر�تيجية  �أن  �أب���وظ���ب���ي  يف 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة مل��ك��اف��ح��ة �لإدم��������ان يف 
�شت�شاهم يف وقاية  �أبوظبي  �إم��ارة 
�ملو�د  تعاطي  م��ن  �ملجتمع  �أف����ر�د 
�مل��ب��ك��ر عن  �لك�شف  ع��رب  �مل��خ��درة 
تطورها  ق��ب��ل  �ل��ت��ع��اط��ي  ح�����الت 
�لإدم������ان،  م���ر����س  �إىل  وحت��ول��ه��ا 
و�لنهو�س بالآليات �ملتبّعة لإعادة 
دمج �ملر�شى �ملتعافني يف �ملجتمع 
و�لتدخل �ملبكر من خالل �لرب�مج 
مع  بالتعاون  تفعيلها  �شيتم  �لتي 

�لأ�شبوع  خ��الل  م�شاهدة  �ملليون 
�لثالث من �إطالقها.

�لعمل خالل  �أي�شاً فرق  و�شتعمل 
�ملرحلة �لأوىل على تفعيل برنامج 
تثقيفي للوقاية من �لإدمان �شمن 
�أبوظبي،  ب��اإم��ارة  �ملدر�شية  �لبيئة 
"هيئة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وذل�������ك 
عن  ف�����ش��اًل  �ملبكرة".  �ل��ط��ف��ول��ة 
�ل�شحية  �لرعاية  خدمات  تفعيل 
قطاع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �لأول�����ي�����ة 
�ل�شحة عن طريق حتديد نطاق 
�خلدمات و�إجر�ء�ت �لإحالة على 
وتطوير  �لرعاية  منوذج  م�شتوى 
�لنماذج و�لأدو�ت �لالزمة لتفعيل 
�لرعاية  �خلدمات على م�شتويات 

�ملختلفة. 

�لإدم���ان  م��ر���س  ح��ول  �ملجتمعية 
�لدعم  ل��ت��ق��دمي  وف���ه���م ط��ب��ي��ع��ت��ه 
�لالزم من قبل �لأ�شرة و�ملجتمع. 
�إط��الق حملة توعوية  ف�شاًل عن 
�لتو��شل  من�شات  على  متكاملة 
�لجتماعي حتت �شعار "جمتمعي 
�ملجتمع  �أف�����ر�د  ت�شتهدف  معي" 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  ومب�����ش��ارك��ة 
�ل�شحي  �ل���ق���ط���اع  م���ث���ل  �مل��ع��ن��ي��ة 
و�لتعليمي و�لجتماعي بالإ�شافة 
و�لق�شاء  �ل�����ش��رط��ة  ق���ط���اع  �إىل 
بعو�مل  �ل��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  وت���رك���ز 
�لتعاطي  خ���ط���ر  م����ن  �ل����وق����اي����ة 
و�لعالج  �مل��ب��ك��ر  �لك�شف  و�أه��م��ي��ة 
موؤخر�ً  ومت  �لالحقة.  و�ل��رع��اي��ة 
�إط���������الق �حل���م���ل���ة �ل���روي���ج���ي���ة 

�ل�شركاء يف �لإمارة.
ك��م��ا �أ�����ش����ارت ���ش��ع��ادت��ه��ا ع��ل��ى �أن 
�شي�شهم  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  تفعيل 
ب�شكل كبر يف �حلد من �لو�شمة 
بحالت  �مل��رت��ب��ط��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لثقافة  وت����غ����ي����ر  �ل����ت����ع����اط����ي، 
باعتباره  �لإدمان  �ملجتمعية حول 
�لفوري  �ل��ت��دخ��ل  يتطلب  م��ر���س 
لتقدمي �لعالج ودمج �ملتعافني يف 

�لأ�شرة و�ملجتمع ككل.
لتفعيل  خ��ط��ة  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  ومت 
�ل�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ة م������ن خ����الل 
�ملرحلة  تت�شمن  حيث  مرحلتني، 
�مل���ب���ادر�ت  م���ن  جم��م��وع��ة  �لأوىل 
�مل��ع��ريف لكافة  �ل��وع��ي  ت�شمل رف��ع 
�لثقافة  وتغير  �ملجتمع    �أف���ر�د 

ب��ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة على  �خل��ا���ش��ة 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات 
و�ل��ت��ي لق���ت جن��اح��اً م��ل��ف��ت��اً منذ 
�إط��الق��ه��ا، حيث جت���اوزت �حلملة 

كما  �شيعملون معاً لو�شع �شيا�شة 
و�شرية  على هوية  �حلفاظ  تكفل 
نظام  وتطبيق  �ملر�شى،  معلومات 
لإد�رة �حلالت، وحتديد  متكامل 
�إجر�ء�ت حُمكمة لت�شجيل ور�شد 
عو�مل �خلطورة يف مر�حل مبكرة 
لتوفر �لتدخالت �ملنا�شبة و�حلد 
من �شروع �لتعاطي، وت�شكيل جلنة 
�لتعاطي  ����ش���وؤون  يف  متخ�ش�شة 

و�لإدمان. 
�حلديثة  �ل�����در�������ش�����ات  وت���ظ���ه���ر 
ت�شدر  �ل���ت���ي  �ل��ع��امل��ي��ة  و�لأرق��������ام 
جمال  يف  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  ع��ن 
فئتي  �أن  �لإدم������������ان،  م���ك���اف���ح���ة 
�ل�������ش���ب���اب و�مل����ر�ه����ق����ني ه���م���ا من 
ب���ني �ل�����ش��ر�ئ��ح و�ل���ف���ئ���ات �لأك����رث 

تعاطي  �ل�شروع يف  عر�شة خلطر 
�مل���خ���درة و�لإدم������ان عليها،  �مل����و�د 
ع�����دي�����دة مثل  وذل��������ك لأ�����ش����ب����اب 
و�إهمال  �لو�لدية  �مل��ه��ار�ت  �شعف 
يف  �لعاطفية  �ل��ط��ف��ل  �ح��ت��ي��اج��ات 
مرحلة �لطفولة �ملبكرة و�ملر�هقة 
�إىل  بالإ�شافة  �لأ�شرية  و�مل�شاكل 
�لجتماعية  �ملهار�ت  و�شعف  قلة 
�لعديد  ت�����ش��ر  ك��م��ا  و�حل��ي��ات��ي��ة. 
من �لدر��شات �إىل �شغط �لأقر�ن 
خطر  ك���ع���ام���ل  ودوره  �ل�����ش��ل��ب��ي 
ل��ل�����ش��روع يف �ل��ت��ع��اط��ي وم���ن هذ� 
�ل�شر�تيجية  ت���رك���ز  �مل��ن��ط��ل��ق 
و�لأطفال  �لأ����ش���رة  �إك�����ش��اب  ع��ل��ى 
و�مل����ر�ه����ق����ني �مل�����ه�����ار�ت �ل���الزم���ة 

ملو�جهة �شغط �لأقر�ن. 

�أم����ا �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن تنفيذ 
حلول  مع  �شتبد�أ  �ل�شر�تيجية، 
�أو�خ����ر  يف  ل��ت��ن��ت��ه��ي   2023 ع����ام 
�إطالق  �شيتم  حيث   2024 ع��ام 
�مل����ب����ادر�ت �شمن  جم��م��وع��ة م���ن 
للجهات  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  �خل����ط����ة 

�ملعنية.
ت�شمل  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �أن  ي��ذك��ر 
خم�س حماور هي: خف�س �لعر�س 
و�لك�شف  و�ل��وق��اي��ة،  "�ملكافحة"، 
و�ل��ع��الج، و�إع���ادة �ل��دم��ج، و�أخر�ً 
حمور �ملمكنات �لذي ي�شم ممثلني 
�لإم����ارة  م��ن خمتلف �جل��ه��ات يف 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  ومي���ث���ل���ون 
تفعيل  ج��م��ي��ع��ه��ا يف  ت�����ش��ب  �ل��ت��ي 
وجه،     �أك��م��ل  على  �ل�شر�تيجية 

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية ي�شارك يف موؤمتر للمو�شيقى �لتقليدية وموؤمتر »�إفال« 
•• �بوظبي-�لفجر:

�شارك �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية يف 
للمو�شيقى  �لدويل  �ملجل�س  موؤمتر 
مدينة  ��شت�شافته  �لذي  �لتقليدية 
قدمت  حيث  �لربتغالية؛  ل�شبونة 
�ل���دك���ت���ورة ع��ائ�����ش��ة ب���اخل���ر ورق���ة 
ع��م��ل ت��ن��اول��ت ف��ي��ه��ا: دور �مل�����ر�أة يف 
نقل �ملوروث وتعزيز �لإبد�ع. وعلى 
�شعيد �آخر �شارك وفد من �لأر�شيف 
و�ملكتبة �لوطنية يف �ملوؤمتر �لدويل 
ل��ل��م��ك��ت��ب��ات و�مل��ع��ل��وم��ات )�إف�����ال( يف 
ن�شخته 87 يف �لعا�شمة �لإيرلندية 

دبلن.

�ملمار�شات  �أه�����م  ع��ل��ى  �ل���وط���ن���ي���ة- 
�مل���ك���ت���ب���ات و�مل���ع���ل���وم���ات،  ُن����ظ����م  يف 
باملكتبات  �ملتعلقة  �لتجارب  وخا�شة 
�ملعر�س  �ل����وف����د  وز�ر  �ل���وط���ن���ي���ة، 
و�ملوؤ�ش�شات  ل��ل�����ش��رك��ات  �مل�����ش��اح��ب 
�ملكتبات. هذ�  �ملتخ�ش�شة يف جمال 
و�ملكتبة  �لأر�شيف  وف��د  �غتنم  وق��د 
موؤمتر  يف  م�������ش���ارك���ت���ه  �ل���وط���ن���ي���ة 
�مل�شاركني  ك��ب��ار  )�إف����ال( ح��ي��ث دع���ا 
�ملوؤمتر  �إىل  و�ملخت�شني  و�خل���رب�ء 
�لعربي  لالحتاد  و�لثالثني  �لثالث 
للمكتبات و�ملعلومات )�أفال(، �لذي 
�شت�شت�شيفه �أبوظبي يف �لفرة من 
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�خلا�شة  �ل�����در�������ش�����ات  جم���م���وع���ة 
�لعربي  �ل����وط����ن  يف  ب���امل���و����ش���ي���ق���ى 

�ملنبثقة من �ملجل�س.
وفد  �شارك  فقد  �آخ��ر  �شعيد  وعلى 
يف  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  من 
�ملوؤمتر �لدويل للمكتبات و�ملعلومات 
�لعا�شمة  87 يف  )�إف���ال( يف دورت��ه 
دبلن يف �أيرلند�. حيث �شارك �لوفد 
نظمت  �ل��ت��ي  �جلل�شات  خمتلف  يف 
�لوفد  و�طلع  �مل��وؤمت��ر،  هام�س  على 
�ل���ذي ي��ت��األ��ف م��ن ح��م��د �حلمري 
و�خلدمات  �ل��ب��ح��وث  �إد�رة  م��دي��ر 
�مل��ع��رف��ي��ة، وري���ا����س ب���ن ل��ع��الم من 
مكتبة �لإمار�ت يف �لأر�شيف و�ملكتبة 

"�لتنقل  ب����ع����ن����و�ن:  ج������اءت  �ل���ت���ي 
�جل�����زي�����رة  ع��������امل  �مل����و�����ش����ي����ق����ي يف 
�لعربية و�خلليج" قدمت �لدكتورة 
�لبحوث  م�شت�شارة  باخلر  عائ�شة 
يف �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية ورقة 
�مل����ر�أة يف نقل  "دور  ب��ع��ن��و�ن:  ع��م��ل 
تناولت  �لإبد�ع"  وت��ع��زي��ز  �مل����وروث 
فيها تد�خل �ملو�شيقى و�أغاين �لعمل 
يف �حلياة �لجتماعية و�لقت�شادية 
م���ر�ح���ل �حل���ي���اة وعرب  ويف ج��م��ي��ع 
�أ�شبح  ح��ت��ى  �مل��ت��ع��اق��ب��ة  �لأج����ي����ال 
�لإم��ار�ت��ي مميز�ً  �ملو�شيقي  �لإن��ت��اج 
باإبد�عاته وحتديث مو�شيقاه وتنوع 
�لظو�هر  من  ذل��ك  ويعّد  �أمناطها، 

و�ملكتبة  �لأر�شيف  م�شاركة  وج��اءت 
�لعامليني  �حل���دث���ني  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 
بر�شيخ  �ه��ت��م��ام��ه  م���ن  �ن���ط���الق���اً 
باملا�شي  وف���خ���ره  �ل�����ش��ع��ب��ي  ت���ر�ث���ه 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ع��ري��ق 
�ملتحدة، ومن حر�شه على �لطالع 
�ملكتبات  �مل��م��ي��زة يف  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 

�لوطنية على �ل�شعيد �لعاملي.
و�ملكتبة  �لأر�����ش����ي����ف  �����ش����ارك  ف���ق���د 
�لوطنية يف موؤمتر �ملجل�س �لدويل 
للمو�شيقى �لتقليدية �لذي عقد يف 
�لربتغالية،  باجلمهورية  ل�شبونة 
يوليو   27-21 م����ن  �ل����ف����رة  يف 
�حلو�رية  �جل��ل�����ش��ة  ويف   ،2022

لتنتج  خمتلفة  عنا�شر  جتمع  �لتي 
تناقلتها  وط��ن��ي��ة  ب��ه��وي��ة  م����وروث����اً 

�لأجيال وحملتها �لذ�كرة �شفهياً.
وق�����د �أث����ن����ى �حل�������ش���ور ع���ل���ى تلك 
�مل�شاركني  َع�����َرف��ت  �ل��ت��ي  �مل��ح��ا���ش��رة 
و�لبتكار  �مل�����ر�أة  ب����دور  و�حل�����ش��ور 
�ملو�شيقى يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ح��ا���ش��رة فقرة  �مل���ت���ح���دة. وت���ل���ت 
و�مل���د�خ���الت وتبادل  �لأ���ش��ئ��ل��ة  م��ن 

�ملعرفة.
�لدكتورة  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة  وجت���در 
عائ�شة باخلر متثل دولة �لإمار�ت 
للمو�شيقى  �ل�������دويل  �مل��ج��ل�����س  يف 
�ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة، ول����ه����ا ع�������ش���وي���ة يف 
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•• دبي - و�م: 

��شتعر�س خرب�ء من �ملركز �لحتادي 
دولة  م��ب��ادر�ت  و�لإح�شاء  للتناف�شية 
�أن��ظ��م��ة خر�ئط  �لإم������ار�ت يف جم���ال 
�لبيانات �جليومكانية خالل م�شاركة 
حكومة دول��ة �لإم��ار�ت �شمن �لدورة 
"�إيزري" �لدويل  موؤمتر  من   42 �ل� 
عقد يف مدينة "ديغو"  �لذي   2022
بالوليات  "كاليفورنيا"  ولي����ة  يف 
�مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة وي��ع��ت��رب �أك���رب 
�جلغر�فية  �ملعلومات  لنظم  م��وؤمت��ر 

يف �لعامل.
و��شتقطب �ملوؤمتر �أكرث من 14 �ألف 
�لبيانات  علوم  يف  ومتخ�ش�س  خبر 
�جلغر�فية  �ل���ب���ي���ان���ي���ة  و�خل�����ر�ئ�����ط 
�لدولية  �مل���ن���ظ���م���ات  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 
�لبيانات  وع��ل��وم  �لإح�����ش��اء  وم���ر�ك���ز 
�إ�شافة �إىل ح�شور كبر من موؤ�ش�شات 
�لقطاع �خلا�س �ملهتمة بعلوم �لبيانات 
و�خلر�ئط �جليومكانية حول �لعامل.

و�أك�����د ���ش��ع��ادة حم��م��د ح�����ش��ن، �ملدير 
و�لبيانات  �لإح�شاء  �لتنفيذي لقطاع 
�لوطنية يف �ملركز �لحتادي للتناف�شية 
رئي�شية  ك��ل��م��ة  خ�����الل  و�لإح���������ش����اء 

�أل��ق��اه��ا يف �مل��وؤمت��ر �أن دول��ة �لإم���ار�ت 
وتوظيف  �لب���ت���ك���ار  ب��اأه��م��ي��ة  ت���وؤم���ن 
�لتكنولوجيا يف �لتعامل مع �ملتغر�ت 
�مل�شتجد�ت  تفرزه  ما  ومع  �مل�شتقبلية 
�لبيانات  م��ن  ه��ائ��ل  ك��م  م��ن  �لتقنية 
مت  لو  فيما  حقيقياً  كنز�ً  ت�شكل  �لتي 

��شتخد�مها بال�شكل �لأمثل.
دولة  حكومة  ��شتثمار  "ميثل  وق��ال: 
�لإم������ار�ت يف �مل�����ش��روع��ات و�مل���ب���ادر�ت 
�لرئي�شية يف قطاع �لبيانات وتطبيقات 
�لذكاء �ل�شطناعي وتقنيات �لتحول 
لروؤية  و�����ش���ح���اً  جت�����ش��ي��د�ً  �ل���رق���م���ي 
�لقيادة يف �شرورة ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
للمتغر�ت  �ل���ك���ام���ل���ة  و�جل����اه����زي����ة 
بحيث  �لعاملي  �ل�شعيد  على  �ملختلفة 
�أه��م��ي��ة ق�����ش��وى يف  �ل��ب��ي��ان��ات  تكت�شب 
�ت���خ���اذ �ل����ق����ر�ر، و���ش��ي��اغ��ة �مل���ب���ادر�ت 

و�مل�شاريع �مل�شتقبلية".
و��شتعر�س حممد ح�شن مبادر�ت دولة 
�لإمار�ت يف جمال �لتوظيف �لرقمي 
على  وتطبيقاتها  �ل�شخمة  للبيانات 
من�شات �خلر�ئط �لبيانية ..لفتا �إىل 
�أطلقها  �لتي  �لوطنية  �مل�شاريع  �أب��رز 
�ملركز �لحتادي للتناف�شية و�لإح�شاء 
ومناذج  �لبيانية،  �خلر�ئط  جمال  يف 

�لتي  �ل��ب��ي��ان��ات  خ��ر�ئ��ط  م��ن من�شات 
للتناف�شية  �لحت����ادي  �مل��رك��ز  ن��ف��ذه��ا 
�لبيانات  تقنيات  باعتماد  و�لإح�شاء 
�ل�����ش��خ��م��ة وت��ط��ب��ي��ق��ات ت��ع��ل��م �لآل����ة 
�ل��ع��امل��ي��ة لدولة  �ل���ت���ج���ارة  ك��خ��ري��ط��ة 

�لإمار�ت على مدى 50 عاماً.
وتطرق �إىل �أبرز �ملتغر�ت يف خريطة 
�ل��ن��م��و �ل���ع���م���ر�ين ل���دول���ة �لإم������ار�ت 
و�شور  �لليلية  �لأ����ش���و�ء  خ���الل  م��ن 
بيانات  وخريطة  �ل�شناعية  �لأق��م��ار 
وغرها  �لفندقية  و�ملن�شاآت  �ل�شياحة 
�لإح�شائية  �خل���ر�ئ���ط  م��ن�����ش��ات  م��ن 
و�لبيانية �لتي نفذها �ملركز �لإحتادي 

للتناف�شية و�لإح�شاء خالل �ل�شنو�ت 
�ملا�شية بهدف دعم �شناعة �لقر�ر، �أو 
وكذلك  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�شاريع  �شياغة 
و�ملحدثة  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  ت��وف��ر 
دولة  د�خل  و�ملجتمع  �لأعمال  لقطاع 

�لإمار�ت وخارجها.
ورك�������ز �مل�����وؤمت�����ر ع���ل���ى �ل����ع����دي����د من 
�شملت  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لذي  للحكومات  �لتنفيذي  �ملنتدى 
مي��ث��ل ح��دث��اً رئ��ي�����ش��ي��اً ���ش��م��ن موؤمتر 
"�إيزري" �لدويل يلتقي خالله نخبة 
�لقر�ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني و���ش��ّن��اع  �مل�����در�ء 
�ملنظمات  م��ع  �حلكومية،  �جل��ه��ات  يف 
�لإح�شائية وموؤ�ش�شات علوم �لبيانات 
وي��ت��م خ��الل��ه م�شاركة  �ل��ع��امل  ح���ول 
�خلرب�ت و��شتعر��س �أف�شل �ملمار�شات 
�ل�شتجابة  وتقنيات  �لنجاح  وق�ش�س 
ل��ل��ت��ح��دي��ات �جل���دي���دة و�مل���ت���ط���ورة يف 

جمال �لبيانات �جلغر�فية.
للتناف�شية  �لحت���ادي  �مل��رك��ز  و���ش��ارك 
و�لإح�������ش���اء يف ع��ر���س جت��رب��ة دولة 
�لإمار�ت حول �لتكّيف مع �لتغير�ت 
من  لها  �ل�شتجابة  وكيفية  �لعاملية 
طورتها  �ل��ت��ي  �ل�شر�تيجية  خ��الل 
��شت�شر�ف  يف  �لإم�����������ار�ت  ح���ك���وم���ة 

تطوير  يف  �مل��رك��ز  وجت��رب��ة  �مل�شتقبل 
�لبيانات  على  تعتمد  حكومية  �أنظمة 
م��ن خ���الل ���ش��ي��ن��اري��وه��ات جت��ع��ل من 
من عملية  ج��زء�ً  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 
و�إط���الق  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي،  �لتخطيط 
�خلطط و�ل�شيا�شات يف جمال تطوير 

حوكمة �لأنظمة �خلا�شة بالبيانات.
�مل���وؤمت���ر ج��ل�����ش��ات حو�رية  ك��م��ا ���ش��م��ل 
رك���زت ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ف��ر���س يف 
وتطورها  �جلغر�فية  �لبيانات  جمال 
�مل��رك��ز �لحتادي  حيث ���ش��ارك خ��رب�ء 
حلقة  يف  و�لإح���������ش����اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
جمهورية  �إح�شاء  مركز  مع  نقا�شية 
ليتو�نيا ووكالة �خلر�ئط �جلغر�فية 
يف هولند� ود�ر �لنقا�س حول �لتطور 
يف ت��ق��ن��ي��ات و�أ���ش��ال��ي��ب حت����ّول �ل���دول 
�جلغر�فية  �ل��ب��ي��ان��ات  ����ش��ت��خ��د�م  �ىل 
و�عتمادها يف �شنع �لقر�ر وخ�شو�شاً 

بعد جائحة "كوفيد19-".
�ملعلومات  ن��ظ��م  خ�����رب�ء  ج��ل�����ش��ة  ويف 
خرب�ء  ناق�س  و�لإح�����ش��اء  �جلغر�فية 
�لأمريكي  �ل��ت��ع��د�د  مكتب  م��ع  �مل��رك��ز 
�لتابعة  و�ل��زر�ع��ة  �لأغ��ذي��ة  ومنظمة 
تكامل  ������ش�����رورة  �مل����ت����ح����دة  ل��������الأمم 
و�جلغر�فية  �لإح�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 

�أي  �أك��رث من  �أهميتها  �ملكانية وم��دى 
موثوقة  ب��ي��ان��ات  لإن��ت��اج  م�شى  وق���ت 
وحمدثة، تعزز من تطوير �ل�شيا�شات 

و�شناعة �لقر�ر.
ك���م���ا ع����ر�����س �مل�����رك�����ز جت����رب����ة دول�����ة 
�لتمكني  �أه���م���ي���ة  ح�����ول  �لإم�����������ار�ت 
�جل�����غ�����ر�يف ل���ل���ب���ي���ان���ات �ل���وط���ن���ي���ة يف 
خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع ودع����م ���ش��ن��ع �لقر�ر 
و�ل���ت���خ���ط���ي���ط �حل���������ش����ري وت����وزي����ع 
�لأزمات  و�إد�رة  �ملجتمعية  �خل��دم��ات 
حيث ق��دم خ���رب�ء �مل��رك��ز �أم��ث��ل��ة على 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  لتقنيات  تبنيه 
"Geo-AI"ونظم  �جل������غ������ر�يف 

يف   "GIS" �جل��غ��ر�ف��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لوطنية  �لإح�����������ش�����اء�ت  م���ن���ت���ج���ات 
وحت��ل��ي��الت خ��دم��ات �مل��ج��ت��م��ع، و�لتي 
خريطة  خم��رج��ات  م��ن  ج���زء�ً  ت�شّكل 
للدولة  �ملوحدة  �لإح�شائية  �لبيانات 

."1MAP"
و�خ��ت��ت��م م�����ش��وؤول��و �مل���رك���ز �لحت����ادي 
يف  م�شاركتهم  و�لإح�شاء  للتناف�شية 
موؤمتر "�إيزري" بالجتماع مع ديردي 
بي�شوب رئي�شة �لبيانات �جلغر�فية يف 
�لأم��ري��ك��ي حيث مت  مكتب �لح�����ش��اء 
لتقنيات  �جلذرية  �لتحولت  مناق�شة 
�لعمل  و�آليات  �جليومكانية  �لبيانات 

موؤخر�ً  �عتمادها  مت  كالتي  �حلديثة 
للوليات  �ل�شكاين  �لتعد�د  تنفيذ  يف 
�مل���ت���ح���دة �لأم���ري���ك���ي���ة و�ل������ذي غطى 
ن�شمة، موزعني  مليون   331 حو�يل 

على 50 ولية.
وق��������دم��������و� ل����ل����ج����ان����ب �لأم�����ري�����ك�����ي 
�لتحول  م���ب���ادر�ت  لأه���م  ����ش��ت��ع��ر����ش��اً 
�لإم����ار�ت  دول���ة  للبيانات يف  �ل��رق��م��ي 
�إط�����الق م��وؤ���ش��ر ن�شج  وم�����ش��ت��ج��د�ت 
يلبي  و�ل�������ذي  �ل���ب���ي���ان���ات �حل���ك���وم���ي 
�آلية حديثة  بتطبيق  �لدولة  تطلعات 
�لرقمي  و�لتحول  �لبيانات  حلوكمة 

با�شتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة.

•• دبي-�لفجر: 

�أطلق مركز حممد بن ر��شد لالبتكار 
�ملعرفية  �مل��ن�����ش��ة  ع����رب  �حل���ك���وم���ي، 
بعنو�ن  ج���دي���د�ً  ت��ق��ري��ر�ً  "�بتكر"، 
فيه  ��شتعر�س  �ملجتمعية"،  "�مل�شاركة 
دول  ت�شع  من  �بتكارية  جت��ارب   10
ح����ول �ل����ع����امل، مت��ث��ل ق�����ش�����س جناح 
���ش��ر�ك��ة �حلكومات  ت��ع��زي��ز  ع��امل��ي��ة يف 
�ل�شيا�شات  ت�شميم  يف  �ملجتمعات  مع 
ودع�����م �شناع  و�ل����رب�م����ج  و�مل�������ش���اري���ع 
و�خلدمات  �لعمل  تطوير  يف  �ل��ق��ر�ر 
�ملجتمع  �أف�������ر�د  روؤى  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي��ة 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��م.  وي��ه��دف �ل��ت��ق��ري��ر �إىل 
دع���م ق����در�ت ق����ادة �ل��ع��م��ل �حلكومي 
باأفكار جديدة لتعزيز  عرب تزويدهم 
�لقر�ر  �ملجتمعية يف �شناعة  �مل�شاركة 
وت�شميم �مل�شاريع و�ملبادر�ت و�حللول 
�ملبتكرة �لتي ترتقي مب�شتويات جودة 
�لتقرير  وي��غ��ط��ي  �مل��ج��ت��م��ع��ات،  ح��ي��اة 
يف هذ� �ملجال يف  مبتكرة  جتارب   10
و�أ�شر�ليا  وفنلند�  �آي�شلند�  من  كل 
�ملتحدة  و�لوليات  وبلجيكيا  وتايو�ن 
�إىل  �إ�شافة  �لأمريكية وفرن�شا وكند� 

دولة �لإمار�ت.

عبري تهلك: �سراكة تفاعلية بني 
اجلهات احلكومية واملجتمع 

وق����ال����ت ع���ب���ر ت��ه��ل��ك م���دي���ر مركز 
ر��شد لالبتكار �حلكومي،  بن  حممد 
يقدم  �ملجتمعية  �مل�شاركة  تقرير  �إن 
�لعمل  للمهتمني من حكومات وقادة 
مناذج  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف  �حلكومي 
�شر�كة  ت��ط��وي��ر ع��الق��ات  م��ب��ت��ك��رة يف 
تفاعلية بني �جلهات �حلكومية و�أفر�د 
�ملجتمع عموماً و�ملتعاملني على وجه 
�ل�شر�كات  ن��ه��ج  وت��ب��ن��ي  �خل�����ش��و���س، 
من  و���ش��ي��ا���ش��ات  م�����ش��اري��ع  ت�شميم  يف 

�ملجتمع و�إليه.
بع�شر  ي��ع��رف  �ل��ت��ق��ري��ر  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
متثل  دول،   9 طورتها  عاملية  جت��ارب 
�لعالقة  ب���ن���اء  يف  م��ت��ق��دم��ة  من������اذج 
حتفيز  ويف  �ملجتمع،  م��ع  �لت�شاركية 
�أفر�ده على �مل�شاركة يف ر�شم وت�شميم 
�مل�������ش���اري���ع و�خل�����دم�����ات و�مل�����ب�����ادر�ت، 
وحت��دي��د �لأول����وي����ات �ل��ت��ط��وي��ري��ة يف 
بحياة  �ملرتبطة  و�لقطاعات  �ملجالت 
�ملجتمع، مبا ي�شهم يف �بتكار خدمات 
وحلول وم�شاريع تنعك�س �إيجاباً على 
�لعمل  مب�شتويات  وت��رت��ق��ي  �ملجتمع 

�حلكومي وتعزز تناف�شيته عاملياً.

�سنع  يف  املجتمعية  امل�����س��ارك��ة 
القرار

�مل�شاركة  مب��ف��ه��وم  �ل��ت��ق��ري��ر  وي���ع���ّرف 

�إ�شر�ك  على  ي��ق��وم  �ل���ذي  �ملجتمعية 
�ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  يف  �ملجتمع  �أف����ر�د 
وتعزيز  و�لجتماعية  و�لقت�شادية 
�لعامة  �لأه��د�ف  ر�شم  م�شاهمتهم يف 
م�شاركة  �أن  �إىل  وي�شر  للحكومات، 
�ملجتمع متّثل �مل�شاهمة �ملنظمة لأكرب 
قدر ممكن من فئاته يف �شنع �لقر�ر 
�لتقرير  وي�����ش��ت��ع��ر���س  �حل���ك���وم���ي.  
�مل�شاركة �ملجتمعية و�لتحولت  تطور 
�ملفهوم  م�شتويي  على  �شهدتها  �لتي 
�ملا�شيني،  �لعقدين  خالل  و�ملمار�شة 
تكنولوجيا  دور  �إىل  وي����ت����ط����رق 
�لتو��شل،  ج�شور  بناء  يف  �لت�شالت 
لتعزيز  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ود  ودع�����م 
�مل��ج��ت��م��ع يف تطوير  م���ع  �ل�����ش��ر�ك��ات 
�حل��ل��ول و�مل���ب���ادر�ت و�خل��دم��ات �لتي 

تلبي طموحات �لأفر�د. 

اآي�سلندا.. من�سة مل�ساركة املجتمع 
يف ت�سميم ال�سيا�سات

من�شة  جت���رب���ة  �ل��ت��ق��ري��ر  وي���ت���ن���اول 
م��ف��ت��وح��ة �مل�������ش���ادر ع����رب �لإن����رن����ت 
%56 من  م���ن  �أك�����رث  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 
�مل���ق���ي���م���ني مب���دي���ن���ة ري���ك���ي���اف���ي���ك يف 
�آي�����ش��ل��ن��د�. ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا �إع�����د�د 
�لأولية  باملقرحات  خمت�شرة  قائمة 
�ملدينة  جمل�س  من  �أع�شاء  بو��شطة 
قبل �أن يتم ن�شرها من �أجل �لت�شويت 
�أنفقت  �ملن�شة،  �إط���الق  ومنذ  عليها، 
�ملدينة 17.5 مليون دولر على �أكرث 
من 787 �شيا�شة مقرحة من �أفر�د 

�ملجتمع.
ومت���ك���ن �مل��ن�����ش��ة ���ش��ك��ان �مل���دي���ن���ة من 
�لربط  ع��رب  �إل��ي��ه��ا  �ل��دخ��ول  ت�شجيل 
�لتو��شل  م���ن�������ش���ات  ح�������ش���اب���ات  م����ع 
توير،  �أو  في�شبوك  مثل  �لجتماعي 
�لت�شويت  يف  �مل�شاركة  تتطلب  فيما 
من �مل�شتخدمني �حل�شول على تاأكيد 
م���ن �ل�����ش��ج��ل �ل��ق��وم��ي ل��ل��ن��اخ��ب��ني يف 
�آي�شلند�، وقد و�شل عدد م�شتخدمي 
�شكان  تعد�د  ن�شف  من  �أك��رث  �ملن�شة 
�أكرث  �أر�شل   2021 ع��ام  ويف  �ملدينة، 
م���ن 16 �أل�����ف م�����ش��ت��خ��دم �أك�����رث من 
ذ�ته  �لعام  �شهد  كما  فكرة،   5800
�إطالق موقع �ُشمي "�أولوياتك"، وهو 
ت�شميم  م��ن  �لإن���رن���ت  ع��رب  من�شة 
وهي  �لآي�شلندية،  �ملو�طنني  موؤ�ش�شة 
لو�شع  ت�شعى  رب��ح��ي��ة  غ��ر  موؤ�ش�شة 
�أفر�د  مل�شاركة  رقمية  �إ�شر�تيجيات 
�شيا�شات  �ق��ر�ح  لهم  وتتيح  �ملجتمع، 

ملناق�شتها عرب �لإنرنت. 

امل�ساركة  لت�سجيع  فنلندية  لعبة 
املجتمعية

مبتكر�ً  ح���اًل  �ل��ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ت��ع��ر���س 

فنلند�  يف  هل�شنكي  م��دي��ن��ة  ط��ورت��ه 
باأهمية  �مل���وظ���ف���ني  وع�����ي  ل���ت���ع���زي���ز 
يتمثل  �مل���ج���ت���م���ع،  �أف��������ر�د  م�������ش���ارك���ة 
لوحية  لعبة  وه��ي  �مل�شاركة"  ب�"لعبة 
من  ���ش��غ��رة  ف���رق  تلعبها  �أن  مي��ك��ن 
�لأمامي  �ل�شف  وموظفي  �ملديرين 
يتعّرف  �حل����ك����وم����ي����ة،  �جل�����ه�����ات  يف 
و�شائل  �مل�شاركون فيها على عدد من 
�إ�شر�ك �أفر�د �ملجتمع يف عملهم بدء�ً 
وجمموعات  �لعامة  �لجتماعات  من 
�مل�����ش��ارك��ة يف و�شع  �ل��رك��ي��ز وح��ت��ى 

�مليز�نية.
وج�����اء �إط������الق �ل��ل��ع��ب��ة ب���ه���دف جعل 
��شتجابة  �أك�������رث  �مل����دي����ن����ة  جم���ل�������س 
فيها،  وللم�شاركة  �لأف���ر�د،  لتطلعات 
 30  - 7 جت��ت��م��ع ف����رق ت��ت��ك��ون م���ن 
وتكون  �ل��ل��ع��ب��ة  ل��وح��ة  ح���ول  �شخ�شا 
و�أق������الم.  م���الح���ظ���ات  �أور�ق  م��ع��ه��م 
ومب�����ش��اع��دة م�����ش��رف م�����درَّب، تختار 
عليه  ي���ع���م���ل���ون  �مل���ج���م���وع���ة حت����دي����اً 
من  �مل����زي����د  ج���م���ع  �إىل  وي���ح���ت���اج���ون 
�ملجتمع  �أف��ر�د  و�ملُ��دخ��الت من  �لآر�ء 
ب�شاأنه، وبعد ذلك، تنتقل �للعبة عرب 
هو  منها  �لهدف  �ملر�حل  من  �شل�شلة 
�مل�شاركة  �أهمية  م��دى  ب�شاأن  �حل���و�ر 
يتم  �للعبة،  منت�شف  ويف  �ملجتمعية. 
ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م��ك��ون��ة م��ن 200 
بطاقة، ت�شم كل منها �أد�ة للم�شاركة 
لت�شاعد  �مل���ا����ش���ي،  يف  �����ش���ُت���خ���دم���ت 
�مل�شاركني يف حتديد �لأدو�ت �لأن�شب 

للنجاح يف �لتحدي. 

بوابة اأعمال لو�س اأجنلو�س 
�ملجتمعية  �مل�����ش��ارك��ة  ت��ق��ري��ر  وي��ع��رف 
�لبتكار�ت  ف��ري��ق  ط���وره���ا  ب��ت��ج��رب��ة 
بو�بة  يف  تتمثل  �أجن��ل��و���س،  ل��و���س  يف 
بت�شميم  �لإن���رن���ت  ع���رب  ل��الأع��م��ال 
�إليها  �ل��و���ش��ول  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ع  مبتكر 
ب�ّشطت  حيث  ب�شهولة،  و��شتخد�مها 
تاأ�شي�س  عملية  �إج����ر�ء�ت  م��ن  ك��ث��ًر� 

�ل�شركات يف �ملدينة. 
�لت�شاور  بعد  �لبو�بة  �إط��الق  وق��د مت 
مع رو�د �أعمال حمليني ومع �لهيئات 
ي��ت��ف��اع��ل��ون معها،  �ل���ت���ي  �حل��ك��وم��ي��ة 
بهدف تقليل متو�شط �لوقت �ملطلوب 
ل��ت��اأ���ش��ي�����س ���ش��رك��ة م��ن ���ش��ت��ة �أي����ام �إىل 
�لأ�شهر  و�حد فقط. وعلى مد�ر  يوم 
بو�بة  ج��ذب��ت  ل��ه��ا،  �لأوىل  �ل��ع�����ش��رة 
�لأعمال �جلديدة عرب �لإنرنت �أكرث 

من 60 �ألف م�شتخدم. 
ف��ري��ق �لب���ت���ك���ار�ت يف لو�س  وق�����ش��ى 
�أجن��ل��و���س وق��ًت��ا ط��وي��اً يف �لنقا�س مع 
لال�شتف�شار  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
عن طبيعة �لبيانات �ملطلوب تو�فرها 
نقا�س  كما عقد جل�شات  �ملن�شة،  على 

مع �لكثر من مالكي �ل�شركات لفهم 
جتربة كيفية تاأ�شي�س �ل�شركات. وبعد 
ذلك، مت �إجر�ء مناق�شات مع �لهيئات 
كيفية  مل���ع���رف���ة  �مل��ع��ن��ي��ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
و�لتقدم  �ل��ت��و����ش��ل  عملية  تب�شيط 
ت�شاريح  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ب��ط��ل��ب��ات 

تاأ�شي�س �لأعمال. 

م�سورة  هيئات  م��ل��ب��ورن:  جلنة 
مرتكزة حول املدينة

�ل���ت���ق���ري���ر جت����رب����ة جلنة  وي����ت����ن����اول 
م��ل��ب��ورن وه���ي م��ن��ظ��م��ة غ���ر ربحية 
�أ�شر�ليا،  يف  ملبورن  مدينة  مقرها 
�ل�شركات  جهود  حل�شد  تاأ�شي�شها  مت 
و�ملنظمات  �لأك���ادمي���ي���ة  و�لأو�����ش����اط 
و�لتعاون  �لأن�شطة  �أجل م�شاركة  من 
وي�شغل  للحكومة،  �مل�����ش��ورة  وت��ق��دمي 
موؤ�ش�شة   150 م��ن  �أك���رث  ع�شويتها 
خم��ت��ل��ف��ة. وي��ت��م��ث��ل ه���دف �ل��ل��ج��ن��ة يف 
�حلفاظ على مكانة ملبورن باعتبارها 
و�ح���دة م��ن �أف�����ش��ل �مل���دن �ل��ت��ي توفر 

�شبل �لعي�س يف �لعامل. 
�إد�رة  جمل�س  قبل  م��ن  �للجنة  ُت���د�ر 
14 ع�شو�ً يجتمعون �شت  مكون من 
مر�ت يف �لعام، ورغم �أن �للجنة َتعترب 
تعمل  فهي  و�ل��ف��ك��ر،  للم�شورة  هيئة 
جمموعة  كونها  �إىل  �أق���رب  بطريقة 
ملمة  ت���ك���ون  لأن  وت�����ش��ع��ى  ����ش���غ���ط، 
ب��ك��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �مل��ح��ل��ي��ة م���ن خالل 
�ل�شتعانة باأع�شاء من كل �لقطاعات 

�لقت�شادية وجميع فئات �ملجتمع. 
ملبورن  جلنة  �أع��م��ال  نتائج  ُت�شنَّف 
�لقطاع  مع  �لتعاون  فئات:  ث��الث  يف 
وو�شع  �ملوؤ�ش�شات،  وتاأ�شي�س  �خلا�س، 
وترتكز  �حل���ك���وم���ي���ة،  �ل�������ش���ي���ا����ش���ات 
مو�شوعات �أعمالها على �أربعة حماور 
�مل�شتقبل  �ق��ت�����ش��اد  ت�����ش��م��ل:  رئي�شية 
�ملناطق  وحت�����ش��ني  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
�ملعي�شة.  ���ُش��ب��ل  وحت�����ش��ني  �حل�����ش��ري��ة 
وقد �أ�شهمت �للجنة يف �أعمال تطوير 
وتنفيذ �لعديد من م�شروعات �ملدينة 
�لكربى، مثل �إعادة تطوير دوكالندز، 

وتطوير مطار ملبورن، وغرها.

العام  النقا�س  تايوان":  "يف 
للقوانني

"يف  من�شة  جتربة  �لتقرير  ويتناول 
تايو�ن  �لتي طورتها  تايو�ن" �لذكية 
لتفعيل �حلو�ر مع �ملجتمع يف جمالت 
مناق�شة �لقو�نني و�لت�شريعات، وبد�أت 
فكرتها عندما حاولت وز�رة �ملالية يف 
تايو�ن تقنني مبيعات بع�س �ملنتجات 
عرب �لإنرنت وعمل �مل�شوؤولون على 
�إ�شاءة  ُت�شعب وحتد من  لو�ئح  و�شع 
للنظام  ر  و�لق�شّ �لأط��ف��ال  ��شتغالل 
�لإلكروين �جلديد، فلجاأو� �إىل �أد�ة 
عن  بحثاً  �جلماعي  للنقا�س  جديدة 

�لدعم و�مل�شاعدة.
ومت����ث����ل �مل���ن�������ش���ة م�������ش���اح���ة لأف�������ر�د 
جمتمع تايو�ن للتفاعل مع �حلكومة 
و�مل�شاركة يف تقدمي حلول ومقرحات 
وقد  عليها،  و�ل��ت�����ش��وي��ت  للتحديات 
�لتح�شينات  من  �لعديد  �إ�شافة  متت 
مت   2019 ع����ام  ويف  �مل��ن�����ش��ة،  ع��ل��ى 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا مل��ن��اق�����ش��ة �ل���ع���دي���د من 
م�����ش��ود�ت �ل��ق��و�ن��ني، وم��ن ث��م �شهدت 
�شملت  �لتي  �لتحديثات  م��ن  �لكثر 
مفتوحة  �لأدو�ت  م����ن  جم���م���وع���ة 
وم�شاركة  مقرحات،  جلمع  �مل�شادر 
�ل�شتطالعات،  وتنظيم  �مل��ع��ل��وم��ات، 
مت   ،2018 ع����ام  �أغ�����ش��ط�����س  وم���ن���ذ 
ومت  ح��ال��ة،   26 يف  �ملن�شة  ��شتخد�م 
�لتو�شل �إىل �إجر�ء حكومي حا�شم يف 

منها.   80%

اأعمال  رائد   25 "النمر":  فريق 
يطورون احللول لتحديات مدينة 

كالغاري
وي�شتعر�س تقرير �مل�شاركة �ملجتمعية 
 Tiger" �لنمر"  "فريق  جت���رب���ة 
غر  “فريق  وه�������و    "Team
ر�ئد�   25 من  �أك��رث  تقليدي” ي�شم 
لإيجاد  ���ش��ه��ري��اَ  ي��ج��ت��م��ع��ون  �أع���م���ال 
يف  ك��ال��غ��اري  مدينة  لتحديات  ح��ل��ول 
غ���رب ك���ن���د�. وه����ذه �ل��ت��ج��رب��ة جتمع 
ب����ني م���زي���ج م���ت���ن���وع م����ن �لأط��������ر�ف 
من  ون�شف  �شاعتني  مل��دة  معا  �ملعنية 
�ملعقدة،  �لتحديات  �أجل فهم وحتليل 
حلول  و�شياغة  �أفكار،  �إىل  و�لتو�شل 
م��ب��دئ��ي��ة و�إخ�����ش��اع��ه��ا ل��الخ��ت��ب��ار من 

قبل �مل�شتخدمني. 
وم���ن خ���الل �جل��م��ع ب��ني ه���ذه �لآر�ء 
 Tiger“ ف��ري��ق  ب��اإم��ك��ان  �مل��ت��ن��وع��ة، 
زمنية  �أط����ر  يف  �ل��ع��م��ل   ”Team
حمددة دون �إهد�ر �أي وقت، و�لتو�شل 
متوقعة.  غ���ر  م��ت��م��ي��زة  ح���ل���ول  �إىل 
وت���ع���د جت���رب���ة �ل���ف���ري���ق من����وذج����اً يف 
�لتعاون بني �أع�شاء �ملوؤ�ش�شة �لو�حدة 

�لبتكار  وت��ع��زز  تدعم  بيئة  لر�شيخ 
ويعمل  فعالة،  ح��ل��ول  �إىل  و�لتو�شل 

على حل حتد خمتلف كل �شهر.

مقرتحات  ن��ظ��ام   100×100
بلجيكي مبتكر 

ب��ت��ج��رب��ة مدينة  �ل��ت��ق��ري��ر  وي���ع���رف 
ن��ي��ن��وف �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ب���اإط���الق حملة 
تعزيز  لت�شجيع   ”100×100“
�ل�شيا�شات  يف  �ملجتمع  �أف��ر�د  م�شاركة 
�أنه  �ملبادرة على  �ملحلية، وتقوم فكرة 
�إذ� ح�شلت �لفكرة �ملقدمة على ما ل 
يوم،   100 يف  �شوت   100 عن  يقل 
جمل�س  بو��شطة  مناق�شتها  ف�شتتم 
�لتاليني  �ل�شهرين  �ملدينة يف غ�شون 
و����ش���ي���ت���ل���ق���ى م���ق���دم���ه���ا م���الح���ظ���ات 

حمددة.
 ،2021 ب���د�ي���ة ع����ام  و�ع���ت���ب���ار� م���ن 
�شارك 873 �شخ�شاً يف هذ� �مل�شروع، 
وب��ل��غ��ت 7 م��ق��رح��ات �حل����د �لأدن����ى 
�ملجل�س،  بو��شطة  للمناق�شة  �ملطلوب 
�ملقرحات،  تقدمي  معاير  وتت�شمن 
ع���ن ط���ري���ق جهة  �ل���ت���ق���دمي  ي��ت��م  �أن 
�ملقرح  ي��ك��ون  و�أن  حملية،  حكومية 
يت�شمن  و�أل  �ل��ع��ام،  �ل�شالح  ي��خ��دم 
و�أل  �مل��ج��ت��م��ع،  �أف����ر�د  ب��ني  متييز  �أي 
و�أن  ي��ورو،   5000 ميز�نيته  تتجاوز 
وقاباًل  تقليدي  وغ��ر  مبتكر�ً  يكون 

�لتطبيق خالل مدة حمددة. 

املجتمع  اإ�سراك  روي-مامليزون: 
انت�سار  مكافحة  ميزانيات  ب�ساأن 

الأوبئة
فرن�شا  يف  روي-م��امل��ي��زون  �شاحية  يف 
ح���ي���ث ي��ع��ي�����س �أك������رث م����ن 78 �أل����ف 
�لغربية  �ل�����ش��و�ح��ي  �شمن  �شخ�س، 
من�شة  �إط��الق  مت  باري�س،  للعا�شمة 
للم�شاركة �ملجتمعية عام 2018 ملنح 
للتعبر  �أف�شل  �ملجتمع فر�شة  �أفر�د 
عن �آر�ئهم ب�شاأن عملية �شنع �لقر�ر، 
ويف عام 2019، مت حتديد مدة �شهر 
لإر�شال  �ملجتمع  �أف���ر�د  �أم���ام  ون�شف 
�أجل  م��ن  مبتكرة  م�����ش��روع��ات  �أف��ك��ار 
ثالثة  �ملدينة  جمل�س  وح��دد  �ملدينة، 
�مل�شاريع  �أو  �لأف��ك��ار  لتقدمي  معاير 
�ل�شالح  ي��خ��دم  �أن  ت�شمل  �مل��ب��ت��ك��رة، 
�أي من  �لعام، و�أن تتو�فق �لفكرة مع 
للحكومة،  �ل�شبعة  �ل�شيا�شية  �ملحاور 
فكرة  ك��ل  تنفيذ  ميز�نية  ت��زي��د  و�أل 
ع��ل��ى ح���دة ع��ن 40 �أل����ف ي����ورو بحد 

�أق�شى.
وجنحت �ملن�شة يف ��شتقطاب �أكرث من 
30 �ألف م�شارك لزيارتها، ما ن�شبته 
حو�يل % 40 من �شكان �ل�شاحية، 

�مل�شجلني  �أع��د�د  تز�يدت  بعد،  وفيما 

ح��ي��ث ت��ع��ر���ش��ت �ل���دول���ة لأزم�����ة ومت 
�ملدينة  م�����ش��روع��ات  م��ع��ظ��م  �إي����ق����اف 
كوفيد  فرو�س  تف�شي  ب�شبب  موؤقتاً 
يف  ف���رن�������ش���ا  دخ���ل���ت  وع���ن���دم���ا   ،19
�إغ������الق ت�����ام، ج��ع��ل��ت ح��ك��وم��ة روي-
�أولوياتها �حلفاظ على  مامليزون من 
�ملجتمع،  �أف���ر�د  م��ع  �حل���و�ر  ��شتمر�ر 
فا�شتخدمت �ملن�شة مل�شاركة �ملعلومات 
�لعمل  ج��ه��ود  وتن�شيق  �ملقيمني،  م��ع 
�لتطوعي، وتنظيم فعاليات جمتمعية 

عرب �لإنرنت.

حلقات �سبابية: اإ�سراك ال�سباب 
يف عملية �سنع القرار 

�لتقرير جتربة حكومة دولة  وتناول 
وتعزيز  �ل�شباب  متكني  يف  �لإم����ار�ت 
�لتوجهات  حت���دي���د  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
�ملبادر�ت  وتنفيذ  وت�شميم  �حلكومية 
�لوطنية �لكربى، يف م�شعى لر�شيخ 
لديهم  �ل���ف���اع���ل���ة  �مل����و�ط����ن����ة  ح�������س 
تقدم  يف  مب�����ش��اه��م��ت��ه��م  و�لرت�����ق�����اء 

�ملجتمع ومنو �لقت�شاد.
حلقات  م��ب��ادرة  �إىل  �لتقرير  وتطرق 
�ملوؤ�ش�شة  م���ب���ادر�ت  �إح����دى  ���ش��ب��اب��ي��ة، 
�لتي متثل من�شة  لل�شباب  �لحتادية 
ت��ت��ن��اول م��و����ش��ي��ع مرتبطة  ح���و�ري���ة 
�مل�شتد�مة  �مل�����ش��ارك��ة  ُت��ع��زز  بال�شباب 
للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  ل�شياغة 

�لعاملية.
منتديات  �شكل  على  �حللقات  وُتعقد 
عن  للتعبر  �لفر�شة  لل�شباب  ُتتيح 
يف  �ملختلفة،  �لتحديات  ح��ول  �آر�ئ��ه��م 
�شوؤ�ل  على  ل��الإج��اب��ة  ت��ه��دف  حلقات 
عملية  مناق�شات  خ��الل  م��ن  رئي�شي 
كما  لل�شباب.  �ل�شباب  من  وتو�شيات 
�أفكار  ط���رح  لل�شباب  �حل��ل��ق��ات  تتيح 
جديدة و�ختبارها و�ل�شتماع لر�أيهم 
حول �ل�شيا�شات �أو �مل�شاريع �لقادمة. 

ت����و������ش����ل  �أد�ة  �حل�����ل�����ق�����ات  وت�����ع�����د 
لتعزيز  �لإم��ار�ت  ت�شتخدمها حكومة 
�حللقات  وت�شهم  �ل�����ش��ب��اب،  م�����ش��ارك��ة 
لل�شباب  م��ع��رف��ي��ة  ق����اع����دة  ب���ن���اء  يف 
كفاءة،  �أك����رث  ل��ي�����ش��ب��ح��و�  وت��وؤه��ل��ه��م 
كونها  �لقر�ر  ل�شناع  �أنها مفيدة  كما 
�ل�شباب  ت�شاعدهم على فهم تطّلعات 
و�لتحديات  و�أول��وي��ات��ه��م  و�أح��الم��ه��م 

�لتي يو�جهونها. 
وب��ل��غ ع���دد �حل��ل��ق��ات �ل�����ش��ب��اب��ي��ة منذ 
�ملا�شي  يناير  وح��ت��ى  �مل��ب��ادرة  �إط���الق 
مو��شيع  فيها  نوق�شت  حلقة   292
م��ت��ن��وع��ة م���ث���ل �ل�������ش���ب���اب و�مل����ه����ار�ت 
�مل�شتقبلية، و�ل�شباب وريادة �لأعمال، 
و�ل�شباب و�لتمويل، و�ملر�أة �لإمار�تية 
�ل�شباب  و�إ�����ش����ر�ك  �ل��ع��م��ل،  ���ش��وق  يف 
ومتكينهم مل�شتقبل م�شتد�م، و�لتعليم 

�لقائم على �ملهار�ت و�أثره �لجتماعي 
ودور �ل�شباب يف حتقيق روؤية �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة 2021. 

عامًا  اخلم�سني  ت�سميم  م�سروع 
املقبلة لدولة الإمارات 

ت�شميم  م�شروع  �لتقرير  و��شتعر�س 
لدولة  �ل���ق���ادم���ة  ع����ام����اً  �خل��م�����ش��ني 
�لإمار�ت، �لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
حلول  م���ع  �هلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�ليوبيل �لذهبي لدولة �لإم��ار�ت عام 
2021، بهدف �إ�شر�ك �أفر�د �ملجتمع 

يف ر�شم م�شتقبل �لدولة.
�أكرب  �مل�شروع حتت جمموعة  ويندرج 
�ملبادر�ت ل�شياغة �ل�شر�تيجية  من 
�لإمار�ت  دول��ة  �شتعد  �لتي  �لوطنية 
على مدى �ل�شنو�ت �خلم�شني �ملقبلة، 
ويتمثل هدفه �لرئي�شي يف �جلمع بني 
�ملجتمع لو�شع ركائز وعنا�شر  �أف��ر�د 

خطة مئوية �لإمار�ت 2071.
ت�شميم  م����ب����ادرة  ���ش��م��ي��م  يف  وي���ق���ع 
من�شة  �ل���ق���ادم���ة  ع����اًم����ا  �خل��م�����ش��ني 
رق���م���ي���ة م���ف���ت���وح���ة ����ش���م���م���ت جلمع 
و�ملقيمني  �مل����و�ط����ن����ني  م����ن  �أف�����ك�����ار 
عاماً  م�����ش��ار�ت �خلم�شني  ر���ش��م  ح��ول 
�ملقبلة يف دولة �لإم��ار�ت، يف قطاعات 
و�لتنمية  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل�����ش��ح��ة  ت�شمل 
و�لبيئة  و�لق���ت�������ش���اد  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لأعمال  وري��ادة  و�ل�شياحة  و�لإ�شكان 
و�لقيم  �مل��ه��ار�ت  وتنمية  و�ل�شتثمار 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل���ث���ق���اف���ة و�ل���ع���الق���ات 
و�لأمن  و�ل�شباب  و�لريا�شة  �لأ�شرية 
�لغذ�ئي و�لعلوم و�لتقنيات �ملتقدمة.

وق���������د خ���������ش����ع����ت ه���������ذه �مل������دخ������الت 
متخ�ش�شة  ف�����رق  م����ن  ل��ل��م��ر�ج��ع��ة 
�أهم  ق��ائ��م��ة  ��ن��ف��ت �شمن  ث��م ���شُ وم���ن 
�لدولة.  مل�شتقبل  و�لتو�شيات  �لأفكار 
للمكونات  ك���م���دخ���الت  ُط���رح���ت  ث���م 
ل��ل��م��ب��ادرة، وع��ق��دت �لعديد  �لأخ����رى 
وزر�ء  جمعت  �لتي  �لجتماعات  م��ن 
م��ع �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 

تطلعاتهم و�أفكارهم �مل�شتقبلية. 
و����ش��ت�����ش��اف �ل���ف���ري���ق �مل�������ش���وؤول عن 
و�لعاملية  �لوطنية  �ل�شركات  �مل��ب��ادرة 
و�ملتو�شطة  �ل�������ش���غ���رة  و�مل���ن�������ش���اآت 
�لأعمال  ورو�د  �لنا�شئة  و�ل�����ش��رك��ات 
يف ف��ع��ال��ي��ات ون��ق��ا���ش��ات م��ت��ع��ددة، كما 
بادرت جهات حكومية �أخرى باإطالق 
مبادر�ت  وحققت  متنوعة،  فعاليات 
�مل�������ش���ارك���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ع���دي���د من 
�لإيجابية، و�شاهمت يف جمع  �لنتائج 
و�لطموحة  �لإبد�عية  �لأف��ك��ار  مئات 

من خمتلف فئات �ملجتمع.

يف تقرير معريف جديد تناول 10 ق�س�س جناح عاملية

»�بتكر« ت�شتعر�س �أبرز �لتجارب �حلكومية �ملبتكرة يف تعزيز �مل�شاركة �ملجتمعية

•• دبي -و�م:

حققت �شرطة دبي 52 �أمنية لالأطفال من خمتلف �جلن�شيات و�لأعمار خالل �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري 2022.
وقال بطي �أحمد بن دروي�س �لفال�شي مدير �إد�رة �لتوعية �لأمنية يف �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد �ملجتمع ب�شرطة دبي �إن �لقيادة 
�لعامة متمثلة باإد�رة �لتوعية �لأمنية حققت �أمنيات �لأطفال من خالل ��شطحابهم بجولت يف �ل�شيار�ت �لفارهة ب�شو�رع 
�إمارة دبي و�لتقاط �ل�شور �لتذكارية وتقدمي �لهد�يا �لعينية لهم و�لتعريف باخلدمات �لتي تقدمها �شرطة دبي للجمهور 
مب�شاركة �لدمى �ل�شرطية " �ل�شرطي خالد و�ل�شرطية �آمنه " �إىل جانب م�شاركة �لكالب �لبولي�شية يف �لرفيه وحتقيق 

�أماين �لأطفال.

و�أكد �لفال�شي �إن �إد�رة �لتوعية �لأمنية حتر�س بتوجيهات من �شعادة �لعميد خالد علي �شهيل مدير �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد 
و�ملجتمعية  �ملرورية  �ل�شرطية  و�خلدمات  بالرب�مج  �لعمرية  فئاتهم  مبختلف  �ملجتمع  �أف��ر�د  كافة  توعية  على  �ملجتمع 
�إىل �أن توعية �لأطفال  و�جلنائية حتقيقاً للتوجهات �ل�شر�تيجية ل�شرطة دبي يف تعزيز �لأمن و�إ�شعاد �ملجتمع، منوهاً 
�لعمل  �لتوعوية من  �لر�شائل  �لهدف من  �لفئة وحتقق  وتثقيفية هادفة جتذب هذه  ُمبتكرة وترفيهية  �أ�شاليب  ت�شتلزم 

�ل�شرطي.
و�أ�شار �إىل �أن �شرطة دبي متتلك برنامج "�إ�شعاد طفل" �لهادف �إىل حتقيق �أمنية �لأطفال وذلك يف �إطار حر�شها على ن�شر 
�ل�شعادة، لفتا �إىل �أن �شرطة دبي ل تتو�نى عن تلبية �أو حتقيق �لطلبات �لهادفة �إىل �إ�شعاد �لأطفال يف �إطار ر�شالتها بن�شر 

�ل�شعادة وتعزيز �لثقة بالأجهزة �ل�شرطية �لتي تلعب دور�ً �جتماعياً مهماً �إىل جانب دورها يف �ملجال �لأمني.

�شرطة دبي حتقق 52 �أمنية لالأطفال خالل �لن�شف �لأول

»�لحتادي للتناف�شية و�لإح�شاء« ي�شتعر�س مبادر�ت �لإمار�ت يف �خلر�ئط �لبيانية خالل م�شاركته يف موؤمتر دويل باأمريكا
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اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/درب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خلر للو�شاطة �لعقارية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3980358 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/1011422 

بيع �للعاب و�لهد�يا
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3791014 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيجي 

لتنظيم �حلفالت و�ملنا�شبات
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2721328 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كري�شتال ليت لل�شيانة �لعامة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1007654 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�شالور كافيه

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :2737782 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة عبد�هلل يو�شف �حمد هزمي �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شهيل مفتاح �شامل �شيف �ملن�شوري
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
ملبو�س  :جموهر�ت  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لعافية رخ�شة رقم :3696414 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة عبد�ل�شالم في�شل �حمد �بوبكر �ليافعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف هز�ع حممد عو�س حيدره �حل�شرمي
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :م�شاوي زهرة ��شطنبول 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :1328585 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة عبد�هلل حممد جمينني حممد �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف مبارك حمد ر��شد مبارك �ملن�شوري
د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�لو�ن �لطيف لعمال �لنجارة وطالء 

�لثاث  رخ�شة رقم :CN 2413805 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / حذف عبد�هلل على حمد فطي�س �ملرى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لو�ن �لطيف لعمال �لنجارة وطالء �لثاث

ALWAN ALTAIF FOR CARPENTER & PAINTING FURNITURE

�إىل/ توجان للنجارة و�لديكور - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

TOJAN CARPENTRY AND DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �أعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور(  4330015

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :بائزيد ل�شيانة �ملولد�ت �لكهربائية ذ.م.م  

رخ�شة رقم :CN 2840128 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حممد �شهاد�ت ح�شني حممد �شاها عامل مون�شى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد �شهاد�ت ح�شني حممد �شاها عامل مون�شى من 25 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف با�شم �مني على عبد�هلل بكر
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ر�بيع ح�شني ليت كبر �حمد

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ بائزيد ل�شيانة �ملولد�ت �لكهربائية ذ.م.م
BAZID ELECTRICAL GENERATOR MAINTENANCE L.L.C

�إىل/ بائزيد ل�شيانة �ملولد�ت �لكهربائية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
BAZID ELECTRICAL GENERATOR MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

�أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل  فعلى كل من له حق 
�شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�ألق خلدمات �لتنظيف  

رخ�شة رقم :CN 2925267 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جول حممد جان حممد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد على ر��شد على �لغيثى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ألق خلدمات �لتنظيف

ALAQ CLEANING SERVICES

�إىل/ �ألق خلدمات �لتنظيف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ALAQ CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :كافتريا زهرة �لر�حة ذ.م.م  

رخ�شة رقم :CN 1238465 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / خليل حممد ��شماعيل �بر�هيم من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / خليل حممد ��شماعيل �بر�هيم من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على مثنى �حمد �حلربى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من كافتريا زهرة �لر�حة ذ.م.م

AL RAHA FLOWER CAFETERIA L.L.C

�إىل/ كافتريا زهرة �لر�حة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AL RAHA FLOWER CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :حفيت للرجمة �لقانونية ذ.م.م  

رخ�شة رقم :CN 1545553 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / خ�شر عبد �شعيد �حللو من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / خ�شر عبد �شعيد �حللو من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خلفان خليفه �ل�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ حفيت للرجمة �لقانونية ذ.م.م

HAFIT LEGAL TRANSLATION L.L.C

�إىل/ حفيت للرجمة �لقانونية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
HAFIT LEGAL TRANSLATION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :جمموعة بن مثنى ذ.م.م  

رخ�شة رقم :CN 1153662 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / خليل حممد ��شماعيل �بر�هيم من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / خليل حممد ��شماعيل �بر�هيم من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على مثنى �حمد �حلربى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ جمموعة بن مثنى ذ.م.م

BIN MUTHANA GROUP L.L.C

�إىل/ جمموعة بن مثنى - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
BIN MUTHANA GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �شبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :ور�شة كار دينت�س لت�شليح �ل�شيار�ت  

رخ�شة رقم :CN 2603039 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة هيثم يا�شني �بو حور�ن %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عبد�لعزيز حممد ح�شني �حمد �ملرزوقى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف هيثم يا�شني �بو حور�ن

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 100000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ ور�شة كار دينت�س لت�شليح �ل�شيار�ت
CAR DENTS REPAIR WORKSHOP

�إىل/ ور�شة كار دينت�س لت�شليح �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
CAR DENTS REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإع����������الن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مطعم �ملا�س �فغانى

 رخ�شة رقم :CN 2788586 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / حذف حمد حممد على �شعيد

تعديل نوع نرخ�شة / من جتارية �إىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل موؤ�ش�شة مهنية

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 

بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13608 بتاريخ 2022/8/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:ل لوك�شيون دو لوك�س لتاأجر قو�رب ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �أبوظبي

CN 2965863 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

�ل�شركة وت�شفية  حل   -  1
، كم�شفي قانوين  �يه بارترنز حما�شبون قانونيون  �ل�شادة/�م  2 - تعيني 
�جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/6/20  لل�شركة 
�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250015198 

- تاريخ �لتعديل:2022/7/31
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي �ملعني 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

لإعالناتكم يف 
يرجى الت�سال على

هاتف:024488300 - فاك�س:024489891
email:advt@alfajrnews.ae
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�شارقة-و�م:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة ومب���ت���اب���ع���ة من 
م��ع��ايل �أح��م��د �أب���و �ل��غ��ي��ط �لأمني 
�لعربية  �ل������دول  جل��ام��ع��ة  �ل���ع���ام 
�لأول  �أم�س  �ل�شارقة  �إمارة  �شهدت 
وقائع �جلل�شة �لر�بعة من �لدورة 

�لثانية للربملان �لعربي للطفل.
وت��ع��د ه���ذه �جلل�شة �خل��ت��ام��ي��ة يف 
هذه �لدورة و�أقيمت مب�شاركة 60 
17 دولة عربية هي  ع�شو� مثلو� 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لها�شمية  �لردن�����ي�����ة  و�مل���م���ل���ك���ة 
و�جلمهورية  �ل��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة 
�لتون�شية و�جلمهورية �جلز�ئرية 
�لدميقر�طية �ل�شعبية وجمهورية 
ج����ي����ب����وت����ي و�مل����م����ل����ك����ة �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل�شود�ن  وج��م��ه��وري��ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
وجمهورية �لعر�ق ودولة فل�شطني 
�ل��ك��وي��ت و���ش��ل��ط��ن��ة عمان  ودول������ة 
و�جلمهورية �للبنانية ودولة ليبيا 
وجمهورية م�شر �لعربية و�ململكة 
موريتانية  وج��م��ه��وري��ة  �مل��غ��رب��ي��ة 

�لإ�شالمية .
�لعربي  �ل��ربمل��ان  جل�شة  وت��ن��اول��ت 
موؤ�ش�شات  �أح�������د  وه������و  ل��ل��ط��ف��ل 
�جلامعة �لعربية مو�شوع �لكتفاء 
�لدول  كافة  �لغذ�ء يف  �لذ�تي من 
�لإنتاج  زي�����ادة  و�أه���م���ي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ت���ب���ادل���ه بهدف  �مل��ح��ل��ي و���ش��ه��ول��ة 
د�ئم  غ���ذ�ئ���ي  �أم����ن  �إىل  �ل��و���ش��ول 

وم�شتد�م.
�لباروت  �أمين عثمان  �شعادة  وقال 
�لعربي  ل���ل���ربمل���ان  �ل���ع���ام  �لأم������ني 
للطفل: "يلتقي �ليوم يف �ل�شارقة 
�أع�����ش��اء �ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي للطفل 
غياٍب  ط�����ول  ب���ع���د  ل���وج���ه  وج���ه���ا 
يف ه�����ذه �ل��������دورة مل��ن��اق�����ش��ة �أح�����َد 

�ملو�شوعاِت �لتي ين�شغُل بها �لعامُل 
�لأمِن  ثقافَة  �إنَّ  �إِذ  �لأي��ام  ه��ذه  يف 
�ل��غ��ذ�ئ��ي ت��ع��ت��رُب �خل���ط���وُة �لأوىل 
لالأمِن  �حل���ريِف  �ملعنى  حتقيِق  يف 
�ل���غ���ذ�ئ���ي �ل�����ذي ل���ن ي��ت��ح��ق��َق �إلَّ 
بت�شافِر وتعاوِن جميِع فئاِت �لب�شر 
و�ل�شكان مبن فيهم فئُة �لطفولِة 
�ل��ت��ي ت��ن��اه��ُز َح����و�يِل �ل��ن�����ش��ِف من 
�أن  وناأمل  �لكوكب  هذ�  يف  �ل�شكاِن 
ي��ط��رَح �لأع�����ش��اُء يف ه��ذه �جلل�شِة 
دور  توؤكد  و�بد�عية  �أفكار�ً خالقًة 
وت�شجُع  للطفل  �لعربي  �ل��ربمل��ان 
�أط���ف���اَل �ل��ع��رِب ل��ي��ك��ون��و� ج����زء�ً ل 
يتجز�أ من جهوِد �لتنميِة �مل�شتد�مِة 
�لتي تعترُب �أهُم �مل�شتند�ِت و�ملر�جع 
�ملعتمدة يف جميِع خطِط وفعالياِت 

�لربملان �لعربي للطفل".
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل��ط��ف��ل��ة رتاج 
�لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�شة  �لعبا�شي 
"ناق�س  �لثانية:  دورت��ه  للطفل يف 
�لأع�شاء يف هذه �جلل�شة مو�شوع 
ثقافة �لأمن �لغذ�ئي وهو مو�شوٌع 
ويوؤثُر يف  ويتاأثر  �شامٌل ومتد�خل 
حياة �لأطفاِل وقد و�شع �لأع�شاُء 

يف  و�ملتميزة  �لإب��د�ع��ي��ة  �إ�شافًتهم 
مناق�شِة هذ� �ملو�شوع �ملهم و�شول 
مقرحة  وح���ل���ول  ت��و���ش��ي��ات  �إىل 
�لأمن  ثقافة  وتر�شيخ  دع��م  تفيد 
�لربملان  �أع�شاء  وطرح  �لغذ�ئي". 
�لآر�ء  من  �لع�شر�ت  �لأط��ف��ال  من 
جديدة  ومبادر�ت  �أفكار  يف  متثلت 
حول �أهمية توفر �لدعم و �لأمن 
�حتياجاً  �لأك���رث  للفئات  �لغذ�ئي 
وخلق وعي لدى خمتلف �لأجيال 
وعدم  �لطعام  يف  �لقت�شاد  ب�شاأن 
�لت�شال  و�شائل  خالل  من  �لهدر 
بالتطبيقات  و�ل�شتعانة  �حلديثة 
�لذكية �لتي ت�شاعد يف ن�شر ثقافة 
�ل�شر�ف  وع����دم  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم����ن 
على  تنعك�س  �أن  �شاأنها  من  و�لتي 
تطلعاتهم  وف�����ق  �حل����ي����اة  ج������ودة 

مل�شتقبل �أف�شل.
�لتي  م���د�خ���الت���ه���م  يف  و�أ������ش�����ارو� 
وثقافتهم  ن��ب��وغ��ه��م  ع���ن  ك�����ش��ف��ت 
�ل��و����ش��ع��ة و�ط���الع���ه���م �ل��ك��ب��ر يف 
خطورة  �إىل  �جل��ل�����ش��ة  م���و����ش���وع 
�لعو�قب �لقت�شادية و�لجتماعية 
�لتغر�ت  على  �ملرتبة  و�لبيئية 

�لتحدي  �أن  ل���ش��ي��م��ا  �مل���ن���اخ���ي���ة 
�مل���ن���اخ���ي ي��ت��م��ح��ور ح�����ول �ل���غ���ذ�ء 
و�ل���زر�ع���ة م��وؤك��دي��ن �أه��م��ي��ة دعم 
ب�شاأن  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ك��ام��ل 
مزيد من �لتعاون �لدويل للتغلب 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  فر�شته  م��ا  على 
يو�جهها �لعامل بحلول جذرية يف 
م�شكلة �لغذ�ء ونق�س م��و�رده مبا 
ميكن �ل�شعوب من �إ�شتئناف جهود 
و�لنطالق  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ت��ط��وي��ر 
�ل��ن��م��و يف خمتلف  ن��ح��و  جم������دد�ً 
ق��ط��اع��ات �لأغ���ذي���ة ب��ال��ع��م��ل على 
�لتقنيات  و�����ش���ت���خ���د�م  �لإن�����ت�����اج 

�حلديثة.
ع���ن فخرهم  �لإع�������ش���اء  و�أع�������رب 
ب��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د م���ن �لإجن�������از�ت 
�لعربية يف  �أوطانهم  �لتي قدمتها 
تاأمني �لغذ�ء وم�شاهمة �ملجتمعات 
يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �مل����و�رد 
�ل���ت���ي ت�����ش��ك��ل ع��ن�����ش��ر� م��ه��م��ا من 
�حلا�شر  يف  �لغذ�ء  تاأمني  عنا�شر 
�حلياة  جل��ودة  حتقيقا  و�مل�شتقبل 
�لدول  �أق��ط��ار  كافة  تن�شدها  �لتي 
�ملبتكرة  �حل��ل��ول  و�إي��ج��اد  �لعربية 

و�مل�شتقبلية  �ل��ر�ه��ن��ة  للتحديات 
حتت مظلة جامعة �لدول �لعربية 

فيما يخ�س �لغذ�ء.
�لعربي  �ل����ربمل����ان  �أع�������ش���اء  و�أك������د 
�أهمية  �جل��ل�����ش��ة  خ����الل  ل��ل��ط��ف��ل 
�ل����ش���ت���ف���ادة م����ن جت������ارب �ل�����دول 
�ملتقدمة يف جمال �لأمن �لغذ�ئي 
ف�����ش��ال ع���ن �ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
�مل�شتد�مة  �ل���ت���ن���م���ي���ة  �أه�����������د�ف 
�لعامل  ع��ل��ى �جل����وع يف  و�ل��ق�����ش��اء 
�أهمية  م���ع   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
تطبيق �لتكنولوجيا لزيادة �لإنتاج 

�لزر�عي.
قدمها  �ل��ت��ي  �مل��د�خ��الت  و�شلطت 
�لأع�شاء �ل�شوء على �أهمية �لعمل 
و�شيانتها  �لبيئة  ع��ل��ى  للحفاظ 
و����ش��ت��خ��د�م م��ا ي��ت��اح ب��ه��ا بطريقة 
مع  ��شتمر�ريتها  ل�شمان  �شليمة 
�لحتياجات  ب��ني  �ل��ت��و�زن  حتقيق 
�لبيئية  و�لأه������د�ف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

�لدول  �لفرد يف  ��شتهالك  وقيا�س 
�حتياجاته  ودر��������ش������ة  �ل����ع����رب����ي 
و�مل�شتقبلية  �لآن����ي����ة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
م���وؤك���دي���ن �أه��م��ي��ة �حل���ر����س على 
�لع�شوية  �لنفايات  ت��دوي��ر  �إع���ادة 
�إىل  وحتويلها  �ل��ط��ع��ام  وخم��ل��ف��ات 
�ملحافظة  ب��ه��دف  ع�����ش��وي  ���ش��م��اد 
�ل�شيد  وم��ن��ع  �ل��رب��ة  �شحة  على 
على  للحفاظ  و�ل��ت��ج��اري  �جل��ائ��ر 
وتعزيز  و�لبحار  �ملحيطات  �شحة 
دورها �لفعال يف مو�جهة حتديات 

�لأمن �لغذ�ئي.
و�أ�شادو� بتجربة دولة �لإمار�ت يف 
�إطالق مبادر�ت خمتلفة للحد من 
مبادرة  ر�أ�شها  وعلى  �لطعام  ه��در 
�لأطفال  د�ع���ني  �ل��ن��ع��م��ة«  »ح��ف��ظ 
�لدول �لعربية �لأخرى لأن حتذو 
�إن�شاء  يف  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ح����ذو 
هذه  ملثل  وم�شابهة  مو�زية  بر�مج 
ن�شتطيع  �لتي  �لإيجابية  �ملبادر�ت 

من خاللها �حلد من هدر �لغذ�ء.
و�أ���ش��ار �لأع�����ش��اء �إىل ���ش��رورة �شن 
�لغذ�ء  لتنوع  �لد�عمة  �لت�شريعات 
و�لهتمام  م��و�رده  على  و�حلفاظ 
�شر�ئح  ل��ك��اف��ة  �لبيئية  بالتوعية 
�مل��ج��ت��م��ع خ���ا����ش���ة ف���ئ���ة �لأط����ف����ال 
و�لأر��شي  �لأ�شجار  زرع  ومبادر�ت 
ل�شتزر�ع  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  وت���ق���دمي 
م�شادر �لغذ�ء كربية �لأ�شماك يف 
مز�رع د�خلية و��شتخد�م �لتقنيات 
�حل��دي��ث��ة ل���ش��ت�����ش��الح �لأر�����ش���ي 
وزر�عة �خل�شار و�لنباتات و�لجتاه 
�ملو��شي  و�إكثار  �لقمح  زر�ع��ة  نحو 
وفتح �لأ�شو�ق عرب �حلدود لتبادل 
�لأغذية. و�قرح �لأع�شاء تنظيم 
لتمكني  وم���ل���ت���ق���ي���ات  م�����وؤمت�����ر�ت 
�لأط������ف������ال و�ل�������ش���ب���اب م����ن ط���رح 
جمالت  يف  وم�شاريعهم  �أفكارهم 
�لغذ�ئي وكذلك تخ�شي�س  �لأمن 
لن�شر  �إع��الم��ي��ة  ومن�شات  ب��ر�م��ج 

هذ� �ملو�شوع �لهام يف �ملجتمعات.
ح�شر وقائع �نعقاد �جلل�شة �شعادة 
�ملال  عبد�لرحمن  خولة  �لدكتورة 
لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�ل��ع��ام للمجل�س  �لأم���ني  �ل�����ش��ارق��ة 
ل�������ش���وؤون �لأ�����ش����رة ممثلة  �لأع���ل���ى 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  ع��ن 
�ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد 
و�لدكتور  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ي��ا���ش��ي م��دي��ر عام 
نا�شئة �ل�شارقة �لتابعة ملوؤ�ش�شة ربع 
و�ملبتكرين  �ل��ق��ادة  ل�شناعة  ق��رن 
و�شذى عالي �لنقبي ع�شو �ملجل�س 
هالل  وعي�شى  �لحت���ادي  �لوطني 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �حل��ز�م��ي 
�ل�شفر�ء  م���ن  وع�����دد  �ل���ري���ا����ش���ي 
�لعرب  و�لدبلوما�شيني  و�لقنا�شل 
و�شركاء  �ل��دول��ة  ل��دى  �ملعتمدين 

�لربملان و�ملدعوين.

•• �أبوظبي-�لفجر:

ل���ل���ب���ح���وث  "تريندز  �أ��������ش�������در 
جديدة  در�����ش���ة  و�ل�شت�شار�ت" 
������ش�����م�����ن �����ش����ل���������ش����ل����ة �جت�������اه�������ات 
"جتارب  ب��ع��ن��و�ن:  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لذكاء  جم��ال  يف  وخليجية  دولية 
�ل�شطناعي.. قر�ءة يف �لتحديات 
�لدر��شة  وت�شعى  و�لتهديد�ت"، 
ل����ر�����ش����د �ل����ت����ح����دي����ات �لأم����ن����ي����ة 
تقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  ع���ن  �ل��ن��اجت��ة 
�ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي، وذل���ك من 
�لتي  �ملحاور  خ��الل جمموعة من 
تتناول بالنقا�س و�لتحليل مفهوم 
ومر�حل  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل����ذك����اء 
قطعتها  �لتي  و�خلطو�ت  تطوره، 
�أجل  م��ن  �لتعاون"  "جمل�س  دول 
و��شتخد�مها،  ت��ق��ن��ي��ات��ه  �م��ت��الك 

و�أب��رز جتارب �لدول �لغربية فيه، 
عن  �لناجمة  �لأمنية  و�لتحديات 
مو�جهتها،  وكيفية  ����ش��ت��خ��د�م��ه، 
و�أف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��ت��ي ميكن 
تنفذها  �أن  �خلليجية  للحكومات 

ملو�جهة تلك �لتحديات.
بتعريف م�شطلح  �لدر��شة  وبد�أت 
"�لذكاء �ل�شطناعي" م�شرة �إىل 
�أنه يق�شد به �لأنظمة �أو �لأجهزة 
و�ل�شلوك  �ل����ذك����اء  حت���اك���ي  �ل���ت���ي 
�لب�شري لأد�ء �ملهام، و�لتي ميكنها 
�أن حُت�ّشن من نف�شها ذ�تياً ��شتناد�ً 

�إىل �ملعلومات �لتي جتمعها.
�أع��ده��ا كل  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  وبينت 
ح�����م�����د�وي، �خلبر  م����ن حم���م���د 
باملغرب،  �لق���ت�������ش���اد  ب����در������ش����ات 
عبد�حلميد،مدير  �أح��م��د  وخ��ال��د 
برنامج در��شات �لإ�شالم �ل�شيا�شي 

�خلليج  دول  �أن  ت��ري��ن��دز  مب��رك��ز 
بدرجات  ط�����ورت  ك��ل��ه��ا،  �ل��ع��رب��ي��ة 
للذكاء  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات  م��ت��ف��اوت��ة، 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي حت���دد �أه����د�ف هذه 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  و�أولوياتها  �ل��دول 
ب���ني هذه  �ل��ت��ن��اف�����س  �إىل  م�����ش��رة 
�لدول مع �لعديد من دول �لعامل 
يف �ل�شباق نحو تطوير تكنولوجيا 
و�ل�شتثمار  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
وتطبيقاتها  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  ِب��ن��اه��ا  يف 
�ملد�خل  �أح��د  باعتبارها  �ملختلفة، 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ت��ط��ي��ع دول 
تنويع  خ����الل����ه����ا  م������ن  �خل����ل����ي����ج 
ما  لفرة  و�ل�شتعد�د  �قت�شاد�تها 

بعد �لنفط.
و�أو���ش��ح��ت �ل��در����ش��ة، �ل��ت��ي ت�شكل 
�لعدد )17( من �شل�شلة �جتاهات 
تريندز  وي�����ش��دره��ا  ��شر�تيجية 

دولة  �أن  "تريندز"،  دوري  ب�شكل 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 
حتتالن  �ل�������ش���ع���ودي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل�شد�رة بني دول �خلليج �لعربية 
�ل�شطناعي،  �ل����ذك����اء  ت��ب��ّن��ي  يف 
لتنويع  �أ�شا�شياً  حم��رك��اً  باعتباره 
وميكن  وت����ط����وي����ره،  �لق���ت�������ش���اد 
متنوعة،  جم������الت  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه 
��شتعمالت  ت���ع���دد  �إىل  م�������ش���رة 
�لذكاء �ل�شطناعي يف دول �خلليج 
�لقطاع  ت�����ش��م��ل:  ح��ي��ث  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�ملايل، و�ل�شحة، وحتليل �لبيانات، 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  وو���ش��ائ��ل 
و�ل�شيانة �لوقائية للِبَنى �لتحتية 
�لنفطية، وكذلك يف جمال �ملر�قبة 

و�لتتبع و�لأمن �ل�شيرب�ين. 
�لتحديات  �أن  �ل���در�����ش���ة  وذك�����رت 
��شتخد�م  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة  �لأم��ن��ي��ة 

�ل�شطناعي  �ل�����ذك�����اء  ت���ق���ن���ي���ات 
قيام  �إمكانية  بينها  وم��ن  تتعدد؛ 
ب�����اخ�����ر�ق هذه  ج���ه���ات م���ع���ادي���ة 
لزعزعة  و��شتخد�مها  �لتقنيات، 
تزد�د  كما  �أخ���رى،  دول���ة  ��شتقر�ر 
عن  �لناجمة  �ل��ت��ح��دي��ات  خ��ط��ورة 
ت��ق��ن��ي��ات �ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي يف 
�لإرهابية  �جل��م��اع��ات  �إق����د�م  ظ��ل 
و�لدول �ملارقة على ��شتخد�م هذه 
�متالك  ظل  يف  خا�شة  �لتقنيات، 
تكنولوجية  ق���در�ت  �جل��ه��ات  ه��ذه 

وكو�در ب�شرية متكنها من ذلك.
��شتخد�م  �أن  �ل���در�����ش���ة  وب��ي��ن��ت 
�ل�شطناعي  �ل�����ذك�����اء  ت���ق���ن���ي���ات 
على  حقيقياً  خ��ط��ر�ً  ميثل حت��دي��اً 
�مل�����ش��ت��وى �لأم����ن����ي، ب��ال��ن��ظ��ر �إىل 
فر�شاً  ت��وف��ر  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ه���ذه  �أن 
لتنفيذ  ل���ل���م���ج���رم���ني  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

جر�ئمهم مع �إمكانية �لإفالت من 
تعقبهم،  �شعوبة  ظ��ل  يف  �ل��ع��ق��اب 
�لذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ت��وظ��ي��ف  �أن  ك��م��ا 
�ل�شطناعي يطرح خطورة تكمن 
معادية  جهات  ق��درة  يف  بالأ�شا�س 
�لأمن  لتهديد  ��شتخد�مها  على 
�لرقمي للدول من خالل �حل�شول 
على �لبيانات �لوطنية يف خمتلف 
�ملجالت، ويطرح ��شتخد�م تقنيات 
�لذكاء �ل�شطناعي �أي�شاً خماوف 
�لع�شكري،  �مل���ج���ال  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ق���درة ج��ه��ات معادية على  �أب��رزه��ا 
�خ����ر�ق م��ع��د�ت ع�����ش��ك��ري��ة تعمل 
و�ل�شيطرة  �ل�شطناعي  بالذكاء 

عليها وتوجيهها مل�شلحتها.
وخل�شت �لدر��شة �إىل �أن مو�جهة 
�ل����ت����ح����دي����ات �لأم�����ن�����ي�����ة ل���ل���ذك���اء 
�ل�����ش����ط����ن����اع����ي ت���ت���ط���ل���ب وج�����ود 

جمموعة من �لعنا�شر �ملهمة، من 
متطورة،  معلوماتية  بيئة  بينها 

ودفاع �شيرب�ين حمكم، و�أ�شخا�س 
موؤهلون و�ل�شتباقية يف �لتحرك.

�جلل�شة �لر�بعة من �لربملان �لعربي للطفل توؤكد �أهمية توفري �لدعم و�لأمن �لغذ�ئي

در��شة لـ »تريندز« توؤكد �أهمية وجود بيئة معلوماتية متطورة ودفاع �شيرب�ين 
حمكم و�أ�شخا�س موؤهلني ملو�جهة �لتحديات �لأمنية للذكاء �ل�شطناعي

•• �لفجرية -و�م:

م�شاء  �لأول  �جتماعها  و�ل�شيول  �لأمطار  من  �ملت�شررين  حل�شر  �لفجرة  جلنة  عقدت 
�أم�س �لأول  �ل�شبت  برئا�شة �ملهند�س حممد �شيف �لأفخم مدير بلدية �لفجرة.

وناق�شت �للجنة خالل �لجتماع خطة عمل �لبدء �لفوري يف ح�شر �لأ�شر�ر للمو�طنني 
و�ملقيمني يف �لفجرة جر�ء تاأثر �لإمارة باملنخف�س �جلوي بتاريخ 27 و28 يوليو �جلاري 

. وقررت �للجنة ن�شر ر�بط �إلكروين يتم �لت�شجيل من خالله على �أن تبد�أ �لفرق عملها 
�عتبار� من �ليوم  �لثنني  ملعاينة �لأ�شر�ر وتوثيقها وح�شر �ملت�شررين.

ح�شر �لجتماع .. �لعميد حممد بن نايع �لطنيجي نائب �لقائد �لعام ل�شرطة �لفجرة 
�إد�رة �لدفاع �ملدين وعبد�هلل �حلنطوبي نائب مدير  و�لعميد علي عبيد �لطنيجي مدير 
و�لكو�رث  �لأزم��ات  ومركز  �مل��دين  و�لدفاع  �لفجرة  �شرطة  �للجنة من  و�أع�شاء  �لبلدية 

وهيئة �لهالل �لأحمر وجمعية �لفجرة �خلرية.

جلنة �لفجرية حل�شر �ملت�شررين من �لأمطار 
و�ل�شيول تبد�أ عملها �لفوري
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عربي ودويل
�نتخابات ت�شريعية ت�شكل �ختبار� لنو�يا �لرئي�س يف �ل�شنغال 

•• دكار-�أ ف ب

يتوجه �لناخبون �ل�شنغاليون �إىل مر�كز �لقر�ع 
للت�شويت يف �نتخابات ت�شريعية تاأمل �ملعار�شة �أن 
تتو�شل من خاللها �إىل حتالف مع �لرئي�س ماكي 
لديه  ط��م��وح��ات حمتملة  �أي  م��ن  و�أن حت��د  ���ش��ال 

لولية ثالثة.
 2012 �نتخب يف  �ل��ذي  �شال )60 عاما(  و�تهم 
يف  �نتخابه  �أع��ي��د  ث��م  �شنو�ت  �شبع  مدتها  ل��ولي��ة 
�إىل  ي�شعى  ب��اأن��ه  �أخ���رى،  �شنو�ت  خلم�س   2019
جتاوز �حلد �لأق�شى للوليات �لرئا�شية و�لر�شح 

جمدد� يف 2024.ومل يك�شف �شال نو�ياه يف هذ� 
�ل�شاأن، لكن �أي هزمية لأن�شاره يف �نتخابات ميكن 

�أن تقلب خططا من هذ� �لنوع.
�ملوؤلف  �ل��ربمل��ان  �أع�����ش��اء  �ل�شنغاليون  و�شينتخب 
من جمل�س و�حد ي�شم 165 نائبا ويهيمن عليه 
لولية مدتها خم�س  �شال،  �لرئي�س  موؤيدو  حاليا 
�شنو�ت.وينتخب 53 نائبا ح�شب نظام يجمع بني 
�آخرون  �لن�شبي و�لقو�ئم �لوطنية، و97  �لتمثيل 
ب��ن��اء ع��ل��ى ن��ظ��ام �لأغ��ل��ب��ي��ة يف �مل��ن��اط��ق. وينتخب 

�ملغربون �أع�شاء �لربملان �خلم�شة ع�شر �لباقني.
حتالفات،  ثمانية  �لن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  يف  وتتناف�س 

�ل�شعب”  “حررو�  للمعار�شة  �ئتالف  �أك��رب  بينها 
�لوطنية  �ل��ل��غ��ة  ب��ال��ول��وف��ي��ة  وي  �أ����ش���ك���ان  )ي�����وي 

لل�شنغال(.
وكان عثمان �شونكو �هم �شخ�شية يف هذ� �لئتالف 
جاء يف �ملرتبة �لثالثة يف �لنتخابات �لرئا�شية �لتي 
جرت يف 2019. لكنه منع مع �أع�شاء �آخرين يف 
�لئ��ت��الف م��ن خ��و���س �ن��ت��خ��اب��ات �لأح����د لأ�شباب 

تقنية.
“حررو�  �ت��ف��ق حت��ال��ف  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  ومت��ه��ي��د� 
)و�لو  �ل�شنغال”  “�نقذو�  �ئتالف  مع  �ل�شعب” 
و�د،  �هلل  عبد  �ل�شابق  �لرئي�س  بقيادة  �ل�شنغال( 

و  برملانية  �أغلبية  على  للح�شول  معا  �لعمل  على 
“فر�س تعاي�س حكومي«.

�إجبار �شال على �لتخلي عن  كما يريد �لتحالفان 
�أي طموحات للر�شح يف 2024.

�آذ�ر/مار�س  �لتي جرت يف  �ملحلية  �لنتخابات  ويف 
فازت �ملعار�شة يف �ملدن �لكربى مبا فيها �لعا�شمة 

دكار وزيغينكور يف �جلنوب وتي�س يف �لغرب.
وُم��ن��ع ���ش��ون��ك��و و�أع�����ش��اء �آخ�����رون يف حت��ال��ف��ه من 
�ل�شلطات  �ألغت  �أن  �لر�شح لنتخابات �لأحد بعد 
�لوطنية  لئ���ح���ت���ه���م  ح����زي����ر�ن/ي����ون����ي����و  م���ط���ل���ع 

للمر�شحني لأ�شباب تقنية.

    يف ك��ل �لح����و�ل، ه��ذ� ط��م��وح كييف. 
يوليو،   10 يف  �ل��ت��امي��ز  م��ع  مقابلة  يف 
�أوليك�شي  �لأوك��ر�ين  �لدفاع  وزي��ر  �أعلن 
ري��زن��ي��ك��وف، ع��ن ب��ن��اء ق��وة ب��� “مليون” 
�ل�شاحلية  �لأر������ش����ي  ل���ش��ت��ع��ادة  رج����ل 
�ل���ت���ي ي��ح��ت��ل��ه��ا �ل�����رو������س. ره������ان كبر 
لأوكر�نيا، خا�شة �أن هذه �ملناطق حيوية 

لقت�شادها.
�إىل  �أوك���ر�ن���ي���ا ب�شكل م��ط��ل��ق     »حت��ت��اج 
لت�شدير  �ل��ب��ح��ري��ة  و�ج��ه��ت��ه��ا  حت��ري��ر 
فن�شان  ي���وؤك���د  �ل����زر�ع����ي����ة،  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
�لق�شايا  يف  �ملتخ�ش�س  �لباحث  توريه، 
�ل���ب���ح���وث  م���وؤ����ش�������ش���ة  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة يف 
ذلك،  �إىل  وب��الإ���ش��اف��ة  �ل�شر�تيجية، 
عانت �لأر��شي �لو�قعة يف جنوب �لبالد 
م��ن دم���ار �أق���ل بكثر م��ن غ��ره��ا، مثل 
دونبا�س، وبالتايل فهي �أكرث جاذبية من 

�لناحية �لقت�شادية«.

»�سد الرو�س على نهر الدنيرب«
�جلي�س  �حل������ايل، مت���ّك���ن  �ل���وق���ت     يف 
�لأوك���ر�ين من �لق��ر�ب من خر�شون 
 280 �شكانها  ع��دد  يبلغ  مدينة  -وه��ي 
�أل�����ف ن�����ش��م��ة يف ج���ن���وب �أوك����ر�ن����ي����ا -ل 
ويقول  �لرو�شية.  �ل�شيطرة  حتت  ت��ز�ل 
�خلبر  ترينكو�ند،  دومينيك  �جل��رن�ل 
للبعثة  �ل�����ش��اب��ق  و�ل��رئ��ي�����س  �ل��ع�����ش��ك��ري 
“�إذ�  �مل��ت��ح��دة:  �لأمم  ل���دى  �لفرن�شية 

رك����زت �أوك���ر�ن���ي���ا م����و�رده����ا، ف��ق��د تكون 
قادرة على ��شتعادة �ملدينة ودفع �لرو�س 
�ملقابل، يبدو  �إىل نهر دنيرب. يف  للعودة 
�جلانب  على  �ل��ت��ق��دم  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر  �أن 
�أم����ر م��ع��ّق��د للغاية  �ل��ن��ه��ر  �لآخ�����ر م���ن 
قد  �لأن��ه��ار  عبور  �ن  بالن�شبة يل، حيث 

يكون �أمر� �شعبا«.
   وم��ع ذل��ك، ل ينبغي �أن تكون �لقو�ت 
كما  ك���ب���رة  م��ن��ط��ق��ة  �لأوك�����ر�ن�����ي�����ة يف 
�ق��رح��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �لأوك���ر�ن���ي���ة. “�إن 
�ملليون رجل �لذين ذكرهم وزير �لدفاع 
�ل���ع���دد �لإج���م���ايل للقو�ت  ي��ت��و�ف��ق م���ع 

�لبالد،  يف  �مل�شاعدة  و�لقو�ت  �لنظامية 
�لأوكر�نيني  لكن  ت��وري��ه،  فن�شان  ي�شر 
جنودهم  جميع  ن�شر  م��ن  يتمكنو�  ل��ن 
�ن مثل ه��ذه �خلطوة  يف �جل��ن��وب، مب��ا 
على  دف���اع���ه���م  �إ����ش���ع���اف  �ىل  ���ش��ت��دف��ع 
�خلطوط �لأمامية �لأخرى، ل �شيما يف 

دونبا�س«.
يبلغ  ريزنيكوف،  �أوليك�شي  وبح�شب      
�ل��ق��و�ت �مل�شلحة �لأوك��ر�ن��ي��ة �ليوم  ع��دد 
ما يقرب من 700 �ألف جندي، وميكن 
�ألف   300 ح����و�يل  �إل��ي��ه��م  ي�����ش��اف  �أن 
و�ل�شرطة  �لوطني  رجل، منهم �حلر�س 

وحر�س �حلدود. “لئن ل تفتقر �أوكر�نيا 
�لتعبئة  بف�شل  ع��ام  ب�شكل  �جل��ن��ود  �إىل 
�لعامة، فاإن �لتمّكن من جتهيز وتدريب 
�شي�شكل  ���ش��ح��ي��ح  ب�����ش��ك��ل  �ل���ق���و�ت  ه����ذه 
�لعديد من �ل�شعوبات”، ي�شر �جلرن�ل 
ترينكو�ند. وهذ� ما تدركه هيئة �لأركان 
�لغربيون  و�شركاوؤها  �لأوكر�نية  �لعامة 

جيًد�.
منت�شف  يف  كييف  �إىل  زي����ارة  خ���الل     
يونيو، �قرح رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين 
بوري�س جون�شون �إن�شاء برنامج تدريبي 
ل��ل��ق��و�ت �لأوك��ر�ن��ي��ة، ب��ه��دف ت��دري��ب ما 

 120 ك��ل  ج��ن��دي  �لف   10 �إىل  ي�شل 
�ململكة  �إىل  دف��ع��ة  �أول  و���ش��ل��ت  ي���وًم���ا. 
 2015 وب��ني  يوليو.  �أو�ئ���ل  يف  �ملتحدة 
 22 م��ن  �أك���رث  فعال  ��شتفاد  و2022، 
�ألف جندي �أوكر�ين من تدريب من هذ� 

�لنوع.

تعزيز املدفعية الأوكرانية
�لغرب  ف��اإن تعزيز  �لوقت نف�شه،       يف 
للقدر�ت �لع�شكرية �لأوكر�نية، ل �شيما 
فيما يتعلق باملدفعية، ي�شكل دعًما كبًر� 
�آخ���ر. ل��وح��ظ و���ش��ول ق��اذف��ات �شو�ريخ 

�أمريكية متعددة من نوع هيمار�س منذ 
نهاية �شهر يونيو -ي�شل مد�ها �إىل 80 
�لجتماعية،  �ل�شبكات  وعلى  كيلومًر�. 
تظهر  �لتي  �لفيديو  مقاطع  ت�شاعفت 
و�لدخان  �لرو�شية  �للوج�شتية  �مل��ر�ك��ز 

يت�شاعد منها يف �نفجار�ت هائلة.
     »ت�شمح ه��ذه �مل��ع��د�ت �جل��دي��دة �لآن 
�لرو�شية  �ل���ق���و�ت  ب�����ش��رب  لأوك���ر�ن���ي���ا 
بعمق: هذ� هو �ل�شبب ور�ء تاأثر �لذخرة 
�ل��رو���ش��ي��ة وم�����ش��ت��ودع��ات �ل��وق��ود ب�شكل 
ترينكو�ند،  �جل����رن�ل  ي��و���ش��ح  م��ت��ز�ي��د، 
وتدمر �للوج�شتيات �لرو�شية –�له�ّشة 

�أ�شال -�شيعيق مو�شكو ب�شكل كبر.«
      ويف ه��ذ� �ل�شياق، ق��د ي��دف��ع هجوم 
م�����ش��اد �أوك��������ر�ين و�����ش���ع م��و���ش��ك��و �إىل 
وقالت  �ل��ق��ت��ال��ي��ة.  خ��ط��ط��ه��ا  م��ر�ج��ع��ة 
�لثالثاء  يوم  �لربيطانية  �لدفاع  وز�رة 
�شعف  مو�جهة  �إىل  “بالإ�شافة  �ملا�شي 
����ش���دي���د، ي����و�ج����ه �مل���خ���ط���ط���ون �ل���رو����س 
يف  �لح��ت��ي��اط  ق���و�ت  ن�شر  ب��ني  مع�شلة 
دونبا�س �أو �لدفاع �شد �لهجمات �مل�شادة 
�لغربي  �جلنوبي  �لقطاع  يف  �لأوكر�نية 

من خر�شون”. 
ي���ك���ون  �أن  مي����ك����ن  �خل������������رب�ء،  ووف���������ق 
لقدرة  �خ��ت��ب��اًر�  خر�شون  على  �لهجوم 
�لأوك���ر�ن���ي���ني ع��ل��ى ف��ر���س �أن��ف�����ش��ه��م يف 

ميد�ن �لهجوم.
   ول��ك��ن �ل��وق��ت ي��ن��ف��د... منذ منت�شف 
�لكرملني ب�شم خر�شون،  مايو، طالب 
ك��م��ا ف��ع��ل يف ���ش��ب��ه ج���زي���رة �ل���ق���رم عام 

.2014
للجي�س  �مل���ت���اح���ة  �ل���ف���ر����ش���ة  ون����اف����ذة   
ب�شرعة  ت��غ��ل��ق  �ن  مي���ك���ن  �لأوك����������ر�ين 
�أمطار  م���ع و����ش���ول  �ل�����ش��ي��ف  ن��ه��اي��ة  يف 

�خلريف. “بعد نوفمرب،
�لأوكر�نيني  على  �ل�شعب  م��ن  �شيبد�أ   
يوؤكد �جلرن�ل  بهجمات م�شادة،  �لقيام 
�جلوية،  �لظروف  وبخالف  ترينكو�ند، 
ب�شبب  ��ا  �أي�����شً �مل�شاركة  �ل��ق��و�ت  �شتنهك 

ت�شعة �أ�شهر من �حلرب«.

احلرب يف اأوكرانيا:

هل ي�شتطيع �جلي�س �لأوكر�ين �شن هجوم م�شاد كبري؟
•• �لفجر -بول فريونيك 
-ترجمة خرية �ل�شيباين

لعملية  الأوك��ران��ي��ة  ال�سلطات  تخطط 

الأرا�سي  بع�س  ل�ستعادة  النطاق  وا�سعة 
املفقودة.

 لكن هذا يبدو معقًدا.
�سبه  امل�سهد  اأ�سبح  الأخ���رية،  الأي���ام  يف 

ع�����ادي: و���س��ط ت�����س��اع��د ���س��ح��اب��ة من 
الدخان، مّت تدمري م�ستودع ذخرية رو�سي 
18 يوليو يف نوفا كاخوفكا، يف  جديد يف 
ومنذ  اأوكرانيا.  جنوب  خري�سون،  منطقة 

الأوكرانية  القوات  تكثف  اأ�سابيع،  عدة 
التي  املنطقة  ه��ذه  ل�ستعادة  هجماتها 
وقعت يف اأيدي مو�سكو يف بداية الغزو... 

لكن هل ميكنها التو�سع؟

- حتتاج اأوكرانيا ب�سكل مطلق اإىل حترير واجهتها 
البحرية لت�سدير منتجاتها الزراعية

- بناء قوة ب� »مليون« رجل ل�ستعادة 
الأرا�سي ال�ساحلية التي يحتلها الرو�س

- ميكن اأن يكون الهجوم على خري�سون اختباًرا لقدرة 
الأوكرانيني على فر�س اأنف�سهم يف ميدان الهجوم

- قد يدفع هجوم م�ساد اأوكراين وا�سع 
مو�سكو اإىل مراجعة خططها القتالية

دبابة �أوكر�نية تتحرك يف منطقة خاركيف

�لقو�ت �لوكر�نية ت�شتعد لهجوم م�شاد

وزير �لدفاع �لوكر�ين يعلن عن �عد�د جي�س مبليون رجل

عنا�شر من �أجهزة �لأمن �لأوكر�نية تتدرب على �إطالق �لنار

- بعد نوفمرب، �سيبداأ من ال�سعب على الأوكرانيني القيام بهجمات م�سادة
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ُقتل رجل �أعمال �أوكر�ين معروف  بتجارة �حلبوب وزوجته يف ق�شف 
�لرئا�شة  م�شت�شار  ون��دد  �أوكر�نيا،  جنوب  ميكولييف  ملدينة  رو�شي 

“بجرمية قتل مع �شبق �لإ�شر�ر«.
ع���ام���ا( �شاحب  ف��اد�ت��ور���ش��ك��ي )74  �أول��ي��ك�����ش��ي��ي  و�ل��ق��ت��ي��الن ه��م��ا 
ر�ي�شا  وزوجته  �لأوكر�نية  �حلبوب  لبيع  �لرئي�شية  نيبولون  �شركة 
�ل��ق�����ش��ف، وفقا  ل���دى وق���وع  ك��ان��ا يف منزلهما  �ل��ل��ذ�ن  ف��اد�ت��ور���ش��ك��ا 
�لأوكر�نية  �لرئا�شة  م�شت�شاري  �أح��د  �لأوك��ر�ن��ي��ة.وك��ت��ب  لل�شلطات 
ميخائيلو بودولياك على تلغر�م “لي�شت �شدفة بل جرمية قتل مع 
�لنوم يف  �ل�شاروخ غرفة  “�إ�شابة  و�أ�شاف  وت�شميم”.  ت�شور  �شابق 

منزلهم ل ترك جماًل لل�شك: فاد�تور�شكي كان �لهدف«.
وتابع “كان �أحد �أهم رجال �لأعمال �لزر�عيني يف �لبالد و�شخ�شية 
�ملرتبة  يف  فاد�تور�شكي  كبر«.حل  عمل  و�شاحب  �ملنطقة  يف  مهمة 
 .2021 ع��ام  يف  �لأوكر�نيني  لأغنى  فوربز  جملة  قائمة  على   24

وقبل �حلرب كانت �شركته ت�شدر �حلبوب �إىل 70 دولة.
و�شباحا كتب رئي�س بلدية �ملدينة �أولك�شندر �شينكيفيت�س على تلغر�م 
“تعر�شت ميكولييف لق�شف مكثف �ليوم. قد يكون �لأعنف حتى 

�لآن” منذ بدء �لغزو �لرو�شي يف 24 �شباط-فرب�ير.
كما �أبلغ مكتب �ملدعي �لعام �لأوكر�ين عن �إ�شابتني يف ميكولييف 
وت�����ش��رر �ل��ع��دي��د م��ن �مل���ن���ازل �خل��ا���ش��ة وف��ن��دق وم��ن�����ش��اأة ريا�شية 

ومدر�شتني ومتجر لت�شليح �ل�شيار�ت.
)�شمال  و�شومي  )���ش��رق(  خاركيف  مناطق  �أخ���رى  �شربات  وط��ال��ت 

�شرق(.

�لبالد  ق��اد  �ل���ذي  ر�م��و���س  ف��ي��دل  �لأ���ش��ب��ق  �لفلبيني  �لرئي�س  ت��ويف 
94 عاما  �لأح��د عن  �أم�س  و�ل�شالم،  �لنمو  ن��ادرة من  ف��رة  خ��الل 
ح�شبما �أعلن م�شوؤولون كبار.وتوىل ر�مو�س �لذي لقبه �لفلبينيون 

ب�”�إيدي” رئا�شة �لبالد بني عامي 1992 و1998.
للرئي�س  �لع��الم��ي��ة  �ل�شكرترة  �أجنلي�س  ك���روز  تريك�شي  وق��ال��ت 
�ل���ذي توىل  �ل��ر�ح��ل  �ل��دك��ت��ات��ور  م��ارك��و���س جونيور جن��ل  فرديناند 
�ل�شابق  �لرئي�س  وف��اة  تبلغنا  �حل��زن  “ببالغ  �ملا�شي  �ل�شهر  مهامه 
فيدل ر�مو�س«.و�أ�شافت “ترك ور�ءه �إرًثا مميًز� يف �لتاريخ مل�شاركته 
تنفيذي  ورئي�س  ع�شكري  ك�شابط  بالدنا  يف  �لكربى  �لتغير�ت  يف 
على حد �شو�ء«.ويتوقع �أن ت�شدر �أ�شرة فيدل ر�مو�س بيانا يف وقت 

لحق �لأحد، ومل يتم �لعالن بعد عن �شبب �لوفاة.
�لر�حل  �لتعازي و��شفا  �لفلبني  �لأوروب��ي لدى  وقدم وفد �لحت��اد 

باأنه “رجل دولة خمل�س” و”ركن من �أركان �لدميوقر�طية«.
كان فيدل ر�مو�س �أول بروت�شتانتي يتوىل �لرئا�شة يف هذ� �لبلد ذ�ت 

�لغالبية �لكاثوليكية رغم معار�شة بع�س �أع�شاء �لكني�شة.

�ل�شمايل �قت�شادًيا  تعتزم رو�شيا تعزيز مو�قعها يف منطقة �لقطب 
وع�����ش��ك��رًي��ا، وف���ق ع��ق��ي��دة ب��ح��ري��ة رو���ش��ي��ة ج��دي��دة، وق��ع��ه��ا �لرئي�س 

فالدمير بوتني  �أم�س �لأحد، مبنا�شبة يوم �لأ�شطول �لرو�شي.
�شان  يف  بحري  عر�س  �شياق  يف  توقيعها  مت  �لتي  �لعقيدة  وتن�س 
�إىل  “يتحول  �ل�شمايل  �لقطب  �أن  على  غ��رب(  )�شمال  بطر�شبورغ 
منطقة مناف�شة دولية، لي�س فقط من وجهة نظر �قت�شادية، ولكن 
هذه  �شوء  على  �أن��ه  �لن�س  ع�شكرية«.ويوؤكد  نظر  وجهة  من  ا  �أي�شً
�لعو�مل، �شتعزز رو�شيا “مو�قعها �لرئي�شية يف غزو �لقطب �ل�شمايل 
و��شتك�شافه” ورو��شبه �ملعدنية، وت�شمن “��شتقر�ره �ل�شر�تيجي” 
�لع�شكرية لأ�شطويل رو�شيا  �لإمكانات  �ملنطقة من خالل تعزيز  يف 
�لكامل  “�لتطوير  رو�شيا  تعتزم  �لهادئ.كما  و�ملحيط  �ل�شمال  يف 
�لذي  �ل�شرقي  �ل�شمايل  باملمر  �ملعروف  �لبحري”  �ل�شمال  لطريق 
يربط �أوروبا باآ�شيا على طول �ل�شاحل �لرو�شي، لتحويله �إىل طريق 

“�آمن” وتناف�شي يعمل طو�ل �لعام«.

عو��شم

كييف

مانيال

مو�سكو

الأزمة ال�سيا�سية يف العراق تزداد  تعقيدًا 

�أن�شار �ل�شدر �إىل �ل�شارع.. �شغط �أم �نقالب؟

رئي�س جو�تيمال بخري بعد �إطالق م�شلحني �لنار على حا�شيته 
•• جو�تيماال �شيتي-رويرتز

قال متحدث با�شم �جلي�س يف جو�تيمال �إن قو�ت من �جلي�س 
ب�شيارتهم من  �ق��رب��و�  م��ع م�شلحني  �ل��ن��ار  �إط���الق  ت��ب��ادل��ت 
�أليخاندرو جياماتي يوم �ل�شبت، لكن  موقع حا�شية �لرئي�س 
�لرئي�س مل يكن م��وج��ود� يف �مل��ك��ان وق��ت وق��وع �حل���ادث ومل 
لدى  �ل�شيارة  �أوقفت  �لقو�ت  �إن  �ملتحدث  ب��اأذى.وق��ال  ي�شب 
�لرئا�شي  �لوفد  حر��شة  تتوىل  تفتي�س  نقطة  من  �قر�بها 
ملنطقة هويهويتيناجنو، على  �لرئي�س جياماتي  زيارة  خالل 
بعد 300 كيلومر �شرقي �لعا�شمة جو�تيمال �شيتي.و�أطلق 
�لنار.  باإطالق  ردو�  �لذين  �جلنود  على  �لنار  �ل�شيارة  رك��اب 

كان جياماتي يف مكان يقع على بعد حو�يل كيلومرين وقت 
وقوع �حلادث.وقالت �حلكومة يف بيان “نبلغ �شعب جو�تيمال 
و�ملجتمع �لدويل باأن �لرئي�س مل ي�شب باأذى ومت �إجالوؤه من 
�أحد �مل�شلحني،  �إن  �ملنطقة يف �لوقت �ملنا�شب«.وقال �ملتحدث 

يعتقد �أنه مك�شيكي، �أ�شيب يف �ملو�جهة ويتلقى رعاية طبية.
وفر �لآخرون يف �ل�شيارة باجتاه �حلدود �ملك�شيكية �لتي تبعد 
�جلي�س  �إن  �ملتحدث  �مل��دي��ن��ة.وق��ال  ع��ن  كيلومر�   80 نحو 
�ملك�شيكي �عتقل فيما بعد �أربعة �أ�شخا�س من جو�تيمال. كما 

مت �لعثور على قاذيف قنابل يدوية عرب �حلدود يف �ملك�شيك.
�أمانة �لدفاع �لوطني �ملك�شيكية على  ومل يرد متحدث با�شم 

طلب للتعليق.

•• عو��شم-وكاالت

�لعر�ق  يف  �ل�شيا�شية  �لأزم����ة  ت����زد�د 
على  �أ�����ش����ه����ر   10 ب���ع���د  ت����ع����ق����ي����د�ً، 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة �مل��ب��ك��رة يف 
�أكتوبر-ت�شرين �لأول 2021، حيث 
ت�����ش��ه��د �ل���ب���الد ���ش��ل��اًل ���ش��ي��ا���ش��ي��اً تاماً 
�ن��ت��خ��اب رئي�س  �ل��ع��ج��ز ع���ن  يف ظ���ل 
حكومة  وت�شكيل  للجمهورية  جديد 

جديدة.
�أم�س  ���ش��ادرة  عربية  ل�شحف  ووف��ق��اً 
�لأحد، متهد �لأحد�ث �لتي ت�شهدها 
 – �شيعية  ح��رب  ��شتعال  �إىل  �ل��ع��ر�ق 
�شيعية، يف حني �أ�شارت م�شادر �إىل �أن 
زعيم �لتيار �ل�شدري مقتدر �ل�شدر 
م�شعى  يف  �إي���ر�ن  على  �لطاولة  قلب 

لإ�شالح �لنظام.

�سراع على ال�سلطة
قال طارق �حلميد يف �شحيفة �ل�شرق 
�لعر�ق  يف  يحدث  “ما  �إن  �لأو���ش��ط، 
على  �شيعي   - �شيعي  �شر�ع  هو  �لآن 
�لأ�شا�س  �ل��ع��ن��و�ن  ه��و  ه��ذ�  �ل�شلطة، 
لالأزمة �لتي نر�ها �ليوم، و�خلوف هو 
من تقدير خطاأ قد يقود �إىل �نفجار 

دموي �شيكون مبثابة �لكارثة«.
�أم�����ام طرف  �ل���ي���وم  “نحن  و�أ����ش���اف 
عر�قي �شيعي بيده �لأغلبية �لنيابية، 
وع�����رب �لن����ت����خ����اب����ات، وي����ج����اَب����ه من 
بنتائج  ت��ق��ّر  ل  �أخ����رى  �شيعية  كتلة 
تفهم  ول  عملياً،  �لن��ت��خ��اب��ات،  ه��ذه 
لغة �مل��ف��او���ش��ات، وك��ل م��ا ت��ري��ده هو 

�ل�شلطة فقط«.
�لطامح  “�لطرف  �أن  و�أو�������ش������ح 
وهو  بالقوة،  �ل�شلطة  على  للح�شول 
�لإطار �لتن�شيقي �ملو�يل لإي��ر�ن، لن 
ي��ع��ّر���س �ل��ع��ر�ق ك��ك��ل حل��ري��ق كبر، 
وم���اأ����ش���اة �إن�����ش��ان��ي��ة وح�����ش��ب، ب���ل �إن 

�مل�شروع  �شيعّر�س  �أن��ه  ي��رى  �لبع�س 
�لإير�ين ل�شربة عنيفة يف �لعر�ق«.

“لن تنجو طائفة من  و�أ�شار �لكاتب 
خ�شرت  ولو  �لعر�ق،  يف  �لزلز�ل  هذ� 
�لأكرب  فاخلا�شر  خ�شرت،  م��ا  �إي���ر�ن 
يف حال وقوع عنف، و��شتباك م�شلح، 
�ملكونات  وك����ل  �ل���دول���ة  �ل���ع���ر�ق  ه���و 
�لجتماعي”،  �ل�شلم  خ�شو�شاً  فيه 
�أن  “�حلقيقة  بالقول  و�ختتم مقاله 
�أزم��ة موؤجلة، وكل  �لأزم��ة �ليوم هي 
و�حلكمة،  بالعقل  ت��و�َج��ه  �أن  �لأم���ل 
مبثابة  ����ش���ي���ك���ون  ذل������ك  ع����ن  وع�������د� 
م��اأ���ش��اة ج��دي��دة م��ن م��اآ���ش��ي �لعر�ق، 

و�ملنطقة«.

تفاقم الأزمة
�ل�شيا�شي  ����ش��ت��ب��ع��د  ج���ه���ت���ه،  وم�����ن 
رئا�شة  يف  �ل�شابق  و�مل�شت�شار  �مل�شتقل 

�جلمهورية �لعر�قية �شادق �ملو�شوي، 
ل�����ش��ح��ي��ف��ة �لحت��������اد،  ت�������ش���ري���ح  يف 
تن�شم  مل  م��ا  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت،  ��شتمر�ر 
�أن�شار  �إىل  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شعب  ج��م��وع 
�لتيار �ل�شدري، يف �لحتكام لل�شارع.

عقد  �حل���ل���ول  ب���ني  “من  �إن  وق�����ال 
و�إقالة  �آم��ن،  جل�شة برملانية يف مكان 
و�لت�شويت  �حل����ال����ي����ة  �حل����ك����وم����ة 
لإعطائه  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
حلني  �حل���ك���وم���ة  �إد�رة  ���ش��الح��ي��ات 

ت�شكيل حكومة جديدة«.
و�عترب �ملحلل �ل�شيا�شي عمر �لنا�شر، 
�أن �لعر�ق دخل مرحلة جديدة بد�أت 
خالل �لفرة �ملا�شية بثالث خطو�ت 
�خل���ط���وة  �أن  و�أو������ش�����ح  مت���ه���ي���دي���ة، 
�إع��الم��ي��ة، ومت��ث��ل��ت يف  �لأوىل ك��ان��ت 
�لإطار  ملر�شح  �ل�شدري  �لتيار  رف�س 
�لت�شعيدية  �خلطوة  ثم  �لتن�شيقي، 

�لثانية، وهي �قتحام �ملتظاهرين �إىل 
جمل�س �لنو�ب من �أجل �إر�شال �إ�شارة 
قاطع  رف�س  هناك  �أن  على  حقيقية 
�ل�����ش��دري لت�شكيل  �ل��ت��ي��ار  ق��ب��ل  م��ن 

حكومة تو�فقية.
و�أ�شاف “�أخر�ً �خلطوة �لثالثة هي 
�لإعالن عن �لعت�شام د�خل �لربملان، 
ك��ب��ر�ً، رمبا  ت�شعيد�ً  ي�شكل  ما  وه��و 
ت�شتغله بع�س �جلهات لغر�س �إدخال 
�لعر�ق و�لعملية �ل�شيا�شية يف مرحلة 
�أعلى،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �أور�ق  خ��ل��ط 

بهدف ت�شفية �حل�شابات«.

قلب الطاولة على اإيران
و�أما �شحيفة �جلريدة �لكويتية، فقد 
تطرقت �إىل حملة �ل�شغط �لق�شوى 
�ل�شدري  �لتيار  زعيم  �شّعدها  �لتي 
�لإطار  على  �ل�شدر  مقتدى  �لنافذ 

�لتن�شيقي �ل�شيعي، يف ر�شالة و��شحة 
�ل�شعبي  �ل�شتياء  موجة  متدد  توؤكد 
نظام  �إىل  �ل���دول���ة  �أج���ه���زة  ك���ل  م���ن 
�ملحا�ش�شة �لطائفي �ملعمول به منذ 

�شقوط �شد�م ح�شني يف 2003.
وقال م�شدر �شيا�شي رفيع لل�شحيفة، 
�إن “�ل�شدر مل يجازف بهذه �خلطوة 
�نتخابات  لتنظيم  �ل�����ش��غ��ط  ب��ه��دف 
طهر�ن  ح���ل���ف���اء  مل���ن���ع  ول  م���ب���ك���رة، 
ت�شكيل  م���ن  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي  �لإط������ار  يف 
من  لأبعد  ذه��ب  بل  جديدة،  حكومة 
�لنظام  بنوع  �مل�س  نحو  بكثر،  ذل��ك 
قي�شرية  جر�حة  و�إج���ر�ء  �ل�شيا�شي 
ما  �إىل  و�شل  �لأم��ر  نف�شه،  للد�شتور 
هو مبثابة �نقالب لإ�شالح �لنظام«.

�لقادة  ك��ب��ار  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أو���ش��ح��ت 
يحاولون �أن يفهمو� �ملوقف �لإير�ين 
�لغام�س، فاإذ� رف�شت طهر�ن خطوة 

�لف�شائل  تقود  �أن  فيمكنها  �ل�شدر 
�أه��ل��ي��ة ���ش��د �ل��ت��ي��ار حفاظاً  يف ح���رب 
�لتعاي�س  قررت  �إذ�  �أما  نفوذها،  على 
بعالقة  و�لقبول  �ل�شدر  �نقالب  مع 
ب���دًل من  مم��ي��زة م��ع ع���ر�ق م�شتقر 
ن��ف��وذ م��ك��ل��ف وم���رف���و����س ���ش��ع��ب��ي��اً يف 
ب���دء مرحلة  ه���ذ� يعني  ف���اإن  ب��غ��د�د، 

نة. جديدة �شيقبلها �لأكر�د و�ل�شُّ
�حلكومة،  من  مقرب  م�شدر  ورج��ح 
يريد  ول  ف��ق��ط،  ي�شغط  �ل�شدر  �أن 
فر�س معادلة �نقالبية �شد �لنظام، 
و�إذ� ح�شل على �شمانات باإ�شالحات 
�مل�شلحة  �ل��ف�����ش��ائ��ل  ن�������ش���اط  ت��ق��ي��د 
�أتباعه  من  �شيطلب  فاإنه  خ�شو�شاً، 
�لعودة �إىل �لهدوء، وقال �شهود عيان، 
�ل�شدريون  ينقل  م���رة،  “لأول  �إن���ه 
وموؤناً  ب��ن��اء  وم�����و�د  ث��ق��ي��ل��ة  م���ع���د�ت 
غذ�ئية تكفي لل�شمود طوياًل، د�خل 
مبنى �لربملان و�ملنطقة �ملحيطة، مما 
يوحي بتنظيم �عت�شام طويل �لأمد«.

فيما قال �ل�شدر، �إنه مل ينقلب على 
يرى  �إذ  بحمايتها،  يقوم  بل  �لدولة، 
�حلايل،  �ل��ربمل��ان  على  �لن��ق��الب  �أن 
�لف�شائل  م����ن  ل���ل���دول���ة  �إن����ق����اذ  ه����و 
�لإي����ر�ين  �ل��ث��وري  للحر�س  �مل��و�ل��ي��ة 

و�لقادمة لال�شتيالء على �لدولة.

•• عو��شم-وكاالت

للدر��شات  كلية جونز هوبكينز  �لفخري يف  �لأ�شتاذ  �شدد 
�إير�ن  منع  �أن  على  ماندلباوم  مايكل  �ملتقدمة  �لدولية 
م���ن ح���ي���ازة �لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ن��ووي��ة ك���ان �أه����م م��و���ش��وع على 
�لرئي�س جو بايدن خالل زيارته �لأخ��رة لل�شرق  �أجندة 

�لأو�شط.
يو�شح ماندلباوم يف جملة “�أمريكان بربوز” �أن �إير�ن ذ�ت 
تر�شانة نووية �شتفر�س تاأثر�ً �أعظم بكثر على �ملنطقة 
�مل�شائل  م��ع  باملقارنة  كله  و�ل��ع��امل  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�مل�شالح 
�لأخرى �لتي ناق�شها بايدن مع �لقادة �لذين �لتقى بهم. 

وهذ� �لتاأثر �شيكون �شلبياً ب�شكل عميق وخطر.

اأو�سع فجوة
عالوة على ذلك، ومن بني جميع �لق�شايا �ملطروحة على 
�أج��ن��دت��ه، �إن �لتهديد �ل��ن��ووي �لإي���ر�ين ه��و �ل��ذي يظهر 
�أو�شع فجوة بني ما تفعله �لوليات �ملتحدة وما يجب �أن 
تفعله للدفاع عن �مل�شالح �لأمريكية. وثمة حاجة ما�شة 
�إىل �شيا�شة جديدة �أكرث حيوية. �إير�ن ن�شطة يف حماولة 
�إطاحة  �لأو�شط عرب حماولة  �ل�شرق  �لهيمنة يف  حتقيق 
�لعربي  �خلليج  يف  �ملتحدة  للوليات  �ل�شديقة  �لأنظمة 
وعرب �ل�شعي �إىل تدمر دولة �إ�شر�ئيل. �إذ� ت�شلحت طهر�ن 
بالأ�شلحة �لنووية ف�شت�شبح �أكرث عدو�نية جاعلة �ل�شرق 

�لأو�شط �أكرث ��شطر�باً وعنفاً وحمفوفاً باملخاطر.
�أحياناً  ي�شمى  ما  �لإير�نية  �لقنبلة  تطلق  �أن  �ملرجح  من 
�أو�شطية  �شرق  دول  تتد�فع  حيث  �لنت�شار”  ب�”�شل�شلة 
�أ�شلحة نووي ملو�زنة تلك �ملوجودة  �أخرى للح�شول على 
�أبعد من �ل�شرق  �أن تنت�شر �ل�شل�شلة �إىل  �إي��ر�ن. ميكن  يف 
�لأو���ش��ط، �إىل �ل���دول �لأوروب���ي���ة و�لآ���ش��ي��وي��ة �ل��ت��ي ت�شعر 

بالتهديد من رو�شيا و�ل�شني.

خطورة التباطوؤ الأمريكي
قنبلة  �شتفر�شها  �لتي  �ل�شتثنائية  �ملخاطر  من  بالرغم 
�إير�نية، وبالرغم من تاريخ ردود �لفعل �لأمريكية �لقوية 
�لوليات  ت��رد  �أل  �ملحتمل ج��د�ً  �أح��د�ث مماثلة، من  على 
�إي��ر�ن قنبلة نووية. قد حت�شل  �ملتحدة بقوة على حيازة 
ميتلك  ك��ي  خفية،  بطريقة  ن��ووي��ة  �أ�شلحة  على  ط��ه��ر�ن 
�لنووية  م��ن �لأ�شلحة  وم��ت��ز�ي��د�ً  ك��ب��ر�ً  �مل��اليل خم��زون��اً 
�لعامل  و�شع  �أج��ل  من  �ليوم،  �ل�شمالية  كوريا  تفعل  كما 
�أمام �لأمر �لو�قع حني يكت�شف ذلك. وعرب �متالك تلك 
�لأ�شلحة، قد تبدو �إير�ن خطرة جد�ً بالن�شبة �إىل �شناع 
�لقر�ر �لأمريكيني كي يو�جهوها. ميكن �أن متنح �لأ�شلحة 
�أحد  بالتاأكيد  �إير�ن �حل�شانة من �لهجوم وهذ�  �لنووية 
�لأ�شباب �لتي تدفع �لنظام �لإير�ين لل�شعي ور�ءها بهذ� 

�حلجم من �لإ�شر�ر و�لكلفة.

نق�س خطري.. ومميت
�مل�شالح  و��شنطن  �شتخدم  �لكاتب،  تابع  �لأ�شباب،  لهذه 
على  �حل�شول  من  �إي���ر�ن  منع  عرب  و�لعاملية  �لأمريكية 
جمرد  ع��رب  خدمتها  م��ن  بكثر  �أف�����ش��ل  ب�شكل  �لقنبلة 
�لوليات  ت���ردع  �أن  ن��ووي��ة.  �إي����ر�ن  م��ع  �لتكيف  حم��اول��ة 
�ملتحدة حيازة �إير�ن �لأ�شلحة �لنووية هي �أولوية ملحة. 
�ل���ردع مفهوم م��األ��وف يف �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة وه��و يعني 
�شيعاين  �أنه  �لتهديد. حني يعتقد طرف  �ملنع من خالل 
�إذ� �تخذ خطوة معينة، فمن غر  من �شرر غر مقبول 
�أي  ذل��ك،  بح�شول  �لأك��ي��د  �لتوقع  يخطوها.  �أن  �مل��رج��ح 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ل��دى  جوهري.  �أم��ر  �لتهديد،  �شدقية 
�لأ�شلحة  برنامج  ل�شل  �لالزمة  و�لبحرية  �جلوية  �لقوة 
�لنووية �لإير�نية ومن دون و�شع �أي جندي �أمريكي على 
�أر��شي تلك �لدولة. ما ينق�س ب�شكل خطر ورمبا مميت 

هو �ل�شدقية �لأمريكية ح�شب ماندلباوم.

ما فعله كارتر وبو�س الأب
تفتقد �لوليات �ملتحدة لل�شدقية يف مقاومة م�شار �إير�ن 
�أمريكيني  روؤ�شاء  �أن  من  بالرغم  �لنووية  �لأ�شلحة  نحو 
�ل�شرق  زي���ارت���ه  خ���الل  ب��اي��دن  �شمنهم  م��ن  م��ت��ع��اق��ب��ني، 
�لأو�شط، كررو� �إعالنهم باأنه لن ي�شمح لإير�ن باحل�شول 
�أن  م��ن  بالرغم  �ل�شدقية  �أمريكا  ينق�س  �لقنبلة.  على 
ومن  ��شمه  حتمل  عقيدة  �أط��ل��ق  ك��ارت��ر  جيمي  �لرئي�س 
 ،1991 �شنة  �خلليج  يف  حرباً  �شن  �لأب  بو�س  ج��ورج  �أن 

نووية  �إم��ك��ان��ي��ة  �شتحققه  م���ا  م��ن��ع  �أج����ل  م���ن  وك��اله��م��ا 
�إي��ر�ن��ي��ة: هيمنة دول���ة ع��د�ون��ي��ة جت��اه �ل��ولي��ات �ملتحدة 
ثالثة  �آخر  لكن  ونفطه.  �لأو�شط  �ل�شرق  على  وحلفائها 
روؤ�شاء �أمريكيني وجهو� ر�شالة �إىل حكام طهر�ن و�لعامل 

باأنهم لن ينفذو� وعدهم باإبقاء �إير�ن غر نووية.

حتى ترامب اأخطاأ
�أ�شار ماندلباوم �إىل �أن بار�ك �أوباما تخلى من دون نقا�س 
عام عن موقف �أمريكا �لطويل �ملدى جتاه حرمان �إير�ن 
من �لو�شائل �لالزمة لتخ�شيب �ليور�نيوم، وهي �أ�شعب 
خطوة يف م�شار ت�شنيع �لقنبلة. بعدها، وقع على �لتفاق 
�لنووي �مل�شمم ظاهرياً ملنعها من �لتحول �إىل دولة ذ�ت 
و�أكربها  بالثغر�ت،  مليء  �ل��و�ق��ع  يف  لكنه  نووية  �أ�شلحة 
ميكن  مبا  بنودها،  من  �لعديد  �شالحية  �نتهاء  ت��و�ري��خ 

�إير�ن من �مل�شي قدماً بطريقة م�شروعة نحو �لقنبلة.
و�ن�شحبت �إد�رة تر�مب من �لتفاق �لنووي �شنة 2018 
�لقد�س  قائد قوة  �لأمريكية عرب قتل  �ل�شدقية  وع��ززت 
هجمات  عن  �مل�شوؤول  وه��و   2020 �شنة  �شليماين  قا�شم 
�شابقاً  ق��و���ش��ت  �لإد�رة  ل��ك��ن  �لأم��ري��ك��ي��ني.  ���ش��د  ف��ت��اك��ة 
�شدقيتها حن تخلت عن �أي موجب بالرد على �لهجمات 
�أبقيق  يف  �شعودية  نفطية  من�شاأة  على  �إي��ر�ن  رعتها  �لتي 
�خلا�شة  نيتها  على  ب��اي��دن  �إد�رة  و���ش��ددت   .2019 �شنة 
باإير�ن  �ملرتبط  �لنت�شار  باحلد من  تعهدها  تنفيذ  بعدم 

عرب ما بد� ياأ�شاً متز�يد�ً لإعادة �إحياء �لتفاق �لنووي.

برنامج ثالثي

�أن هنالك ح��اج��ة ل��ربن��ام��ج م��ن ثالثة  ي��رى م��ان��دل��ب��اوم 
�أجز�ء لتعزيز �لردع. �جلزء �لأول خطابي ويت�شمن تكر�ر 
�لت�شديد على �أنه لن يتم �ل�شماح لإير�ن باحل�شول على 
قنبلة لأن �لوليات �ملتحدة �شتفعل ما هو �شروري، مبا فيه 
��شتخد�م �لقوة، لوقفها عن ذلك. لكن �لكلمات وحدها لن 
تكون كافية. لتعزيز وقعها، يجب على �لقو�ت �لأمريكية 
�أنها  و����ش��ح  ب�شكل  منها  يفهم  ع�شكرية  ت��دري��ب��ات  ق��ي��ادة 
�لنووية.  لالأ�شلحة  �إير�نية  من�شاآت  على  لهجمات  بروفة 
�ل�شبيل �لآخر �ملكمل لزيادة �حتمالت ردع �خر�ق نووي 
�إ�شر�ئيل �لقنابل �خلارقة للتح�شينات  �إير�ين هو ت�شليم 
و�لقادرة على تدمر �ملن�شاآت �لنووية �لإير�نية �ملدفونة يف 
�أعماق �لأر���س. حتى هذه �خلطو�ت لن تكون كافية على 

�لأرجح لإقناع �ملاليل.

النوافذ املك�سورة
�شد  فعلية  ع�شكرية  عمليات  �إىل  �إ���ش��اف��ي��ة  ح��اج��ة  ث��م��ة 
�جلنود  على  �شن هجمات  ��شتفز�ز�تها يف  على  رد�ً  �إي��ر�ن 
�أ�شدقاء �لوليات �ملتحدة،  �أو على  �لأمريكيني يف �لعر�ق 
�ملتحدة  �لوليات  نفذت  �إذ�  بديهي.  مثل  هي  و�ل�شعودية 
�أعمال  على  رد�ً  �إي��ر�ن��ي��ة  �أه���د�ف  على  م��درو���ش��ة  هجمات 
ع��دو�ن��ي��ة �أق����ل م��ن ذل���ك ف�����ش��ي��ع��زز ذل���ك ت��ه��دي��ده��ا ب�شن 
وعدو�نية  خ��ط��ورة  ��شتفز�ز  �أك��رث  لوقف  كبرة  هجمات 

على �لإطالق وهو برناجمها لالأ�شلحة �لنووية.
 )1982( �ملك�شورة”  “�لنو�فذ  نظرية  �ملنطق  يتبع هذ� 
لعاملي �ل�شيا�شة جيم�س ويل�شون وجورج كيلينغ كما لفت 
�إىل ذلك �ملدير �لتنفيذي ملعهد و��شنطن ل�شيا�شة �ل�شرق 
�لأدن��ى روب��رت �شتالوف. وق��ال �إن��ه من خ��الل �ل��رد بقوة 
على �جل��ن��ح و�جل��ر�ئ��م �لأق���ل خ��ط��ورة يف �حل���ي، باإمكان 
�لأكرث  �جلر�ئم  من  موجة  نحو  �لن��زلق  منع  �ل�شرطة 
�لتخريب  �أن��و�ع  نوع من  �ملك�شورة هي  و�لنو�فذ  خطورة. 
�لذي يتوجب �حلد منه. �إن تطبيق هذ� �ملبد�أ متتع ببع�س 
�ل�شيا�شة  يف  مماثلة  بطريقة  �أمريكية.  م��دن  يف  �لنجاح 
ب�شرعة  �ل��رد  �إن  �لق�شية،  ه��ذه  �لأق��ل يف  �خلارجية، على 
لردع  طريقة  �أف�شل  ه��و  �شغرة  ����ش��ت��ف��ز�ز�ت  على  وق���وة 

�ل�شتفز�ز�ت �لكبرة كما �أو�شح ماندلباوم.

اعرتا�س.. هل ي�سمد؟
�لو�شفة  ه��ذه  على  يعر�س  قد  �لبع�س  �أن  �لكاتب  ر�أى 
لأنها قد تغرق �لوليات �ملتحدة يف حرب مع �إير�ن. لكن 
�أ�شا�شاً يف  �ملتحدة هي  �لوليات  �لعر��س غر �شحيح: 
�لنظام و�شيا�شاته  �إي��ر�ن من خالل خيار  حالة حرب مع 
رد  هو  حالياً  �لأمريكية  �مل�شالح  تتطلبه  ما  �لعد�ونية. 
�أكرث  ن��ز�ع��ات  متنع  �أن  ميكن  بطريقة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

تدمر�ً يف �مل�شتقبل �لقريب.

ثمة حاجة اإ�سافية اإىل عمليات فعلية �سد طهران

»�لنو�فذ �ملك�شورة«.. هكذ� ميكن منع �إير�ن من بناء قنبلة

   �لو�شيط �لأمريكي يف بريوت لبحث تر�شيم �حلدود �لبحرية مع �إ�شر�ئيل 
 •• بريوت,-�أ ف ب

�إىل بروت   �آمو�س هوك�شتني �لذي و�شل  بد�أ �لو�شيط �لأمركي 
ملف  يف  للبحث  �للبنانيني  �مل�شوؤولني  م��ع  لقاء�ته  �لأح���د  �أم�����س 
�إ�شر�ئيل �لذي مل يتم �لتو�شل فيه  تر�شيم �حلدود �لبحرية مع 

حتى �لآن �إىل �أي نتيجة.
مبلف  �ملرتبطة  �لتطور�ت  �ملا�شي  �ل�شهر  بد�ية  منذ  وت�شارعت 
�إثر  توقف،  بعد  و�إ�شر�ئيل  لبنان  بني  �لبحرية  �حل��دود  تر�شيم 
و�شول �شفينة �إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاري�س �لذي 
لبدء  مت��ه��ي��د�ً  عليها،  م��ت��ن��ازع  منطقة  يف  يقع  �أن���ه  ب���روت  تعترب 

��شتخر�ج �لغاز منه.

عبا�س  �ل��ع��ام  ل��الأم��ن  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  بلقاء  وب���د�أ هوك�شتني جولته 
�إبر�هيم ووزير �لطاقة وليد فيا�س، على �أن يلتقي �لإثنني رئي�س 
�جلمهورية مي�شال عون ورئي�س حكومة ت�شريف �لأعمال جنيب 

ميقاتي.
زي��ارة هوك�شتني  �أن  �لأح��د  بيان  �لأمركية يف  و�أعلنت �خلارجية 
�ملفاو�شات”،  “بت�شهيل  �لأمركية  �لإد�رة  �ل��ت��ز�م  �إط��ار  يف  تاأتي 
معتربة �أن “�لتو�شل �إىل حّل �أمر �شروري وممكن على حد �شو�ء، 

ولكن ل ميكن حتقيقه �إل من خالل �ملفاو�شات و�لدبلوما�شية«.
�لعام  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل  لبنان  ب��ني  �نطلقت  �ل��ت��ي  �مل��ف��او���ش��ات  وت��وّق��ف��ت 
جر�ء  �ملا�شي  �لعام  من  �أيار-مايو  يف  �أمركية  بو�شاطة   2020

خالفات حول م�شاحة �ملنطقة �ملتنازع عليها.

�آلف �لأطفال �أجربو� على مغادرة 
قر�هم يف �شرق �لكونغو 

•• كين�شا�شا-�أ ف ب

�أجربو�  �لأطفال  �آلف  �إن  يوني�شف  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  قالت منظمة 
على مغادرة قر�هم يف �شرق جمهورية �لكونغو �لدميوقر�طية حيث يدور 

نز�ع بني قو�ت �لأمن �لكونغولية وجماعة �إم 23 �مل�شلحة.
 190 م��ن  �أك��رث  “�أُجرب  �آذ�ر-م���ار����س،  �أن��ه منذ  بيان  يوني�شف يف  وذك���رت 
�ألف �شخ�س، ن�شفهم �أطفال، على مغادرة قر�هم باجتاه �أر��شي روت�شورو 
له  مهمة  بعد  �ل�شبت  يوني�شف،  ممثل  ليتي،  غر�نت  ونير�غونغو«.قال 
معر�شون  �لأط��ف��ال  “�آلف  �إن  �ل�شمالية،  كيفو  مقاطعة  يف  روت�����ش��ورو  يف 
�لجتماعية  �خل���دم���ات  �إىل  ل��ل��غ��اي��ة  حم����دود  و����ش���ول  ول��دي��ه��م  ل��ل��خ��ط��ر 
�لأ�شا�شية �ل�شرورية لبقائهم على قيد �حلياة يف هذه �لأزمة �لتي ُيرجح 
ق��ر�ه��ا«.وز�ر غر�نت ليتي  �إىل  �أن ت�شتمر لأن �لعائالت م��رددة يف �لعودة 
لوكالته.  وفًقا  �لنازحني،  مبجتمع  �لتقى  حيث  روت�شورو  منطقة  موؤخًر� 
“باأكرث  �لنازحني  ع��دد  �زد�د  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  كالينغر�،  منطقة  ففي 
“�لعائالت  �أن  يوني�شف  �ملحليني.وذكرت  بال�شكان  مقارنة  �ل�شعف”  من 
�لنازحة و�لعائالت �مل�شيفة بحاجة ما�شة �إىل �لطعام و�مل�شتلزمات �ملنزلية، 

ف�شاًل عن �مل�شاعدة �ل�شحية و�ملياه و�لنظافة و�ل�شرف �ل�شحي«.
“�مل�شاعد�ت �لإن�شانية بطيئة يف �لو�شول  �أن  وتعتقد وكالة �لأمم �ملتحدة 

بينما ت�شتمر �لحتياجات يف �لزيادة ب�شكل مقلق«.
�إىل  �لنازحني  بع�س  ي�شطر  �مل�شاعدة،  نق�س  “ب�شبب  �لوكالة  و�أ�شافت 
مو�قع  بني  م�شتقرة  غر  مناطق  يف  �لو�قعة  �لأ�شلية  قر�هم  �إىل  �لعودة 
حالت  يف  كبرة  زي��ادة  ح��دوث  ملنع  �لآن  �لتحرك  من  بد  ول  �ملتحاربني. 

�لأطفال �لذين يعانون �شوء تغذية حاد�«.
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•• و��شنطن-�أ ف ب

�أ���ش��ي��ب �ل��رئ��ي�����س �لأم���رك���ي ج��و ب��اي��دن جمدد� 
يز�ل  “ل  �أن��ه  رغ��م  �إىل �حلجر  و�شيعود  بكوفيد 
�لبيت  طبيب  �أعلن  ح�شبما  بخر”،  باأنه  ي�شعر 

�لأبي�س �ل�شبت.
�أوك��ون��ور يف مذكرة  كيفن  �لرئي�س  وكتب طبيب 
لبايدن  �أج��ري  �ل��ذي  �مل�شت�شد�ت”  “فح�س  �أن 
�إيجابيا”  ج����اء  �ل�����ش��ب��ت  “�شباح  ع���ام���ا(   79(
و”�شيبد�أ جمدد� �إجر�ء�ت عزل �شارمة” بهدف 

بايدن  حالة  �أن  به.و�أو�شح  �ملحيطني  “حماية” 
بعقار  �ملر�شى  ُيعالج فيها  �لتي  مماثلة للحالت 
لكن  �ل��ف��رو���س،  م��ن  ويتخل�شون  باك�شلوفيد، 
��شتكمال  بعد  �إيجابية  ت��اأت��ي  �ختبارهم  نتيجة 
بتجدد  ي�شعر  مل  “�لرئي�س  �أن  �ل��ع��الج.و�أ���ش��اف 

�لأعر��س ول يز�ل ي�شعر باأنه بخر«.
تاليا  ���ش��ب��ب  �أي  ه��ن��اك  “لي�س  �ل��ط��ب��ي��ب  وت���اب���ع 
لكن  �لر�هنة”،  �مل��رح��ل��ة  يف  �ل��ع��الج  ل�شتئناف 
تاريخ  يف  �شنا  �لأك���رب  �ملنتخب  �لرئي�س  ب��اي��دن، 

�لوليات �ملتحدة، �شيظل حتت �ملر�قبة.

�إ���ش��اب��ت��ه ع��رب توير.  ن��ب��اأ  ب��اي��دن بنف�شه  و�أع��ل��ن 
�إ�شابتي  �لخ��ت��ب��ار�ت  �أثبتت  “�أ�شدقائي،  وكتب 
�لنا�س.  م��ن  لقلة  يح�شل  ه��ذ�  جم���دد�.  بكوفيد 
لي�شت لدي �أعر��س لكن �شاأعزل نف�شي من �أجل 
موؤكد� �أنه ما ز�ل يعمل. �شالمة كل من حويل”، 
وكان مقرر� �أن يتوجه �لرئي�س �إىل مي�شيغان يف 
2 �آب/�أغ�شط�س للتحدث عن قانون مينح �إعانات 
بقيمة 52 مليار دولر لإعادة �إطالق �إنتاج �أ�شباه 

�ملو�شالت يف �لوليات �ملتحدة.
لكن ه��ذه �ل��زي��ارة وك��ذل��ك زي���ارة �أخ���رى مقررة 

تتما يف هذ�  بولية ديالوير لن  ويلمنغتون  �إىل 
�ل��ع��زل يف �لبيت  �ل��رئ��ي�����س يف  �ل���وق���ت، و���ش��ي��ظ��ل 
على  �شلبية،  �ختباره  نتيجة  تاأتي  حتى  �لأبي�س 

ما �أعلنت �لرئا�شة �لأمركية.
 21 يف  �لأوىل  للمرة  بكوفيد  �أ�شيب  بايدن  كان 

متوز/يوليو مع “�أعر��س خفيفة جد�«.
وخل�س �أوكونور �إىل �أن �لرئي�س �لذي تلقى كامل 
“على  يحر�س  معززتني  جرعتني  مع  �للقاحات 
جو�ره”،  يف  ي��ع��م��ل��ون  م��ن   )...( جميع  ح��م��اي��ة 
�شو�ء كانو� من طو�قم �لبيت �لأبي�س �أو حر��شه 

�ل�شخ�شيني �أو �لقريبني منه.
وباك�شلوفيد عالج م�شاد للفرو�شات يعمل من 
ط��ري��ق �حل��د م��ن ق���درة �ل��ف��رو���س على �لتكاثر 
ويبطئ تاليا تقدم �ملر�س. ويجب تناوله يف �لأيام 

�لأوىل بعد ظهور �لأعر��س ليكون فاعال.
كان �جلمهوري دونالد تر�مب، �شلف بايدن، �أعلن 
 2020 �لأول/�أك���ت���وب���ر  ت�شرين  م��ن  �ل��ث��اين  يف 
�لبيت  م��ن  مروحية  يف  ون��ق��ل  بكوفيد.  �إ�شابته 
�لع�شكري  ري���د  وول���ر  م�شت�شفى  �إىل  �لأب��ي�����س 

حيث تلقى �لعالج ثالثة �أيام.

•• عو��شم-وكاالت

�إعالن  دون  �أي��ام  ب�شعة  تكاد متر  ل 
ع���ن ع��ق��وب��ات غ��رب��ي��ة ج���دي���دة �شد 

رو�شيا،
مو�شكو  من  �لعك�شي”  “�لرد  لكن   
هو �لذي يبدو “خانقا” على �لعامل 
�لغربي، �شو�ء على �مل�شتوي �ل�شيا�شي 

�أو �لقت�شادي.
ومع طول �أمد �حلرب و�نعكا�شاتها، 
هدفها  �إن  قالت  �لتي  رو�شيا  تعمل 
�لرئي�س  ن���ظ���ام  �إز�ح�������ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
فولودومر زيلين�شكي من �ل�شلطة، 
�لأوك���ر�ين  �لقت�شاد  “خنق”  على 
و�إره�������������اق �ل�����ق�����ي�����اد�ت �لأوروب�������ي�������ة 
بد�أت  وبالفعل  �مل��ت��ح��دة،  و�ل��ولي��ات 
�أوروب���ا  ت��و�ج��ه  فقد  �لنتائج،  تظهر 
بد�ئل  �إذ� مل تنجح يف توفر  كارثة 
�إن  حيث  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شتاء  قبل  للغاز 
�لر�هن  �ل��وق��ت  يف  �ملبذولة  �جل��ه��ود 

مل ُتف�ِس �إىل نتائج ملمو�شة.
�أ����ش���ه���ر ع��ل��ى حرب   5 وب���ع���د م�����رور 
من  حزم   6 �لغرب  فر�س  �أوكر�نيا، 
�لعقوبات �شد رو�شيا، و�شلت تبعاتها 
�إىل كل �أ�شقاع �لعامل، ما بني موجة 
�شيا�شية  وت���غ���ر�ت  ك���ربى  ت�����ش��خ��م 
بد�أت  وزع���م���اء،  ق���ادة  لعنتها  ط��ال��ت 
بخ�شارة �لرئي�س �لفرن�شي، �إميانويل 
م���اك���رون �أغ��ل��ب��ي��ت��ه يف �ل���ربمل���ان، ثم 
بريطانيا  وزر�ء  رئ��ي�����س  ����ش��ت��ق��ال��ة 
بوري�س جون�شون، ثم ��شتقالة رئي�س 

وزر�ء �إيطاليا ماريو در�غي.

كما يو�جه �أ�شخم �قت�شاد يف �أوروبا 
�لأملاين،  �مل�شت�شار  جعلت  غ��از  �أزم���ة 
باأنها  �حل��رب  ي�شف  �شولتز،  �أولف 
على  �شو�ء  م�شبوق”،  غر  “تهديد 
�لقت�شادي،  �أو  �لأم��ن��ي  �ل�شعيدين 
و�شط �آفاق قامتة على �ملدى �ملنظور، 
وموؤخر� و�شلت تد�عيات �لأزمة �إىل 
�لتاريخية  �ملعامل  �إطفاء �لأنو�ر عن 
ل��ل��ب��ل��د، ف��ي��م��ا ق��ط��ع��ت �ل�����ش��ل��ط��ات يف 
م��دي��ن��ة ه��ان��وف��ر �مل����اء �ل�����ش��اخ��ن عن 
�لعامة، خمف�شة  و�ملوؤ�ش�شات  �ملباين 
للتدفئة  �لق�شوى  �حل���ر�رة  درج��ات 
�شرف  لر�شيد  حملتها  م��ن  كجزء 

�لطاقة.
�لأمركيون  ي��ع��اين  و����ش��ن��ط��ن،  ويف 
من �رتفاعات غر م�شبوقة يف ُكلفة 

جو  �لرئي�س  دفعت  و�لطعام  �لوقود 
بايدن لالإفر�ج عن كميات قيا�شية من 
�لحتياطي �لبرويل �ل�شر�تيجي، 
ق���دره���ا م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ملدة 
�أ���ش��ه��ر، ول��ك��ن دون ج����دوى، مما   6
�لدميقر�طيني  على  خطر�  �شي�شكل 
�لن�شفي  �ل��ت��ج��دي��د  �ن���ت���خ���اب���ات  يف 
نوفمرب  يف  �مل����ق����ررة  ب��ال��ك��ون��غ��ر���س 
على  للحفاظ  ي�شعون  بينما  �ملقبل، 
�أغلبيتهم مبجل�شي �ل�شيوخ و�لنو�ب 
�لأم���رك���ي���ني، وه����و �أم�����ر ق���د يكون 
تتهاوى  �شعبية  ظ��ل  يف  م�شتحيال 

و�أو�شاع �قت�شادية تزد�د �شوء�.

تاأثري عك�سي للعقوبات
�لإيطايل، جورج  �لقت�شادي  �ملحلل 

�آدموند، قال �إن رو�شيا كانت تعلم �أن 
هناك عقوبات مرتقبة حال �إقد�مها 
�أوكر�نيا  يف  ع�شكري  عمل  �أي  على 
كما حدث �شابقا يف جورجيا 2008 
و�لقرم عام 2014 ولذلك ��شتعدت 
ج���ي���د� ع���رب حم�����اور ع���دي���دة بينها 
�لإنفاق  و�إب���ق���اء  ك��ب��رة  �ح��ت��ي��اط��ات 
و�لرهان  �ل�شيطرة  حتت  �حلكومي 
للعقوبات  �ل��ع��ك�����ش��ي  �ل���ت���اأث���ر  ع��ل��ى 

ودعم �حللفاء.
و�أ�شاف �آدموند، ل��شكاي نيوز عربية، 
ت��ك��ون لها  �ل��ع��ق��وب��ات د�ئ���م���ا م���ا  �أن 
ثغر�ت وهو ما حدث يف 2014 فاإذ� 
نظرنا لتاأثر �لعقوبات �آنذ�ك فنجد 
�أنها مل يكن لها تد�عيات تذكر على 

مو�شكو، وهو �لأمر نف�شه حاليا.

�لقائمة  �له�شا�شة  �أوج��ه  �أن  و�أو�شح 
�ل���ه���ي���ك���ل �لق����ت���������ش����ادي و�مل������ايل  يف 
�لعقوبات  ه����ذه  �أن  ت��ع��ن��ي  ل��ل��ع��امل 
�شيا�شية  ت��د�ع��ي��ات  ت�شبب  �أن  ميكن 
�لقت�شاد  ع���ل���ى  خ���ط���رة  وم����ادي����ة 
وحدها،  رو�شيا  ولي�س  ككل  �لعاملي 
فالآثار غر �ملبا�شرة ت�شببت بالفعل 
�ل�شلع  �أ�����ش����و�ق  يف  �����ش���ط���ر�ب���ات  يف 
�أ�شعار  و�رت��ف��اع  �ل��دول��ي��ة،  �لأ�شا�شية 

�لنفط �خلام و�لغاز �لطبيعي.

فو�سى وعدم ا�ستقرار
�ل�شيا�شي  �مل���ح���ل���ل  ق������ال  ب����������دوره، 
�ل��ربي��ط��اين، ���ش��ي��م��ون ج��ن��ك��ي��ن��ز، �إن 
على  �مل��ف��رو���ش��ة  �لغربية  �ل��ع��ق��وب��ات 
�لع�شكرية  �لعملية  ب�شبب  رو���ش��ي��ا 

�لرو�شية يف �أوكر�نيا �رتدت يف �شدر 
�لدول �لأوروبية.

و�أ�شاف جنكينز، يف مقال ب�شحيفة 
تلك  �أن  �لربيطانية،  “�لغارديان” 
�لتي  �ل���ن���ط���اق  و�����ش���ع���ة  �ل���ع���ق���وب���ات 
وحلفاوؤها  �لغربية  �ل��دول  فر�شتها 
غر  �رت��ف��اع  �إىل  �أدت  مو�شكو  ع��ل��ى 
�أ�شعار �لطاقة �إىل جانب  م�شبوق يف 
زيادة معدلت �لت�شخم ب�شكل كبر، 
ن��اه��ي��ك ع��ن ت�����ش��ور م��الي��ني �لب�شر 
�لعامل  مناطق عديدة من  يف  جوعاً 
ت�شببت  ط��اح��ن��ة  غ���ذ�ء  �أزم����ة  ب�شبب 
�أوكر�نيا  يف  �لرو�شية  �حل���رب  فيها 
ماليني  ت�شدير  دون  ح��ال��ت  و�ل��ت��ي 
�لأوكر�نية  �حل��ب��وب  م��ن  �لأط���ن���ان 

لدول �لعامل.

�مل�شاعد�ت  ك���ان���ت  �إذ�   “ وت����اب����ع: 
لها ما  �لغربية لأوكر�نيا  �لع�شكرية 
�لأوكر�نية  �لقو�ت  لتمكني  يربرها 
�لع�شكرية  �لآل��������ة  م���و�ج���ه���ة  م����ن 
�لقت�شادية  �لعقوبات  فاإن  �لرو�شية 
�ملفرو�شة على مو�شكو لي�شت لها �أي 
مربر لأنها غر جمدية ومل حتقق 
ُف��ر���ش��ت م��ن �أجلها  �أه��د�ف��ه��ا �ل��ت��ي 
�شوى  �لعامل  �شعوب  ومل جتن منها 

�ملعاناة و�خلر�ب«.
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
م�شتمر� يف  م���از�ل  بوتن  ف��الدمي��ر 
ح��رب��ه يف �أوك��ر�ن��ي��ا على �ل��رغ��م من 
�لت�شعيد  وم�����از�ل  �ل��ع��ق��وب��ات  ت��ل��ك 
م�شتمر�،  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري 
لفتا �إىل �أن “بوتن باإمكانه جتميد 

�ملقبل  �ل�شتاء  خالل  باأ�شرها  �أوروب��ا 
بعد تقلي�س �إمد�د�ت �لغاز �لرو�شية 
للدول �لأوروبية مبا يقرب من 80 
باملئة من �إجمايل �لو�رد�ت يف �ل�شابق 
نورد�شرمي-1  �أن��اب��ي��ب  خ��ط  ع��رب 
�أ�شعار  فيه  �رتفعت  �ل��ذي  �لوقت  يف 
�ل��ن��ف��ط يف �ل���ع���امل ع��ل��ى ن��ح��و غر 
م�شبوق بينما تعطلت �إمد�د�ت �ملو�د 
�لغذ�ئية لدول �شرق �أوروبا و�أفريقيا 
و�آ�شيا مما ت�شبب يف معاناة �ملاليني 

من �لب�شر ب�شبب تلك �لعقوبات«.
و��شت�شهد بالو�شع يف بريطانيا، لفتا 
هناك  �رتفعت  �لغاز  “�أ�شعار  �أن  �إىل 
�أ���ش��ع��اف يف غ�شون  مب��ق��د�ر ث��الث��ة 
ي�����ش��ب يف م�شلحة  ع���ام و�ح����د مم���ا 
ط��رف و�ح���د ه��و رو���ش��ي��ا �ل��ت��ي جنت 
�أرباحا طائلة من زيادة �شادر�تها من 
�لطاقة لدول قارة �آ�شيا مما �أ�شهم يف 
تكوين فائ�س غر م�شبوق يف ميز�ن 
مدفوعاتها كما �أدى �إىل تعزيز قيمة 
و�حدة من  لت�شبح  �لرو�شية  �لعملة 
�أقوى �لعمالت على م�شتوى �لعامل 

حاليا«.
تعاين  �لغربية  “�لدول  �أن  و�أو���ش��ح 
�لآن من حالة من �لك�شاد �لقت�شادي 
وه���و م��ا ي��ن��ذر ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ح��ال��ة من 
�ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  �لفو�شى وعدم 
و�لجتماعي بعد �أن �نطلقت �ل�شر�رة 
ب�شبب  �ل�شعبي  �ل�شتياء  من  �لأوىل 
�لدول  من  �لعديد  يف  �ملعي�شة  غالء 
وفرن�شا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ث��ل  �ل��غ��رب��ي��ة 

و�إيطاليا و�لوليات �ملتحدة«.

�إ�شابة بايدن جمدد� بكوفيد وخ�شوعه للحجر 

•• كييف-�أ ف ب

�إخالء  �إىل  دون��ي��ت�����ش��ك  ���ش��ك��ان  كييف  دع���ت   
وت�����ش��ي��ط��ر رو���ش��ي��ا ع��ل��ى ج����زء ك��ب��ر منها، 
بطائرة م�شرة مقر  ��شتهدف هجوم  بينما 
�لأ�شطول �لرو�شي للبحر �لأ�شود يف مدينة 
���ش��ي��ب��ا���ش��ت��وب��ول �لأح�����د م���ا �أ���ش��ف��ر ع���ن جرح 

خم�شة �أ�شخا�س.
ويف ت�شجيل فيديو م�شاء �ل�شبت، دعا �لرئي�س 
�شكان  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ر  �لأوك������ر�ين 
دونيت�شك �إىل مغادرتها هربا من “�لإرهاب 
“�تخذ  وقال  �لق�شف.  وعمليات  �لرو�شي” 
للمنطقة،  �إلز�مي”  ب��اإخ��الء  حكومي  ق��ر�ر 
�مل��رح��ل��ة م��ن �حلرب،  “يف ه��ذه  �أن���ه  معترب� 

�لإرهاب هو �شالح رو�شيا �لرئي�شي«.
�ل������وزر�ء  ل��رئ��ي�����س  �لأوىل  �ل��ن��ائ��ب��ة  وك���ان���ت 
�أعلنت  ف��ري�����ش��ت�����ش��وك  �إي���ري���ن���ا  �لأوك�������ر�ين 
دونيت�شك،  �شكان  �لإلز�مي جلميع  �لإج��الء 
�لإد�ري�����ت�����ني يف حو�س  �مل��ن��ط��ق��ت��ني  �إح�����دى 

دونبا�س.
وبررت �لقر�ر ب�شبكات �لغاز �ملدمرة وغياب 

�لتدفئة يف �ل�شتاء �ملقبل يف �ملنطقة.
باأن  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل�شلطات  تقدير�ت  وتفيد 
مئتي �ألف مدين على �لأقل ما ز�لو� يعي�شون 
يف �ملناطق �لتي ل تخ�شع لالحتالل �لرو�شي 

يف دونيت�شك.
وق��ال��ت �ل�����ش��رط��ة �ل��وط��ن��ي��ة �مل��ك��ل��ف��ة عملية 
�لإخالء “يف �ملجموع، هناك حاليا نحو 52 
م�شرة  دونيت�شك”،  منطقة  يف  طفل  �أل��ف 
لآبائهم  يو�شحون  �ل�شرطة  “رجال  �أن  �إىل 
ت���اأم���ني م�شكن  ي�����ش��م��ل  �لإخ�����الء  �أن  ح��ال��ي��ا 

وتقدمي كل �مل�شاعدة �لالزمة«.
بلد�ت  ع��ل��ى  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�����ش��رب��ات  وتت�شبب 
�ل�شكان  ب��ني  �إ���ش��اب��ات  وق���وع  يف  �ملنطقة  يف 

�ملدنيني كل يوم تقريبا.
�ل�شبت  ل��ي��ل  �لأوك�������ر�ين  وحت����دث �جل��ي�����س 
��شتهدف  رو�شي  مدفعي  ق�شف  عن  �لأح��د 
خط  م��ن  بالقرب  وكر�ماتور�شك  باخموت 

�ملو�جهة.
ميكولييف  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ك��ت��ب  ج���ن���وب���ا، 
تلغر�م  تطبيق  على  �شينكيفيت�س  �أولك�شندر 
قوية  �ن��ف��ج��ار�ت  دوي  “�شمعنا  �لأح���د  فجر 
ب��ني �ل�����ش��اع��ة �ل���و�ح���دة و�ل�����ش��اع��ة �خلام�شة 
�لأ�شياء،  “ُدّمر عدد من  و��شاف  �شباحا”. 
�أن  �إىل  م�����ش��ر�  �شكنية”،  م��ب��ان  وت�����ش��ررت 
�أ�شابها  �ل��ت��ي  �مل��و�ق��ع  يف  �ن��دل��ع��ت  “حر�ئق 

�لق�شف«.
تكون  “قد  ه��ذه  �لق�شف  عمليات  �إن  وق��ال 
�لنز�ع  بد�ية  منذ  �لإطالق”  على  �لأق���وى 

على حد قول رئي�س بلديتها.
حاكم  ق�������ال  �ل������ق������رم،  ج�����زي�����رة  ����ش���ب���ه  ويف 
�إن  ر�زف��وزج��اي��ي��ف  ميخائيل  �شيبا�شتوبول 
ه��ج��وم��اً ب��ط��ائ��رة م�����ش��رة ����ش��ت��ه��دف مقر 
�لأ�شطول �لرو�شي للبحر �لأ�شود يف �ملدينة 
�لأحد ما �أ�شفر عن جرح خم�شة موظفني يف 

هيئة �لأركان بجروح.
“�شباح  ت��ل��غ��ر�م  ر�زف��وزج��اي��ي��ف على  وك��ت��ب 
�إف�شاد  �لأوك��ر�ن��ي��ون  �لقوميون  ق��رر  �ل��ي��وم، 
به  حتتفل  �ل��ذي  �لرو�شي”  �لأ�شطول  عيد 
م�شّرة  ط��ائ��رة  �أن  مو�شحا  �لأح���د،  رو�شيا 

هبطت يف فناء مقر قيادة �لأ�شطول.
وقال ر�زفوزجاييف �إن كل �لحتفالت بعيد 
�لأ�شطول �لرو�شي “�ألغيت لأ�شباب �أمنية”، 
مغادرة  ع��دم  �إىل  �شيبا�شتوبول  �شكان  د�عيا 

منازلهم “�إذ� �أمكن«.
وكانت �حتفالت كبرة بهذه �ملنا�شبة مقررة 
ذل��ك عر�س  رو�شيا مب��ا يف  �أن��ح��اء  يف جميع 
غرب(  )�شمال  بطر�شربغ  �شانت  يف  بحري 
يفر�س �أن ي�شرف عليه �لرئي�س فالدمير 

بوتني.
فيها  تتحدث  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  ه��ي  وه���ذه 
�ل�شلطات �لرو�شية عن هجوم من هذ� �لنوع 
�شباط/  24 يف  لأوكر�نيا  غزوها  ب��دء  منذ 

فرب�ير.
�أوكر�نيني  ج��ن��ود�  ت�شم  ثكنة  ق�شف  �أدى 
�ل��رو���س يف منطقة  ق��ط��اع يحتله  �أ���ش��رى يف 
خم�شني  نحو  مقتل  �إىل  �جلمعة  دونيت�شك 
�شخ�شا، يف ما و�شفه زيلين�شكي ب”جرمية 

حرب رو�شية متعمدة«.
�لأوكر�ين  �لإن�����ش��ان  حقوق  م�شوؤول  و�أع��ل��ن 
من  طلب  �أن��ه  �ل�شبت  لوبينيت�شك  دم��ي��رو 
�ملتحدة  �لأمم  وب��ع��ث��ة  �لأح����م����ر  �ل�����ش��ل��ي��ب 
ملر�قبة حقوق �لإن�شان �لتي �أ�شرفت يف �أيار/

ل�شت�شالم  �لرو�س  مع  �لتفاو�س  على  مايو 
�ملد�فعني عن م�شنع �آزوف�شتال يف ماريوبول 

)جنوب �شرق(، �لتوجه �إىل �أولينيفكا.
�أ�شابيع طويلة من �حل�شار  وحينذ�ك وبعد 
��شت�شلم  �ل�����ش��ل��ب،  م��وق��ع  ع��ل��ى  و�مل���ق���اوم���ة 
و�أعلنت  �أوك�����ر�ين  م��ق��ات��ل   2500 ح����و�يل 

مو�شكو �أنهم �شُي�شجنون يف �أولينيفكا.
وقال زيلين�شكي م�شاء �جلمعة “عندما غادر 
�ملد�فعون عن �آزوف�شتال �مل�شنع عملت �لأمم 
�لأحمر  لل�شليب  �لدولية  و�للجنة  �ملتحدة 
و�شحتهم”،  ج���ن���ودن���ا  حل���ي���اة  ك�����ش��ام��ن��ني 
�إىل  �لأحمر  و�ل�شليب  �ملتحدة  �لأمم  د�عيا 
“�لتحرك«.وقال �لحت��اد �لأوروب��ي يف بيان 
“يدين  �إن��ه  ب��وري��ل  ل��وزي��ر خارجيته ج��وزب 
�ل��ت��ي �رتكبتها  �ل��ف��ظ��اع��ات  �ل��ع��ب��ار�ت  ب��اأ���ش��د 
يف  و�أتباعها”،  �ل��رو���ش��ي��ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�إ�شارة �إىل ق�شف �ل�شجن و�تهامات مبمار�شة 
�لتعذيب بحق �أ�شرى �أوكر�نيني لدى �لقو�ت 

�لرو�شية.
�لال�إن�شانية  �لأع���م���ال  “هذه  �أن  و�����ش���اف 
خطرة  �ن���ت���ه���اك���ات  ت�����ش��ك��ل  و�ل���وح�������ش���ي���ة 
�لإ�شايف،  وب��روت��وك��ول��ه��ا  جنيف  لت��ف��اق��ي��ات 

وترقى �إىل جر�ئم حرب«.
كما عربت فرن�شا يف بيان ل��وز�رة �خلارجية 
عن “�شدمتها �إز�ء �لتقارير �ملتعلقة بارتكاب 
ج��ر�ئ��م ق��ت��ل و�أع���م���ال ت��ع��ذي��ب ب��ح��ق �أ�شرى 
حرب �أوكر�نيني، يف مركز �عتقال �أولينيفكا، 

حتت حماية رو�شيا �لحتادية” م�شيفة �أنه 
يتعني “حما�شبة �مل�شوؤولني«.

�لآلف من  ب�����ش��اأن م�شر  �ل��ت��وت��ر  و�أج��ج��ت 
�أو  �لرو�س  لدى  �لأوكر�نيني  �حلرب  �أ�شرى 
ن�شرتها  تغريدة  دونبا�س،  يف  �لنف�شاليني 
م�شاء  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  �ل���رو����ش���ي���ة  �ل�������ش���ف���ارة 
�آزوف  بكتيبة  خ��ا���س  ب�شكل  تتعلق  �جلمعة 

�لأوكر�نية.
�لتي  �لتغريدة  يف  �لرو�شية  �ل�شفارة  وكتبت 
مقاتلو  “ي�شتحق  �لنكليزية  باللغة  كتبت 
بالر�شا�س  رميا  لي�س  ولكن  �لإع��د�م  �آزوف 
�إنهم  فعليني.  جنود�  لي�شو�  �إنهم  �شنقا.  بل 

ي�شتاأهلون موتا مذل«.
مدينة  ع��ن  بدفاعها  �آزوف  كتيبة  وع��رف��ت 
م���اري���وب���ول ب��ج��ن��وب ���ش��رق �أوك���ر�ن���ي���ا حيث 
�أزوف�شتال  جم��م��ع  يف  م��ت��ح�����ش��ن��ة  ق���اوم���ت 

�ل�شناعي على مدى �أ�شابيع.
�أن  �أعلنت  �لرو�شية  �لتحقيق  جلنة  وك��ان��ت 
موؤكدة  �جلمعة،  لق�شف  تعر�شت  �أولينيفكا 
�أن �لقو�ت �لأوكر�نية “�أطلقت �لنار بنف�شها 
على �ل�شجن �لذي يحتجز فيه �أفر�د كتيبة 
�آزوف، م�شتخدمة قذ�ئف �أمركية من نظام 
�لدقة  عالية  �شو�ريخ  وقاذفات  هيمار�س” 

قدمتها �لوليات �ملتحدة.
�لأوكر�نية  �لعامة  �لأرك���ان  هيئة  ورف�شت 
�لرو�شية  �لقو�ت  �إن  �لتهامات، وقالت  هذه 
على  “�لت�شر  بذلك  تريد  �لنف�شالية  �أو 
�لتي  �لإعد�م”  وع��م��ل��ي��ات  �شجناء  ت��ع��ذي��ب 

“�رتكبت«.
�لهجوم  �إن  �لأوكر�نية  �ل�شتخبار�ت  وقالت 
فاغرن”  جم��م��وع��ة  م���ن  م���رت���زق���ة  “نفذه 
بارتكاب  ع��ن��ا���ش��ره��ا  ي��ت��ه��م  �ل��ت��ي  �ل��رو���ش��ي��ة 

جر�ئم يف �شوريا و�إفريقيا خ�شو�شا.
�لإن�شان  ح��ق��وق  م�����ش��وؤول  ���ش��رح  م��ن جهته، 
�ل�شبت  لوبينيت�شك  دم���ي���رو  �لأوك�������ر�ين 
�لفيديو  حت��ل��ي��ل  �أن  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون 
�ل��رو���ش��ي، �ل��دل��ي��ل �ل��وح��ي��د �مل��ت��وف��ر حاليا، 
�لثكنة  د�خل”  وق���ع  “�لنفجار  �أن  ك�شف 

ولي�س على �أثر ق�شف.
و�أخر�، �أعلنت �ملجموعة �لنفطية �لرو�شية 
تعليق  �ل�شبت  م�شاء  “غازبروم”  �لعمالقة 

�شحناتها من �لغاز �إىل لتفيا.
�إىل ح���د كبر  غ����ازب����روم خ��ف�����ش��ت  وك���ان���ت 
�أوروب�������ا عرب  ���ش��ح��ن��ات �ل���غ���از �ل���رو����ش���ي �إىل 
�لأ�شبوع،  هذ�  “نورد �شرمي”  �أنابيب  خط 
م�شرة �إىل �شرورة �شيانة �أحد �لتوربينات.

هجوم بطائرة م�سرية يف القرم 

كييف تدعو �شكان منطقة دونيت�شك �إىل �إخالئها 

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

كرة �لثلج.. كيف �نقلبت �لعقوبات �لرو�شية على دول �لغرب؟

•• �شيدين-رويرتز

�أم�س  �ألبانيز  �أنتوين  �لأ���ش��ر�يل  �ل��وزر�ء  رئي�س  قال 
�لأحد �إن �لتفا�شيل �خلا�شة مبنح �ل�شكان �لأ�شليني 
��شتفتاء  بعد  �شتعلن  �ل��ربمل��ان  يف  �شوتا  �أ�شر�ليا  يف 
وطني ب�شاأن هذه �مل�شاألة، م�شيفا �أن توقيت �لت�شويت 

مل يتحدد.
�لو�شط  لي�شار  �ملنتمية  �لعمال  وت�شعى حكومة حزب 
��شتفتاء، مطلوب لتعديل  �إجر�ء  �إىل  �ألبانيز  بزعامة 
ب�����ش��اأن �لع����ر�ف بال�شكان �لأ���ش��ل��ي��ني يف  �ل��د���ش��ت��ور، 
�لقر�ر�ت  ب�شاأن  معهم  بالت�شاور  و�ملطالبة  �لد�شتور 

�لتي توؤثر على حياتهم.
مدى  على  �أ���ش��ر�ل��ي��ا  يف  �لأ���ش��ل��ي��ون  �ل�شكان  وك��اف��ح 
�أجيال لك�شب �لعر�ف بالظلم �لذي عانو� منه منذ 
�ل�شتعمار �لأوروبي يف �لقرن �لثامن ع�شر �مليالدي.

ول ي�شر �لد�شتور، �لذي دخل حيز �لتنفيذ يف يناير 
�لأ���ش��ل��ي��ني يف  �ل�����ش��ك��ان  �إىل   ،1901 �ل��ث��اين  ك��ان��ون 

�لبالد.
وك�����ش��ف رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء ع��ن �خل��ط��ة ي���وم �ل�����ش��ب��ت يف 
خطاب �ألقاه يف مهرجان لل�شكان �لأ�شليني يف منطقة 
�أرنهيم لند �لنائية يف �لإقليم �ل�شمايل، حيث �قرح 
تعديل  توؤيد  “هل  تقول  �ل�شتفتاء  يف  �شوؤ�ل  م�شودة 
�لد�شتور �لذي ين�شئ �شوتا لل�شكان �لأ�شليني و�شكان 
ث��الث جمل  �إ�شافة  ت��وري�����س؟«.و�ق��رح  ج��زر م�شيق 
ت�شكيل  يتيح  مما  �ل�شتفتاء،  جنح  �إذ�  �لد�شتور  �إىل 

�ل�شوت.

)�إيه.بي.�شي(  تلفزيون  مع  مقابلة  يف  �ألبانيز  وق��ال 
بثت �أم�س ، �إن �ل�شتفتاء �شيتبعه �ملزيد من �لتفا�شيل 

ب�شاأن �ل�شوت، �إذ� ح�شل �لقر�ح على �لتاأييد.
�ل�شوت لن يتم  �ملتعلق بهيكل  “�لت�شريع  �أن  و�أ�شاف 

قبل �ل�شتفتاء«.
وق����ال �أل��ب��ان��ي��ز �إن ح��ك��وم��ت��ه مل ت��ق��رر م��وع��د �إج����ر�ء 
�ل���ش��ت��ف��ت��اء �ل���ذي ق���ال يف وق���ت ���ش��اب��ق �إن���ه ي��ري��ده يف 

�لدورة �حلالية للربملان.
�ل�شكان  ����ش���وت  �أن  جم�����دد�  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  و�أك������د 
�لربملان.  ثالثة يف  يكون مبثابة غرفة  لن  �لأ�شليني 
�أ�شبقية  �لأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  يغر  ل  “هذ�  وق��ال 
باإدر�ج  �لق���ر�ح  دمي��ق��ر�ط��ي��ا«.ك��ان  �ملنتخب  برملاننا 
قطعه  تعهد�  �ل��ربمل��ان  يف  �لأ���ش��ل��ي��ني  لل�شكان  ���ش��وت 
حزب �لعمال على نف�شه يف �لنتخابات �لعامة يف مايو 
�أيار و�لتي �أطاحت بحكومة �ئتالفية ليرب�لية وطنية 

من �ملحافظني بعد نحو 10 �شنو�ت يف �ل�شلطة.
و�أر�د �لتحالف �ملخلوع �إن�شاء متثيل لل�شكان �لأ�شليني 
يف �لربملان عرب ت�شريع. ومن خالل وجوده حاليا يف 
�إيجابية”  “خطوة  ب��اأن��ه��ا  �خل��ط��ة  و���ش��ف  �مل��ع��ار���ش��ة، 
�مل��زي��د ح���ول �لكيفية  �إن���ه ي��ج��ب م��ع��رف��ة  لكنه ي��ق��ول 
�لتي �شتد�ر بها.ويتطلب تعديل �لد�شتور دعم �أغلبية 
�لأ�����ش����و�ت يف غ��ال��ب��ي��ة �ل����ولي����ات، وه���و �لأم�����ر �لذي 
حدث ثماين مر�ت يف 44 حماولة.ومن �شاأن �إجر�ء 
�أ�شر�ليا متما�شية مع كند�  �أن يجعل  ��شتفتاء ناجح 
ر�شميا  �لع���ر�ف  يف  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  ونيوزيلند� 

بال�شكان �لأ�شليني.

�أ�شرت�ليا تعتزم �لإعالن عن تفا�شيل 
منح �ل�شكان �لأ�شليني �شوتا يف �لربملان 
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•• كولومبو-�أ ف ب

ر�نيل  �جل����دي����د  �ل�������ش���ري���الن���ك���ي  �ل���رئ���ي�������س  دع�����ا 
ويكرميي�شينغه �أع�شاء �لربملان ر�شمياً لالن�شمام 
فيها  ت�����ش��ارك  وح���دة  حكومة  �إىل  �لن�����ش��م��ام  �إىل 
عرب  �ملفل�س  �لقت�شاد  لإن��ع��ا���س  �لأح����ز�ب  جميع 
مكتبه  �أع��ل��ن  ح�شبما  م���وؤمل���ة،  �إ���ش��الح��ات  �إج�����ر�ء 

�لأحد.
وقت  يف  من�شبه  ت��وىّل  ق��د  ويكرميي�شينغه  وك��ان 
���ش��اب��ق م���ن ه���ذ� �ل�����ش��ه��ر، ب��ع��دم��ا �أج����رب �لغ�شب 
�جلزيرة  يف  �قت�شادية  �أزم���ة  �أ���ش��و�أ  م��ن  �ل�شعبي 

�شلفه غوتابايا ر�جاباك�شا على �لفر�ر من �لبالد 
و�ل�شتقالة.

و�أو�شح ويكرميي�شينغه خططه يف �جتماع �ل�شبت 
كاندي،  يف  �ل�شن  معبد  يف  �ملوؤّثرين  �لرهبان  مع 

�أحد �أقد�س �لأ�شرحة يف �لبوذية.
للرهبان،  قوله  �ل�شريالنكي  �لرئي�س  عن  وُنقل 
و�أ�شاف  جديدة”.  رحلة  �أب���د�أ  �أن  �أود  “كرئي�س، 
�أم�شي يف  و�أن  م��ع��اً  �لأح����ز�ب  ك��ل  �أج��م��ع  �أن  “�أود 
تلك �لرحلة و�أي�شاً يف ت�شكيل حكومة من جميع 

�لأحز�ب«.
وكتب �إىل جميع �مل�شّرعني يطلب منهم �لن�شمام 

�إىل حكومة وحدة.
�ل�شابق  �مل��ع��ار���س  �ل��ن��ائ��ب  ويكرميي�شينغه  وك���ان 
�لوزر�ء  رئا�شة  عاماً، توىل   73 �لعمر  �لبالغ من 
��شتقالة  ب��ع��د  �أي���ار/م���اي���و،  يف  �ل�����ش��اد���ش��ة  ل��ل��م��رة 
ماهيند� �شقيق ر�جاباك�شا �لأكرب، ومل يكن هناك 

مر�ّشحون �آخرون لهذ� �ملن�شب.
�لتا�شع  �لرئا�شة بعد هرب غوتابايا يف  وقد توىل 
�لآلف  ع�شر�ت  �قتحم  عندما  متوز/يوليو،  من 
من �ملتظاهرين �لغا�شبني من �لأزمة �لقت�شادية 

�لق�شر �لرئا�شي.
وفّر غوتابايا �إىل �شنغافورة حيث �أر�شل ��شتقالته 

بعد خم�شة �أيام �إىل �لربملان يف �شريالنكا، لي�شبح 
لحقاً  ول��ي��ف��وز  م��وؤق��ت��اً  رئ��ي�����ش��اً  ويكرميي�شينغه 

بت�شويت يف �لربملان �أكد تبّوءه من�شبه.
ويعاين �شّكان �شريالنكا �لبالغ عددهم 22 مليون 
�لغذ�ء  يف  ح��اّد�ً  نق�شاً  �أ�شهر،  منذ  تقريباً،  ن�شمة 
وت�شّخماً  �لكهربائي  للتيار  و�ن��ق��ط��اع��اً  و�ل����دو�ء 

كبر�ً.
خم�شة  نحو  ب��اأّن  �لعاملي  �لأغ��ذي��ة  برنامج  ويفيد 
�ل�شكان،  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   22 �أي  �شخ�س  م��الي��ني 
بحاجة �إىل م�شاعدة غذ�ئية فيما خم�س عائالت 
�أو  من كل �شت ل تتناول كامل �لوجبات �ليومية 

ت�شري �ل�شلع بنوعية �أقل.
�لأجنبي  �لنقد  نفد  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  �أو�خ���ر  ومنذ 
�أّهم  يف �لبالد ومل تعد �ل��دول ق��ادرة على متويل 

�لو�رد�ت.
�خلارجي  دي��ن��ه��ا  ���ش��د�د  ع��ن  �شريالنكا  وت��خ��ّل��ف��ت 
ني�شان/�أبريل.  منت�شف  دولر  مليار   51 �لبالغ 
وجت���ري م��ف��او���ش��ات م��ع ���ش��ن��دوق �ل��ن��ق��د �لدويل 
ويكرميي�شينغه  وق��ال  �إن��ق��اذ.  خطة  �إق���ر�ر  بهدف 
للرهبان �إّن �لقت�شاد �شي�شجل مزيد� من �لر�جع 
هذ� �لعام بانكما�س بن�شبة 7،0 يف �ملئة، لكنه توّقع 

�نتعا�شاً �لعام �ملقبل.

•• بريوت-�أ ف ب

“�أريد  ع��ب��ارة  م��ن�����ش��ور  خليل  ّي����ردد 
�نتظاره  �أث��ن��اء  �أولدي”  �أط��ع��م  �أن 
ف��رن ل�شر�ء ربطة و�ح���دة من  �أم���ام 
ت���ت���ك���رر فيه  ب���ل���د  �خل���ب���ز ف���ق���ط، يف 
طو�بر  �لقت�شادي،  �لنهيار  جر�ء 
على  للح�شول  �ل��ط��وي��ل��ة  �لن��ت��ظ��ار 

مو�د �أ�شا�شية.
ب������روت، يقول  ف����رن يف  �أم������ام  م���ن 
من�شور )48 عاماً( لوكالة فر�ن�س 
خم�س  “�أنتظر  ح����ادة  ب��ن��ربة  ب��ر���س 
�أن  �أري����د  �إذ� �ح��ت��اج �لأم�����ر،  ���ش��اع��ات 

�أطعم �أولدي«.
�ن��ت��ظ��ر م��ن�����ش��ور �جل��م��ع��ة �أك����رث من 
ثالث �شاعات للح�شول على �خلبز، 
�لطابور  يف  وق��ف  �ل�شابق  �ليوم  ويف 
“ماذ�  وي��ق��ول  �شاعتني.  م��ن  لأك���رث 
�أيام  ث��الث��ة  �أف��ع��ل غ��ر ذل���ك، بقيت 

من دون خبز �لأ�شبوع �ملا�شي«.
�للبنانيون  يتهافت  �أ�شبوعني،  ومنذ 
ينتظرون  �لأف��ر�ن حيث  على  يومياً 
على  للح�شول  ط��وي��ل��ة  ط��و�ب��ر  يف 
�أك��ي��ا���س �خل��ب��ز �ل��ع��رب��ي �مل��دع��وم من 
�حلكومة. ول تخلو �شاعات �لنتظار 
تدخاًل  �أحياناً  تتطلب  �إ�شكالت  من 
�لكميات  �لأف���ر�ن  تقنن  فيما  �أمنياً، 
�ل���ت���ي ت��وزع��ه��ا م��ك��ت��ف��ي��ة ب��رب��ط��ة �أو 

�ثنتني لل�شخ�س.
�ملدعوم،  �خل��ب��ز  رب��ط��ة  �شعر  وي��ب��ل��غ 
و�ل���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ���ش��ت��ة �أرغ���ف���ة، 
�أق��ل من  �أي  ل��رة لبنانية  �أل��ف   13

�ل�شود�ء  �ل�شوق  دخلت  فيما  دولر، 
فيها  �لربطة  �شعر  وبات  �مل�شهد  �إىل 

يتخطى �أحياناً 30 �ألفاً.
يعمل من�شور يف حمل حلويات، ول 
يتجاوز معا�شه �ليوم مليون ون�شف 
دولر�ً   50 ح��و�ىل  �أي  لبنانية  لرة 
فقط بح�شب �شعر �ل�شرف يف �ل�شوق 
�ل�شود�ء يف بلد �رتفعت فيه �لأ�شعار 

ب�شكل هائل.
�أكرث من  بعد مرور  ويقول من�شور 
�أفعل  “ماذ�  �ن��ت��ظ��اره  على  �شاعتني 
�أ�شري  �أن  �أ���ش��ت��ط��ي��ع  ل  ذل���ك  غ��ر 

�خلبز ب�30 �ألفاً«.
�لتي  �لأزم��ة �لقت�شادية  وعلى وقع 
�شّنفها �لبنك �لدويل من بني �لأ�شو�أ 

يف �لعامل منذ �لعام 1850، خ�شرت 
�أك����رث م���ن ت�شعني  �ل��ع��م��ل��ة �مل��ح��ل��ي��ة 
�ل����دولر.  �أم����ام  �مل��ئ��ة م��ن قيمتها  يف 
�مل�����ش��رف �ملركزي  وت�����ش��اءل��ت ق���درة 
على دعم ��شتر�د �شلع حيوية، بينها 

�لقمح و�ملحروقات و�لأدوية.
خالل  م��ر�ت  �لقت�شاد  وز�رة  رفعت 
�أكيا�س  �أ���ش��ع��ار  �مل��ا���ش��ي��ني  �ل��ع��ام��ني 
�خلبز �لعربي. وفاقم �لغزو �لرو�شي 
�شباط/فرب�ير  م���ن���ذ  لأوك����ر�ن����ي����ا 
�لقمح،  ت�شدير  �شعوبة  مع  �لو�شع 
ثمانني  ي�شتورد  لبنان  �أن  خ�شو�شاً 

يف �ملئة من حاجته من �أوكر�نيا.
تخزين  على  لبنان  ق��درة  وتعر�شت 
ت�شدع  بعدما  قا�شية  ل�شربة  �لقمح 

ق�����ش��م م���ن �إه��������ر�ء�ت م���رف���اأ ب���روت 
ج�����ر�ء �لن���ف���ج���ار �مل������روع ق��ب��ل نحو 
�أيام  منذ  �ل�شلطات  وحت��ذر  عامني. 

من �حتمال �نهيار �أجز�ء منها.
وبعد �أ�شهر ق�شى �للبنانيون خاللها 
�أحياناً  جت�������اوزت  ط���وي���ل���ة  ����ش���اع���ات 
حمطات  �أم������ام  ي���وم���ي���اً  ���ش��اع��ة   12
عن  �لدعم  �حلكومة  رفعت  �لوقود، 
�شيارة  تعبئة  ب��ات  حتى  �مل��ح��روق��ات 
�شغرة بالبنزين يعادل ر�تب خليل 

من�شور.
تتجه  �أن  �ليوم  �للبنانيون  ويخ�شى 
�لدعم  رف����ع  �ىل  �أي�������ش���اً  �حل���ك���وم���ة 
ع��ن �ل��ق��م��ح، م��ا ي��ه��دد ب��ارت��ف��اع �شعر 
ي�شتطيع  ل  �أم��ر  وه��و  �خلبز،  ربطة 

يف  ثمانني  �أن  خ�شو�شاً  حتمله  كرث 
�للبنانيني باتو� حتت خط  �ملئة من 

�لفقر.
�لثالثاء  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل���ربمل���ان  و�أق������ّر 
�ت��ف��اق��ي��ة ق��ر���س م��ق��دم م���ن �لبنك 
دولر  مليون   150 بقيمة  �ل���دويل 
�ل�شتجابة  م�شروع  لتنفيذ  �أمركي 
�إم�����د�د�ت �لقمح،  ل��ت��اأم��ني  �ل��ط��ارئ��ة 
يف  لأ�شهر  �شوى  تكفي  ل  ق��د  لكنها 

غياب خطة و��شحة.
ي��ن��ه��م��ك حمّمد  �مل���ك���ت���ظ،  ف���رن���ه  يف 
م��ن �خلبز  ب��ت��وزي��ع ربطتني  م��ه��دي 
ع��ل��ى �ل��زب��ائ��ن �ل���و�ح���د ت��ل��و �لآخ����ر، 
طالباً منهم �لإ�شر�ع لكي يتمكن من 

تلبية طلبات �جلميع.

“منذ  ع���ام���اً(  م��ه��دي )49  وي��ق��ول 
�لطو�بر،  م�شهد  ب����د�أ  ي���وم���اً،   16
بال�شالح  �إ�شكالت  ح�شلت  �أن��ه  حتى 
“�نتظار  م�����ش��ي��ف��اً  و�ل�شكاكني”، 
�خلبز �أ�شعب من �لبنزين، فالبنزين 
ت�شتطيع �أن جتد له بدياًل، مت�شي �أو 
تاأخذ �شيارة �أجرة، لكن هنا نتحدث 

عن �للقمة«.
بالإهانة  ي�شعر  “�ملو�طن  �أن  ويتابع 

وهو ينتظر«.
�أن  ع��ام��اً(   22( ح�شان  د�نية  �أر�دت 
جت��ّن��ب و�ل��ده��ا ع��بء �لن��ت��ظ��ار �أمام 
“كان و�ل���دي ينظر  �ل��ف��رن. وت��ق��ول 
�إىل  ينتقل من فرن  �أو  �شاعة  ن�شف 
�آخر.. لكنه يعمل منذ �ل�شباح حتى 

�آخر �لليل لن�شري هذه �لربطة«.
معاناة  �إنها  �أق���ول..  “ماذ�  وت�شيف 
�خلبز،  على  للح�شول  ج���د�ً  ك��ب��رة 
�أن نح�شل  �أق��ل ما يجب  وهو حقنا، 
يتهم  �أزم���ة �خل��ب��ز،  وق��ع  عليه«.على 
�ملعنية  �ل�شلطات  �ملطاحن  �أ�شحاب 
�ل��الزم��ة من  ت��وف��ر �لكميات  ب��ع��دم 
تاأخر  ن��ت��ي��ج��ة  �مل�����دع�����وم،  �ل���ط���ح���ني 
�لعتماد�ت  فتح  يف  لبنان  م�شرف 
�لأمر  �ل���ش��ت��ر�د،  و�شعوبة  �مل��ال��ي��ة 
�لذي تنفيه وز�رة �لقت�شاد، متهمة 
�و  �لأف��ر�ن بتخزين �لطحني  بع�س 
��شتخد�مه يف �شناعة منتجات غر 

مدعومة كاحللويات.
�لقت�شادية،  �لأزم�������ة  ب����دء  وم���ن���ذ 

حُتِمل �ل�شلطات �للبنانية جزء�ً من 
م�شوؤولية �لنهيار، لأكرث من مليون 
ي��ع��ي�����ش��ون يف ظروف  ����ش���وري  لج���ئ 
�إن�����ش��ان��ي��ة ���ش��ع��ب��ة ب��ع��دم��ا ف����رو� من 

�حلرب �مل�شتمرة يف بالدهم.
و�لأخرى  �لفرة  لبنان بني  وي�شهد 
�شّد  ك���ر�ه���ي���ة  خ���ط���اب  يف  �رت���ف���اع���اً 

�لالجئني ودعو�ت �إىل ترحيلهم.
يف  �ل���الج���ئ���ني  م��ف��و���ش��ي��ة  و�أوردت 
�أن  ب��ي��ان �جل��م��ع��ة  �مل��ت��ح��دة يف  �لأمم 
لبنان ي�شهد “حالياً زيادة يف �لّتوتر 
يف  وبالأخ�س  �ملختلفة،  �لفئات  بني 
ُي����وؤَّدي  مّم��ا  �ل��الج��ئ��ني،  �شد  �لعنف 

�ىل ت�شاعد �عمال �لعنف«.
على  متييزية  “تد�بر  �إىل  و�أ�شارت 
على  م�����ش��ددة  �جلن�شية”،  �أ����ش���ا����س 
����ش���رورة ����ش��ت��م��ر�ر �ل���دع���م �ل���دويل 
�لأم����ن  و����ش���ول  “ل�شمان  ل��ل��ب��ن��ان 

�لغذ�ئي«.
�أن  موؤخر�ً  �إعالمية  تقارير  و�أف��ادت 
�لأف��ر�ن باتت توزع للبنانيني  بع�س 
ف���ق���ط وف�������ش���ل���ت �أخ���������رى ط���و�ب���ر 
ويتهم  �للبنانيني.  ع��ن  �ل�����ش��وري��ني 
ك��رث م��ث��ل �أح��م��د ���ش��ال��ح �مل��وظ��ف يف 
فرن، �شوريني ب�شر�ء �خلبز �ملدعوم 

وبيعه يف �ل�شوق �ل�شود�ء.
ويقول �شالح “22 عاماً” “�للبناين 
نفذ �شربه، ونحن �شبان غر قادرين 

على تاأمني �أنف�شنا«.
�أن  �ملتحدة  �لأمم  مفو�شية  وت��وؤك��د 
“لالأزمة �لقت�شادية يف لبنان وقعا 

مدمر� على �جلميع«.

رئي�س �شريالنكا ي�شعى �إىل ت�شكيل حكومة وحدة 

•• بريوت-وكاالت

ع�شية �لذكرى �لثانية لنفجار مرفاأ �لعا�شمة 
�ل�شو�مع  �إىل  �لأنظار  تتجه  ب��روت،  �للبنانية 
�ملت�شدعة يف �مليناء، و�شط حتذير�ت من �شقوط 
�أجز�ء من �لق�شم �ل�شمايل منها، يف وقت �تهم 
ما  �إز�ء  بالتقاع�س  �ل�شلطات  �ل�شحايا  �أه��ايل 

يجري.
وت��ع��اين ���ش��و�م��ع �مل���رف���اأ م��ن ح��ري��ق ���ش��ب قبل 
ثالثة �أ�شابيع ول يز�ل م�شتمر� حتى �لآن، وهو 

ما دعا �إىل �لتحذير من �حتمال �نهيارها.
�مل��ن��ددة باإهمال  ب���روت �لأ����ش���و�ت  وت��رت��ف��ع يف 

�إطفاء �حلريق يف مرفاأ بروت.
���ش��اه��دة على �لنفجار  �مل��رف��اأ  وك��ان��ت ���ش��و�م��ع 
2020، و�أودى  �ملدمر �لذي وقع يف �أغ�شط�س 
200 �شخ�س و�إ�شابة �أكرث من 6  بحياة نحو 

�آلف �شخ�س. 
�لذي جنم  �لكبر يف �لنفجار  ورغم ت�شررها 
عن وجود كميات �شخمة من نر�ت �لأمونيوم، 
�ملنطقة  �شامدة وحمت  بقيت  �ل�شو�مع  �أن  �إل 
ك��ب��رة كادت  �أ���ش��ر�ر  ب���روت م��ن  �لغربية م��ن 

تلحق بها.
�لو�جهة من جديد  �إىل  �ل�شو�مع  وعادت هذه 

خالل �لأ�شابيع �لأخرة، �إذ حريق �شب فيها.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  خ��ا���ش��ة  م��ع��ل��وم��ات  ووف����ق 
�جلزء  يف  �ل�شو�مع  ميل  ن�شبة  ف��اإن  عربية”، 
يف  م��ل��م   8 �ىل   6 م���ن  ز�دت  م��ن��ه��ا  �ل�����ش��م��ايل 
�أج����ز�ء منها  بانهيار  ت��وق��ع��ات  و���ش��ط  �ل�����ش��اع��ة، 

خالل وقت و�شيك.
باأن  �جل��م��ع��ة،  لبنانية،  �إع���الم  و���ش��ائ��ل  و�أف����ادت 
قوى �لأمن �للبنانية حددت يف حميط �شو�مع 
�لقمح يف مرفاأ بروت م�شافة 150 مر� مينع 
بخطر  م��ه��ددة  كونها  يتخطاها،  �أن  �أح��د  على 

�لنهيار يف �أية حلظة.
�أن  عربية”  ن���ي���وز  “�شكاي  م���وق���ع  ع��ل��م  ك��م��ا 
ومنعت  و8   7 �لر�شيفني  �أخ��ل��ت  “�ل�شلطات 

�ل�شفن �لتجارية من �لر�شو فيها.
وعلق وزير �لبيئة يف حكومة ت�شريف �لأعمال، 
بالقول”�إن  �لإج�������ر�ء�ت  ع��ل��ى  ي��ا���ش��ني،  ن��ا���ش��ر 
�لوقاية و�لحر��س �شروريان يف حال حدوث 
مرفاأ  يف  �حل��ب��وب  ل�شو�مع  ج��زئ��ي  �ن��ه��ي��ار  �أي 

بروت«.
نيوز  “�شكاي  ملوقع  حديث  يف  يا�شني  و�أ���ش��اف 
عربية” �أن “�رتفاع �حلر�رة من جر�ء �حر�ق 
�لتي  �ملياه يف عملية �لإط��ف��اء،  �حل��ب��وب، ور���س 

�رتفاع  يف  ت�����ش��ب��ب��ت  �خل������رب�ء،  ب��ه��ا  ي��ن�����ش��ح  مل 
تفاقم  �إىل  �أدى  مما  �ملتخمرة،  �حلبوب  رطوبة 

�لو�شع«.

اتهامات اأهايل ال�سحايا
وقالت �ملحامية �شي�شيل روكز: “كنا قد �أطلقنا 
ت�شامنية حلماية  �ل�شحايا حملة  �أهايل  نحن 
ونقابة  �لإط��ف��اء  ف��وج  مع  وتدعيمها  �ل�شو�مع 
�شهد�ء  لأرو�ح  �شاهدة  ذكرى  لتبقى  �ملهند�شني 
19 يوما، و�إذ بحريق ي�شب  تفجر �ملرفاأ قبل 

يف �أ�شا�شات �ل�شو�مع«.
�إح���دى �شحايا  �شقيقة  وه��ي  روك���ز،  و�أ���ش��اف��ت 
�أن  عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  �مل��رف��اأ  �نفجار 
“�حلريق لي�س مفتعال وتعود �أ�شبابه �إىل تخمر 
�ل�شو�مع  يف  �ملخزنة  �لقمح  حبوب  من  كميات 
و�إط��الق��ه��ا غاز�ت  �مل��ب��ن��ى،  �أ���ش��ف��ل  �شنتني  م��ن��ذ 
�مليتان �لتي تفاعلت مع �أ�شعة �ل�شم�س و�حلر�رة 

�ملرتفعة يف بروت«.

يطفاأ  ل  �حل��ري��ق  ه��ذ�  �إن  لنا  “قيل  وت��اب��ع��ت: 
م��و�د خا�شة  �ىل  للخرب�ء يحتاج  ووف��ق��ا  ب��امل��اء 
“عدم  �أن  م�شرة �إىل  غر متوفرة يف لبنان”، 

�إطفاء �لناركان متعمد�«.
عام  م��دي��ر  م���ن  ك���ل  م���ع  “تو��شلنا  وق����ال����ت:  
�ل��دف��اع �مل��دين وق��ي��ادة �جلي�س ووزي��ر �لأ�شغال 
ووزير �لقت�شاد و�أفدنا باأن �خلبر �ل�شوي�شري 
�مل�شرف على �ملكان حذر من خطورة �لإقر�ب 

من �أ�شا�شات �ل�شو�مع ».
�إطفاء �لنار من بعيد وكررنا  “طلبنا  و�أ�شافت 
بذلك  و���ش��ان��دن��ا  ج����دوى  دون  ول��ك��ن  مطلبنا 

نقابة �ملهند�شني ونو�ب �لتغير �إل �أننا فوجئنا 
بعدم  وز�ر�ت  ع����دة  م���ن  حت���ذي���ري���ة  ب��ر���ش��ائ��ل 
�لقر�ب من �ملبنى و�تخاذ �إجر�ء�ت �حتياطية 

يف �لأحياء �ملجاورة للمرفاأ«.

هل حت�سل انهيارات جزئية ؟
جامعة  يف  �لهند�شة  كلية  عميد  نائب  و�عترب 
ب����روت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ه��ن��د���س ي��ح��ي��ى مت�����ش��اح يف 
“ما  �أن  ن��ي��وز عربية”   “�شكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث 
يجري هو تخويف للنا�س وتهويل يح�شل على 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي«.
وقال: “�لتكهن بانهيار �ل�شو�مع خالل �شاعات 

جمرد كالم«.
ب�شكل  مت��ي��ل  �ل�����ش��و�م��ع  �أن  “�ملوؤكد  و�أ����ش���اف: 
مت�شارع لعدة مليمر�ت يف �ل�شاعة ، وقد تزيد 
�أك��رث، وه��ذ� يقرب  �أو  �ل�شاعة  10 ملم يف  عن 
من ح�شول �نهيار�ت جزئية يف ج�شم �ل�شو�مع 

فقط«.
وتابع مت�شاح: “لي�شتطيع �أحد �أن يحدد مقد�ر 
ه��ي �حل�شا�شات  �ل��وح��ي��د  �مل��وؤ���ش��ر  �لن��ه��ي��ار لأن 
�ل�������ش���و�م���ع وه�����ذه ممنوع  �أ����ش���ف���ل  �مل����رك����زة يف 
و�ملخت�شني  للمهند�شني  حتى  منها  �لق���ر�ب 

من �ل�شلطات �لر�شمية«.
�لتقدير  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ن��ع��ت��م��د  “نحن  وق������ال: 
و�لتوقعات عن بعد ويبقى �ملوؤ�شر �لوحيد زيادة 

ميالن �أجز�ء من �ملبنى«.  
“يف ح���ال ح���دوث ت�شققات يف  وخ��ت��م مت�����ش��اح: 
قو�عد �ملبنى قد حت�شل �نهيار�ت �إمنا يف �أجز�ء 
من  ���ش��غ��رة  �أج����ز�ء  “�شقوط  متوقعا  منه”، 

�جلزء �ل�شمايل لل�شو�مع فقط«.

•• خاركيف-�أ ف ب

تبكي غالينا ت�شورنا وهي تروي ما و�جهته بفعل 
�لذي  منزلها  ف��وق  �ل�شقق  دّم��رت  رو�شية  �شربة 
�ل�شعور  ع��ن  وت��ت��ح��ّدث  وب��اب��ه،  ن��و�ف��ذه  حتّطمت 

�له�س بالأمان �لذي ل تز�ل تت�شّبث به.
�ملقيمة  هي  ع��ام��اً،   75 �لعمر  من  �لبالغة  �مل���ر�أة 
�لوحيدة �ملتبقية يف �ملبنى �ملكّون من ت�شعة طو�بق 
)�شرق  خاركيف  مدينة  �أحياء  �أح��د  �شالتيفكا  يف 
�أوكر�نيا(، �لتي تتعر�س للق�شف بال توقف منذ 

بدء �لغزو �لرو�شي يف �شباط/فرب�ير.
“�أنا خائفة جد�  وتقول وهي ترجتف رغم �حلر 
�أن��ا حّقاً وح��ي��دة. كانت  من وج��ودي وح��دي هنا، 
لدي �بنة ولكنها توفيت قبل عام ب�شبب �لإفر�ط 
هنا  جال�شة  �لآن  �أن��ا  “لذ�،  �ل�شرب«.وت�شيف  يف 
�شاروخ،  ���ش��وت  �أ���ش��م��ع  عندما  �ل��دل��و.  ه��ذ�  على 
�أ�شقط على �لأر�س، ووجهي لالأ�شفل. رمبا لهذ� 

�ل�شبب ما زلت على قيد �حلياة«.
كان �شالتيفكا �شابقاً حّياً مزدهر�ً يف خاركيف، ُبني 
للعّمال  �شكنية”  ك”مدينة   1960 �لأع���و�م  يف 

�ل�شوفيات، ويقيم فيه �أكرث من مليون �شخ�س.
�لربيع  دم��ر ج��زء كبر من �حل��ي. وكانت بد�ية 
�شديدة �لربودة لدرجة �أّن �أظافر غالينا ت�شورنا 

حتّولت �إىل �للون �لأ�شود ب�شبب �ل�شقيع.
وقطعت �ملياه يف �لأ�شابيع �لأوىل من �حلرب، كما 
قطع �لتيار �لكهربائي حتى �ل�شهر �ملا�شي، فيما 

��شتوؤنف �إمد�د �لغاز هذ� �لأ�شبوع.
�لنو�فذ  �ملباين �ملحرقة ذ�ت  �ل�شو�رع، ت�شهد  يف 
فجو�ت  فيها  تظهر  �ل��ت��ي  و�ل��و�ج��ه��ات  �ملك�شورة 

كبرة، على عنف �لق�شف.
ي��ب��دو ع���دد ك��ب��ر م��ن �مل��ب��اين م���ّدم���ر�ً، ك��م��ا �أنها 

�لتي  �ل�شيار�ت  ت�شد�أ  بينما  �لنهيار،  و�شك  على 
�خرقت �لأنقا�س �أ�شطحها. مل يعد هناك مكاٌن 

�آمن بعد �لآن.
ر�يت�س  وهيومن  �ل��دول��ي��ة  �لعفو  ملنظمة  ووف��ق��اً 
با�شتخد�م  �لهجمات  من  ع��دد  تنفيذ  مّت  ووت�س، 
�لقنابل �لعنقودية �ملحظورة، وهي �تهامات نفاها 
�لع�شب.  منا  �حل��ي،  مناطق  بع�س  �لكرملني.يف 
وبعدما غادر معظم �لأطفال �ملكان، تناثر �لكرز 
�أحد  يعد  بعدما مل  �ملليئة باحلفر،  �لأر���س  على 
بف�شل  �حلياة  قيد  على  �ل�شكان  يز�ل  يقطفه.ل 
يورو   100 ع��ن  تقل  �ل��ت��ي  �حلكومية  �مل�شاعدة 
�شهرياً و�لوجبات �ملطبوخة �لتي تقّدمها �ل�شرطة 

و�جلمعيات �خلرية.
مدر�شة  �إىل  ت�شورنا  غالينا  ج��ر�ن  بع�س  وجل��اأ 
للم�شابيح  �خل����اف����ت  �ل����ت����وّه����ج  ف��ي��ه��ا  ي��ك�����ش��ف 
�أر���ش��ي��ات م��ّت�����ش��خ��ة. ومّت �شنع  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع��ن 
ات  �لأ�شّرة من �ملنا�شد �ملدر�شية و�لكر��شي و�ملن�شّ

�خل�شبية �لأخرى، كما �أن�شئ مطبخ موؤقت.
�لعمر  م��ن  �لبالغة  ميكوليفا  �أنتونينا  �نتقلت 
71 عاماً �إىل هذ� �مللجاأ مع زوجها وحو�ىل 40 
�ندلعت �حلرب، لكن زوجها  �آخر عندما  �شخ�شاً 

تويّف ب�شبب ق�شور يف �لقلب بعد �شهر.
�أوليغ �شينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف،  وفق 
تقريباً”.  بالكامل  �شالتيفكا  منطقة  “ُدّمرت 
وي��و���ش��ح يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب���ر����س، �أن 
بد�ية  قبل  �لتدفئة  �إع���ادة  يف  تتمّثل  مهّمة  �أه��م 
�أقل  �إىل  �خلريف، عندما ت�شل درج��ات �حل��ر�رة 
“�لأ�شر�ر  �أن  وي�شيف  ل��ي��اًل.  درج���ات  �شبع  م��ن 
�لتي حلقت باملباين لن ت�شمح باإعادة بنائها كما 

كانت من قبل«.
�لذي  �ل�شباك  مانيو�شوف،  فولودمير  وي�شاعد 
يبلغ من �لعمر 57 عاماً، يف �خلدمات �لفنية يف 
�لأنابيب  ��شتبد�ل  عن  م�شوؤول  �أن��ه  كما  �ملدينة. 

�لتي مّت تفجرها.

•• ر�نغون-�أ ف ب

�أوق���ف يف ر�نغون  ي��اب��ان��ًي��ا  �أن رج���اًل  �أم�����س  �ليابانية  �ل�����ش��ف��ارة  م�����ش��وؤول يف  �أك���د 
�لتي  �ل��دول��ة  يف  لأجنبي  �عتقال  عملية  �أح��دث  يف  لبورما  �لتجارية  �لعا�شمة 
�حتجاجات  �ملا�شي  �ل��ع��ام  ع�شكري  �ن��ق��الب  �لع�شكري.و�أثار  �ملجل�س  يحكمها 
مت�شاعدة ورًد� د�مياً من �ملجل�س �لع�شكري ُقتل خالله �أكرث من �ألفي �شخ�س 
�إعالم  و�شائل  حملية.وقالت  مر�قبة  جمموعة  وفق  �آخرين،  �ألفاً   14 و�عتقل 
�إن �ملخرج تورو كوبوتا )26 عاما( �عتقل قرب جتمع  يابانية وحملية �ل�شبت 
�ل�شفارة  يف  م�شوؤول  ميامنار.وقال  مو�طني  من  �ثنني  مع  للحكومة  مناه�س 
“ميكنني  �لأح��د  �لك�شف عن هويته  عدم  بر�س طالباً  لوكالة فر�ن�س  �ليابانية 
و�أ�شاف �أن �ل�شفارة “على  �أن �أوؤكد �أن مو�طناً يابانياً �عتقل �أم�س يف يانغون”. 
�ت�شال بال�شلطات وتتخذ �إجر�ء�ت لتاأمني �لإفر�ج عنه«.وقال �مل�شوؤول �لياباين 
�إذ� مت  لديهم معلومات عما  لي�س  �إن  �ملحتجز،  �ل�شخ�س  يوؤكد هوية  �ل��ذي مل 

�عتقاله خالل تظاهرة.ومل تتمكن فر�ن�س بر�س من �لت�شال مبتحدث با�شم 
�ملجل�س �لع�شكري.�حت�شد عدد �شغر من �لأ�شخا�س خارج مقر وز�رة �خلارجية 

�ليابانية يف طوكيو �لأحد حاملني �شور كوبوتا.
و�عتقل �لعديد من �لأجانب يف بورما خالل حملة �جلي�س على �ملعار�شة منذ 
�لنقالب.و�لعام �ملا�شي، �عتقلت �شلطات بورما �ملخرج �لياباين يوكي كيتازومي 
�شر�حه حتت �شغط دويل وعاد  �إطالق  �لنقالب.ومت  لتد�عيات  �أثناء تغطيته 
�عتقال  �إز�ء  و�أع��رب كيتازومي عن �شدمته   .2021 �أيار/مايو  �ليابان يف  �إىل 
كوبوتا، وقال �إنه ياأمل يف �لإفر�ج عنه “قريًبا”.و�أكد “�أنه م�شور �أفالم وثائقية 

ولي�س هناك �شبب لعتقاله �إذ� كان يجمع �ملو�د«.
مر��شلني  و�عتقل  �ل�شحافة،  على  �خلناق  بورما  يف  �لع�شكري  �ملجل�س  ،�شيق 

وم�شورين، بالإ�شافة �إىل �إلغائه تر�خي�س بث.
ومنذ �آذ�ر-مار�س، ل يز�ل 48 �شحافًيا رهن �لحتجاز يف جميع �أنحاء �لبالد، 

وفق جمموعة �ملر�قبة “ريبورتينغ �يجيان«.

�تهامات وحتذير�ت من »كارثة ثانية« يف مرفاأ بريوت

�خلوف ي�شيطر على حياة �لأوكر�نيني يف �ملباين �ملدمرة

�عتقال مو�طن ياباين يف بورما 

يتهافت اللبنانيون يوميًا على الأفران منذ اأ�سبوعني 

عودة �إىل �لطو�بري.. لبنانيون ينتظرون ل�شاعات ل�شر�ء �خلبز 
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•• بكني-رويرتز

قال مكتب رئي�شة جمل�س �لنو�ب �لأمريكي نان�شي بيلو�شي �إنها 
�أرب��ع دول، دون �لإ�شارة  �أم�س �لأح��د زي��ارة لآ�شيا ت�شمل  ب��د�أت 
�إىل تايو�ن و�شط تكهنات �شديدة باأنها قد تزور �جلزيرة �لتي 

تتمتع بحكم ذ�تي وتقول �ل�شني �إنها تابعة لها.
و�أ�شاف مكتب بيلو�شي يف بيان “رئي�شة جمل�س �لنو�ب نان�شي 
�ملحيطني  منطقة  �إىل  �لكوجنر�س  م��ن  وف���د�  ت��ق��ود  بيلو�شي 
وماليزيا  ل�شنغافورة  زي����ار�ت  ي�شمل  مب��ا  و�ل���ه���ادي،  �ل��ه��ن��دي 

وكوريا �جلنوبية و�ليابان«.
وجاء يف �لبيان �أن �لزيارة �شت�شمل تلك �لدول لكنه مل يحدد ما 

�إذ� كانت بيلو�شي، �لتي حتتل �ملرتبة �لثالثة يف ت�شل�شل �ملنا�شب 
�لرئا�شية، �شتزور دول �أخرى.

و�ل�شر�كة  �ملتبادل  �لأم��ن  على  �لرحلة  “�شركز  �لبيان  وذك��ر 
�ملحيطني  م��ن��ط��ق��ة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة و�حل���ك���م 

�لهندي و�لهادي«.
�ل�����ش��وؤون �خلارجية  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ج��ري��ج��وري ميك�س،  وك���ان 

مبجل�س �لنو�ب �لأمريكي، من بني �أع�شاء �لوفد.
وتعترب �ل�شني �أن زيار�ت �مل�شوؤولني �لأمريكيني لتايو�ن تعطي 
�ملوؤيد ل�شتقالل �جلزيرة. ول تقيم  �إ�شارة م�شجعة للمع�شكر 
و��شنطن عالقات دبلوما�شية ر�شمية مع تايو�ن لكنها ملزمة 

مبوجب �لقانون بتزويد �جلزيرة بو�شائل �لدفاع عن نف�شها.

وتعد زيارة بيلو�شي، و�إن مل تكن غر م�شبوقة، دللة و��شحة 
ل��ت��اي��و�ن. وك���ان �جلمهوري  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ج��د� على دع��م 
تايو�ن يف  ي��زور  �لنو�ب  رئي�س ملجل�س  �آخ��ر  نيوت جينجريت�س 

.1997
�لأمريكي جو  بينغ نظره  �شي جني  �ل�شيني  �لرئي�س  وح��ذر 
مببد�أ  تلتزم  �أن  يجب  و��شنطن  �أن  م��ن  �خلمي�س  ي��وم  ب��اي��دن 
�شوف  ب��ال��ن��ار  يلعبون  �ل��ذي��ن  “�أولئك  و�أن  و�حدة”  “�شني 
�ل�شيا�شة  ب��اأن  �ل�شيني  �لرئي�س  ب��اي��دن  ب��ه��ا«.و�أب��ل��غ  ُيحرقون 
�لأمريكية ب�شاأن تايو�ن مل تتغر و�أن و��شنطن تعار�س ب�شدة 
�أو  �ل��ر�ه��ن  �لو�شع  لتغير  و�ح��د  جانب  من  �ملبذولة  �جلهود 

تقوي�س �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف م�شيق تايو�ن.

�لت�شال  بعد  �جلمعة  يوم  �لتايو�نية  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
بني �لرئي�شني �ل�شيني و�لأمريكي �إن تايو�ن �شتو��شل تعميق 

�شر�كتها �لأمنية �لوثيقة مع �لوليات �ملتحدة.
وتاأتي جولة بيلو�شي �لآ�شيوية يف وقت ح�شا�س �شيا�شيا للزعماء 

�ل�شينيني و�لأمريكيني.
ومن �ملتوقع �أن ي�شعى �لرئي�س �ل�شيني �إىل �لفوز بولية ثالثة 
�لعام  �ل�شيني يف وقت لحق من  �ل�شيوعي  يف موؤمتر للحزب 
�جلاري بينما يو�جه �حلزب �لدميقر�طي يف �لوليات �ملتحدة، 
ب�شيطرته  لالحتفاظ  �شر�شة  معركة  بايدن،  له  ينتمي  �ل��ذي 
على جمل�س �لنو�ب �لأمريكي يف �نتخابات �لتجديد �لن�شفي 

يف نوفمرب ت�شرين �لثاين.

بيلو�شي تبد�أ زيارة لآ�شيا ول ذكر لتايو�ن 

•• و��شنطن-وكاالت

�لعالقات  يف  �مل��ت�����ش��اع��دة  �ل���ت���وت���ر�ت  ع���ن 
�لأمريكية-�ل�شينية، لفت �لكاتب �ل�شيا�شي 
يف �شحيفة “فاينن�شال تاميز” �لربيطانية 
�أن��ه يف حال توجه قطار�ن  �إىل  لو�س  �إدو�رد 
يقوم  �لبع�س،  ببع�شهما  �ل���ش��ط��د�م  نحو 
خمتلفني.  م�شارين  على  بو�شعهما  �مل�شغل 
لو�س  فيتاأ�شف  �ل�شيا�شية  �جلغر�فيا  يف  �أم��ا 
يتخذ�  كي  لل�شائقني  م��روك��اً  �لأم��ر  لبقاء 

�إجر�ء تفادي �حلادث.
ي�شكك  و�ل�شني،  �ملتحدة  �لوليات  حالة  يف 
قيادة  ع���ل���ى  �لآخ��������ر  ق������درة  ج���ان���ب يف  ك����ل 
باأن  �أماًل �شئياًل  �لتاريخ  �لقطار�ت. ويوفر 
�ل�شطد�م  نحو  �ملتوجهة  �لقطار�ت  تتمكن 
من تفادي ذلك ب�شكل تلقائي. حني يرتبط 
�لأم�����ر ب��ج��و ب���اي���دن و���ش��ي ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ، �أكرث 
رئي�شني بحاجة للقاء بع�شهما ب�شكل مبا�شر 
بايدن  و���ش��ول  منذ  ذل��ك  يفعال  مل  لكنهما 
�إىل �ملن�شب، تبقى �إجر�ء�ت �ملر�وغة غائبة، 

خ�شو�شاً ب�شاأن تايو�ن.
�شكاًل من  �لدولتني  ��شتئناف  بايدن  �قرح 
تبادل  �أي  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي.  �حل����و�ر  �أ���ش��ك��ال 
ح��ت��ى مباريات  �ل��ن��ظ��ر،  ل��وج��ه��ات  روت��ي��ن��ي 
�ليوم.  ت�شعيد  من  �أف�شل  �شيكون  �ل�شر�خ، 
ل��ك��ن �ل�����ش��ني غ��ر م��ه��ت��م��ة. ع��ل��ى �لوليات 
�ملتحدة �أوًل وقف ما ي�شميه �ل�شفر �ل�شيني 
�لأكاذيب”  )و(  “�لت�شليل  و����ش��ن��ط��ن  يف 
ح��ي��ال �ل�����ش��وؤون �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ب��ك��ني، ل �شيما 
ب�شاأن هونغ كونغ و�شينجيانغ. من ي�شتطيع 

ك�شر هذ� �ملاأزق؟ يت�شاءل لو�س.
غر�هام  �لأم��ري��ك��ي  �ل�شيا�شي  للعامل  وف��ق��اً 
“فخ ثو�شيديدي�س”،  �ألي�شون ونظريته عن 
مبهيمن  ع��ادة  ي�شطدم  �شاعد�ً  مهيمناً  �إن 
بريطانيا  ت�شليم  كان  �لبارز  �ل�شتثناء  �آفل. 
عباءة �لزعامة للوليات �ملتحدة حيث �أفلتت 
�لدولتان من �حلرب ب�شعوبة ويف منا�شبات 
توجيه  �أي  ي���ق���دم  ل  �مل���ا����ش���ي  ل��ك��ن  ع�����دة. 
ب��ني عمالقني  �ل��ن��ز�ع  ت��ف��ادي  ب�����ش��اأن كيفية 
للوليات  �أف�شل  تو�شيف  وه��و  مر�جعني 
�ملتحدة و�ل�شني �ليوم ح�شب تقييم �لكاتب.

جد�ً  مفهوم  لأمريكا  �لن�شبي  �لن��ح��د�ر  �إن 
�ل�شيا�شية  �لنق�شامات  �أقلها  لي�شت  لأ�شباب 
�ل�شني  �إىل  ينظر  ي���ز�ل  ول  �لن�����ش��ط��اري��ة. 
�ملحدد  �مل��وع��د  على  باأنها  و����ش��ع  نطاق  على 

 2049 �شنة  بحلول  �لعامل  على  لل�شيطرة 
�لتي ت�شادف �لذكرى �ملئوية �لأوىل لولدة 
�لثورة �ل�شينية، و�لتي حددها �شي كهدف. 
لكن ماذ� لو كان �لإجماع �لدويل على �شعود 

�ل�شني قد �شبق �أن عفا عنه �لزمن؟
ن�شب  �ل�شني  ��شتعادة  فر�س  �أن  لو�س  يرى 
�ملا�شيني تنخف�س  للعقدين  �ملرتفعة  �لنمو 
رئي�شي.  ب�شكل  �ل�شيخوخة  مالمح  ب�شبب 
عالوة على “فخ �لدخل �ملتو�شط” �ملحتمل 
�شيا�شة �شفر كوفيد  �أ�شاف �شي  �ل�شني،  يف 
�ل��ت��ي ت��ع��رق��ل �ل��ن��م��و �لق��ت�����ش��ادي م��ن دون 

حت�شن وبائي بديهي. هنا تاأتي تايو�ن.
�أو����ش���ح ���ش��ي �أن���ه ي��ري��د ح��ل و���ش��ع �جلزيرة 
�ل�شيطرة  �إىل  �شمها  يعني  مم��ا  ع��ه��ده  يف 
�ملقبلة.  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل  �ل�شينية 
�لركيز عن  ي�شتت  ما  يريد  ل  �شي  �أن  مبا 
�ملوؤمتر  خالل  ثالثة  لولية  رئي�شاً  تن�شيبه 
هذ�  �لأول(،  )ت�����ش��ري��ن  �أك��ت��وب��ر  يف  �حل��زب��ي 
�شنة   2023 �شنة  ت��ك��ون  �أن  ترجيح  يعني 
ي�شتطيع  ول  ل��ل��و���س.  وف���ق���اً  �خل��ط��ر  ذروة 
�لتي  �ل�شعوبات  ب���اأن  ك��ث��ر�ً  يثق  �أن  ب��اي��دن 
يو�جهها �لرئي�س �لرو�شي فالدمير بوتني 
يف �أوكر�نيا �شردع �ل�شني عن �لتحرك �شد 

تايو�ن.
يف �لو�قع قد توؤدي متاعب بوتني �لع�شكرية 

�أن  �ل��زم��ن��ي مب���ا  ت�����ش��ري��ع ج�����دول ���ش��ي  �إىل 
�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ت�����ش��ت��خ��ل�����س �ل���ع���رب من 
�أوك��ر�ن��ي��ا ل��ت��اأم��ني �إم��ك��ان��ات دف��اع��ي��ة �أف�شل 
ل���ت���اي���و�ن. ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ���ش��ي��ك��ون �شي 
�ل�شيا�شي  �ل��زم��ن��ي  �جل�����دول  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع��اً 

�لأمريكي.
 ق��د ي��رى �أن �ل��ت��ح��رك يف ت��اي��و�ن ميكن �أن 
بايدن مما هو  �أق��ل خطورة يف ولي��ة  يكون 
دي  رون  �أو  ب��وم��ب��ي��و  م��اي��ك  ولي���ة  يف  عليه 
فخطابات  م��ث��اًل.  ك��وت��ون  ت��وم  �أو  �شانتي�س 
ب���اي���دن وت�����ش��رف��ات��ه غ���ر م��ت��ن��ا���ش��ق��ة دوم����اً 
ح�شب �لكاتب. مزق بايدن م��ر�ر�ً ما ي�شمى 
�ل��غ��م��و���س �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي ع���رب �إع�����الن �أن 
تايو�ن  للدفاع عن  �شتهب  �ملتحدة  �لوليات 
�لأبي�س  �ل���ب���ي���ت  م���وظ���ف���و  ي���ق���وم  �أن  ق���ب���ل 
ت�شرفات  ل��ك��ن  م��الح��ظ��ات��ه.  ب�”تو�شيح” 
�أوك��ر�ن��ي��ا ت��ق��رح حت��ف��ظ��اً عميقاً  ب��اي��دن يف 

جتاه �ل�شد�م �لع�شكري مع رو�شيا. 
�إز�ء  �لأرج����ح  ع��ل��ى  نف�شه  �حل���ذر  �شينطبق 
�ل�����ش��ني. �ل�����ش��يء �ل��غ��ائ��ب ب�شكل ���ش��ارخ هو 
لتغير  ب��اي��دن  �أو  �شي  قبل  م��ن  م��ب��ادرة  �أي 

�ل�شردية.
�ل�شني  ع��ن  �نتظاره  ط��ال  �ل��ذي  يف خطابه 
���ش��ه��ر م���اي���و )�أي���������ار( �مل���ا����ش���ي، ق�����ال وزي����ر 
�إن  بلينكن  �أن���ت���وين  �لأم���ري���ك���ي  �خل��ارج��ي��ة 

�لتي �متلكت  �لوحيدة  �لدولة  �ل�شني كانت 
�لنظام  تغير  ع��ل��ى  و”�لقدرة”  “�لنية” 
�لدويل. �شت�شيف دول عدة �أمريكا �إىل هذه 
�لقو�عد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تتبع  �لالئحة. 
غاياتها.  تلبي  عندما  فقط  �أ�ش�شتها  �ل��ت��ي 
جيد�ً  �أمريكا  �أو�شحت  �لأح����و�ل،  جميع  يف 
تركز  بالتايل،  �لقامت.  �ل�شيني  ت�شخي�شها 
�لقر�ب  على  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لديبلوما�شية 
باجتاه  �لدفع  عن  عو�شاً  بكني  ج��ر�ن  من 

�حلو�ر. وهذ� م�شار خطر.
بلينكن حمقاً  ك��ان  ل��و  �أن��ه حتى  ي��رى لو�س 
ب�������ش���اأن ن����و�ي����ا �ل�������ش���ني، ف������اإن ذل�����ك يجعل 
�شوء  كلفة  �إن  �أهمية.  �أك��رث  �لديبلوما�شية 
تت�شاعد.  و�ملخاطر  فتاكة  �شتكون  �لتقدير 
قد تكون مكاملة بايدن مع �شي عرب تطبيق 
لكنها لن تكون  �أم��ر�ً م�شاعد�ً  زوم �خلمي�س 
�ل�شيني-�لأمريكي  �حل������و�ر  ع���ن  ب���دي���اًل 
رئي�س  قاله  لو�س مبا  وي�شته�شد  �لروتيني. 
�ل������وزر�ء �لأو�����ش����ر�يل �ل�����ش��اب��ق ك��ي��ف��ن رود 
ت�شبهان  و�ل�شني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  عن 
“جارين يتالحمان يف ور�شة عمل يف �لفناء 
مطاطي،  نعل  ذ�ت  �أحذية  دون  من  �خللفي 
و�ل�شرر يتطاير يف كل مكان... متر كابالت 
مبللة.  خر�شانية  �أر�شية  عرب  معزولة  غر 

ما �خلطاأ �لذي ميكن �أن يحدث؟«

فاينن�شال تاميز: �أمريكا و�ل�شني ت�شري�ن نحو فخ من �شنعهما
•• كييف-�أ ف ب

�أن تكون قد هاجمت مقر  �أم�س �لأح��د  �أوكر�نيا   نفت 
�أ���ش��ط��ول �ل��ب��ح��ر �لأ����ش���ود �ل��رو���ش��ي يف �ل��ق��رم بطائرة 
م�شرة مّما �أدى �إىل �إ�شابة �شتة �أ�شخا�س بجروح وفق 
“��شتفز�ز  باأّنها  �لرو�شية  �لتهامات  مو�شكو، وو�شفت 

متعّمد«.
�لإد�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ب��ر�ت�����ش��وك  ���ش��رغ��ي  وق�����ال 
�لرو�شية  �لتهامات  �إّن  بيان،  يف  �أودي�شا  يف  �لإقليمية 
�ل��رو���ش��ي يف  �لأ���ش��ط��ول  مقر  على  �أوك����ر�ين  ب�”هجوم 
�أّن  و�أ���ش��اف  متعّمد”.  “��شتفز�ز  هي  �شيبا�شتوبول” 
“حترير �شبه جزيرة �لقرم �لأوكر�نية �ملحتّلة �شيحدث 

بطريقة �أخرى �أكرث فاعلية«.
وقال حاكم �شيبا�شتوبول �لو�قعة يف �شبه جزيرة �لقرم 
ميخائيل ر�زفوزجاييف “�شباح �ليوم، قرر �لقوميون 
�لذي  �لرو�شي”  �لأ���ش��ط��ول  عيد  �إف�شاد  �لأوك��ر�ن��ي��ون 
حتتفل به رو�شيا .و�أ�شار �إىل �أّن ح�شيلة جرحى هجوم 
�لبحر  �أ�شطول  مقر  ��شتهدف  �ل��ذي  �مل�شرة  �لطائرة 
باتت  �لأحد،  �شيفا�شتوبول  �لأ�شود يف  �لرو�شي  �لأ�شود 

جرحى  خم�شة  عن  �أفيد  قد  ك��ان  بعدما  جرحى  �شتة 
بعيد  �لح��ت��ف��الت  ك��ل  �إّن  ر�زف��وزج��اي��ي��ف  �شابقاً.وقال 
د�عياً  �أمنية”،  لأ���ش��ب��اب  “�ألغيت  �ل��رو���ش��ي  �لأ���ش��ط��ول 
“�إذ�  منازلهم  م��غ��ادرة  ع��دم  �إىل  �شيبا�شتوبول  �شكان 
مقررة  �ملنا�شبة  لهذه  كبرة  �حتفالت  وكانت  �أمكن«. 
ذل��ك عر�س بحري يف  رو�شيا مب��ا يف  �أن��ح��اء  يف جميع 
ي�شرف  �أن  يفر�س  غ��رب(  )�شمال  بطر�شربغ  �شانت 

عليه �لرئي�س فالدمير بوتني.
�ل�شلطات  فيها  تتحدث  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  ه��ي  وه��ذه 
ب��دء غزوها  �ل��ن��وع منذ  ه��ذ�  �لرو�شية ع��ن هجوم م��ن 

لأوكر�نيا يف 24 �شباط/فرب�ير.
ويف �لأيام �لأوىل من غزو جارتها، �حتلت رو�شيا جزء� 
من جنوب �أوكر�نيا ول �شيما منطقة خر�شون �لقريبة 
2014.يف  يف  �شمتها  �ل��ت��ي  �ل��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه  م��ن 
�إىل  �ل��ق��و�ت �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لأ���ش��اب��ي��ع �لأخ����رة، �نتقلت 
�لهجوم من جديد يف �جلنوب ل�شتعادة هذه �لأر��شي 

�لتي خ�شرتها وحققت بع�س �لنجاح.
�لأربعاء ج�شر� مهما يف  �لأوكر�نية  �ل�شربات  ودمرت 

خر�شون �ملدينة �لتي حتتلها �لقو�ت �لرو�شية.

•• طهر�ن-�أ ف ب

�أم�����س �لأح����د ب��ني عنا�شر م��ن حر�س  وق���ع ����ش��ت��ب��اك 
�حل�����دود �لإي���ر�ن���ي���ني وع��ن��ا���ش��ر م���ن ح��رك��ة طالبان 
�جلانب  �أك��د  �لبلدين،  يف  م�شوؤولني  وف��ق  �لأفغانية، 
وجرح  عنا�شره  �أح���د  مقتل  �ىل  �أدى  �أن���ه  �لأف��غ��اين 

�آخر.
وقال ميثم بر�زنده، حاكم منطقة هرمند مبحافظة 
�شي�شتان-بلو�ش�شتان �لإير�نية، �إن “��شتباكات م�شلحة 
وق��ع��ت �ل���ي���وم ب���ني ق����و�ت ح��ر���س �حل�����دود �لإي�����ر�ين 
“�إرنا”  وكالة  وف��ق  طالبان”،  جماعة  من  وعنا�شر 

�لر�شمية.
و�أفاد �أن �ل�شتباك وقع يف منطقة �شغالك بهرمند، 

وكان “وجيز� و�نتهى«.
“�عتد�ء  بعد  ب���د�أ  �ل���ش��ك��ال  �أن  �ىل  �مل�����ش��وؤول  و�أ���ش��ار 
�لقو�ت  دف��ع  ما  طالبان،  عنا�شر  قبل  من  حدودي” 
�أن  دون  من  �لالزم”،  بال�شكل  “�لرد  �إىل  �لإي��ر�ن��ي��ة 

ي�شّجل �شقوط �أي �شحايا يف �شفوفها.
و�أو�شحت وكالة “ت�شنيم” �لإير�نية �أن عنا�شر حركة 
طالبان قامو� باإطالق �لنار على بع�س �ملنازل يف بلدة 
دو�شت حممد �حلدودية، و�أعقب ذلك تبادل لإطالق 

�لنار بني �جلانبني “لب�شع دقائق«.
من جهتها، �أكدت �شلطات ولية نيمروز �لأفغانية �أن 

�لعنا�شر �لإير�نيني هم من �أطلقو� �لنار.
و�أو�شحت يف بيان �إن “قو�ت حر�س �حلدود �لإير�نية 
�أط���ل���ق���ت �ل���ن���ار ب���اجت���اه دوري������ة ل��ق��و�ت��ن��ا �حل���دودي���ة 
�لقو�ت  ه���ذه  �أن  �ىل  م�����ش��رة  كنك”،  م��ق��اط��ع��ة  يف 
يف  وثقيلة.  خفيفة  “�أ�شلحة  ذل��ك  بعد  ��شتخدمت 
�إطالق �لنار هذ�، ��شت�شهد �أحد �أفر�د قوتنا �حلدودية 

و�أ�شيب �آخر بجروح«.
و���ش��ه��دت �حل����دود ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �مل��م��ت��دة لأك����رث من 
��شتعادة حركة طالبان  900 كلم، ح��و�دث عدة منذ 
�ل�شيطرة على �أفغان�شتان منت�شف �آب-�أغ�شط�س بعد 
�ن�شحاب �لقو�ت �لأمركية �لتي كانت �أ�شقطت حكمها 

بعد غزو �لبالد يف 2001.
و�أع��ل��ن �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �خل��ارج��ي��ة �لإي��ر�ن��ي��ة نا�شر 
�ملا�شي، مقتل عن�شر من  كنعاين يف حزير�ن-يونيو 
حر�س �حلدود �لإير�ين يف “حادث” مع م�شلحني يف 

حمافظة �شي�شتان وبلو�ش�شتان.
ونفى م�شوؤولون �أفغان لوكالة فر�ن�س بر�س يف حينه 
جانبي  عند  �لأمنية  �لقو�ت  بني  مناو�شات  �أي  وق��وع 

�حلدود.

�أوكر�نيا تنفي مهاجمة �لأ�شطول �لرو�شي يف �لقرم 

��شتباك بني حر�س حدود �إير�نيني وعنا�شر طالبان 

•• عو��شم-وكاالت  

�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أن��ه��ى 
�أفريقيا،  غ���رب  يف  ج��ول��ة  م���اك���رون 
�لكامرون وبنني وغينيا  �إىل  نقلته 
و28   25 بني  ما  �لفرة  يف  بي�شاو 
�إف��ري��ق��ي��ة له  �أول ج��ول��ة  ي��ول��ي��و، يف 
للدولة  رئي�شا  �نتخابه  �إع����ادة  منذ 
لولية  �ملا�شي  �أب��ري��ل  يف  �لفرن�شية 

ثانية.
�أوكر�نيا،  يف  �حل���رب  خلفية  وع��ل��ى 
تهم  مو��شيع  �لرحلة  ه��ذه  تخللت 

�لزر�عة و�لر�ث وق�شايا �لأمن.
وت��ز�م��ن��ت ه��ذه �جل��ول��ة �ل��ق��اري��ة مع 
منطقة  يف  ف��رن�����ش��ا  ن���ف���وذ  ت����ر�ج����ع 
مناف�شة  م��و�ج��ه��ت��ه��ا  م���ع  �ل�����ش��اح��ل 
�أخ����رى على  ���ش��ر���ش��ة م��ن ع���دة دول 
وج��ه �خل�����ش��و���س، رو���ش��ي��ا و�ل�شني، 
�إمي��ان��وي��ل ماكرون  ت���رك  وب��ال��ت��ايل 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و�شعى  ن���ف���وذه  م��ن��ط��ق��ة 
�ل�شيا�شية  �ل���ع���الق���ات  �إح���ي���اء  �إىل 
متت  �لتي  �ل��دول  مع  و�لقت�شادية 
زيارتها. �إذ خطط “لإعادة ت�شكيل” 
�لإقليمية،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  حت��ال��ف��ات��ه 
م���ع ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى رغ��ب��ة ب��اري�����س يف 
�مل�����ش��ارك��ة يف منطقة  �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 

�ل�شاحل ولكن “باأ�شلوب خمتلف«.
�ل�شت�شر�ق  م��ع��ه��د  م���دي���ر  وي�����رى 
و�لأمن �لأوروبي و�ملحلل �ل�شيا�شي، 
ت�شريحه  يف  دي����ب����وي  �إمي����ان����وي����ل 
عربية”،  ن���ي���وز  ����ش���ك���اي  ل�”موقع 
ت�شريحات  تخللتها  “�جلولة  �أن 
ووعود كثرة قدمها ماكرون ليربز 
�هتمامه �جلديد مبنطقة هم�شها يف 

وليته �لأوىل«.
خالل  م�����اك�����رون  “ركز  وي����و�����ش����ح، 

�شد  �حل�����رب  ع��ل��ى  �لأوىل  ولي���ت���ه 
�لإرهاب يف منطقة �ل�شاحل يف حني 
�ل��ت��ي ق����ام ب��زي��ارت��ه��ا حاليا  �ل�����دول 
�إذ  �أي�����ش��ا.  �له�شا�شة ه��ي  ت��ع��اين م��ن 
مثال �لكامرون تعاين من هجمات 
�لبالد  �شمال  بوكو حر�م يف  جماعة 
�ل�شر�ع  ج��ان��ب  �إىل   ،2009 م��ن��ذ 
و�لقوة  �لنف�شالية  �جلماعات  بني 
�ملركزية. فيما تو�جه بنني هجمات 
�إرهابية حالها حال منطقة �ل�شاحل 
تنظيم  م��ن  �أي�����ش��ا  م�شتهدفة  لأن��ه��ا 
د�ع�س �لذي ي�شعى �إىل تو�شيع رقعة 

عملياته �لإرهابية يف �ملنطقة«.
دع�����ا رئي�س  �ل���و����ش���ع،  ه�����ذ�  و�أم��������ام 
لتعزيز  �مللحة  �ل�����ش��رورة  على  بنني 
يف  �لفرن�شية  �لع�شكرية  �مل�����ش��اع��دة 
يتجاوز  مب����ا  �لإره����������اب،  م��ك��اف��ح��ة 

�ل�شتخبار�ت و�لتدريب.
وم��ن جانبه، �أك��د م��اك��رون �أن��ه على 
�شغرة  “�شاحنات  لت�شليم  ��شتعد�د 

و�قية  �ألغام و�شر�ت  �إز�ل��ة  ومعد�ت 
من �لر�شا�س ومعد�ت روؤية ليلية”، 
طيار  ب�������دون  “طائر�ت  وك����ذل����ك 
مذكر�  �أخرى”،  م��ر�ق��ب��ة  وم��ع��د�ت 
باأن هذه �ملعركة �شد �لإرهاب �شتتم 
“جنًبا �إىل جنب مع �لأفارقة” بناء 
على طلبهم، و�أن �ل�شتجابة �لأمنية 
برد  م�����ش��ح��وب��ة  تكون”  �أن  ي��ج��ب 

�شيا�شي وتنموي«.
و�ل���ت���زم �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي كذلك 
بتعزيز �لعالقات �لثنائية �لع�شكرية 
مع غينيا بي�شاو، فيما يخ�س تدريب 
�لع�شكريني  �لتنفيذيني  �مل��دي��ري��ن 
و�لدفاع يف جمال �ملعد�ت، ومكافحة 
�ل��ق��ر���ش��ن��ة �ل��ب��ح��ري��ة و�ل�����ش��ي��د غر 

�لقانوين.
للمجموعة  قمة  تنظيم  �ملقرر  ومن 
�إفريقيا  غ���رب  ل����دول  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
قريًبا ب�شاأن �لق�شايا �لأمنية، تركز 
و�ل��ت��ي قال  �ل�����ش��اح��ل،  ع��ل��ى منطقة 

ماكرون �إنه م�شتعد للم�شاركة فيها.

ا�سرتاتيجية بالأخطاء نف�سها 
�أن  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي  �مل����ح����ل����ل  وي����ع����ت����رب 
“��شر�تيجية ماكرون �حلالية بعد 
�لتي  �ل�����ش��اب��ق��ة  تكمل  �ل���زي���ارة  ه���ذه 
�لقارة  �إىل  له  زي��ارة  �أول  يف  �أطلقها 
�ل�شلطة يف  ت��ول��ي��ه  ب��ع��د  �لإف��ري��ق��ي��ة 
�ل�شر�تيجية  �أن  �إل   .2017 ع��ام 
�حلالية �نطلقت بنف�س �لهفو�ت. �إذ 
�شبق و�أن دعا يف خطابه يف و�غادوغو 
جديدة  عالقة  �إىل  بوركينافا�شو  يف 
تعتمد  و�إفريقيا  فرن�شا  بني  جتمع 
على تو�زن �لقوى وت�شر نحو ر�بح-
ت�شهد  مل  �شنو�ت،   5 بعد  ر�بح.لكن 
�ملنطقة تغر� كبر�، ومل تكن هناك 
عمليات ملمو�شة على �أر�س �لو�قع. 
فرن�شا  �نتقاد  مت  �لعك�س،  ح�شل  بل 
مو�جهة  على  �لفاعلة  قدرتها  لعدم 

�لإرهاب«.

 مهمة �سعبة
على �شعيد �آخر، يعتقد حمللون �أن 
�لأخرة  جولته  من  يريد  م��اك��رون 
يف  �ل��ن��ف��وذ  �شباق  �إىل  فرن�شا  �إع����ادة 
�إليه جميع  هذه �لقارة �لذي تطمح 

�لقوى �لعظمى ول �شيما رو�شيا.
ويف هذ� �ل�شياق، ل يعترب �إميانويل 
لأن  جن���ح���ت  “�ملهمة  �أن  دي����ب����وي 
على  يح�شل  مل  �لفرن�شي  �لرئي�س 

وعد و��شح. 
وك�������ل ه�������ذه �ل����������دول ل����ه����ا �ت�������ش���ال 
�����ش���ر�ت���ي���ج���ي م����ع رو�����ش����ي����ا. مثال 
وق��ع��ت �ل��ك��ام��رون ع��ق��د� دف��اع��ي��ا يف 
فاغرن  �شركة  مع  �ملا�شي  ماي  �شهر 
يف  م��اك��رون  رغبة  �أن  كما  �لرو�شية. 
رو�شيا  �شد  �إفريقية  جبهة  ت�شكيل 

مل ت�شل �إىل مبتغاها. 
ب����ل �ل���ع���ك�������س، مل ي���ت���ب���ن���و� �مل���وق���ف 
�لفرن�شي �جتاه �حلرب �لأوكر�نية«.
وب��ي��ن��م��ا ك�����ان �إمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
�أف�����ري�����ق�����ي�����ا،  غ���������رب  يف  ي�����ت�����و�ج�����د 
رئي�س  لف������روف  ���ش��رج��ي  و�����ش���ل 
�إىل  زي��ارت��ه  �لرو�شية  �لدبلوما�شية 

م�شر و�لكونغو و�أوغند�.
�لأوىل  �لت��ه��ام��ات  طلقة  و�نطلقت 
ب���ني �ل��ط��رف��ني م���ن �ل��ق��اه��رة حيث 
�لغربيني  �ل��ك��رم��ل��ني  مم��ث��ل  �ت���ه���م 
�ل������ق������ارة.  يف  ب��������اإح��������د�ث جم�����اع�����ة 
�لرو�شية  �ل�شفن  متنع  “�لعقوبات 
�لأوروبية  �مل��و�ن��ئ  �إىل  �ل��ذه��اب  م��ن 
ومتنع �ل�شفن �لأجنبية من حتميل 
ذل��ك �حل��ب��وب، يف  �لب�شائع، مب��ا يف 
�إميانويل  ل��رد  �لرو�شية”.  �مل��و�ن��ئ 
�لكامرونية  �لعا�شمة  من  ماكرون 
�لطاقة  م��ث��ل  “�لطعام  ي����اون����دي، 

�أ�شبح �أ�شلحة حرب رو�شية«.

•• كر�ماتور�شك-�أ ف ب

�ملدن  يف  �شكنية  مناطق  على  �ليومية  �ل�شربات  تثر 
و�ل��ق��رى �ل��و�ق��ع��ة يف ���ش��رق �أوك��ر�ن��ي��ا ت�����ش��اوؤلت ب�شاأن 
يف  ع�شكريني  بتمركز  تتعلقان  ح�شا�شتني  م�شاألتني 

�ملناطق �ملدنية ووجود خمربين بني �ل�شكان.
وز�رت وكالة فر�ن�س بر�س �لعديد من �لأماكن �ملت�شررة 
�ل�شتيالء  �ل��رو���س  ي��ري��د  �ل��ت��ي  دونيت�شك  منطقة  يف 
عليها حيث وجدت �أن مناطق �شكنية ل �أهد�ف ع�شكرية 

و��شحة فيها تتعر�س للق�شف ب�شكل منتظم.
جنوب  ك���ي���ل���وم���ر�ً   85 ت��ب��ع��د  �ل���ت���ي  ب��وك��روف�����ش��ك  يف 
غارة  دم��رت  �ملنطقة،  يف  �لكبرة  �ملدينة  كر�ماتور�شك 
�ملنازل  بع�شر�ت  �أ�شر�ر�ً  �أحلقت  �أو  17 متوز/يوليو  يف 
وحتى  وتوريت�شك  كو�شتيانتينيفكا  يف  و�ح��د.  �شارع  يف 
كر�ماتور�شك، وعلى �لرغم من �أنها بعيدة عن �جلبهة، 
�شقوط  ي�شّبب  مما  �شكنية  مناطق  يف  �شو�ريخ  ت�شقط 
�شحايا ودمار�ً.يرى �شكان هذه �ملناطق �أن �شبب عمليات 
�لق�شف هذه ل �شك فيه يف �أغلب �لأحيان، فهم يوؤكدون 
�أن جنود� �أوكر�نيني متركزو� يف �أماكن قريبة، يف منازل 
ب��ر���س من  ف��ر�ن�����س  تتمكن  م��ه��ج��ورة. ومل  م��د�ر���س  �أو 

�لتاأكد من �شحة هذه �ملعلومات من م�شدر م�شتقل.
و�ت���ه���م���ت م��ن��ظ��م��ة ه���ي���وم���ن ر�ي���ت�������س ووت���������س م���وؤخ���ر� 
بتعري�س  و�لأوك�����ر�ين  �ل��رو���ش��ي  �ملتحاربني  �لطرفني 
ن�����ش��ر ج���ن���ود يف  ل��ل��خ��ط��ر م���ن دون د�ع ع���رب  �مل���دن���ي���ني 
غر  �ملنظمة  ووّث��ق��ت  بال�شكان.  م��اأه��ول��ة  مناطق  قلب 
�لرو�شي  �جل��ان��ب  يف  ح��الت  �أرب���ع  خ�شو�شاً  �حلكومية 
وث���الث ح���الت على  �أوك��ر�ن��ي��ا،  م��ن  يف مناطق حمتلة 
�لرو�شية  “�لقو�ت  �إن��ه على  �لأوك��ر�ين.وق��ال��ت  �جلانب 
و�لأوك��ر�ن��ي��ة على ح��د ���ش��و�ء جت��ّن��ب ن�شر ق���و�ت و�شط 
�مل��دن��ي��ني وب���ذل ك��ل م��ا يف و�شعها لإب��ع��اد �مل��دن��ي��ني عن 

�ملنطقة �ملحيطة” بهوؤلء �لع�شكريني.
ورد� على �شوؤ�ل لوكالة فر�ن�س بر�س، قال حاكم منطقة 
دونيت�شك بافلو كريلينكو “�إنها �حلرب. من �مل�شتحيل 
�أن  و�أ����ش���اف  وممتلكات”.  حتتية  ب��ن��ى  ت��دم��ر  جت��ن��ب 
“مهمتنا �لأوىل هي وقف �لعدو، وهذ� ميكن �أن يوؤدي 

باأي  ح��رب  �شن  �مل�شتحيل  من  حتتية.  بنى  تدمر  �إىل 
طريقة �أخرى«.

جال�شاً  ع���ام���ا(   70( ي��ف��غ��ني  ك���ان  ك��ر�م��ات��ور���ش��ك،  يف 
�لقرف�شاء يف �ل�شارع ويدّخن �شيجارة وهو يتاأمل �ملدر�شة 

رقم 23 �لتي دمرت بالكامل يف ق�شف �شاروخي.
500 تلميذ  وهذه �ملدر�شة �لتي كانت ت�شتقبل حو�ىل 
عاماً،  و17  �أع���و�م  �شتة  بني  �أعمارهم  ت��ر�وح  وطالب 
هي ثاين مدر�شة يف �ملدينة تدّمر، بينما ت�شررت �شبع 
ق�شم  رئي�س  �حل��رب، ح�شب  بد�ية  �أخ��رى منذ  مد�ر�س 

�لتعليم يف بلدية �ملدينة ديني�س �شي�شوييف.
�حلرب  بد�ية  منذ  ت�شتخدم  كانت  �ملدر�شة  �أن  و�و�شح 

م�شتودعا للم�شاعد�ت �لغذ�ئية.
وقال يفغني �لعامل �ل�شابق يف م�شنع لقطع �مليكانيك 
“منذ ثالثة  �أن����ه م���ن م��و�ط��ن��ي �مل��دي��ن��ة  �ل����ذي ي���وؤك���د 
�إن “�لرو�س ي�شتهدفون �جلنود �لأوكر�نيني.  �أجيال”، 
�مل��در���ش��ة لكننا  ك��ان��و� م��ت��م��رك��زي��ن يف  �إذ�  �أع����رف م��ا  ل 

ر�أيناهم ياأتون ويذهبون با�شتمر�ر يف �ملنطقة«.
“�أ�شحاب  م��ن  �لكثر  ه��ن��اك  منطقتنا  “ويف  و�أ���ش��اف 
�لرو�س  م�شاعدة  يف  يرغبون  �لذين  �حل�شنة”  �لنو�يا 
�لأم لثالثة  ن��ات��ال��ي��ا  ت��ك��رره  �لت���ه���ام  و�إب���الغ���ه���م«.ه���ذ� 
عن  تتحدث  وه��ي   .23 رق��م  باملدر�شة  �لتحقو�  �أطفال 
جمموعة من �شكان �ملنطقة على تطبيق تلغر�م، ل تدع 
فيها �لتعليقات جماًل لل�شك “يف من هو موؤّيد لرو�شيا 

ومن هو لي�س موؤيد�ً” ملو�شكو.
بعد  ُتطرح  �حل�شا�شة  “�ملخربين”  م�شاألة  �أّن  وت�شيف 
كل ق�شف.وقال حاكم دونيت�شك كريلينكو “�إنه �شوؤ�ل: 
كيف يعرف �لعدو �إحد�ثيات �لأماكن �لتي يتمركز فيها 
مو�شحاً �أن “جزء� كبر� من �ل�شكان ما  ع�شكريون؟”، 
�إنهم  �لرو�شي.  �لعامل  وينتظر  للمحتّلني  مو�ليا  ز�ل 

يعلمون �أنها خيانة و�شيندمون عليها لحقا«.
�وك�شندر  كر�ماتور�شك  بلدية  رئي�س  كتب  �أي��ام،  وقبل 
�لكر�هية  �أن  “�أرى  باأ�شف  في�شبوك  على  غونت�شارينكو 
و�أ�شاف �أن “�لذين  تت�شاعد بني �شكان كر�ماتور�شك”. 
ينتظرون قدومهم )�لرو�س( وُوعدو� بجبال من �لذهب 

�أغبياء«. وبحرية �لتعبر من “منقذيهم”، 

مع تراجع النفوذ الفرن�سي يف منطقة ال�ساحل 

هل ت�شعى فرن�شا �إىل تغيري ��شرت�تيجيتها جتاه �لقارة �لإفريقية؟
مقاتلون وخمربون.. م�شاألتان 

ح�شا�شتان يف حرب �أوكر�نيا 
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املال والأعمال

�أ�شهر  7 خالل  �ل�شوقي  لر�أ�شمالها  درهم  مليار  �لأ�شهم �ملحلية ت�شيف 537 
•• �أبوظبي-و�م:

�أ���ش��و�ق �لأ���ش��ه��م �ملحلية م��ا ي��رب��و على  �أ���ش��اف��ت 
�إىل ر�أ�شمالها �ل�شوقي خالل  درهم  537 مليار 
مدعومة  �جل�����اري،  �ل���ع���ام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف 
مبكا�شب قوية لالأ�شهم �ملُدرجة، وزيادة �لطلب 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��دول��ي��ني،  �مل�شتثمرين  جانب  م��ن 

�لإدر�جات �جلديدة.
و�رتفعت �لقيمة �ل�شوقية لالأ�شهم من 2.038 
تريليون درهم يف نهاية �لعام �ملا�شي و�شول �إىل 
2.575 تريليون درهم يف نهاية تعامالت �شهر 

يوليو 2022، موزعة بو�قع 2.015 تريليون 
درهم ل�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 559 مليار 

درهم ل�شوق دبي �ملايل.
وتعززت �لقيمة �ل�شوقية لالأ�شو�ق �ملحلية بف�شل 
مكا�شب �لأ�شهم �لقيادية، �إ�شافة �إىل �لإدر�جات 
�جلديدة �لتي �شملت “مو�نئ �أبوظبي” و”ديو�” 
و”�إنفيكتو�س  �إت�س”  �إف  و”جي  و”بروج” 
�لحتاد”  و”تعاونية  و”تيكوم”  لال�شتثمار” 
و�أ�شهمت جميعها يف زيادة عمق �لأ�شو�ق، وتعزيز 
��شتقطاب  ج��ان��ب  �إيل  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة،  ج��اذب��ي��ت��ه 

�شريحة جديدة من �مل�شتثمرين.

و�شعد موؤ�شر فوت�شي �شوق �أبوظبي �لعام خالل 
بن�شبة  �جل��اري  �لعام  من  �لأوىل  �أ�شهر  �ل�شبعة 
ليغلق  نقطة   1161 ي��ع��ادل  م��ا  �أو   13.7%
يوليو  �شهر  نهاية  يف  نقطة   9648.96 عند 
يف  نقطة   8488.36 بنحو  م��ق��ارن��ة  �جل����اري 
نهاية �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي وجن��ح �ل�����ش��وق خ��الل تلك 
�لأعلى  هو  تاريخي  م�شتوى  حتقيق  يف  �لفرة 
10171 نقطة  على �لإط��الق مع و�شوله �إىل 

يف �أبريل �ملا�شي.
�مل����ايل بن�شبة ج���اوزت  ���ش��وق دب���ي  ب��ي��ن��م��ا ���ش��ع��د 
%4.4 �أو ما يو�زي 142.1 نقطة ليقفل عند 

3223.29 نقطة يف نهاية �شهر يوليو، مقارنة 
يف  نقطة   3195.91 ع��ن��د  �ل�����ش��اب��ق  ب��اإغ��الق��ه 

نهاية �لعام �ملا�شي.
من  باأكرث  �شيولة  �ملحلية  �لأ���ش��و�ق  و��شتقطبت 
287.7 مليار درهم خالل �ل�شبعة �أ�شهر �لأوىل 
234.1 مليار  من �لعام �جلاري موزعة بو�قع 
م��ل��ي��ار درهم  �أب��وظ��ب��ي و53.6  ���ش��وق  دره���م يف 
58.5 مليار  �ل��ت��د�ول على  دب���ي، ومت  ���ش��وق  يف 
�أبوظبي  �شوق  �شهم يف  37.2 مليار  �شهم منها 
تنفيذها  مت  دب��ي،  �شوق  يف  �شهم  مليار  و21.3 

من خالل 2.2 مليون �شفقة.

مكا�شب يوليو تقل�س خ�شائر �لأ�شهم �لعاملية منذ بد�ية 2022
•• �أبوظبي-و�م:

�لعام �جلاري  بد�ية  �مل�شجلة منذ  �لعاملية خ�شائرها  �لأ�شهم  �أ�شو�ق  قل�شت 
بف�شل �ملكا�شب �لقوية �ملحققة خالل �شهر يوليو �جلاري.

وحققت �أ�شو�ق �لأ�شهم �لعاملية مكا�شب قوية خالل تد�ولت �شهر يوليو حيث 
�أظهرت بيانات �لأ�شو�ق، حتقيق �لأ�شهم �لأمريكية �أكرب مكا�شب �شهرية منذ 
عام 2020، فيما حققت �لأ�شهم �لأوروبية �أول مكا�شب �شهرية بعد �أربعة 
�أ�شهر من �لر�جع و�شجل موؤ�شر “يورو �شتوك�س 600” �لأوروبي �أف�شل 

�أد�ء �شهري منذ نوفمرب 2020.

- الأ�سواق الأمريكية.
�أ�شهر  �ل�شبعة  خ��الل  �لأمريكية  �شريت  وول  بور�شة  م��وؤ���ش��ر�ت  وهبطت 
�لأويل من �لعام �جلاري، حيث �نخف�س موؤ�شر “�شتاندرد �آند بورز 500” 
بن�شبة %13.3 �أو ما يعادل 635.9 نقطة لي�شل �إىل 4130.29 نقطة 

مقابل 4766.18 نقطة يف م�شتو�ه �ل�شابق بنهاية �لعام �ملا�شي.
 3493.2 ف��اق��د�ً   9.6% بنحو  �ل�شناعي  جونز”  “د�و  م��وؤ���ش��ر  وه��ب��ط 
عند  �ل�شابق  م�شتو�ه  مقابل  نقطة،   32845.13 م�شتوى  ليبلغ  نقطة 
عليه  يغلب  �ل��ذي  نا�شد�ك”،  موؤ�شر”  خ�شر  حني  يف  نقطة،   36338.3
%20.8 و�شول  ن�شبته  �أو ما  3254.3 نقطة  �لتكنولوجيا، نحو  �أ�شهم 

�إىل 12390.69 نقطة مقابل 15644.97 نقطة.

- الأ�سواق الأوروبية.
ويف �لأ�شو�ق �لأوروبية، �نخف�س موؤ�شر “د�ك�س” �لأملاين منذ بد�ية �لعام 
م�شتوى  �إىل  لي�شل  نقطة   2400.8 ت��ع��ادل   15.1% بن�شبة  �جل���اري 
بنهاية  نقطة   15884.86 �ل�شابق عند  نقطة مقابل م�شتو�ه   13484

�لعام �ملا�شي.
وهبط موؤ�شر “�شتوك�س 600” �لأوروبي بن�شبة %10.3 تو�زي 10.3 

نقطة ليبلغ م�شتوى 438.29 نقطة مقابل 488.71 نقطة، بينما تر�جع 
موؤ�شر “يورو �شتوك�س 50” بنحو %13.9 تعادل 597.97 نقطة ليقفل 

عند 3708.1 نقطة مقابل 4306.07 نقطة يف نهاية 2021.
خ�شائره  جميع  تعوي�س  يف  �ل��ربي��ط��اين   ”100 “فوت�شي  موؤ�شر  وجن��ح 
م�شتوى  �إىل  ل��ي�����ش��ل  ن��ق��ط��ة   38.89 ت�����و�زي   0.5% ب��ن�����ش��ب��ة  ل��رت��ف��ع 
يف  نقطة،   7384.54 عند  �ل�شابق  مب�شتو�ه  مقارنة  نقطة   7423.43
حني خ�شر موؤ�شر “كاك” �لفرن�شي 704.53 نقطة �أو ما ن�شبته 9.85% 
لي�شل �إىل 6448.5 نقطة بعد �أن كان يتد�ول عند 7153.03 نقطة يف 

نهاية �لعام �ملا�شي.

- الأ�سواق الآ�سيوية.
وعلى �شعيد �لأ�شو�ق �لآ�شيوية، نزل موؤ�شر نيكاي �لياباين يف بور�شة طوكيو 
لالأور�ق �ملالية خالل 7 �أ�شهر بن�شبة %3.4 �أو ما يعادل 990.07 نقطة 
ليغلق عند 27801.64 نقطة، بينما هبط موؤ�شر توبك�س �لأو�شع نطاقاً 

بن�شبة %2.6 تو�زي 52.02 نقطة لي�شل �إىل 1940.31 نقطة.
وهبط موؤ�شر “�إي �إ�س �آي” �ملركب يف بور�شة �شنغهاي بنحو 386 نقطة 
�أقفل موؤ�شر  3253.24 نقطة، فيما  ليقفل عند   10.6% ن�شبته  �أو ما 
“هاجن �شينج” مر�جعاً بنحو %13.9 تعادل 3241 نقطة لي�شل �إىل 
م�شتوى 20156.51 نقطة، بينما تر�جع موؤ�شر بور�شة بومباي �شينك�س 
 57570.25 �إىل  لي�شل   1.2% ن�شبته  م��ا  �أو  نقطة   683.57 بنحو 

نقطة.
وكانت �لأ�شو�ق �لعاملية �شجلت �أ�شو�أ �أد�ء يف ن�شف �شنة خالل �لن�شف �لأول 
ربعي منذ  �أد�ء  �أ���ش��و�أ  �لأوروب��ي��ة  �لأ�شهم  �شجلت  �جل���اري، حيث  �ل��ع��ام  م��ن 
بينما   ،2020 عام  يف مطلع  “كوفيد-19”  �إب��ان جائحة  �حل��اد  تر�جعها 
حقق موؤ�شر �شتاندرد �ند بورز 500 �لأمريكي �أ�شو�ء �أد�ء يف �أكرث من ن�شف 
�أك��رب خ�شارة ن�شف  د�و جونز  1970، يف حني تكبد موؤ�شر  قرن منذ عام 

�شنوية منذ 1962.

» مفاجاآت �شيف دبي« تقدم جو�ئز وعرو�شا يومية للمت�شوقني
•• دبي - و�م: 

من  �لعديد  دبي”  �شيف  “مفاجاآت  من  و�لع�شرون  �خلام�س  �ملو�شم  يقدم 
�لعرو�س �لرفيهية و�لت�شويقية �ليومية و�لتخفي�شات يف مر�كز �لت�شوق 
و�لعديد من �لوجهات بدبي. ويف مفاجاأة جديدة يقدم �حلدث عر�س “25 
فاتورة ت�شوق ر�بحة” ل�شعد�ء �حلظ من �ملت�شوقني لربح جو�ئز من   x25
25 عالمة جتارية م�شاركة.و�أعدت موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة - 
�جلهة �ملنظمة ملفاجاآت �شيف دبي- برناجماً �شيفياً حافاًل بالأن�شطة �ملمتعة 
يف جميع �أنحاء �ملدينة مبنا�شبة �ليوبيل �لف�شي لهذ� �حلدث �ل�شنوي �ملميز 
4 �شبتمرب �لقادم. وميكن  1 يوليو �جلاري وي�شتمر حتى  �لذي �نطلق يف 
�لطالع على �لأجندة �لكاملة للفعاليات �مل�شاحبة ملفاجاآت �شيف دبي عرب 
و@  CelebrateDubai@و  mydss.ae �لإل���ك���روين  �مل��وق��ع 

على من�شات �لتو��شل �لجتماعي.         StyledbyDubai

كهرباء ومياه دبي تطور حلول مبتكرة بالعتماد على 
�لذكاء �ل�شطناعي لتح�شني كفاءة �شبكة �ملياه

•• دبي-و�م:

طورت هيئة كهرباء ومياه دبي عدد�ً من �لبتكار�ت 
بالعتماد على تقنية �لذكاء �ل�شطناعي لتح�شني 
دبي  يف  �ملياه  �شبكة  يف  �لت�شغيلية  �لعمليات  كفاءة 
و�لت�شريبات  �ل�����ش��ي��رب�ن��ي��ة  �ل��ه��ج��م��ات  ور����ش���د 

و�لأعطال وعزلها و�إ�شالحها على �لفور.
�لتنبوؤ  على  كذلك  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  ه��ذه  وتعمل 
�إىل  ��شتناد�ً  و�مل�شخات  �لذكية  �لعد�د�ت  باأعطال 
�لإ�شعار�ت  �أمتتة  �إىل  �إ�شافة  �حل�شا�شات  بيانات 
وجود  ح��ال  يف  �ملتعاملني  �إىل  �إر���ش��ال��ه��ا  يتم  �ل��ت��ي 
�ح��ت��م��ال ت�����ش��ري��ب ل��ل��م��ي��اه يف �ل��ع��ق��ار مم���ا يعزز 
�لقدر�ت �لتناف�شية لإمارة دبي ودعم جهود �لهيئة 
�مل�شتمرة خلف�س �لنبعاثات �لكربونية ومو��شلة 
تفوقها على نخبة �ل�شركات �لأوروبية و�لأمريكية 
بلغت   2021 ع��ام  ففي  �ملوؤ�شر�ت  من  �لعديد  يف 
مقارنة   5.3% �مل��ي��اه  �شبكات  يف  �ل��ف��اق��د  ن�شبة 
�أدنى  م��ن  وه��ي  �ل�شمالية  �أم��ري��ك��ا  يف   15% م��ع 
يعزز  مم��ا  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �مل�شجلة  �لن�شب 
�ملوؤ�ش�شات  �أبرز  و�حدة من  بو�شفها  �لهيئة  مكانة 
و�أكرثها متيز�ً يف جميع  �لعامل  �خلدماتية حول 

�ملجالت.
و�أ�شار معايل �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب 
�إىل  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�إعادة �شياغة دور �ملوؤ�ش�شات  �أن �لهيئة تعمل على 
“ديو� �لرقمية”  �خلدماتية ورقمنتها من خالل 
�لذر�ع �لرقمية للهيئة لت�شبح �لهيئة �أول موؤ�ش�شة 
رقمية على م�شتوى �لعامل باأنظمة ذ�تية �لتحكم 
��شتعمال  و�لتو�شع يف  �ملتجددة وتخزينها  للطاقة 
�لرقمية  �خل��دم��ات  وتقدمي  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�أطلقها  �لتي   »10X “دبي  مبادرة  مع  �ن�شجاماً 

�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
دبي “رعاه �هلل«.و�أ�شاف معاليه: “نعمل لتحقيق 
�ملائي  ل��الأم��ن  �لإم�����ار�ت  “��شر�تيجية  �أه����د�ف 
�ل�شتباقية  �حل��ل��ول  �ب��ت��ك��ار  ون��و����ش��ل   ”2036
ل��ت��ح��دي��ات �خل��م�����ش��ني ع���ام���اً �مل��ق��ب��ل��ة جل��ع��ل دولة 
�لعامل  يف  دول��ة  �أف�شل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
على  بالعتماد   2071 �لعام  يف  مئويتها  بحلول 
�لثورة  تقنيات  و�أح���دث  �ملتقدمة  �لذكية  �شبكتنا 
�حلوكمة  مم��ار���ش��ات  و�أف�����ش��ل  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شناعية 
�لفعالة وتطوير جتارب فريدة جتعل دبي منوذجاً 
عاملياً للطاقة �لنظيفة و�ملياه و�لقت�شاد �لأخ�شر. 
متتلكها  �لتي  �ملتقدمة  �لتحتية  �لبنية  و�أ�شهمت 
�لهيئة و�عتمادها �لبتكار و�أحدث �أدو�ت ��شت�شر�ف 
متكني  يف  �ل�شليم  �لعلمي  و�لتخطيط  �مل�شتقبل 
�ملياه  يف  �لطلب  على  �ل��زي��ادة  مو�كبة  من  �لهيئة 
�لتو�فرية و�لعتمادية  �أعلى معاير  دبي وفق  يف 

حالياً  للهيئة  �لإنتاجية  �لقدرة  وتبلغ  و�لكفاءة. 
490 مليون جالون من �ملياه �ملحالة يومياً منها 
�لتنا�شح  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ج��ال��ون  م��ل��ي��ون   63
�أط����و�ل خ��ط��وط نقل  �إج��م��ايل  �لعك�شي ..وو���ش��ل 
 13،592 �إىل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل���ي���اه  وت���وزي���ع 
كيلومر� يف خمتلف �أرجاء �إمارة دبي حتى نهاية 
�لعام 2021 مبا ي�شهم يف مو��شلة �لهيئة تقدمي 
خ��دم��ات��ه��ا �إىل �أك���رث م��ن ث��الث��ة م��الي��ني ون�شف 

�ملليون �شاكن يف دبي �إ�شافة �إىل ماليني �لزو�ر«.
�لذكاء  على  �ملعتمدة  �لهيئة  �بتكار�ت  �أب��رز  وم��ن 
�ل�شطناعي لتعزيز كفاءة �شبكة �ملياه خدمة “�آي 
�شرفي�س- iService« حيث يتم جمع �لبيانات 
�خلدمة  �نقطاع  لر�شد  ل��ل��ع��د�د�ت  �لت�شخي�شية 
تلقائياً؛  �لأع���ط���ال  �إ����ش���الح  �إج������ر�ء�ت  وم��ب��ا���ش��رة 
وتقنية “ر�شد �أعطال �لعد�د�ت” �لتي تعتمد على 
هيدرونت  وم�����ش��روع  �ل��ذك��ي��ة؛  �ل��ع��د�د�ت  تنبيهات 
�لعميق  و�لتعلم  �ل�شطناعي  �لذكاء  على  �ملعتمد 
�إمارة  يف  �ملياه  �شبكة  ملر�قبة  �لهيئة  طورته  �ل��ذي 
دبي و�لتحكم بها عن بعد. وميتاز �مل�شروع باإمكانية 
دجم��ه م��ع �أح���دث �أنظمة /���ش��ك��اد�/ وق��درت��ه على 
توفر بيانات حلظية عن حالة �ل�شبكة �إ�شافة �إىل 
�إ�شالح �لت�شريبات يف غ�شون ثو�ٍن دون �أي تدخل 
�أنابيب  وع��زل  �ملياه  �شبكة  كفاءة  يعزز  مبا  ب�شري 

�ملياه يف دبي �إىل جانب توفر �جلهد و�لوقت.
وفاز �مل�شروع باجلائزة �لف�شية عن فئة »فكرة �لعام 
�لأمريكية  �لأف��ك��ار  “قمة  جو�ئز  �شمن  للفريق« 
“�إ�شعار  خ��دم��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  ..ك���م���ا   ”2020
�شمن  ت��ن��درج  �ل��ت��ي  للمياه”  مرتفع  با�شتهالك 
�ملتعاملني  مل�����ش��اع��دة  �ل��ذك��ي��ة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  م��ب��ادرة 
على �كت�شاف �أية ت�شريبات يف تو�شيالت �ملياه بعد 

�لعد�د.

»�أبوظبي للجودة« ينجز 143 �ألف فح�س خمربي خالل �لن�شف �لأول
•• �أبوظبي- و�م:

�إيجابية  نتائج  و�ملطابقة  للجودة  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  حقق 
�لعام �جلاري  �لأول من  �لن�شف  �لأد�ء خالل  يف موؤ�شر�ت 
تعزيز وتطوير  �إىل  ��شر�تيجية طموحة، تهدف  �إط��ار  يف 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ودة يف �أب���وظ���ب���ي، مب���ا ي���دع���م منو 
�ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة ب���الإم���ارة، وي��ح��ف��ظ �لأم����ن �لغذ�ئي 
وذلك  �مل�شتهلك؛  حماية  م��ن  وي��ع��زز  �مل��ن��ت��ج��ات،  و���ش��الم��ة 
م��ن خ���الل �ل���ش��ت��م��ر�ر يف دع���م �ل�����ش��رك��اء م��ن �لقطاعني 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س ع��رب ت��ق��دمي خ��دم��ات مب��و����ش��ف��ات عاملية، 
بجودة �خلدمات  و�لرتقاء  �جل��ودة  معاير  �أعلى  وتطبيق 

و�ملنتجات.
�جلاري  �لعام  من  �لأول  للن�شف  �لأد�ء  موؤ�شر�ت  وك�شفت 
�أن خمترب �لفح�س �ملركزي �لتابع ملجل�س �أبوظبي للجودة 
و130 فح�شاً خمربياً خالل  �ألفاً   143 �أجنز  و�ملطابقة 
للربع  �أل���ف   71.62/ �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف 
حر�س  يعك�س  مب��ا  �ل��ث��اين-  للربع  �أل���ف  و71.51  �لأول 
يف  �ملعرو�شة  �ملنتجات  ج��ودة  على  �ملحافظة  على  �ملجل�س 
�لأ�شو�ق و�ملو�د و�لأجهزة �مل�شتخدمة يف قطاعات �لأعمال 

�ملتنوعة.
فح�شاً  و415  �ألفاً   25 �ملخترب  نفذ  �ملوؤ�شر�ت،  وبح�شب 
و298  �آلف  و106  و�ل�������ش���و�ئ���ل،  �لأغ����ذي����ة  جم����ال  يف 
و�ملعد�ت  �لأدوي��ة  جمال  يف  فح�شاً  و149  للمياه،  فح�شا 
�لطبية، و3943 فح�شاً ملو�د �لبناء و�لإن�شاء�ت و4852 
للعينات  ف��ح�����ش��اً  و1664  و�مل���ح���ولت،  ل��ل��زي��وت  ف��ح�����ش��اً 
فح�شاً  و138  �لزر�عية  للعينات  فح�شاً  و635  �لبيئية 
مل�شتح�شر�ت �لتجميل و33 فح�شاً عاماً �إ�شافة �إىل تقدمي 

3 ��شت�شار�ت فنية.

وق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل �مل��ع��ي��ن��ي، �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
�أب���وظ���ب���ي للجودة  �مل����رك����زي مب��ج��ل�����س  �ل��ف��ح�����س  خم��ت��رب 
و�ملطابقة، �إن قطاعات �ملجل�س ووحد�ته �لتنظيمية، حققت 
نتائج �إيجابية يف موؤ�شر�ت �لأد�ء خالل �لن�شف �لأول من 
�ملركزي  �لفح�س  خمترب  �أن  �إيل  م�����ش��ر�ً  �جل����اري،  �ل��ع��ام 
يوفرها  �ل��ت��ي  �ملطابقة  تقييم  خ��دم��ات  خ��الل  م��ن  ي�شعى 
�إىل �لتحقق من مطابقة �ل�شلع �ملتد�ولة يف �أ�شو�ق �لإمارة 
�ل�شناعات  تعزيز  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملعتمدة  ل��ال���ش��ر�ط��ات 
�ل��وط��ن��ي��ة، وذل����ك م��ن خ���الل 3 م��و�ق��ع ل��ت��ق��دمي خدمات 
 162 ت�شم  و�لعني  �أبوظبي  يف  �ملركزي  �لفح�س  خمترب 
�إحاطة  خالل  �ملعيني  ومتخ�ش�شا.و�أ�شاف  موؤهال  موظفا 
�ملركزي  �لفح�س  خمترب  �إجن���از�ت  ل�شتعر��س  �إعالمية 
�لتابع للمجل�س، �أن �ملخترب قام وفق خطته �ل�شر�تيجية 
�لفح�س  خدمات  نطاق  وتو�شعة  �لفنية  ق��در�ت��ه  بتطوير 
�حتياجات  لتلبية  وذلك  �ملطابقة يف جمالت عدة  وتقييم 
�جلهات �حلكومية �ملتنامية من هذه �خلدمات، م�شر�ً �إىل 
عاملياً  �ملخترب ليكون مركز�ً  �ملجل�س يعمل على تطوير  �أن 
تطوير  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملطابقة،  وتقييم  �لفح�س  خل��دم��ات 
�خلرب�ت �لوطنية من خالل توفر فر�س عمل وتدريب يف 
�أحدث �ملجالت �لعلمية و�لتكنولوجية، وتوفر بيئة علمية 

جتمع �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�ل�شناعية.
ول��ف��ت �إىل رف���ع ق����در�ت �ل��ف��ح�����س ل���دى خم��ت��رب �لفح�س 
�ملركزي لت�شمل 38 خدمة فح�س جديدة، حيث مت تطوير 
9 خدمات فح�س جديدة ملنتجات �لوقود و�لديزل، وتو�شعة 
خدمة   14 لت�شمل  �لإ�شعاعية  �لفحو�شات  خدمات  نطاق 
�لزر�عي،  �ملجال  يف  فح�س  خدمات   10 وتطوير  جديدة، 
يف  �ل�����ش��ام  �ل�شينايد  عن�شر  ع��ن  �لك�شف  خ��دم��ة  وت��ط��وي��ر 
تقنية  با�شتخد�م  �لرو��شب  �ملياه، وتطوير خدمات فح�س 

متبقيات  ع��ن  �ل��ك�����ش��ف  خ��دم��ة  وت��ط��وي��ر   ،»EDXRF«
�لكحول يف خمرجات �ل�شو�ئل �لب�شرية على �ملدي �لطوير، 
و�لنبات،  �ل��رب��ة  يف  �لع��ف��ان  ع��ن  �لك�شف  خدمة  وتطوير 
وتطوير خدمة �لك�شف عن متبقيات �ملنظفات يف �لأغذية.

وذكر �ملعيني �ن �إجناز�ت و�أن�شطة خدمات �لفح�س وتقييم 
بتفعيل  �ل��ب��دء  �شملت  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل��ف��رة  خ���الل  �مل��ط��اب��ق��ة 
وتطوير   ،”42 “جي  �شركة  مع  �لإ�شر�تيجية  �ل�شر�كة 
يف  �لتنظيمية  �جل��ه��ات  م��ن  �ملطلوبة  �لتحاليل  م��ن  ع��دد 
�لتهاب  ف��رو���س  ع��ن  �لك�شف  خدمة  تطوير  مثل  �لإم���ارة 
“�لكبد �لوبائي �أ” يف �خل�شار و�لفو�كه و�لتي تعترب خدمة 
نوعية على م�شتوى �لدولة، وتطوير خدمة تقدير �لزرنيخ 
غر �لع�شوي يف �لأ�شماك و�لق�شريات و�لأرز. ولفت �إىل �أن 
�لإجناز�ت �شملت كذلك �لعمل على تو�شعة نطاق �خلدمات 
�ملقدمة لل�شركاء �لإ�شر�تيجيني مثل د�ئرة �لطاقة وهيئة 
�لإمار�ت  وموؤ�ش�شة  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  للزر�عة  �أبوظبي 
جانب  �إىل  �جلديدة،  �حتياجاتهم  لتلبية  �لنووية  للطاقة 
�ملنبثقة  �لعمل  ف��رق  �جتماع  يف  �ل��زر�ع��ة  خمترب  م�شاركة 
وتعزيز  بناء  بهدف  �ل�شماد  لتحاليل  �لعاملية  �ل�شبكة  من 
�لقدر�ت �لفنية يف جمال فح�س �لأ�شمدة وذلك من خالل 
م�شتوى  على  وتوحيدها  و�ل��ربوت��وك��ولت  �ملعاير  و���ش��ع 

خمترب�ت فح�س �لأ�شمدة.
��شت�شعار  �أي�شا يف تد�شني نظام  �ملجل�س جنح  �أن  �إىل  ونوه 
حر�ري ل�شلكي يف �ملخترب�ت يتيح مر�قبة وقر�ءة درجات 
�حل�����ر�رة ل��الأج��ه��زة �حل���ر�ري���ة يف �مل��خ��ت��رب، وي��ع��ت��رب �أحد 
رفع  يف  ي�شاهم  حيث  �ملخترب  يف  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  من���اذج 
حر�رية  وخر�ئط  بيانات  قاعدة  خلق  عرب  �لت�شغيل  كافة 
�أي  ور�شد  �ل�شنو�ت،  م��د�ر  على  �لأج��ه��زة  �أو���ش��اع  لدر��شة 
�ل���دو�م م��ن خالل  �شاعات  �لأج��ه��زة بعد  ق���ر�ء�ت  تغر يف 

�إر�شال �إ�شعار�ت عرب �لربيد �لإلكروين و�لر�شائل �لن�شية 
�لعمل  �أنه مت  �ملعيني  �ملخترب.” و�أو�شح  للم�شتخدمني يف 
�ملركزي  �لفح�س  م�����ش��اري��ع ج��دي��دة خل��دم��ات  ع��ل��ى ج���ذب 
وبالتعاون مع �شريك �ملجل�س �شركة “جي 42” يف جمالت 
عدة مثل فح�س ملوثات �مل�شانع مع هيئة �لبيئة، وفح�س 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  يف  �جل��رمي��ة  م�����ش��رح  �إد�رة  م��ع  �لأغ���ذي���ة 

وفح�س �لأدوية مع م�شنع �أدكان لالأدوية.
و�شملت �لإجناز�ت على �ل�شعيد �لعاملي و�لإقليمي، ت�شجيل 
لفح�س  �لعاملية  �ملخترب�ت  �شبكة  �شمن  �ل��زر�ع��ة  خمترب 
�لأ�شمدة و�لتابعة ملنظمة �لأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة، 
�ملخترب�ت  خ��ارط��ة  على  �ملخترب  و���ش��ع  يف  ذل��ك  و�شي�شهم 
خمترب  و��شتيفاء  �لأ���ش��م��دة،  فح�شو�ت  جم��ال  يف  �لعاملية 
�لإ�شعاعية  �لفحو�شات  رخ�شة  جتديد  ملتطلبات  �لإ�شعاع 
�خلا�شعة  �لأن�شطة  ملمار�شة  �لرخي�س  على  و�حل�شول 
يف  �ل�شعاع  خمترب  وم�شاركة  �شنو�ت،  ث��الث  مل��دة  للرقابة 
�مل�شتوى  �لطو�رئ من  لتمرين  ��شتعد�د�  �لطاولة  متارين 
�إ�شر�ف  حت��ت  وذل���ك   ”3- “كونفك�س  ب���  �مل��ع��روف  �لثالث 
دولة   170 م��ن  �أك���رث  وب��دع��وة  للطاقة  �ل��ذري��ة  �ل��وك��ال��ة 
ومنظمات دولية.كما مت ت�شجيل �ملخترب �ملركزي من قبل 
منظمة �لأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة “ فاو” كع�شو يف 
و�ختيار   »GLOSOLAN« �لعاملية  خمترب�ت �لربة 
�حلياة  علوم  خمترب  من  �لع�شوية  غر  �لكيمياء  خمترب 
يف �أبوظبي كقائد �إقليمي لتوحيد طرق �لعمل لفحو�شات 
نطاق  �ملركزي  �لفح�س  خمترب  �ملنطقة.ويوفر  يف  �لربة 
و��شع من �لفحو�شات �ملخربية للمنتجات �لغذ�ئية ت�شمل 
و�لفحو�شات  و�ملكروبيولوجية  �لكيميائية  �لفحو�شات 
يتجز�أ  ل  ج���زء�  �لفحو�س  ه��ذه  تعترب  حيث  �ل�شعاعية، 
�آمنة وعاملية  من عمليات كفاءة �لإنتاج و�لت�شنيع ملنتجات 

و�لتكنولوجيا،  �لفح�س  �أ�شاليب  �أحدث  با�شتخد�م  �جلودة 
�لفحو�شات  ت�شمل  للمياه  �ملخربية  �لفحو�شات  يوفر  كما 
�لإ�شعاعية،  و�لفحو�شات  و�ملكروبيولوجية  �لكيميائية 
�ملعباأة  وغر  �ملعباأة  و�ملياه  �ل�شبكات  �ملياه  حتاليل  وت�شمل 
بذلك  لتغطي  �لأخ���رى  �ملياه  و�أن���و�ع  و�ملعاجلة  و�جلوفية 
�ملركزي  �لفح�س  خمترب  يوفر  كافة.كذلك  �ملياه  م�شادر 
�ل��ف��ح��و���ش��ات �مل��خ��ربي��ة ل���الأدوي���ة و�مل�����و�د �ل��ط��ب��ي��ة ت�شمل 
و�مليكروبيولوجية  و�لكيميائية  �ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  �ل��ت��ح��ال��ي��ل 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م د���ش��ت��ور �لأدوي������ة �لأم���ري���ك���ي �أو �لأوروب�������ي �أو 
للفحو�شات  �ملركزي  �لفح�س  توفر  جانب  �إىل  �لياباين، 
قيا�س  �أجهزة  ت�شمل  و�لتي  �لطبية  لالأجهزة  �ملرولوجية 
���ش��غ��ط �ل����دم و�حل��ق��ن �ل��ط��ب��ي��ة و�أج���ه���زة ق��ي��ا���س �حل����ر�رة، 
و�لفحو�شات �ملخربية للعينات �لبيئية ت�شمل �لفحو�شات 
�لكيميائية و�ملكروبيولوجية و�لفحو�شات �لإ�شعاعية، كما 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  ي��ت��ع��اون �ملخترب �مل��رك��زي م��ع خم��ت��رب�ت 
لتوفر هذه �لفحو�شات، ويوفر �ملخترب نطاقا و��شعا من 
و�لعينات  و�ملياه  �لغذ�ئية  للمو�د  �لإ�شعاعية  �لفحو�شات 

�لبيئية.
�لفحو�شات  من  و��شعا  نطاقا  �مل��رك��زي  �ملخترب  يوفر  كما 
ت�����ش��م��ل حت��ال��ي��ل �لعينات  �ل���زر�ع���ي���ة  ل��ل��ت��ح��ال��ي��ل  �مل��خ��ربي��ة 
�لرئي�شية يف �لربة و�ملياه و�لنبات، �إىل جانب �لفحو�شات 
�ل�شخ�شية  �ل��ع��ن��اي��ة  وم��ن��ت��ج��ات  �لتجميل  مل���و�د  �مل��خ��ربي��ة 
و�أي�شا  �ملعتمدة،  للت�شريعات  �ملنتجات  مطابقة  ل�شمان 
�ملالم�شة  و�مل�������و�د  �ل��ت��غ��ل��ي��ف  مل�����و�د  ف��ح��و���ش��ات خم���ربي���ة 
لالأغذية ل�شمان مطابقتها للمو��شفات �ملعتمدة، وكذلك 
�لفحو�شات �ملخربية يف جمال مو�د �لبناء و�لإن�شاء ت�شمل 
�لتحاليل �لفيزيائية و�لكيميائية، ويتعاون �ملخترب �ملركزي 

�أي�شا مع �لقطاع �خلا�س لتوفر هذه �لفحو�شات.
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املال والأعمال
 طّيارو لوفتهانز� يهددون بالإ�شر�ب للمطالبة برفع �أجورهم 

•• برلني-�أ ف ب:

بعد �شدور �أرق��ام ت�شر �إىل توجه 
�لركود  ن��ح��و  �لمل�����اين  �لق��ت�����ش��اد 
�ل�شنة،  من  �لثاين  �لف�شل  خ��الل 
يرى �خلرب�ء �أن �مل�شكلة ل تقت�شر 
�لنموذج  �إن  ب��ل  ظ��ريف،  و�شع  على 
�لقت�شادية  ل��ل��ق��وة  �لق��ت�����ش��ادي 

�لأوىل يف �أوروبا هو �لذي يتعرث.
جي  �إن  �آي  م�شرف  حمللو  �أو�شح 
و�شعت  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  “�حلرب  �أن 
�لأملاين  �لقت�شادي  للنموذج  حد� 
حد  على  �لقائم  نعرفه”  كّنا  كما 
قولهم على “و�رد�ت طاقة متدنية 
�لكلفة و�شادر�ت �شناعية يف عامل 

يزد�د عوملة«.
�إن��ت��اج��ه ونقله،  وم���ع ت���دين ك��ل��ف��ة 
���ش��اه��م �ل��غ��از �ل��رو���ش��ي ع��ل��ى مدى 
�لأملانية  �ل�شناعة  �زده��ار  عقود يف 
��شتهالك  م��ن   30% متثل  �لتي 

�لغاز يف �لبلد.
وك����ان �ل���غ���از �ل��رو���ش��ي مي��ث��ل قبل 
�حلرب يف �أوكر�نيا �أكرث من ن�شف 
وتدنت  �أملانيا.  �إىل  �مل�شتورد  �لغاز 

هذه �حل�شة �لآن �إىل 35%.
ل��ل��خ��روج مت���ام���ا من  ���ش��ع��ي��ه��ا  ويف 
�عتمادها على �لغاز �لرو�شي، وهو 
لنف�شها مهلة  هدف حددت برلني 
 ،2024 م��ن��ت�����ش��ف  يف  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه 
م�شادر  �إىل  �للجوء  �أمل��ان��ي��ا  تعتزم 
طاقة �أعلى كلفة، كالغاز �لرنوجي 
�لطبيعي  �ل��غ��از  �أو  �ل��ه��ول��ن��دي  �أو 
�مل�شال من �لوليات �ملتحدة �أو من 
قطر، �أو �أقل �نتظاما مثل �لطاقة 

�ل�شم�شية �أو طاقة �لرياح.
�شودويت�شه  ����ش���ح���ي���ف���ة  ك���ت���ب���ت 
مبدية  متوز-يوليو  يف  ت�شايتونغ 
خماوف �أن “�ملانيا كدولة م�شدرة 

ت�����ش��ت��ف��ي��د �أك�����رث م���ن ����ش���و�ه���ا من 
�لتبادل �حلر. لكن هذ� حتديد� ما 

هو يف خطر«.
و�حلرب  كوفيد-19  وب��اء  وك�شف 
يف �أوك���ر�ن���ي���ا م��ك��ام��ن �ل�����ش��ع��ف يف 
�شال�شل  تتعرث  حني  �لقت�شاد�ت 
�ملمكن  م����ن  ي���ع���ود  ول  �لإم����������د�د 
����ش��ت��ر�د م��ك��ّون��ات �أ���ش��ا���ش��ي��ة مثل 

�أ�شباه �ملو�شالت.
ب�شورة  �لأملانية  �ل�شناعة  وعانت 
خا�شة، ول �شيما قطاع �ل�شيار�ت.

�لرو�شية،  �لإم���د�د�ت  تر�جع  وم��ع 
�أ�شبحت �ل�شني �ل�شريك �لتجاري 
�لأم��ر يثر  �أن  �لأول لأملانيا، غر 

خماوف برلني.
بني  �مل����ب����ادلت  �زد�دت  وق����ت  ويف 
يف   15،1% ب��ن�����ش��ب��ة  �ل���ب���ل���دي���ن 
2021 باملقارنة مع �لعام �ل�شابق، 
�أقّر وزير �ملال �لليرب�يل كري�شتيان 
�ل�شني  على  �لعتماد  ب��اأن  ليندنر 

“لي�س �أمر� �شحيا كذلك«.
�لقت�شادية  �خل���ب���رة  و�ع���ت���ربت 
كالوديا كيمفرت متحدثة لوكالة 
ي�شكل  قد  “هذ�  �أن  بر�س  فر�ن�س 
�أن���ه  م��و���ش��ح��ة  جديد�”،  خ���ط���ر� 
�لرو�شي  �خل���ط���ر  ب��ح��ج��م  ل��ي�����س 
�إىل  �أك���رث  ن�شتند  �أن  علينا  “لكن 
على  �لقدرة  ونعزز  وطني  �قت�شاد 

�ل�شمود«.
�مل�شكلة  �مل��وظ��ف��ني  ن��ق�����س  وي��ب��ق��ى 
�لعديد  ع��ل��ى  �مل���ط���روح���ة  �لأوىل 
م��ن �ل�����ش��رك��ات يف ب��ل��د ي��ع��اين من 
تبعات  �أن  ول��و  �شكانية،  �شيخوخة 

�حلرب يف �أوكر�نيا تطغى عليه.
و�إىل مليون وظيفة �شاغرة حاليا، 
قال مار�شيل فر�ت�شر رئي�س معهد 
“�أملانيا  �إن  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ب��ح��ث 
عامل  �أل����ف   500 �إىل  ���ش��ت��ح��ت��اج 
�إ�شايف كل �شنة على مدى �ل�شنو�ت 
�لع�شر �ملقبلة” م�شر� �إىل �أن ذلك 
�لبالد  ق���درة  على  “خطر�  ي�شكل 

�لتناف�شية و�زدهارها«.
وحذرت �شركة كونتيننتال �مل�شنعة 
ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت �ل�����ش��ي��ار�ت يف مت���وز-
ما�شة  “بحاجة  �أمل��ان��ي��ا  ب��اأن  يوليو 

�إىل هجرة منّظمة«.
ب��ع��د ����ش���ن���و�ت م���ن �ل����ش���ت���ق���ر�ر يف 
�لأ�شعار، عاد �خلوف من �لت�شخم 
لي�شيطر على جميع بلد�ن �لحتاد 

�لأوروبي.

•• فر�نكفورت-�أ ف ب:

�أّي����د م��ع��ظ��م �ل��ط��ّي��اري��ن �ل��ع��ام��ل��ني يف �شركة 
�لطر�ن  �شركات  ك��ربى  �لأملانية،  لوفتهانز� 
بزيادة  للمطالبة  �إ���ش��ر�ب  تنفيذ  �لأوروب��ي��ة، 
�أم�س  �ملعنية   �لنقابة  �أعلنت  م��ا  وف��ق  �أج���ور، 

�لأحد.
�أن  ب��ي��ان  يف  �لقيادة”  “قمرة  �حت���اد  و�ع��ت��رب 

“هذ� موؤ�شر ل ميكن جتاهله«.
طائر�ت  ت�����ش��غ��ي��ل  وق����ف  خ��ط��ر  �أن  و�أ�����ش����اف 

�مل�شاور�ت  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ك��ن  �زد�د،  ل��وف��ت��ه��ان��ز� 
تنفيذ  �شيتم  ب��اأن��ه  تلقائي  ب�شكل  تعني  “ل 

�إ�شر�ب«.
�إط���الق  ف����ور�  �أن���ه���ا �شتعيد  �ل��ن��ق��اب��ة  وذك�����رت 
“مع  �لإد�رة  م��ع  حاليا  �مل��ت��ع��رثة  �مل��ف��او���ش��ات 

دعم �أكرب” من �أع�شائها.
يف  طيار   5500 ح��و�ىل  لوفتهانز�  وتوظف 
و�ل�شحن.  �ل��رك��اب  بنقل  �ملرتبطة  عملياتها 
ويعد �حتاد “قمرة �لقيادة” �لنقابة �لوحيدة 

�ملمثلة لهم.

�ملئة من �لطيارين ل�شالح  97،6 يف  و�شّوت 
�إ�شر�ب �لطيارين �لعاملني يف خدمة �لركاب 
خدمة  يف  للعاملني  بالن�شبة  �ملئة  يف  و99،3 

�ل�شحن.
وبلغت ن�شبة �مل�شاركة حو�ىل 95 يف �ملئة من 

�أع�شاء �لنقابة.
بن�شبة  رو�ت��ب��ه��م  ب��زي��ادة  �ل��ط��ّي��ارون  ويطالب 
�لعام، يتبعه تعديل تلقائي  �ملئة هذ�  5،5 يف 

يتما�شى مع �لت�شخم.
ك��م��ا ت��ط��ال��ب �ل��ن��ق��اب��ة ب�����ش��م��ان ب�����ش��اأن حجم 

وظائف  ت��اأم��ني  �أج��ل  م��ن  لوفتهانز�  �أ�شطول 
�لطيارين.

وت��ل��وح خماطر �لإ���ش��ر�ب��ات يف وق��ت تخو�س 
�لأر�شي  �لطاقم  �أف���ر�د  مع  نز�عا  لوفتهانز� 
�لذين �شاركو� يف �إ�شر�ب ��شتمر 24 �شاعة يف 
27 متوز/يوليو، ما �أحدث ��شطر�بات كبرة 

يف حركة �لطر�ن يف �أملانيا.
“فردي”  �لأر�شية  �لطو�قم  نقابة  وتطالب 

برفع �لأجور بن�شبة 9،5 يف �ملئة.
ورف�شت �لإد�رة �ملطالب حتى �لآن.

بهدف تعزيز منظومة اخلدمات التي تقدمها املنطقة للم�ستثمرين

»حرة �حلمرية بال�شارقة« و» ر�فد« يوقعان �تفاقية �شر�كة ل�شيانة مركبات �ملنطقة 

خالل الربع الأول  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  درهم  مليون   800

�لإمار�ت ورومانيا تبحثان �لتعاون يف جمالت �لأمن �لغذ�ئي و�لطاقة و�لتكنولوجيا

بو�در تعرث �لنموذج �لقت�شادي �لأملاين 

•• �ل�شارقة-�لفجر:

�ل�شارقة،  ب��احل��م��ري��ة يف  �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة  ه��ي��ئ��ة  �أب���رم���ت 
و�شركة ر�فد حللول �ملركبات، �تفاقية �شر�كة تهدف �إىل 
�إن�شاء مركز فني متكامل د�خل �ملنطقة لتقدمي خدمات 
�إ�شالح �ملركبات و�شيانتها وفح�شها وت�شجيلها �إىل جانب 
�لطرفني  �شعي  �إط���ار  يف  وذل��ك  �لطريق،  على  �مل�شاعدة 
�ملقدمة  و�لم���ت���ي���از�ت  �خل��دم��ات  منظومة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و 
يف  و�مل�شاهمة  �حلمرية،  حرة  يف  �لعاملني  للم�شتثمرين 

�لرتقاء بالتناف�شية �لقت�شادية لإمارة �ل�شارقة.
�حلرة  �ملنطقة  هيئة  مقر  يف  �لت��ف��اق��ي��ة  توقيع  وج���رى 
مدير  �مل��زروع��ي  �شامل  �شعود  �شعادة  قبل  من  باحلمرية، 
�شعيد  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة  ب��احل��م��ري��ة،  �حل���رة  �ملنطقة  هيئة 
�ملركبات،  حللول  ر�فد  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملدفع 

بح�شور عدد من �مل�شوؤولني من �جلانبني.

اإ�سافة نوعية 
ورحب �شعادة �شعود �شامل �ملزروعي بهذه �لتفاقية، موؤكد� 
�أن �لتعاون مع �شركة ر�فد يج�شد حر�س �لطرفني على 
بني  �لتعاون  ب�شرورة  �ل�شارقة  حكومة  توجهات  حتقيق 
كافة �جلهات �حلكومية و�خلا�شة لتقدمي خدمات نوعية 
تلبي تطلعات جمتمع �لأعمال يف �لإمارة، م�شر� �إىل �أن 
منظومة  من  تعزز  نوعية  �إ�شافة  مبثابة  تعد  �لتفاقية 

�خلدمات �لتي تقدمها �ملنطقة �حلرة باحلمرية لل�شركات 
لتاأ�شي�س  ت�شعى  �ل��ت��ي  تلك  �أو  حتت�شنها  �ل��ت��ي  �لعاملية 
�أعمالها  منو  ت�شمن  حيوية  ��شتثمارية  بيئة  يف  �أعمالها 
وتطورها و�زدهارها، من خالل ��شتثمار كافة �لإمكانيات 
وفق  للم�شتثمرين  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي  �مل��ت��اح��ة 
معاير �جلودة و�لكفاءة و�لفعالية، وتطوير و��شتحد�ث 
ح��ل��ول �ب��ت��ك��اري��ة لتح�شني رح��ل��ة �ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 

�ملنطقة �حلرة مبا يفوق توقعاتهم.

حلول مبتكرة 
على  “ر�فد”  �شركة  حر�س  �مل��دف��ع،  �شامل  �شعادة  و�أك���د 
�أحدث  �ملبتكرة للمركبات بالعتماد على  تقدمي �حللول 
باأف�شل  �لل��ت��ز�م  م��ع  �مل��ح��رف��ني  م��ن  وف��ري��ق  �لتقنيات 
و�شيانتها  �ملركبات  بفح�س  يتعّلق  فيما  �لعاملية  �ملعاير 

�إليها  �لتي يحتاج  �مل�شاندة  وت�شليحها وتوفر �خلدمات 
�ملنطقة  هيئة  مع  �ل�شر�كة  �أن  �إىل  م�شر�  �مل�شتثمرين، 
عمل  ن��ط��اق  تو�شيع  يف  ت�شاهم  ���ش��وف  باحلمرية  �حل���رة 
�ل�شركة يف خمتلف مدن ومناطق �إمارة �ل�شارقة، موؤكد� 
يف  و�ل�شرعة  و�لكفاءة  باجلودة  د�ئما  تلتزم  “ر�فد”  �أن 

�إجناز �لعمل من �أجل �إر�شاء �مل�شتثمرين. 
وتعترب �ملنطقة �حلرة باحلمرية ثاين �أكرب منطقة حرة 
يف دولة �لإمار�ت، وت�شم �أر��ٍس �شناعية وجتارية، وتتميز 
�لتو�شع  ببنية متطورة ومر�فق حديثة تعزز من خطط 
�ل�شتر�د  يف  خ�شو�شاً  فيها  للم�شتثمرين  �خل��ارج��ي 
مز�يا  ت��ق��دم  كما  �ل��ع��امل،  �أ���ش��و�ق  �إىل  �لت�شدير  و�إع����ادة 
و�حدة  عمليات  ن��اف��ذة  ت��وف��ر  �أب��رزه��ا  ع��دي��دة  تناف�شية 
جانب  �إىل  �لأع��م��ال،  ممار�شة  وت�شهل  �لأد�ء  كفاءة  تعزز 
�ملال  ر�أ����س  �إع���ادة  وح��ري��ة  �ملتعددة  �ل�شريبية  �لإع��ف��اء�ت 
مع  �شريع  وتو��شل  ل��الأع��م��ال،  كاملة  وملكية  و�لأرب����اح، 

�لأ�شو�ق �لإقليمية و�لعاملية.
وتاأ�ش�شت �شركة “ر�فد” حللول �ملركبات يف �إمارة �ل�شارقة 
عام 2017، وحققت منو� �شريعا لت�شبح مزود خدمات 
وت�شجيلها،  �مل��رك��ب��ات  فح�س  حل��ل��ول  �ل�����ش��ارق��ة  يف  ر�ئ���د 
و�إد�رة  �حل��و�دث،  ووحدة  لل�شيار�ت،  �ل�شريعة  و�خلدمات 
����ش��ط��ول �مل���رك���ب���ات، وت�����ش��م��ل وح�����د�ت �لأع���م���ال ك���ل من 
ر�فد  ووح���دة  �ك�شربي�س”،  و”�وتو  ت�شيك”،  “موتور 

للحو�دث، ومركز خم�ش�س لالت�شال و�لتحكم.

•• �أبوظبي-و�م:

بحث معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير 
�أوكتافيان  بوغد�ن  �شعادة  مع  �لقت�شاد، 
باديكا �شفر رومانيا لدى �لدولة، تعزيز 
و�لتجاري  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  ف��ر���س 
�مل���������ش����رك ب�����ني �ل���ب���ل���دي���ن يف جم�����الت 
و�لطاقة  و�لتكنولوجيا  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن 
و�لذكاء  و�ل���ط���ر�ن  �للوج�شتي  و�ل��ن��ق��ل 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي، مب���ا ي�����ش��ه��م يف ف��ت��ح �آف���اق 
جديدة تدعم منو �لتجارة و�ل�شتثمار�ت 
�مل��ت��ب��ادل��ة. و�أك����د م��ع��ايل ب��ن ط���وق خالل 
�ج��ت��م��اع ث��ن��ائ��ي ع��ق��د �م�����س مب��ق��ر وز�رة 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  �أن  دب��ي  يف  �لقت�شاد 
رومانيا  وجمهورية  �لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ني 
ت�شهد منو�ً ملحوظاً يف خمتلف �ملجالت 
�لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية، ول 
�ملا�شية  �لفرة  �شهدته  ما  �إط��ار  �شيما يف 
�لرفيعة  �لر�شمية  ل��ل��زي��ار�ت  ت��ب��ادل  م��ن 
�لدورة  و�نعقاد  �ل��دول��ت��ني،  ب��ني  �مل�شتوى 
�لرومانية  �لإم���ار�ت���ي���ة  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ث��ان��ي��ة 
�أ�شفرت عن و�شع م�شار�ت  �مل�شركة �لتي 
م��ه��م��ة ل���ل���ت���ع���اون يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت 
حر�س  عن  ف�شاًل  �ملقبلة،  �ملرحلة  خالل 
تعزيز  على  �لبلدين  يف  �لر�شيدة  �لقيادة 
مل��زي��د م��ن �لنمو  �ل��ع��الق��ات ودعمها  ه��ذه 

و�لزدهار.
وقال معاليه �إن �لبلدين ميتلكان مقومات 
وموقعاً  ك���ب���رة  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  و�إم���ك���ان���ات 
جغر�فياً مهماً ميكن من خالله �لو�شول 

و�أوروب������ا  �آ���ش��ي��ا  رئ��ي�����ش��ي��ة يف  �أ�����ش����و�ق  �إىل 
و�أف��ري��ق��ي��ا، مب��ا ي��ع��زز م��ن ب��ن��اء �شر�كات 
�قت�شادية وجتارية جديدة تخدم �مل�شالح 
�مل�����ش��رك��ة يف �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة ذ�ت 
�لعالقات  من  وتر�شخ  �مل�شرك  �لهتمام 

�لثنائية بني �لبلدين«.

�لبينية غر  �لتجارة  �أن حجم  �إىل  و�أ�شار 
�لنفطية بني �لإم��ار�ت ورومانيا بلغ نحو 
�لأول  �ل��رب��ع  خ��الل  دره���م  مليون   800
ق���دره  2022، حم��ق��ق��اً من�����و�ً  ع����ام  م���ن 
�لعام  من  �لفرة  بنف�س  مقارنة   ،41%
�لتجارة  ه����ذه  ح��ج��م  ح���ني  يف  �مل���ا����ش���ي، 

خالل عام 2021 �أكرث 
ع��ن عام   27% بنمو  دره��م  م��ن ملياري 
�لإمار�تية  �ل�����ش��ادر�ت  2020.وحققت 
�إىل رومانيا منو�ً بن�شبة %81 خالل عام 
2021، مقارنة بعام 2020، لت�شل �إىل 
143 مليون درهم، وحلت دولة �لإمار�ت 

ب���ذل���ك ك���اأك���رب م�������ش���ّدر ل���روم���ان���ي���ا على 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  م�شتوى 
�ل���و�رد�ت �لإم��ار�ت��ي��ة من  يف �ملقابل بلغت 
�ل�شوق �لروماين قر�بة 1.8 مليار درهم 
 ،21% منو  بن�شبة  �ملا�شي،  �لعام  خ��الل 

مقارنة بعام 2020«.

لرومانيا  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����ش��ادر�ت  و�شملت 
�أبرزها  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل�����ش��ل��ع  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لأجهزة �ملعدنية و�ل�شناعية ومو�د �لبناء 
و�ل��ع��ط��ور وم�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت �ل��ت��ج��م��ي��ل، يف 
حني جاءت �شلع �لقمح ومنتجات �خل�شب 
�لو�رد�ت  قائمة  ���ش��د�رة  يف  �لبناء  وم���و�د 

�لإمار�تية من رومانيا.
�ل�شفر  �جتماعه  خ��الل  معاليه  و�أط��ل��ع 
�لتجارية  �مل������ب������ادر�ت  ع���ل���ى  �ل�����روم�����اين 
و�ل�شتثمارية �لتي �أطلقتها دولة �لإمار�ت 
ومئوية  �خل��م�����ش��ني  م�����ش��اري��ع  �إط������ار  يف 
2071 لتعزيز ما تقدمه على  �لإم��ار�ت 
و�حلو�فز  �ل���ع���امل���ي،  �لق��ت�����ش��اد  خ��ري��ط��ة 
�ل�شتثمارية �جلاذبة �لتي توفرها �لبيئة 
و�لتطور  �لدولة،  يف  �لر�ئدة  �لقت�شادية 
�لقت�شادية  �لت�شريعات  ملنظومة  �ل�شامل 
لل�شركات  �لأج��ن��ب��ي  بالتملك  و�ل�����ش��م��اح 
�ل�شريبية  و�ل�شيا�شة   ،100% بن�شبة 
على  ���ش��ر�ئ��ب  تت�شمن  ل  و�ل���ت���ي  �مل���رن���ة 
�لدخل، وت�شهيل �إجر�ء�ت تاأ�شي�س مز�ولة 
�لأع����م����ال، مب���ا ي��ر���ش��خ م��ك��ان��ة �لإم������ار�ت 

كمركز عاملي للتجارة و�ل�شتثمار.
�لإمار�تية  �ل�شركات  من  �لعديد  و�أ�ش�شت 
��شتثمار�ت ناجحة يف رومانيا من �أبرزها 
م��و�ن��ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة، �لإم�����ار�ت �لدولية 
�ل�شتثمار�ت  ����ش���رك���ة  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار�ت، 
�خلليج  “�آيبيك”،  �ل��دول��ي��ة  �ل��ب��رول��ي��ة 
�لظاهرة.  “جلفار”،  لل�شناعات �لدو�ئية 
لال�شتثمار�ت  �ل��ر�ك��م��ي  �لر�شيد  وب��ل��غ 
�لإمار�تية �ملبا�شرة يف رومانيا نحو 660 
مليون درهم بنهاية عام 2020، و�رتكزت 
و�لغاز  �لنفط  �ل�شتثمار�ت على قطاعات 
و�لت�شييد  و�ل��ب��ن��اء  و�ل��ع��ق��ار�ت  �لطبيعي 
و�لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية و�لدو�ئية 
�حلبوب  وزر�ع��ة  �لتجميل  وم�شتح�شر�ت 

و�لنقل و�خلدمات �للوج�شتية.

- الإمارات اأكرب م�سّدر لرومانيا على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�143 مليون درهم يف 2021
- 660 مليون درهم حجم الر�سيد الرتاكمي لال�ستثمارات الإماراتية املبا�سرة يف رومانيا بنهاية 2020

�أحمد علي  �ل�شيد / حممد  فقد 
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املال والأعمال

عمالء من�شة �شيل�شيو�س للعمالت �مل�شفرة يف حالة من �لياأ�س 
•• و��شنطن-�أ ف ب:

ي�شعر عمالء من�شة �شيل�شيو�س خلدمات �لإقر��س للعمالت �مل�شفرة 
بالياأ�س �إذ يكاد �إيرلندي يخ�شر مزرعته ويفكر �أمركي يف �لنتحار 

وتقول �أرملة تبلغ من �لعمر 84 عاًما �إنها خ�شرت كل مدخر�تها.
تلقت  متوز-يوليو،  منت�شف  يف  �إفال�شها  �ل�شركة  �أ�شهرت  �أن  منذ 
بالغ�شب  مليئة  �شابقني  م�شتخدمني  من  �لر�شائل  مئات  �ملحكمة 

و�لعار ويف كثر من �لأحيان بالندم.
ويقول عميل مل يك�شف هويته “كنت �أعرف �أن هناك خماطر. لكن 

بد� �أن �ل�شتثمار ي�شتحق �ملجازفة«.
باإقر��س  تقوم  �لتي  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �لأه��م  بني  �ملن�شة  ه��ذه  كانت 

�إعطاء  دون  لكن  �مل�شارف  دور  وت���وؤدي  �ل��ود�ئ��ع  وتعوي�س  �لأم���و�ل 
�ل�شمانات نف�شها.

للمدخرين   18% عن  تزيد  فائدة  معدلت  تدفع  �ملن�شة  وكانت 
 1،7 عمالئها  عدد  بلغ  حزير�ن-يونيو  يف  للمقر�شني.  و0،1% 

مليونا.
�مل�شفرة  �لعمالت  �شجلته  �ل��ذي  �لكبر  �ل��ر�ج��ع  مو�جهة  يف  لكن 
�لثاين-نوفمرب  ت�شرين  % منذ   60 من  �أك��رث  بيتكوين  فقدت   -
�أو تقدمت  - قامت �لعديد من �ل�شركات بتجميد عمليات �ل�شحب 

بطلب �إ�شهار �لإفال�س يف �لوليات �ملتحدة.
وكتب “�ي �ل” وهو �أحد �لعمالء “من �أم عزباء يف تك�شا�س تعمل 
�لتي  �أم��و�ل��ه  �دخ��ر  هندي  ��شتاذ  �إىل  فو�ترها  لدفع  وتكافح  بكد 

نيابة  �أحت���دث  �أن��ن��ي  �أعتقد   - �ملن�شة  ه��ذه  يف  جبينه  ب��ع��رق  ك�شبها 
و�لكتئاب  و�ل��ع��ار  باخليانة  �أ�شعر  �إن��ن��ي  �أق���ول  عندما  �جلميع  ع��ن 
و�لغ�شب.�أكدت �ملن�شة ورئي�شها �أليك�س ما�شين�شكي �أنها كانت مكاًنا 
4،7 مليار دولر  ب�  �آمًنا لإي��د�ع عمالتها �مل�شفرة. وهي تدين �لآن 

لعمالئها.
�لعامة  �ل��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  يف  عليها  �لط���الع  ميكن  �ل��ت��ي  ر�شائلهم 
كانت  �شو�ء  وخيمة  عو�قب  �لأح��ي��ان  كثر من  ت��روي يف  للمحكمة 

�خل�شارة تقدر مبئات �أو ماليني �لدولر�ت.
وعمالء �ملن�شة من جميع �أنحاء �لعامل من ع�شاق �لعمالت �مل�شفرة 
�ل��ع��دمي��ي �خل���ربة �إىل �مل��روج��ني ل��ه��ذه �لأ���ش��ول �جل��دي��دة، لكنهم 

يتفقون جميعا على نقطة و�حدة هي �أن ثقتهم مل تكن يف حملها.

ن�سخة ا�ستثنائية احتفاًل باليوبيل الذهبي لل�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات 

»�إك�شبو �ل�شارقة« ي�شتعد ل�شت�شافة وتنظيم 11 معر�شًا يف �لربع �لأخري من 2022 

»�ئتمان �ل�شادر�ت« يناق�س جهود دعم �لتنويع �لقت�شادي وتنمية �ل�شادر�ت غري �لنفطية

•• �ل�شارقة-�لفجر:

باملعار�س  حافاًل  مو�شماً  �ل�شارقة  �إم��ارة  ترقب 
و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  و�لفعاليات  �لكربى 
�لتي �شينظمها وي�شت�شيفها مركز �إك�شبو �ل�شارقة 
خالل �لفرة �ملقبلة من عام 2022، حيث ت�شم 
وجتارياً  �قت�شادياً  11 معر�شاً  �لفعاليات  �أجندة 
وثقافياً، و�لتي من �ملنتظر �أن ت�شتقبل طيفاً و��شعاً 
من �ل�شركات و�ل��زو�ر و�خل��رب�ء من خمتلف دول 
�إقليمية  كجهة  �لإم��ارة  مكانة  ير�شخ  مبا  �لعامل، 

ودولية ر�ئدة للمعار�س و�ملوؤمتر�ت.
�لتي �شتنطلق  �ملعار�س و�لأح��د�ث  �أبرز  وتت�شمن 
�آخرها  وتختتم  �أغ�شط�س   26 يف  فعالياتها  �أوىل 
“�ملنتدى  �ملقبلني،   2023 يناير  م��ن  �لأول  يف 
�لدويل لالت�شال �حلكومي” و�لدورة  �ل� 50 من 
“معر�س �ل�شرق �لأو�شط لل�شاعات و�ملجوهر�ت”، 
و”�ملعر�س  �ل�شارقة �لدويل للكتاب”،  و”معر�س 
�لوطني للتوظيف” و”معر�س �لتعليم �لدويل” 
جانب  �إىل  »�إيكر�س«،  �لعقاري  �ل�شارقة  ومعر�س 
للطالء  �خل��ل��ي��ج  م��ع��ر���س  م���ن  �لأوىل  �ل��ن�����ش��خ��ة 
و�لفعاليات  �لتجزئة  و�لعديد من معار�س قطاع 

�لثقافية و�لجتماعية.

تعزيز الأثر القت�سادي لقطاع املعار�س
�لرئي�س  �مل����دف����ع،  ���ش��ي��ف حم���م���د  ����ش���ع���ادة  و�أك�������د 
�لتنوع  ه��ذ�  �أن  �ل�شارقة،  �إك�شبو  ملركز  �لتنفيذي 
�ملركز  يعتزم  �لتي  �لفعاليات  �أج��ن��دة  يف  و�ل��زخ��م 
��شت�شافتها وتنظيمها خالل �لفرة �لقادمة من 
�لعام �جلاري، ياأتي يف �إطار خططه �ل�شر�تيجية 
و�لتنموي  �لقت�شادي  �لأث��ر  تعزيز  �إىل  �لهادفة 
لقطاع �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت يف خمتلف �لقطاعات، 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��دة  �لتنموية  �مل�����ش��رة  ودع���م 
�إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل�����ش��ع��د، وذل���ك 
ل�����ش��اح��ب �ل�شمو  �ل�����روؤى �ل���ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة  يف ظ��ل 
�لقا�شمي،  ب��ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شارقة، يف �شناعة  �لأعلى، حاكم  �ملجل�س  ع�شو 
�ل�شارقة  �إم��ارة  وح�شور  مكانة  وتر�شيخ  �مل�شتقبل 
�لإقليمية  و�ل�شياحية  �لقت�شادية  �خلارطة  على 
و�لعاملية، عرب تطوير �شناعة �ملعار�س يف �لإمارة 
وتعزيز تناف�شيتها و�لنهو�س �مل�شتمر بها لتحافظ 

تقود  �لتي  �مل��دن  �أه��م  م��ن  ك��و�ح��دة  على مكانتها 
�ملركز  �أن  �إىل  م�شر�ً  �ملنطقة،  يف  �ل�شناعة  ه��ذه 
�لقطاعات  كافة  دعم  على  �لعمل  بالعتبار  ياأخذ 
ورجال  �مل�شتثمرين  و��شتقطاب  �ملهمة  و�ملجالت 
�لقطاعات،  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ع���ام���ل���ني  �لأع�����م�����ال 
م���ن خ���الل �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى ت��ق��دمي م��و���ش��م حافل 
�لثقافية  بني  �شتتنوع  �لتي  و�ملعار�س  بالفعاليات 

و�لعقارية و�ل�شناعية و�لتجارية.

نقلة نوعية
و�أ�شار �ملدفع، �إىل �أن قطاع �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت يف 
نوعية  نقلة   2022 ع��ام  �شهد يف  �ل�شارقة  �إم��ارة 
تخ�ش�شاتها  وتنوع  �ملعار�س  ع��دد  ب��زي��ادة  متثلت 
ح��ي��ث مت��ك��ن م��رك��ز �إك�����ش��ب��و �ل�����ش��ارق��ة م��ن تنظيم 
و��شت�شافة 11 معر�شاً وفعالية يف �لن�شف �لأول 
حتقيق  جمعيها  و����ش��ت��ط��اع��ت   ،2022 ع���ام  م��ن 
جناحات متميزة �شو�ء على �شعيد �مل�شاركة �لو��شعة 
من �ل�شركات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية �أو على 
�شعيد �حل�شور �لكبر من �لزو�ر، موؤكد�ً �أن �ملركز 
�ل�شارقة  تعزيز مكانة  �لريادي يف  دوره  �شيو��شل 
كوجهة ر�ئدة لقطاع �شياحة �لأعمال، من خالل 
�لتز�مه بتطبيق �أعلى �ملعاير و�ملمار�شات �لعاملية 
ل�شتقبال  �جلاهزية  وتعزيز  �ملعار�س  تنظيم  يف 
�لزو�ر و�جلهات �لعار�شة من جميع �أنحاء �لعامل، 
متوقعاً �أن ت�شهد هذه �لفعاليات زيادة ملحوظة يف 
�أعد�د �لزو�ر، وذلك يف ظل موؤ�شر�ت �لنمو �ملطرد 
و�لدولية،  و�لإقليمية  �ملحلية  �ل�شياحة  حركة  يف 
و�ل�شمعة �لر�ئدة و�لتجربة �لكبرة �لتي ميتلكها 
مركز �إك�شبو �ل�شارقة يف تنظيم كربى �لفعاليات 

�ملحلية و�لعاملية.

لل�ساعات  الأو�سط  لل�سرق  الذهبي  اليوبيل 
واملجوهرات  

وي��ت��وج م��رك��ز �إك�����ش��ب��و �ل�����ش��ارق��ة ف��ع��ال��ي��ات��ه خالل 
من  ��شتثنائية  ن�شخة  بتقدمي  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ف��رة 
و�ملجوهر�ت،  لل�شاعات  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  معر�س 
حيث �شيحتفل �ملركز باليوبيل �لذهبي للمعر�س 
مبنا�شبة �لدورة �ل� 50 له، و�ملزمع عقدها خالل 
�لفرة من 5 �إىل 9 �أكتوبر �ملقبل و�لتي �شت�شهد 
�أوروب����ا  م�شتوى  ع��ل��ى  متنوعة  دول��ي��ة  م�����ش��ارك��ات 

�لزو�ر  من  جديدة  و�شريحة  �لالتينية  و�أمريكا 
�لعديد  تنظيم  جانب  �إىل  �لإفريقية،  �ل��دول  من 
�أبرزها  وم��ن  �ملبتكرة  و�ل��رب�م��ج  �لفعاليات  م��ن 
�لذهب  من  �ملجموعات  لأح��دث  �خلا�س  �لعر�س 
و�مل��ج��وه��ر�ت و�آخ���ر �لب��ت��ك��ار�ت يف جم��ال ت�شميم 
�ل�����ش��اع��ات �ل��ف��اخ��رة و�لأح���ج���ار �ل��ك��رمي��ة م��ن كل 
�أنحاء �لعامل، بالإ�شافة �إىل عقد ور�س ثقافية عن 
�أنو�عها  حيث  من  �لكرمية  و�لأحجار  �ملجوهر�ت 
وطرق ��شتخر�جها ودولها �لر�ئدة، كما �شي�شيف 
متخ�ش�شة  ل��ل��ح��دث  ج���دي���دة  م��ن�����ش��ات  �مل���رك���ز 
�مل�شاحة  زي���ادة  على  �لركيز  م��ع  بالإك�ش�شو�ر�ت 

مل�شنعي �ل�شاعات �لفاخرة.

دورة جديدة من “اإيكر�س«
قطاع  يف  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج���ال  و�شيكون 
�لعقار�ت و�لبناء و�ملطورين �لعقاريني، على موعد 
�لعقاري  �ل�شارقة  ن�شخة جديدة من معر�س  مع 
�لذي يحت�شنه مركز �إك�شبو �ل�شارقة  “�إيكر�س”، 
من  بتنظيم  ن��وف��م��رب،   27  -24 �ل��ف��رة  خ���الل 
و�شناعة  جت��ارة  وغرفة  �لعقاري  �لت�شجيل  د�ئ��رة 
�لعقار�ت  قطاع  عمل  مبجموعة  ممثلة  �ل�شارقة 
�شركات  ك���ربى  ���ش��ن��وي��اً  وي�شتقطب  �ل�����ش��ارق��ة،  يف 
�لعقاري �ملحلية و�لعاملية،  �لتطوير و�ل�شتثماري 
و�شركات  �ل��ع��ق��اري��ني  �ل��و���ش��ط��اء  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�لت�شميم �لهند�شي، وُمالك و�إد�ر�ت �لعقار�ت.

معار�س نوعية متخ�س�سة
�إك�شبو  مل��رك��ز  �ل�شر�تيجية  �خل��ط��ط  �إط���ار  ويف 
�ل�شارقة �لر�مية �إىل ��شتقطاب �ملزيد من �ملعار�س 
�ل�شارقة،  �إم��ارة  �إىل  �لنوعية  و�لدولية  �لإقليمية 
�لن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  �مل���رك���ز  ي�����ش��ت��ع��د 
 ،2022 ل��ل��ط��الء  �خل��ل��ي��ج  م��ع��ر���س  م���ن  �لأوىل 
و��شعة  م�شاركة  �حل��دث  ي�شهد  �أن  �مل��رق��ب  وم��ن 
�ملتخ�ش�شة  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�شركات  �أب��رز  من 
ونخبة  �لبناء  وم��و�د  �لدهانات  �شناعة  جم��ال  يف 
من �أهم �مل�شنعني وموردي �ملو�د �خلام و�ملوزعني 

و�ملتخ�ش�شني �لفنيني.

فعاليات ثقافية ومعرفية عاملية
و�لتجارة يقدم مركز  �لقت�شاد  وبعيد�ً عن عامل 
ومعرفية  ثقافية  من�شة  ل��زو�ره  �ل�شارقة  �إك�شبو 
�ل�شارقة  “معر�س  ل�  ��شت�شافته  ر�ئدة من خالل 
�لدويل للكتاب” �حلدث �لأ�شخم من نوعه على 
تنظيمه  ع��ل��ى  ت�����ش��رف  و�ل����ذي  �مل��ن��ط��ق��ة،  م�شتوى 
�شنويا  �مل��ع��ر���س  ويحفل  للكتاب،  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة 
�شنوياً  وي�شتقطب  �لثقافية،  �لفعاليات  ب���اآلف 
و�لُكّتاب  و�مل��وؤل��ف��ني  �ل�شخ�شيات  كبار  م��ن  نخبة 
و�لأجانب،  �ل��ع��رب  و�ملثقفني  و�ل�شعر�ء  و�لأدب����اء 
�لدويل  �ملنتدى  فعاليات  �ملركز  �شي�شت�شيف  كما 
�لدويل  �ملركز  ينظمه  �ل��ذي  �حلكومي  لالت�شال 
�لإعالمي  للمكتب  �ل��ت��اب��ع  �حل��ك��وم��ي  لالت�شال 
م�شاركة  ع���ام  ك��ل  يف  وي�شهد  �ل�����ش��ارق��ة،  حل��ك��وم��ة 
و�مل�شوؤولني  �لقر�ر  و�شناع  �ملتحدثيني  من  نخبة 

�حلكوميني، و�لإعالميني و�ملوؤثرين.

تعزيز راأ�س املال الب�سري
ب�شرورة  �لر�شيدة  �لقيادة  لتوجيهات  وجت�شيد�ً 
تعزيز ر�أ�س �ملال �لب�شري وحتقيق �ل�شتثمار �لأمثل 
وتاأهيلهم  وتدريبهم  �لدولة  يف  �ل�شباب  لطاقات 
�أروقة  ت�شهد  لهم،  �ملالئمة  �لعمل  فر�س  وتوفر 
مركز �إك�شبو �ل�شارقة خالل �لفرة من  18- 22 
للتوظيف  �لوطني  �ملعر�س  �ملقبل، تنظيم  �أكتوبر 
ي�شكالن من�شة  �للذ�ن  �ل��دويل  �لتعليم  ومعر�س 
مهار�ت  وتنمية  وتدريب  توظيف  لت�شهيل  مهمة 
�خلريجني  و�إر���ش��اد  وتوجيه  �لإم��ار�ت��ي،  �ل�شباب 

�جُلدد حول كيفية �ختيار م�شار�تهم �ملهنية ب�شكل 
جانب  �إىل  �لعمل  ���ش��وق  �ح��ت��ي��اج��ات  م��ع  يتنا�شب 
دورهما يف ��شتعر��س �خلدمات �جلامعية، وجعلها 
يف متناول �لطلبة و�أولياء �أمورهم لختيار �أف�شل 

�لفر�س �لتعليمية.

دعم قطاع التجزئة
دعم  نحو  �ل�شارقة جهوده  �إك�شبو  ويو��شل مركز 
�جتماعية مميزة يف  �أج��و�ء  �لتجزئة وخلق  قطاع 

منوذجية  ت�شوق  من�شة  وت��وف��ر  �ل�شارقة  �إم���ارة 
ل�شكان �لإمارة وزو�رها، 

جتارية  م��ع��ار���س  تنظيم  �إىل  �شعيه  خ���الل  م��ن 
متنوعة ومن �أبرز هذه �لفعاليات معر�س �لأثاث 
�لكبر،  �مل��ت�����ش��وق  خ�����ش��وم��ات  وم��ع��ر���س   ،360
�ملركز  ليختتم  �مل���د�ر����س،  �إىل  �ل���ع���ودة  وم��ع��ر���س 
“�لت�شفية  م��ع��ر���س  بتنظيم  ف��ع��ال��ي��ات��ه  �أج���ن���دة 
23 دي�شمرب  وذلك خالل �لفرة من  �ل�شتوية” 

�إىل 1 يناير 2023.

•• دبي-و�م:

�ل�شادر�ت،  لئتمان  �لحت���اد  �شركة  عقدت 
�إد�رت�����ه�����ا �ل���ث���اين يف عام  �ج���ت���م���اع جم��ل�����س 
طوق  بن  �هلل  عبد  معايل  برئا�شة   ،2022
�إد�رة  �ملري، وزير �لقت�شاد ورئي�س جمل�س 

�ل�شركة.
�فر��شيا  ع��ق��د  �ل����ذي  �لج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
�لرئي�شية  �لق��ت�����ش��ادي  �لأد�ء  م���وؤ����ش���ر�ت 
لل�شركة حتى مايو من هذ� �لعام، �إىل جانب 
�لتجارة  تعزيز  يف  حققتها  �لتي  �لإجن���از�ت 
�مل��ح��ل��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة م���ن حيث 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لقت�شادي  �لتنويع  دع��م 
غر  �ل�شناعية  �لت�شدير  و��شر�تيجيات 

�لنفطية.
وق����ال م��ع��ايل ع���ب���د�هلل ب���ن ط���وق �مل����ري �إن 
غر  �خلارجية  للتجارة  �لأول��ي��ة  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�ملا�شية  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل  ل��ل��دول��ة  �لنفطية 
�أظ���ه���رت من����و�ً م��ل��م��و���ش��ا ل���ش��ي��م��ا يف حجم 
�ل�������ش���ادر�ت غ���ر �ل��ن��ف��ط��ي��ة و�ل���ت���ي حققت 
�لأول  �لربع  خالل  باملائة   17 بن�شبة  منو� 
م��ن �ل��ع��ام �جل���اري 2022، وه��و م��ا ي�شكل 
موؤ�شر �إيجابي يعك�س كفاءة �لأد�ء �لتجاري 
ل��ل��دول��ة يف ظ��ل �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ر�ه��ن��ة �لتي 
وُي�شكل  ع��امل��ي��اً،  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  ت���و�ج���ه 
�أولوية  �لإمار�تية  �ل�شادر�ت  �أ�شو�ق  تنويع 

�ملقبلة  �ملرحلة  خالل  �لقت�شاد  وز�رة  لدى 
�ل�شادر�ت  لئتمان  �لحت���اد  �شركة  وتلعب 
بالتعاون  �لتوجه  دور� حموريا يف دعم هذ� 
�ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن  �شركائها  خمتلف  م��ع 
بتنمية وتعزيز �ل�شادر�ت �لوطنية بالدولة 

على �مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي.
وخالل �لجتماع، �أ�شاد معاليه باإد�رة �ل�شركة 
�لأ���ش��ه��ر �خلم�شة  �مل��ت��م��ي��زة يف  و�إجن���از�ت���ه���ا 
وم�شاهماتها   2022 ع�����ام  م����ن  �لأوىل 
�ل��ك��ب��رة يف دع���م �ق��ت�����ش��اد دول���ة �لإم�����ار�ت، 
�حلكومية،  �ملبادر�ت  يف  �لفعالة  وم�شاركتها 
ودعمها �لقوي لل�شركات �لإمار�تية يف تعزيز 

قدرتها �لتناف�شية بالأ�شو�ق �خلارجية.
“متا�شياً مع �لتوجيهات  و�أ�شاف بن طوق: 
ل��ق��ي��ادة دول���ة �لإم������ار�ت �لعربية  �حل��ك��ي��م��ة 
�لحت������اد لئتمان  ���ش��رك��ة  ت��ع��م��ل  �مل���ت���ح���دة، 
�ل�شادر�ت يف �إطار �لروؤية �ل�شاملة لالقت�شاد 
�لوطني �لتي ت�شعى �إىل تعزيز جهود �لتنويع 
�لقت�شادي وتنمية �ل�شادر�ت �لوطنية غر 
�لئتمان  ���ش��اه��م��ت ح��ل��ول  وق���د  �ل��ن��ف��ط��ي��ة. 
�ل��ت��ج��اري �ل��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا �ل�����ش��رك��ة يف دعم 
�أ�شو�ق  �ل�شركات �ل�شغرة و�ملتو�شطة وفتح 
مبا  �لتناف�شية  قدر�تها  وتعزيز  لها  جديدة 
يخدم �شيا�شات �لتنويع �لقت�شادي ويحقق 
�ملقبلة.”  للمرحلة  �لدولة  وتوجهات  روؤي��ة 
وحتى مايو 2022، عززت �لحتاد لئتمان 

غر  للتجارة  �لتناف�شية  �لقدرة  �ل�شادر�ت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لنفطية 
�ئتماين  7،307 �شمان  �إ�شد�ر  من خالل 
متجدد حيث بلغت قيمة �لتغطية �لتاأمينية 
4.8 مليار درهم، �أي ما يعادل 14.4 مليار 
درهم من �لتجارة غر �لنفطية لأكرث من 
111 دولة. كما ��شتفاد 15 من �لقطاعات 
�ل��ن��ام��ي��ة م��ن ه���ذه �ل�����ش��م��ان��ات �ل��ت��ي غطت 
6.7 مليار درهم يف �لتجارة �لدولية و7.6 
مليار درهم يف �لتجارة �ملحلية و1.2 مليار 
درهم يف �لتجارة �ملتو�شطة و�لطويلة �لأجل 
و1.3 مليار درهم يف �لتاأمني �شد �ملخاطر 

�ل�شيا�شية.
وت�شمل �لقطاعات �لرئي�شية �لتي ��شتفادت 
م����ن دع�����م �لحت��������اد لئ���ت���م���ان �ل���������ش����ادر�ت 
�ملعد�ت   ،%  18 �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  �خل���دم���ات 
�لآلت   ،%  18 و�لإلكرونيات  �لكهربائية 
 12 �مل����ع����ادن  ���ش��ن��اع��ة   ،%  16 و�مل����ع����د�ت 
 ،%  9 و�لكيماويات  �لبروكيماويات   ،%
و�ل�شناعات �لثقيلة 7 %، و�خلدمات �ملالية 
و�لبنوك 6 %، و�لأدوية و�لرعاية �ل�شحية 
4 %، و�لأغذية و�مل�شروبات 4 % وغرها 

من �لقطاعات.
�لنفطية  غ��ر  �ل��ت��ج��ارة  �شمانات  وت��وزع��ت 
�ل�شادر�ت  لئ��ت��م��ان  �لحت���اد  قدمتها  �ل��ت��ي 
على  �ملا�شية  �خلم�شة  �لأ���ش��ه��ر  م��دى  على 

�مار�ت  خمتلف  م��ن  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
�لدولة كما يلي: �أبوظبي 1.9 مليار درهم؛ 
دبي 9.9 مليار درهم؛ �ل�شارقة 1.5 مليار 
درهم،  مليون   504 �خليمة  ر�أ����س  دره���م، 
�لفجرة 102 مليون درهم، عجمان 282 
مليون درهم، �أم �لقيوين 159 مليون درهم 
لل�شادر�ت  �لرئي�شية  �لوجهات  �شملت  كما 
و�إعادة �ل�شادر�ت �لتي مت تغطيتها بالتاأمني 
�لتجاري من قبل �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  كال من 
و�ململكة  و�لهند  وم�شر  �ل�شعودية  �لعربية 

�ملتحدة وعمان و�لكويت، و�لوليات �ملتحدة، 
و�إيطاليا، وغانا.

ا  �أي�شً �لجتماع  خ��الل  �ملجل�س  ناق�س  وق��د 
�ل�شادر�ت  لئ��ت��م��ان  �لحت����اد  ��شر�تيجية 
تهدف  و�ل���ت���ي   ،2026-2022 ل��ل��ف��رة 
لدولة  �لنفطية  غر  �ل�شادر�ت  تنمية  �إىل 
وت��ق��دمي حلول  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
للتحديات �ملتعلقة بتاأمني �لئتمان �لتجاري 

�أو حلول متويل �مل�شاريع.
 كما �شتدعم �ل�شركة منو �لأعمال �لتجارية 
يف دولة �لإمار�ت مع �لركيز على �ل�شركات 
و�مل���ت���و����ش���ط���ة وحت�������ش���ني فر�س  �ل�������ش���غ���رة 
�إط��الق �لعديد  �لت�شدير وذل��ك من خ��الل 
�لئتمان  ح��م��اي��ة  وح���ل���ول  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن 
ا  �أي�شً �ل�شر�تيجية  وت��ه��دف  و�ل��ت��م��وي��ل. 
�أه�������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �جل����ه����ود  ت��ك��ث��ي��ف  �إىل 
�لدولة.  يف  و�لت�شنيع  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
�لإد�رة طرق تطوير  ��شتعر�س جمل�س  كما 
�لتدقيق  وتنظيم  و�لمتثال  �ملخاطر  �إد�رة 
�لكبر  �لطموح  مع  يتما�شى  مبا  �لد�خلي، 

لل�شركة.
وقال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي، 
وزير دولة للتجارة �خلارجية ونائب رئي�س 
جمل�س �إد�رة �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت: �إن 
على  تاأخذ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ملتنوعة  �لحتياجات  تلبية  �أولوياتها  ر�أ���س 

ل��ل�����ش��رك��ات �ل��وط��ن��ي��ة و�مل�������ش���دري���ن، ف�شال 
وري��ادت��ه��ا كمركز  �ل��دول��ة  تعزيز مكانة  ع��ن 
تهدف  �ل��ت�����ش��دي��ر.  لإع����ادة  �إق��ل��ي��م��ي ودويل 
�ل�شادر�ت،  لئتمان  �لحت���اد  ��شر�تيجية 
و�لتي تتما�شى مع �لأجندة �لوطنية لدولة 
�لتجارة  ل��دع��م  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�خلم�شني  لل�شنو�ت  وروؤيتها  �لنفطية  غر 
م�شتد�م  من���و  ���ش��م��ان  �إىل  �ل���ق���ادم���ة،  ع��ام��ا 
وطويل �لأمد وبناًء على ذلك، تركز �لحتاد 
لئتمان �ل�شادر�ت على دعم �لقطاعات �لتي 
ت��ن��وع �ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي غ��ر �ل��ن��ف��ط��ي وتعزز 
�أولوية وطنية وتلك  �لقطاعات �لتي تعترب 

�لتي توفر منًو� م�شتد�ماً.
ومن جانبه قال عمر �أحمد �شوينع �ل�شويدي، 
و�لتكنولوجيا  �ل�������ش���ن���اع���ة  وز�رة  وك���ي���ل 
�ملتقدمة: �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت �شريك 
رئي�شي يف جهودنا للنهو�س بقطاع �لت�شنيع 
�ملحلي  �ل���ن���اجت  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه  وم�����ش��اع��ف��ة 
�لإجمايل لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�ملبتكرة من حلول  خ��الل جمموعتها  وم��ن 
�لتمويل  وح��ل��ول  �ل�����ش��ادر�ت  �ل��ت��اأم��ني على 
و�ل�شركات  �لكبرة  �ل�شركات  ت�شاعد  �لتي 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة على �لتو�شع و�لتنويع 
فهي  ولذلك  �لت�شغيلية،  �لكفاءة  وحت�شني 
جزء ل يتجز�أ من �ل�شر�تيجية �ل�شناعية 
مليار   300 وم�����ش��روع  ل��ل��دول��ة،  �ل�����ش��ام��ل��ة 

و��شنع يف �لإمار�ت.
ح�شر �جتماع جمل�س �لإد�رة معايل �لدكتور 
ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير دولة للتجارة 
�خلارجية ونائب رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة 
�لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت، �شعادة عمر �أحمد 
�ل�شناعة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��وي��دي،  �شوينع 
�شامح  ���ش��ع��ادة  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لقبي�شي مدير عام �ل�شوؤون �لقت�شادية يف 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف د�ئرة �لتنمية 
�ملهند�س  و�شعادة  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لقت�شادية 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��و���ش��ي،  حممد  �شاعد 
�شعادة  �ل�������ش���ادر�ت،  لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
مرو�ن �أحمد �آل علي مدير عام د�ئرة �ملالية 
�لقا�شمي  �ل�شيخ عمر بن �شقر  يف عجمان، 
�ل�شتثمار  مكتب  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
و�ل��ت��ط��وي��ر يف �إم����ارة ر�أ����س �خل��ي��م��ة، �شعادة 
�لد�ئرة  مدير  نائب  �ليماحي  �شامل  �أحمد 
�ملالية يف �إمارة �لفجرة، �ل�شيد عمر حممد 
�ملمار�شات  مكافحة  �إد�رة  مدير  �حلميدي 
�ل�شيد عامر عبد  �ل�شارة بوز�رة �لقت�شاد، 
�لد�خلي يف  �لتدقيق  رئي�س  كاظم،  �لرحيم 
رجاء  �ل�شيدة  �لوطني؛  دب��ي  �لإم���ار�ت  بنك 
�لتنفيذي  �لرئي�س  نائب   ، �ملزروعي  حممد 
�لجتماع  ح�����ش��ر  ك��م��ا  ه���اي���ف.  فينتيك  يف 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ف��ال�����ش��ي��وين،  ما�شيمو 

ل�شركة �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت.

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)
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 sixty-
seven 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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 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)
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 ninety-
seven 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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 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. SHCFICIREA2022/0000737 civil (partial)
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 seventy-
one 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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 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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الفجر الريا�ضي

�لإم���������ار�ت ي���ق���دم لع��ب��ي��ه �جل���دد 
لو�شائل �لإعالم بح�شور �لإد�رة

�أعلن نادي �لإمار�ت عن تعاقد�ته 
�جلديدة خالل �ملوؤمتر �لتقدميي 
بقاعة �ملوؤمتر�ت �ل�شحفية باإ�شتاد 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  �لإم�������ار�ت  ن����ادي 
رئي�س  �ل��ب��ط��ر�ن  �هلل  عبد  يو�شف 
�لقدم  ك���رة  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
وثاين �شامل �ل�شحي ع�شو جمل�س 
م�شرف  �لعاجل  �هلل  وعبد  �لإد�رة 

عام �لفريق �لأول لكرة �لقدم.
�لالعبني  ت��ق��دمي  �مل���وؤمت���ر  يف  مت 
�لكعبي  �ب������ر�ه������ي������م   �حل������ار�������س 
و�حلار�س �شعود �حلو�شني ، �ملد�فع 

�شيف �ل�شويدي 
، لع����ب �لرت����ك����از ���ش��ع��ي��د ر�����ش���د ، 
�ل��ظ��ه��ر �لأمي����ن �ح��م��د �ل��ي��ا���ش��ي ، 
لع���ب �لرت���ك���از �مل��ق��ي��م ع��م��ر كيتا 
�لرت��ك��از خليفة عبد �هلل  ، لع��ب 
�يري�س،  �ل���ك���ون���غ���ويل  �مل���ه���اج���م   ،
���ش��ه��اب �حلربي  �ل��ظ��ه��ر �لأمي����ن 
�ل��ي�����ش��ار ر����ش��د عبد�هلل  �ل��ظ��ه��ر   ،
ع�شام  �ملغربي  �جل��ن��اح   ، �هلل  م��ال 
�لرب�زيلي  �مل���ه���اج���م  ���ش��ح��ي��ت��ي��ت، 
�لو�شط  ، لع���ب  �أك��و���ش��ت��ا  دي��وغ��و 
�لرب�زيلي و�ندر�شون مور�و ديدي 
�لبلو�شي،  ح�����ش��ن  ح��م��د  �مل���د�ف���ع   ،

�ملهاجم �ل�شنغايل فال مامادو.
يو�شف  رح����ب  �مل����وؤمت����ر  ب���د�ي���ة  يف 
ب��احل�����ش��ور و�لالعبني  �ل��ب��ط��ر�ن  
�جلدد يف قلعة �ل�شقور  كما �شكر 
ب�شكر  حديثه  �ل��ب��ط��ر�ن  و�إ���ش��ت��ه��ل 
�ل�����ش��م��و �حل���اك���م وقال”  ���ش��اح��ب 
ن�شكر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن 
ر�أ���س �خليمة و�شمو  �لأعلى حاكم 
�لقا�شمي  �شعود  بن  �ل�شيخ حممد 

�أح���م���د بن  �ل��ع��ه��د و�ل�����ش��ي��خ  ويل 
�لنادي  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
على �لدعم �لكبر �ملادي و�ملعنوي 
ل��ل��ن��ادي، ن��ح��ن حم��ظ��وظ��ني بهذه 
�لقيادة و�أ�شاف ” بد�أنا منذ نهاية 
�ملو�شم �ملا�شي بو�شع �إ�شر�تيجية 
�أدن����وك  دوري  �إىل  �ل��ف��ري��ق  ع����ودة 
�لآن  �إىل  و�مل��وؤ���ش��ر�ت  للمحرفني 
طيبة يف تنفيذها، و�أ�شاف يف كرة 
�لقدم ل ت�شتطيع �لتوقع بل فقط 

تعمل وتنتظر �لتوفيق من �هلل.
و�أ���ش��اف : نتطلع من خ��الل هذه 
�ل�شعود  حتقيق  �إىل  �لن��ت��د�ب��ات 
�مل��و���ش��م �ملقبل،  �دن����وك يف  ل����دوري 
رغم �شعوبة �ملناف�شات، و�شنو��شل 
بناء فريق قوي قادر على �لظهور 

ب�شكل مميز.
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  وو�������ش�����ل 
�ل�����ش��رك��ة  ح��دي��ث��ه ���ش��اك��ر�ً �للجنة 
�لذي  �لكبر  �ملجهود  على  �لفنية 

ب��ذل��ت��ه م��ع ن��ه��اي��ة �مل��و���ش��م �ملا�شي 
�لفني  للجهاز  �ل��ت��وف��ي��ق  و�أمت��ن��ى 
�لعبيدي  ف��ت��ح��ي  �مل�����درب  ب��ق��ي��ادة 
و�جلهاز �لإد�ري و�لالعبني �جلدد 
�لعام  م��ن  �مل�شتمرين  و�ل��الع��ب��ني 
�ملا�شي  و�شدد �لبطر�ن على �أنهم 
متقبلني لكل �لنقد وكل �لآر�ء من 
و�ل�����ش��ح��اف��ة وقال” ل  �جل��م��ه��ور 
ن�شيق بالنقد ون�شعى �ن تتبو�أ كرة 
�ل��ق��دم ب���الإم���ارة م��وق��ع��اً مم��ي��ز�ً يف 

خارطة كرة �لقدم �لإمار�تية” .
�ل�����ش��رك��ة حديثه  رئ��ي�����س  �إخ���ت���ت���م 
بفريق  ل���ل���ع���ودة  ���ش��ع��ي��ه��م  م����وؤك����د�ً 
د�عياً  �مل��ح��رف��ني  �إىل  �لإم�������ار�ت 
جميع �لالعبني للدفاع عن �شعار 
هدف  لتحقيق  و�ل�����ش��ع��ي  �ل���ن���ادي 

�ل�شعود.
�ل�شحي  ث����اين  م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب 
�إد�رة �لنادي  ع�شو جمل�س �لإد�رة 
بجميع �لالعبني موؤكد�ً لالعبني 

وقوف �لإد�رة خلفهم وت�شهيل كل 
على  ت�شاعدهم  �لتي  �لحتياجات 
جماهر  و�إ���ش��ع��اد  �ل��ه��دف  حتقيق 

�لنادي .
�لعاجل  �هلل  عبد  �شكر  جانبه  من 
على  �لإد�رة  �لفريق  ع��ام  م�شرف 
جمهودها �لكبر و�لتي جعلت من 
هذه �لتعاقد�ت ممكنة وقال: �أ�شكر 
�إد�رة �لنادي على جمهودها �لكبر 
بالتعاقد مع هذه �ملجموعة �ملميزة 

من �لالعبني” ورحب بالالعبني 
يف قلعة �ل�شقور  ومتنى �ن يقدمو� 
ك���ل خ��ربت��ه��م ل��الع��ب��ي �لإم������ار�ت 
�مل����وه����وب����ني �أ�����ش����ح����اب �لع����م����ار 
بالثنائي  رح����ب  ك��م��ا  �ل�����ش��غ��رة 
وو�شفهم  ودي��دي  ديغو  �لرب�زيلي 

بالإ�شافة �حلقيقة للفريق.
ك�����م�����ا حت���������دث خ���������الل �مل������وؤمت������ر 
�لرب�زيلي ديغو وقال:” �إنطباعي 
من  ل��ع��ودت��ي  و�شعيد  ج��ي��د  �لأول 
ج���دي���د ل���ه���ذ� �ل����ن����ادي �ل���ع���ري���ق ، 
ه��ن��ا مو�تية  �لأج�����و�ء  �ن  و�أع��ت��ق��د 
ويتعاملون  م��رح��ب��ني  و�جل��م��ي��ع 
للتعامل  و�ميل  مريحة،  بطريقة 
حتى  منف�شل  ب�شكل  �ملباريات  مع 

ن�شل ملبتغانا”.
�أما زميله �أحمد �ليا�شي  �شكر �إد�رة 
ومتنى  �لثقة  على  �لنادي  ورئي�س 
و�ل�شعود  �لأول  �مل���رك���ز  حت��ق��ي��ق 
�ملحرفني   ل�����دوري  �ل��ف��ري��ق  م���ع 
زمالءه  م��ع  و�ل�شعي  �مل��و���ش��م  ه��ذ� 
طموحات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���الع���ب���ني 

�جلماهر و�إ�شعادها.
ت���ق���دمي كل  �مل����وؤمت����ر مت  يف خ���ت���ام 
لعب على حده وبعدها مت �لتقاط 
�لر�شمية  �جل���م���اع���ي���ة  �ل�������ش���ورة 

لالعبني.

•• �أبوظبي-و�م:

و��شل منتخب �لإمار�ت ��شتعد�د�ته 
فعاليات  يف  م�شاركته  لبدء  �جل���ادة 
ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �ل���ع���امل ل��ك��رة �لقدم 
مبدينة  ت����ق����ام  و�ل�����ت�����ي  �مل������وح������دة، 
 22 مب�شاركة  �لأمريكية  ديرويت 
و12  ����ش���ي���د�ت  ف����رق   10" ف��ري��ق��ا 

فريقا للرجال".
4 دول هي  �مل��ن��ط��ق��ة  وت�����ش��ارك م��ن 

مناف�شات  يف  وم�������ش���ر  �لإم�����������ار�ت 
�ل�����ش��ي��د�ت، و�ل�����ش��ع��ودي��ة و�مل��غ��رب يف 

فئة �لرجال.
وت�شود بعثة منتخب �لإمار�ت �أجو�ء 
من �لتفاوؤل �ل�شديد بتحقيق نتائج 
�لعاملي  �حل������دث  ه�����ذ�  يف  م�����ش��رف��ة 
مبتابعة  �ل���ب���ع���ث���ة  حت���ظ���ى  ..ك�����م�����ا 
و�ه��ت��م��ام م��ع��ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت �شهيل 
ب���ن ف���ار����س �مل����زروع����ي وزي�����رة دولة 
�ل�����ش��ب��اب، رئ��ي�����س جمل�س  ل�������ش���وؤون 

�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�أن  على  �طماأنت  و�ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي، 
�لرتيبات  وف����ق  ي�����ش��ر  ����ش���يء  ك���ل 

�ل�شحيحة.
�لظهور  �لبعثة على  وحثت معاليها 
ب���������ش����ورة م�������ش���رف���ة ت���ل���ي���ق ب���دول���ة 
لأ�شحاب  ي���ق���دم  ومب����ا  �لإم���������ار�ت، 
�ل��ه��م��م م��ن �ه��ت��م��ام ورع���اي���ة، وبذل 
�حلدث  ه��ذ�  يف  ممكن  جهد  �أق�شى 

�لعاملي.

�أمين عبد�لوهاب  �ملهند�س  وحر�س 
لالأوملبياد  �لإق���ل���ي���م���ي  �ل���رئ���ي�������س 
�خل��ا���س �ل����دويل ف���ور و���ش��ول��ه �إىل 
دي�����روي�����ت ع���ل���ى �لط���م���ئ���ن���ان من 
�لألعاب  ع��ام  مدير  �ل��ف��وىل  �شريف 
و�مل�شابقات بالرئا�شة �لإقليمية على 
بالبعثات  �خل��ا���س  �لرتيبات  كافة 
�لعربية، من حيث �لإقامة ومالعب 
�ل��ت��دري��ب، وك��اف��ة �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت قبل 

�نطالق �ملناف�شات �لر�شمية.

وكان وفد �لإم��ار�ت برئا�شة فاطمة 
على  �لوقوف  على  حر�س  �إبر�هيم، 
�لإمار�ت  منتخب  ��شتعد�د�ت  كافة 
م��ب��اري��ات��ه، و�ط���م���اأن على  �أول  ق��ب��ل 
و�شع  مع  �لالعبات  جميع  جاهزية 
برنامج تدريبي مكثف قبل �ملباريات 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  للحفاظ  �ل��ر���ش��م��ي��ة، 
�ل��ف��ن��ي و�ل���ب���دين �ل���ذى و���ش��ل �إليه 
�ملع�شكر�ت  خ�����الل  م����ن  �مل���ن���ت���خ���ب 

�لتدريبية قبل �ل�شفر لأمريكا.

لعبات  �أن  �إبر�هيم  فاطمة  و�أك���دت 
�لظهور  ع���ل���ى  ت���ع���اه���دن  �مل��ن��ت��خ��ب 
�أق�شى  وب������ذل  م�������ش���رف���ة،  ب�������ش���ورة 
مع  �لفريق  �أن  خا�شة  ممكن  جهد 
يف  �ملنطقة  ميثالن  �مل�شري  �شقيقه 
فريق  �أنه  كما  �لن�شائية،  �لقدم  كرة 
�شاحبات  ج����و�ر  �إىل  ي�����ش��م  م��وح��د 
�ملعاقني  غ��ر  م��ن  �أق��ر�ن��ه��م  �لهمم، 
�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  يف  ي��ع��رف  فيما 

�لريا�شات �ملوحدة.

وي���ت���ك���ون م��ن��ت��خ��ب �لإم�����������ار�ت من 
�حلو�شني،  خمي�س  ج��ا���ش��م  ف��اط��م��ة 
ومها  ر����ش��د،  عبيد  ر����ش��د  وغنيمة 
�ل��ب��ل��و���ش��ي، وعائ�شة  م��و���ش��ى حم��م��د 
عبد�لرحمن غياث، و�شيخة حممد 

بني �شمل، و�لد�نة مبارك �ملن�شوري، 
وفدوى  �ملن�شوري،  مبارك  و�شريعة 
ع�����وين ع���ب���د �ل�����ق�����ادر، و�آم����ن����ة فهد 
ع�����ش��ك��ر، وخ��ل��ود ع��ب��د �هلل �خل���وري، 

ومرمي كافور �آل علي.

••   �أبوظبي -و�م:

ي��ح��ت�����ش��ن م�����ش��م��ار ول��ي��ن��ج��ت��ون يف 
�لثنني  �ل���ي���وم  ب��ب��ل��ج��ي��ك��ا  �أو���ش��ت��ن��د 
�شباقات  ل�شل�شلة  �ل�شابعة  �ملحطة 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س 
بن�شختها  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
�ل�29، مب�شاركة جمموعة من نخبة 
�خليل �لعربية يف لقاء �لتحدي �ملهم 
وقيمته  يعك�س مكانة �حلدث  �لذي 

�لعاملية.
�لكاأ�س  ���ش��ب��اق��ات  �شل�شلة  وحت��ظ��ى 
ب��اه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة �شمو  �ل��غ��ال��ي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 

وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
لت�شجيع  دع���م���ا  �ل���رئ���ا����ش���ة،  دي������و�ن 
�لعربي  �خل����ي����ل  ورع�����اي�����ة  �ق���ت���ن���اء 
�لأ���ش��ي��ل ورف��ع��ة ���ش��اأن��ه ب��ك��اف��ة دول 
�لعامل، �متد�د� لنهج �ملغفور له باإذن 
�هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان طيب �هلل ثر�ه.
�خلام�شة  ه��ي  �لبلجيكية  و�ملحطة 
و�إيطاليا  ف��رن�����ش��ا  ب���ع���د  �أوروب������ي������اً 
وب��ول��ن��د� و�ل�����ش��وي��د، و�ل�����ش��اب��ع��ة يف 
�لعام  هذ�  �لبطولة  �شباقات  �شل�شلة 
يف  �لثانية  حمطتها  �أقيمت  بعدما 
��شت�شافة  تون�س  و���ش��ه��دت  �أم��ري��ك��ا 

�أوىل �جلولت �لعربية.

�لبلجيكية  �لقمة  لقاء  يف  وي�شارك 
مرتقبة  م��و�ج��ه��ة  يف  خ���ي���اًل   11
�خليل  م��ر�ب��ط  �أف�����ش��ل  فيها  تلتقي 
ب�شفة  و�أوروب����ا  بلجيكا  يف  �لعربية 
عامة، ويقام �ل�شباق مل�شافة 1800 
للخيول  �لثالثة  �لفئة  �شمن  م��ر 

من عمر 4 �شنو�ت فما فوق.
�ليبهوين  �شهيل  مطر  �شعادة  وق��ال 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل���ظ���اه���ري 
كاأ�س  ���ش��ب��اق��ات  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لعربية:  ل��ل��خ��ي��ول  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�ملحطة  ودور  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ن���وؤك���د 
جناح  مل�����ش��رة  �ل��د�ع��م��ة  �لبلجيكية 
�أجندة �ل�شباقات �ل�شنوية، كما ن�شيد 

�لكاأ�س  تلقاه  �لذي  �ل�شخي  بالدعم 
�لغالية من قبل �لقيادة �لر�شيدة يف 
�شبيل ترجمة �لكثر من �ل�شباقات 

�ملميزة �لتي تقام يف �أعرق �مل�شامر 
�لأوروبية و�لعاملية.

و�أو����ش���ح �ن �مل�����ش��ارك��ة �ل��ك��ب��رة من 

�لأ�شيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل���ي���ول  ن��خ��ب��ة 
ق��ي��م��ة �حلدث  ت��ع��ك�����س  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  يف 
بالن�شبة  و�هميته  �لعاملية  و�شمعته 
ل����ل����م����الك و�مل�������رب�������ني و�مل������درب������ني 

و�لفر�شان يف �أوروبا.
و�أ�شاف �ن �شباق �ملحطة �لبلجيكية 
مي���ث���ل �م�����ت�����د�د� ح��ق��ي��ق��ي��ا و����ش���ورة 
منوذجية ملتانة �لعالقات و�لرو�بط 
�ل��ق��وي��ة م���ع مم��ل��ك��ة ب��ل��ج��ي��ك��ا ويدل 
�أي���������ش����ا ع���ل���ى �ل�������ش���م���ع���ة �مل���رم���وق���ة 
لالإمار�ت ومكانتها �لعاملية �لكبرة 
يف ظل دعم و�هتمام ومتابعة �لقيادة 
مع  �ل��ت��ع��اون  �أوج���ه  لكافة  �لر�شيدة 
�شعادة  و�أ����ش���اد  �ل���ع���امل.  دول  جميع 

ف��ي�����ش��ل �ل����رح����م����اين م�������ش���رف عام 
�لدولة  رئي�س  كاأ�س  �شباقات  �شل�شلة 
�خليول  ب��ت��و�ج��د  �لعربية  للخيول 
�لأبطال من جديد و�مل�شاركة �ملميزة 
يف �شباق �ملحطة �لبلجيكية ما ميثل 
�لكاأ�س  وعر�قة  ملكانة  مهما  �متد�د� 
�لغالية لدى �ملالك و�ملربني ونخبة 
م��ر�ب��ط �خل��ي��ل �ل��ع��رب��ي��ة يف �أوروب����ا 
و�هتمامهم �لكبر لتاأكيد ح�شورهم 
وم�شاركتهم بقوة يف �شباقاتنا بكافة 
لهذه  �لو�شول  �إن  وق��ال  �مل�شامر. 
�ملكانة  �مل��ت��ق��دم��ة وت��ر���ش��ي��خ  �مل��رح��ل��ة 
�مل��رم��وق��ة ل��ل��ك��اأ���س �ل��غ��ال��ي��ة ت��اأت��ي يف 
و�لرعاية  �ل�����ش��دي��دة  �ل����روؤي����ة  ظ���ل 

بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �لكرمية 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لرئا�شة،  دي�������و�ن  وزي������ر  �ل���������وزر�ء 
�لريادي يف جناحات  �ل��دور  �شاحب 
توجيهاته  �ث���ر  �ل��ع��امل��ي��ة،  �شباقاتنا 
�ل�شباقات  �أف�شل  لتقدمي  �مل�شتمرة 
بدول  و�مل��رب��ني  للمالك  و�حل��و�ف��ز 
�لعربي  ب��اخل��ي��ل  ل��اله��ت��م��ام  �ل��ع��امل 
و�لو�شول به لأعلى �ملر�تب �لعاملية 
و�أ�شاف  �لغالية.  �لكاأ�س  بو�بة  عرب 
�شورة  تعك�س  �لكبرة  �مل�شاركة  �أن 
منوذجية ر�ئعة لتفاعل �أ�شرة �خليل 
�لعاملية، مبا يرجم �أهد�ف ور�شالة 

�حلدث يف كل عام.

�لعربية للخيول  �لدولة  رئي�س  لكاأ�س  �لبلجيكية  �ملحطة  يف  �ليوم  تتناف�س  خيال   11

�لإمار�ت يقدم لعبيه �جلدد لو�شائل �لإعالم بح�شور �لإد�رة

منتخب �لإمار�ت يو��شل ��شتعد�د�ته لكاأ�س �لعامل 
لكرة �لقدم �ملوحدة
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•• ريو دي جانريو-و�م:

�لإم��ار�ت من خالل  �إجن��از� جديد� لريا�شة  �أبطال �جلوجيت�شو  �أ�شاف 
يف بطولة �أبو ظبي "جر�ند �شالم" للجوجيت�شو يف  ملونة  ميد�ليات   3
مدينة  يف  حاليا  و�ملقامة   ،  2023 –  2022 ملو�شم  �لأوىل  حمطتها 

ريو دي جانرو �لرب�زيلية.
�إقبال كبر� من لعبي �لنخبة و�شل  و�شهد �ليوم �لثاين من �لبطولة 
�لبطل  بتتويج  و�نتهى  وم�شاركة،  م�شارك   500 من  �أك��رث  �إىل  عددهم 
�لبني/ ل��ل��ح��ز�م  ك��ج��م   "62" وزن  بذهبية  �ل�شحي  خ��ال��د  �لإم���ار�ت���ي 
�لأول  باملركز  �إم��ار�ت��ي  بها لعب  يفوز  مرة  �أول  هذه  لتكون  �ملحرفني 

للحز�م �لبني للمحرفني يف جولة ريو دي جانرو.
و�أحرز �ل�شحي �لذهبية بفوزه على �لالعب �لرب�زيلي جوناثان �شانتو�س 

يف نز�ل قوي ومثر.
ن��ز�ل وزن  �لكلباين ف�شية  �شما  �لإم���ار�ت، وح�شدت  تاألقت لعبات  كما 
4 نز�لت حتى  �لبنف�شجي/�ملحرفات بعدما �جتازت  62 كجم للحز�م 
فريق  من  كابر�ل  فيكتوريا  بالرب�زيلية  جمعها  �ل��ذي  للنهائي  و�شلت 

كا�شرو.
ب�شاير  و�ج��ه��ت  �لبنف�شجي،  للحز�م  كجم   55 وزن  ن���ز�لت  ق��رع��ة  ويف 

4 مناف�شات وح�شدت �لربونزية لت�شيف �ملزيد من �لنقاط  �ملطرو�شي 
لالإمار�ت �لتي �حتلت �ملركز �لثاين بني �لدول بر�شيد 21900 نقطة 
بعد �لدولة �مل�شيفة "�لرب�زيل" �لتي ح�شدت 267000 نقطة، وجاءت 

�لأرجنتني يف �ملركز �لثالث بر�شيد 9600 نقطة.
وح�شدت �أكادميية "جي �ف تيم" �ملركز �لأول بر�شيد 45840 نقطة 
�لأكادميية  وت��األ��ق��ت  نقطة،   18600 بر�شيد  يوناو"  "نوفا  وتلتها 
�لإمار�تية "كوماندو جروب" يف جولة ريو لتحتل �ملركز �لثالث بر�شيد 

نقطة.  16800
وتقام فعاليات �لبطولة و�شط حما�س كبر وت�شجيع وتفاعل كبرين من 
�جلماهر �لعا�شقة للجوجيت�شو من �ملدرجات، خا�شة مع �إقامة �لنز�لت 

يف و�حدة من �أكرث �لدول متابعة لهذه �لريا�شة وممار�شة لها.
مبا�شرة  �مل�شاهدين  من  كبرة  مبتابعة  �لبطولة  فعاليات  حتظى  كما 
نز�لت  بنقل  �أبوظبي ملحريف �جلوجيت�شو �خلا�س  ر�بطة  على تطبيق 

�لبطولت و�لدوريات �لعاملية.
توج  �لرب�زيل حيث  لنجوم  �شهدت هيمنة  �لأول  �ليوم  مناف�شات  وكانت 
م��ن فئة  و�لأ���ش��ود  و�لبني  �لبنف�شجي  �لأح��زم��ة  �أب��ط��ال  م��ن  ع��دد كبر 
بالقرية  �أرينا"  كاريوكا   " �شالة  على  و�مليد�ليات  ب��الأل��ق��اب  �لأ���ش��ات��ذة 

�لأوملبية يف ريو دي جانرو.

وقدم �لالعبون �أف�شل ما لديهم يف كل نز�ل �شعياً حل�شد 3000 نقطة 
ت�شاف �إىل ت�شنيفهم �لدويل يف �لر�بطة.

كا�شيو  �ل��رب�زي��ل��ي  خ��ا���س  كجم" ،   -56" �خل��ف��ي��ف  �ل��ري�����ش��ة  وزن  ويف 
على  ف��از  حيث  �لذهبية؛  �مليد�لية  على  للح�شول  ن���ز�لت   3 مونترو 
ث��م تغلب يف   5-6 ن��اك��ام��ور�  ث��م على خ��ورخ��ي   ،  0-4 خو�شيه روب�شون 

�لنهائي على مو�طنه دومينجو�س �شافيو.
و�أحرز �لرب�زيلي جابرييل مور�ي�س ذهبية مناف�شات وزن �لري�شة "62- 
كجم" بالفوز يف �لنهائي على مو�طنه دوجال�س �شيلفا 2-0 ، فيما فاز 

�لرب�زيلي �لآخر دييجو كاليل باملركز �لثالث.
�ملناف�شات قوية و�شمت  "69- كجم"، كانت  ويف نز�لت �لوزن �خلفيف 
نز�لت   3 �إىل  ر�ف��ائ��ي��ل من�شور  �ل��رب�زي��ل��ي  و�ح��ت��اج  ب����ارز�،  13 لع��ب��اً 
ليحقق �مليد�لية �لذهبية بعد �لتغلب على مو�طنه تياجو ماركيز 2-5 
�لثالث �لرب�زيلي �لآخر جو�و ريبرو. كما  �لنهائ، فيما فاز باملركز  يف 
�شيطر �لرب�زيليون على �ملر�كز �لأوىل يف نز�لت �لوزن �خلفيف "77- 
كايو  مو�طنه  على  �ل��ف��وز  بعد  بالذهبية  �أروج���و  �أدري��ان��و  وت��وج  كجم"، 

�شيربيانو يف �لنهائي فيما �أحرز بيدرو نيتو �ملركز �لثالث.
ويف نز�لت �لوزن �ملتو�شط "85- كجم"، فاز �لرب�زيلي فرناندو رو�شا 
و�أحرز  �لنهائي،  يف  �ألفي�س  ل��و�ن  مو�طنه  على  �لتغلب  بعد  بالذهبية 

فابري�شيو �أروجو �ملركز �لثالث.
�جلوجيت�شو  ملحريف  �أبوظبي  ر�بطة  ع��ام  مدير  �لبحري  ط��ارق  ووج��ه 
�ملنظمة للحدث �ل�شكر �إىل �شعادة عبد �ملنعم �لها�شمي رئي�س �لحتادين 
لدعمه  �ل���دويل  �لحت���اد  لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  و�لآ���ش��ي��وي  �لإم���ار�ت���ي 
�لر�بطة ومتابعته �لدقيقة لتطوير وتو�شيع ن�شاطها لي�شمل كل قار�ت 
لتعزيز  �لتنظيم  و�حر�فية  كفاءة  برفع  �مل�شتمرة  وتعليماته  �ل��ع��امل، 

مكانة �أبوظبي كاأكرب مطور لريا�شة �جلوجيت�شو يف �لعامل.
كما �أ�شاد �لبحري بالإقبال �لكبر على �مل�شاركة يف �لبطولة من خمتلف 
ت��اأك��ي��د� على جن��اح م�شرة جولت  �ل��ع��امل معترب� ذل��ك  جن��وم و�أب��ط��ال 

�أبوظبي جر�ند �شالم يف مو�شمها �لثامن �لناجح على �لتو�يل.
�لإم��ار�ت��ي ويف مقدمتهم  �ملنتخب  نتائج لعبي ولعبات  �أثنى على  كما 
�لبطولة  �أن  خا�شة  �ملطرو�شي،  وب�شاير  �لكلباين  و�شما  �ل�شحي  خالد 
تقام يف و�حدة من �أهم قالع ريا�شة �جلوجيت�شو يف �لعامل، حيث متتلك 

�لرب�زيل �أكرب عدد من ممار�شي وممار�شات �للعبة يف �لعامل.
�أك����رث دول����ة يف �ل��ع��امل �م��ت��الك��ا ل��الع��ب��ني و�لالعبات  وت��ع��د �ل���رب�زي���ل 
�أل��ف لعب   14 �مل��ح��رف��ات م��ن حاملي �حل���ز�م �ل���ش��ود مب��ا يزيد على 
ولعبة حز�م �لأ�شود، كما توجد �أكرث من 21 �ألف �أكادميية خا�شة لن�شر 

وتطوير �للعبة يف �لرب�زيل.

••�أبوظبي-�لفجر

�إىل  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  ل��ل��ج��ودو  �لإم�����ار�ت  منتخب  بعثة  ت�شل 
�آ�شيا  مدينة نور �شلطان يف كاز�خ�شتان للم�شاركة يف بطولة 
خالل  هناك  �ملقامة  �لنخبة  لأب��ط��ال  و�ل��ف��ردي  للمنتخبات 
�لفرة من �لفرة من 4 وحتى 6 �أغ�شط�س �حلايل مب�شاركة 
200 لعب ولعبة من 20 دولة حتى �لآن، و�لتي تتقدمها 
�لإمار�ت،  منتخبات  يف  تتمثل  �آ�شيوية  عربية  منتخبات   5

قطر، �لكويت، لبنان، و�ليمن.
وير�أ�س بعثة منتخبنا �لوطني للجودو �ل�شيد نا�شر �لتميمي 
�أم���ني �ل�شر �ل��ع��ام ل��الحت��اد �أم���ني ���ش��ن��دوق �لحت���اد �لدويل 

بجانب  �شيكروف،  فيكتور  �مل��درب  من  كاًل  وت�شم  للجودو، 
6 لعبني وهم: جور�م �شغيلي �لذي ي�شارك يف وزن �خلفيف 
حتت 66 كجم، و�شعيد �لنقبي يف وزن حتت 73 كجم، با�شو 
نوغز�ري يف وزن حتت 81 كجم، وجريجوريان �آر�م يف وزن 
100 كجم،  ف���وق  ك��و���ش��وف يف وزن  ك��ج��م وز�ف����ر   90 حت��ت 
وماجو ماروف يف وزن فوق 100 كغم بجانب �لوزن �ملفتوح.

و����ش���رح ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئ��ي�����س �حتاد 
�مل�شاركة يف بطولة �لنخبة �لآ�شيوية  باأن  �مل�شارعة و�جلودو 
�لتي  �لإي��ج��اب��ي��ة  للنتائج  مو��شلة  ك��ب��رة  بطموحات  ت��اأت��ي 
،و�لتي  �لبطولت �خلارجية  �ملو�شم يف خمتلف  حتققت هذ� 
�ل��دورة �خلام�شة  للم�شاركة يف  �ل�شتعد�د�ت  ت�شب يف نطاق 

 9 من  �لركية  قونيا  مبدينة  �لإ�شالمي  �لت�شامن  لألعاب 
�إع���د�د  مع�شكر  ي�شبقها  و�ل��ت��ي  �حل���ايل  �أغ�شط�س   18 �إىل 
ق�شر يف �لفجرة عقب �لعودة من كاز�خ�شتان وحتى موعد 
�ل�شفر �إىل تركيا ، كما يت�شمن برنامج �لإعد�د مع�شكر خا�س 
عقب دورة �لت�شامن لالإعد�د �لبدين يف رومانيا، ثم مع�شكر 
�لحتاد  �شيافة  يف  طوكيو  �ليابانية  �لعا�شمة  يف  ��شتثنائي 
�لياباين للجودو ��شتعد�د� لبطولة �لعامل للجودو �لتي تقام 
يف ط�شقند عا�شمة �أوزبك�شتان خالل �لفرة من 2 �إىل 12 
�أكتوبر �لقادم، قبل ��شت�شافة بطولة �أبو ظبي جر�ند �شالم 
�لقادم،  �أكتوبر   23 �إىل   21 م��ن  �مل��ق��ررة  للجودو،  �ل��ك��ربى 

باإ�شر�ف �لحتاد �لدويل للجودو.

�ل�شحي و�لكلباين و�ملطرو�شي يح�شدون 3 ميد�ليات ملونة يف جولة ريو دي جانريو جر�ند �شالم للجوجيت�شو

جودو �لإمار�ت ي�شل �ليوم �إىل كاز�خ�شتان للم�شاركة يف بطولة �آ�شيا

•• �أبوظبي-و�م:

بطولة  على  هيمنته  لل�شيد�ت  �لقدم  لكرة  �لرب�زيلي  �ملنتخب  و��شل 
�لن�شخة  بلقب  وتوج  �لن�شائية  �لقدم  لكرة  �جلنوبية  �أمريكا  �أمم  كاأ�س 
�لتا�شعة من �لبطولة بالتغلب على نظره �لكولومبي 1-0 �شباح �أم�س 

�لأحد بتوقيت �لإمار�ت.
و�أحرز �ملنتخب �لرب�زيلي لقب �لبطولة للن�شخة �لر�بعة على �لتو�يل 
و�لثامنة يف تاريخه فيما كان �للقب �لوحيد �لآخر يف تاريخ �لبطولة 

من ن�شيب �ملنتخب �لأرجنتيني عرب ن�شخة 2006 .
و�أنهى �ملنتخب �لرب�زيلي مغامرة نظره �لكولومبي يف هذه �لن�شخة، 

ديبنها  �شجلته  نظيف  بهدف  عليه  وتغلب  كولومبيا،  ��شت�شافتها  �لتي 
م��ن ���ش��رب��ة ج����ز�ء يف �ل��دق��ي��ق��ة 39 ل��ي��ك��ون �ل��ه��دف �خل��ام�����س ل��ه��ا يف 
�لبطولة بالت�شاوي مع زميلتها �أدريانا يف �ملركز �لثاين بقائمة هد�فات 

�لبطولة.
�لن�شخة  ه��ذه  ه��د�ف��ة  لقب  رودري��ج��ي��ز  ياميال  �لأرجنتينية  و�أح����رزت 
6 �أهد�ف فيما فازت �لكولومبية ليند� كاي�شيدو بلقب �أف�شل  بر�شيد 
بهذه  م��رم��ى  حار�شة  �أف�شل  لقب  لورينا  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  و�أح����رزت  لع��ب��ة 

�لن�شخة من �لبطولة.
منتخب  على  بتغلبه  �ل��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  ف��از  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ملنتخب  وك���ان 

بار�جو�ي 3-1 يف مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع.

منتخب �لرب�زيل يفوز على نظريه �لكولومبي 
ويتوج بلقب كاأ�س �أمريكا �جلنوبية لل�شيد�ت
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�ختتم ريال مدريد، بطل �لدوري �لإ�شباين ودوري �أبطال �أوروبا، جولته 
�لأمركية �ل�شتعد�دية للمو�شم �لكروي �جلديد بالفوز على يوفنتو�س 

�لإيطايل -2�شفر �ل�شبت على ملعب "روز بول" يف با�شادينا 
بولية كاليفورنيا.

�شد  �لأوروب��ي��ة  �ل�شوبر  �لكاأ�س  مبار�ة  خلو�س  وحت�شر�ً 
�أينر�خت فر�نكفورت �لأملاين، بطل م�شابقة "يوروبا ليغ"، 

لريال  �لإي��ط��ايل  �مل��درب  ب��د�أ  �آب-�أغ�شط�س،  من  �لعا�شر  يف 
بنف�س  �ل�شابق يوفنتو�س  �ملبار�ة �شد فريقه  �أن�شيلوتي  كارلو 

�لإنكليزي يف  �أيار-مايو على ليفربول  �لتي فازت يف  �لت�شكيلة 
نهائي دوري �أبطال �أوروبا.

و�أثمر خيار �أن�شيلوتي عن منح �لنادي �مللكي فوزه �لأول يف جولته 
�أم���ام غ��رمي��ه �ملحلي بر�شلونة  ب��اخل�����ش��ارة  ب��د�أه��ا  �ل��ت��ي  �لأم��رك��ي��ة 

�ملك�شيكي  �أم��رك��ا  كلوب  مع  بالتعادل  ثم  فيغا�س،  ل���س  يف  �شفر1- 
فر�ن�شي�شكو. �شان  يف   2-2

�لفرن�شي كرمي  �فتتح  �لبد�ية حني  نو�ياه منذ  ريال عن  وك�شف 
بنزمية �لت�شجيل بعد 8 ثو�ٍن فقط �إثر متريرة من �لأوروغوياين 

فيديريكو فالفردي، لكن �حلكم �ألغى �لهدف.
ب��ال��ف��وز على  �ل���ذي �ف��ت��ت��ح ج��ول��ت��ه �لأم��رك��ي��ة  وح�����ش��ل يوفنتو�س 
على   ،2-2 بر�شلونة  م��ع  �لتعادل  قبل   2-2 �ملك�شيكي  ت�شيفا�س 

13 حني �رتدت �لكرة من  �أخطر فر�شه خالل �للقاء يف �لدقيقة 
�لعار�شة �إثر ركلة حرة نفذها ليوناردو بونوت�شي.

وجاء رد ريال مثمر�ً �إذ �فتتح �لت�شجيل يف �لدقيقة 19 من ركلة جز�ء 
نفذها بنزمية بعد خطاأ يف �ملنطقة �ملحرمة من �لرب�زيلي د�نيلو 

على مو�طنه فيني�شيو�س جونيور.
بانت�شار  �لأمركية  �إنهاء جولته  على  ريال عازماً  وبد� 

يف  �أل��ي��غ��ري  ما�شيميليانو  �مل���درب  ف��ري��ق  مبحا�شرته 
قريباً  وك��ان  �ل��ث��اين،  �ل�شوط  �نطالق  مع  منطقته 

م��ن �ل��ه��دف �ل��ث��اين ل��ول ت��األ��ق �حل��ار���س ماتيا 
برين يف �شد ت�شديدة من ز�وي��ة �شيقة 

لد�نيال كارفاخال، ثم كرة من خارج �ملنطقة لبنزمية )62(.
وكانت تلك �ملحاولة �لأخرة لبنزمية يف �للقاء �إذ كان من �شمن ت�شعة 
من  حار  ت�شفيق  و�شط  �مللعب  من  ليخرج  �أن�شيلوتي،  �أجر�ها  تبديالت 
�أل��ف متفرج   94 ق�شم كبر من جمهور بلغ ع��دده �لإجمايل قر�بة 
يف مدرجات "روز بول" �لذي كان م�شرحاً لتتويج �لرب�زيلي بلقبها 
على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مونديال  يف   1994 ع��ام  �ل��ر�ب��ع  �لعاملي 

ح�شاب �إيطاليا.
بهم  زج  �لذين  �لالعبني  �شمن  من  �إ�شين�شيو  ماركو  وك��ان 
�لهدف  باإ�شافة  ب�شمته  ت��رك  م��ا  و�شرعان  �أن�شيلوتي، 
 ،)69( فاييخو  خي�شو�س  م��ن  عر�شية  بعد  �ل��ث��اين 
ح��ا���ش��م��اً ب��ذل��ك �مل���و�ج���ه���ة �ل��ت��ي ك����ان ف��ي��ه��ا ريال 
�لطرف �لأف�شل ب�شكل كبر لدرجة �أن حار�شه 
�لبلجيكي تيبو كورتو� كان �حلا�شر �لغائب 
�لنادي  ف��ر���س  ن����درة  ب�����ش��ب��ب  �ل��ل��ق��اء  يف 

�لإيطايل.

بد�أ بايرن ميونيخ �لأملاين عهده �جلديد من دون هد�فه �لبولندي روبرت 
ليفاندوف�شكي، حمرز�ً لقب �لكاأ�س �ل�شوبر �لأملانية للمو�شم �لثالث تو�لياً، 
�ل�شنغايل  �جلديد  لو�فده  هدف  بينها   ،3-5 بنتيجة  ليبزيغ  على  بفوزه 

�شاديو مانيه.
وتناوب على ت�شجيل خما�شية بايرن ميونيخ جمال مو�شيال )14(، مانيه 
)31(، �لفرن�شي بنجامان بافار )45(، �شرج غنابري )66(، ولورو� �شانيه 
كري�شتوفر  �لفرن�شي   ،)59( هال�شتنربغ  مار�شيل  �أح��رز  فيما   ،)8+90(
�أه���د�ف  �أومل����و )89(  د�ن��ي��ال  نكونكو )77 م��ن رك��ل��ة ج����ز�ء(، و�لإ���ش��ب��اين 

ليبزيغ.
وقال غنابري بعد �لفوز "ناأمل كثر�ً يف هذ� �ملو�شم، �أن نكون يف �لقمة مرة 
�أخرى يف �لبوند�شليغا، �لفوز بالكاأ�س، و�شرنى يف دوري �لأبطال. �ليوم لعبنا 

مبار�ة جيدة. كان من �ملهم بالن�شبة لنا �لفوز و�لظفر بهذه �لكاأ�س".
وهي �ملبار�ة �لأوىل �لر�شمية للنادي �لبافاري منذ رحيل جنمه ليفاندوف�شكي 

�إىل بر�شلونة �لإ�شباين، وتعاقده مع مانيه من ليفربول �لإنكليزي.
وكان �ملدرب يوليان ناغل�شمان �لذي قاد بايرن ميونيخ �ملو�شم �ملا�شي �إىل 
�للقب �لعا�شر تو�لياً يف �لبوند�شليغا بف�شل �لأهد�ف �ل�35 لليفاندوف�شكي، 

ن�شيطاً يف �شوق �لنتقالت.
�لإنكليزي،  ليفربول  �شفوف  من  �إفريقي،  لعب  �أف�شل  مانيه،  مع  تعاقد 
مقابل  يوفنتو�س  من  ليخت  دي  ماتي�س  �لهولندي  �ملنتخب  دف��اع  وقطب 
�أياك�س  ثنائي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دولر(،  مليون   68.2( ي���ورو  مليون   67
خر�فنربخ،  ور�ي���ن  م���زر�وي  ن�شر  �ملغربي  �ل���دويل  �لهولندي  �أم�����ش��رد�م 
و�ملهاجم �لفرن�شي �لو�عد ماتي�س تل من رين كبديل حمتمل طويل �لأمد 

لليفاندوف�شكي.
ل�شالح  هدفاً   344 ت�شجيله  بعد  �لإ�شباين  بر�شلونة  �إىل  �لبولندي  غ��ادر 
�لفريق �لبافاري، ليحتل �ملركز �لثاين يف قائمة هد�فيه �لتاريخيني خلف 

�لر�حل غرد مولر فقط.
لكن ناغل�شمان يعتقد �أن قيمة �شفقة بيع ليفاندوف�شكي )45 مليون يورو( 

كانت جيدة لناديه.
ناغل�شمان  ل��رج��ال  �أرينا" ف��ر���ش��ة  ب���ول  "ريد  ملعب  ع��ل��ى  �مل���ب���ار�ة  وك��ان��ت 

ل�شتهالل �ملو�شم �جلديد بقوة، �أمام فريقه �ل�شابق، وهذ� ما ح�شل.

و�فتتح بايرن �لت�شجيل عن طريق مو�شيال �لذي ��شتغل كرة و�شلته م�شتتة 
�إىل  �أر�شية ز�حفة د�خل �ل�شباك  من �لدفاع د�خل منطقة �جل��ز�ء، لي�شدد 

ميني �حلار�س �ملجري بير غولت�شي )14(.
�لتعادل بعدما تلقى نكونكو متريرة و�شعته يف  �أدرك ليبزيغ  و�شرعان ما 
مو�جهة �حلار�س مانويل نوير، فاأ�شكن �لكرة �ل�شباك، غر �أن �حلكم �ألغى 

�لهدف بد�عي �لت�شلل.
�لذي و�شلته متريرة  �لنتيجة عن طريق مانيه  بايرن يف م�شاعفة  وجنح 

على طبق من ف�شة من غنابري، لي�شع �لكرة ب�شهولة يف �ل�شباك )31(.
يف  لليفربول،  ه��دف��اً   120 �شجل  �ل���ذي  مانيه  جن��ح  �ل�شبت،  ه��دف  وق��ب��ل 

�لت�شجيل يف �ملبار�تني �لعد�ديتني للنادي �لبافاري للمو�شم �جلديد.
وقبل �لدخول يف �ل�شر�حة، عزز بايرن تقدمه بهدف ثالث بعد عر�شية 

من مو�شيال، قابلها بافار بت�شديدة ي�شارية ��شتقرت يف �ل�شباك )45(.
�أن  �إىل  �لبافارية،  �لكتيبة  �شد  هجماته  ليبزيغ  كّثف  �لثاين،  �ل�شوط  ويف 
جنح هال�شتنربغ يف ��شتغالل عر�شية من ركنية، قابلها ر�أ�شية �شاقطة عجز 

نوير عن �لت�شدي لها )59(.
لكن فرحة ليبزيغ مل تكتمل، �إذ كان �لرد �شريعاً من �لبافاريني، وهذه �ملرة 
عن طريق غنابري �لذي �أكمل ت�شديدة من توما�س مولر �أبعدها �حلار�س، 

و�أودعها �ل�شباك )66(.
و�شّجل مانيه هدفه �ل�شخ�شي �لثاين بكرة �شاقطة د�خل �ملرمى، لكن �حلكم 

�مل�شاعد �أ�شار �إىل وجود ت�شلل ما �أدى �إىل �إلغاء �لهدف.
نفذها  ج��ز�ء  ركلة  من  ثانياً  �شّجل هدفاً  بعدما  �ل��ع��ودة،  يف  ليبزيغ  و�آم��ن 
�آخر ملانيه بد�عي  نكونكو بنجاح )77(، قبل �أن يلغي �حلكم �مل�شاعد هدفاً 

�لت�شلل.
بهجمة  ليبزيغ  �نتف�س  �لأ���ش��ل��ي،  �ل��وق��ت  نهاية  م��ن  و�ح���دة  دقيقة  وقبل 
مرتدة �شريعة و�شلت �إىل �أوملو د�خل منطقة �جلز�ء، ليطلق ت�شديدة �أر�شية 

ز�حفة هزت �ل�شباك و�أعلنت عن �لهدف �لثالث.
وفيما بدت �لأمور �أقرب �إىل �لتعادل ل�شالح ليبزيغ، �أطلق �شانيه ر�شا�شة 
كرة  فا�شتلم  �لبافارية،  �ملناطق  �إىل  ليبزيع  لعبي  كل  تقدم  مع  �لرحمة 
من منت�شف �مللعب قبل �أن يتالعب باملد�فع و�حلار�س وي�شدد �لكرة د�خل 

�ل�شباك )8+90(.

�ل�شوبر  �ل��ك��اأ���س  �أي��ن��ده��وف��ن  �أح�����رز 
للمرة  �ل���ق���دم  ك����رة  يف  �ل��ه��ول��ن��دي��ة 
بفوزه  ت��اري��خ��ه،  ع�����ش��رة يف  �ل��ث��ال��ث��ة 
�مل�شّوق على غرميه �أياك�س �أم�شرد�م 
5-3 على ملعب يوهان كرويف �أرينا 

يف �أم�شرد�م.
و�أم������ام ح��ام��ل ل��ق��ب �ل�������دوري، جنح 
فان  رود  �جل����دي����د  �مل��������درب  رج�������ال 
�لكاأ�س،  بلقب  �مل��ت��وج��ون  ن�شتلروي، 
لعب  م��ن  ثالثية  بف�شل  بالتفوق 
للجناح  وهدفني  تيل  غو�س  �لو�شط 
كودي غاكبو و�ليافع ت�شايف �شيمونز 

19- عاماً-
 �ل���ق���ادم م���ن ب��اري�����س ���ش��ان جرمان 

�لفرن�شي.
�ألفرد  �أي�شاً  �جل��دي��د  �مل���درب  بقيادة 
�����ش����روي����در، ب����دي����ل �إري��������ك ت����ن ه���اغ 
يونايتد  مان�ش�شر  لتدريب  �لر�حل 
�لت�شجيل  �أياك�س  �فتتح  �لإنكليزي، 
ب��ت�����ش��دي��دة قوية  ����ش���اع���ة  ب���ع���د رب�����ع 
يف �ل���ز�وي���ة �ل��ي�����ش��رى �ل��ب��ع��ي��دة عرب 
�شتيفن برخفني �لقادم من توتنهام 
رقم  مقابل  �ل�شيف  ه��ذ�  �لإنكليزي 
مليون   31 ب��ل��غ  ه��ول��ن��دي  ق��ي��ا���ش��ي 

يورو.
ث����ن����ائ����ي����ة قبل  �����ش����ّج����ل  ت����ي����ل  ل����ك����ن 

�ل�شر�حة )32 و45+2 بر�أ�شيتني 
متريرتني  بعد  قريبة(،  م�شافة  من 

من غاكبو.
عرب  �ل���ن���ت���ي���ج���ة  �إىل  �أي����اك���������س  ع������اد 
�لرب�زيلي �لدويل �أنتوين �ثر هجمة 
بهدفني  فوجئ  لكنه   ،)54( مرتدة 

ت�شديدة قوية �شدها  متابعا  لغاكبو 
ح���دود  م���ن  وت���ي���ل  �حل���ار����س )66( 

�ملنطقة �رتدت من �لدفاع )69(.
عندما  �لإث���ارة  من�شوب  �أياك�س  رف��ع 
�ل���ف���ارق ع���رب لع���ب �لو�شط  ق��ل�����س 
بت�شديدة  ق���دو����س  حم��م��د  �ل���غ���اين 

ن�شف طائرة قوية من حدود �ملنطقة 
)72( مقل�شا �لفارق �إىل 4-3.

لكن طرد �ملد�فع �لنيجري كالفني 
�شّعب   )79( �أوغ��ه��ي��ل��وم��ب��ا  ب��ا���ش��ي 
�لذين  �لأر����س  �أ�شحاب  على  �ملهمة 
تلقو� �خلام�س يف نهاية �ملبار�ة عرب 

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

�أوروبا.

�أيندهوفن يحرز �لكاأ�س �ل�شوبر �لهولندية 

»ريال« يختتم جولته �لأمريكية 
بالفوز على يوفنتو�س 

بايرن يحتفظ بالكاأ�س �ل�شوبر 
ويبد�أ عهد ما بعد ليفاندوف�شكي 

ممفي�س  و�ل��ه��ول��ن��دي  دميبيليه  عثمان  �لفرن�شي  �شّجل 
نيويورك  على  �لإ���ش��ب��اين  لرب�شلونة  �ل��ف��وز  ه��ديف  دي��ب��اي 
�لكاتالوين جولته  �لعمالق  ليختتم  �لأمركي  بولز  ريد 

�ل�شيفية �لأمركية دون خ�شارة.
و�شّجل �جلناح �لدويل دميبيليه هدف �لفتتاح بعد �أربعني 
دقيقة عل ملعب ريد بول �أرينا يف هاري�شون )نيوجر�شي( 
�لنتيجة يف �لدقيقة  �أل��ف متفّرج. وع��ّزز ديباي   25 �أم��ام 
87، بعد خم�س دقائق من طرد د�نيال �إيدملان لعب ريد 

بول لتدخل عنيف على �ليافع بابلو توّري.
وفيما مل ي�شجل بعد مهاجم بر�شلونة �جلديد �لبولندي 
�ملخ�شرم روبرت ليفاندوف�شكي، �لقادم من بايرن ميونيخ 

�لأملاين بعد مد وجزر، عاد بر�شلونة �إىل �إ�شبانيا مع ثالثة 
�أرب��ع مباريات يف جولته. وكان قد  �نت�شار�ت وتعادل من 
�ملحلي  6-0، غرميه  �لأم��رك��ي  ميامي  �إن��ر  على  تغّلب 

ريال مدريد 1-0 وتعادل مع يوفنتو�س �لإيطايل 2-2.
هدفه  �شجل  ق��د  دميبيليه  ي��ك��ون  �لت�شجيل،  وبافتتاحه 
�ل��ث��ال��ث يف م��ب��ارت��ني. ب��ع��د مت��ري��رة م��ق�����ش��رة م��ن �لقادم 
قبل  �ليمنى  �جلهة  �خ��رق  ر�فينيا،  �ل��رب�زي��ل��ي  �جل��دي��د 
�أن ي�شجل يف �شباك �حلار�س �لرب�زيلي كارلو�س كورونيل 

بت�شديدة �أر�شية قوية.
يف  ليفاندوف�شكي  م��ن  ب���دًل  دخ��ل  �ل���ذي  دي��ب��اي  و��شتغل 
يف  �لثاين  �لهدف  لي�شجل  دفاعية  معمعة   ،73 �لدقيقة 

نهاية �ملبار�ة.
بر�شلونة مقابل  �إىل  �لقادم  ليفاندوف�شكي،  بدوره، حاول 
لكن  �لأول،  �ل�شوط  �لت�شجيل يف  ي��ورو،  مليون   50 نحو 
ر�أ�شيته مرت فوق �لعار�شة )17(، وبعد هربه من ثالثة 
مد�فعني، �شدد �أي�شاً فوق �لعار�شة )20(، ثم �أهدر عدة 

فر�س �أخرى للت�شجيل.
بوما�س  مبو�جهة  للمو�شم  ��شتعد�د�ته  بر�شلونة  ويختتم 
قبل  ن��و،  كامب  ملعبه  على  �ملقبل  �لأح��د  �ملك�شيكي  �أون���ام 
�أ�شبوع من �نطالق �لدوري �لإ�شباين حيث يحاول مقارعة 
ريال مدريد حامل �للقب بعد حملة تغير�ت جذرية يف 

�شفوف �لفريق.

بر�شلونة يختتم جولة �أمريكية ناجحة بالفوز على نيويورك ريد بولز

لقب  ع��ل��ى  باملناف�شة  �مل�����ش��ري  �لأه��ل��ي  �آم����ال  ت�����ش��اءل��ت 
�لدوري �مل�شري لكرة �لقدم، وذلك بعد �كتفائه بالتعادل 
�ل�شلبي مع م�شيفه �ملقاولون �لعرب  �أم�س �لأول �ل�شبت 
يف �للقاء �ملوؤجل بينهما من �ملرحلة �حلادية و�لع�شرين.

وكانت �لفر�شة قائمة �أمام �لأهلي لال�شتفادة من هذه 
�ملبار�ة �ملوؤجلة من �أجل تقلي�س �لفارق �لذي يف�شله عن 
نقاط،   6 �ىل  �للقب  وحامل  �ملت�شدر  �لزمالك  غرميه 

مع مبار�ة موؤجلة �أخرى يف جعبته �شد �لإ�شماعيلي.
بنقطة  و�ك��ت��ف��ى  وج���ه  �أك��م��ل  ع��ل��ى  ي�شتثمرها  مل  لكنه 
�لتعادل يف لقاء كان بالإمكان �أن تتغر نتيجته لو جنح 
�لتون�شي علي معلول يف ترجمة ركلة جز�ء ح�شل عليها 
فريقه يف �لدقيقة 39، لكنه ف�شل يف و�شع �لكرة بعيد�ً 

عن متناول �حلار�س حممود �أبو �ل�شعود.
وبذلك، بقي �لأهلي ثالثاً بفارق 8 نقاط خلف �لزمالك 
و4 خلف بر�ميدز �لثاين، فيما رفع �ملقاولون ر�شيده 

�ىل 25 نقطة يف �ملركز �ل�شاد�س ع�شر.
عنه  غ��اب��ت  حيث  فنياً،  متو��شعاً  �لأول  �ل�شوط  وج���اء 
�أغلب فر�ته،  �ملتعة و�لث��ارة رغم �شيطرة �لأهلي على 
لكن �لبطء يف تنفيذ �لهجمات كان �لعنو�ن �لعري�س يف 

مو�جهة �لتكتل �لدفاعي ل�"�ملقاولون".
و�أ�شطر �لأهلي لإجر�ء تغيرين مبكرين بخروج �حمد 
عبد �لقادر )8( و�شالح حم�شن )11( بد�عي �ل�شابة 

وحل بدًل عنهما �شالح زياد طارق و ح�شام ح�شن.
م�شار  لتغير  فر�شته  على  ح�شل  �أن��ه  �لأه��ل��ي  و�عتقد 
�ل��ل��ق��اء ح���ني �رت���ك���ب �ح��م��د �ل��ك��وه��ي خ��ط��اأ يف �ملنطقة 
�ملحرمة على ح�شام ح�شن، لكن معلول �أهدر ركلة �جلز�ء 
�ملنطقة  د�خ���ل  عر�شية  بتمريرة  �لتعوي�س  ح���اول  ث��م 
�شددها �ملتابع ح�شام ح�شن بجو�ر �لقائم �لي�شر )40(.

وو��شل �لهلي �شغطه �لهجومي يف بد�ية �ل�شوط �لثاين 
لكن �حلظ عانده بعدما �رتدت �لكرة من �لقائم �لأي�شر 

ملرمى �بو �ل�شعود �إثر ر�أ�شية حلمدي فتحي )48(.
وك��رثت �لخ��ط��اء على ح��دود منطقة �جل���ز�ء م��ن قبل 
لعبي �ملقاولون لكن �لأهلي مل ي�شتفد منها يف ظل تاألق 
�أبو �ل�شعود �لذي وقف يف وجده ت�شديدة �ملايل �ليو ديانغ 

.)85(
ويف مبار�ة �شكلت �فتتاحاً للمرحلة �لثامنة و�لع�شرين، 

تعادل �نبي مع �شيفه �مل�شري 1-1.
تقدم �مل�شري عن طريق �لنيجري �و�شنت �موتو )4( 
�لنتيجة لإنبي  �ي��ب��وك��ا  �وك��وب��ي  وع���ادل م��و�ط��ن��ه ج��ون 
)60( �لذي �أهدر له علي فوزي ركلة جز�ء يف �لدقيقة 

.16
�لثاين  �مل��رك��ز  ن��ق��ط��ة يف   31 �ن��ب��ي ر���ش��ي��ده �ىل  ورف����ع 
ع�شر، وظل �مل�شري يف �ملركز �حلادي ع�شر بر�شيد 32 

نقطة.

�آمال �لأهلي �مل�شري باللقب 
تت�شاءل بتعادله مع »�ملقاولون«
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�ملائية  �لأحياء  حو�س  �أبوظبي،  �كو�ريوم  نا�شونال  �أعلن 
�لأك���رب يف منطقة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، ع��ن �إق��ام��ة خميمه 
ترفيهية  وجهة  توفر  بهدف  نوعه،  من  �لأول  �ل�شيفي 
مم��ي��زة لأط���ف���ال �أب���وظ���ب���ي ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع �ن��ت��ه��اء �لعام 
13 عاماً  �إىل   5 ب��اأع��م��ار  �لأط���ف���ال  وي��ح��ظ��ى  �ل��در����ش��ي. 
�لإمارة  يف  �لأح��دث  �ل�شيفي  �ملخيم  يف  �مل�شاركة  بفر�شة 
و�ل�شتفادة من برناجمه �لتعليمي �لذي ي�شم جمموعة 
�لتي  �لتفاعلية  و�لتجارب  �لبدنية  �لأن�شطة  من  و��شعة 

تعزز مهار�تهم �لذهنية. وت�شم �أن�شطة �ملخيم، �لذي ُيقام 
متنوعة  قائمة  �أغ�شط�س،   26 حتى  �لأ�شبوع  �أي��ام  خالل 
لالأطفال  ت�شمن  �لتي  �ملميزة  �لتفاعلية  �لأن�شطة  م��ن 

ق�شاء �إجازة �شيف ��شتثنائية.
وتتيح زيارة �لأطفال مل�شروع �لقناة، �إحدى �أ�شهر وجهات 
تعلم  فر�شة  �حلياة،  �أ�شلوب  لتجارب  �ل�شياحية  �أبوظبي 
م���ه���ار�ت ج���دي���دة و�ل���ش��ت��م��ت��اع ب��ا���ش��ت��ك�����ش��اف �ل��ك��ث��ر من 

�ملعلومات �ملمتعة.

�حلبوب  زر�ع���ة  طريقة  تعلم  بفر�شة  �ل��ط��الب  ويحظى   
وفرز �ملو�د �لقابلة لإعادة �لتدوير و�لطالع على �أ�شا�شيات 
ومبادئ كيمياء �ملاء. كما يح�شل �مل�شاركون يف �ملخيم على 
�ملائي  �حلو�س  يف  �ملوجودة  �لكائنات  مع  �لتفاعل  فر�شة 
مبختلف �أنو�عها، وتعلم كيفية �لك�شف عن وجود �لنفايات 
يف معدة �شلحفاة �لبحر، بالإ�شافة �إىل �مل�شاركة بربنامج 
�أ�شا�شيات تدريب �حليو�نات باإ�شر�ف مبا�شر من �ملدربني 

�ملخت�شني يف �حلو�س �ملائي.

»نا�شونال �كو�ريوم �أبوظبي« يطلق �أول خميم 
�شيفي لالأطفال ويقدم جمموعة من �لأن�شطة �ملمتعة

�أبوظبي  ك��المي  �ل�شيف، يعترب  �أ�شهر  �رتفاع درج��ات �حل��ر�رة خ��الل  مع 
مرفق  يوفر  �إذ  و�ملمتعة،  �ملميزة  �لت�شلق  ه��و�ي��ة  ملمار�شة  �لأم��ث��ل  �مل��رف��ق 
�لرفيه �لريا�شي و�ملغامر�ت �لد�خلية �لأبرز يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة جم��م��وع��ة م��ن �ل�����دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ري��ا���ش��ة �لت�شلق 
�أو  �ملبتدئني  من  كانو�  �شو�ء  �لفئات،  خمتلف  من  �جلميع  تنا�شب  �لتي 

�ملحرفني. 
وميكن للمبتدئني من عمر 13 �شنة وما فوق بدء رحلتهم يف عامل �لت�شلق 
�لت�شلق  �أ�شا�شيات  ت�شرح  �لتي  �لتعريفية  �ل���دورة  يف  �مل�شاركة  خ��الل  من 
�شيتمكن  حيث  �لبيالي،  جهاز  بو��شطة  و�لت�شلق  �لبولدرنغ  حبال  بدون 
�مل�شاركون عند �ختتام هذه �لدورة من ت�شلق �جلدر�ن بدون حبال و�لت�شلق 

�أو �حل�شول  لوجود م�شرف  دون �حلاجة  ب�شكل م�شتقل،  �لبيالي  بجهاز 
على �أي تدريب �إ�شايف. وتعترب �لدورة �لتدريبية منا�شبة لل�شيوف �لذين 
ل ميتلكون �أية خربة �شابقة يف �لت�شلق، وت�شتغرق 4 �شاعات ون�شف لتمثل 
�ملقدمة �لتعريفية �لأمثل حول �لت�شلق.  ومبجرد �إتقان �أ�شا�شيات ومبادئ 
�لت�شلق، ينتقل ع�شاق ريا�شة �لت�شلق �إىل �خلطوة �لتالية نحو �لحر�ف 

مع تعلم �أ�شلوب توب روب حيث يوفر كالمي �أبوظبي دورة تدريبية حول 
�لت�شلق باأ�شلوب توب روب وكيفية ربط عقدة �حلبال ب�شكل رقم 8، وكيفية 
و�شيتمكن  �حل��ب��ال،  لتثبيت  �شريك  وج��ود  عند  و�لت�شلق  �حل��ب��ال  تثبيت 
تدريبية  دورة  يف  �لت�شلق  م��ه��ار�ت  �ت��ق��ان  م��ن  �ل���دورة  ه��ذه  يف  �مل�شاركني 

ت�شتغرق 9 �شاعات مق�شمة على مد�ر يومني.

»كالمي �أبوظبي« يتيح ل�شيوفه فر�شة �شقل مهار�تهم يف �لت�شلق �لد�خلي هذ� �ل�شيف

�لأول  �أم�����س  �شباح  �ل�شابعة  �ل�شاعة  يف  �نطلق 
�لهايك  ف��ع��ال��ي��ات   2022 ي��ول��ي��و   30 �ل�����ش��ب��ت 
قاعة  يف  يقام  �ل��ذي  لل�شيد�ت  �ملخ�ش�س  �لثلجي 
�شكي دبي �لثلجية، وينظمه جمل�س دبي �لريا�شي 
بالتعاون مع مول �لإمار�ت �شمن مبادرة �شيفنا 
ريا�شي، ويهدف �إىل ت�شجيع �لن�شاء على ممار�شة 
باردة  �أج���و�ء  و�شط  �ل��ب��دين  و�لن�شاط  �لريا�شة 
وحيوتهن  ن�����ش��اط��ه��ن  ع��ل��ى  للمحافظة  منع�شة 

خالل �إجازة �ل�شيف.
�لهايك �لثلجي ،�شنو هايك، �لذي يقام لأول مرة 
د�خل �لقاعات �لثلجية �ملغلقة، �شيكون عبارة عن 
ت�شلق �مل�شار�ت �لثلجية �ملرتفعة ملدة �شاعة كاملة 
يف جتربة فريدة لن تن�شى للم�شي يف درجة حر�رة 
ويتو��شل  �ل�����ش��ف��ر،  حت��ت  درج����ات   4 �إىل  ت�����ش��ل 
�لت�شجيل للم�شاركة يف �حلدث حتى منت�شف ليل 
https://www. جلمعة من خالل �لر�بط�
skidxb.com/slope/booking/
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�لعربي للطفل بجمال  �أع�شاء  �لربملان  �لعربي من  �لوطن  �أطفال  �أعجب 
مدينة خورفكان وباملو�قع �لأثرية و�ل�شياحية �ملتنوعة خالل تو�جدهم على 

�أر�س �إمارة �ل�شارقة للم�شاركة يف �أعمال جل�شتهم �لر�بعة .
بال�شارقة  و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن���اء  هيئة  ��شت�شافت  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�أب���رز مباين  على  �لط���الع  �شملت  ح��رة  ج��ول��ة  و��شطحابهم يف  ل��الأط��ف��ال 
و�شروح مدينة خورفكان �لتي ُتربز قيمتها �لثقافية و�لعمر�نية و�ل�شياحية 
و�كت�شاف منتج �لإمارة �ل�شياحي و�لثقايف وعرفتهم على ما ت�شمه مدينة 
�ل�شياحة خالل هذ�  لت�شبح مق�شد  ر�ئ��دة خولتها  خورفكان من مقومات 
�مل�شاركني يف  دول��ة من  �شبعة ع�شرة  68 طفال وطفلة من  . وتعرف  �لعام 

يف  و�ملنعقد  للطفل  �لعربي  �لربملان  �أعمال  من  و�لأخ��رة  �لر�بعة  �جلل�شة 
يف  �ل�شياحية  �مل��و�ق��ع  �أب��رز  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة  �ل�شارقة 
و�لتي  �ملختلفة  �ل�شياحية  ومو�قعها  ربوعها  بني  وتنقلو�  خورفكان  مدينة 

نالت �إعجابهم ب�شكل لفت .
روؤية  على  ت��ع��رف��و�  ل��الأط��ف��ال  وتثقيفية  �شياحية  ج���ولت  �لهيئة  ونظمت 
�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
باإن�شاء �ملعامل �ل�شياحية يف كافة �ملناطق  �ل�شارقة يف �لتو�شع  �لأعلى حاكم 
و�ملدن وخا�شة يف مدينة خورفكان لت�شمل �لزيار�ت يف بد�يتها �شد �لرفي�شة 

كاأول مز�ر �شياحي وتعرفو� على طبيعتها.

�أطفال �لربملان �لعربي يعجبون بجمال مدينة خورفكان خالل زيارة معاملها

�لإم���ار�ت  �أط��ل��ق م��ول  �ل�شيفية،  �لعطلة  ب��دء  م��ع   
�ملركز  �أول، يف  خدمة ت�شوق جديدة يف يهال زم��ان 
بالتعاون  �أول.  زم���ان  �ل��ف��ري��د،  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ث��ق��ايف 
�لآن  لالأطفال  Cuckoo’sميكن  ك��وك��وز    م��ع 
�ل�شتمتاع بتجارب تعليمية مليئة باملرح لالحتفال 
بينما  �جل��ذ�ب��ة  وتقاليدها  للبالد  �لغني  ب��ال��ر�ث 
يقوم �لأهل يف �لت�شوق. تعمل �خلدمة يف �لأيام من 
�لثنني �إىل �لأحد من �لو�حدة ظهر�ً �إىل �لعا�شرة 
م�����ش��اًء، ح��ي��ث ي��ت��م ع��ر���س �أف�����ش��ل م��ا يف �لإم�����ار�ت 
وحا�شرها  �ملا�شي  تاريخها  م��ن  �ملتحدة  �لعربية 
لل�شكان �ملحليني و�ملقيمني و�ل�شياح على حد �شو�ء.

�لإمار�ت،  ب� مول  �لثاين  �لطابق  �أول يف  يقع زمان 
�إىل جانب مقهى �أرم��اين، حيث يجمع بني �لفنون 
�ملخ�ش�شة  و�خل����دم����ات  و�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  �حل���دي���ث���ة 
�لذين  ل��الأط��ف��ال  وبالن�شبة  �ل��ي��وم��ي.  و�ل��رف��ي��ه 
تاريخ  ت��ف��وي��ت جت��رب��ة  ينبغي  �لإب�����د�ع، ل  ي��ح��ب��ون 
لالأطفال  ميكن  حيث  �للوؤلوؤ  عن  للبحث  �لغو�س 
�لذين تر�وح �أعمارهم بني 3 و9 �شنو�ت ت�شميم 
قطعة جموهر�ت خم�ش�شة لهم، و�إن�شاء ت�شاميم 

و�حلرف  �لفنون  �أن�شطة  يف  و�لن��غ��م��ا���س  باحلناء 
�ليدوية. بالإ�شافة �إىل ذلك، ميكن لأولئك �لذين 
�لرق�س  تعلم  �لن�شاطات،  ممار�شة  �إىل  يتطلعون 

�ل�شعبية  �لأل���ع���اب  ول��ع��ب  �ل��ت��ق��ل��ي��دي،  �لإم����ار�ت����ي 
�لإمار�تية و�لغناء على �أحلان �ملو�شيقى �لإمار�تية 

�لتقليدية. 

�لتجارب  من  باقة  دبي  يف  �لنخلة  �أتالنت�س  منتجع  �أطلق 
�متد  �ل��ذي  �لقر�س  �أ�شبوع  �شمن  و�لرفيهية  �لتعليمية 
خالل  من  �ملنتجع  ويهدف  �ملا�شي.  يوليو  و31   23 بني 
ه��ذه �مل��ب��ادرة �إىل رف��ع �لوعي ب��رثوة �لإم���ار�ت �ملحلية من 
هذه  ملحبي  يقدم  كما  حمايتها،  و���ش��رورة  �لقر�س  �أ�شماك 
ذ�  حو�س  �شمن  �ملميزة  �لتجارب  من  جمموعًة  �لأ�شماك 
لو�شت ت�شامربز �ملائي. وت�شمل �لتجارب �جلديدة كاًل من 
و�لتجربة  �شبي�شالي�شت  �شارك  �ل�شائق  �لتعليمي  �لربنامج 
لو�شت  ذ�  ح��و���س  و�أط��ل��ق  ���ش��ن��ورك��ل.   ���ش��ارك  �ل�شتثنائية 
ت�شامربز �ملائي برناجَمني تعليميني بالتز�من مع �لعر�س 
�ل�شنوي لربنامج �أ�شبوع �لقر�س. ويحت�شن �حلو�س �ملائي 
منها خم�شة  �ل��ق��ر���س،  �أ���ش��م��اك  م��ن  �أن���و�ع خمتلفة  ثمانية 

�أنو�ع حملّية ت�شتوطن مياه �لإم��ار�ت، وهي قر�س �ل�شعاب 
�أبي�س  �ل�شعاب  وق��ر���س  �لعربي  �ل�شجاد  وق��ر���س  �ل��رم��ادي 
�حلمار  وق��ر���س  �لزعنفة  �أ���ش��ود  �ل�شعاب  وق��ر���س  �لزعنفة 
�لوح�شي. ويهدف �لربناجمان �جلديد�ن �إىل تعزيز �لوعي 
على  للحفاظ  حمايتها  و���ش��رورة  �لقر�س  �أ�شماك  باأهمية 
�لأر�س  وك��وك��ب  خا�شًة  �ملحيطات  يف  م��ت��و�زن  بيئي  ن��ظ��اٍم 
عامًة.  وقدم حو�س ذ� لو�شت ت�شامربز �ملائي للزو�ر باقًة 
من �لن�شاطات �ملميزة و�ملجانية �لتي ��شتمرت طيلة �أ�شبوع 
�لذي  كوي�شت  �شارك  برنامج  �لن�شاطات  و�شملت  �لقر�س. 
منتجع  يف  جمانية  �إق��ام��ٍة  رب��ح  فر�شة  للم�شركني  �ت���اح 
�أتالنت�س �لنخلة خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع، و�لتي ت�شمت 

�إقامة لليلٍة و�حدة يف جناح  �ملنتجع �ملذهل حتت �ملاء.

ت�شوقو� بينما ي�شتمتع �أطفالكم يف »يهال زمان �أول« يف مول �لإمار�ت

منتجع �أتالنت�س �لنخلة يطلق باقًة من �لن�شاطات �ملميزة �شمن فعاليات �أ�شبوع �لقر�س 

خا�س �أع�شاء  �لربملان �لعربي للطفل جتربة ��شتثنائية 
ومعاي�شتهم  تخيلهم  خ���الل  م��ن  للم�شتقبل  ون��ظ��رة 
زي��ارت��ه��م ملتحف  للفر�س �جل��دي��دة و�حل��دي��ث��ة خ��الل 
ت�شبق  �ل��ت��ي  �ل��ربمل��ان  ب��ر�م��ج  �شمن  دب���ي  يف  �مل�شتقبل 
يوليو  �شهر  من  �لثالثني  يف  �لر�بعة  جل�شتهم  �نعقاد 

�جلاري.
�لأوىل لدخول  �لوهلة  �عجابهم منذ  �لأع�شاء  و�أبدى 
�أجمل  ك�شرح من  �خلارجي  �شكله  �ملتحف ل�شيما من 
�مل��ب��اين على وج��ه �لأر�����س يف دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
جدر�نه  على  نق�شت  �لتي  �لعبارة  يف  وتاأملو�  �ملتحدة 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  خطها  و�لتي 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء حاكم 
تخيله  ي�شتطيع  مل��ن  �شيكون  �مل�شتقبل  مبقولته   دب��ي 
وت�شميمه وتنفيذه، �مل�شتقبل ل ُينتظر، �مل�شتقبل مُيكن 

ت�شميمه وبناوؤه �ليوم.
ي��ر���ش��ده م���ن �جتاهات  �إىل ع���و�مل���ه وم���ا  ث���م ول���وج���و� 
وقفو�  �ل��ت��ي  من�شاته  خمتلف  يف  متنوعة  م�شتقبلية 
ع��ل��ي��ه وب�����د�أو� ي�����ش��األ��ون وي��ب��ح��رون ب��رب�ءت��ه��م يف تلك 

�لعو�مل �مل�شتقبلية.
�لعربي  �لوطن  �أطفال  ميثلون  وهم  �لأع�شاء  وجت��ول 
من خالل ع�شويتهم يف �لربملان �لعربي للطفل �لذي 
يتبع جامعة �لدول �لعربية وعددهم 68 طفال وطفلة 
بح�شورها  �شاركت  عربية  دول���ة  ع�شرة  �شبع  ميثلون 
�ل�شارقة  �لإم���ار�ت يف مدينة  بدولة  �جلل�شة  �نعقاد  يف 
ومن�شاته  �مل�شتقبل  متحف  �أق�����ش��ام  جميع  يف  جت��ول��و� 
لزو�ر  تعطي  �ل��ت��ي  �لإجن����از�ت  ح��ول  ل�شرح  و��شتمعو� 
�ملتحف فر�شاً نوعية ورحلة ��شتثنائية لالنطالق نحو 

�مل�شتقبل.

�أع�شاء  �لربملان �لعربي للطفل يخو�شون جتربة 
عملية وفكرية خالل زيارتهم ملتحف �مل�شتقبل 

�لهايك �لثلجي لل�شيد�ت ينطلق يف �شكي دبي 

رو�د �لن�شاط �ل�شيفي لنادي �لذيد 
يزورون حيو�نات �شبه �جلزيرة �لعربية

�ل�شيفي  �ل���ن�������ش���اط  رو�د  ت����ع����رف 
�مل���ن���ت�������ش���ب���ني ل�����ن�����ادي �ل�����ذي�����د خ���الل 
زيارتهم ملركز حيو�نات �شبه �جلزيرة 
�لعربية بال�شارقة و�لذي يتبع لهيئة 
�لبيئة و�ملحميات �لطبيعية بحكومة 
جمموعات  م��ن  ب��ه  م��ا  على  �ل�شارقة 
ل���ع���دد ك���ب���ر م����ن �حل����ي����و�ن����ات �لتي 
ت�شكل بيئة م�شغرة لكافة �حليو�نات 
�لتي تعي�س وتقطن يف �شبه �جلزيرة 
وي��ت��ج��اوز �أع���د�ده���ا �أك���رث م��ن 100 
�أل���ف ن��وع . ج��اء ذل��ك خ��الل برنامج 
لنادي  �ل�شيفي  للن�شاط  �ل���زي���ار�ت 
جمل�س  ف���ع���ال���ي���ات  �إط�������ار  يف  �ل����ذي����د 
فعاليات  �شمن  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل��ت��اب��ع ملجل�س  �ل�����ش��ي��ف��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي  ع��ط��ل��ت��ن��ا غر 
�مل�شاركني  �إك�شاب  �إىل  �لزيارة  وهدف 
ع����������دد�ً م�����ن �مل����ع����ل����وم����ات �خل���ا����ش���ة 
�لنادي  رو�د  وق��ام   . �حلية  بالكائنات 
�طلعو�  للمكان  ��شتعر��شية  بجولة 
مثل  �لربية  �حليو�نات  على  خاللها 
�لغزلن و�لفهود و�لنمور و�حليو�نات 
و�أحو��س  و�ل���زو�ح���ف  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
�لأ�شماء و�لكائنات �ملائية وتنقلو� بني  
مئات من �لأنو�ع �ملختلفة حيث يوفر 

�ملركز من  بيئة طبيعية مثالية. 



حب�س �أفر�د عائلته 17 عاما
حب�س رجل �أفر�د عائلته د�خل بيت متهالك يف ظل ظروف بالغة 
�أن ينتبه �أحد م�شتغال حيلة �ملو�شيقى  17 عاما، دون  �ل�شوء، ملدة 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذك��رت  جرميته.  على  للتغطية  �ل�شاخبة 
�لربيطانية �أن رجال بر�زيليا حب�س زوجته وطفليه ملدة 17 عاما 
جدر�نه  تد�عت  منزل  يف  كانو�  حيث  جانرو،  دي  ري��و  مدينة  يف 
ومل يكن �لأثاث فيه �شوى فر��س قذر. و�أجرب �لرجل �أفر�د عائلته 
على �لعي�س يف �ملنزل �ملتهالك ك�شجناء لنحو عقدين من �لزمن. 
و�حتجزت �لأم وطفالها �لبالغان من �لعمر على �لتو�يل )19( و 
)22( عاما مقيدين بال�شال�شل، وتبني �أنهم يعانون من �جلفاف 
�ل�شرطة  تلقت  عندما  �لق�شة  وب���د�أت  �لتغذية.  و���ش��وء  �ل�شديد 
�لرب�زيلية بالغا ب�شاأن وجود م�شكلة ما يف منزل مبنطقة تعاين 
�لفقر �ل�شديد و�حلرمان غربي ريو دي جانرو. وبعد وقت ق�شر، 
ومت�شخني  "مقيدين  �شجناء  ثالثة  �أن��ه  ب��د�  ما  �ل�شرطة  وج��دت 
وجائعني" هناك، و�ألقت �لقب�س على �لأب. ويعرف �لزوج، �لذي 
ب�شبب  �جل��ر�ن  جاي" بني  دي  "�شيد  با�شم  عائلته  �أف���ر�د  حب�س 

�ملو�شيقى �ل�شاخبة، �لتي ��شتخدمها حلجب �شرخات �شحاياه.
وقالت تقارير حملية �إن �أفر�د �لعائلة كانو� مي�شون �أحيانا 3 �أيام 

بال طعام، ف�شال عن �إ�شاء�ت ج�شدية ونف�شية ل تتوقف بحقهم.

خملوق غريب..ن�شف �إن�شان ون�شف كلب
مل��ح خم��ل��وق��ا، و�شفه  ب��ع��دم��ا  ع��ا���س ���ش��ي��اد حل��ظ��ة رع���ب حقيقية 
�شان  يف  �لأنهار  �إح��دى  �شفة  على  كلب"،  ون�شف  �إن�شان  ب�"ن�شف 
بينيتو �لتابعة لولية تك�شا�س �لأمركية. وقال موقع "ديلي �شتار" 
ثم  �لأع�شاب،  يتجول بني  �لفيديو يظهر خملوقا  �إن  �لربيطاين 
ي�شرب من �لنهر على �أربعة �أقد�م، قبل �أن يقف على قدميه، �لأمر 
�لذي �أرعب �ل�شياد، �لذي مل تعرف هويته حتى �لآن. وميكن �شماع 
�ل�شياد يت�شاءل: "ما هذ�؟ هل هذ� كلب �أم رجل �أم ماذ�؟". ويف ملح 
�لب�شر، �ختفى �ملخلوق عن �لأنظار. وجرى تد�ول �لفيديو، على 
نطاق و��شع، كما عّلق عليه �آلف �مل�شاهدين. و�أ�شار �لبع�س �إىل �أن 
�لأمر يتعلق ب�"دوغ مان" )�لرجل �لكلب(، وهو خملوق �أ�شطوري 
�إن�شان ون�شف كلب". لكن �لباحث يف �شوؤون  "ن�شف  باأنه  يو�شف 
�حليو�نات، �أندي ماكغر�ث قال ل�"ديلي �شتار": "من �ل�شعب جد� 
�حلكم على هذه �للقطات، لأن �مل�شافة بني �ل�شياد و�ملخلوق جتعل 
بع�س  نتعامل مع  "هل  و�أ�شاف:  �أمر� م�شتحيال".  �لتعرف عليه 
�لأنو�ع غر �ملعروفة من �لقردة �لعمالقة �ملجهولة؟ هذه �لأنو�ع 
تعرف با�شم Kra-Dhan يف �آ�شيا وير�وح �رتفاعها بني مر 

ون�شف ومرين، ولها وجه ي�شب �لكلب و�أذنان حادتان". 

ولدة �لنمر �لأندر بعد 20 عاما من �ملحاولة
�لكوبية  �لعا�شمة  يف  �لوطنية  �حل��ي��و�ن��ات  بحديقة  ح��ر����س  ق��ال 
�آخر من �لنمور �لبنغالية  �إن �شبال  �أم�س �جلمعة  �أول  �أول  هافانا 

�لنادرة ولد يف �حلديقة.
 4 ��شتقبالها  بقليل، من  ع��ام  �أك��رث من  بعد  �لنمر  ولدة  وج��اءت 

�أ�شبال من هذه �ل�شاللة، من بينها منر �أبي�س �شديد �لندرة.
وتاأتي ولدة �لأ�شبال �خلم�شة بعد حماولت �متدت ملدة 20 عاما 

مل�شاعدة �ل�شاللة �ملهددة بالنقر��س على �لتكاثر.
وولدت �لأ�شبال �خلم�شة من نف�س �لأبوين فيونا وغارفيلد.

�أربعة  من  �لوحيد  �لناجي  هو  �جلديد  �ل�شبل  ك��ان  لالأ�شف  لكن 
من  �لأخ���رى  �لأ�شبال  عانت  بعدما  �أ�شبوعني  قبل  ول��دو�  �أ�شبال 

م�شاكل حادة يف �جلهاز �لع�شبي �أدت �إىل نفوقها.
ويعاين �لو�فد �جلديد، �لذي مل يتم �لك�شف عن ��شمه بعد، من 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لتاريخي  باليان�شيب  يفوز  ..جمهول  دولر  مليار   1.3
قال منظمو جائزة �ليان�شيب بالوليات �ملتحدة �أم�س �لأول �ل�شبت �إن �لتذكرة �لفائزة باجلائزة �لكربى يف يان�شيب 
�أكرب جائزة  �إيلينوي. وتعد تلك ثاين  1.337 مليار دولر، بيعت يف ولية  قيمتها  تبلغ  و�لتي  ميليونز"،  "ميغا 
يان�شيب يف تاريخ �لوليات �ملتحدة. وذكرت بات ماكدونالد، مديرة �ليان�شيب باأوهايو، يف بيان: "�أهنئ يان�شيب 
�إىل  1.28 مليار دولر.. نتوق ملعرفة �لفائز ونتطلع  �لبالغة  �إيلينوي على بيع �لتذكرة �لفائزة باجلائزة �لكربى 
ويبلغ  �إيلينوي.  بولية  دي�شبلين�س  و�ل�شلع يف مدينة  للوقود  �شبيدو�ي  �لتذكرة يف متجر  وبيعت  قريبا".  تهنئته 
ثمن �لتذكرة دولرين فقط. وعند دخول �ل�شحب يوم �جلمعة قدرت قيمة �جلائزة مببلغ 1.28 مليار دولر، لكنها 

ت�شخمت مع دخول مزيد من �مل�شاركني لتجربة حظهم حتى و�شلت �إىل1.337 مليار دولر.
وتعد تلك ثاين �أكرب جائزة كربى يف تاريخ �ليان�شيب �ملمتد لع�شرين عاما. وبلغت قيمة �أكرب جائزة 1.537 مليار 

دولر وكان �لفائز بها من ولية �شاوث كارولينا يف �أكتوبر 2018.
45 ولية و�لعا�شمة و��شنطن وجزر فرجن  وجرى �أحدث �شحب للجائزة �لكربى يف يان�شيب ميغا ميليونز يف 
�لأمركية. ومل يتم بعد �لك�شف عن هوية �لفائز باجلائزة �لكربى. وقال موقع "ميغا ميليونيز" �لإلكروين �إنه 
�شيكون �أمام �لفائز خيار�ن وهما �إما �حل�شول على �ملبلغ دفعة و�حدة �أو ح�شوله على �جلائزة على دفعات �شنوية 
على مد�ر 30 عاما. ويختار معظم �لفائزين �حل�شول على �ملبلغ دفعة و�حدة ويف هذه �حلالة تخ�شم منه فاتورة 

�شريبية �شخمة.
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�شور حمرية.. �ل�شفينة يف �لبحر �أم يف �ل�شماء؟
قبالة  �ل�شماء  يف  تطفو  وكاأنها  فيديو  مقاطع  يف  عمالقة  باخرة  ظهرت 

�شو�حل كورنو�ل غربي بريطانيا، لكنها لي�شت كذلك.
�لبع�س  دف��ع  �ل��ذي  �ل�شبب  �أن  ميل" �لربيطانية  "ديلي  �شحيفة  وذك��رت 

لالعتقاد �أن �ل�شفينة تطفو يف �ل�شماء هو �لوهم �لب�شري.
و�أ�شافت �أن هذه �لظاهرة توؤثر على �لطريقة �لتي ينتقل بها �ل�شوء عرب 
�لعمالقة  �لباخرة  �ل�شور  �لهو�ء خالل درج��ات ح��ر�رة خمتلفة. ور�شدت 
"حتوم" قبالة مدينة بر�نبورث، على �ل�شاحل �ل�شمايل لكورنو�ل، غربي 
بريطانيا. وقالت ليزي لربالي�شتر، �لتي �لتقطت �لفيديو، �إنها ذهلت من 
هذه �لظاهرة �ملحرة �شباح �خلمي�س �ملا�شي و��شفة ما �شاهدته ب�"�لر�ئع 
منذ  �ملدينة  �شو�حل  قبالة  ر��شية  كانت  �ل�شفينة  �أن��ه  و�أ�شافت  للغاية". 
ب�شعة �أيام، حيث كانت موجودة يف �لأفق، لكن "عندم عدت �إىل منزيل من 
�مل�شي، لحظت �أنها )�ل�شفينة( كما لو كانت تطر". وين�شاأ �لوهم �لب�شري 
عندما ت�شخن حر�رة �ل�شم�س يف �لغالف �جلوي فوق �لياب�شة و�لبحر، مما 
�شتكون هناك طبقة من  ذل��ك  ونتيجة  �حل���ر�رة،  درج��ات  تدرجا يف  يخلق 
�أن  �إىل  ي��وؤدي  �أخ��رى من �لهو�ء �لبارد، وهو ما  �لهو�ء �لد�فئ فوق طبقة 
�ل�شوء �لقادم من �ل�شفينة �أثناء مروره عرب �لفجو�ت يف �لتيار�ت �لهو�ئية 
�ل�شوء ي�شر يف خطوط م�شتقيمة، لذلك  �أن  �لدماغ  ينحرف. ويفر�س 
عندما ينحني يعتقد �أن �لأ�شياء �شتكون يف مكانها، وب�شبب �لتناق�س بني 

�لأمرين تن�شاأ ظاهرة �ل�شر�ب.

طالبة كفيفة من �أو�ئل �لثانوية �لعامة
��شتطاع عدد من �لطلبة يف م�شر ح�شد �ملر�كز �لأوىل يف �ل�شهادة �لثانوية 
�لكفيفة  �لتحديات، من بينهم �لطالبة  �لعديد من  �لأزهرية بعد تخطي 
رمي عي�شى، وه��و م��ا دف��ع �لإم���ام �لأك���رب، �شيخ �لأزه���ر �أح��م��د �لطيب �إىل 
�إجر�ء مكاملة هاتفية معها لتنهئتها على �لتفوق و�ل�شد من �أزرها ل�شتكمال 

م�شرة �لنجاح يف �ملر�حل �لدر��شية �لقادمة.
عندما  �ل��ذه��ول،  �شدة  من  عي�شى  رمي  �لطالبة  فم  يف  �لكلمات  و�ختلطت 
"�شكاي  ملوقع  و�لدها  لرو�ية  �لأزه��ر، وفقا  �شيخ  �ت�شال هاتفيا من  تلقت 
ن��ي��وز عربية" ق��ب��ل ي���وم م��ن �إع����الن ن��ت��ائ��ج �ل��ث��ان��وي��ة �لأزه���ري���ة ليخربها 

بح�شولها على �ملركز �لأول بال�شعبة �لأدبية من �ملكفوفني.
ويوؤكد �لأب ملوقع "�شكاي نيوز عربية" �أن "رمي ت�شتحق عن جد�رة �لتو�جد 
"�إخال�شها  �إىل  �لطلبة يف م�شر"، منوها  �ملتفوقني من  قائمة  ر�أ���س  على 
�ل�شديد جتاه �لعملية �لتعليمية و�شعيها �مل�شتمر لإيجاد حلول للتعامل مع 
فقد�ن �لب�شر حتى تتمكن من مر�جعة �ملو�د �لدر��شية دون عائق ف�شال 
�ل�شعور  وحماربتها  �ل�شعوبات  م��ع  �لتعامل  خ��الل  بال�شرب  حتليها  ع��ن 

عجول �لبحر �لنادرة 
مهددة بالنقر��س 

�أق�شى  ن��و�ذي��ب��و يف  ���ش��و�ط��ئ  ع��ل��ى 
تعي�س  ملوريتانيا،  �لغربي  �ل�شمال 
م����ئ����ات �ل���ف���ق���م���ات �ل������ن������ادرة من 
�لرهبان  �ل��ب��ح��ر  ع��ج��ول  ف�شيلة 
 360 بينهما  ت��ت��وزع  حمميتني  يف 
 700 �أ�شل  ر�ه��ب، من  عجل بحر 
ع��ج��ل، ه��ي ك��ل �مل���وج���ود م��ن هذه 

�لف�شيلة �لنادرة.
�شهدت   ،1997 ع��ام  مايو  �شهر  يف 
لعجول  �لأب��ي�����س  �ل��ر�أ���س  حممية 
بيئية ميكن  ك��ارث��ة  �أ����ش���و�أ  �ل��ب��ح��ر 
ن��ف��ق��ت عجول  ح���ي���ث  ت�������ش���وره���ا، 
�لبحر �لرهبان بن�شبة 70 يف �ملئة، 
ومل يبق منها �شوى ما يزيد قليال 

على 60 عجال.
لنت�شار  ن��ت��ي��ج��ة  ح�����ش��ل  م���ا  ك����ان 
لظاهرة  وكذلك  غام�س،  فرو�س 
تنت�شر  حيث  �لأح��م��ر،  باملد  تعرف 
�مل�شمومة،  �حل���م���ر�ء  �ل��ط��ح��ال��ب 
ف����ت����اأك����ل����ه����ا �ل����ف����ق����م����ات ف���ت���م���وت 

بالت�شمم.
ذلك  �أن  �ملر�قبني  م��ن  ع��دد  ور�أى 
�شي�شكل نهاية �ملحمية �لتي �أن�شئت 

قبل عقد من ذلك �لتاريخ.
�إل �أن حمدي مبارك رئي�س منظمة 
�ل��ن��ج��اح و�مل�����ش��رف ع��ل��ى حمميتي 
عجول �لبحر �لرهبان يف نو�ذيبو، 
عربية":  ن���ي���وز  ل�"�شكاي  ق�����ال 
من  وبتوفيق  و�مل��ث��اب��رة  "بالعمل 
�هلل، ��شتطعنا ��شرد�د نف�س �لعدد 

�لذي كان لدينا قبل �لكارثة".
�لأبي�س  �لر�أ�س  حممية  �إن�شاء  مت 
عام 1986 من �أجل حماية عجول 
للحظرة  ت���اب���ع���ة  وه�����ي  �ل���ب���ح���ر، 
وتقع يف  �آرغ��ني،  �لوطنية حلو�س 

�شبه جزيرة �لر�أ�س �لأبي�س.

ر�غب عالمة يف 
م�شرح قرطاج

�لأثري  ق��رط��اج  م�شرح  م���د�رج  يف 
ليلة  �جل���م���اه���ر  �آلف  ح�����ش��رت 
�للبناين  �لنجم  مع  لتغني  �لأح��د 
ر�غ��ب عالمة يف و�ح��دة من �أجنح 
ملهرجان   56 �ل���������دورة  ����ش���ه���ر�ت 
م�شرح  و�ه���ت���ز  �ل�������دويل.  ق���رط���اج 
قرطاج فرحا ورق�شا طيلة �شاعات 
متجدد�  ب����اه����ر�  جن����اح����ا  م��ع��ل��ن��ا 
لر�غب عالمة �لذي غنى باقة من 
�أمام  و�جلديدة  �لقدمية  �إنتاجاته 
�أج���ي���ال خم��ت��ل��ف��ة م���ن حم��ب��ي فنه 
"يا  ت��وق��ف  �ل��ذي��ن غ��ن��و� معه دون 
ع�شقها"  و"قلبي  �ل�شلطان"  بنت 
ندوة  ويف  باعنا" وغرها.  و"�للي 
ر�غب  ق��ال  �حل��ف��ل،  بعد  �شحفية 
عالمة �إن بينه وبني تون�س "ق�شة 
وعرب  �أحد".  ع��ل��ى  تخفى  ل  ح��ب 
ثالثة  بح�شور  فرحه  عن  عالمة 
�أجيال �شمن جماهر حفله: "لقد 
و�حلفيدة  و�لبنة  �جل��دة  �شاهدت 
م��ع��ا د�خ�����ل �مل�������ش���رح وغ���ن���و� معي 
ي��ب��ع��ث يف  م�����ش��ه��د  وه����ذ�  جميعهم 
�إن��ه �حلب  بالكالم  ي�شرح  فرحا ل 
جمهوري".  وب���ني  ب��ي��ن��ي  �مل��ت��ب��ادل 
وعرب �لنجم �للبناين عن �ندها�شه 
ب�����اأن �جل���م���ه���ور ك��ل��ه ك����ان يحفظ 
و�ل�شباب  �لأط���ف���ال  ح��ت��ى  �أغ��ان��ي��ه 
�لذين رددو� معه �أغاين طرحها يف 
�ل�شوق قبل ولدتهم ب�شنو�ت وفق 
�أم���ا �جل��م��اه��ر �لغفرة  ت��ع��ب��ره. 
�لغناء  عالمة  ر�غ��ب  �شاركت  �لتي 
منهم  �لآلف  ر�ب���ط  ف��ق��د  و�مل��ت��ع��ة 
يف  ق��رط��اج  يف  ل�شاعات  تذمر  دون 
�مل�شرح كما  �أب��و�ب  �أن تفتح  �نتظار 
�أيام   10 نفذت تذ�كر �حلفل قبل 

من موعده.

�أول وفاة بجدري �لقردة خارج �أفريقيا
وف���اة من  �أول ح��ال��ة  دول��ت��ان ج��دي��دت��ان،  �شجلت 
قارتي  �مل��ر���س يف  بانت�شار  لتنذر  �ل��ق��ردة،  ج��دري 

�أوروبا و�أمركا �جلنوبية على حد �شو�ء.
وفاة  �جل��م��ع��ة  �أم�����س  �أول  �أول  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  و�أع��ل��ن��ت 
ما  وه��و  �ل��ق��ردة،  �لإ�شابة بجدري  ج��ر�ء  �شخ�س 
وفاة  �ول  باأنه  �لإ�شبانية  �لإع��الم  و�شائل  و�شفته 

من نوعها يف �لحتاد �لأوروبي.
�شخ�شا   120 �إن  �لإ�شبانية  �ل�شحة  وز�رة  وقالت 
بجدري  م�شابني  �لآن  حتى  �مل�شت�شفى  �إىل  نقلو� 
�لقردة، وتويف �شخ�س و�حد. وقالت وكالة �لأنباء 
�لإ�شبانية وو�شائل �إعالم �أخرى �إن هذه كانت �أول 

حالة وفاة ب�شبب جدري �لقردة يف �لبالد.
وقالت  �لتفا�شيل،  من  مبزيد  �ل���وز�رة  ت��دِل  ومل 
��شابة   4298 ب��ه��ا  ظ���ه���رت  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  �إن  ف��ق��ط 
لرجال  تقرييا  حالة   3500 بينها  م��ن  باملر�س، 
ك��ان من  �آخ��ري��ن، كما  مار�شو� �جلن�س مع رج��ال 

بني �إجمايل �مل�شابني 64 �مر�أة فقط.
�أول ح��ال��ة وف����اة، �شبقتها  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  �إع����الن  وق��ب��ل 
�أمركا  �أك���رب دول���ة يف  �ل���رب�زي���ل،  ���ش��اع��ات  بب�شع 

�جلنوبية.

قتلها هاتفها 
توفيت فتاة �شينية بعدما تعر�شت ل�شدمة كهربائية هائلة 
�ملحمول وهو مو�شوع على  تغفو فوق هاتفها  كانت  عندما 
خورن  �ل�شحية  على  �لعثور  ومت  �ل�شتحمام.  بعد  �ل�شحن 
�شركة  يف  �شينية  مرجمة  وه��ي  عاماً"   17" ب��وف  ���ش��ري 
�شينغ يون ييك جولد للتعدين يف مقاطعة كر�تي، كمبوديا 
ميتة فوق هاتفها. وكانت �لفتاة قد ��شتحمت يف وقت �شابق 
وو�شعت هاتفها �ملحمول على �ل�شحن و�أنارت �شوء �ل�شعلة. 
يف  �لفور  على  توفيت  خورن  �أن  �ملحليون  �مل�شوؤولون  و�أعلن 
"متوز".  يوليو   27 يف  هائلة  كهربائية  �شدمة  من  نومها 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على  نقا�شاً  �حل��ادث��ة  و�أث���ارت 
حول �شالمة �أجهزة �شحن �لهاتف. و قال �أحد م�شتخدمي 
�لإنرنت "يجب �أن يكون لديهم حمالت توعية عامة حول 
كيفية �لتعامل مع �لكهرباء. �أرى �أ�شخا�شاً يلم�شون �لأ�شالك 
على من�شور�ت �ملحولت يف كل وقت، وحو�دث موؤملة مثل هذه 
حتدث كثر�ً". وقال معلق �آخر "لقد ��شتحمت للتو، لذلك 
رمبا كانت ل تز�ل رطبة عندما نامت فوق ماأخذ �لكهرباء. 
لديك  يكون  �أن  جيدة  فكرة  لي�شت  ج��اف��ة،  كانت  ل��و  وحتى 

و�شلة كهرباء يف �ل�شرير معك. �إنه �أمر ماأ�شاوي".

تك�شب �لآلف من بيع �لهو�تف يف �ل�شجن
�لنزلء،  �أح���د  ح��ب  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ة  �شجن  �شابطة  وق��ع��ت 
�ملحمولة  �لهو�تف  تهريب  عرب  �ل���دولر�ت  �آلف  وك�شبت 
�إىل �ل�شجن بالتعاون معه. بعد �أن وقعت يف حب �ل�شجني 
عاماً”،   25“ جون�شون  �إمي��ا  ب��د�أت  �شولومون،  ماركو�س 
�إم  �ت�����س  �شجن  يف  كحار�شة  تعمل  �ل��ت��ي  ديربي�شاير،  م��ن 
�ل�شجن  �إىل  �ملحمولة  �ل��ه��و�ت��ف  بتهريب  ���ش��ودب��وري،  ب��ي 
لقاء مبالغ مالية كبرة بالتعاون معه. و�إثر �إبر�م �لكثر 
�لعثور  مت  لل�شجناء،  �ملحمولة  �لهو�تف  بيع  �شفقات  من 
ك�شفت  ما  و�شرعان  �ل�شجناء،  �أح��د  مع  هاتفها  رق��م  على 
�لتحقيقات عن تورطها يف تهريب �لهو�تف لنزلء �ل�شجن. 
�شباط  �أن  بينيت،  ج��ون��اث��ان  �لقا�شي  �أك��د  �ملحاكة  �أث��ن��اء 
�ل�شجن يجب �أن يوؤدو� خدمتهم �لعامة بكل فخر، وجتنب 
�إ�شاءة ��شتخد�م هذه �لثقة يف �أعمال غر قانونية. و�أ�شاف 
�لقا�شي بينيت، باأن �لهو�تف �ملحمولة يف �ل�شجن ت�شتخدم 
لتمكني �لنزلء من �لقيام باأن�شطتهم �لإجر�مية، وت�شهيل 
وبح�شب  �ل�����ش��ه��ود.  وت��ره��ي��ب  �مل���خ���در�ت  ت��ه��ري��ب  عمليات 
م�شادر �ل�شرطة، فاإن �لأمو�ل �لتي كانت جتنيها جون�شون 
من بيع �لهو�تف كانت تذهب حل�شابها �مل�شريف �خلا�س. 
�أظهرت  �شولومون  �ل�شجني  مع  �لن�شية  ر�شائلها  �أن  كما 
عمليات �شر�ء ثالثة �أجهزة �آي فون 5s، وجهازي �آي فون 

s6، بالإ�شافة �إىل عدد كبر من �لأجهزة �لأخرى.

�لفقر�ء ن�شيبهم عاثر حتى مع كورونا
خل�شت در��شة جديدة �إىل �أن �لأ�شخا�س �لذين يعي�شون 
بات  للمعاناة مم��ا  �لأك���رث عر�شة  ه��و  �لفقر  خ��ط  حت��ت 
�لإ�شابة  ن��ت��ي��ج��ة  �لطويل"،  "كوفيد  مب��ر���س  ي��ع��رف 
بفرو�س كورونا. وذكرت �لدر��شة، �لتي ن�شرت تفا�شيلها 
�لذين  �لأ�شخا�س  �أن  نيوز" �لربيطانية،  "�شكاي  �شبكة 
 4 �أع��ر����س ف��رو���س ك��ورون��ا مل��دة تزيد على  يعانون م��ن 
�أ�شابيع يرجح �أن يكونو� من �لفقر�ء، وما مييزهم �أنهم 
يعي�شون يف منازل تقدمها �حلكومة �أو �ملنظمات �لأهلية 

ل�شد فقرهم �أو يتقدمون بطلبات �إعانة.

يف �لرب�زيل... �لنحل كنز لي�س معروفا على نطاق و��شع 
تخرج �آلف �لنحالت من �شندوق خ�شبي مليء 
ي��ف��ت��ح لويز  �أن  �ل�����ش��م��ع��ي��ة مب��ج��رد  ب���الأق���ر�����س 
لو�شتو�شا �لغطاء، ثم حتوم هذه �حل�شر�ت حول 

�لرجل م�شكلًة ما ي�شبه �ل�شحابة.
يخ�ش�س لو�شتو�شا وقت فر�غه لربية نوع من 
يف  ع�شله  ��شتخد�م  ي���زد�د  �ل���ذي  �ملحلي  �لنحل 
قطاع فن �لطبخ �إىل جانب ��شتعماله يف ت�شنيع 
�لأدوية وم�شتح�شر�ت �لتجميل. ويقول لوكالة 

فر�ن�س بر�س �إّن هذه �ملهمة "مذهلة!".
ول يرتدي لو�شتو�شا �إل قمي�شاً �أكمامها طويلة 
حلماية  بغطاء  جم��ه��زة  وقبعة  جينز  و���ش��رو�ل 

وجهه من �لنحل.
نحل  �أّن  �إىل  ع��ادي��ة  ثياباً  �رت��د�ئ��ه  �شبب  وي��ع��ود 
مع  �لتعاي�س  وي�شتطيع  يل�شع  ل  �لإب���رة  �شئيل 
�لب�شر. كذلك، يوؤدي هذ� �لنوع من �لنحل دور�ً 
ك��ب��ر�ً يف ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة، وه���و م��ا �أث����ار �هتمام 

لو�شتو�شا.

وبد�أت تر�ود لو�شتو�شا، وهو رئي�س معهد "�أبيال 
من  �أن��و�ع  �شتة  �إنتاج  فكرة  بر�زيليا،  ناتيفا" يف 
�لنحل بعدما �أدرك �إىل جانب باحثني �آخرين �أّن 

هذه �لأنو�ع مهددة بالنقر��س.
ويقول "مل يكن �لنحل وحده مهدد�ً بالنقر��س 

بل �لطبيعة باأكملها".
�لذي  �ملعهد  وج���وده يف  �أث��ن��اء  لو�شتو�شا  وي��ق��ول 
مو�شوع  على  تتمحور  عمل  ور���ش��ات  فيه  ينظم 
�لع�شل  �لنحل ويبيع فيه كذلك منتجات  تكاثر 
ل  �لنحل  من  �لنوع  هذ�  �أّن  لالأطفال  "ن�شرح 
يل�شع وهو �شروري للبيئة وللطبيعة ف�شاًل عن 

�أنه ي�شاعد �لب�شر".
�رتفع  �لال�شع  �لنحل غر  �لطلب على  �أّن  ومع 
�لأ�شخا�س  م���ن  ع���دد  ب����د�أ  �إذ  �جل��ائ��ح��ة  خ���الل 
�أّن هذه �حل�شر�ت تبقى  �إل  يربونه يف منازلهم، 
كنز�ً غر معروف ب�شكل كبر يف �لرب�زيل �لتي 

ت�شم �أنو�عاً كثر�ً من �لنحل.

رايلي كيو تقف على ال�سجادة احلمراء يف العر�س الأول لفيلم  The Terminal List  يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. رويرتز

بيون�شيه تتعر�س لتهامات 
بال�شرقة

بعد  �لعاملية  بيون�شيه   �لفنانة  ب��اأخ��ب��ار  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  �كت�شحت 
."Renaissance" إطالقها �ألبومها �جلديد�

وتعر�شت بيون�شيه لو�بل من �لتهامات بال�شرقة.
وبالتفا�شيل، عّلقت �ملغنية �لأمركية  كيلي�س  بعد يوم من �شدور �ألبوم بيون�شيه 
على من�شور �شاركته �شفحة معجبني بها �حتفاًل بالتعاون بني �ملغنيتني كاتبًة: 
"�أنا �أي�شاً عقلي ل ي�شتوعب. فقّلة �لحر�م و�جلهل �ملطلق، �لذي �أظهره هوؤلء 

�لثالث "�أي بيون�شيه وفاريل ويليامز وت�شاد هوغو" �أمر مذهل".
و�أ�شافت: "علمت بالأمر ك�شائر �لنا�س. ل �شيء كما يبدو. بع�س �لأ�شخا�س يف 

هذ� �ملجال من دون روح ويفتقرون �لنز�هة وقد متكنو� من خد�ع �جلميع".


