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محمــــــد بن زايـــــد يتمنى الشفاء العاجل للمصابين

رئيـــــس الدولـــــــــة ونائبـــــه

يعــــــزيان رئيــــس إيـران يف ضحايــا الزلـــزال
أبوظبي (وام)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه اهلل ،برقية تعزية ومواساة
إلى فخامة إبراهيم رئيسي رئيس
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،

وذلك إثر الزلزال الذي تعرضت
لــه قرية ساية خــوش فــي جنوب
إيــران بقوة  6درجــات ،مما أدى
إلى وفاة  5من الضحايا ،وإصابة
 44بــإصــابــات مختلفة ،متمنياً
سم ّوه الشفاء العاجل للمصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب
رئ ــي ــس الـ ــدولـ ــة رئ ــي ــس مجلس
الــــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه اهلل،
برقية تعزية مماثلة إلــى فخامة
إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.

رئيس الدولة ونائبه

يهنئــان رئيســـــــي
الصومــال ورواندا
والحاكمة العامة
04
لكنـ ــــــدا

(طالع ص )04

ً
تنفيـــــذا لتوجيهــــــات رئيس الدولـــــة

مساعدات طبية ملتضرري زلزال أفغانستان

األرصاد:

مباني اإلمارات
مقاومة للزالزل
هالة الخياط (أبوظبي)
طمأن المركز الوطني لألرصاد سكان اإلمارات ،مؤكد ًا أن
تأثيرات الهزات األرضية التي حدثت فجر أمس األول
في جنوب إيران على الدولة ال تتجاوز الشعور بها،
ولم تسبب أي أضرار على المباني ،مشير ًا إلى أن مباني
اإلمارات خاضعة لكودات بناء مقاومة للزالزل.
وأوضح خميس سيف الشامسي ،مدير إدارة الزالزل في
المركز الوطني لألرصاد ،لـ«االتحاد» أن الزلزال الذي
ضرب جنوب إيران في الساعات األولى من صباح أمس
األول وصلت قوته إلى  6.3درجة على مقياس ريختر،
وشعر به سكان الدولة ،خاصة المناطق الشمالية.

 3طائرات

أرسلت اإلمارات ثالث طائرات تحمل على متنها مستشفى
ً
متكامال يضم  75سرير ًا على مساحة  1000متر مربع
ميدانيا
وغرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية واألجهزة
لتقديم اإلغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان ،وذلك في
إطار الجسر الجوي اإلغاثي الذي تواصل الدولة تسييره
لدعم األوضاع اإلنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات

تحمـــــــل مستشفـــى
ً
ميدانيـــــا وغرفتـي عمليات
مزودتين بأحـدث المعدات
واألجهــــــــــــزة

الزلزال .كما أرسلت اإلمارات  16طن ًا من المستلزمات
والمعدات الطبية وفريق ًا طبي ًا لتشغيل المستشفى وتقديم
الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين .وكان صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة «حفظه
اهلل» ،وجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال
أفغانستان .أبوظبي (وام)

06

ً
قـــرارا بإعادة تشكيل مجلس أمنــــاء جامعــة أبوظبــي
حمـــــدان بن زايـــــد يصدر

05

«بيئة أبوظبي» 100 :ألف دره ـ ــم غرامـ ــة عـ ــدم االلتزام بمنـ ــع ملوثــات الهــواء
اإلمارات تستقبل  370ألف كمبيوتر في الربع األول

زيادة في أرباح 10

بنــــوك إمـــــاراتية

حسام عبدالنبي (دبي)
رصدت استطالعات للرأي ،تحسناً في الخدمات
المصرفية المقدمة لألفراد في العام الجاري

pdf

ً
عالميا
 178تريليون دوالر خسائر التغير المناخي

خاص

%42

13

14

مقارنة بـــ ،2021وأكــدت نتائج االستطالعات أن
القطاع المصرفي اإلماراتي شهد عاماً واعــداً،
حيث حققت أكبر  10بنوك إماراتية زيادة نسبتها
 %5على أساس سنوي في إجمالي األصول إلى
 2989مليار درهم في  ،2021وزيادة كبيرة نسبتها
 %42في صافي أرباحها.
وطالبت البنوك باالستجابة لـ 14مقترحاً للعمالء
من أجل االرتقاء بخدماتها لتلبية تطلعات العمالء
وتوقعاتهم وزيادة نسبة رضاهم( .طالع ص )14

08

09
15

إجراءات رقابية
تفرض هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية ،نظام ًا رقابي ًا متميز ًا على منفذ
الغويفات الحدودي والمنافذ البرية األخرى،
يضمن صحة وسالمة المواد الغذائية كافة
التي تصل إلى الدولة ،وبما يتفق مع المعايير
الدولية.
«إيهاب الرفاعي»

10

ً
مقترحا لتلبي ـ ـ ـ ــة تطلعـ ـ ــات عمـ ــالء البن ـ ــوك

برامج صيفية
دشنت جهات في الشارقة ،برامج صيفية
متنوعة ،تستهدف استغالل وقت فراغ األطفال
وطلبة وطالبات المدارس والجامعات وصقل
مهاراتهم ،واستثمار العطلة الصيفية في أنشطة
مفيدة.
«لمياء الهرمودي»

05

اليوم

 172مليار درهم حجم القطاع بحلول 2031

تنتهي مهمة اإلمارات
لمحاكاة الفضاء
آمنة الكتبي (موسكو)
تنتهي اليوم ،أول مهمة إماراتية لمحاكاة
الفضاء ،حيث سيخرج صالح العامري رائد
محاكاة الفضاء من العزل الذي خضع له،
وذلك ضمن مهمة برنامج «سيريوس  ،»21في
المجمع التجريبي األرضي بمعهد األبحاث
الطبية والحيوية بأكاديمية العلوم الروسية،
الذي استمر  8أشهر.
وتضمنت التجارب التي نفذها العامري،
محاكاة تشغيل روبوت الفضاء،
وتقليل التوتر في العزلة ،وكذلك
تجارب الواقع االفتراضي،
والتي تضمنت إطالق مركبة
وتأمين التحامها مع محطة
الفضاء الدولية ،والتحليق
فوق القمر.
(طالع ص )07

السعودية  :رياالن

الكويت 200 :فلس

صــــــــــــالح
العامري
يغادر
«كبسولة
العزل» بعد
تجارب مهمة

البحرين 200 :فلس

 17مشروعًا صناعيًا جديدًا يف أبوظبي

ضيوف الرحمن

يتوافدون من املدينة إلى مكة
الرياض (االتحاد)
بدأ  360ألف حاج ،وصلوا خالل
األيــــام الــمــاضــيــة إل ــى الــمــديــنــة
الــمــنــورة ،فــي التوافد على مكة
الــمــكــرمــة ألداء فــريــضــة الحج
وسط استعدادات كبيرة لتيسير
أداء الــمــنــاســك عــلــى الــحــجــاج،
ومنظومة متكاملة من الخدمات.
وكشفت إحصائية وزارة الحج

والـ ــعـ ــمـ ــرة ل ــح ــرك ــة اســتــقــبــال
ومــغــادرة الــحــجــاج فــي المدينة
المنورة أن نحو  280ألــف حاج
غ ــادروا المدينة الــمــنــورة خالل
األيــــام الــمــاضــيــة فــي طريقهم
إلــى الــمــشــاعــر الــمــقـ ّدســة بمكة
الــمــكــرمــة ،عــلــى أن يــلــحــق بهم
الحجاج المتبقون خــال األيــام
المقبلة.

(طالع ص )١٩

مشاورات عربية حول مشاركة
ســـــوريا فـــــــي «قمــة الجـــــزائر»

17

«الحـــــــــوثــــــــــي»

يحارب اليمنيني بسالح «الجوع»
أحمد شعبان (عدن ،القاهرة)
يوسف العربي (أبوظبي)
تنفذ إمارة أبوظبي 17 ،مشروعاً جديداً ،بالتزامن
مع استراتيجية أبوظبي الصناعية ،التي أطلقتها
مؤخراً ،منها منطقة الصناعة الكيماوية ،ومنطقة
الخدمات والصناعات الخفيفة ،وائتالف مشترك
للخدمات الصناعية بين أدنوك والقابضة «»ADQ
عمان 200 :بيسة

اليمن 50 :رياال

العراق 600 :دينار

المغرب :درهمان

في منطقة «تعزيز» ،ومجمع المعادن.
وتعتزم أبوظبي استثمار  10مليارات درهــم
من خالل  6برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى
مضاعفة حجم قطاع التصنيع في العاصمة ليصل
إلى  172مليار درهم بحلول عام  2031عبر تعزيز
سهولة ممارسة األعمال ،ودعم التمويل الصناعي،
وجذب االستثمار األجنبي المباشر( .طالع ص )13

مصر 3 :جنيهات

لبنان 1000 :ليرة

األردن 200 :فلس

سوريا 10 :ليرات

أطلق ناشطون يمنيون ،هاشتاجا
بعنوان «الحوثي يُج ّوع اليمنيين»،
استنكاراً لما ترتكبه الميليشيات
اإلرهابية من جرائم مستمرة بحق
الــشــعــب الــيــمــنــي وات ــب ــاع سياسة
ممنهجة ومتعمدة لتجويع المدنيين.
وأك ــد خــبــراء ومحللون سياسيون
لـــ«االتــحــاد» أن ميليشيات الحوثي
باكستان 20 :روبية

اإلرهابية تستخدم سالح التجويع
ضد الشعب اليمني ،بهدف بسط
نفوذها وتحقيق مشروعها الطائفي،
مــشــيــريــن إلـ ــى أن الميليشيات
اإلرهــابــيــة تستخدم أساليب غير
إنسانية مثل سرقة المساعدات
وحــرمــان الموظفين مــن رواتبهم
وفرض اإلتاوات ،إضافة إلى الرشوة
وإنشاء كيانات موازية للدولة.

المملكة المتحدة :جنيه استرليني

(طالع ص )17

تايالند 5 :دوالرات
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في عهد فقيد الوطن
شهدت العالقات
ً
نموا
الثقافية مع ألمانيا
ً
مطردا

عه ـ ــد

يحتفي مهرجان
«سميثسونيان» في
أميركا بثقافة اإلمارات
ّ
ويعرف بتاريخها العريق

الشراكة الثقافية بين
اإلمارات وفرنسا مثال
للتعاون المثمر في
المجاالت كافة

معرض فرانكفورت للكتاب من أهم معارض الكتب في العالم

ّ
ثقافية
مشاريع
ّ
وفنية مشتركة تعزز
قوة الشراكة مع
إيطاليا

ّ
متميز للتبادل
تاريخ
الثقافي مع بريطانيا
ً
تجسيدا للعالقات
الثنائية الممتدة

الثقافة جسر انفتاح على العالم

فعاليات وشراكات
قوية مع كوريا الجنوبية
في مجال الثقافة
والفن
معرض الكتاب منصة اللتقاء وحوار الثقافات

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

جسور ثقافية متينة
وقوية ،شكلتها
دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،في عهد
المغفور له الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان
«طيب الله ثراه» ،تحمل
في معانيها منظومة
قيمها الرفيعة ،وثوابت
إنسانيتها الموروثة،
التي رسخها المؤسس
المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل
نهيان «طيب الله ثراه».
ورسالة هذه الجسور
الثقافية في مضامينها
السامية ترسخ التسامح
والتعايش والسالم،
وتنشر كل ما من شأنه
أن يعزز هذه القيم
ويرسخ عالقات إنسانية
رصينة وعميقة ،جعلت
من الدولة نموذجًا
إنسانيًا فريدًا حظي
ويحظى بإشادات
عالمية متفردة ،نظرًا
لكل ما تقدمه الدولة
للعالم من نماذج راقية
في التقدم والتحضر
واالنفتاح إلى جانب
تثمين وحفظ هويتها
وموروثها العربي
األصيل.

حملت
الثقافة
اإلماراتية
منظومة قيم
رفيعة لنشر
قيم التسامح
والتعايش
والسالم
تقدم
اإلمارات
ً
نموذجا
ً
إنسانيا
ً
متميزا يحظى
بإشادات
عالمية
متفردة

اإلمارات واليابان..
تعزيز قنوات
التواصل
شهدت العالقات الثقافية
بني اإلمارات واليابان تطور ًا
مستمر ًا خالل السنوات
املاضية ،حيث كانت اليابان
ضيف شرف معرض الشارقة
الدولي للكتاب يف 2018
ليحتفي املعرض بإجنازاتها
احلضارية املتميزة ،التي شكل
ً
عامال ومحرك ًا
الكتاب فيها
رئيس ًا يف بناء الثقافة ،حيث
ً
حافال
متتلك اليابان تاريخ ًا
باملنجزات واألسماء األدبية
والثقافية الكبيرة ،على صعيد
الرواية والسينما واملوسيقى
وغيرها.
كما ينظم النادي الياباني يف
جامعة زايد ،سنوي ًا ،فعاليات
«أيام يف اليابان» لتعريف
الطلبة اإلماراتيني على
الثقافة اليابانية واستكشافها
عن قرب .كما نظم رواق الفن
بجامعة نيويورك أبوظبي
معرض «الشرق إلى الشرق»،
الذي يكشف النقاب عن
األساليب التي تتبعها املواهب
الشابة على الساحة الفنية
اإلماراتية ،من أجل تعزيز
قنوات التواصل الثقافية مع
الفنون اليابانية .كما افتتح يف
متحف اللوفر أبوظبي معرض
«من وحي اليابان :رواد الفن
احلديث» الذي أتاح فرصة
لالطالع على أعمال  12فنان ًا،
من بينهم فنانو حركة «نابي»،
وكبار معلمي حركة أوكييو  -إهـ
الفنية من القرنني التاسع عشر
والعشرين.

اإلمارات والصين..
تواصل حضاري

متحف اللوفر أبوظبي (الصور أرشيفية)

ترسخ دولــة اإلم ــارات في عالقاتها مع دول
العالم األخرى أواصر تواصل ثقافي يربط بين
منظومة قيمها اإلنسانية الرفيعة وقيم شركائها
في المشهد اإلنساني العالمي ،واألمثلة على ذلك
كثيرة ،نرصد منها ،تالياً ،نماذج على سبيل المثال
ال الحصر ،من الشراكات الثقافية المتميزة بين
اإلمارات وبعض دول العالم المتقدمة.
اإلمارات وفرنسا ..حوار حضارات

شهدت الشراكة الثقافية بين دولة اإلمــارات
والــجــمــهــوريــة الفرنسية تــنــامــيـاً كــبــيــراً خــال
السنوات الماضية ،وقد تم إعــان عام 2018
عاماً للتعاون الثقافي بين اإلم ــارات وفرنسا،
وبناء على ذلك ،أُطلقت إذاعة باللغة الفرنسية
في دولة اإلمارات ،تقدم مضامينها ثالث مرات
في األسبوع .وفي العام نفسه أيضاً أصبحت دولة
اإلمــارات عضواً منتسباً في المنظمة الدولية
للفرانكوفونية ،كما شهد  2018حدثاً ثقافياً
كبيراً تمثل في افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي،
ليصبح أول متحف دولي في العالم العربي وأكبر
مشروع ثقافي فرنسي في الخارج ،األمر الذي
جعل الرئيس الفرنسي ،لحظة افتتاحه ،يؤكد أن
افتتاح اللوفر يعد رسالة عالمية لتعزيز الحوار
بين الحضارات.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه في عام ،2006
تــم توقيع اتفاقية أنشئت مــن خاللها جامعة
الــســوربــون فــي أبــوظــبــي .كما ســاهــم التعاون
الثقافي بين اإلمــارات وفرنسا أيضاً في إنشاء
تحالف دولي لحماية التراث في المناطق التي
تشهد نزاعات ،فقد قدمت الدولتان  45مليون
دوالر أمــيــركــي لهذا الــغــرض وذلــك بالتعاون
مع اليونسكو .وقدمت دولــة اإلم ــارات مبلغ 5
ماليين يورو لدعم معهد العالم العربي الموجود
في العاصمة الفرنسية باريس عام  ،2017كما
افتتحت في العام ذاتــه قاعة الشيخ زايــد بن
سلطان آل نهيان بمتحف اللوفر في باريس.
ويضاف إلى ذلك إسهام دولة اإلمارات في ترميم
المسرح اإلمبراطوري لقصر فونتينبلو بالقرب

حرم جامعة السوربون أبوظبي

من باريس بمبلغ  10ماليين يورو ،وأطلق اسم
المغفور له الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان،
«طيب اهلل ثراه» ،على هذا المسرح العريق.
اإلمارات وأميركا ..عالقات راسخة

تعد العالقات الثقافية بين اإلمارات والواليات
المتحدة األميركية عــاقــات راســخــة ومتينة،
وذات تاريخ ممتد ومتنوع ،يصعب حصره في
هذه السطور ،وفي هذه األيــام يحتفي مهرجان
«سميثسونيان» للفنون الشعبية ،ال ــذي يعقد
سنوياً في العاصمة األميركية واشنطن ،بدولة
اإلمــارات ويع ّرف بتاريخها العريق ،وما يزخر به
من المنجزات الثقافية والفنية واإلبداعية ،ويُبر ُز
دورها ومكانتها في احتضان العديد من الفعاليات
الثقافية المرموقة التي تجمع العالم ومثقفيه على
أرضــهــا ،حيث تع ّرف الفعاليات التي ستستمر
ثري ومتكامل ،بعراقة
حتى  4يوليو ،ضمن جدول ّ
التراث والهوية اإلماراتية األصيلة.

جامعة نيويورك أبوظبي

ويق ّدم المهرجان الذي يرفع شعار «اإلمارات
نابض بالحياة وذكريات
العربية المتحدة :مشه ٌد
ٌ
خــالــدة» ،ويُعقد فــي «مــركــز التس ّوق الوطني»
برنامجاً ثقافياً وفنياً ليحتفي مــع الجمهور
األميركي والعالمي بدولة اإلمارات ،إذ سيستمتع
ّ
عشاق الفنون التراثية والشعبية طيلة أيام الحدث
بمجموعة من الفعاليات المتن ّوعة يشارك فيها
أكثر من  80حرفياً ومبدعاً وموسيقياً من دولة
اإلمــارات .ويتعرفون من خاللها على إرث كبير
وعريق من الفنون والثقافة اإلماراتية والعربية،
وتقود التمثيل الرسمي للدولة وزارتــا الثقافة
والشباب ،والخارجية والتعاون الدولي ،إلى جانب
سفارة الدولة في العاصمة األميركية واشنطن.
اإلمارات وبريطانيا ..روابط ثقافية ممتدة

عــلــى صعيد الــعــاقــات الثقافية الممتدة
بين اإلمــارات وبريطانيا شهد  2017برنامج
«عام التعاون اإلبداعي بين المملكة المتحدة

واإلمــارات العربية المتحدة  ،»UK/UAEوقد
حفل البرنامج بما يجسد عمق هذه العالقات،
وقــوة التبادل الثقافي بين البلدين ،ومظاهر
االحــتــفــاء بالعالقات الممتدة بينهما ،وجــاء
كذلك لتعزيز الروابط الثقافية واالقتصادية
الثنائية الراسخة .كما حظي بدعم من «حملة
بريطانيا العظمى» .والــبــرنــامــج ال ــذي أقيم
طوال عام  2017تضمن العديد من الفعاليات
واألحـــداث ،من بينها عــروض أداء موسيقية
ومعارض للحرف اليدوية ودروس على أيدي
خبراء وورش عمل تعليمية.
اإلمارات وألمانيا ..مشروعات مشتركة

وشهدت العالقات الثقافية بين دولة اإلمارات
وألمانيا أيضاً نمواً واسعاً في عهد فقيد الوطن
المغفور له الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان،
«طيب اهلل ثــراه» ،فتم افتتاح المركز الثقافي
األلماني «معهد غوته» في أبوظبي عام ،2006

ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022

ليكون منصة لتعليم اللغة األلمانية في دولة
اإلم ــارات ومــركــزاً للتعريف بالثقافة والهوية
واألدب والفن في ألمانيا.
وهــنــاك أيــض ـاً الــعــديــد مــن الــمــشــروعــات
الثقافية المشتركة بين البلدين إلبراز الهوية
الحضارية لكل منهما ،من ضمنها التعاون
فــي إدارة مــعــارض الــكــتــاب ،وإعـــان دائــرة
السياحة والثقافة  -أبوظبي اختيار ألمانيا
ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب
فــي عامي  2021و ،2022وذلــك بعد توقيع
مذكرة تفاهم مع معرض فرانكفورت الدولي
للكتاب أكــبــر وأق ــدم الــمــعــارض فــي صناعة
الــكــتــاب والــنــشــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم .كما
أطلقت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في عام
 2007مشروع «كلمة» الذي يهدف إلى ترجمة
المعارف اإلنسانية في األدب والفكر والعلوم
من لغات العالم المختلفة إلى اللغة العربية،
وتم توقيع اتفاقية بين هيئة أبوظبي وجامعة

يــوهــانــس غوتنبرغ ماينتس فــي عــام 2009
لترجمة الكتب من اللغة األلمانية إلى اللغة
العربية ،حيث تعد جامعة كلية العلوم الثقافية
واللسانيات والترجمة (  )FTSKإحــدى أعرق
المؤسسات األكاديمية والبحثية األوروبــيــة
في مجال الترجمة ،وقــد شهدت النسختان
األخيرتان من معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الــعــديــد مــن ه ــذه الــتــراجــم بــيــن الــكــتــب في
البلدين.
وفي ما يختص بالمتاحف ،تم توقيع إعالن
نوايا بين هيئة الشارقة للمتاحف ،وهيئة متاحف
برلين الحكومية ،ومؤسسة اإلرث الثقافي
الــبــروســي ،وكلية العلوم التقنية واالقتصاد
ببرلين ،ومعهد غوته بمنطقة الخليج ،في عام
 ،2013وتم بموجب هذا االتفاق إنشاء أكاديمية
«ســوا» كمبادرة مشتركة لتدريب الطالب في
مجال دراسات المتاحف والمختصين في هذا
المجال من منطقة الشرق األوسط وألمانيا.

اإلمارات وإيطاليا ..عمق العالقات

وعلى صعيد العالقات الثقافية بين اإلمارات
وإيطاليا شهد عام  2019لقاء معالي نورة بنت
محمد الكعبي ،وزيــرة الثقافة والشباب ،مع
نظيرها اإليطالي ألبيرتو بونيسولي ،حيث
بحثا مجاالت التعاون المشترك بين البلدين
وسبل تعزيز العالقات الثقاف ّية اإلمــاراتـ ّيــة
اإليطال ّية مــن خــال إقــامــة مشاريع ثقاف ّية
وفن ّية مشتركة ،وناقشت وقتها نورة الكعبي مع
عمدة مدينة البندق ّية ،لويجي بونارو ،ورئيس
بينالي البندق ّية ،هولو باراتا ،تطوير الشراكة
الثقاف ّية بين اإلمارات ممثل ًة بجناحها الوطني
في البينالي ،ومدينة البندق ّية بمؤسساتها
الثقاف ّية وصروحها السياح ّية العريقة على
خــريــطــة الــســيــاحــة الــعــالــمـ ّيــة بــصــفــة عــامــة،
والــســيــاحــة الــثــقــافـ ّيــة بشكل خ ــاص .وتــنــاول
االجتماع الدور الذي تلعبه جهود الدبلوماس ّية
الثقاف ّية في تقريب وجهات النظر بين البلدين،

ونــشــر قــيــم الــتــســامــح واالنــفــتــاح عــلــى اآلخــر
والــتــعـ ُّرف على ثقافته وتقديرها ،مــن خالل
المحافل الثقاف ّية العالم ّية كبينالي البندق ّية.
ومؤخراً أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن
اختيار إيطاليا ضيف شرف الدورة الـ 41من
معرض الشارقة الدولي للكتاب ،التي ستنطلق
فعالياتها فــي شــهــر نوفمبر  ،2022ليكون
الــجــمــهــور عــلــى مــوعــد مــع نخبة مــن األدب ــاء
والمفكرين والفنانين والناشرين اإليطاليين
على أرض الشارقة ،تأكيداً على عمق العالقات
التاريخية التي تربط البلدين ،وتقديراً لدور
إيطاليا في نهضة الفنون واآلداب والعلوم على
مستوى العالم .وفــي شهر مــارس الماضي،
وبحضور شخصيات دبلوماس ّية ،وممثلي كبرى
المؤسسات الثقاف ّية ،وأعــام األدب والفن
األوروبـ ــي ،رفــعــت مدينة بولونيا اإليطالية،
علم دولــة اإلم ــارات ،معلن ًة احتفاءها بإمارة
الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 59من «معرض
بولونيا لكتاب الطفل» ،مشيدة بتجربة اإلمارة
ومشروعها الثقافي.
اإلمارات وكوريا الجنوبية ..تالقي الثقافات
وفــيــمــا يــخــص ال ــع ــاق ــات الــثــقــافــيــة بين
اإلم ــارات وكــوريــا الجنوبية أعلن عــام 2020
«عــامـاً للحوار الثقافي اإلمــاراتــي الــكــوري»،
تحت شعار «تــاقــي الــثــقــافــات» ،ليمثل نقلة
جــديــدة فــي الــعــاقــات الثنائية ،بما تضمنه
مــن فعاليات ومــبــادرات تتنوع بين مجاالت
الثقافة واألدب والفن واإلب ــداع ،من منطلق
أن دولة اإلمارات تولي اهتماماً خاصاً بقطاع
الصناعات الثقافية واإلبداعية ،ودعم الشباب
والــمــوهــوبــيــن فــي الــمــجــال الــثــقــافــي ،وتعليم
الــفــنــون .وكـــان مــن ضــمــن مــجــاالت الــحــوار
الثقافي اإلمــاراتــي الــكــوري ،في عــام ،2020
إعــداد المبدعين المتميزين وقــادة الثقافة
والفنون والمواهب الشابة القادرة على تمثيل
الدولتين فــي مختلف المحافل والمنصات
الفنية والثقافية واإلبداعية.

من أجل تعزيز وتشجيع
التبادل الثقايف بني اإلمارات
والصني مت يف عام  2010افتتاح
أول مدرسة من نوعها على
مستوى املنطقة لتدريس
اللغة الصينية يف أبوظبي،
والتي تهدف إلى إعداد
قاعدة وطنية من الكوادر
املتخصصة يف الشأن الصيني،
بحيث تشكل جسر ًا لتعزيز
التواصل احلضاري والثقايف.
كما أسست جامعة دبي معهد
كونفوشيوس ،ذلك املعهد
غير الربحي ،الذي يهدف
إلى مساعدة املهتمني بتعلم
اللغة الصينية وآدابها من
الطلبة وأصحاب األعمال،
ويساهم يف تقوية العالقات
التعليمية والثقافية مع
جمهورية الصني الشعبية.
وأولت الدولتان أهمية كبرى
لألحداث الثقافية التي من
شأنها أن تقرب بني الشعبني.
ففي عام  2015أقيم مهرجان
عيد الربيع الصيني ،الذي
يعتبره الصينيون من
األحداث الشعبية املهمة يف
بالدهم ،وقد شهد حضور
عدد غير مسبوق من السياح
واملقيمني الصينيني .وتتمثل
شعبية هذا املهرجان بدبي يف
أنه جسد جانب ًا من العالقات
املتطورة بني الشعبني .كما
أنه هدف إلى تقوية العالقات
الثقافية بينهما ،ومن أجل
تعزيز تلك العالقات املمتدة
أقيم جناح وطني متميز لدولة
اإلمارات يف معرض إكسبو
شنغهاي الدولي  .2010كما
شكل التعاون الثقايف اإلماراتي
الصيني  2018مادة ثرية
للقناة الصينية العربية ،التي
تتخذ من دبي مقر ًا لها ،حيث
أسهمت القناة يف إثراء الرسالة
الثقافية من خالل برامجها
الهادفة إلى استكشاف القيم
املجتمعية والثقافية احمللية
والصينية على حد سواء.
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رئيس الدولة ونائبه

يهنئــان رئيسي الصومــال ورواندا والحاكم ــة العام ــة لكنـ ــدا
رئيس الدولة ونائبه
يعزيان الرئيس اإليراني
بضحايا الزلزال

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،برقية
تهنئة إلى فخامة حسن شيخ محمود
رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ،وذلك
بمناسبة ذكرى استقالل بالده .كما بعث
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة
إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة
إلى معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء
جمهورية الصومال الفيدرالية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،برقية تهنئة إلى فخامة ماري
سيمون الحاكمة العامة لكندا بمناسبة اليوم الوطني لبالدها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،برقية تهنئة مماثلة إلى فخامـــة ماري سيمون.

أبوظبي (وام)

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،برقية
تهنئة مماثلة إلى معالي جستن ترودو رئيس وزراء كندا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،برقية تهنئة إلى فخامة بول كاغامي
رئيس جمهورية رواندا ،وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

لقـــــاء أديـــان في لندن

يناقش الــــرؤى املشتركة
لندن (وام)

التقى العالمة عبداهلل بن بيه ،رئيس
مجلس اإلمـــارات لإلفتاء الشرعي
ومــؤســس ورئــيــس مــنــتــدى أبوظبي
ّ
للسلم ،فــي العاصمة البريطانية
لندن مع الحاخام إفرايم ميرفس،
كبير حــاخــامــات المملكة المتحدة
والكومنولث ،في محادثات تاريخية
بمجلس اللوردات ،شملت العالقات
اإلسالمية اليهودية والرؤى المشتركة
للمستقبل.
وعقد الحدث تحت عنوان «ال َّرحمة
وال ـ ّتــعــاطــف واإلنــســانــيــة وازده ـ ــار
المجتمعات الدينية فــي المملكة
المتحدة» ،وهــو أول لقاء مشترك
يــتــم تنظيمه بــيــن مــنــتــدى أبوظبي
لــلــســلــم ومــكــتــب كــبــيــر حــاخــامــات
المملكة المتحدة والكومنولث ،والذي
اســتــعــرض الــحــاجــة إلــى االعــتــراف
بالقيم المشتركة فــي عملية صنع
السالم.
وقــال العالمة بن بيه :إن التعايش
الخيار الوحيد لهذه المنطقة وللعالم
 ه ــذا هــو مــا يعلمنا إيـــاه العقلوالــتــاريــخ والكتب المقدسة لجميع

عبداهلل بن بيه

التعايش الخيار الوحيد
للمنطقة وللعالم

األدي ــان  -آمــل أن تستمر مساهمة
القادة في نشر السالم والتعايش في
جميع أنحاء العالم ،وأتمنى النجاح
لهذه المساعي.
ويعتبر العالمة بن بيه أحد العلماء
ال ــب ــارزي ــن ف ــي الــعــالــم ف ــي مــبــادئ

الشريعة اإلسالمية وأصــول الفقه،
وم ــرج ــعــاً ف ــي خــطــاب الــتــســامــح،
حيث كرس ج ّل حياته لتوضيح قيم
المساواة وحقوق األقليات والتناغم
بين الهوية القومية والدينية وكذلك
بين اإلســام واألدي ــان األخ ــرى .من
جانبه ،قال منصور عبداهلل خلفان
بالهول سفير الــدولــة لــدى المملكة
المتحدة« :ألهمتني المناقشة النيرة
التي دارت بين العالمة عبداهلل بن
بيه والحاخام األكبر ميرفس ،حيث
يشكل اعترافهما المتبادل بقوة القيم
المشتركة مثاالً للحوار السلمي البناء
الذي ينطبق على الدبلوماسية مثلما
ينطبق على الدين».
مــن جــانــبــه ،قـــال الــحــاخــام األكــبــر
ميرفس :هناك نقلة نوعية تاريخية
في العالقات بين المسلمين واليهود
لتسخير النوايا الحسنة الناتجة عن
أطر الحوار الجديدة ..إن اغتنام هذه
يعد أولوية ملحة وتقع على
الفرصة ّ
عاتقنا مسؤولية البناء على العالقات
التي تم تشكيلها والدخول في حقبة
جديدة من المشاركة بين مجتمعاتنا
الدينية ،في هذا البلد وخارجه ،لصالح
المجتمعات التي نحن جزء منها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بول كاغامي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور إدوارد نجيرينتي رئيس
وزراء جمهورية رواندا.

بعثة الحج لحكــــومة دبي

تزور األمــــاكن املقدسة والتــــاريخية

بعثة الحج خالل الزيارة (وام)

دبي (وام)

زارت بعثة الحج الرسمية لحكومة
دبــي والــتــي تنظمها دائ ــرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخيري بدبي،
أمس ،األماكن التاريخية والمقدسة
في المدينة المنورة.
وقــــال هـــال الــفــيــلــي الــمــســؤول
اإلعالمي للبعثة الرسمية :إن جميع
حجاج بعثة دبي بخير بحمد من اهلل
وفضله ووصلنا بسالمة اهلل إلى
أرض المدينة المنورة ،وتم استقبال
حجاج دبــي والترحيب بهم وتوفير
جميع ســبــل ال ــراح ــة والطمأنينة
لهم من قبل السلطات في المملكة

العربية السعودية الشقيقة.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ــزي ــارة شملت
المواقع التاريخية التي تشهد على
األحــــــداث الــتــي وقــعــت ف ــي عهد
الـــرســـول صــلــى اهلل عــلــيــه وســلــم
والــصــحــابــة رضــــوان اهلل عليهم،
وتعرف الوفد على تاريخ المدينة
الــمــنــورة قبل وبعد ظهور اإلســام
وعلى األماكن التاريخية التي مر بها
الرسول صلى اهلل عليه وسلم أثناء
هجرته من مكة إلى المدينة.
وأضـ ــاف أن ــه تــمــت كــذلــك زي ــارة
األم ــاك ــن الــمــقــدســة ف ــي الــمــديــنــة
الــمــنــورة ،مثل مسجد قــبــاء وأداء
ركعتي الصالة فيه ،تأسياً برسول

بالتعاون مع «استشاري الشارقة» ومؤسسة ربع قرن

البرملان العربي للطفــل ينظم «تجارب ملهمــة»
الشارقة (االتحاد)

نــظــم الــبــرلــمــان الــعــربــي للطفل
أحــد المؤسسات التابعة لجامعة
الدول العربية جلسة حوارية بعنوان
«تــجــارب ملهمة يقدمها نخبة من
الــبــرلــمــانــيــيــن» ،وذلـ ــك فــي المقر
المجلس االستشاري إلمارة الشارقة
بدولة اإلم ــارات العربية المتحدة،
وسلطت على أبــرز النجاحات التي
حققها البرلمانيين في ظل االنعكاس
اإليــجــابــي عــلــى أداء البرلمانيين
ودورهـ ــم فــي مسيرة التنمية على
جميع الصعد.
حضر وقائع الجلسة التي جرى
تنظيمها بمناسبة اليوم الدولي للعمل
البرلماني بتعاون البرلمان العربي
للطفل مــع المجلس االســتــشــاري
إلمــارة الشارقة ومؤسسة ربع قرن
لصناعة الــقــادة والمبتكرين علي
ميحد الــســويــدي رئــيــس المجلس
االستشاري إلمــارة الشارقة وأيمن
عثمان الباروت األمين العام للبرلمان
العربي للطفل وأحمد سعيد الجروان
األمين العام للمجلس االستشاري
إلمــارة الشارقة وأعــضــاء المجلس
االستشاري إلمارة الشارقة.
كــمــا ش ــارك كــوكــبــة مــن منتسبي
مؤسسة ربــع قــرن لصناعة القادة
والــمــبــتــكــريــن ،متمثلة فــي أطــفــال
ال ــش ــارق ــة ونــاشــئــة ال ــش ــارق ــة في
حضور الجلسة الحوارية والبرلمان
اإلماراتي للطفل.
فيما تحدث في الجلسة كل من

إكساب الطفل الممارسة
المتكاملة للعمل
البرلماني وتأهيله لقيادة
المستقبل
أيمن الباروت
شذى عالي النقبي عضو المجلس
الــوطــنــي االت ــح ــادي وفــاطــمــة علي
المهيري عضو المجلس االستشاري
إلمــارة الشارقة رئيسة لجنة شؤون
األســــرة وراشــــد ســيــف الطنيجي
رئيس مجلس شورى أطفال الشارقة
السابق وعضو شورى شباب الشارقة
ومــزنــة الــعــامــري عــضــو الــبــرلــمــان
الــعــربــي للطفل وعــضــو البرلمان
اإلم ــارات ــي للطفل وأدار الجلسة
عبداهلل بدر آل علي عضو البرلمان
اإلماراتي للطفل.
وأشــار أيمن عثمان الباروت إلى
أهمية إكــســاب الطفل الممارسة
المتكاملة للعمل البرلماني وتأهيله
ليكونوا قادة المستقبل في أوطانهم
مشيراً في ذات السياق إلى الدعم
السخي من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
للبرلمان العربي للطفل وأطفاله
ولفت الباروت إلى أن حاكم الشارقة
يرى في الطفولة مستقبل أوطاننا
العربية وأملها في استكمال نهضتها
لــذا كــان دعــمــه واحــتــضــانــه لفكرة

مشاركون في الجلسة الحوارية (من المصدر)

إنشاء البرلمان العربي للطفل.
ومــــن جــانــبــهــا ،ق ــال ــت فــاطــمــة
علي المهيري :في دولــة اإلمــارات
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــنــمــوذج يدعو
إلى اإلعجاب من خالل الممارسة
الديمقراطية التي هيأتها الحكومة
الرشيدة لشعب اإلمارات ،من خالل
إنشاء المجلس الوطني االتحادي
والــذي يمثل المواطنين في برلمان
يشكل أحــد السلطات المهمة في
الــدولــة ،وكذلك في إمــارة الشارقة
نــرى التجربة متواصلة ،من خالل
المجلس االستشاري إلمارة الشارقة
ال ــذي يمثل صــوت المواطنين في
إم ــارة الــشــارقــة ،ويعبر عنهم وعن
طموحاتهم فــي مستقبل ،وأكــدت
المهيري أن نموذج العمل البرلماني
الرائد هو جزء ال يتجزأ من منظومة
التميز والتطور التي تشهدها دولة
اإلمارات في جميع القطاعات.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه اهلل ،برقية تعزية ومواساة
إلى فخامة إبراهيم رئيسي رئيس
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وذلك إثر الزلزال الذي تعرضت له
قرية ساية خوش في جنوب إيران
بقوة  6درجات ،مما أدى إلى وفاة 5
من الضحايا ،وإصابة  44بإصابات
سموه الشفاء
مختلفة ،متمني ًا
ّ
العاجل للمصابين .كما بعث
صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،برقية تعزية مماثلة
إلى فخامة إبراهيم رئيسي رئيس
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

تجارب وتحديات
أشار راشد سيف الطنيجي رئيس مجلس شورى أطفال
الشارقة السابق وعضو شورى شباب الشارقة إلى جتربته
يف شورى أطفال الشارقة ،وأهم التحديات التي واجهته وما
هو التغيير الذي طرأ على شخصيته كعضو يف شورى أطفال
الشارقة .باإلضافة إلى أهم التجارب امللهمة التي خاضها،
وكذلك نصيحته ألقرانه األطفال.
فيما أوضحت مزنة العامري عضو البرملان العربي للطفل
عضو البرملان اإلماراتي للطفل إلى دور البرملان العربي
للطفل يف تأهيل األطفال وجمعهم حتت قبة واحدة
ملناقشة قضاياهم والذي يعد جتربة فريدة من نوعها
وتعزز من مشاركة أطفال العرب وتضامنهم .وحتدثت
العامري عن البرملان اإلماراتي للطفل والذي جاء ليسهم
ضمن مشروع اإلماراتي الذي يهتم بالطفل ويعده من أجل
املستقبل يف إطار رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على
متكني األطفال يف برملان يسهمون فيه بآرائهم ومشاركتهم
ويعبر عنهم.

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومساجد
الصحابة وجبل أحد والرماة ومقابر
دفن الصحابة وشهداء أحد وسيد
الشهداء حمزة عم النبي صلى اهلل
عليه وسلم وبقية المعالم واآلثــار
ذات التاريخ العريض مما ذكر في
سيرة السابقين .وأوضــح أن البعثة
ستبقى في رحــاب المدينة المنورة
ثم تنطلق اليوم إلــى مكة المكرمة
ألداء مناسك العمرة ،وهــي عمرة
القدوم لالستعداد لفريضة ومناسك
الحج .يذكر أن بعثة الحج الرسمية
لحكومة دبي للحج تضم  70حاجاً
من موظفي حكومة دبــي وممن لم
يسبق لهم أداء فريضة الحج.

تحديث
التشريعات
وقالت شذى عالي النقبي،
إن املجلس الوطني االحتادي
بوصفه البرملان الذي يعبر
عن شعب اإلمارات وانطالق
عمله على مجموعة من
املنطلقات الوطنية تعكس
فكر القيادة الرشيدة ،ومنها
برنامج التمكني السياسي
للمغفور له الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان« ،رحمه اهلل»،
الذي أعلنه عام 2005م
والتوجيهات والتوصيات
التي طرحت خالل اللقاءات
مع صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه اهلل»،
وأصحاب السمو أعضاء
املجلس األعلى حكام
اإلمارات.
واستعرضت إجنازات
املجلس الوطني االحتادي
وأدواره يف خدمة الوطن،
ً
فضال عن أدواره مع العالم
اخلارجي وقيامه مبمارسة
اختصاصاته الدستورية
بتحديث وتطوير
التشريعات ومناقشة
املوضوعات وتبني التوصيات
بشأنها ،ومن خالل دوره
املساند واملرشد والدعم
لعمل احلكومة يف االهتمام
بشؤون الوطن واملواطنني،
وأشارت النقبي إلى أن
القيادة احلكيمة تشجع
الطفل على العمل البرملاني
يف دولة اإلمارات ،من خالل
املجالس والبرملانات التي
تعبر عن اإلميان بدور الطفل
يف العمل البرملاني.
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ً
قرارا بإعادة تشكيل مجلس األمناء
أصدر

حمدان بن زايد :جامعة أبوظبي ماضية
فـي تطويـر استراتيجيتها األكاديميـــة
أبوظبي (وام)

رسالة الجامعة
وأهدافها تلبي
توجيهات
رئيس الدولة
ورؤيته للنهوض
بقطاع التعليم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس
مجلس أمناء جامعة أبوظبي ،قرارًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة سموه.
ويضم المجلس في عضويته ك ًال من :معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير
التسامح والتعايش نائبًا لرئيس المجلس ،ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان
عضو المجلس التنفيذي ،ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة
أبوظبي ،ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة ،وخديم عبدالله
الدرعي العضو المنتدب لمجموعة العين الدولية ،وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب
سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ،والدكتورة شيخة سالم الظاهري ،األمين العام
لهيئة البيئة  -أبوظبي ،ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب اإلعالمي لحكومة
أبوظبي ،والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي،
ومدير جامعة أبوظبي.

فارس خلف المزروعي

عبداهلل آل حامد

وأكـ ــد ســمــو الــشــيــخ ح ــم ــدان بن
زايــد آل نهيان أهمية الــدور الذي
يضطلع بــه مجلس أمــنــاء الجامعة
في ترجمة رسالتها وأهدافها بما
يــلــبــي تــوجــيــهــات ص ــاح ــب الــســمــو
الــشــيــخ محمد بــن زاي ــد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه اهلل» ورؤيته
لــلــنــهــوض بــقــطــاع الــتــعــلــيــم وإعـــداد
الكوادر الوطنية المتخصصة التي
تلبي أجندة مئوية اإلمــارات 2071
وما يرتبط بها من برامج ومشاريع
بحثية تغطي مختلف التخصصات
العلمية التي تتطلبها مسيرة التنمية
الوطنية للخمسين عاماً المقبلة.

خديم عبداهلل الدرعي

وق ــال ســمــوه :إن جامعة أبوظبي
مــاضــيــة فــي تــطــويــر استراتيجيتها
األكاديمية ،خاصة فيما يتعلق بتدشين
مــشــاريــع بــحــثــيــة تــلــبــي احــتــيــاجــات
القطاعات التنموية المختلفة في إمارة
أبوظبي والدولة والمنطقة ،وتوظيف
خ ــب ــرات الــبــاحــثــيــن واألكــاديــمــيــيــن
والطلبة والخريجين في دفع مسيرة
البحث العلمي ،بما يفتح آفاقاً واسعة
أمام الحلول المبتكرة للتحديات التي
تشهدها ه ــذه الــقــطــاعــات ،وتهيئة
بيئة علمية وأكاديمية في الجامعة
تــعــزز اإلبــــداع واالبــتــكــار وال ــري ــادة،
وتفتح آفاق المستقبل أمام النابغين

أحمد مطر الظاهري

شيخة سالم الظاهري

شخصيات بارزة
أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن ثقته يف أن مجلس األمناء
اجلديد ،ومبا يضمه من شخصيات بارزة سيكون له أكبر األثر يف تعزيز مكانة
جامعة أبوظبي هذه املؤسسة الوطنية التي تنطلق من أبوظبي إلى مختلف
شعوب العالم كجسر للتواصل احلضاري تنقل من خالله اجلامعة منظومة القيم
والتقاليد األصيلة مبجتمع اإلمارات ،وتعزز من خالل دورها العلمي والفكري مناخ
اإلبداع الذي تشهده إمارة أبوظبي والدولة .وأكد سموه أن جامعة أبوظبي جنحت
منذ انطالق مسيرتها يف حتقيق رسالتها يف أن تكون منارة للعلم واملعرفة تبني
الشخصية الطالبية املعتزة بقيمها وهويتها العربية واإلسالمية واملنفتحة يف
الوقت ذاته على كل ما يشهده العالم من تطور وتقدم يف مختلف العلوم واملعارف،
حيث رفدت اجلامعة املجتمع وسوق العمل يف الدولة واملنطقة والعالم بأكثر من 24
ألف خريج وخريجة يف مختلف البرامج األكادميية املتخصصة يف البكالوريوس
واملاجستير والدكتوراه ،يساهمون يف حتقيق نهضة سوق العمل وازدهاره ودفع
مسيرة التنمية الوطنية يف جميع املجاالت.

مريم عيد المهيري

والمواهب البحثية ،بما يتيح للجامعة
وك ــوادره ــا المساهمة فــي االرتــقــاء
بــالــتــطــور االق ــت ــص ــادي والــتــنــمــوي
والحضاري الذي تشهده الدولة عبر
تقديم أفــضــل الــمــمــارســات العلمية
والتطبيقية التي تمكنها من مواكبة
التقدم العلمي والتفاعل مع العصر
واستشراف المستقبل ،مشيراً إلى
أن البحث العلمي يمثل أحد الركائز
االســتــراتــيــجــيــة الــقــويــة فــي مسيرة
الجامعة وجــودة األداء خــال الفترة
المقبلة.
وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل
نهيان جهود مجلس األمناء وأعضائه،

علي سعيد بن حرمل الظاهري

خالل الفترة الماضية والتي كان لها
أكبر األثــر في دفــع مسيرة الجامعة
واالن ــط ــاق بــهــا إل ــى آف ــاق عالمية،
مؤكداً أن جامعة أبوظبي تخطو بثقة
نحو تعزيز مكانتها وريادتها كمؤسسة
وطنية تطبق أفضل الممارسات في
الــتــدريــس والــبــحــث العلمي وخدمة
المجتمع ،وهو ما جعلها في صدارة
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي محلياً
وإقــلــيــمــيـاً ودول ــيــاً وفــق ـاً لــمــؤشــرات
التصنيف العالمي المتخصصة ،وذلك
على الرغم من حداثة عمر الجامعة
التي انطلقت مسيرتها األكاديمية في
عام .2003

خالل شهري يوليو وأغسطس

برامـج صيفيـة تعـزز مهــارات الطلبـة فـي الشارقة

4

خطة الستثمار
أوقات فراغ الطلبة خالل
اإلجازة الصيفية
طارق سلطان بن خادم

مخيمـــات

لمياء الهرمودي (الشارقة)

دشنت عدد من الجهات في الشارقة
برامج صيفية متنوعة بهدف استغالل
الــوقــت خ ــال إجـ ــازة الــصــيــف بشكل
سليم عند األطــفــال وطلبة وطالبات
المدارس والجامعات ،وصقل مهاراتهم،
ورفدهم بخبرات متنوعة تسهم في بناء
شخصيتهم ،واستثمار الصيف بأفضل
وأنفع السبل.
فقد بــدأت دائ ــرة الــمــوارد البشرية
بالشارقة فــي تلقي طلبات التسجيل
ببرنامج الــتــدريــب الصيفي للطالب
والطالبات المواطنين المستمرين في
الدراسة بالجامعات أو الكليات ،وطلبة
المدارس من الصف العاشر إلى الصف
الثاني عشر في المؤسسات التعليمية،
الراغبين بااللتحاق ببرنامج التدريب
الصيفي للعام  2022في الدوائر والهيئات
الحكومية التابعة إلمارة الشارقة ،حيث
يمكنهم التسجيل في البرنامج عن طريق
رابط التسجيل
،https://dhr.gov.ae/st/strain

وتمتد فترة التدريب الصيفي  4أسابيع
متتالية بدءاً من  18يوليو ،وذلك إلكسابهم
مهارات وخبرة عملية خالل فترة الصيف
وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم
عضو المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة
رئيس دائرة الموارد البشرية ،أن الدائرة
تنظم سنوياً برنامج التدريب الصيفي
للطلبة في إطار مسؤوليتها االجتماعية،
وضمن خطة شاملة تهدف إلى استثمار
أوقــات الفراغ لدى الطلبة خالل فترة

برامج صيفية منوعة للطلبة (أرشيفية)

اإلجــــازة الصيفية ،بــمــا يــعــود عليهم
وعلى الجميع بالنفع من خالل تكوين
كوادر مواطنة مزودة بالمهارة والمعرفة
مستقب ً
ال ،والمقدرة على الخوض في
ســوق العمل بــاخــتــاف مــجــاالتــه بكل
سهولة ،متسلحين بالعلم والخبرة العملية.

ً
«معا لصيف أجمل»
يركز على الجانب البيئي
وصون التنوع الحيوي

مع ًا لصيف أجمل
وللسنة الخامسة على التوالي تنظم
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في
الشارقة برنامج «معاً لصيف أجمل»،
وتضيف له في كل عام ما يجعله قيمة

مميزة في الصيف ،وذلك بفضل الخطة
العملية والــشــركــاء االستراتيجيين،
ودوره ــم الحيوي ،حيث تعمل الهيئة
على تحقيق حزمة من األه ــداف في
هذا البرنامج ،من أبرزها التركيز على

الجانب البيئي من حيث صون التنوع
الحيوي والسلوك المستدام ،وتعزيز
سلوك العمل الجماعي ،والعمل بروح
الفريق الواحد ،وتوفير البيئة التعليمية
التي تحفز الطلبة للوصول إلى الناتج
اإلبداعي في نهاية البرنامج.
ويحصل الطلبة المشاركون على
فــوائــد عــدة خــصــوصـاً فــي مــا يتعلق
باإللمام واالستفادة من المحاضرات
الــتــوعــويــة ال ــه ــادف ــة ف ــي الــبــرنــامــج
الصيفي ،والمشاركة في الورش العلمية
واالبــداعــيــة واالبــتــكــاريــة ،كــو َن الهيئة

تولي اهتماماً كبيراً بالجهود البيئية
واألنشطة التوعوية التي تعزز وتنمي
ق ــدرات ومــواهــب الطلبة ،ولــذلــك تم
استهداف برنامج األنشطة الصيفية
بــهــدف اســتــثــمــار م ــواه ــب وطــاقــات
الــطــلــبــة ،وتشجيعهم عــلــى استغالل
أوقاتهم بما يفيد .ويكون البرنامج عاد ًة
حاف ً
ال بالفعاليات المتنوعة والجاذبة،
بــاإلضــافــة إلــى عــدة زيـــارات ميدانية
وورش عــمــل ،وجـــوالت استكشافية،
وح ــض ــور الــمــحــاضــرات التثقيفية
التوعوية المتنوعة.

يقدم نادي سيدات الشارقة
مبقره الرئيسي وفروعه العشرة
يف املنطقتني الشرقية والوسطى
أربعة مخيمات صيفية ،يهدف
من خاللها إلى تنمية مهارات
األطفال عبر مجموعة واسعة من
الفعاليات والبرامج املتنوعة طبقاً
ألعلى معايير السالمة والضوابط
االحترازية ،حيث تقام األنشطة
صباح ًا ومساء خالل الفترة من 3
يوليو إلى  25أغسطس املقبل.
وتصنف األنشطة وفق فئات
ومراحل عمرية مختلفة ،وتستهدف
األطفال والفتيات واليافعات من 4
إلى  14سنة ،والفتيان من  4إلى 8
سنوات .وتتضمن البرامج األربعة
أنشطة متنوعة يف اللياقة البدنية
كاأللعاب املائية مثل كرة السلة
املائية والسباحة والتزلج على
اجلليد وورش العمل اليدوية للمواد
املعاد تدويرها وفن األوريغامي
والطباعة على الشموع ،إضافة
إلى دورات حول الطهي وحتضير
املثلجات وتزيني «الكب كيك» ،إلى
جانب صناعة الطائرات الورقية
وتركيب الروبوتات وحصص الباليه
واملوسيقى والدراما.
وينظم مجمع الشارقة للبحوث
والتكنولوجيا واالبتكار يف الفترة
املمتدة من  3يوليو وحتى 25
أغسطس القادم معسكر االبتكار
الصيفي  2022لطلبة املدارس يف
موسمه الثاني ،حيث أعلن املجمع
عن البدء بالتسجيل واستقبال
طلبات االلتحاق ،إذ تفتح أبواب
مختبراته لطلبة املدارس للفئات
العمرية من  17 – 12سنة ،وذلك
خالل إجازتهم الصيفية من خالل
معسكر صيفي يتيح للمنتسبني
استكشاف مهارات تقنية ممتعة.
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متكامال يضم 75
ميدانيا
تحمل مستشفى
سريرا

اإلمارات ترسل  3طائرات إلغاثة متضرري زلزال أفغانستان
أبوظبي (وام)
دعم ومساندة الجهود
المبذولة لتحقيق سرعة
االستجابة لحاالت
الطوارئ الطبية

أرسلت دولة اإلمارات ثالث طائرات تحمل على متنها مستشفى
ميدانيًا متكام ًال يضم  75سريرًا على مساحة  1000متر مربع،
وغرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية واألجهزة
لتقديم اإلغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان ،وذلك في إطار
الجسر الجوي اإلغاثي الذي تواصل الدولة تسييره لدعم األوضاع
اإلنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات الزلزال.
كــمــا أرس ــل ــت اإلمـــــــارات  16طــن ـاً
مــن المستلزمات والــمــعــدات الطبية
وفــريــق ـاً طــبــيـاً لتشغيل المستشفى
وتــقــديــم الــخــدمــات الطبية العاجلة
لــلــمــتــضــرريــن .كـــان صــاحــب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة «حفظه اهلل» ،قد وجه بتقديم
مــســاعــدات عــاجــلــة للمتضررين من
زلزال أفغانستان.
وقال عيسى سالم الظاهري سفير
دولــــة اإلمــــــارات لـــدى أفــغــانــســتــان:
إن إرســـــال الــمــســتــشــفــى الــمــيــدانــي
والمساعدات الطبية يأتي في إطار
دعـــم ومــســانــدة الــجــهــود الــمــبــذولــة
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لتحقيق ســرعــة االســتــجــابــة لــحــاالت
ال ــط ــوارئ الــطــبــيــة لــلــمــتــأثــريــن جــراء
الــزلــزال ال ــذي شــهــدتــه أفغانستان،
والمساهمة في التخفيف من معاناة
الــمــتــضــرريــن وتــحــســيــن أوضــاعــهــم
الصحية .وأكد أن إرسال التجهيزات
الطبية والفريق الطبي المتخصص
يأتي في إطــار حرص دولــة اإلمــارات
على توفير جميع المتطلبات الالزمة
لبدء تشغيل المستشفى الميداني في
أسرع وقت لدعم الجهود الطبية نتيجة
تداعيات الزلزال ،ووجــود أعــداد من
المصابين في حاجة للتدخل الطبي
السريع ومتابعة حاالتهم المرضية.

طنـ ـ ًـا مـ ـ ــن المستلـ ـ ــزمات والمع ــدات
الطبي ـ ـ ـ ــة وفري ـ ـ ــق طبـ ـ ــي لتشغيـ ـ ـ ــل
المستشفـى إلغاثة متض ـ ــرري الزلـزال

عيسى الظاهري

مساعدات
عاجلة
وأشار إلى أن دولة اإلمارات أرسلت مؤخر ًا طائرة مساعدات تحمل  30طن ًا من المواد الغذائية
العاجلة ضمن الجسر الجوي اإلغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان لدعم الوضع اإلنساني،
واإلسهام في سد العجز في المواد الغذائية لشريحة كبيرة من األسر المتضررة من الزلزال
خاصة األطفال والنساء .وحرصت دولة اإلمارات على تنويع مساعداتها اإلغاثية العاجلة
لمتضرري الزلزال لتشمل المواد الغذائية إلى جانب المساعدات الطبية المتنوعة ،وذلك في
إطار حرصها على اإلسهام بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حدة التداعيات
التي خلفها الزلزال الذي شهدته أفغانستان.
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 8أشهر قضاها ضمن «مهمة سيريوس »21

صالح العامري يغادر اليوم «كبسولة العزل»
تجارب وأبحاث

فريـــــــق مركـــــــــــز محمد بن راشد
ً
استعدادا
للفضاء يصل موسكو
لخـــــــــــــــــــــــــروج صـــــــالح العـ ـ ـ ــامري
آمنة الكتبي (موسكو)

يـ ــغـ ــادر الـ ــيـ ــوم رائــــــد الــفــضــاء
اإلماراتي صالح العامري كبسولة
العزل ،بعد  8أشهر قضاها ضمن
«مهمة سيريوس  ،»21ووصل فريق
مركز محمد بن راشد للفضاء إلى
موسكو استعداداً لختام «المهمة
رق ــم واحـ ــد» مــن مهمة اإلمـ ــارات
لــمــحــاكــاة الــفــضــاء ،والــتــي شــارك
فيها رائــدا محاكاة الفضاء صالح
العامري وعبداهلل الحمادي.
وسيعقد المركز الــيــوم مؤتمراً
صحفياً بعد مغادرة صالح العامري
رائد محاكاة الفضاء كبسولة العزل
ضمن مهمة «سيريوس ،»21وذلك
في تمام الساعة  2ظهراً بتوقيت
اإلمـــــارات ،منهياً بــذلــك  8أشهر
قضاها مع فريق المهمة المكون
من  6رواد محاكاة فضاء أميركيين
وروس ،بــالــمــجــمــع الــتــجــريــبــي
األرضي ،في معهد األبحاث الطبية
والحيوية ،التابع ألكاديمية العلوم
الروسية ،أجروا خاللها  71تجربة
علمية بــهــدف دراســـة المشكالت
الطبية الــحــيــويــة والنفسية لــدى
الــبــشــر ،الــنــاجــمــة عــن الــعــزلــة في
الفضاء.
«المهمة رقم واحد»
وانطلقت المهمة «المهمة رقم
واحــــــد» ،م ــن م ــش ــروع اإلمـــــارات
لمحاكاة الفضاء 4 ،نوفمبر ،2021
إثر اختيار مركز محمد بن راشد
لــلــفــضــاء ،ال ــف ــري ــق ال ــم ــك ــون من

صالح العامري عضواً «أساسياً»
لتنفيذ المهمة ،وعبداهلل الحمادي
«احتياطياً» ،لمساعدته ضمن فريق
المتابعة فــي المجمع التجريبي
الخاص بالمهمة ،حيث عمل طاقم
المهمة «سيريوس  »21في جسم
مــحــكــم اإلغـــــاق يــحــاكــي مــركــبــة
فضائية ،فيما تعد المهمة جزءاً من
استراتيجية استكشاف الفضاء،
الــتــي اعــتــمــدتــهــا وك ــال ــة الــفــضــاء
األميركية «ناسا» لبرنامج البحوث
البشرية ،كما أنها ضرورية لنجاح
أي من مهمات استكشاف الفضاء،
كما تعتبر عمليات محاكاة الفضاء،
سلسلة من االختبارات الميدانية،
الــتــي يــتــم إجـــراؤهـــا قــبــل إطــاق
الــبــعــثــات الــفــضــائــيــة ،س ــواء كانت
مأهولة أو غير ذلك ،ويكون هدفها
محاكاة الظروف في الفضاء.

صالح العامري ضمن مهمة اإلمارات لمحاكاة الفضاء (االتحاد)

تطرقت جتارب وأبحاث صالح
العامري داخل املجمع التجريبي
اخلاص باملهمة ،الذي يتكون من
أنظمة مستقلة لدعم احلياة
يتم التحكم فيها ،وتعمل وفق
معايير محددة ،ملجاالت علم
وظائف األعضاء ،وعلم النفس
وعلم األحياء ،فيما شاركت 4
جامعات إماراتية بـ  5أبحاث
علمية تتعلق بهذه العلوم ،وهي
بحث من جامعة محمد بن راشد
للطب والعلوم الصحية ،والذي
ركّ ز على آثار التعرض طويل
األمد ،لبيئات محاكاة احلياة يف
الفضاء على تغير حالة القلب
واألوعية الدموية وتفاعالت
القلب الوضعية ،بينما اقترح
املوضوع البحثي املقدم من جامعة
الشارقة ،على دراسة حتديد آثار
اإلجهاد الناجم عن العزلة ،على
وظيفة الدورة الدموية والعضالت
الهيكلية ،لدى أعضاء الطاقم
خالل املهمة ،مع قياس املعالم
السريرية واجلينومية والنسخية
والبروتيومية.
كما اشتملت قائمة املواضيع
البحثية ا ُملقدمة ألغراض
املهمة ،بحث ًا تقدمت به اجلامعة
األميركية يف الشارقة ،حول
تخفيف اإلجهاد النفسي يف
فترات العزلة والبيئات املغلقة،
بينما اقترحت جامعة اإلمارات
العربية املتحدة ،بحث ًا حول
التحديات النفسية التي تطرحها
العزلة أثناء رحالت اإلنسان
إلى الفضاء :دور الديناميكيات
التحفيزية ،والتدريب املتقطع
املكثف ،كإجراء ملنع فقدان كثافة
العظام ،ومقاومة األنسولني يف
بيئة الفضاء.
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«الوطنــــي لألرصـــــاد»:

أبـراج الدولــة مقاومــة للــزالزل
الزالزل في جنوب إيران تأثيراتها ال تتجاوز الشعـــور بالهزة األرضيـــة دون أضرار
هالة الخياط (أبوظبي)

طمأن المركز الوطني لألرصاد سكان الدولة من
أن تأثير الهزات األرضية التي حدثت فجر أمس
األول في جنوب إيران ،تأثراتها ال تتجاوز الشعور
بالهزة األرضية ،دون التسبب بأي أضرار أخرى،
انطالقًا من أن مصدرها من خارج الدولة ،كما أن
تصاميم المباني في الدولة خاضعة لكودات بناء
مقاومة للزالزل.

أخصائي في إدارة الزالزل يراقب حركة الهزات (من المصدر)

وأوضـ ــح خميس ســيــف الشامسي
مــديــر إدارة الــــــزالزل ف ــي الــمــركــز
الــوطــنــي لــأرصــاد ل ـــ«االت ــح ــاد» ،أن
ال ــزل ــزال ال ــذي ض ــرب جــنــوب إي ــران
في الساعات األولــى من صباح أمس
(السبت) وصلت قوته إلى  6.3درجة
على مقياس ريختر ،وشعر به سكان
الدولة وخاصة المناطق الشمالية من
الدولة نتيجة لشعورهم باالهتزازات
التي تتبع الزلزال.
وقال إن منطقة جنوب إيران شهدت
خــال األسبوعين الماضيين حــدوث
نشاط للزالزل والهزات األرضية التي
تتبعها ،مؤكداً أنه ال داعي لخوف سكان
الدولة من هذه الــزالزل ،ال سيما وأن
مصدرها خارج دولة اإلمــارات العربية
المتحدة ،وهي ناتجة عن النشاط في
منطقة ح ــدود الصفيحة العربية مع
الصفيحة اليورو آسيوية ،والتي يكون
سببها حركة الفوالق في الصفيحة.
وأكد أن تأثيرات الزالزل فقط تكون
محسوسة في الدولة ،دون أن ترتب
أي أض ــرار فــي المباني ،مستشهداً
بتأثر الدولة سابقاً بالهزات األرضية
التي تبعت الزلزال الذي ضرب جنوب
بــاكــســتــان ،وبــلــغــت شــدتــه  8درج ــات
على مقياس ريختر ،وأيضاً انحسرت

اإلمارات ال يوجد بها
نشاط زلزالي قوي
خميس الشامسي

تأثيراته بالشعور بالهزة دون ترتيب
أي أضرار على المباني في الدولة.
وطمأن الشامسي الجمهور بأن دولة
اإلمـــارات ال يوجد بها نشاط زلزالي
قوي ،ولكن يوجد فيها نشاط خفيف في
الساحل الشرقي وتحديداً بمنطقة دبا
مسافي ،وعادة شدة الهزات األرضية ال
تتجاوز الـ  3درجات بمقياس ريختر.
وع ــن إمــكــانــيــات ال ــدول ــة فــي رصــد
الـــزالزل ،أوضــح القبيسي أن المركز
الوطني لألرصاد لديه  21محطة لرصد
الزالزل ،و 70شبكة لرصد االهتزازات
األرضية ،كما أن المركز لديه ربط مع
شبكة رصــد الـــزالزل الــدولــيــة ،وربــط
مــع معظم شبكات رصــد دول الخليج
الــعــربــي ،مــا يــســاهــم فــي فــهــم طبيعة
الزالزل والهزات األرضية التي تتبعها.

انخفــــــــــــــاض طفيــــــــــف
بدرجات الحرارة اليوم
أبوظبي (وام)

تـــوقـــع الـــمـــركـــز الــوطــنــي
لألرصاد أن يكون الطقس اليوم
مغبراً وغــائــمـاً جزئياً أحياناً
شــرق ـاً ،وتظهر بعض السحب
شــرق ـاً قــد تــكــون ركــامــيــة بعد
الظهر ،مع انخفاض تدريجي
طفيف فــي درج ــات الــحــرارة،
ورطــبــاً لــي ـ ً
ا وصــبــاح االثــنــيــن
على بعض المناطق الساحلية
والداخلية مــع احتمال تشكل
الضباب أو الضباب الخفيف،
والــريــاح خفيفة إلــى معتدلة
السرعة تنشط أحياناً خاصة
غ ــربــاً تــكــون مــثــيــرة ومحملة
بالغبار واألتربة.
وأوضـــــح الــمــركــز أمـــس أن

المركز الوطني لألرصاد لديه  21محطــــــة لرصـ ــد
 70شبكة لرصد االهتزازات األرضيــــ ـ ـ ـ ــة
و70
الزالزل و

الرياح خفيفة إلى
معتدلة السرعة تنشط
ً
ً
غربا
أحيانا خاصة
حركة الــريــاح جنوبية شرقية
 شمالية غربية 10 /إلى 25تصل إلــى  35ك ــم/س .ويكون
الموج في الخليج العربي خفيفاً
إلى متوسط ومضطرباً أحياناً
غرباً ،ويحدث المد األول عند
الساعة  16:56والمد الثاني
عند الساعة  03:08والــجــزر
األول عــنــد الــســاعــة 09:56
والــجــزر الــثــانــي عند الساعة
 .21:05وفي بحر عمان يكون
الموج خفيفاً إلى متوسط.
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لخطورتها على الصحة العامة والحياة الفطرية

«بيئة أبوظبي»:

 100ألف درهم غرامة عدم االلتزام بمنع ملوثات الهواء
هالة الخياط (أبوظبي)

أك ــدت هيئة البيئة  -أبــوظــبــي ضــرورة
ال ــت ــزام الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة فــي اإلمـــارة
بشروط الترخيص البيئي العامة والخاصة،
وتركيب أجهزة فعالة للتحكم في الملوثات،
وإجراء مراقبة دورية لالنبعاثات.
وحـــددت «الــهــيــئــة» غــرامــة عــدم االلــتــزام
باتخاذ االحتياطات واإلجراءات الالزمة لمنع
أو التقليل من انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء
بين  20ألفاً إلــى  100ألــف درهــم ،بحسب
المخالفة رقــم  34مــن جــدول المخالفات
والــغــرامــات اإلداري ــة لمخالفي التشريعات
البيئية في إمارة أبوظبي الصادرة ديسمبر
الماضي.
وأكــدت «الهيئة» أن إحدى أهم مبادراتها
االســتــراتــيــجــيــة تتمثل فــي حــمــايــة الــهــواء،
م ــن خـ ــال الــمــراقــبــة الــمــســتــمــرة لــجــودة
الهواء ،وتعزيز األطر القانونية والتنظيمية
والتنفيذية ذات الصلة ،داعية الجمهور إلى
اإلب ــاغ عــن المخالفات البيئية مــن خالل
االتصال على الرقم المجاني .800555
وأوضــحــت «الــهــيــئــة» أن الــضــرر البيئي
الــمــتــرتــب عــلــى تــلــوث ال ــه ــواء ،يــتــمــثــل في
زي ــادة الــعــوامــل الــمــؤديــة إلــى تغير المناخ،
وتدهور جودة الهواء مما يؤثر على الصحة

 8مشاريع مستقبلية تعتزم
«الهيئة» تنفيذها للمحافظة
على نوعية الهواء
العامة ،واإلضــرار بالحياة الفطرية بسبب
ترسبات ملوثات الهواء على التربة أو المياه
السطحية.
وكــانــت أعــلــنــت «هــيــئــة الــبــيــئــة -أبــوظــبــي»
مــؤخــراً عــن  8مــشــاريــع وخــطــط مستقبلية
تــعــتــزم تــنــفــيــذهــا خ ــال الــمــرحــلــة المقبلة
للمحافظة على نوعية الهواء ،وتعزيز إدارة
جــودة الــهــواء بين القطاعات المختلفة في
إمــارة أبوظبي .وتتمثل الخطط في إنشاء
شبكة مراقبة جودة الهواء والضجيج ،نظام
مراقبة مستمرة النبعاثات مداخن المنشآت
الصناعية ،توسعة شبكة مراقبة جودة الهواء
والضوضاء ،شبكة لمراقبة الروائح الكريهة،
تحليل انبعاثات ملوثات الــهــواء ونمذجتها
ريــاضــي ـاً ،االســتــشــعــار عــن بــعــد النــبــعــاثــات
المركبات فعلياً أثــنــاء سيرها فــي الطرق،
وتــحــديــث ج ــرد انــبــعــاثــات مــلــوثــات الــهــواء،
باإلضافة إلــى الربط اإللكتروني لشبكات
مراقبة جودة الهواء على المستويين المحلي
واالتحادي.

محطات مراقبة
تتجه «الهيئة» إلى توسعة شبكة
مراقبة جودة الهواء والضوضاء بإضافة
محطات مراقبة يف  10مواقع جديدة
ضمن إمارة أبوظبي ،إلى جانب حتليل
انبعاثات ملوثات الهواء ومنذجتها
رياضياً ،حتى يتم تعزيز قدرات
«الهيئة» فيما يتعلق بإنشاء إطار عمل
يناسب احتياجات إمارة أبوظبي.
وتعمل «الهيئة» خالل العام احلالي
على بناء نظام للمراقبة املستمرة
النبعاثات مداخن املنشآت الصناعية،
بحيث يتم تركيب حساسات داخل
املداخن يف كل مصنع ،الهدف منها
تأسيس بنية حتتية ملعرفة االنبعاثات
الصادرة عن املصانع ،وحتديد كمية
االنبعاثات الناجمة منها ،حتى
يتاح يف املستقبل العمل مع املنشآت
الصناعية لوضع احللول املناسبة لهذه
االنبعاثات.

مجلس
خورفكان األدبي
هو قلعة على ضمير الوطن ،هو شامة على خد الحياة ،هو هذا الذي
تؤمه عقول أحبت الحياة فنقشت على قماشتها وعي العشاق ،وسعيهم لبناء
ملحمة ثقافية ،وتشييد صرح يشير بالبنان إلى خورفكان كمدينة تتكئ على
الجبل وتمد النظر عبر البحر إلى األفق األبعد.
عندما وقفت عند الباب الزجاجي الالمع مثل عقول أصحابه ،كان الوقت
في الساعة السادسة مساء ،وكنت أقرأ الوجوه ،وأتأمل بريق العيون وكأني
جئت فقط أللتقط صورة تذكارية ألصدقاء ثم أغادر المكان ،ولكن بعد
برهة وجدت نفسي في بهو يؤدي إلى مجلس عمر بفسحته الرائقة ،حيث
استقر بي المقام لفترة تمت دعوتي لالنتقال إلى صالة تفترش الضوء كما
تبسط مقاعدها مثل تالميذ يؤدون واجب الــدرس .هنا شعرت بقدسية
المكان عندما يؤخذ بعين االعتبار مدى ما للثقافة من متسع في وعي
القائمين على هذا الصرح ،ومدى تواكب تلك الثلة الرائقة من بني الوطن
الذين تحلقوا حولي وأحاطوني بملء القلوب حباً وشغفاً متعجلين التواصل
مع الذاكرة التي جئت بها محم ً
ال بصور ،ومشاهد تاريخية عشتها ،وكانت
فرحاً وترحاً ،كانت سغباً وشغباً ولما بدأنا كان لمقدمي الــدور البارز
والمدهش في كيفية انتزاع الصور من على سبورة الذاكرة ،حقيقة شعرت
أنني أقوم بإعادة قراءة لذاتي ،وترتيب الجمل بالتفصيل ،واإلسهاب ،الممتع
بالنسبة لي ،فعندما يقابلك شخص تشعر أنه يصطاد األسئلة بمهارة صياد
فذ ،تبدو أنت كسمكة بزعانف الفرح والفخر تبدو الحياة بالنسبة لك مثل
النهر ،في صفائه ،ونقائه.
حقيقة مجلس خورفكان ،رواق معرفة يبشر بغد مصابيحه إبداع ،وكم
هي المؤانسة شيقة جداً في حضرة الشغوفين بالكلمة ،العاشقين لجملة
تبلل ريق البحر عندما يكون البحر في الوعي هو ذاك الحلم المنسدل
على الجفنين كأنه شالل زمن تاريخي عريق بسماته ،أنيق بصفاته ،رائق
بسجاياه.
في هذا المجلس شعت وجــوه ،ولمعت عقول ،وسطعت شمس ذابت
خصائلها على المعاني ،وشهب األفكار ،متشعبة في نواصي الفكرة ،متسعة
حدقتها عند ضفاف الذاكرة المفعمة بوجد ووجــود ونجود التفاصيل
الغائرة .في هذا المجلس تدفقت جداول ،وانهمرت وديان ،وساحت أمطار
كان لسحابات الحضور مكانة ملهمة ،وقــدرة فائقة في ترسيخ الثقافة
كمنهل ،ومنخل ،وشوق مذهل حرك المكامن في النفس ،واستدعى الحرقة
اللذيذة بقوة الحب ،وطــراوة النهج الذي سلكته كوكبة من أولئك الفتية
والفتيات الذين أحاطوا المكان برونق التواصل ،ومهارة التداخل ،ونبوغ
الفهم لمعنى أن يكون للمثقف بيت يحتمي به من شظف األيــام ،وتعب
الضمير .كان للمجلس رهبة القداسة ،وعطر الفراسة لدى أولئك البراعم
النابتة في المكان كزهور برية تعبق الحياة بحماسها في خلق واقع إماراتي
يتخلق في ذلك المكان مثل أحالم زاهية في عيون الطفولة ،مثل أشجار
سامقة على ربوات الفرح.
في هذا المجلس ترتع غزالن المعرفة وتتسع حدقاتها ،بصدق ووالء
لوطن أحبه أهله فزينوه بقناديل ثقافية رائعة ،جعلت منه موطن استنارة
حقيقية نفخر بها ونعتز بإنجازاتها ،ونعتبر أنفسنا تالميذ في هذا الفصل
الدراسي المهم ،ومريدين لسقفه المضاء بالحب أوالً وقبل كل شيء.

علي أبو الريش
Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae
جودة الهواء أساس للحفاظ على الصحة العامة (من المصدر)
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«أبوظبي الزراعية» :إجراءات رقابية
على الشحنات الغذائية عبر املنافذ البرية

مطار الشارقة يودع أفواج الحجاج

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تــفــرض هــيــئــة أبــوظــبــي لــلــزراعــة
والسالمة الغذائية نظاماً رقابياً
مــتــمــيــزاً عــلــى مــنــفــذ الــغــويــفــات
الحدودي والمنافذ البرية األخرى،
يضمن صحة وسالمة كافة المواد
الغذائية التي تصل إلى الدولة وبما
يتفق مع المعايير الدولية.
ويتسم النظام بالدقة الرقابية
وســـــرعـــــة إنـــــجـــــاز ال ــم ــع ــام ــات
واإلجــــــــراءات الــرقــابــيــة بــســهــولــة
ويسر ،من خــال تحديث األنظمة
المتبعة باستمرار ،بما يضمن صحة
وسالمة جميع األغذية القادمة إلى
الدولة عبر المنافذ البرية.
وأكــدت الهيئة أنها تطبق النظام
المبني على درجة الخطورة الصحية
لــلــتــفــتــيــش عــلــى الـــمـــواد الــغــذائــيــة
المستوردة عبر منافذ إمارة أبوظبي،
حيث يتم الكشف على الشحنات
الغذائية المستوردة على مــدى 24
ساعة  7أيام في األسبوع.
كما تم تحديث األنظمة والقوانين
الــمــعــمــول بــهــا فــي مــجــال ســامــة
الغذاء ،بما يتوافق مع المتطلبات
العالمية ،وبما يقلل فترة الوقت
المستغرق إلنجاز دخول الشحنات
الغذائية وإنــجــاز وإنــهــاء إجــراءات
الــشــحــنــات الــغــذائــيــة الــمــســتــوردة
في المنفذ الحدودي خالل دقائق
معدودة.
وت ــك ــش ــف اإلحـ ــصـ ــائـ ــيـ ــات عــن
دخــول  692ألفاً و 185طناً و831
كيلوجراماً من مختلف أنواع المواد
الغذائية ،إلــى أســواق الــدولــة عبر
منفذ الــغــويــفــات ال ــح ــدودي خــال
الـ ــعـ ــام الـــمـــاضـــي ،ورفـ ـ ــض 192

خالل توديع الحجاج (من المصدر)

الشارقة (االتحاد)

منفذ الغويفات (من المصدر)

طناً و 488كيلوجراماً مــن المواد
الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير
والمواصفات الغذائية المتبعة داخل إنهاء إجراءات الشحنات
الــدولــة والــمــتــوافــقــة مــع المعايير الغذائية المستوردة خالل
العالمية ،وبلغ عدد المواد الغذائية
دقائق
المعادة إلى الدولة  2275طناً و485
كيلوجراماً من المواد الغذائية.
وت ــق ــوم فـــرق الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة
لــلــهــيــئــة ف ــي الــمــنــافــذ الــحــدوديــة ،ومــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات القياسية
بالتحقق مــن الــوثــائــق والــشــهــادات المعتمدة.
الــرســمــيــة ال ــخ ــاص ــة بــالــشــحــنــات
وتــحــرص هيئة أبوظبي للزراعة
الغذائية المستوردة والتدقيق عليها والــســامــة الــغــذائــيــة عــلــى صحة
للتأكد من صحتها ،والكشف على وسالمة كافة األغذية المتداولة في
الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة الــمــســتــوردة أبــوظــبــي ،ســواء مــن خــال الرقابة
والتأكد من سالمتها الصحية ،وأن الفعالة على كافة المنافذ ،وكذلك
جميع إرســالــيــات الــغــذاء مستوفية الــرقــابــة عــلــى األسـ ــواق والتفتيش
لــمــتــطــلــبــات الـ ــجـ ــودة والــســامــة الــــــدوري والــمــفــاجــئ عــلــى كــافــة

المنشآت الغذائية للتأكد من صحة
المواد الغذائية المتداولة.
وكــانــت الهيئة قــد نــفــذت خــال
العام الماضي عدة حمالت مختلفة
عــلــى م ــدار الــعــام ،منها حملة مع
الجهات الحكومية ،حملة االستعداد
لشهر رمضان ،حملة عيد الفطر،
حملة عيد األضحى ،حملة متابعة
تنفيذ اإلجراءات االحترازية ،حملة
على موردي المؤسسات التعليمية،
حــمــلــة عــلــى الــمــركــبــات المتنقلة)
وتمت على مستوى إمارة أبوظبي.
وكشفت الجوالت التفتيشية في
منطقة الظفرة خالل العام الماضي
عن تحرير ( )251مخالفة لمنشآت
غذائية في الظفرة ،كما تم إغالق 3
منشآت غذائية خالل نفس الفترة.

خالل  3أشهر

 21ألف ذبيحة استقبلتها مقاصب رأس الخيمة
خدمات نوعية
للمتعاملين تتوافق مع
احتياجاتهم ومتطلباتهم
شيماء الطنيجي
هدى الطنيجي (رأس الخيمة )

استقبلت مقاصب رأس الخيمة
العاملة  21830ذبيحة ،وذلــك على
مدار األشهر الثالثة الماضية ضمن
خــدمــات عــالــيــة ال ــج ــودة تقلل من
ساعات االنتظار والسرعة في تقديم
الخدمة المتميزة.
وتمكنت مقاصب رأس الخيمة
بفضل الــطــاقــم الــفــنــي والبيطري
مــن فــحــص كــافــة الــحــيــوانــات التي
اســتــقــبــلــتــهــا للتحقق م ــن صحتها
وسالمتها لالستهالك األدمــي قبل
وبعد الــذبــح والعمل على مواصلة
العمليات المقدمة ،فض ً
ال عن إعدام
األخرى غير المستوفية الشتراطات
االستهالك.
وقــالــت شــيــمــاء الطنيجي مدير
إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية
رأس الخيمة لـ«االتحاد»« :إن اإلدارة
تسعى إلــى تقديم خــدمــات نوعية
للمتعاملين تتوافق مع احتياجاتهم
ومــتــطــلــبــاتــهــم ،مــنــهــا الــمــقــدمــة في
مقاصب اإلمــارة التي تقدم خدمات
الفحص للحيوانات الــمــراد ذبحها
وفقاً لالشتراطات الصحية والطرق
السليمة المعمول بها وغيرها إلى
حين تسليمها مستوفية إلــى أيدي
المستهلكين حفاظاً على سالمتهم
وصحتهم.
وذك ــرت أن مقاصب إم ــارة رأس
الــخــيــمــة تــقــدم خ ــدم ــات ومــرافــق

ودع مــطــار الــشــارقــة ،أمــس،
أفــــــواج ال ــح ــج ــاج الــمــتــجــهــيــن
إلــى األراضـ ــي المقدسة ألداء
مناسك الحج ،وســط مجموعة
من اإلجــراءات االستثنائية التي
اتخذها المطار لضمان سفر
مرن وآمن لهم.
وتمثلت اإلجراءات المتبعة في
عمل الفحوص الطبية الالزمة،
وتــزويــد الــحــجــاج بالمعلومات
واإلرشادات المهمة التي تمكنهم
م ــن الــســفــر ب ــراح ــة وســهــولــة،
وتــخــصــيــص ق ــاع ــة اســتــراحــة
للحجاج تتوافر بها العديد من
ّ
خدمات الضيافة ،باإلضافة إلى
تجهيز فريق عمل لمساعدتهم
وف ــق خــطــة مسبقة تــم العمل
عليها ،بــالــتــعــاون مــع الشركاء
االستراتيجيين في المطار.
وأســهــمــت خــدمــات إجـــراءات
السفر الذاتي ،وتخصيص منضدة

تخصيص بوابات
ذكية لتسهيل سفر
الحجاج
إلنهاء إجراءات السفر وتخصيص
منضدة إلنهاء إجــراءات مراقبة
ال ــج ــوازات ومــكــتــب االســتــعــام
ال ــذك ــي ،وتــخــصــيــص عـ ـ ٍ
ـدد من
البوابات الذكية للحجاج ،وعربات
إضافية لنقل األمتعة ،وضمان
ســرعــة مــنــاولــتــهــا ،فــي تسهيل
وتسريع إجـ ــراءات سفر حجاج
بيت اهلل الحرام .وع ّبر الحجاج
عن سعادتهم لسفرهم عبر مطار
الــشــارقــة ،مشيدين بالخدمات
واإلجــراءات المميزة ،وأثنوا على
التسهيالت المثالية التي ُقدمت
لهم منذ لحظة وصــولــهــم إلى
المطار.

الشارقة الخيرية تشارك
بحملة «تيسير الحج»
دعم ذوي الدخل
المحدود وتحقيق
أملهم بأداء مناسك
الحج

الشارقة (وام)

ت ــش ــارك جــمــعــيــة الــشــارقــة
الخيرية فــي الحملة الوطنية
لبعثة حجاج بيت اهلل الحرام
بتسيير حــمــلــة الــحــج لألسر
المتعففة مــن داخـ ــل الــدولــة
وخــارجــهــا ،والــتــي أتــاحــت من
خاللها الفرصة لـ  120شخصاً
من ذوي الدخل المحدود الذين
تكفلت الجمعية بإيفادهم ضمن
الحمالت الوطنية بالدولة ألداء
مناسك الــحــج ،وتــأتــي الحملة
استمراراً لنهج الجمعية القائم
على دعم ذوي الدخل المحدود
وتحقيق أملهم ب ــأداء مناسك
الــحــج بــدعــم وتــعــاون أصحاب
األيادي البيضاء.
وقال عبداهلل سلطان بن خادم

المدير التنفيذي للجمعية :إنه
بفضل اهلل تعالى ،ومن ثم دعم
المحسنين أصــحــاب األي ــادي
البيضاء ،فقد أتمت الجمعية
مبكراً جميع اإلجراءات المتعلقة
باختيار األشخاص الذين تمت
الــمــوافــقــة عــلــى طلباتهم من
خالل لجنة المساعدات ،بواقع
 20شخصاً إلى جانب  100من
الحاالت التي تم ترشيحها من
قبل مكاتب الجمعية في الخارج،
بالتنسيق مع الجهات المختصة
في تلك الدول.

«ملتقى السعادة» لتكريم األيتام

إعدام  85ذبيحة بشكل
ً
جزئيا
كلي و 515
مــتــكــامــلــة مــنــهــا صـــــاالت انــتــظــار
الستقبال أفراد المجتمع وتخصيص
الفريق الطبي البيطري والفني الذي
يعنى بتقديم الخدمات وتسريع وتيرة
المهام والعمليات مــن دون تأخير
وبــســاســة ومــرونــة لضمان تطبيق
أفضل المعايير الرقابية والصحية.
وكشفت عن أن مقاصب اإلمــارة
الــعــامــلــة استقبلت خ ــال  3أشهر
نــحــو  21830ذبــيــحــة مــن مختلف
أنواع الحيوانات المراد ذبحها ،حيث

1727

حالة شفــــاء
من «كورونا»

أظهرت الفحوص الطبية المنفذة
على الحيوانات من قبل الفريق الطبي
قــبــل وبــعــد عمليات الــذبــح ،وجــود
عدد من الحيوانات غير المستوفية
لالشتراطات الصحية والتي تضر
بصحة وسالمة المستهلكين في حال
تناولها ،والتي بلغت بعدد  85ذبيحة
تم إعدامها بشكل كلي.
وأضافت« :إن حاالت اإلعدام التي
كانت بشكل جزئي بلغت  515حالة،
حيث تم اتباع اإلجراءات الالزمة في
ذلــك من قبل الفرق المختصة في
عمليات التخلص من األج ــزاء غير
الصالحة لالستهالك ،منها األغنام
والــمــاعــز وغــيــرهــا الــتــي تستقبلها
عادة المقاصب مع إصدار شهادات
بحالتها الصحية للمستهلك.

أبوظبي (وام)
متاشي ًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية
املجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص
يف الدولة بهدف االكتشاف املبكر
وحصر احلاالت املصابة بفيروس كورونا
املستجد «كوفيد  »19 -واملخالطني
لهم وعزلهم ..أعلنت الوزارة إجراء
 232.943فحص ًا جديد ًا خالل الساعات
الـ  24املاضية على فئات مختلفة يف
املجتمع باستخدام أفضل وأحدث
تقنيات الفحص الطبي .وساهم
تكثيف إجراءات التقصي والفحص
يف الدولة وتوسيع نطاق الفحوص
على مستوى الدولة يف الكشف عن

إلـــزامي
الفحص الطبي على
احليوانات التي تستقبلها
املقاصب إلزامي عبر معاينة
كافة األعضاء والتعرف
على التغييرات التي تطرأ
على احليوان والذبيحة
للتمكن من تشخيص احلالة
الصحية والتي تتطلب أطباء
مختصني من ذوي اخلبرة
والكفاءة للكشف عن تلك
التغيرات التي قد تضر صحة
املستهلكني يف حال تناولها
غير مستوفية االشتراطات.

 1796حالة إصابة جديدة بفيروس
كورونا املستجد من جنسيات مختلفة،
وجميعها حاالت مستقرة وتخضع
للرعاية الصحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
مجموع احلاالت املسجلة 949.384
حالة .كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل
أي حالة وفاة يف األربع والعشرين ساعة
املاضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات
يف الدولة  2317حالة ،وشفاء 1727
حالة جديدة ملصابني بفيروس كورونا
املستجد «كوفيد  »19 -وتعافيها
التام من أعراض املرض بعد تلقيها
الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها
املستشفى ،وبذلك يكون مجموع حاالت
الشفاء  929.516حالة.

المكرمون في صورة جماعية (من المصدر)

العين (وام)

نــظــمــت هــيــئــة األعـــمـــال
الخيرية العالمية «ملتقى
الــســعــادة» لــتــكــريــم األيــتــام
بالتعاون مع مجلس بن حم
ف ــي مــديــنــة الــعــيــن ،وذل ــك
بــهــدف االحــتــفــاء بــاأليــتــام
ودعــمــهــم وتــكــريــمــهــم .شهد
الــمــلــتــقــى ال ــدك ــت ــور محمد
بن مسلم بن حم العامري،
والدكتور خالد عبدالوهاب
الخاجة األمين العام للهيئة،
وعـــدد مــن وجــهــاء وأعــيــان
مدينة العين.

وقــال محمد بن مسلم بن
حم العامري :أبناء اإلمارات
ض ــرب ــوا أروع األمــثــلــة في
مـ ــجـ ــال الـــعـــمـــل ال ــخ ــي ــري
لمساعدة المحتاجين ،من
خالل المؤسسات والهيئات
والجمعيات ورجال األعمال
وم ــس ــاه ــم ــت ــه ــم فــــي دعـــم
األعــمــال الخيرية بمختلف
صور الدعم والمساندة لهذه
الفئات ،ما يجعلهم يتطلعون
إلى المستقبل بنفس طموحة
راضــيــة تكن الــحــب وال ــوالء
والعرفان لوطنهم وقيادتهم
الرشيدة.

 232.943فحصــــــ ًـــا
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«صيف آمن بال غرق» يف الفجيرة

تميز «الهوية»

الفجيرة (االتحاد)
انطلقت مساء أمس األول فعاليات الحملة األمنية «صيف آمن بال غرق» ،التي تنظمها القيادة
العامة لشرطة الفجيرة ،ممثلة بقسم اإلعالم والعالقات العامة ومجلس شباب القيادة ،بمشاركة
عضو المجلس الوطني االتحادي ناصر اليماحي ،وبالتعاون مع الشركاء إدارة الدفاع المدني وبلدية
الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة ودائرة األشغال والزراعة وهيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم وهيئة
البيئة ومفوضية كشافة الفجيرة ومجلس شباب الفجيرة ،مع كوكبة من متطوعي منصة اإلمارات
للتطوع ،وذلك تزامنًا مع موسم الصيف وكثرة ارتياد الشواطئ ،وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

مشاركون في الحملة (من المصدر)

واســتــهــدفــت الــحــمــلــة مــرتــادي
الــبــحــر عــلــى مــخــتــلــف شــواطــئ
اإلمـــارة والمنتجعات والــفــنــادق
والمزارع ،من خالل توزيع نشرات
التوعية بعدة لغات منها العربية،
اإلنــجــلــيــزيــة ،واألوردو ،إضــافــة
لنشر الــوعــي وتثقيف الجمهور
وإرشاد مرتادي الشاطئ بمعايير
وقواعد السالمة ،أثناء ممارسة
الــســبــاحــة للجمهور والــعــائــات
للحد من حوادث الغرق.
وأفــــاد الــنــقــيــب مــحــمــد حسن
الــبــصــري رئــيــس قــســم اإلع ــام
والعالقات العامة ،بــأن الحملة
تـــأتـــي لـــرفـــع م ــس ــت ــوى ال ــوع ــي
المحكمة ترفض
دعوى شخص
يطالب صديقه بـ96
ألف درهم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
رفضت محكمة أبوظبي لألسرة
والدعاوى املدنية واإلدارية دعوى
قضائية يطالب فيها شخص بإلزام
صديقه بأن يؤدي له مبلغ 96,730
درهم ًا وتعويض ًا عن األضرار التي
أصابته ومبلغ  30.000درهم والفائدة
القانونية وكذلك إلزامه بالرسوم
واملصاريف وأتعاب احملاماة موضحا أنه
وبحسب عالقة الصداقة بني أطراف
التداعي ونظر ًا حلاجة املدعى عليه
للمال قام املدعي بتسليمه بطاقته
البنكية وتعهد بسداد قيمة املبالغ
املالية ،وعلى إثر ذلك أجرى األول
عدة سحوبات مالية باملبلغ املطلوب،
إال أنه لم يبادر بسداد املبالغ املالية
املسحوبة ،ولدى مطالبته بالسداد
ظل مياطل.
وأكدت احملكمة يف حيثيات حكمها
أن املدعي قد ادعى بأنه قام بتسليم
املدعى عليه البطاقة البنكية وجراء
ذلك قام األخير بسحب املبلغ وقد
قدم إلثبات دعواه صور رسائل عبر
وسائل التواصل االجتماعي واتساب
يدعي أنها دارت بينه واملدعى عليه
وسوى ذلك لم يقدم أي بينة أخرى،
وباإلطالع على تلك الرسائل تبني أن
ما ورد فيها ال يثبت حقيقة املعاملة
التي متت بني طريف التداعي وال يثبت
واقعة الدين أو السلف التي ادعاها
املدعي ،ولم يرد فيها إقرار صريح من
قبل املدعى عليه بأنه استدان املبلغ
موضوع الدعوى من املدعي ،وملا كان
ذلك وكان املدعى عليه يف جوابه على
الدعوى لم ينكر استالمه لدفعات
من املال من املدعي وإمنا كان دوره
وسيط ًا الستالم مبالغ مالية وتسليمها
لشخص آخر إال أنه دفع بأن ذلك
املبلغ لم يكن ديناً ،وملا كان ذلك وكانت
األوراق قد خلت مما يفيد إثبات
واقعة الدين والسلف ،وما يفيد التزام
املدعى عليه برد املبلغ ،بناء على ذلك
تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي
تثبت صحتها وتكون قد جاءت على
غير سند من الواقع والقانون وتقضي
احملكمة برفضها بحالتها.

رفع مستوى الوعي بين
أفراد المجتمع ومرتادي
الشواطئ
محمد البصري

بــيــن أفـــراد المجتمع ومــرتــادي
الـــشـــواطـــئ فـ ــي ظـ ــل اإلقـــبـــال
الــمــتــزايــد عــلــى ال ــش ــواط ــئ مع
ب ــدء مــوســم الــصــيــف ،وتــعــزيــزاً
الســتــراتــيــجــيــة شــرطــة الفجيرة
المنبثقة من استراتيجية وزارة

الــداخــلــيــة ،وال ــت ــي تــهــدف إلــى
تقديم أفضل الخدمات للجمهور
وضــمــان الــجــاهــزيــة ،مــن خــال
تعميم التوعية األمنية وتفعيل
دور الشراكات في المجتمع في
هذا الجانب.
وأشار البصري إلى أهمية نشر
التوعية األمــنــيــة عبر الوسائل
اإلع ــام ــي ــة الــمــتــاحــة وم ــواق ــع
التواصل االجتماعي والــزيــارات
الميدانية للشواطئ والــفــنــادق،
باإلضافة إلــى النشرة التوعوية
عـــبـــر اإلذاعـــــــــــات وال ــص ــح ــف
المحلية ،وغيرها بهدف الوصول
ألكبر شريحة في المجتمع.

تعاون
كما ناشدت شرطة الفجيرة أفراد
اجلمهور والعوائل من مرتادي الشواطئ
بضرورة تعاونهم إلجناح األهداف
املرجوة من احلملة ،وشددت على
خطورة إهمال األسر ألبنائهم ال سيما
أثناء ممارسة السباحة والتي تكون
عواقبها الغرق ومفارقة احلياة ،وضرورة
ارتداء سترة النجاة والسباحة يف
األماكن املخصصة لها وعدم البقاء يف
مياه البحر بعد غروب الشمس ،وأخذ
احلذر من خطورة التعرض لضربة
الشمس املباشرة أثناء الصيف ،مؤكدة
أن املسؤولية تقع على عاتقهم يف املقام
األول كما دعت إلى جتنب املواقع التي
متنع السباحة فيها وضرورة متابعة
نشرة األحوال اجلوية بصفة مستمرة
التي تصدر من املركز الوطني لألرصاد
حلالة البحر والطقس.

إلزام زوج بسداد  16ألف درهم نفقة شهرية
جمعة النعيمي (أبوظبي)

قــضــت محكمة الــنــقــض أبوظبي
فــي قضية نـــزاع بــيــن زوج وزوجـــة،
برفض طلب الزوجة ،الشاكية ،وذلك
بتعديل الحكم المطعون فيه وتحديد
النفقات الشهرية من نفقة الزوجة
ونفقة األوالد وبدل مواصالت وقيمة
بدل السكن واألثاث والعاملة المنزلية
بمعدل  16ألف درهــم ،موضحة أنه
ال يحق للزوجة المطالبة بزيادة تلك
النفقات باختيار سكن يفوق المقدر لها
من قبل المحكمة كما ،أن األوراق خلت
مما يفيد أن أبناءها هم من أحدثوا
األضــرار في أثــاث الشقة الفندقية،
عمال بالمادة  1/183منه المعدلة
بمرسوم بقانون اتحادي رقم  18لسنة
.2018
وكانت شاكية قد أقامت شكوى
ضد زوجها ،نظير عدم التزامه بسداد
النفقات الشهرية التي تمت بعقد
مبرم بينهما ،مطالبة إياه بدفع المبالغ
المالية المستحقة بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من
أوراق الدعوى ومستنداتها أن طلبات
الشاكية ،كانت بــإلــزام زوجها بمبلغ
 797ألف درهم تمثل قيمة ما تحملته
مــن تكاليف عقود اإليــجــار والسكن
فــي شقة مــفــروشــة واألضــــرار التي
وقعت على أثاث الفندق وفواتير الماء
والكهرباء واالتــصــاالت ،وأن الحكم
الــصــادر فــي الــدعــوى قضى بــإلــزام
ال ــزوج ب ــأداء مبلغ ألفي درهــم نفقة
شهرية للطاعنة و 4آالف درهم لألوالد
وإل ــزام ال ــزوج بتوفير مسكن زوجية

ال يحق للزوجة المطالبة
بسكن يفوق المقدر لها
من قبل المحكمة

مستقل ومؤثث شرعي في أبوظبي
ولحين توفيره بأداء مبلغ  5آالف درهم
شهرياً للزوجة وإلزامه بسداد فواتير
استهالك مسكن الزوجية واستقدام
خادمة وتحمل راتبها.
وأوضــحــت المحكمة أن ــه قــد تم
تحديد قيمة بدل السكن واألثاث وأن
الــزوجــة أقــرت بوجود ملف تنفيذي
أحوال شخصية والزوج ملتزم بسداد
النفقة الشهرية ،مشيرة إلى أن الفواتير
المقدمة من الشاكية عبارة عن عقود
إيجار وسكن في شقق فندقية مفروشة
وقد تضمن الحكم الصادر من محكمة

مشاركون في الدورة (من المصدر)

اخــتــتــمــت اإلدارة الــعــامــة للمرور
في شرطة دبي ،بالتعاون مع المركز
الدولي لألمن والسالمة في أكاديمية
شرطة دبي ،ورشة عمل حول السالمة
الــمــروريــة فــي تنظيم حــركــة السير
والــمــرور لــحــراس األم ــن فــي موانئ
دبي العالمية ،وشركة سيفكور لألمن،
استفاد منها أكثر من  23شخصاً.
وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان،
مدير اإلدارة العامة للمرور باإلنابة

جمعة بن سويدان

في شرطة دبي ،إنه في إطار الجهود
التي تبذلها شرطة دبي بالتعاون مع
الجهات الحكومية والخاصة ،لنشر

ali.alamodi@alittihad.ae

دبا الحصن (االتحاد)

األحوال الشخصية تلك النفقات ومن
ضمنها األثاث .ونظراً لما تقدم ذكره،
قضت المحكمة برفض طلب الزوجة،
وأن ما تثيره الزوجة ال يجوز إثارته
أمام المحكمة ،كونه ال يعدو أن يكون
جــدالً فــي سلطة محكمة الموضوع
التقديرية في تقدير األدلة والموازنة
بينها تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
فض ً
ال عن أن الحكم المطعون فيه قد
التزم حجية الحكم في الطعن الذي
حدد قيمة نفقة المسكن للزوجة والذي
يتعين أن تلتزمه حتى يتم تعديله إن كان
لذلك وجه وأن ما تقدمت به الزوجة
من أوجه طعن بمذكرتها التكميلية لم
تتضمنها صحيفة الطعن فإن المحكمة
تلتفت عنها إعماالً لنص المادة 178
من قانون اإلجــراءات المدنية من ثم
يكون الطعن برمته مقاما على غير
األسباب المبينة بالمادة  173من ذات
القانون وتأمر المحكمة بعدم قبوله.

محاور

نشر الثقافة المرورية
وترسيخ قواعد وآداب
السير والمرور

علي العمودي
«بلدي دبا الحصن» يختتم أعماله

اختتام دورة مهارات تنظيم حركة السير بشرطة دبي

دبي (االتحاد)

قبل أيــام تابعت تفوقاً وإنــجــازاً عالمياً للهيئة االتحادية للهوية
والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهي تحصد جائزة الجودة الدولية
للعام  ،2022التي يمنحها معهد الجودة الدولي في المملكة المتحدة،
متفوقة على أكثر من  55جهة حكومية وخاصة من مختلف دول العالم.
إنجاز يؤكد الريادة العالمية للهيئة في تطبيق معايير ومواصفات
الجودة والتميز المؤسسي .وال غرابة في ذلك وهي تحصد سنوياً
المراكز األولــى والنصيب األعظم من جوائز فئات دورات التميز
الحكومي خالل السنوات القالئل الماضية .بعد أن غيرت كل مفاهيم
العمل واألداء الحكومي من خالل الحلول الذكية التي تبنتها وأسعدت
بها كل متعامليها.
خالل نفس فترة إعالن فوز الهيئة بجائزة الجودة الدولية للعام
الجاري ،كنت أتابع مقطعاً مصوراً لطوابير االنتظار لتجديد جوازات
السفر في إحدى البلدان الصناعية الكبرى ،وحديث المنتظرين الذين
جاؤوا للمكان منذ ساعات الصباح األولى لتقديم طلباتهم لتجديد
وثائقهم.
عندما ترى مثل هذه المشاهد أو تسمع معاناة بعض المقيمين
عند تجديد جــوازات سفرهم من بلدانهم والتي تستغرق في بعض
األحيان أكثر من ثالثة أشهر ،تستحضر عظمة اإلنجاز ورقي التعامل
الذي يحظى به أبناء اإلمارات والمقيمون على أرضها ،وهم ينجزون
معامالتهم بما في ذلك تجديد جوازات السفر للمواطنين أو اإلقامات
وبطاقات «الهوية» للمقيمين عبر التطبيقات الذكية من دون أن يغادروا
أماكنهم أو يطرقوا أبواب مكاتب «الهيئة».
ذات مرة تابعت حالة مواطن فوجئ بانتهاء صالحية جواز سفره
ليلة رحلته ،وبينما هو في حالة من االرتباك جراء خوفه من تأثر
برامجه عند إلغاء الرحلة ،نصحه صديق بتجربة التجديد عبر
«التطبيق» الــذي استغرق دقائق ،أعقبه اتصال باإلنجاز ودعوته
الستالم جوازه الجديد من منفذ خاص بقاعة المغادرين في المطار
الذي اختاره.
معاملة راقية على يد شباب «مرحابنين» من أبناء هذا الوطن الغالي،
ترفع لهم التحية لحرصهم على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة ليس
في خدمة المتعاملين فقط ،وإنما إسعادهم .وتلمس مقدار الجهد
الذي يقدمونه عند كل منفذ من منافذ الدولة أو عند مراجعتهم في
مقارهم.
وقبل أيام كنت في فرع للهيئة بـ«الجوازات االتحادية» على شارع
الخليج العربي في العاصمة ورأيت رأي العين حرص العاملين من أكبر
رتبة إلى أصغر موظف لمساعدة المتعاملين وبالذات كبار المواطنين
والمواطنات .فشكراً لهم جميعاً وهنيئاً للهيئة بهم وبجوائز تفردها
وتميزها عن جدارة واستحقاق والتي ال تزيدهم سوى إصرار وحماس
على تقديم األفضل.

الثقافة الــمــروريــة ،وترسيخ قواعد
وآداب السير والمرور ،وتعزيز قيمها
في سلوك مستخدمي الطريق ،ورفع
مــســتــوى الــوعــي بمخاطر الــطــريــق،
والتعريف بأفضل األساليب والسبل
في طريقة التعامل مع الطريق ،بهدف
خلق مجتمع آمن خال من الحوادث،
باإلضافة إلى إكسابهم مهارات تنظيم
حركة السير والمرور ،إلدارة الطرق
بــأمــن وكــفــاءة عــالــيــة ،والــتــعــامــل مع
مفاجآت الطريق دون تدخل رجــال
الشرطة.

وأوضح أن محاور الورش التي قام
بتقدميها كل من النقيب سالم مسفر
العميمي ،والرقيب أول أحمد محمد
خلف ،من إدارة املعهد املروري ،شملت
إملام رجل األمن اخلاص باملبادئ العامة
لعملية تنظيم حركة السير ،واألدوات
واملعدات الواجب توافرها أثناء تنظيم
حركة السير وطرق استخداماتها،
وااللتزامات وأهم السلوكيات الواجب
توافرها لرجل السالمة املرورية،
باإلضافة إلى االطالع على أهم
املخالفات املرورية وطريقة التعامل مع
مرتكبيها ،وكذلك اإلملام بأنواع احلوادث
وطريقة التعامل معها ،واحلركات
واإلشارات التي يستخدمها رجل املرور.
ونوه العقيد جمعة بن سويدان ،إلى أن
االهتمام بالعنصر البشري واحملافظة
على مستخدمي الطريق وحمايتهم
من املخاطر ،تعد من أولويات شرطة
دبي ،موضح ًا أن جميع البرامج التي
تقوم اإلدارة العامة للمرور بتنظيمها،
تساهم بشكل كبير يف حتقيق األهداف
واخلطط التي وضعتها اإلدارة من أجل
احلفاظ على أمن الطريق ،وخفض نسبة
الوفيات واحلوادث على طرق اإلمارة.

عقد املجلس البلدي ملدينة دبا احلصن اجتماعه األخير من الفصل السنوي
السابع عشر ،برئاسة أحمد عبداهلل بن يعروف النقبي رئيس املجلس
البلدي للمدينة ،وحضور طالب عبد اهلل اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا
احلصن ،وأعضاء املجلس البلدي وأمانة سر املجلس البلدي.
بناء على قرار املجلس التنفيذي
وجاء االجتماع األخير الذي عقده املجلسً ،
رقم « »15لسنة  ،2022بشأن فض دور االنعقاد العادي األول من الفصل
السنوي السابع عشر للمجالس البلدية إلمارة الشارقة.
وصادق املجلس على محضر االجتماع السابق ،واطلع املجتمعون على مسودة
تقرير العمل اخلتامي للمجلس للفصل السنوي السابع عشر ،والذي يضم
ً
فضال عن إجنازات
ملخص ًا عن أبرز القرارات والتوصيات التي مت اتخاذها
بعض اللجان.

شرطة الرفاعة توعي سائقي الدراجات
الهوائية والكهربائية

جانب من التوعية (من المصدر)

دبي (االتحاد)
نفذ مركز شرطة الرفاعة ،حملة مرورية توعوية لتعزيز احلماية والسالمة
ملستخدمي الدراجات الهوائية وقائدي الدراجات الكهربائية «السكوتر»
يف منطقة االختصاص ،لتعزيز الوعي املروري لدى مستخدمي الدراجات
الهوائية والكهربائية بأهمية التقيد واتباع التعليمات واإلرشادات الالزمة
للسالمة املرورية على الطرق ،مبا يضمن حتقيق السالمة واألمان ،باإلضافة
إلى دعم مؤشر وفيات احلوادث لكل مئة ألف من السكان.
وقال العقيد محمد أحمد اشكناني ،مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة،
إن الهدف من احلملة هو توعية سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية
باألنظمة والقوانني اخلاصة بسالمة الطريق ومستخدميه ،والوقاية من
خطر التعرض للحوادث أو التسبب بها ،نتيجة لسلوكيات خاطئة من قبل
بعض سائقي الدراجات الهوائية ،مثل قطع الطريق من غير املكان املخصص،
والسير بني املركبات على الطرق العامة ،األمر الذي قد يتسبب بإرباك
حركة السير ووقوع حوادث تعرض حياة السائقني للخطر.
وحث العقيد اشكناني مستخدمي الدراجات على استخدامها يف املسارات
املخصصة ملمارستها ،مع إلزامية لبس اخلوذة ومصدات الركبة واملالبس
العاكسة لإلضاءة «الفسفورية» ،خصوص ًا أثناء قيادتها ً
ليال ،وتزويد
الدراجة بإضاءة بيضاء عاكسة أمامية ،وإضاءة حمراء خلفية ،وااللتزام
بتعليمات السالمة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية ،وإيقافها يف
األماكن املخصصة لها ،وعدم تركها بصورة تعيق حركة املركبات أو املشاة،
وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص املرورية وأعمدة اإلنارة.
ومن جانبه ،أكد املالزم حميد الشمري ،رئيس قسم التسجيل املروري
بالوكالة ،أهمية إعطاء أولوية املرور عند التقاطعات للمشاة ،وخفض
سرعة الدراجات الكهربائية لدى رؤيتهم ،وترك مسافة أمان كافية بني
املستخدم والدراجات الكهربائية األخرى التي أمامه ،وبينه وبني املركبات أو
املشاة ،مضيف ًا أن احلملة اشتملت على توزيع هدايا تتضمن أدوات السالمة
ملستخدمي الدراجات ،وذلك حتفيز ًا لهم على االلتزام بالقوانني واألنظمة
التي تعزز سالمتهم ووقايتهم من املخاطر.

الهدف من الحملة التوعية باألنظمة والقوانين
الخاصة بسالمة الطريق ومستخدميه
محمد اشكناني
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بالتزامن مع إطالق االستراتيجية الصناعية

أبوظبي تنفذ  17مشروعًا جديدًا يف القطاع الصناعي
يوسف العربي (أبوظبي)

تشهد إمارة أبوظبي تنفيذ 17
مشروعًا جديدًا بالتزامن مع إطالق
استراتيجية أبوظبي الصناعية،
أهمها منطقة الصناعة الكيماوية
باستثمارات بلغت قيمتها 14
مليار درهم ،باإلضافة إلى منطقة
الخدمات والصناعات الخفيفة،
فض ًال عن ائتالف مشترك للخدمات
الصناعية بين «أدنوك» و»القابضة»
« »ADQفي منطقة «تعزيز».
وشهدت اإلمارة مؤخرًا ،إطالق
استراتيجية أبوظبي الصناعية
ترسيخً ا لمكانة اإلمارة بصفتها
مركزًا صناعيًا يُعد األكثر تنافسية
على مستوى المنطقة ،حيث
تعتزم حكومة أبوظبي استثمار
 10مليارات درهم من خالل  6برامج
اقتصادية طموحة تسعى إلى
مضاعفة حجم قطاع التصنيع في
أبوظبي ليصل إلى  172مليار درهم
بحلول عام  2031عبر تعزيز سهولة
ممارسة األعمال ،ودعم التمويل
الصناعي ،وجذب االستثمار األجنبي
المباشر.
مجمع المعادن
ويــتــصــدر مجمع الــمــعــادن قائمة
المشاريع المهمة التي تشهد تقدماً
ملموساً في إمارة أبوظبي ،حيث يغطي
المجمع  426ألف متر مربع ،فيما تبلغ
السعة السنوية له نحو مليوني طن.
ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة
السنوية للمجمع من المعادن نحو 5
مليارات درهــم ،بينما يسهم المجمع
في توفير نحو  1500وظيفة مباشرة
و 7500وظيفة غير مباشرة.
مركز األغذية
وتــعــمــل حــالــي ـاً مــجــمــوعــة مــوانــئ
أبوظبي ،بالتعاون مع مجموعة غسان
عــبــود لتدشين «الــمــركــز اإلقليمي
لــأغــذيــة -أبــوظــبــي» بــالــتــعــاون مع
شركة «رونجيس» ،وذلــك في كيزاد
التابعة لقطاع الــمــدن االقتصادية
والــمــنــاطــق الــحــرة ضــمــن مجموعة
موانئ أبوظبي.
ويوفر «المركز اإلقليمي لألغذية-
أبوظبي» منصة شاملة تضم مشتري
وبائعي الجملة ،وشركات الخدمات
اللوجستية لألغذية ،وموزعين من
جميع أنحاء العالم ،ما يسهم في تنوع
فئات األغذية للمستهلكين في دولة
اإلمارات ،إذ سيتعاون السوق الجديد
مع العديد من الجهات الــرائــدة في
أسواق الجملة لضمان توفير خدمات

أحد الكيانات الصناعية العاملة في قطاع تصنيع الزجاج بإمارة أبوظبي (أرشيفية)

مجمع المعادن يتصدر
قائمة المشاريع المهمة
ً
تقدما
التي تشهد
ً
ملموسا في أبوظبي
بمساحة  426ألف
متر مربع

ومــرافــق ومنظومة عمل مستدامة
وعالمية المستوى.
ويقام المركز اإلقليمي لألغذية
على مساحة  3.3كم متر مربع ويوفر
وساطات لتجارة األغذية ومنتجات
غــذائــيــة وخــدمــات مــســانــدة تجارية
وحكومية.
مدينة رحايل
وتمتد مدينة السيارات «رحايل» على
 6كيلومترات مربعة لتوفر وصوالً غير
مسبوق إلى أسواق السيارات المحلية
واإلقليمية ،ويتضمن المشروع 200

مشاريع «كيزاد»
تحتضن «كيزاد»  11مشروعًا صناعيًا جديدًا تركزت على القطاعات ذات األولوية،
وهي الصناعات الكيميائية ،وصناعة اآلليات ،والمعدات ،والصناعات الكهربائية،
وصناعة اإللكترونيات ،وصناعات النقل ،وصناعات األغذية والصناعات الدوائية.
ويعد مصنع إنتاج األمونيا من أهم تلك المشاريع في «كيزاد» ،حيث تبلغ تكلفة
تأسيس مصنع إنتاج األمونيا الخضراء نحو  3.67مليار درهم.
وتضم قائمة المشاريع في «كيزاد» تأسيس أكبر مزرعة تجميد ،حيث تم إنشاء
أكبر مزرعة تجميد على مستوى الدولة تساهم بصورة كبيرة في توزيع اللقاحات
ضد «كوفيد  .»19وتشمل قائمة المشاريع في «كيزاد» مصنع «فلوريد األلمنيوم»
بتكلفه بلغت مليار درهم ،باإلضافة إلى مصنع إنتاج األلبان الذي وصلت تكلفته
بالشراكة مع شركة الروابي نحو  650مليون درهم .كما تضم قائمة المصانع
في «كيزاد» مصنعًا للصناعات الغذائية بتكلفة نحو  100مليون درهم ،باإلضافة
إلى مصنع للزجاج بطاقة استيعابية  600طن الزجاج لشركة اإلمارات أللواح الزجاج
المسطح ،ومصنع الليثيوم وتبلغ تكلفة إنشاء المصنع لشركة «ليبيدكو» نحو 348
مليون درهم.

صالة عــرض ،وأكثر من  300ورشة
إلصالح للسيارات.
مركز السيارات
وتــقــوم مجموعة مــوانــئ أبوظبي

وم ــج ــم ــوع ــة غـــســـان عـــبـــود الــتــي
تتخذ مــن اإلم ــارات مــقــراً لها ،عن
إطــاق مــشــروع «الــمــركــز اإلقليمي
لـــلـــســـيـــارات -أبـ ــوظـ ــبـ ــي» ،وذلـ ــك
فــي كــيــزاد الــتــابــعــة لــقــطــاع الــمــدن

في الربع األول

أسواق اإلمارات تستقبل  370ألف جهاز كمبيوتر

الكمبيوتر المحمول
ووفــق البيانات التي اطلعت عليها
«االتحاد» ،استحوذت أجهزة الكمبيوتر
المحمول « »Notebookعلى %69.6
من إجمالي شحنات األجهزة باإلمارات
بعدد إجمالي بلغ  257.7تقدر قيمتها
بنحو  802مليون درهم ( 218.5مليون
دوالر).
وبــلــغــت حــصــة أجــهــزة الكمبيوتر
المكتبي ( )Desktopنحو  %26.9من

االقتصادية والمناطق الحرة ضمن
مجموعة موانئ أبوظبي.
ويعد المشروع أحد أكبر المراكز في
المنطقة لتصدير السيارات وتوزيعها
والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
ويوفر «المركز اإلقليمي للسيارات-
أبوظبي» منصة شاملة تدعم تأسيس
الشراكات العالمية ،وتجمع البائعين
والــمــشــتــريــن ومــــــزودي الــخــدمــات
اللوجستية والــخــدمــات الحكومية
وخدمات التمويل تحت مظلة واحدة،
كما يتيح المركز ألصحاب العالقة
وصــوالً سه ً
ال إلى الموردين وأســواق

مجمع العين
ويقع مجمع العين لألعمال على
مساحة إجمالية تبلغ  92ألــف متر
مربع لتوفير الخدمات اللوجستية
والــصــنــاعــيــة الــمــتــقــدمــة فــي مدينة
العين.

«ديوا» تدعو المتعاملين لكفاءة
إدارة استهالك الكهرباء والمياه
دبي (وام)

يوسف العربي (أبوظبي)

نمت مبيعات أجــهــزة الكمبيوتر في
اإلمــارات ،بنسبة  %9.1خالل الربع
األول مــن الــعــام الحالي لتصل إلى
 370.3ألف وحدة بقيمة  1.157مليار
درهــم ( 315.3مليون دوالر) ،مقابل
 339.3وحدة بقيمة تناهز  1.06مليار
درهــم ( 288.8مليون دوالر) خالل
الفترة المقابلة من العام الماضي،
حسب شركة األبــحــاث الدولية «أي
دي س ــي» المتخصصة فــي بيانات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وأكـ ــدت الــشــركــة أن س ــوق أجهزة
الكمبيوتر في اإلمــارات أكمل عامين
متتاليين من النمو ابتداء من عامي
 2020و ،2021كما شهد نمواً قوياً
خ ــال الــربــع األول مــن ع ــام 2022
مرجعة النمو القوي بشكل أساسي
إلى ارتفاع شحنات أجهزة الكمبيوتر
الشخصية الــتــي تستهدف شريحة
المستهلكين من األفراد.

«المركز اإلقليمي
لألغذية -أبوظبي»
يوفر منصة شاملة
لمشتري وبائعي الجملة
وشركات الخدمات
اللوجستية

االســتــهــاك الــرئــيــســيــة ،مــن خــال
منظومة عمل متطورة وبنى تحتية
حــديــثــة تــؤ ّمــن قـ ــدرات رب ــط متعدد
الوسائط عبر البحر والجو والبر.
ويمتد «المركز اإلقليمي للسيارات-
أبوظبي» على مساحة  3.3كيلومتر
مــربــع فــي «ك ــي ــزاد» ،ويــضــم مناطق
مخصصة لصاالت العرض ومرافق
الــتــخــزيــن ،ومـــراكـــز لــتــجــارة قطع
الــغــيــار ودور ل ــم ــزادات الــســيــارات
وورش للصيانة ،كما يتيح العديد
مــن الــخــدمــات األخ ــرى عبر توفيره
مسارات مخصصة الختبار السيارات،
ومــنــاطــق تــضــم مــكــاتــب ومــســاحــات
لألنشطة االجتماعية ،باإلضافة إلى
مقرات لمزودي الخدمات اللوجستية
والــخــدمــات الــحــكــومــيــة الــضــروريــة
وخدمات الدعم التجاري.

األسواق المحلية شهدت ارتفاع ًا ملحوظ ًا في شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية (أرشيفية)

إجمالي شحنات األجهزة باإلمارات،
بــعــدد بلغ  99.61ألــف جــهــاز تقدر
قيمتها بنحو  261مليون درهم (71.12
مليون دوالر).
وبلغت حصة أجهزة «ورك ستيش»،
« »Workstationوهو كمبيوتر متطور
ذو مواصفات عالية ومصمم للتحمل
والــعــمــل لــمــدة كــبــيــرة وللتطبيقات
التقنية أو العلمية نحو  %3.5من
إجمالي شحنات األجهزة باإلمارات،
بعدد بلغ  12.96ألــف جهاز تقدر
قيمتها بنحو  94.46مليون درهــم
( 25.7مليون دوالر).
ووفــق «أي دي ســي» ،بلغ المعدل

الــســعــري لــتــوريــد جــهــاز الكمبيوتر
المحمول في اإلم ــارات خــال الربع
األول مــن الــعــام الحالي نحو 3112
درهم ( 848دوالراً) ،فيما بلغ المعدل
السعري ألجهزة الكمبيوتر المكتبي
 2620درهــمـاً ( 714دوالراً) وسجل
الـ «ورك ستيشن» معدل سعري عند
ح ــدود  7.288ألــف دره ــم «1.956
دوالر».
نمو قوي
وقـــال فـــؤاد شــراقــلــة ،مــديــر أول
لألبحاث في «أي دي سي» :إن سوق
أجهزة الكمبيوتر في اإلمــارات شهد

نمواً قوياً خالل الربع األول من عام
 .2022وأوضـــح شــراقــلــة أن النمو
الــقــوي يأتي نتيجة ارتــفــاع شحنات
أجــهــزة الكمبيوتر الشخصية التي
تستهدف شريحة المستهلكين من
األفــراد .وأوضــح أن سوق الكمبيوتر
في اإلمارات أكمل عامين متتاليين من
النمو ابتداء من عامي  2020و،2021
متوقعاً أن يشهد السوق هــدوءاً في
الطلب خالل عام  2022بشكل عام
نتيجة أن الربع األخير من عام 2021
شهد زيادة غير متوقعة في الشحنات،
والتي تم ترحيل جزء كبير منها إلى
عام  2022في شكل مخزون.

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديــوا» دعوتها للمتعاملين لالستفادة
من خدماتها الذكية إلدارة استهالكهم من الكهرباء والمياه بصورة أكثر
كفاءة ،ال سيما خالل فترة الصيف.
وتتيح مبادرة «الحياة الذكية» والتي فازت براية برنامج حمدان بن
محمد للخدمات الحكومية  2020للمتعاملين مراقبة وإدارة استهالكهم
للكهرباء والمياه بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى «الهيئة» ،كما
تساعد خدمة «إشعار باستهالك مرتفع للمياه» ضمن مبادرة االستجابة
الذكية المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيالت المياه بعد
العداد.
وتنصح «الهيئة» متعامليها باستبدال مكيفات الهواء القديمة بأجهزة
حديثة موفرة للطاقة ،وضبط درجة تبريد المكيف عند  24درجة مئوية،
وهي درجة حرارة مناسبة لجسم اإلنسان وتشعره بالراحة.
كما توصي «الهيئة» بتنظيف مرشحات مكيف الهواء «الفلتر» بشكل
دوري لتعزيز كفاءة الجهاز ،وكذلك إحكام غلق األبواب والنوافذ لمنع
تسرب الهواء البارد للخارج .وتؤكد «الهيئة» كذلك أهمية استخدام
المصابيح الموفرة للطاقة واستخدم المؤقت الزمني « »Timersأو
أجهزة استشعار الحركة للتحكم بالمصابيح حيثما أمكن.
كما تنصح «الهيئة» المتعاملين بتغطية أحواض السباحة لتقليل تبخر
المياه ،وكذلك ري المزروعات في حديقة المنزل قبل  8صباحاً أو بعد
 6مسا ًء لتجنب تبخر المياه خالل فترة ارتفاع درجات الحرارة.
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ً
تحسنا في الخدمات المصرفية لألفراد:
استطالعات الرأي رصدت

مقترحًا لتلبية تطلعات
عمـالء بنــوك اإلمــــارات

وشــمــلــت مــقــتــرحــات عــمــاء الــبــنــوك
أيضاً تخفيض الرسوم على البطاقات
االئتمانية وحلول القروض ،واإلســراع
بتسليم البطاقات الصادرة وتفعيلها،
مع ضرورة إبالغ حملة بطاقات الخصم
قــبــل تــوقــف عملها عــنــد الــشــك في
وجود محاوالت لالحتيال المالي ،إلى
جانب توفير قــدرات أكبر لالستجابة
للمحادثات المهمة على وسائل التواصل
االجتماعي ،وتجنب استغالل وسائل
التواصل االجتماعي وبيانات العمالء
ك ــأداة لتسويق المنتجات والخدمات
المصرفية ،وكذلك تسريع إجــراءات
فتح الحساب المصرفي للعمالء الجدد،
وأيــض ـاً إجـ ــراءات التحقق مــن الهوية
الرقمية ومصادقة البيانات الشخصية،
وأخــيــراً تنمية العالقات مــع العمالء
وزيادة استطالعات الرأي التي تجريها
البنوك ذاتها بشكل عام.

حسام عبدالنبي (دبي)
رصدت استطالعات لرأي عمالء البنوك وأفراد المجتمع،
تحسنًا في الخدمات المصرفية المقدمة لألفراد في عام
 2022مقارنة بعام  ،2021لكنها طالبت البنوك باالستجابة
لـ 14مقترحًا للعمالء من أجل االرتقاء بخدماتها لتلبية
تطلعات العمالء وتوقعاتهم وزيادة نسبة رضاهم.
وأكدت نتائج االستطالعات أن القطاع المصرفي اإلماراتي
شهد عامًا واعدًا ،حيث حققت أكبر  10بنوك إماراتية زيادة
نسبتها  %5على أساس سنوي في إجمالي األصول إلى
 2989مليار درهم في عام  ،2021وزيادة كبيرة نسبتها
 %42في صافي أرباحها.
وتضمنت مقترحات عمالء البنوك ،العمل على إيجاد
نظام مستقل لتلقي شكاوى عمالء البنك وتسويتها،
وتقليل الوقت المستغرق للرد على محادثات العمالء
عبر «اإلنترنت» ،مع زيادة تأهيل الموظفين لتقديم الدعم
للعمالء في الوقت المناسب ،فض ًال عن زيادة التفاعل
مع تغريدات العمالء حيث إن  %31لم تحظ بأي تفاعل،
والسعي لتقليل فترات االنتظار لحين تلقي رد من البنك على
الشكاوى أو االستفسارات ،مع العمل على تبسيط استخدام
تطبيقات الهواتف المحمولة وتسريع الخدمة قدر اإلمكان.

مقترح ــات عمـ ــالء البنـ ــوك:

االعتماد على البيانات
لتوفير تجربة مميزة
للعمالء
عباس بصاري

زيادة التفاعل
ويظهر تقرير «مؤشر كي بي ام جي
النطباعات العمالء» تحسناً هامشياً
في خدمات البنوك مقارنة بعام ،2021
لكنه رصد عدداً من المقترحات لتعزيز
جــودة الخدمات المصرفية لألفراد،
وأولها تقليل الوقت المستغرق للرد
على محادثات العمالء عبر «اإلنترنت»،
حيث تستغرق البنوك  10ساعات في
المتوسط للرد على محادثات العمالء
عبر «اإلنترنت» .وأكــد التقرير الذي
يرصد ويحلل  172.588تغريدة عامة
أجريت على مدار العام الماضي ،أن
نسبة  %69مــن التغريدات المهمة
للعمالء حظيت بالتفاعل ،في حين لم
تحظ  %31منها فقط بــأي تفاعل،
داعــيــاً الــبــنــوك الــعــامــلــة فــي الــدولــة
إلى العمل لالرتقاء بخدماتها لتلبية
تطلعات العمالء وتوقعاتهم.
وكــشــف الــتــقــريــر ع ــن أن غالبية
حوارات العمالء عبر «اإلنترنت» كانت
تتناول بشكل أساسي األمور التشغيلية
للخدمات المصرفية ،بما فيها المطالب
بتقديم الموظفين للدعم في الوقت
المناسب ،واالنتظار لفترات طويلة
وزيادة استطالعات الرأي ،مشيراً إلى
أن مقترحات العمالء شملت ضرورة
تبسيط وتسهيل استخدام تطبيقات
الهواتف المحمولة الخاصة بالبنوك،
وتقديم الشكاوى المتعلقة باستخدام
الخدمات المصرفية عبر «اإلنترنت».
وأظهر تقرير صــادر عن كي بي ام

جي بالتعاون مع  ،DataEQأن بطاقات
الخصم والبطاقات االئتمانية وحلول
الــقــروض شكلت أعــلــى مــســتــوى في
االنطباعات السلبية للعمالء ،باإلضافة
إلــى المطالب بالعمل على تخفيض
الــرســوم المتعلقة بــهــذه المنتجات،
الفــتـاً إلــى أن بعض العمالء رصــدوا
بطء تسليم البطاقات الصادرة وتأخر
عمليات تفعيلها ،مــع وج ــود مطالب
متكررة بضرورة عدم إيقاف بطاقات
الخصم دون سابق إنذار.
االرتقاء بالخدمة
ومن جهته ،أكد عباس بصاري ،شريك
ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم
جي لوار جلف ،أن استثمار البنوك في
الرقمنة ال يكفي ،ويجب على البنوك
االعتماد على البيانات للوصول إلى دقة
أعلى وتحسين المعامالت واالمتثال

.1

تقليل وقت الرد على محادثات العمالء عبر «اإلنترنت»

.2

تأهيل الموظفين لتقديم الدعم للعمالء في الوقت المناسب

.3

إيجاد نظام مستقل لتلقي شكاوى عمالء البنك وتسويتها

.4

زيادة التفاعل مع آراء وتغريدات العمالء

.5

تقليل فترات االنتظار لتلقي الرد على الشكاوى أو االستفسارات

.6

تبسيط استخدام تطبيقات الهواتف وتسريع الخدمة قدر اإلمكان

.7

تخفيض الرسوم على البطاقات االئتمانية وحلول القروض

.8

تسريع تسليم البطاقات اإللكترونية الصادرة وتفعيلها

.9

إبالغ حملة بطاقات الخصم قبل توقف عملها

.10

توفير قدرات أكبر لالستجابة للمحادثات المهمة

.11

تجنب استغالل بيانات العمالء كأداة لتسويق المنتجات

.12

تسريع إجراءات فتح الحساب المصرفي للعمالء الجدد

.13

زيادة االعتماد على إجراءات التحقق من الهوية الرقمية

.14

تنمية العالقات مع العمالء وزيادة استطالعات الرأي

وتوفير تجربة مميزة للعمالء ،مشدداً
على ضــرورة تقييم للبنوك استجابتها
للمحادثات المهمة على وسائل التواصل
االجتماعي وإدراجها ضمن أولوياتها
الــرئــيــســيــة فــي اســتــراتــيــجــيــة خدمة
العمالء ،بدالً من االعتماد عليها كأداة
للتسويق .وكشف بصاري ،أن االرتقاء
بمستوى خدمة العمالء قد يصبح جزءاً
مــن االمتثال القانوني ،ال سيما بعد
إطــاق البنك المركزي لقانون حماية

العمالء يحتاجون
إلى إجراءات سلسة
وسريعة ورقمية بالكامل
أوليفر أوبيتايو

المستهلك ( )CPRفــي شهر فبراير
 ،2021وبموجب هذا القرار ،سيتعين
على البنوك في دولة اإلمــارات إنشاء
نظام مستقل وعــادل لتلقي الشكاوى
وتسويتها فــي المستقبل ،منبهاً بأن
اإلطــــار التنظيمي الــجــديــد لقانون
حماية عــمــاء الــمــصــارف ()FCPRF
يوفر مجموعة واسعة من الخطوات
واإلجــراءات المتوقعة من المؤسسات
المالية المرخصة ،بما في ذلك البنوك.

الذهاب إلى الفروع
وبـــــدوره ،ق ــال أولــيــفــر أوبــيــتــايــو،
الــرئــيــس الــتــجــاري لـــ «اي دي نــاو»
الشرق األوســط ،إن عمالء البنوك
يحتاجون اليوم إلى إجراءات سلسة
وسريعة ورقمية بالكامل ،وقد شهدنا
على مدى السنوات القليلة الماضية
ابــتــكــارات وتــحــســيــنــات ســريــعــة في
القطاع المصرفي .وأوضح أن نتائج
استطالع للرأي صدر عن الشركة،
أن  9من أصل  10عمالء ممن لديهم
حــســابــات مــصــرفــيــة فــي اإلمــــارات
يــعــتــبــرون إجـــــراءات فــتــح الــحــســاب
تستغرق الكثير من الوقت وعمليات
االلتحاق المصرفي معقدة تماماً،
مــؤكــداً أن االســتــطــاع كــشــف عــدم
رضى  %82من العمالء عن الذهاب

رغبات العمالء في التعامل مع البنوك
كشف استطالع آلراء العمالء حول رغباتهم في التعامل مع البنوك،
أنهم يريدون خمسة متطلبات رئيسة ،هي أن تتوافر فروع البنوك في
أماكن قريبة لهم وتكون فترات عملها مرنة بحيث يمكنهم الحصول
على الخدمات المصرفية في أوقات مختلفة ،مع ضرورة أن يكون
تصميم الفرع بشكل جيد وتتوافر به المقومات التكنولوجية التي
تمكن العميل من الحصول على جميع الخدمات والمنتجات المصرفية
قبل مغادرة الفرع.

وقال :إن الرغبة الثالثة تمثلت في أن يكون الموظفون مؤهلين ويتسمون
بالكفاءة والقدرة على تلبية متطلبات العمالء ،وتوفير المساعدات لهم
في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية ،مشيرًا إلى أن الرغبات
الباقية تمثلت في استمرار العالقة مع البنك بعد الحصول على منتج
مصرفي بما يشبه (خدمة ما بعد البيع) ،وكذا سرعة إتمام المعامالت،
وحل جميع المشكالت داخل الفرع أو عبر التواصل من خالل مراكز االتصال أو
مواقع التواصل االجتماعي.

إلى البنوك شخصياً لتقديم الوثائق،
في حين أشــار  %76من المقيمين
ف ــي اإلمــــــارات إلـــى رغــبــتــهــم بفتح
حساب مصرفي رقمي بالكامل ،مع
ارتفاع النسبة إلى  %85بين فئات
أصحاب الدخل العالي الذين يبلغ
راتــبــهــم الــشــهــري  25000دره ــم أو
أكثر.
وكشف أوبيتايو ،عن أن  %86من
األشخاص الذين ليس لديهم حسابات
مصرفية أفــادوا بأنهم باشروا بطلب
حساب مصرفي ،لكنهم توقفوا عن
العملية؛ ألنها كانت معقدة للغاية.
وأشــار إلــى أنــه في ظل عــدم تفضيل
العمالء حمل األوراق والوثائق وزيارة
أف ــرع الــبــنــوك ،مــع رغبتهم فــي فتح
حساب فــوري آمن وموثوق ،فإنه من
شأن التحقق الف ّعال من الهوية الرقمية
ومــصــادقــة الــبــيــانــات تــعــزيــز سرعة
العمليات وتبسيط اإلجراءات للعمالء،
فض ً
ال عن توفير الوقت والمال للبنوك،
الفتاً إلى أن خدمة التحقق من الهوية
الرقمية والــمــصــادقــة تمكن البنوك
مــن تحقيق االلــتــحــاق فــي مجموعة
مــن الــخــدمــات المصرفية المتنوعة
والجديدة بما فيها( ،اشتر اآلن وادفع
الحقاً) ،واألصــول الرقمية ومنصات
العمالت المشف ّرة.
ضعف العالقات
وقال ماتيس ايبيه ،مدير المبيعات
اإلقليمي في منطقة أوروبا والشرق
األوســط وأفريقيا لدى شركة «باك
بــيــس» ،وهــي منصة تم ّكن البنوك
مــن فهم أســاســيــات الحياة المالية
لــأفــراد ،يستخدمها أكثر من 120
مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم،
إنــه وفــق ـاً الســتــطــاع أجــرتــه شركة
«باك بيس» بالتعاون مع «يوجوف»،
ال حاسماً
تعتبر تجربة العمالء عام ً
فــي التمييز بين الخدمات المالية
الرقمية الناجحة والفاشلة ،حيث
أشـ ــار  %44مــن الــمــشــاركــيــن إلــى
ضعف العالقات مع العمالء كعامل
مؤثر رئيسي في اتخاذ قرار التحول
إلى بنك مختلف ،منوهاً بأن التعاون
مع شريك يسرع التحول إلى تعزيز
التفاعل مع العمالء ويدير التغيير
عبر الرحلة الرقمية بأكملها ،من
شأنه أن يُم ّكن المؤسسات المالية
من التركيز على تقديم خدمة عالية
الجودة للعمالء واألعضاء.

بمعدل عائد بلغ %8.5

«املشرق» يحدد سعر إصدار سنداته اإلضافية بـ  300مليون دوالر
دبي (االتحاد)

أعــلــن بنك الــمــشــرق «الــمــشــرق» أمــس،
تحديد سعر سنداته اإلضافية الدائمة
غير القابلة لالستدعاء لمدة  5سنوات
للشق األول من رأس المال بمعدل %8.5
من رأس المال ،والتي تبلغ قيمتها 300
مليون دوالر.
ومن المتوقع أن يتم إغالق هذا اإلصدار
بــتــاريــخ  7يوليو  ،2022رهــن ـاً بشروط

اإلغالق المعتادة .وكانت تقديرات بشأن
التسعير األولـــي عند مــعــدل يبلغ %8
قــد صــدرت فــي الساعة  9:15صباحاً
بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة .وعلى
الرغم من الــظــروف الصعبة والتقلبات
التي تسود السوق حالياً ،تجاوز حجم
اكتتاب المستثمرين على هذه السندات
 500مليون دوالر أميركي خالل الفترة
الصباحية مــن الــتــداول فــي ســوق لندن
ل ــأوراق المالية ،حيث تم اإلعــان عن

تحديث لالكتتاب عند الساعة 12.30
بعد الظهر بتوقيت لندن ،مما أتاح للبنك
تحديد معدل عائد بلغ  %8.5ونشر قيمة
الصفقة الــتــي بلغت  300مليون دوالر
أميركي.
وقــــال أحــمــد عــبــد ال ــع ــال ،الــرئــيــس
التنفيذي لمجموعة بنك المشرق« :لقد
شهد هذا اإلصدار الناجح إقباالً كبيراً من
المستثمرين اإلقليميين والدوليين على
حد سواء ،وهو ما يبرز ثقة المستثمرين

المتواصلة بالمشرق ،إلى جانب قدرتنا
كبنك إمــاراتــي رائــد على الــوصــول إلى
أسواق رأس المال المدين العالمية حتى
فــي ظــل التقلبات الــتــي تشهدها هــذه
األســواق .وبفضل قوة مراكز رأس المال
والسيولة والميزانية العمومية التي يتمتع
بها البنك ،فإننا اليوم نحظى بوضع جيد
يؤهلنا لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو واالبتكار
الموجه للعمالء في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وأسواقنا الدولية الرئيسية».
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ً
عاما المقبلــة
في غضــون الـ 50

 178تريليون دوالر خسائر االقتصاد
العاملي جراء التغير املناخي

حسونة الطيب (أبوظبي)

ال سبيل أمام دول العالم سوى التعاون في سبيل
الوصول لهدف الصفر من االنبعاثات الكربونية،
فــي غــضــون الــــ 50سنة المقبلة ،وتحقيق 43
تريليون دوالر من المكاسب ،بدالً من أن يتكبد
االقتصاد العالمي ،خسائر ربما تناهز الـــ178
تريليون دوالر بحلول العام  ،2070نتيجة التغير
المناخي.
ويتطلب تحويل االقــتــصــاد العالمي ،تضافر
ـال من الكربون.
الجهود كافة نحو مستقبل خـ ٍ
وفي حال بلوغ االحتباس الحراري العالمي3 ،
درجــات فــوق مستويات ما قبل الصناعة قبيل
نهاية القرن الحالي ،ينجم عن ذلك ،خفض الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي ،بنسبة قدرها ،%7.6
فض ً
ال عن الخسائر الضخمة التي تلحق بالبشر
والممتلكات.
كما ينتج عن التغير المناخي ،تراجع معدالت
اإلنتاجية وارتفاع نسبة البطالة وشح في الماء
والغذاء ،فض ً
ال عن تدهور األوضاع الصحية ،ما
يقود لتدني مستوى المعيشة في أنحاء العالم
المختلفة ،بحسب تحذير صــادر عــن مؤسسة
ديــلــويــت االســتــشــاريــة ،الــتــي قــامــت بتحليل 15
منطقة في كل من أوروبــا واألميركيتين ومنطقة
آسيا والمحيط الهادئ.
ومع ذلك ،وفي حال توحد قادة العالم لتحقيق
هدف اتفاقية باريس للمناخ للوصول لدرجة صفر
من االنبعاثات الكربونية بحلول العام  ،2050من
المرجح جني االقتصاد العالمي لمكتسبات تقدر
بنحو  43تريليون دوالر ،في غضون الـ  50سنة
المقبلة ،مــا يسهم فــي إنــعــاش الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي بنسبة قدرها  %3.8في العام
 ،2070بحسب ذا ناشيونال نيوز.

تراجع اإلنتاجية وارتفاع
البطالة وشح الماء والغذاء
أهم تداعيات التغير
المناخي
بناء المستقبل
ويــقــول معتصم الــدجــانــي ،الرئيس التنفيذي
لشركة ديلويت الشرق األوســط« :،على األعمال
إعــادة النظر في ممارساتها للمساعدة في بناء
مستقبل أكثر استدامة للجميع .وال شك في أن
اتخاذ خطوات صغيرة نحو االتجاه الصحيح ،سوف
تؤتي ثمارها في المستقبل .ومن الواضح ،أنه إذا
لم تكن االستدامة وفهم اآلثار التي تلحق بالبيئة،
على رأس أولويات الشركات ،فربما تفقد المواهب
القيمة واإليرادات وحصصها في األسواق».
وقد أدرك رواد األعمال ،أهمية هذه القضية،
حيث أقر  %89من المديرين الذين شملهم مسح
ديلويت ،بوجود حالة طوارئ في المناخ العالمي،
بينما يرى  %79آخرون ،أن العالم بلغ نقطة تحول
فيما يتعلق باالستجابة لقضية التغير المناخي.
ويؤكد التقرير ،أن تحويل االقتصاد العالمي،
لمستقبل تقل فيه نسبة الكربون ،يتطلب تضافراً
وتــعــاون ـاً دولــي ـاً مكثفاً ،يشمل كــافــة القطاعات
والمناطق .كما ينبغي ،للحكومات والخدمات
المالية والقطاعات التقنية ،العمل معاً ،فض ً
ال
عن ضــرورة زيــادة االستثمارات في نظم الطاقة
النظيفة وجلب مزيج جديد من التقنية الخضراء،

لالستخدام في القطاعات الصناعية المختلفة.
وينتج عن إمكانية تحقيق التحول لصفر من
االنبعاثات الكربونية ،تغييرات جذرية في هيكل
النمو االقــتــصــادي ،فــي الــوقــت الــذي يحول فيه
االقتصاد مزيج الطاقة ،من االعتماد على الوقود
األح ــف ــوري ،إلــى الــطــاقــة الــمــتــجــددة المدعومة
بمصادر وقود مثل ،الهيدروجين وغيره.
نزع الكربون
ومن شأن التكلفة اإلجمالية لالستثمارات األولية
في نزع الكربون ،مصحوبة باألضرار الناجمة عن
التغير المناخي ،خفض النشاط االقتصادي مؤقتاً،
بالمقارنة مع المسار الحالي لالنبعاثات الكثيفة.
لكن وفــور انتهاء مرحلة التحول ،فــإن الفوائد
االقــتــصــاديــة الناتجة عــن تــفــادي أضـــرار التغير
المناخي ،وبروز مصادر جديدة للنمو وتوفير فرص
العمل ،سترجح بكفة الخسائر .كما من المتوقع،
إحراز تقدم في كل قطاع على حدة ،بناء على عوامل
مثل ،طرق إدارة الهيئات والمجتمعات والتعرض
للتغير المناخي وقوة السوق والمقدرات.
وعلى سبيل المثال ،من المتوقع استفادة منطقة
آسيا والمحيط الهادئ ،من التحول نحو انخفاض
نسبة الكربون خالل العقد الحالي ،بينما ال تسجل
أوروبـــا ،أي فــوائــد استثمارية حتى حلول العقد
الخامس وأميركا في الــذي يليه .لكن وفي حال،
القيام بعمل ف ــوري ،مــن المرجح اســتــفــادة كافة
المناطق ،بحلول العام  .2070ويملك العالم بالفعل
في الوقت الراهن ،التقنيات وأنماط األعمال والطرق
السياسية ،التي تمكنه من التصدي للتغير المناخي،
وتحقيق النمو االقتصادي المستهدف ،لكن مع
ضرورة تعاضد الحكومات والشركات والمجتمعات
في كافة أنحاء العالم ،للوصول لنقطة الصفر من
االنبعاثات الكربونية في المستقبل.

مقدمات فقاعة
التشفير
تنتشر المخاوف بسرعة في سوق العمالت المشفرة ،لتنتقل إلى السوق
المالية العالمية ككل .انهيارات تنال من عمالت كان يُعتقد أنها تتمتع بحد
مقبول من «األمان» ،وتراجع مخيف لـ «بيتكوين» ،أشهر وأقوى عملة في هذه
السوق المتقلبة لدرجة الرعب.
وإذا كان الحديث في السابق يدور حول االرتفاعات واالنخفاضات الدورية
الهائلة المفاجئة في األصــول الرقمية ،صار اآلن يتمحور حول إمكانية
حدوث «فقاعة تشفير» ،ستنال من السوق المالية ،في وقت ال يتحمل فيه
االقتصاد العالمي ،بوضعه الحالي ،أي ضربة بصرف النظر عن حجمها.
وربما يبالغ البعض في أن فقاعة كهذه ستماثل فقاعة الرهن العقاري في
العام  2008التي أتت بأزمة اقتصادية عالمية ،ال تزال آثارها حاضرة على
الساحة حتى اليوم .فتبعات األزمات الكبرى ال تنتهي بزوالها فوراً.
الخوف في سوق العمالت المشفرة لم يتوقف منذ إطالق أول عملة فيه.
لماذا؟ ألنها لم تخضع في الواقع إلى المعايير واللوائح المالية المعروفة،
بينما ال تزال البنوك المركزية حول العالم تفضل التريث واالنتظار ،ليس
فقط لتنظيمها ،بل أيضاً لطرح عمالتها الرقمية الخاصة بها .هذه العمالت
تحقق ثروات شخصية هائلة بالفعل في فترات قصيرة للغاية ،لكنها تكرس
حقيقة أن وصولها إلى مرحلة االنفجار ،يعني والدة أزمة ال تختص فقط
بالخاسرين في هذا الميدان ،بل ترتبط أيضاً بشريحة من «المتورطين»
أقدمت على االقتراض من أجل االستثمار والربح السريع ،والغالبية العظمى
من هذه القروض تمنح بضمانات قيمة ما يملكه المقترض من العمالت
الرقمية ،ناهيك عن أولئك الذين رهنوا ممتلكاتهم المختلفة لهذا الغرض.
تقول رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الجارد «تستند العمالت
المشفرة إلى ال شيء ،ويجب تنظيمها» ،لكنها لم تقم بأي خطوات عملية
بهذا الخصوص ،والسيما أنها تحرص على إبعاد الناس عن المضاربة من
خالل مدخراتهم أو ممتلكاتهم .وهنا يبرز ما يمكن وصفة بـ «الرعب المالي».
وللتدليل على ذلك ،انخفض سعر «بيتكوين»  70في المائة منذ وصولها
إلى الذروة في نوفمبر الماضي ،في حين تراجعت القيمة اإلجمالية لرموز
التشفير من أكثر من ثالث تريليونات إلى أقل من  900مليار دوالر! وهذا
لوحده البد أن يكون بمثابة إنذار خطر ،ألن مثل هذا التفاوت بالقيمة في
فترة زمنية قصيرة يعجل من وصول الفقاعة إلى الميدان ،األمر الذي يبرر
انتشار «ذعر التشفير» في ساحة ال يبدو أن جهة حكومية دولية فاعلة تريد
أن تتبناها.
هناك حالياً مؤشرات مرعبة حقاً في سوق العمالت المشفرة ،بما في
ذلك المطالبات المتصاعدة من صناديق التحوط بإيداع مبالغ إضافية
لتغطية الخسائر األخيرة ،وتلك المحتملة في المستقبل القريب.
أي أن عوامل «إنتاج» أزمة كبرى تتجمع هنا وهناك ،معززة بفقدان هذه
السوق ألي آليات ذات قيمة تساعدها على التصحيح الذاتي .المسألة
ليست معقدة ،ألن أي سوق منفلتة يمكن أن «تكون» مصنعاً لألزمات بصرف
النظر عن مستوياتها ومخاطرها وضرباتها وآثارها.

محمد كركوتي
karkouti@hotmail.com

دعوة ألمانية لفرض رسوم
على استيراد الطاقة من روسيا

بداية نصفية جيدة لألسهم األميركية
مهندس في إحدى محطات ضخ الغاز الروسي (أرشيفية)

شريف عادل (واشنطن)

فــي نهاية أســبــوع شهد ختام أســوأ
نصف عــام لألسهم األميركية منذ
أكثر من خمسة عقود ،وبعد تراجعات
بداية جلسة التداول ،شهدت الساعة
األخــيــرة مــن تعامالت يــوم الجمعة
ارتــفــاعــات «على استحياء» ،ليبدأ
النصف الثاني من العام على أداء
جيد شهدته المؤشرات الثالثة األهم
لألسهم األميركية.
ومع استمرار تراجع عوائد سندات
الخزانة األميركية ،األكثر أماناً في
أسواق المال العالمية ،وهبوطها ألقل
من  %2.9التي لم نرها في أي من
أيام شهر يونيو المنتهي ،ارتفع مؤشر
إس أند بي  500في آخر أيام األسبوع
بنسبة  ،%1.06إال أن ذلك لم يفلح
فــي مــحــو كــامــل خــســائــر األســبــوع،
الــتــي وصــلــت فــي الــمــؤشــر األشمل
لقطاعات االقتصاد األميركي إلى
نسبة  ،%2.2وصــوالً إلــى أسبوعه
الحادي عشر من الخسائر في آخر
ثالثة عشر أسبوعاً.
بــــدوره ،ارتــفــع مــؤشــر داو جونز
الصناعي خالل جلسة نهاية األسبوع
أكــثــر مــن ثــاثــمــائــة نــقــطــة ،مثلت
 %1.1من قيمته ،بدعم من سهم
شركة ماكدونالدز الذي ارتفع بنسبة
 %2.5وسهم شركة كوكاكوال الذي
ارتفع بنسبة  ،%2بينما اكتفى مؤشر
نــاســداك بارتفاع لــم يكمل الواحد
بالمائة.

برلين (د ب أ)

مؤشر إس أند بي  500يرتفع في آخر أيام األسبوع ( %1.06أرشيفية)

ورغ ـ ــم االرتـــفـــاعـــات الــيــومــيــة،
سجلت المؤشرات الثالثة أسبوعها
الرابع من الخسائر في آخر خمسة
أسابيع ،وبلغت الخسارة األسبوعية
لمؤشر داو جــونــز  ،%1.3بينما
كانت لمؤشر ناسداك ،الذي تغلب
عليه أسهم شركات التكنولوجيا،
.%4.1
وجــاءت الخسائر األسبوعية على
خلفية إشارات التحذير التي سمعها
المستثمرون من العديد من الشركات
الــتــي خفضت توجيهات أربــاحــهــا،
لتزيد مخاوفهم من استمرار ضغط
أعلى معدل تضخم تشهده البالد

في أكثر من أربعة عقود على أسعار
األسهم.
وحــذر مايكل بيري ،خبير أسواق
الــمــال األمــيــركــي ،مــن تــراجــع أربــاح
الــشــركــات األمــيــركــيــة بــصــورة أكبر
خالل الربعين القادمين ،مشيراً ،في
لقاء مع قناة سي إن بي سي اإلخبارية
الــمــخــتــصــة ف ــي أخ ــب ــار االقــتــصــاد
واألســــــواق ،إل ــى أن «اضــطــرابــات
أســواق األسهم والسندات ما زالت
في نصف الطريق».
وبــيــنــمــا قـــــادت أس ــه ــم شــركــات
التكنولوجيا طريق الخسائر ،كانت
األسهم الدفاعية ،من شركات السلع

االستهالكية األساسية والمرافق،
مما يعرف باسم «األسهم المقاومة
للذعر» ،أو األسهم الدفاعية ،في
مقدمة األسهم التي ارتفعت مع نهاية
األسبوع.
وي ــق ــول ج ــوش ــوا جــامــنــر ،محلل
األسواق بشركة كلير بريدج انفستمنز
«عندما نرى أن القطاعات الدفاعية
تتفوق في األداء على القطاعات األكثر
حساسية من الناحية االقتصادية،
فــإن هــذا يخبرنا أن المستثمرين
يــركــزون على المخاطر التي تهدد
فرص تحقيق الهبوط اآلمن وتزيد من
احتماالت الركود».

دعا رئيس معهد «إيفو» األلماني للبحوث االقتصادية ،كليمنس فوست،
إلى فرض رسوم استيراد على شحنات الطاقة من روسيا.
وقال فوست في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج»
األلمانية الصادرة أمــس« :رســوم االستيراد لها مزايا كبيرة ،مقارنة
بالمقاطعة ،حيث يمكن من خاللها اقتطاع جزء من الدخل الذي يتدفق
إلى روسيا حاليا».
وذكر فوست أنه عندما يتعلق األمر بالغاز على وجه الخصوص ،فإن
الساسة يخشون على ما يبدو أن ترد روسيا على الرسوم بوقف إمدادات
الغاز على الفور ،مشيرا إلى أن التحقق مما إذا كانت هذه المخاوف
مبررة يحتاج إلى نقاش آخر.
وفي المقابل ،انتقد فوست مقترح الرئيس األميركي جو بايدن بتحديد
سقف ألسعار النفط الروسي ،وقال« :تبرير معارضة مثل هذا اإلجراء
هو أن النفط سيُجرى توريده بعد ذلك للدول غير المشاركة في اإلجراء،
والتي تعرض أسعارا أعلى .لذلك من المهم أن يشارك عدد ٍ
كاف من
البلدان وأال يتراجع أحد .ومن ثم يمكن لمثل هذا اإلجراء إعادة توزيع
دخل البلدان المنتجة للنفط لصالح المستوردين الصافين».
وسافر الرئيس األميركي بايدن إلى قمة مجموعة السبع في ألمانيا
بخطة لوضع حد أقصى لسعر واردات النفط القادمة من روسيا .وتعتزم
مجموعة السبع اآلن دراســة مثل هذه اآللية ،وكذلك احتمال تحديد
سقف لسعر واردات الغاز من روســيــا .ودعــا معهد «كيل» األلماني
لالقتصاد العالمي مؤخرا إلى فرض رسوم استيراد على النفط والغاز
الروسي ،موضحاً أن هذا أفضل من وضع سقف لألسعار.

 %184نمو العجز التجاري
في تركيا خالل يونيو
إسطنبول (رويترز)

الهند تعتزم خصخصة المزيد من البنوك الحكومية
نيودلهي (د ب أ)

قالت وزيرة المالية الهندية ،نيرماال سيثارامان ،في
مقابلة مع صحيفة «بيزنس ستاندرد» إن الحكومة
االتحادية تخطط لخصخصة المزيد من البنوك
المملوكة للدولة.

وأضــافــت أن البنك الــمــركــزي والــحــكــومــة في
الهند لم يقررا بعد ما إذا كانا سيسمحان بالتعامل
بالــ«العمالت الرقمية الخاصة» ،على الرغم من
أنهما يرغبان في التشجيع على استخدام تكنولوجيا
«بلوك تشين» وهي عبارة عما يشبه قاعدة بيانات
مشفرة آمنة.

قالت وزارة التجارة ،أمس ،إن العجز التجاري يف تركيا قفز 184.3
باملئة على أساس سنوي يف يونيو إلى  8.16مليار دوالر ،مع استمرار
زيادة تكاليف استيراد الطاقة مبا يساهم يف اتساع العجز.
وأدى الغزو الروسي ألوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع األولية العاملية،
مما يعرض للخطر برنامج أنقرة االقتصادي اجلديد الذي يهدف
ملعاجلة التضخم املرتفع بفائض يف ميزان املعامالت اجلارية .وكشفت
البيانات أيض ًا أن الصادرات التركية زادت  18.5باملئة إلى  23.40مليار
دوالر يف يونيو ،يف حني قفزت الواردات  39.6باملئة إلى  31.56مليار
دوالر .وسجل العجز التجاري يف النصف األول من العام  51.37مليار
دوالر ،بزيادة  142.5باملئة على أساس سنوي.
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مشـ ــاورات حول مشاركة سوريا في «قمة الج ــزائر»

«الجامعة»« :الوزاري العربي» رسالة دعم إلى لبنان

ميقاتي:
أسعى لتشكيل
حكـــــــــــ ـ ــومة جديدة
بأسرع وقت
بيروت (وكاالت)
أكد رئيس حكومة تصريف
األعمال اللبنانية جنيب ميقاتي،
أمس ،أنه يسعى لتشكيل حكومة
جديدة بأسرع وقت.
وقال ميقاتي ،بعد لقائه أمس،
البطريرك املاروني بشارة بطرس
الراعي« :نحن نسعى لتشكيل
العد العكسي
احلكومة ،ولكن ّ
ضيق؛ ألنه يف األول من سبتمبر
تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد».
وأضاف« :ملن يزعم القول إنني ال
أريد تشكيل حكومة ،أقول إنني
شكلت حكومة وأرسلتها إلى رئيس
اجلمهورية ،وإذا كان راغب ًا يف
تعديل شخص أو شخصني فال مانع
لدي ،لكن ال ميكن لفريق القول
ّ
(أريد هذا وذاك) وفرض شروطه،
وهو أعلن أنه لم يسم رئيس
احلكومة وال يريد املشاركة يف
احلكومة ،وال يريد منحها الثقة».
وأعلن أنه قدم «تشكيلة أغلبية
وزراء احلكومة اجلديدة من
حكومة تصريف األعمال ،لسبب
أن الوزراء اجلدد لن يكونوا قادرين
يف مهلة زمنية قصيرة االطالع
على ملفات وزاراتهم».

لقطة جماعية للرئيس اللبناني والمشاركين باالجتماع العربي في بيروت (رويترز)

أحمد عاطف (بيروت ،القاهرة)

أكــد األمــيــن الــعــام لجامعة الــدول
العربية أحمد أبو الغيط أن االجتماع
التشاوري لــوزراء الخارجية العرب
الـ ــذي عــقــد أمـ ــس ،فــي العاصمة
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت ،رس ــال ــة دعــم
لالستقرار في لبنان ومساندته في
أوضاعه الصعبة ،كما بحث مختلف
األزمــــــات ال ــت ــي تــشــهــدهــا الـ ــدول
العربية ،ومنها األمن الغذائي وعودة
سوريا إلى شغل مقعدها في جامعة
الدول العربية.
ولفت أبو الغيط إلى أنه تم التداول
في محاور عدة والتحضيرات للقمة
المقبلة ومن يحضرها ،الفتاً إلى أن
موضوع مشاركة سوريا تم نقاشه،
كما تــم تــنــاول األزم ــة فــي أوكرانيا
وتأثيرها على الــدول العربية سواء
في الــغــذاء أو في الطاقة وغيرها
من القضايا المهمة كالمجاعة في
الصومال.
وقــــــال« :كـــــان اجــتــمــاعــاً جــيــداً
ومفيداً» ،معتبراً أن الحضور في هذا
التوقيت تحديداً للبنان في الظروف
االقتصادية بالغة الصعوبة هو رسالة
من الدول العربية بأنها تدعم البحث
عــن تسويات ودعــم االســتــقــرار في
لبنان ومساندته في أوضــاعــه وفي

مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي.
ورداً على ســؤال حــول الحصول
على تعهدات لبنانية لترميم عالقاته
العربية ،قال أبو الغيط« :استمعت
من كل المسؤولين الذين التقيناهم
فــي هــذه الــزيــارة بــأن المصالحة
تتقدم ،وأن هــنــاك رضــى خليجياً
لبنانياً عن هذه العالقة».
وقــــال« :هــنــاك وزيــــرا خــارجــيــة
موجودان في االجتماع و 4مندوبين،
بما معناه أن هذا يعكس رغبة في
رأب الصدع وإقامة عالقة طبيعية».
بدوره ،أكد وزير الخارجية اللبناني
عــبــد اهلل ب ــو حــبــيــب ف ــي مــؤتــمــر
صحفي مشترك مــع األمــيــن العام
لجامعة ال ــدول العربية أحمد أبو
الغيط ،في ختام االجتماع ،نجاحه
بكل المقاييس فــي ظــل المشاركة
العربية الواسعة.
وقال« :لمسنا من جميع المشاركين
مشاعر المحبة والتضامن مع لبنان
فــي أزم ــت ــه ،وتـ ــوق الــجــمــيــع لــعــودة
العافية إليه بأقرب وقت ،واعتبروا
أن المشاركة في هــذا الوقت تعد
رسالة دعم للبنان».
وشـــــدد عــلــى ب ــق ــاء مـــشـــاورات
االجتماع ملكاً للمجتمعين من دون
بيانات ،مؤكداً أن النقاشات كانت
شفافة إلى حد بعيد ،وحصل تبادل

اليمن :ال مفاوضات جديدة
مع «الحوثي» لفتح طرق تعز
عدن (وكاالت)

نفت الحكومة اليمنية أن تكون هناك جولة تفاوض جديدة مع ميليشيات
الحوثي اإلرهابية بشأن مناقشة فتح طرق تعز ،بعد إعالن الميليشيات
عن وصول ممثليها إلى العاصمة األردنية ع ّمان.
وأكد عضو وفد الحكومة اليمنية للتفاوض بشأن فتح المعابر ،نبيل
جامل ،في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر» ،أن االجتماعات القادمة
في ع ّمان للفريق العسكري بشأن الخروقات والهدنة .وأضاف« :ليست
هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حالياً ،ولم نتلق أي
دعوة من مكتب المبعوث بهذا الشأن».
وأشــار إلــى أن ميليشيات الحوثي اإلرهابية ما زالــت ترفض فتح
الطرقات ،ملمحاً إلى احتمالية فشل مهمة المبعوث األممي األخيرة في
مسقط ،بعد لقائه مع وفد «الحوثي».
وكانت ميليشيا الحوثي اإلرهابية ،أبلغت المبعوث األممي األسبوع
قبل الماضي ،تمسكها بمقترحها بشأن فتح طرق تعز ،ورفضها للمقترح
األممي الذي أعلنه هانس جروندبرج ،عقب انتهاء محادثات ع ّمان بين
وفدي الحكومة والحوثيين في  6يونيو ،بعد جولتين استمرتا أسبوعين.
ويدعو المقترح األممي المنقح إلعــادة فتح  5طرق بما فيها خط
رئيسي مؤدي إلى تعز ،بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول
السلع.

ّ
مسيرة «حوثية» مفخخة
إسقاط
عدن (االتحاد)

أعلن الجيش اليمني ،أمس ،عن تمكن دفاعاته الجوية من إسقاط طائرة
مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي اإلرهابية في محافظة تعز،
ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة األممية.
وقال المركز اإلعالمي لمحور تعز ،إن قوات الجيش أسقطت طائرة
استطالع حوثية محملة بالقذائف في الجبهة الشمالية للمدينة ،في
خرق جديد للهدنة األممية.
وأضاف أن إسقاط الطائرة الحوثية جاء بالتزامن مع قصف «حوثي»
استهدف األحياء السكنية في محيط «جبل جرة».
وأمس األول ،قال المركز اإلعالمي لمحور تعز ،إن ميليشيات الحوثي
شنت قصفاً بقذائف الهاون على مواقع الجيش في جبهة «الضباب»
غرب المدينة ،ضمن خروقاتها اليومية للهدنة األممية.
وذكر أن خروقات الميليشيات خالل األسبوع الماضي تركزت في
الجبهة الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز.
وبحسب المركز ،فإن الخروقات تمثلت باستهداف مواقع الجيش
بالقصف المدفعي والقناصات ،وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة،
إضاف ًة الستقدام تعزيزات وشق طرقات وزراعة األلغام.

أبوالغيط :رغبة خليجية

خــاص لألمن الغذائي واألزم ــة في
في إقامة عالقة طبيعية الــصــومــال والــجــفــاف ال ــذي ضرب
مع لبنان
البالد ،وتم تبني الدعوة للعمل من
أجل تقديم الدعم الالزم للمساعدة
خبراء لـ«االتحاد» :وجود على تخفيف المعاناة.
وقــال خبراء وباحثون سياسيون
سوريا في محيطها
ل ـــ«االت ــح ــاد» ،إن ــه مــن الــواضــح أن
يقوي العرب
هــنــاك إرادة عــربــيــة تــتــشــكــل في
الفترة الحالية لعودة سوريا للحضن
بحث األمن الغذائي وتأثير العربي ولجامعة ال ــدول العربية،
موضحين أن هناك ارتياحاً عربياً
أزمة أوكرانيا على الدول بهذا التوقيت لمثل تلك الخطوة،
العربية
ال سيما بعدما أعادت بعض الدول
العربية افتتاح سفاراتها وملحقاتها
الدبلوماسية في سوريا.
وقـــال مــســاعــد وزيـــر الخارجية
المصري األســبــق حسين هريدي،
لآلراء بشكل مسؤول وجدي أدى إلى إن سوريا قوة عربية مهمة واألمن
مزيد من التقارب في عدة مواضيع القومي العربي ال يكتمل إال بوجودها
في مكانها الطبيعي داخــل جامعة
إقليمية ودولية.
وعــدد الوزير اللبناني المواضيع الدول العربية وتعود عالقتها العربية
التي تم طرحها ،حيث قــال «جرى كما كانت من قبل.
وأضــــاف هــريــدي ل ـــ«االت ــح ــاد»،
التطرق إلى االستمرار بدعم الدولة
اللبنانية ومؤسساتها وما رافق لبنان أن عــودة سوريا إلى العالم العربي
مــن اتــفــاق الــطــائــف ،وصــــوالً إلــى ستضع نهاية لفترة «الربيع العربي»
االتفاق العربي الحالي حول لبنان بكل ما شهدته من عدم االستقرار
واألمان ،موضحاً أن استمرار الوضع
والذي حملته المبادرة الكويتية».
كما تم التطرق إلى انعقاد القمة الحالي ال يخدم سوريا وال يخدم
العربية في الجزائر ،وحصل بحث العرب.

خبراء لـ«

وأكد أن وجود سوريا في محيطها
العربي يقوي الــعــرب ،خاصة أنها
دول ــة كبيرة ال يمكن إغفالها في
معادلة الشرق األوسط.
وفــي السياق ذاتــه ،أوضــح أستاذ
العلوم السياسية بجامعة القاهرة
ط ــارق فهمي أنــه مــن الــواضــح أن
هــنــاك إرادة عربية تتشكل لعودة
سوريا ،وهناك ارتياح عربي في هذا
التوقيت ،مشيراً إلى أنه كما خرجت
ســوريــا مــن جامعة ال ــدول العربية
بقرار من قمة عربية البد وأن تعود
بقرار مماثل في قمة عربية مماثلة،
مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود
ســوريــا فــي قمة الــجــزائــر المزمع
عقدها قبل نهاية العام الجاري.
ولفت فهمي لـــ«االتــحــاد» إلــى أن
عقد االجــتــمــاع الــحــالــي فــي لبنان
له أهمية كبيرة ،وهو ما يشير إلى
دعم عربي للبنان ،ولكنه يتوقف على
إرادة سياسية بدأت تتوافر اآلن.
واخ ــت ــل ــف مـــديـــر مــعــهــد ش ــرق
الــمــتــوســط لــلــدراســات السياسية
محمد حامد مع األحاديث السابقة،
الفــت ـاً إلــى أنــه منذ  2019وعــودة
العالقات السورية مع بعض الدول
العربية كانت تتردد األنباء عن أن
عودة سوريا للقمة تعطلت ألكثر من
مرة بسبب «كورونا» وغيرها.

إسرائيل:
إسقـــــــاط ثالث
ّ
مسيــرات
لـ«حـــــــــزب هللا»
تل أبيب (وكاالت)
أعلن اجليش اإلسرائيلي ،أمس،
مسيرات تابعة
اعتراض ثالث
ّ
مليليشيات «حزب اهلل» اإلرهابية
كانت متّ جهة إلى منطقة حقول
الغاز يف مياه املتوسط.
وجاء يف بيان للجيش اإلسرائيلي،
أنه «مت اعتراض ثالث مسيرات
تتجه نحو املياه
معادية كانت ّ
االقتصادية إلسرائيل» ،مشير ًا
إلى أن املسيرات تابعة لـ«حزب
اهلل» وكانت متّ جهة نحو حقل
«كاريش» للغاز.
واتضح من التحقيق األولي أن
الطائرات املسيرة لم تشكل تهديدا
حقيقيا يف كل مدة حتليقها،
وحتى اعتراضها فوق البحر
املتوسط.
وقال اجليش اإلسرائيلي ،إن
أنظمة الرصد واإلنذار تصرفت
وفق املطلوب ،تطبيق ًا لرؤية الدفاع
اجلوي املتعدد األبعاد.

ً
ً
وفكريا
ثقافيا
» :الميليشيات تتعمد إفقار الشعب للسيطرة عليه

«التجويع» سياسة «حوثية» ممنهجة ضد اليمنيني
أحمد شعبان (عدن ،القاهرة)

«الحوثي يُج ّوع اليمنيين» ..هاشتاج أطلقه ناشطون
يمنيون ،استنكاراً وتعبيراً عما ترتكبه الميليشيات
اإلرهابية من جرائم مستمرة بحق الشعب اليمني واتباع
سياسة ممنهجة ومتعمدة لتجويع المدنيين.
وحذرت منظمات أممية في وقت سابق من أنّ أزمة
الــجــوع الشديدة فــي اليمن قــد وصلت إلــى «مستوى
الكارثة» ،بعدما بات  17.4مليون شخص بحاجة إلى
مساعدات غذائية عاجلة.
وأك ــد خــبــراء ومحللون سياسيون لـــ«االتــحــاد» أن
ميليشيات الحوثي اإلرهابية تستخدم سالح التجويع ضد
الشعب اليمني ،بهدف بسط نفوذها وتحقيق مشروعها
الــطــائــفــي ،مشيرين إلــى أن الميليشيات اإلرهــابــيــة
تستخدم أساليب غير إنسانية مثل سرقة المساعدات
وحرمان الموظفين من رواتبهم وفرض اإلتاوات ،إضافة
إلى الرشوة وإنشاء كيانات موازية للدولة.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود
الطاهر أن «استخدام ميليشيات الحوثي اإلرهابية
سالح التجويع يفرز طبقتين ،الغنية جداً من الحوثيين،
والكادحة الفقيرة وهي كل الشعب ،بهدف إفقاره حتى ال
يفكر في تعليم أبنائه في ظل انشغاله بالبحث عن لقمة
العيش ،وحتى يخرج جيل أمي متخلف ،تسهل السيطرة
الكاملة عليه ثقافياً وفكرياً ،ويكون منقاداً وراءها دون
تفكير».
وأضاف الطاهر لـ«االتحاد» أن السبب الثاني ،هو أن
ميليشيات الحوثي تريد المتاجرة بالمجاعة والضغط
على تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية بهدف
تحقيق أي مكاسب سياسية.
وأكد أن «الحوثي» يعمل على إطالة أمد الحرب ،بهدف
غرس جذوره الطائفية ،وتجريف الهوية اليمنية ،مشدداً
على أن «المجتمع الدولي يجب أن يزيد من الضغط على
هذه الميليشيات ،فإذا أراد المجتمع الدولي أن تنتهي
الحرب ويعم السالم في اليمن ،يجب أن يدعم فرضه
بشتى السبل» .وأشار الطاهر إلى وجود غضب شعبي
كبير من سرقة «الحوثي» لقوت اليمنيين وممتلكاتهم،
ينذر بـ«ثورة جياع» ،مشيراً إلى وجود انتفاضة شعبية
ضده في صنعاء من خالل الكتابات التي تدعو لرحيله
على جدران المنازل.
وأوضح المحلل السياسي اليمني عبداهلل إسماعيل

الميليشيات اإلرهابية انتهجت سياسة إفقار اليمنيين بهدف تحقيق أهداف طائفية (أرشيفية)

لـ«االتحاد» ،أن «التجويع ال ُمتعمد وصل إلى حد فرض
ضريبة الخُ مس في ظاهرة عنصرية فريدة وسيئة جداً،
ونهب الثروات وعدم اإلنفاق على أي مشاريع جديدة،
وعدم خلق وظائف».
ونوه إسماعيل إلى أن «الحوثي» يساوم الشعب ويتحكم
في المساعدات المقدمة من األمم المتحدة ومنظماتها،
لجعل اليمنيين تحت ضغط الحاجة والفقر فيتجهون
لالنخراط في مشاريع الجماعة اإلرهابية.
وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد
بيزلي من أزمــة الجوع في اليمن ،وتــردي حالة األمن
الغذائي ،داعياً إلى العمل فــوراً ومواصلة االستجابة
اإلنسانية لماليين الس ّكان.
ويذ ّكر الكاتب السياسي اليمني الدكتور عبدالملك
اليوسفي بــأن ميليشيات الحوثي اإلرهــابــيــة تمارس
سياسة التجويع على اليمنيين منذ زمــن قديم وهي
موجود في الموروث الفكري الطائفي للميليشيات ،وأنها
تفننت في أساليبها ،مثل الحصار الجائر والتضييق على
الناس ونهب الموارد.
وأوضح اليوسفي لـ«االتحاد» أن اإلتاوات التي تفرضها
الميليشيات أشبه بشبكات الجريمة المنظمة ،بجانب
حصار مناطق وسرقة المواد اإلغاثية التي تأتي عبر
المنظمات الدولية.

إطالق حملة
«الحوثي يُ ّ
جوع
اليمنيين» رفضاً
لجرائم الميليشيات
سرقة قوت اليمنيين
وممتلكاتهم وانتشار
الفقر ينذران بـ«ثورة
جياع»

 17.4مليون
يمني بحاجة إلى
مساعدات غذائية
عاجلة
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تجدد االحتجاجات في الخرطوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)

تــجــددت االحتجاجات فــي الــســودان ،أمــس ،لليوم الثالث على
الــتــوالــي ،وســط إجـــراءات أمنية مشددة.
وأغلقت السلطات األمنية الشوارع المؤدية
إلى مقر قيادة الجيش في الخرطوم ،كما
دعوات لعصيان أغلقت ثالثة جسور رئيسية تربط مدن
مدني بعد عيد العاصمة عقب إعالن «لجان المقاومة» عن
مظاهرة جديدة نحو القصر الجمهوري.
األضحى
من جانبها ،أعلنت قوى «الحرية والتغيير»
ع ــن «تــصــعــيــد االحــتــجــاجــات واإلعـــــداد
لعصيان مدني شامل عقب عيد األضحى،
ومواصلة التصعيد بكافة الوسائل السلمية
بالتنسيق مع كل قوى الثورة ،ودعم كافة أشكال المقاومة المطروحة
من اعتصامات ومظاهرات وغيرها من الوسائل السلمية» .وقررت
قوى «الحرية والتغيير» إرســال خطابات للفاعلين الرئيسيين في
المجتمع الدولي واإلقليمي حول تطورات الوضع الراهن ،تشرح
مطالب الشعب السوداني.

مقتل  5جنود من بعثة االتحاد
األفريقي في الصومال بانفجار لغم
مقديشو (وكاالت)

لقي  5جنود على األقل مصرعهم ،أمس ،وأُصيب آخرون في انفجار
استهدف قوات تابعة لالتحاد األفريقي في الصومال.
وتعرض جنود تابعون لبعثة االتحاد األفريقي االنتقالية في الصومال
« »ATMISالنفجار لغم أرضي على مشارف مدينة «ماركا» ،العاصمة
اإلقليمية لمنطقة «شابيل» الجنوبية الغربية.
وذكرت تقارير إعالمية محلية أن القتلى هم من الجنود األوغنديين
المشاركين في البعثة.
وأكد مسؤولون في المنطقة وقوع الهجوم ،لكنهم لم يحددوا عدد
الضحايا .كما أعلنت حركة «الشباب» اإلرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.
وكانت قوات الدفاع الكينية ،أعلنت مصرع  10من مسلحي حركة
«الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» خالل عملية أمنية أمس األول،
في مناطق «سانيرا وكولبيو» بغابة «بوني» في مقاطعة المو الساحلية
المجاورة للصومال .وأشار المسؤولون األمنيون إلى أن بعض مقاتلي
الحركة اإلرهابية الذين أصيبوا بجروح متفاوتة هربوا إلى غابات
«بوني» الشاسعة.

«غرب أفريقيا» تبحث العقوبات
على مالي وغينيا وبوركينا فاسو
اكرا (وكاالت)

يعقد قادة المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اليوم األحد،
في العاصمة الغانية أكرا التخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على مالي
وغينيا وبوركينا فاسو وهي ثالث دول شهدت انقالبات.
وسيدرس قادة دول غرب أفريقيا الذين يعتزمون الضغط من أجل
عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة ،إجراءات الرد الصارمة التجارية
والمالية التي فرضت على مالي منذ يناير ،وتلك األقل شدة على بوركينا
فاسو وغينيا.
وتــواجــه مالي البلد الفقير الــذي ال يطل على بحار حظراً على
الصفقات التجارية والمالية ،باستثناء المنتجات األساسية .أما بوركينا
فاسو البلد الساحلي اآلخر الذي يواجه اضطرابات إرهابية ،وغينيا،
فعضويتيهما معلقة حالياً فقط من هيئات المجموعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا.
لكن المجموعتين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في
ّ
السلطة لثالث سنوات وتعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة .وتجري
مفاوضات شاقة منذ أشهر بين المجلس العسكري في مالي ومجموعة
غرب أفريقيا لكنها حتى اآلن لم تؤد إلى أي تسوية.

خبراء لـ «

إضرام النار بمبنى البرلمان الليبي في طبرق (رويترز)

حرق مقر البرلمان ..والمحتجون يلوحون بالعصيان المدني

تصـــــاعد الغضب الشعبي يف ليبيــا
حسن الورفلي (بنغازي ،القاهرة)

تصاعد الغضب الشعبي في المدن والبلدات
الليبية بعد االحتجاجات التي خرجت أمس األول،
للمطالبة بإجراء االنتخابات وحل جميع الكيانات
السياسية ،وذلك بعد فشلها في حل المشكالت
التي يعانيها الشعب الليبي وعدم تحديد موعد
زمني إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ،وسط
دعــوات للجوء إلى عصيان مدني حتى تحقيق
مطالب االحتجاجات.
في غرب ليبيا ،استمر المحتجون بالمطالبة
ب ــإج ــراء انــتــخــابــات ورح ــي ــل جــمــيــع األجــســام
السياسية ،ما دفع بعضهم لقطع الطرق الرئيسية
والمحاور منها طريق «الشط» في مدينة تاجوراء،
باإلضافة إلى تنظيم اعتصام في مناطق جنوب
وغرب الزاوية أمام محطة كهرباء «بئر الغنم»،
وإحراق عدد من المباني البلدية في ترهونة وبني
وليد والقره بوللي.
وفي مصراتة ،استمرت االحتجاجات في بعض
المناطق واالعتصام أمام مبنى المجلس البلدي،
وســط حــالــة مــن السخط والــغــضــب مــن عجز
السلطات من حل أزمة الكهرباء.
أما في شرق ليبيا ،فأقدم عدد من المحتجين
عــلــى ح ــرق الــمــقــر الــرئــيــســي لمجلس الــنــواب
اعتراضاً على عــدم تحقيق توافق حــول موعد
إجـــراء االنــتــخــابــات ،والمطالبة برحيل كافة

المجلس الرئاسي في حالة
انعقاد دائم حتى إنتاج سلطة
منتخبة
األمم المتحدة تدعو
السلطات للتعامل
بمسؤولية تجاه االحتجاجات

األجسام السياسية بال استثناء والمضي نحو
انتخاب سلطة تنفيذية وتشريعية جديدة تعمل
على حل المشكالت المعيشية.
وأظهرت لقطات فيديو مصورة دخول عدد من
المتظاهرين إلى مقر البرلمان الليبي في طبرق
وحرق المستندات التي بداخله ونهب محتويات
المبنى ،وذلك وسط حالة من الرفض الشعبي
للجوء إلى العنف أو الحرق والتدمير.
وفي الجنوب الليبي ،أقدم عدد من المحتجين
على حرق مقر مراقبة الخدمات المالية في بلدية
سبها ،وإضرام النيران في مبنى المجلس البلدي
في براك الشاطي ،فض ً
ال عن تنظيم اعتصامات

في مدينة سبها للمطالبة بإجراء انتخابات في
أقرب اآلجال.
وفي أول رد فعل ليبي رسمي على االحتجاجات،
أكد البرلمان حق الليبيين في التظاهر السلمي
والتعبير عن مطالبهم سلمياً ،وأدان قيام البعض
بــأعــمــال تخريب وح ــرق مــقــار الــدولــة والعبث
بمقدرات الشعب الليبي.
بدوره ،أكد المجلس الرئاسي الليبي ،متابعته
األحداث األخيرة ،موضحاً أنه في حالة انعقاد
مستمر ودائــم حتى تتحقق إرادة الليبيين في
التغيير ،وإنــتــاج سلطة منتخبة يــرضــى عنها
الليبيون.
ب ــدوره ،قــال رئيس حكومة الــوحــدة الوطنية
عبدالحميد الدبيبة ،إنه يضم صوته للمتظاهرين
في عموم البالد ،وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»:
«على جميع األجسام الرحيل ،بما فيها الحكومة،
وال سبيل لذلك إال عبر االنتخابات ،األطــراف
المعرقلة لالنتخابات يعلمها الشعب الليبي ،وهي
نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط،
ما ساهم في تفاقم األزمة المعيشية».
أمــا مستشارة األمــيــن الــعــام لألمم المتحدة
بشأن ليبيا ،ستيفاني وليامز فقد دعــت إلى
ضرورة احترام وحماية حق الشعب في االحتجاج
السلمي ،مؤكدة أن أعمال الشغب والتخريب
كاقتحام مقر مجلس النواب الليبي في طبرق
غير مقبولة على اإلطالق.

» :المسودة حققت تطلعات الشعب بضمان الحرية واالستقرار

تونس ..هل يُحقق الدستور الجديد مطالب الشارع؟
شعبان بالل (تونس ،القاهرة)

حــالــة مــن الــتــرقــب سـ ــادت الــشــارع
التونسي بعد الكشف عــن مسودة
ال ــدس ــت ــور الــجــديــد ف ــي الــجــريــدة
الرسمية ،تمهيداً لالستفتاء عليها
في  25يوليو المقبل ،وسط دعم كبير
للتصويت والمشاركة.
وأكــد خبراء ومحللون سياسيون،
أن مــســودة الــدســتــور الــجــديــد تكاد
تكون دستور  ،1959بداية من نظام
رئاسي واضح بدالً من دستور 2014
الــذي أثبت فشله ،مشيرين إلــى أن
هذه المسودة حققت تطلعات الشعب
التونسي في تحقيق االستقرار وضمان
الــحــريــة .وقـــال المحلل السياسي
التونسي منذر ثابت ،إن جزءاً كبيراً من
مسودة الدستور تُحقق تطلعات الشعب
التونسي حول أمرين ،األول هو تحقيق
االستقرار ،والثاني هو ضمان الحرية،
وهو ما تحقق في هذه النسخة األولى
المطروحة والقابلة للتعديل .وأوضح
لـ«االتحاد» ،أن النقد الذي يُمكن أن
يوجه لهذه المسودة يتعلق بالعالقة
في الــتــوازن بين السلطات ،مضيفاً
أنه «من الواضح بقراءة المسودة أن
مركز ثقل النظام السياسي الجديد
هو رئاسة الجمهورية ومطروح بكل
جدية مراجعة الوضع في العالقة بين
السلطات الثالثة التنفيذية والتشريعية
والقضائية».
بــــدوره ،أش ــار المحلل السياسي

أشخاص يحملون الفتات وأعالم ًا خالل مسيرة لدعم قيس سعيد في تونس (رويترز)

التونسي نزار الجليدي إلى أن مسودة
الدستور هي عودة إلى دستور 1959
بعد إثبات أن منظومة دستور 2014
تسببت في فوضى ثورية خاطئة وكلف
تونس مبالغ مالية طائلة جراء الفوضى
وتعطل الدولة وانهيار االقتصاد بسبب
«عشرية الخراب».
وأض ــاف لـــ «االتــحــاد» ،أن مسودة
الدستور الجديد تشير إلى أنه نظام
رئاسي يضع فيه الرئيس السياسة
العامة للدولة ويختار حكومة تساعده
ومسؤولة أمامه ،وبرلماناً يراقب من
خــال القوانين التي يناقشها وقد

البالد تتجه إلى «جمهورية
جديدة» ضامنة لحقوق
اإلنسان
«اتحاد الشغل» يترك
حرية االختيار ألعضائه
بشأن المشاركة في
االستفتاء

يرفض التصويت عليها ،موضحاً أن
المسودة وفرت للمرأة كل المكاسب
الــخــاصــة بــهــا فــي مــجــال األحـ ــوال
الشخصية وتكافؤ الفرص بين المرأة
وال ــرج ــل عــنــد التعيينات والسعي
للتناصف في المجالس المنتخبة.
وذكر الجليدي أن المسودة الجديدة
أشارت إلى أن المحكمة الدستورية لن
تكلف شيئاً للميزانية ،ولها اختصاص
واسع وليست محل تجاذبات حزبية.
وأشــار المحلل السياسي التونسي
إلــى أن الدستور الحالي لم يخطئ
كما أخطأ دستور  2014بغلق النوافذ،

فالتعديل أصبح ميسراً واالستفتاء
ممكناً.
فيما أوض ــح المحامي والمحلل
السياسي حازم القصوري ،أن «مسودة
الدستور الجديد واالستفتاء عليه هو
الشيء الذي يجعل الشعب في دراية
تامة بخصوص فصول الدستور من
اليوم إلى  25يوليو» ،مضيفاً أنه سيكون
حاسماً النتصار الجمهورية الجديدة.
وأضاف القصوري لـ «االتحاد» ،وهو
رئيس «منتدى تونس الحرة» ،أن تونس
تتجه إلى الجمهورية الجديدة الضامنة
لحقوق اإلنسان .وأضــاف« :ما يؤكد
ذلك هو احتواء مسودة الدستور على
المجلس الوطني للجهات واألقاليم
الــذي يصل ما يقرب من  80ممث ً
ال
للجهات ولــه اخــتــصــاص فــي مجال
مخططات التنمية والميزانية».
وأشــار إلــى أن النظام الرئاسي ال
يمكن إال أن يستجيب لمطالب الشعب
التونسي ويفند مــزاعــم المعارضة
وال يــكــرس لــلــديــكــتــاتــوريــة ،مــؤكــداً
أهمية نزول التونسيين للمشاركة في
االستفتاء على الدستور في  25يوليو
المقبل .وأعلن االتحاد العام التونسي
لــلــشــغــل أمــــس ،قـــــراره تـــرك حــريــة
االختيار لآلالف من قواعده العمالية
بشأن االقتراع في االستفتاء الشعبي
على الدستور .وصــدر الــقــرار عقب
أعضاء اجتماع الهيئة اإلدارية لالتحاد
مــع خــبــراء مــن الــقــانــون الــدســتــوري
وقضاة سابقين.

تونس :تهديدات
إرهابية تستهدف
أمن البالد ورموزها
تونس (االتحاد)
أكد وزير الداخلية التونسي،
توفيق شرف الدين ،أمس ،وجود
تهديدات إرهابية تستهدف
أمن تونس ورموزها واستقرارها.
وأفادت وسائل إعالم تونسية
ً
نقال عن شرف الدين قوله خالل
إشرافه أمس ،على ندوة الوالة،
إن مثل هذه التهديدات تواترت،
ال سيما وأن البالد قادمة على
محطات مهمة منها االستفتاء
على الدستور اجلديد ،وانطالق
موسم احلصاد واملوسم الصيفي
والسياحي واملهرجانات الصيفية.
وصرح بأن تونس تعيش وضع ًا
عام ًا يتسم باالستقرار امللحوظ
يف كافة أرجاء البالد باستثناء
بعض التحركات االجتماعية على
خلفية مطالب مهنية ،مشير ًا إلى
أن وزارة الداخلية حترص على
التعامل مع كل املستجدات يف
كنف االحترام للحقوق األساسية
للشعب التونسي.
ويف سياق متصل ،متكنت السلطات
التونسية من تفكيك خلية
إرهابية بوالية «صفاقس» كانت
للسطو على أحد الفروع
تخطط ّ
البنكية .وذكرت وزارة الداخلية
ّ
التونسية ،يف بالغ ،أنه متّ إعداد
كمني ُمحكم من قبل الوحدة
املتعهدة ،أدى إلى إيقاف
األمنية
ّ
ّ
عناصر اخللية التي تضم ثالثة
أشخاص.
وخالل التحقيق معهم ،اعترفوا
بتبنيهم للفكر املتشدد ونية سرقة
األموال ،كما اعترفوا بتخطيطهم
البنكية،
للسطو على أحد الفروع
ّ
ّ
وفقا للداخلية التونسية.
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» :المستقلون واألكراد لم يحسموا مطالبهم

العـــــراق« ..اإلطــــار التنسيقي» يسابق الزمن لتشكيل الحكومة
«التيار الصدري» يعلن عن
 10أسباب النسحابه من
العملية السياسية

تشكيل لجان برلمانية
سياسية وتفاوضية
ولكتابة برنامج الحكومة

هدى جاسم (بغداد)

وسط توقعات بأن تستمر مباحثات تشكيل
الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي ال ــع ــراق واخــتــيــار
رئيسي الجمهورية والــــوزراء ثــاثــة أشهر،
كشفت مصادر برلمانية عراقية لـ«االتحاد»
عن تشكيل تحالف «اإلطار التنسيقي» ثالث
لجان« ،تفاوضية وسياسية ولكتابة البرنامج
الحكومي» ،فيما أعلن التيار الــصــدري عن
 10أسباب وراء انسحابه الكامل من العملية
السياسية.
وقالت مصادر لـ«االتحاد» ،إن تحالف قوى
«اإلطار التنسيقي» شكل ثالث لجان ،هي لجنة
للتفاوض مع الكتل السياسية ولجنة إدارة القرار
السياسي ولجنة كتابة البرنامج الحكومي.
وبينت المصادر أن تشكيل اللجان جاء بسبب
عدم وصول التفاهمات التفاق نهائي مع الكتل
السياسية ،مما قد يؤخر تشكيل الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن النواب المستقلين لم
يعلنوا بعد عن بوصلتهم ومطالبهم أمام القوى
السياسية األخرى ،مما يثير بعض التساؤالت
حول المرحلة المقبلة وفيما إذا كانت وجهتهم
ستكون نحو المعارضة البرلمانية.
وأكــدت المصادر أن «تحالف تقدم» الذي
يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو
اآلخر لم يعلن عن توجهه بعد ،مما قد يؤخر
إعالن تشكيل الحكومة في القريب العاجل،
الفت ًة إلــى أن مطالب األكــراد قد ال تقتصر
على إعادة النظر بقانون المحكمة االتحادية
وملف النفط ،وإقرار قانون النفط والغاز ،بل
قد تتعداها إلى مطالب أخرى تتطلب جولة
أخرى من المباحثات.
وأك ــد المحلل السياسي عــدنــان الــســراج
رئيس المركز العراقي للتنمية اإلعالمية أن
«العملية السياسية في العراق دائماً ما تمر
بمخاضات ،وعندما نقرأ كل السيناريوهات

نواب عراقيون يحضرون جلسة للبرلمان في بغداد (أرشيفية)

التي مرت منذ عام  2003حتى اآلن هي نفي
المخاضات والتحالفات والتناقضات ،وبالتالي
يتم االتفاق على مرشح رئيس الوزراء وغالباً

ما يكون توافقياً» ،معتقداً أن السبب هو عدم
اكتمال صورة األحــزاب في العراق وإمكانية
الحصول على الفائز األكبر «النصف  +واحد»

الذي دائماً ما يعرقل عملية تشكيل الحكومة.
وأشار السراج في تصريحات لـ«االتحاد» إلى
أن «هذه الدورة وبعد انسحاب التيار الصدري

قتيل وجرحى بانفجار في نينوى
بغداد (االتحاد)
أفادت مصادر يف شركة االستكشافات النفطية العراقية أمس ،مبقتل
جندي وإصابة اثنني آخرين بينهما أحد العاملني يف الشركة جراء
انفجار عبوة ناسفة يف إحدى قرى قضاء «تلعفر» مبحافظة نينوى.
وقالت املصادر ،إن الضحايا من قوات الفرقة  15وسقطوا جراء
انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم «داعش» اإلرهابي أثناء
عمليات للشركة يف قرية «الصاحلية» بـ«تلعفر».

يف غضون ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع التركية ،أمس ،مقتل عنصرين
أمنيني يف منطقة عملية «مخلب الصاعقة» شمالي العراق.
وأفادت الوزارة ،يف بيان بأن «العنصرين قتال جراء هجوم نفذه
إرهابيو تنظيم حزب العمال الكردستاني يف منطقة العملية»،
بحسب وكالة األناضول التركية لألنباء.
وأطلقت تركيا يف  23أبريل  ،2021عمليتي «مخلب البرق» و«مخلب
الصاعقة» بشكل متزامن ضد حزب العمال الكردستاني يف مناطق
«متينا» و«أفشني باسيان» ،شمالي العراق.

منظومة خدمات متكاملة تستقبل الحجاج

ضيوف الرحمن يتوافدون من املدينة إلــى مكة

وفسح المجال أمام اإلطار التنسيقي ليكون
هو الكتلة األكبر عــدداً ،فهو سيحقق مفهوم
النصف زائد واحد ،حسب ما تم تناقله داخل
التحالفات والتفاهمات ،ألن مالمح الكتلة
البرلمانية األكــبــر بــدت واضــحــة مــن خالل
التحالف بين اإلطار التنسيقي بقواه الستة مع
القوى األخــرى ،ليصل عددهم إلى أكثر من
 170نائباً ،مما يشكل إمكانية تأسيس واقع
جديد وتشكيل الحكومة القادمة».
وأكد السراج أن «كل القوى السياسية اآلن
متيقنة أن الوقت ليس في صالحها ،وعليها
تقديم ما يمكن للتوافق مع «اإلطار التنسيقي»
والــتــي يــراهــا اإلطـ ــار أنــهــا حــكــومــة «خــدمــة
وطنية» بإجماع كل القوى السياسية.
وقال« :نحن أمام مستجدات سريعة والعد
التنازلي الختيار رئيس الوزراء بدأ ،وسيحسم
بداية الشهر الثامن وتشكيل الحكومة بداية
الشهر التاسع».
وفي وقت سابق ،كشف المقرب من زعيم
«التيار الصدري» صالح محمد العراقي ،عن
أسباب انسحاب التيار من العملية السياسية،
مبيناً أن حكومة األغلبية التي سعى إليها
«الصدر» هدفها إبعاد الفاسدين عن الحكومة.
وقـــــال صـــالـــح :مـــن «ض ــم ــن  10أســـاب
لالنسحاب ،أن ال تتم الحكومة إال مع إشراك
الفاسدين والطائفيين ،ووقــوف المستقلين
بالحياد من مشروع حكومة األغلبية الوطنية،
وذلــك ألسباب الترغيب والترهيب أو عدم
الثقة ،وإصرار الكتل السياسية وبعض الدول
على التوافق ،وهذا عند مقتدى الصدر ممنوع
وظلم للشعب والبالد ،وعدم مناصرة الطبقات
الواعية كاإلعالميين والمحللين والكفاءات
والــتــكــنــوقــراط وغــيــرهــم لــمــشــروع األغلبية
الوطنية ،بل وقوف بعضهم بالض ّد ،ال سيما
مع الحرب اإلعالمية المعادية ،وعدم وجود
مناصرة شعبية لذلك».

قتلى وجرحى جراء هزات
أرض ـ ـ ــية قوية جنوب إيـ ـ ــــــــران
طهران (وكاالت)

أعلنت السلطات المحلية اإليرانية ،أمس ،مقتل  5أشخاص وإصابة 44
آخرين جراء ثالث هزات أرضية ضربت محافظة «هرمزكان» جنوب
إيران بقوة  5.9 ،6.3 ،6.1درجة على مقياس «ريختر» على التوالي.
وذكر التلفزيون الحكومي اإليراني أن ثالث هزات أرضية متتالية
ضربت المحافظة كان أشدها بقوة  6.3درجة على مقياس «ريختر» عند
الساعة الثالثة و 55دقيقة فجر أمس ،بضواحي ميناء «لنكه».
وأشار إلى أنه تم إرسال فرق اإلنقاذ إلى مكان الزلزال ومباشرتها
بتوزيع المواد الغذائية والضرورية بين المتضررين.
من جانبه ،قال محافظ هرمزكان مهدي دوستي ،إن الزلزال أسفر
عن انقطاع التيار الكهربائي عن  52قرية في المنطقة ،وإن الجهات
المختصة تعمل على عودة التيار الكهربائي بسرعة إلى األهالي.
وأضاف أن أهالي المدن المجاورة لميناء «لكنه» وميناء «بندر عباس»
شعروا بشدة الهزات األرضية .وكان زلزاالن بقوة  5.2و 5.6درجة على
مقياس ريختر ضربا المحافظة نفسها في الـ  22والـ  25من الشهر
الماضي دون وقوع خسائر بشرية.

ً
قتيال وفقدان العشرات
25
بانزالق تربة في الهند
نيودلهي (وكاالت)

ضيوف الرحمن يؤدون الصالة في المسجد الحرام (من المصدر)

الرياض (االتحاد)

بدأ  360ألف حاج ،وصلوا خالل األيام الماضية
إلــى المدينة الــمــنــورة ،فــي الــتــوافــد على مكة
المكرمة ألداء فريضة الحج ،وسط استعدادات
كبيرة لتيسير أداء المناسك على الحجاج،
ومنظومة متكاملة من الخدمات.
وكشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة
استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة
أن نحو  280ألف حاج غادروا المدينة المنورة،
خالل األيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر
المق ّدسة بمكة المكرمة ،على أن يلحق بهم
الحجاج المتبقون خالل األيام المقبلة.
ويعيش الحجاج أثــنــاء زيــارتــهــم ،خــال العام
ال ــج ــاري ،مــشــهــداً مختلفاً عــن مــواســم الحج
السابقة ،من خالل معايشتهم ألعمال التحسين
الــتــي شهدتها المنطقة الــمــركــزيــة المحيطة
بالمسجد النبوي ،وتطوير البنية التحتية ،ضمن
مشروعات «أنسنة المدن» ،التي ص ّممت بأشكال
هندسية تعزّز سبل الراحة للزائرين والحجاج.
ونفذت هيئة الهالل األحمر السعودي ،تمرين
«هالل حج» في مسجد «نمرة» بمشعر عرفات،
ضمن استعداداتها للوقوف على جاهزية فرقها
اإلسعافية المشاركة في موسم الحج لهذا العام،

ً
تمرينا
«الهالل» ينفذ
لمواجهة الحوادث
الجماعية في الحج
مشروع «سقيا زمزم»
يوفر  200ألف عبوة
ً
يوميا للحجاج

ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية.
ووفق وكالة األنباء السعودية «واس» ،أمس ،تمثل
التمرين ،الذي أُقيم بمشاركة مركز طوارئ الحج
بمنطقة مكة المكرمة ،فــي ورود بــاغ لغرفة
عمليات الهالل األحمر السعودي عن وقوع حادث
تدافع في مسجد «نمرة» نتيجة تماس كهربائي
في أحد المكيفات أدى إلى نشوب حريق وانتشار
دخان كثيف مما أثار فزع المصلين.
وأسفر التمرين عن تأكد هيئة الهالل األحمر
السعودي من جاهزية فرقها وقدرتها على تنفيذ

أهــداف عــدة ،منها االستجابة للحدث وتطبيق
اإلدارة باألهداف ،ونقل قيادة الحدث وتصعيد
الحالة الطارئة ،وقــراءة الوضع الراهن وإعطاء
إيجاز صحيح ،والتنسيق بين الجهات الحكومية
األخرى ،وأخيراً إنهاء الحدث وانسحاب الوحدات
المشاركة بعد أداء مهامها على الوجه األكمل.
وتحرص هيئة الهالل األحمر السعودي على
إقامة مثل هذه التمارين ،لما لها من قدرة على
اخــتــبــار الخطط وقــيــاس جــاهــزيــة القطاعات
لمواجهة االحــتــمــاالت الــطــارئــة ،فكلما كانت
التمارين محاكية للواقع كلما كانت أفضل الطرق
لالستعداد لمواجهة االحتماالت التي قد تطرأ،
إضافة إلــى تعزيزها الجانب التدريبي العملي
ورفع كفاءة أعضاء الفرق.
وفي السياق ،رفعت اإلدارة العامة لمشروع الملك
عبداهلل لسقيا زمــزم كامل جاهزية المشروع،
اســتــعــداداً الستقبال الطلب المتزايد على ماء
زمــزم من خالل منافذ التوزيع بموقع المشروع،
حيث أُشــرِ ف على الخطط التنفيذية الموضوعة
لــلــمــشــروع لتصل الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة القصوى
للمشروع إلى  200ألف عبوة في اليوم الواحد،
حيث يعمل المشروع على مدار  24ساعة يومياً
خدم ًة للحجاج وقاصدي المسجد الحرام وتسهي ً
ال
لوصول ماء زمزم لطالبيه بطريقة آمنة وصحية.

قضى ما ال يقل عن  25شخصاً في
انزالق للتربة طمر ورشة بناء سكة
حديد في شمال شرق الهند ،بينما
ال يزال حوالي  40شخصاً في عداد
المفقودين ،وفق ما أعلن الجيش.
وبعد يومين من وقــوع الكارثة،
واصل رجال اإلنقاذ وقــوات األمن
البحث عــن ناجين محتملين في
موقع الكارثة ،وهو موقع بناء للسكك
الحديد ُدفن تحت الطين والصخور
في والية مانيبور.
لكن جهودهم تعرقلت بسبب سوء
األحوال الجوية ،بما في ذلك هطول

األمطار .وقال بيرين سينغ ،رئيس
حكومة والية مانيبور ،إن الوضع ال
يــزال خطيراً ،مشيراً إلى أنّ آخر
عدد للقتلى وصل إلى .25
وغــالــبــيــة الــضــحــايــا مــن جنود
االحتياط في القوات البرية ممن
كانوا يعملون في مشروع بناء سكة
حــديــد.وأعــلــن الجيش فــي بيان
العثور على  18ناجياً إلــى اآلن،
فيما ال يزال  12من جنود االحتياط
و 26مدنياً في عداد المفقودين.
وشهد شمال شرق الهند المعزول
هطول أمطار غزيرة في األسابيع
األخيرة ،ما تسبب بانزالقات تربة
وفيضانات.

لوكاشنكو يتهم أوكرانيا بإطالق
صواريخ على بيالروس
موسكو (وكاالت)

قال الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشنكو ،أمس ،إن جيشه اعترض
صواريخ أطلقت من أوكرانيا على بيالروس.
وأكد لوكاشنكو ،بحسب ما نقلت عنه وكالة األنباء الرسمية «بلتا»« :يتم
استفزازنا ،يجب أن أبلغكم بأنه قبل ثالثة أيام ،ربما أكثر ،حاولوا من أوكرانيا
ضرب أهداف عسكرية في بيالروس ،اعترضت أنظمة بانتسير للدفاع
الجوي كل الصواريخ التي أطلقتها القوات األوكرانية».
وأضاف« :أكرر لكم ،كما قلت قبل أكثر من عام ،ال نية لدينا للقتال في
أوكرانيا» .وقال« :ال توجد قوات من بيالروسيا تقاتل إلى جانب القوات
الروسية في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة هناك».
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حرب أوكرانيا وموقف اإلمارات

جرائم تثير حساسيات دينية!
د .رضوان السيد*

د .سالم حميد*
ســيــاســة دولــتــنــا وحــكــم ـتَــهــا في
الــمــوقــف اإلم ــارات ــي كــان ومــا يــزال
واضحاً تجاه الحرب الروسية األوكرانية،
التصدي لألزمات الدولية التي يبدو
اإلمـــارات ال ــدو َل المعني َة،
أنها آخذة بالتمدد ،فأزمة أوكرانيا
حيث حثت
ُ
ال يبدو أنها قصيرة المدى ،وربما
بمن فيها روسيا وأوكرانيا وباقي الدول
ستطول ،خاصة مع الحشد الدولي
ذات الصلة ،على تفعيل الحوار كسبيل
الــذي يعطي مؤشراً واضحاً على
وحيد لحل األزمــة .ويبرز هذا التوجه
الواضح منذ بداية الحرب الروسية على
االستعداد ألزمة طويلة بين قطبين
أوكرانيا ،حيث أكدت أن الحل يكمن في
من أقطاب العالم الحديث .وفي
المفاوضات بين الطرفين بهدف حلحلة
الحديث عن األقطاب ،فإن ما قاله
األزمة وتقديم ضمانات إلنهاء الحرب
بعض منظري السياسية أمر جدي
حفاظاً على أرواح المدنيين وتغليباً
ويؤخذ بعين االعتبار حول حدوث
تغ ّير كبير في سياسة األقطاب،
للغة العقل والحوار ،وهذا النهج هو نهج
وحتى في النظام العالمي .وبطبيعة
أصيل في سياسة الدولة التي لطالما
الحال فالتغير من سنن هذا العالم،
أكدت على أن السالم بين دول العالم
لذا ال شيء مستبعد ،ونحن كدول
هو السبيل لتحقيق رفاهية الشعوب،
فــي ه ــذه المنطقة نعمل وفــقـاً
وليست الحروب والتوترات ،وأنه بالحوار
مخاطر األزمة األوكرانية هائلة
والتفاوض يمكن حلحلة معظم األزمات.
لمصالحنا وقيمنا وأخالقياتنا التي
على أمن العالم ،ليس األمن
معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار
تحتم علينا أن نسهم في السالم
العسكري فقط ،بل األمن
الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس
واالستقرار وندفع باتجاه تغليب لغة
ال ــدول ــة ،أك ــد أن مــواقــف اإلمــــارات
المنطق على لغة الحروب.
الغذائي والطاقوي ،حيث
مخاطر األزمة األوكرانية هائلة
«تحكمها الــمــبــادئ والقيم وال تنجر تضررت معظم الدول من هذه
وراء المزايدات واالنفعاالت وسياسة
جــداً على أمــن دول العالم ،ليس
األزمة
المحاور ،هذا ما ينطبق على موقفنا من
األم ــن العسكري فقط بــل األمــن
الحرب في أوكرانيا والذي يستند إلى
الغذائي والطاقوي ،حيث تضررت
القانون الدولي ورفض استخدام القوة
معظم الدول من هذه األزمة ،التي
واحترام سيادة الــدول وحل الخالفات
تسببت في ارتفاع غير مسبوق في
عبر المسار السياسي والدبلوماسي» .بهذه التغريدة التي أسعار المواد الغذائية وشح الكثير من المنتجات الزراعية
أطلقها الدكتور أنــور قرقاش على «تويتر» أشــار معاليه وعلى رأسها القمح أساس األمن الغذائي في كثير من الدول،
بشكل واضح لنهج اإلمــارات التي لطالما احترمت سيادة وكذلك أثرت على أسواق المال العالمي بطريقة مباشرة ،كل
الــدول وأكــدت على المسار السلمي والحل الدبلوماسي .ذلك جزء من هذه األزمة التي إن طالت وتشعبت وخلقت
وهذه الرسالة تؤكد نهجاً راسخاً للدولة ،فنحن ال نحتاج صراعات أخرى ،ربما نكون في انتظار كوارث مالية وغذائية
إلى لغة المزايدات أبــداً ،ونعمل بوضوح ،ومواقفنا نابعة وربما عسكرية ،وحتى اآلن من غير الواضح متى أو كيف
من القيم التي ورثناها ،وقيادتنا الحكيمة تدرك تماماً -من يمكن أن تنتهي ،خاصة مع توسع حلف «الناتو» بضمه
تجارب الدول القريبة والبعيدة -نتائج الصراعات ،لذا أكد السوي َد وفنلندا وقيامه بتعزيز قوته وإمكانياته .وعلى الجانب
قرقاش أيضاً على أن «اإلمارات ليست في وارد التحول عن الروسي ربما نشهد تصعيداً وبحثاً عن شراكات وتحالفات
مواقفها المبدئية وإيمانها بضرورة االحتكام إلى القوانين عسكرية وأمنية جديدة .وسينجم عن ذلك ازدياد التوتر بين
وتغليب الحكمة والحوار إليجاد تسويات سياسية للصراعات الجانبين ،وربما ترسيخ حالة الحرب الباردة التي قد تزداد
والنزاعات الدولية ،فنحن نعيش في منطقة لطالما عانت حرارتها يوماً ما ،وهذا ما ال نتمناه لما سيجره من خراب
من العنف وندرك معانيه وتأثيراته وانعكاساته السلبية على على دول العالم قاطب ًة.
كافة أوجه الحياة».
*كاتب إماراتي
ما تفضل به معالي الدكتور قرقاش ع َكس واق ـ َع حال

ما انتبه الرأي العام في العالم العربي
ثمانين بالمائة من الفتيات يغطين
كثيراً لقضيتين تتعلقان باإلسالم في
رؤوسهن ويلبسن مالبس شديدة
ّ
االحــتــشــام .ولــــذا ،فــفــضـ ً
تونس وفرنسا .بل ما أثار الرأي العام
ا عن
الجرائم المرتكبة ضد الفتيات في مصر
الــتــفــلــت الــفــظــيــع لـــدى الــشــبــان
شاب قتل طالبة بجامعة
العابثين ،فإنّ القضاء ما عاد كافياً،
واألردن .فهناك ّ ٌ
وصار من الضروري حدوث تغيير
المنصورة ،وآخــر قتل زوجته الثانية
ثقافي كبير يدعم حريات المرأة
ألنه بعد خالف بينهما هددته بإخبار
الزوجة األولى .أما في األردن فإنّ شاباً
وكرامتها .وخصوصاً أن التحجب
الكثيف لدى النساء في مجتمعاتنا،
قتل فتا ًة بالجامعة أيضاً ألنها رفضت
مثل كشف الــرأس ،هو تعبي ٌر عن
الــزواج به .في مصر ُقبض على قاتل
وعــي الــمــرأة بــذاتــهــا وحرياتها.
وحكم عليه باإلعدام
الفتاة الجامعية ُ
فلنترك تلك األوهام بشأن القدرة
بعد اعترافه وتمثيله للجريمة .وما تزال
قالب
الجريمتان األُخريان قيد المحاكمة.
على تجميد المجتمع في
ٍ
واحـ ــد .وعــلــى الــهــيــئــات الدينية
لقد ُذعر الرأي العام بمصر واألردن
مسؤولية كبرى لجهة التأثير على
لهول جرائم القتل ضد النساء .وما
الجمهور بهذا االتجاه .فعندما ال
لكن «شيخاً»
تعاطف أحـ ٌد مع القتلةّ .
ذوو الشأن الديني
تعرض الهيئات على المجتمعات
خطر له التصريح بأنّ الفتيات يح ّرضن
يختلفون في التفاصيل
حــلــوالً وم ــخ ــارج مــعــقــول ـ ًة ،فهي
أنفسهن عندما ال يلبسن مالبس
على
ّ
ّ
ً
لكن
بين الحجاب والنقاب،
محتشمة وال يتحجبن! وقد أثــار َ
تتحمل جزءا من المسؤولية ليس
ذاك
لدى المجتمعات ،بل وتجاه الدين
التصري ُح سخط كــل النساء ،وفئات
المدافعين عن حرية المرأة
ً
والتدين والقدرة على االستيعاب
واسعة في الرأي العام .إنما ارتبط ذلك
يعتبرون المسألة مبدأ ال يجوز
والضبط.
االحتشام
بنقاش مستعِ ٍر حــول معنى
ٍ
التفريط فيه
ول ــن ــذه ــب إلــــى قــضــيــة تــعــدد
والحجاب والنقاب ومشروعيتهما أو
الــزوجــات .لقد صــارت لها صيغ
فرضيتهما.
لكن الوضع واحــد :الجمع
قــرن ونيف تستمر النقاشات
ٍ
منذ
كثيرةّ .
بين زوجتين أو ثالث ،سواء علمت
الحامية بشأن الحجاب بين المتدينين
والهيئات الدينية من جهة ،ودعــاة حرية المرأة وكرامتها الزوجة األولــى بذلك أم لم تعلم .وفي هذا الصدد عمل
من ٍ
جهة أُخــرى .وفي حين يختلف ذوو الشأن الديني في اإلصالحيون المسلمون كثيراً أيضاً ،وقالوا جميعاً بكراهية
ٍ
خصومات طاحنة،
التفاصيل بين الحجاب والنقاب ،فإنّ المدافعين عن حرية التعدد أو تحريمه ،ألنّ التعديد يعني
وعذاباً لــأوالد ،وحيوات أُسرية مفككة .وهناك تستطيع
المرأة يعتبرون المسألة مبدأ ال يجوز التفريط فيه!
ما حقيقة األمــر؟ الواقع أنّ القضية ما عــادت قضية الدول أن تؤثر بالتربية االجتماعية وأحياناً بالقانون ،كما
ٌ
ٍ
أعراف وتقاليد أتى عليها الزمان فعل الرئيس بورقيبة وإصالحيون آخرون .إنما لوال أعمال
حرمة أو ِحلّية ،بل هي
ويريد المحافظون التشبث بها ،فيحتجون لذلك بالقرآن اإلصالحيين لما تمكن بورقيبة من اإلقناع بتطوير مدونة
وتقاليد السلف ،في حين ينقسم الناس إلى فريقين :فريق األحوال الشخصية.
الجرائم جرائم ،والحريات حريات .والجرائم ضد النساء
ـرن قضى في هذه
يرى أنّ اإلصــاح الديني ألكثر من قـ ٍ
المسألة لصالح المرأة ،وال يجوز الرجوع عن ثمرات حركة ألي سبب ما عاد يمكن احتمالها .فلنصغ لقضية الحرية،
اإلصــاح ،بينما يرى الفريق اآلخر أنّ الزما َن تجاوز كل وللحياة األُسرية السليمة ،أو يبقى الظلم واقعاً بالدين
هذه المسائل ،سواء أتعلق األمر بفهم القرآن أو لحماية وبالمجتمع.
التقاليد .والمعروف أنّ نصف القرن األخير والذي شهد
*أستاذ الدراسات اإلسالمية -جامعة محمد بن زايد
متغيرات كبيرة وفهماً آخر للدين والقيم يعتبر أنّ حجج
للعلوم اإلنسانية
ٍ
المحافظين وتعلالتهم ما عــاد لها مكان.
وبخاصة أنّ

اإلمارات
اليـــوم

جاذبيـ ــة «البندقــية»

عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية

ترسخ مكانتها
اإلمـ ـ ــارات ّ
ً
وجهة بارزة الستقطاب
الكــفاءات البشـرية

تم التقاط هذه الصورة من على جسر «ريالتو» الشهير في مدينة البندقية اإليطالية ،لزورق بمحرك يقل بعض السياح يمر عبر «القناة الكبرى» ،وهي مجرى مائي
شهير هو اآلخر .ومدينة البندقية التي تأثرت كثيرًا بجائحة «كورونا» التي أوقفت توافد السياح إليها ،هي عاصمة إقليم فينيتو بالشمال اإليطالي ،وقد ظلت
ألكثر من ألف عام عاصم ًة لـ«جمهورية فينيسيا» ،كما ُعرفت باسم ملكة البحر األدرياتيكي .وبفضل تراثها الحضاري والفني الغني ،وما يخترقها من بحيرات
وقنوات مائية طبيعية ،فهي من أجمل مدن العالم وأكثرها جذبًا للسياح( .الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

ُ
ُ
والريادة
القيادة
زاي ــد..
سيظل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب اهلل ث ــراه ،نــمــوذجـاً للقائد الملهم والمؤسس
الرائد في بناء دولة ناجحة وناهضة .فهو الذي أسس
هذا االتحاد اإلماراتي الذي سار من بعده على نهج
المؤسس نفسه وبقيادة خلَف استمروا على النهج ذاته.
إنها اللبنات التي أسسها الشيخ زايد ووضع مداميكها
األولى لكي تنمو وتترعرع وتتطور إلى ما شاء اهلل لها
أن تكون بإذنه تعالى .وقد جنى الالحقون من أبناء
اإلمارات الثما َر الطيب َة مِ ن َحصاد ما زرعه َمن أفنى
عم َره في خدمة شعبه ولصالح بلده ،بعد أن ارتضوه
قائداً لهم نحو العال والمجد ،فسطر بحكمته ونفاذ
بصيرته أرو َع األمثلة في قيادة شعبه إلى بر األمان،
أي إلى إقامة دولة االتحاد المتطورة في كل مجال من
ٍ
خطوات
مجاالت الحياة .لقد خطت اإلمارات في عهده
واسع ًة وضخم ًة على أكثر من صعيد ومجال .وإننا
مهما تحدثنا في هذا الصدد فلن نستطيع أن نوفي
الشيخ زايد حقَّه .فمن مجال الصحة إلى مجال البيئة
إلى مجال التنمية العمرانية ..وغيرها من المجاالت
التي شملت كاف َة أنحاء أرض اإلمــارات ..إلى جهوده
من أجل حفظ السالم في أكثر من بؤرة للصراع في
العالم أجمع ..يشهد الجميع لإلمارات بجهودها في
هذه المجاالت ونجاحاتها منقطعة النظير.

د .عيسى العميري*

التذكير بمآثر الشيخ زايد يكاد ال
ينقطع في أي مناسبة إماراتية
ومع كل إنجاز من اإلنجازات
الكثيرة التي تحققها اإلمارات

وكان الشيخ زايد أحد أهم رواد مبدأ التعاون بين
الناس والمجتمعات والدول ،ولعلنا هنا نذكر بأنه أول
من طرح فكرةَ إنشاء مجلس التعاون لــدول الخليج
العربية الذي جمع بلدان اإلقليم في قمة تأسيسية
ُعقدت بدعوة منه في أبوظبي عــام  ،1981فكانت
تلك القمة نواةَ خير وبركة في مسيرة حافلة بالخير
والنماء والعالقات الطيبة بين شعوبها.
إن التذكير بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نــهــيــان ،طيب اهلل ث ــراه ،يــكــاد ال ينقطع فــي أي
مناسبة وطنية إماراتية ومع كل إنجاز من اإلنجازات
الكثيرة التي تحققها دولة اإلمارات العربية المتحدة،
حيث يذكر الجميع مناقب المؤسس العظيم وسيرته
التي توضح كيف أنه أعطى َّ
كل ما لديه لهذا االتحاد
المبارك ،وهو ما يفسر حج َم اإلنجازات التي تحققت
في عهده الميمون.
وم ــا مــن شــك فــي أن ــه يــمــكــن لــأجــيــال الحالية
والــاحــقــة االســتــفــادةَ مــن سيرته والنهل مــن ذكــراه
وذكــرى اإلنــجــازات الــرائــدة التي حققها ،كــي يكون
ذلك نبراساً لهم في مواجهة المستقبل وقضاياه وما
يشهده العالَ ُم من تحديات متزايد ِة التعقيد.
*كاتب كويتي

تــزامــنـاً مــع إطــاق دولــة اإلمـ ــارات خططها لالحتفال بيوبيلها
الذهبي ،وفي إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف مئوية
اإلمارات  ،2071بدأت المؤسسات الوطنية سعيها الحثيث إلى تخليد
بصمتها الخاصة في هذا السباق الوطني الذي يرسم معالم الدولة
خالل الخمسين عاماً القادمة ،عبر اإلسهام في ترسيخ مكانة الدولة
عاصم ًة عالمية تستقطب ألمع العقول واألفكار وأفضل المهارات.
وفي هذا السياق جاء إعالن الهيئة االتحادية للهوية والجنسية منذ
أيام منْح تأشيرة اإلقامة الذهبية ألوائل الثانوية العامة وأسرهم من
المقيمين ،تنفيذاً لقرارات حكومية نوعية تشهدها دولة اإلمارات
ضمن المنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول واإلقامة ،بهدف تعزيز
مكانة الدولة ُوجه ًة مثالي ًة للعيش والعمل واالستثمار ،ولدعم مسيرة
النمو االقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات
المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
وتواكب المنظومة الجديدة «عام الخمسين» الذي تحتفل فيه دولة
اإلمارات بمرور خمسين عاماً على تأسيسها ،والبدء في االستعداد
ُعد
للخمسين عاماً المقبلة ،وذلك ضمن استراتيجية عمل وطنية ،ت ّ
تقدماً
األكبر من نوعها ،تسعى إلى بدء االنطالق لمرحلة تنموية أكثر ّ
ورياد ًة في القطاعات الحيوية كافة ،يشارك فيها أفراد المجتمع ،على
اخــتــاف فئاتهم العمرية
يرسخ
واالجتماعية ،وهو ما ّ
مكانة اإلمارات وجه ًة بارزة
الســتــقــطــاب ال ــك ــف ــاءات،
ويــــدعــــم جـــهـــودهـــا نــحــو
ْ
منح اإلقامة الذهبية
تطوير اقتصاد قائم على
المعرفة ،ويــؤســس فص ً
ال
ألوائل الثانوية
جديداً في مسيرة الدولة
العامة وأسرهم من
الهادفة إلى بناء القدرات
المقيمين ،يهدف
البشرية وتطويرها ،لتصبح
ضمن أبرز موارد ومقومات
لدعم مسيرة النمو
الخطط التنموية الداعمة
االقتصادي المستدام
لمسيرة دولتنا نحو الرقي
عبر جذب واستبقاء
الشامل في جميع مكونات
والكفاءات
المواهب
الحياة.
وعلى الرغم من أن دولة
اإلمـــــــارات ت ــح ــوز م ــراكــ َز
مــتــقــدمــة عــالــم ـ ّي ـاً ِضــمــن
مؤشرات التنافسية والتوجهات نحو العولمة ،غير أن ذلك ما كان
ليجعل صنّاع القرار فيها يركنون إلى هذه المراكز المتقدمة ،وهم
الذين ال يرضون بغير الريادة والحفاظ عليها دائماً ،لذا تواصل
دول ُة اإلمارات سع َيها إلى أن تكون الرقم واحد عالم ّياً بحلول ذكرى
مما أرســاه
مئويتها التي تــصــادف عــام  ،2071منطلق ًة فــي ذلــك َّ
مؤسسها المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه ،وما دأبت عليه قيادتها الرشيدة من سعي إلى الحفاظ على
ثروتها الحقيقية متمثل ًة في رأس المال البشري ،عبر تطوير التعليم،
واستقطاب المواهب ،والحفاظ على أصحاب التخصصات ،والبناء
المستمر للمهارات .وهو ما يؤ ّكد بُع َد النظر والرؤية االستشرافية
الثاقبة لقيادتنا ،التي تتطلّع بشكل مستمر نحو صناعة المستقبل
وليس انتظاره ،وتحويل تحديات اليوم إلى فرص يُستفاد منها في
الغد.
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اإلسالموية ..وخطر األحزاب الدينية
هاني سالم مسهور*
األح ــزاب الدينية والمذهبية حالة
غير سوية ال تنسجم مع طبيعة التكوين
األساسي للدولة الوطنية .وربما يكمن
السبب في الدساتير التي تمنح الحق
لقبول تشكيل األحزاب ذات مرجعيات
عقائدية فيها خلل ،بل اختالل منه
تتسلل إلى المجتمعات أفكار مضادة
لــلــدولــة بمؤسساتها س ــواء المدنية
أو العسكرية .فال يمكن أن تنسجم
الدولة مع مضاداتها فكراً وتوجهاً ،فكل
مرجعيات األحزاب الدينية تُجمع على
ضرورة إحياء دولة الخالفة ،وتجم ً
ال
فهي تروج دوماً للوحدة اإلسالمية في
تزلفها أمام أنظمة الحكم.
الشيء ونقيضه ال يجتمعان عق ً
ال
وكــذلــك شــرع ـاً ،فكيف لمن يدعون
بإحياء الدولة الجامعة أن يكونوا عوناً
ورافعاً في الدولة الوطنية؟ التناقض
وبلغة رجال الدين (النفاق) دفعت ثمنه
األوطــان العربية كثيراً من مقدراتها،
بــل وبــــددت مكتسباتها السياسية

واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة عندما
حاولت تلك األحزاب االنفراد بالسلطة
السياسية .وما حدث فيما يطلق عليه
«الربيع العربي» يُعبر بوضوح عن ما
خسرته المجتمعات العربية ودفعت
ثمنه باهظاً.
التيارات الراديكالية في مكنونها هي
تيارات عصبوية متشددة ،بل هي األكثر
تطرفاً .فهذه التيارات تعتقد أنها تمتلك
سلطة إلهية ومــن تلك السلطة هي
تقسم الناس بين أخيار يقبلون بمنهجها
وسلوكها ،وأش ــرار يتمسكون بإعمال
العقل وتحكيم المنطق في تسيير الدولة
والحياة ،تلك التيارات التي عاشت
المد اإلسالموي في
زهوها مع صعود ّ
سبعينيات القرن العشرين بالسيطرة
شــبــه المطلقة عــلــى الــعــقــل العربي
بــإخــضــاعــه لــأيــديــولــوجــيــه الدينية،
وإرهــاب المجتمعات بالعذاب الرباني
في حال خرجت تلك المجتمعات عن
تشريعات المتدينين وما يفرضونه من

ينبغي احتواء الدساتير الوطنية
محددات لتدشين األحزاب
السياسية وعدم منح الفئات
ذات المرجعية الدينية فرصة
للعبث بالشعوب

آراء كبلت في الحقيقة العقل العربي،
وحولت المجتمعات إلى قطيع يسير
خلف التيارات الراديكالية.
اإلقـ ــرار بــأن المجتمعات العربية
خضعت لإلرهاب الفكري وأصبحت
مــهــددة معنوياً تحت ضغط هيمنة
الــخــطــاب األحــــادي ال ــذي اعتبر أن
الخروج عن سلطة رجــال الدين ،هو
الكفر البواح وأقل درجاته الزندقة ضمن
محددات كفلت للتيارات اإلسالموية
اإلمساك بمصائر المجتمعات ،هذا
اإلقـــــرار مــفــتــاح لــمــواجــهــة الــــداء أو
االنحراف السياسي الذي تتعامل معه
األوطــان تحت شعارات فضافضة ال
معنى لــهــا .فالوطن للجميع بشرط
أن يكون الوطن هو الدستور المانح
للمساواة والــعــدالــة االجتماعية لكل
أفــراد ذاك الوطن دون صكوك براءة
قدسية لفئة على حساب أخرى.
سيتحججون بذرائع مكررة لتبرير
آرائهم وأفكارهم ،لكن تظل الحقيقة

فــيــمــا وثــقــتــه ســنــوات ســطــوتــهــم في
كتبهم ومنشوراتهم وحتى في أشرطة
الــكــاســيــت الــتــي شــكــلــت ف ــي حقبة
تاريخية السلطة اإلعالمية التي منها
تسللت التيارات ونجحت في التأثير
الذي مازال قائماً ،كل دعوات تجديد
الخطاب الديني ومراجعة كتب التراث
اإلســامــي لن تــراوح مكانها وستظل
مجرد دع ــوات تــردد فــي المؤتمرات
والمناسبات .ولكنها لــن تتحقق ما
دامت تلك التيارات تمتلك من األحزاب
والسلطة السياسية ما يعطل االنتقال
العملي لعملية إحداث التغيير الجذري
في الفكر اإلسالمي.
من المهازل أن تتحكم تلك القوى
المتشددة بالحياة السياسية ،ولذلك
تتعطل عــمــلــيــات انــتــقــال السلطة،
بــل وتــأســيــس السلطة حتى تتوافق
المرجعيات الدينية وتحدد المسارات
بـ ـ ــدالً مـ ــن أن ت ــح ــدده ــا صــنــاديــق
االنتخابات .وهنا ال يُفترى على أحد

مــن أهــل العمائم ،بــل ينظر إلــى ما
أنتجته عشرية الفوضى في 2011وإلى
اآلن في كل بلد مــازال فيه الدستور
يمنح ألصــحــاب العمائم حــق تكوين
األحــزاب السياسية ،فالشواهد تقول
إن هناك بلداناً محكومة بسالح الحزب
وأخــرى بأسلحة المليشيات الوالئية
لدولة غير عربية.
األح ــزاب الدينية والمذهبية خطر
تتعايش معه عديد من البالد العربية.
وفيما تــزداد المعاناة وترتفع معدالت
الفشل ،أصبحت مؤشرات القياس تقول
إن هناك بالداً فاشلة وبالداً أخرى أكثر
فــشـ ً
ا .فاستدراكاً آن الــوقــت لحسم
هذه القضية باحتواء الدساتير الوطنية
محددات لتدشين األحــزاب السياسية
بعدم منح الفئات ذات المرجعية الدينية
تراخيص تمنحهم العبث بالشعوب،
فكفى عبثاً واستغالالً للدين.
* كاتب يمني

تريندز للبحوث واالستشارات

تعاون بحثي لصناعة المستقبل
يلعب التعاون بين الجامعات والمؤسسات األكاديمية ومراكز البحث والفكر
االستراتيجي دوراً مهماً في خدمة المجتمعات ورفعة شأنها ،وذلك من خالل
التنسيق والبحث المشترك لدراسة التوجهات المستقبلية واستشرافها.
إن التعاون بين المراكز البحثية والجامعات يضفي طابعاً مؤسسياً تكاملياً
بين مؤسسات التعليم والتنشئة العلمية .ففي الوقت الذي تقوم فيه الجامعات
بتأسيس الطالب وتضع اللبنة األولــى لتأهيلهم النظري والعملي ،وتعدهم
لالنطالق إلى فضاء رحب واسع متعدد المجاالت العملية ،فإن المراكز البحثية
تعتبر حلقة الوصل التي تربط بين التأهيل األكاديمي والجانب التطبيقي العملي
والتنفيذي ،الذي يساعد على ترسيخ الشخصية العلمية ،وصقلها بمزيد من
المهارات والقدرات الفردية التي يتم من خاللها إحداث نقلة تحديثية كبيرة،
ومالحقة التطورات المعرفية الجارية في العالم.
وال شك في أن مراكز الفكر والبحث تعمل على ربط وإقران النشاط العلمي
والمعرفي باحتياجات الفرد والمجتمع معاً .كما أنها تعمل على زيادة الكفاءة
األمنية والغذائية والصحية ،وزيادة الثروة الوطنية واإلنتاج والدخول ،ومحاربة
الفقر ،وتطوير الصناعات ،وإعداد وبناء المشاريع العمرانية ،وتنمية الخبرات
الفنية وبناء القدرات والتنمية البشرية ،وربط العملية التعليمية بسوق العمل،
ومواكبة التطور التقني ،ومواجهة المخاطر والتهديدات ،واستشراف المستقبل.
وانطالقاً مما سبق ،وإيماناً منهما بدورهما المجتمعي ،فقد قام مركز
تريندز للبحوث واالستشارات وجامعة اإلمارات بتفعيل الشراكة االستراتيجية
بينهما ،بحضور معالي زكي أنور نسيبة الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات،
والدكتور محمد عبداهلل العلي الرئيس التنفيذي للمركز .كما أطلق الجانبان
 11مبادرة علمية مشتركة تتعلق بالتعليم والذكاء االصطناعي ،والجانب
التدريبي لطالب جامعة اإلمـــارات ،ودعــم أســاتــذة الجامعة عبر ترجمة
أبحاثهم للغات العالمية المختلفة ،وإطالق برنامج أبحاث الطلبة ،وبرنامج
تدريبي عن الدبلوماسية والبروتوكول لموظفي الجامعة ،وتنظيم منتدى
مشترك بعنوان «حصاد الطاقة وتخزين الكربون» ،وإعداد دراسات مشتركة
حول األمن المائي والتوجهات البحثية في دولة اإلمارات ،ومشاركة المركز
كراع في المؤتمر الدولي الثاني «إدارة واستدامة الموارد المائية» ،وغيرها
ٍ
من المجاالت المختلفة.
إن إطالق هذه المبادرات من جانب مركز تريندز وجامعة اإلمارات يحقق
األهداف االستراتيجية لدولة اإلمــارات العربية المتحدة ،حيث يعزز تكامل
األدوار البحثية واألكاديمية ،ويرفد المجتمع المعرفي اإلماراتي بكفاءات بحثية
شابة وطنية قادرة على مواكبة التطورات والمستجدات المستقبلية .كما يعمل
على إعادة النظر في ربط العملية التعليمية بسوق العمل واإلنتاج ،وتوفير قدرات
وطنية مؤهلة بدرجة عالية من الكفاءة جاهزة لقيادة وصناعة المستقبل.

الديمقراطية ودستور المريخ

طهران ومصيدة االستنزاف الزمني

تايلور كوين*

عبدالله الجنيد*

التعاقدية على كوكب المريخ ،إذا
كتب كيم ستانلي روبنسون أفضل
ك ــان ه ــذا هــو مــا يــقــرره المجتمع
الــروايــات مبيعاً ،والتي تــدور حول
الديمقراطي .وهذا أمر أكثر إلحاحاً
مــســتــعــمــرة عــلــى ســطــح الــمــريــخ.
يتحدث إيلون ماسك عن استعمار
من نــوع حقوق المشاركة الجديدة
المريخ فعلياً .حتى أن هناك دستوراً
التي سيحصل عليها سكان المريخ
الجدد.
يتألف من  30صفحة ،أعــده فريق
والنتيجة هي أن دساتير المريخ
العلوم السياسية بجامعة «يل» على
المجدية من المحتمل أن تسيء إلى
سبيل الهدية ،لمستوطنة المريخ.
الطبقات المتعلمة بشدة .وهناك
تظل اآلفاق الفعلية للمستوطنة غير
خيار آخر لدستور المريخ هو جعل
مؤكدة ،لكن مسألة كيفية تنظيمها
الحكومة األميركية تــمـ ّول الرحلة
يمكن أن تتعرض لمزيد من التدقيق.
يــدور اقــتــراح فريق جامعة «يــل»
وتطبق نسخة من القانون العسكري
حول كيفية جعل مستوطنة المريخ
على المشروع ،كما قد يجد المرء في
ديمقراطية ،كما هو الحال في اقتراح
حاملة الطائرات .كانت رحالت ناسا
سابق نُشر في موقع «سبيس ليجال
السابقة تعتمد على القيادة العسكرية
ولم تتضمن أي ديمقراطية.
إشــوز» أو (،)Space legal Issues
هل يقترح بعض المتشككين
أنا أؤيد مثل هذه الخطة ،لكنني
لكني أخشى أن يكون هناك سؤال
أنه مع صعود القيم غير
أريد اإلشارة أيضاً إلى أن استكشاف
أصــعــب مــن الــمــهــم اإلج ــاب ــة عليه
سيكون
الليبرالية على األرض،
أوالً :هل يجب أن تسمح مستعمرة
الفضاء الحكومي قد تباطأ بشكل
من األفضل للمريخ أن يقدم
كبير مــنــذ ذروتـ ــه فــي الستينيات
المريخ بما يمكن تسميته بـ«العبودية
ً
بديال؟ الجدل حول دستور
والسبعينيات ،وأن القطاع الخاص
التعاقدية»؟ (شكل من أشكال العمل
يتم بموجبها التعاقد مــع شخص المريخ مثير لالهتمام ،لكنه قد هو الذي أعاد االهتمام بمستعمرة
كوكب المريخ.
للعمل من دون راتب لعدد محدد من
ً
ً
أيضا
سابقا ألوانه
يكون
أظــن أنــه ال يوجد دســتــور عملي
السنوات).
لمستعمرة كوكب المريخ سيحظى
عندما تمت تسوية «العالم الجديد»
بشعبية كبيرة بالمعنى الواسع .تميل
(مصطلح ثقافي أوروبي ينطبق على
غالبية نصف الكرة الغربي لألرض وتحديداً األميركتين) ،عصور من االستكشاف إلى تشجيع العناصر القوية غير
كان من الشائع أن يوقع العمال عقوداً متعددة السنوات ،الديمقراطية أو المناهضة للديمقراطية .ربما يكون أفضل
ويحصلوا على عبور المحيط ،لكنهم يتنازلون عن جزء من ما يمكن أن نأمله هو فلسفة ديمقراطية للغاية للحياة على
األرض ،على أساس أن المريخ سيكون مختلفاً تماماً.
أرباحهم وبعض حريتهم.
تختلف العبودية التعاقدية عن العبودية بمعنى أنه يتم
فهل يمكننا أن نقبل ،بــل ونعتنق بالفعل مثل هذه
اختيارها طوعاً .ولكن بمجرد توقيع العقد ،يكون العامل المجموعة الجدلية والتناقضية من وجهات النظر؟ هل
في وضع غير مريح ،بالمعنى االقتصادي والديمقراطي .يمكن أن تعتمد اإلجابة الصحيحة على مثل هذا السؤال
وبمجرد وصــول هــؤالء األفــراد إلى العالم الجديد -أو ،األساسي ،مثل كيف ينبغي تنظيم المجتمع ،على أي كوكب
حسبما يكون الحال ،على كوكب المريخ -ال يمكن افتراض نتحدث عنه؟ هل يقترح بعض المتشككين أنه مع صعود
حمايتهم من قبل المؤسسات القانونية السائدة .إذا القيم غير الليبرالية على األرض ،سيكون من األفضل
تمكنت شركة ما من إرسال بضعة آالف من األشخاص ،للمريخ أن يقدم بدي ً
ال؟ إن الجدل حول دستور المريخ مثير
واالحتفاظ بنصف األرباح ،والبقاء في موقع المسؤولية ،لالهتمام ،لكنه قد يكون سابقاً ألوانه أيضاً.
فقد تكون الفرصة متاحة للقيام بالرحلة ،بعد عقود على
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
األقل من اآلن عندما تكون التكنولوجيا أكثر تقدماً.
*أستاذ االقتصاد بجامعة جورج ميسون
وبالرغم من ذلــك ،فإنني أوافــق على حظر العبودية

الـــــواليـــــات ال ــم ــت ــح ــدة رفــضــت
الرئيس بايدن لن يملك الكثير
االعتراف بأمرين في تاريخ عالقاتها
ليقدمه لحلفاء الــواليــات المتحدة
بإيران ،أولهما ،االعتراف بفشل كل
خــال جولته المرتقبة ،فال تقدم
سيناريوهات «احــتــواء إيـــران» منذ
في الملف النووي اإليراني ،وكذلك
 ،1979رغم كل ما قدمته الواليات
ت ــراج ــع حــظــوظ حـ ــدوث اخــتــراق
المتحدة من اعــتــراف بحق طهران
نوعي في ملف السالم في الشرق
بالتواجد المباشر في ما تعتبره «هي»
األوسـ ـ ــط ل ــع ــدم ت ــوف ــر ال ــظ ــروف
عمقها االستراتيجي .أما ثانيهما ،فإن
الموضوعية المناسبة .وأهمها،
طهران هي المستفيد األوحد سياسياً
طرفا الــنــزاع (إســرائــيــل والسلطة
الفلسطينية) .فكالهما يمر بمرحلة
مــن كــافــة مــســارات الــتــفــاوض حول
هشة سياسياً ،فإسرائيل مقبلة
ملفها النووي منذ أغسطس ،2003
بل حققت طهران أقصى ما يمكن أن
على انتخابات برلمانية في أكتوبر
يحققه أي مسار دبلوماسي بين دولة
بعد حــل الكنيست ،وفلسطينيا،
من العالم الثالث والواليات المتحدة،
األزم ــة مركبة ،ولــن يــكــون آخرها
انتقال السلطة بعد محمود عباس.
وهــي أكبر األقــطــاب الــثــاثــة .فقد
أم ــا آخ ــر تــحــديــات الـــزيـــارة ،هو
مثلت عملية التفاوض إعــادة تأهيل
الرئيس بايدن لن يملك الكثير
قبول إدارته بواقع الشرق األوسط
للنظام السياسي في طهران بعد ُعزلة
ليقدمه لحلفاء الواليات
الجديد بإرادة دوله بعد التوقيع على
تجاوزت العقدين .أما داخليا ،فإن
طهران حافظت على التعريف بذاتها المتحدة خالل جولته المرتقبة ،المواثيق اإلبراهيمية .لذلك يتوجب
فال تقدم في الملف النووي
على الواليات المتحدة قبول ذلك
«السياسي» عبر استدامة «الجمهورية
اإليراني ،وكذلك تراجع حظوظ الواقع ال تحدي واقع مخرجاته.
بحجم خصومها».
ت ــراج ــع الــمــوثــوقــيــة ف ــي ق ــدرة
الجولة األخــيــرة مــن المحادثات حدوث اختراق نوعي في ملف
الواليات المتحدة على قيادة العالم
غــيــر الــمــبــاشــرة فــي ال ــدوح ــة بين
السالم في الشرق األوسط
الــحــر ،هــو أم ــر يــجــب أن يُخضع
الواليات المتحدة وإيران عبر الوسيط
األوروبـــي ،أكــدت قــدرة طهران على
لعملية إعــادة تقييم أميركية قبل
المناورة استراتيجياً ،في حين سعت
غيرها من حلفاء الواليات المتحدة،
واشنطن لتحقيق مكاسب تكتيكية (تحقيق أي نجاح في أي ولالستدالل على ذلــك إليكم موقف ثــاث شخصيات
ملف خارجي من منظور الــرأي العام األميركي مع تراكم سياسية أميركية حذرت من مغبة غياب رؤية استراتيجية
المزيد من اإلخفاقات االقتصادية /السياسية /االجتماعية /حقيقية وما أنتجه ذلك الواقع من إخفاقات استراتيجية.
التشريعية).
تــلــك الشخصيات هــي نــعــوم تشومسكي ،وهــنــري
طهران تملك ورقتين استراتيجيتين في ملفها النووي :كيسنجر وزبجنيو بريجينسكي ،والغريب في األمر
أوالهما :أن المجتمع الدولي لن يدعم أي شكل من أشكال توافقها رغم اختالف انتماءاتها الحزبية .حيث حث
احتواءها من خالل عمل عسكري بإرادة أميركية ،وذلك بعد الــثــاثــة على ض ــرورة أن تــراجــع الــواليــات المتحدة
كم المغامرات العسكرية األميركية من  ،2001وما استجلبته خطواتها السياسية باتجاه روسيا في عهد بوتين ،ألن
من حالة عدم استقرار باتت شبه مستدامة في جغرافيات عــدم احتساب ما يعتبره بوتين تهديداً ألمــن روسيا
سياسية متعددة حول العالم.
القومي ،واستفزازاً لمكانتها الدولية ،سيقود مستقبال
ثانيتهما :اإلبقاء على المفاوضات حول ملفها النووي ،ألزمات كبرى (األزمة األوكرانية دليل على ذلك) .فإن
هو ضمانة تعميدهما الــدولــي ،وكذلك ضمان استدامة كانت الواليات المتحدة ترفض االستماع لمثل هؤالء،
استحقاقاتها الجيوسياسية ،ناهيك عن تحول الملف من فإنها في أزمة حقيقية.
حيث األولوية إلى المركز األول شرق أوسطياً بالنسبة لكافة
* كاتب بحريني
اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ .2003
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مشاركون في البرنامج يتحدثون ل ـ ـ «

»:

«املرشد الثقايف» مبادرة هادفــة للشـباب العــربي
سعد عبد الراضي (أبوظبي)
«المرشد الثقافي العربي» برنامج
ثري يسعى إلى رفع المشاركة
اإليجابية لدى الشباب العربي،
من خالل إعداد مرشدين ثقافيين
نوعيين ،وذلك بتأهيلهم،
وإكسابهم خبرات ومؤهالت
متكاملة تواكب احتياجات مرتادي
المتاحف والمواقع الثقافية
والتاريخية ،وتتماشى مع مقاييس
اإلرشاد الثقافي العالمية ،باعتبار أن
السياحة الثقافية تُعد رافدًا مهمًا
من روافد السياحة واالقتصاد.
«االتحاد» استطلعت آراء مجموعة
من المشاركين في البرنامج بعد
نجاح الورشة التدريبية العلمية
االفتراضية لبرنامج «المرشد
الثقافي العربي» ،الذي أطلقته
الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك
آل نهيان سفيرة الثقافة العربية
في شهر أبريل الماضي تحت شعار
«بالماضي نعبر للمستقبل» بالتعاون
مع المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم (األلكسو) ،وقد
اختتمت مؤخرًا الورشة التدريبية
العلمية االفتراضية للبرنامج ،التي
شارك فيها  76من المرشدين
الثقافيين ،ومسؤولي المتاحف
بالدول العربية يمثلون  15دولة
عربية من اإلمارات والسعودية
وسلطنة ُعمان والبحرين والعراق
واليمن وفلسطين ومصر والسودان
وسوريا واألردن والمغرب وتونس
والجزائر وليبيا.

مبادرة ثقافية رائدة
بمشاركة نخبة من
الشخصيات والمؤسسات

غيثة الرابولي

فضاء جديد يساهم في
تبادل الرؤى ويساعد
في بلورة استراتيجيات
مستقبلية

عز الدين حجاج

البرنامج وسيط
بين تراثنا والجمهور
المتلقي من
مختلف الفئات
محمد ولد أعمر

جانب من مشاركة تونس في الورشة التدريبية (من المصدر)

في البداية ،قــال المدير العام للمنظمة العربية
للتربي والثقافة والعلوم «األلكسو» الدكتور محمد
ولد أعمر :أشكر صحيفة «االتحاد» على اهتمامها
بأنشطة وبرامج المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم ،وخاصة األنشطة والفعاليات التي تندرج
ضمن برنامج سفيرة الثقافة العربية لـ«األلكسو»
الشيخة اليازية بنت نهيان ،وأضاف :يُعد البرنامج
أحد أبرز هذه األنشطة ،وهي مبادرة وردت علينا
في إطــار برنامج السفيرة الثقافية لسنة ،2022
وتفاعلنا معها بشكل إيجابي جداً إلدراكنا أهمية
هذا المجال والرسائل الحضارية التي يؤديها؛ ألن
المرشد الثقافي هو بمثابة الوسيط بين ما يكتنزه
تراثنا من كنوز خالدة والجمهور المتلقي من مختلف
الفئات واألعمار ،ومن هنا تأتى هذه األهمية ،وهذه
الخطورة في اآلن نفسه.
ويضيف :رغم أنها الدورة األولى لهذا البرنامج،
وكما يقال أصعب األمور بداياتها ،إال أننا نجحنا
في إشراك غالبية البلدان العربية وتحفيز الشباب
والمهتمين بهذا المجال إلــى االنــخــراط في هذا
البرنامج والنتائج كانت طيبة جــداً .وأضــاف :في
المحصلة ،يعتبر برنامج المرشد الثقافي برنامجاً
رائداً ،وقد أصابت الشيخة اليازية بنت نهيان في
اختيار هذا الموضوع لالشتغال عليه لرفع اإليجابية
لدى الشباب العربي ،وتحفيزهم لزيارة المتاحف
والتصالح مع تراثهم واالفتخار به.
تعزيز الزيارات المتحفية
من جهته ،قال الدكتور عبدالرحمن عثمان السيد،
عضو المجلس الــدولــي للمتاحف :ال شك في أن
متاحفنا العربية ،رغــم ثرائها الثقافي وعددها
الكبير الذي يتجاوز  1000متحف ،ووفقاً لكثير من
اإلحصائيات قد شهدت عزوفاً كبيراً من زوارهــا،
وخاصة من مجتمعاتها المحلية ،وقد خلصت تلك
الدراسات إلى وجود كثير من العوامل المؤثرة في
ضعف الزيارات المتحفية سواء كانت اقتصادية أو
اجتماعية أو جغرافية ،أو تلك التي تتعلق بطريقة
العرض المتحفي ،وأخــيــراً طريقة تفسير وشرح
المقتنيات المعروضة ،ولعل وظيفة التفسير هي
عماد مهام المرشد المتحفي؛ لذا فإنه يقع عليه
العبء األكبر من تلك العوامل.
ويضيف :خــال هــذا المشروع الثقافي المهم،

شعار برنامج المرشد الثقافي

أُتيحت لي الفرصة أن أتشارك مع مجموعة متميزة
من المرشدين الثقافيين من دول عربية عدة موضوع
اإلرشاد المتحفي الرقمي ،حيث لعبت التكنولوجيا
الرقمية دوراً مهماً في مساعدة المرشد المتحفي
التقليدي لتعزيز الزيارات المتحفية ،كما لعبت دوراً
كبيراً خالل جائحة «كورونا» حينما أغلقت المتاحف
أبوابها أمــام ال ــزوار ،ولكنها لجأت إلــى استخدام
التكنولوجيا الرقمية كمساعد قوي للمرشد التقليدي
في تلك األزمة الصحية العالمية ،وركزت محاضرتي،
خالل الورشة ،على التعرف على أشكال اإلرشــاد
المتحفي الرقمي داخل المتاحف وأهميتها في تعزيز
الزيارات المتحفية ،واختتمت باستعراض تأثير تلك
الجوالت المتحفية التفاعلية عن بعد على مخرجات
التعلم لدي الزائر ،وكيفية وآلية قياس معامل التأثير
لتلك الجوالت.
بالماضي نعبر للمستقبل
أمــا غيثة الــرابــولــي ،محافظة متحف سيدي
محمد بن عبد اهلل بالصويرة المملكة المغربية،
فقالت :هذا البرنامج الذي أطلقته الشيخة اليازية
بنت نهيان سفيرة الثقافة العربية بالتعاون مع
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبشراكة
مع المنظمة العربية للمتاحف ،ومشاركة عدد من

المهتمين من الدول العربية الشقيقة والصديقة،
له أهمية كبرى وقالت :إن فكرة «برنامج المرشد
الثقافي» فــي دورت ــه األول ــى والــتــي نظمت تحت
شــعــار «بــالــمــاضــي نعبر نحو المستقبل» ،فكرة
رائدة تؤسس إلعادة بناء المفاهيم وبناء اإلنسان،
خاصة في ظل التحوالت السوسيواقتصادية التي
يعرفها العالم .فالمرشد الثقافي مبادرة ثقافية
انخرطت في بلورتها على أرض الواقع شخصيات
ومؤسسات ،كيف ال والبرنامج أهدافه نبيلة لمهمة
وغايات أنبل ..فالجوهر هو خلق تصالح مع المعالم
التاريخية والمؤسسات المتحفية داخــل وطننا
العربي.
ومن جانبه ،يقول عز الدين حجاج ،متخصص
فــي إدارة حفظ الــتــراث الثقافي :يعتبر برنامج
المرشد الثقافي إضافة نوعية للشباب من المنطقة
العربية الذين شاركوا في هذا البرنامج ،وتكمن
أهميته في أنه تم تنظيمه من قبل سفيرة الثقافة
العربية ،والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
والمنظمة العربية للمتاحف ،وهي مؤسسات لها
خبرة طويلة في القضايا التي تتعلق بإدارة وحفظ
التراث الثقافي.
وأضاف :ركز البرنامج على مواضيع مهمة تنوعت
بين المهارات التي يجب اكتسابها في اإلرشــاد
المتحفي ،والطريقة المثلى لتحقيق االندماجية
بين المتاحف من جهة والعائلة واألطفال من جهة
أخرى ،باإلضافة إلى الجوالت المتحفية التفاعلية،
وهــذه القضايا تشغل حــيــزاً كبيراً مــن الــدراســة
والنقاش في الفترة الحالية لدى المتاحف العالمية
والمؤسسات المعنية بإدارة التراث الثقافي ،خاصة
في ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم،
الشيء الذي يحتم على هذه المتاحف البحث عن
طــرق حديثة تساعد في إيصال رسالة المتحف
ألكبر قدر ممكن من الجمهور.
ويعد برنامج المرشد الثقافي فضاء جديداً يساهم
في تبادل الرؤى واألفكار بين الشباب العاملين في
حقل التراث الثقافي وبين المؤسسات المعنية بإدارة
الــتــراث ،وبالتالي يساعد في بلورة استراتيجيات
وخطط آنية ومستقبلية لضمان استدامة التراث
الثقافي المادي وغير المادي ،ويساهم في تحقيق
التفاعل بين كافة أفــراد المجتمع لحفظ التراث
الثقافي وحمايته وعرضه.

جماليات وأســـــرار الطبيعة فــي «إزهـــــار»
محمد نجيم (الرباط)

تندرج تجربة الفنان التشكيلي
المغربي عبد الرحيم يامو،
ضمن التجارب الفنية الحديثة
في المشهد التشكيلي
بالمغرب؛ فهو يعمل على
منح أعماله بصمته الشخصية
التي تميز أعماله عن غيرها
من أعمال الفنانين المغاربة.
وهو يستعمل تقنيات لونية
غير مطروقة من قبل ،فض ًال
كونه يعتمد على األلوان
الفاتحة والمشرقة التي
يحاول من خاللها إظهار
الفرح والتفاؤل في لوحات
تأسر المتلقي وتنسيه
مشاغل الحياة وهموم
الذات ،التي تتقاذف اإلنسان
المعاصر.

عبد الرحيم يامو في مرسمه (من المصدر)

أسلوب هذا الفنان التعبيري قائم على استدعاء
األلوان واستنطاقها وفق نظرة مبدع خبر عالم
التشكيل ،وأكسب أعماله الثراء البصري مستعينا
بما تمنحه الطبيعة من جمال وقوة .وفي معرضه
الذي نظم في مدينة الدار البيضاء تحت عنوان
«إزهار» يقدم لنا الفنان عبد الرحيم يامو ()1959
أحدث أعماله ببعد تصويري مبتكر والفت؛ فهذا
الفنان ال يتوقف عن التجديد المستمر ،فهو
ينخرط كل مرة في بحث جديد ،ويعتمد دائماً
طــرقـاً مبتكرة وفــريــدة مــن دون إغــفــال شغفه
بالطبيعة ،وكتبت الناقدة الفنية حنان حراث
في كتيب المعرض ،قائلة «إننا نقف أمام لوحة
رسمها يامو مثل طفل على حافة غابة مهيبة،
يجذبنا ويخيفنا لغزها القوي والصامت .نشعر
بأننا مدعوون الكتشاف عالم يجمع المألوف بما
هو غير معروف .مألوف ألننا ندرك ،أو نخمن،
عناصر الطبيعة الكريمة والحيوية ،وغير معروف
ألن روح وفرشاة يامو تعطينا رؤية لم يسبق لها
مثيل ،فالطبيعة تحتل المكانة األولى في أعمال
يامو منذ بداياته األولى ،وذلك سواء في المواد
التي يستخدمها أو الموضوعات التي يعمل على
تصويرها ،حيث إنــه يخلق حديقة تصويرية
يستغل فيها االحتماالت الالنهائية.
وتكمن أهمية أعــمــال الفنان يامو فــي زرع
نباتات وبكل ما تحفل به الطبيعة من أعــواد
وقشور وجذوع على لوحاته ،وكأنه يعيد العمل
الفني إلى الحياة .كما أن إتقان المناظر الطبيعية
ليس هو الــذي يحفز منهجه بقدر ما يحفزه
الغوص في التفاصيل الدقيقة التي نصادفها في
الطبيعة والحياة.

ً
دورا
التكنولوجيا لعبت
ً
مهما في مساعدة
المرشد المتحفي
التقليدي

عبدالرحمن عثمان

نهتم بتكوين فئة
المرشدين المتحفيين
وتنمية قدراتهم
المعرفية

الشرقي دهمالي

مبادرة متميزة
يقول الدكتور الشرقي دهمالي ،نائب
رئيس المنظمة العربية للمتاحف ،عضو
المجلس االستشاري للمجلس الدولي
للمتاحف ،المملكة المغربية :سعدنا كثير ًا
في المنظمة العربية للمتاحف باالنضمام
كشركاء في الدورة األولى لبرنامج المرشد
الثقافي كمبادرة متميزة للشيخة اليازية
بنت نهيان سفيرة الثقافة العربية التي
أطلقت هذه الفعالية الثقافية تحت شعار
«بالماضي نعبر للمستقبل» .وأضاف :هذا
البرنامج مهم جد ًا بالنسبة للمتاحف
العربية ،حيث يسلط الضوء على إحدى
أهم مهام المؤسسة المتحفية ،وهي
وظيفة اإلرشاد المتحفي ،ونحن في
المنظمة العربية للمتاحف نهتم كثير ًا
بتكوين فئة المرشدين المتحفيين
وتنمية قدراتهم المعرفية والعملية
للحفاظ على فعالية أدائهم المهني ،عبر
االطالع على أحدث التقنيات والمعارف في
هذا المجال المهم.

«القوافـي»:

الش ــارقة رائدة المبـ ـ ــادرات الثقافية
الشارقة (االتحاد)
صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة العدد الخامس والثالثون من مجلة
«القوافي» الشهرية ،وجاءت افتتاحية المجلة بعنوان «الشارقة رائدة المبادرات الثقافية»
وفيها :وألن الشارقة رائدة المبادرات الثقافية ،وخصوص ًا الشعرية منها ،وبعد أن أطلق
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم
صاحب
ّ
الشارقة ،مبادرة إقامة ملتقيات شعرية في الدول األفريقية ،فإن هذه المبادرات جديرة
باالهتمام واإلضاءة عليها وعلى أثرها في
المشهد الشعري ،وهو ما تطرحه المجلة في
باب «مسارات» .أما إطاللة العدد فحملت عنوان
«الوصف ..انعكاس لحياة الشاعر ومشاهداته»
وكتبه الشاعر الدكتور عبدالرزاق الدرباس.
وتطرق العدد في باب «مسارات» إلى مبادرة
حاكم الشارقة ،بإقامة ملتقيات إبداعية
شعرية إفريقية ،وكتبته الشاعرة الدكتورة
حنين عمر .وتضمن العدد لقاء مع الشاعر
اليمني محيي الدين جرمة ،وحاوره اإلعالمي
ممدوح عبدالستار .واستطلع الشاعر نزار أبو
دافع
ناصر ،آراء الشعراء عن مهنهم ،وهل هي
ٌ
حصار للقصيدة .وكتبت الباحثة
لإلبداع أم
ٌ
وهيبة قوية ،عن مدينة « َنفْ طة التونسية»
وما تزخر به من تاريخ وشعر .وحاورت الشاعرة
اإلعالمية منى حسن ،في باب «أجنحة»،
الشاعرة السودانية فاطمة عبد اللطيف.
وتنوعت فقرات «أصداء المعاني» بين حدث
وقصيدة ،ومن دعابات الشعراء ،وقالوا في،
الشعار.
فواز
ّ
وكتبها اإلعالمي ّ
غالف العدد (من المصدر)
واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير
الشاعر محمد البريكي ،بعنوان« :صداقة
الشعر وصداقة المستحيل» وجاء فيه :أصبح الشعر صديقاً ،على الرغم من أنه يأتي
متبسط
طيب الرائحة ،ويحيي الذين يحبونه ،وهو
بالمصادفة ،فهو مثل أواني الزهور ّ
ّ
يطيب
خيل إلينا أنه لن يأتي لغيابه المفاجئ،
ّ
وبديع ،يصافحنا أينما ذهبنا ،وكلّما ِ ّ
بكلمات غير متوقعة .إنه ال يحب الذين يركضون وراءه ،ويحب أكثر الذين
خاطرنا
ٍ
ينتظرون مواسمه ،دون أن يغلقوا باب الرجاء ،ويظنون أنه قادم كظالل الطيور ،إنه
يتشبث أكثر بمن خياالتهم كالنّ سائم ،ويفرحون بالمطر ،وبمناظر الحقول المثمرة،
ّ
الروح يحب الحياة إلى أقصى درجة،
ّ
ويتهيبون من جمال القرى .إنه كالحرير خفيف على ّ
وهو قادر على أن يأتي مع شعاع ضئيل يتسلّل من ثقب الباب ،وقادر على زيارتنا والناس
فيمس قلوبنا برفق ويقول :قوموا ..القصيدة في انتظاركم».
نيام،
ّ
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اﻹﻣﺎرات

أﺑﻮﻇﺒﻲ )اﻻﺗﺤﺎد(
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺠﻴﺮة ،اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻣﺲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﺠﻴﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻮ
ﻣﺠﻤﻊ زاﻳﺪ
ﺟﻴﺘﺴﻮ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ راﺑﻄﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ ،ﻓﻲ
ّ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻔﺠﻴﺮة ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﻼﻋﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺄداء
وﻧﺘﺎﺋﺞ »اﻟﺸﺮاع واﻟﺘﺠﺪﻳﻒ«

ﺗﺘﺼﺪر ﺑﻄــﻮﻟـــﺔ اﻟﻔﺠــﻴﺮة اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺠـﻮ ﺟﻴﺘﺴـــﻮ
أﺑﻮﻇﺒﻲ )وام(
أﻋﺮب اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان آل
ﻧﻬﻴﺎن رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺮاع واﻟﺘﺠﺪﻳﻒ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـ 28ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺎرح
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  2022ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪ
ﻓﻴﻬﺎ  4ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت »ذﻫﺒﻴﺘﺎن وﻓﻀﻴﺔ
وﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ«.
و ُأﻗﻴﻢ ﺣﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎم وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ،رﺋﻴﺲ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺸﺮاع ،وﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻤﺪان آل ﻧﻬﻴﺎن.
وأﺣﺮز اﻟﺒﺤﺎر اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﺤﻤﺎدي اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ
ﻗﻮارب إﻟﻜﺎ  ،4ﻛﻤﺎ أﺣﺮز اﻟﺒﺤﺎر ﺣﻤﺰة
آل ﻋﻠﻲ ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻗﻮارب إﻟﻜﺎ ،7
وﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻗﻮارب إﻟﻜﺎ  ،6أﺣﺮزت اﻷﺧﺘﺎن

ﺿﺤﻰ وﻏﻼ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺘﻴﻦ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻔﻀﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان آل
ﻧﻬﻴﺎن :ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن
إﻟﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺸﺮاع
واﻟﺘﺠﺪﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈرﺛﻨﺎ
اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻌﺮﻳﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮب ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻧﺎ
ﻟﻺﺧﻮة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﻦ ﺿﻴﺎﻓﺘﻬﻢ وﺣﻔﺎوة اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ اﻟﺮاﺋﻊ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺗﺨﻠﻞ ﺣﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎم ﻣﺸﻬﺪ راﺋﻊ
ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎء اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﷲ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻼﻋﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺸﺮاع ﻋﺎدل اﻟﺨﺎﻟﺪ ،اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺑﺒﺮوﻧﺰﻳﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻺﻟﻜﺎ  7ﻓﺌﺔ
اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ،وأﺷﺎد ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ
ﺑﻄﻞ اﻹﻣﺎرات ،واﻋﺘﺒﺮه ﻓﺨﺮ ًا ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وداﻓﻌ ًﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻟﻴﺤﺬوا ﺣﺬوه وﻳﺼﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻟﻮﺣﺪة
ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  800ﻻﻋﺐ
وﻻﻋﺒﺔ ﻣﻦ  50دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻤﻴﺰت
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول اﻟﺘﻲ أُﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻌﺔ أﺑﺴﻄﺔ ،ﺑــﺄداء رﻓﻴﻊ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺘﻤﻴﺰة ،وﺗــﺄﻟــﻖ ﻻﻓــﺖ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟــﻤــﻮاﻫــﺐ اﻟــﺼــﺎﻋــﺪة ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ
واﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ أﺑﺪوا ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ورﻏﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻼء ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ،
ﺑﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻣﺘﺎع اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺘﻲ
اﺣﺘﺸﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺟﺎت.
ﺣﻀﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟــﻴــﻮم اﻷول ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
اﻟﺰﻳﻮدي وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
واﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪان اﻟﺰﻳﻮدي رﺋﻴﺲ
اﺗــﺤــﺎد اﻟــﺘــﺎﻳــﻜــﻮاﻧــﺪو ،وﻣــﺤــﻤــﺪ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟــﻈــﺎﻫــﺮي ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﺗــﺤــﺎد اﻟﺠﻮ
ﺟﻴﺘﺴﻮ ،وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺗﺤﺎد
وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت.
ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﺗﺤﺎد اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ،
وﻋــﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻟــﺒــﻄــﻮﻟــﺔ ،ﻧــﻈـ ّﻢ ﻣﺮﻛﺰ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ورﺷﺔ
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وأﺛﺮ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻮن ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد.
وأﺳﻔﺮت ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻓﻮز أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪو
ﺟـــﺮوب ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻠﺖ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ  A.F.N.Tﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺻﻴﻒ،
واﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول ،اﺣﺘﻠﺖ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ،ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺰﻳﻮدي:

اﻟﻈﺎﻫﺮي:

اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮاﺻﻞ رﻳﺎدﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أﺑﺮز
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

دﻋﻢ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺠﻴﺮة
أﻛﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ

اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ وﺻﻴﻔﺔ ،واﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﺗﺴﻠّﻢ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
اﻟﺰﻳﻮدي وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
درﻋﻴﻦ ﺗﺬﻛﺎرﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ
وﻧــﺎدي اﻟﻔﺠﻴﺮة ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮ
دﻋﻤﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ،
وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓــﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ
رﻳﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت ذات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ.
وﻗــﺎل ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ،إن اﻹﻣ ــﺎرات ﺗﻮاﺻﻞ
ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻮﻃﻨﺎً ﻟﻠﺠﻮ
ﺟﻴﺘﺴﻮ ،وﻟ ّﻌﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟــﺬي ارﺗﺴﻢ
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ زاﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﺧﻴﺮ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ دوﻟﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻛﺒﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .وأﺛﻨﻰ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ دور اﺗﺤﺎد
اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ وﺟﻬﻮده اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻧﺘﺸﺎر رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ وإﻓﺴﺎح
اﻟــﻤــﺠــﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻣ ــﺎم أﻛــﺒــﺮ ﻋﺪد
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺎق اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧ ّﻮه ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ،
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ وﻣﺎ وﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ،ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ أن
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺒﺪو أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﺎً.
وﺗﻘﺪم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗــﺤــﺎد ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳــﺎت
اﻟﺸﻜﺮ واﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮ إﻟــﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻟــﻲ ﻋﻬﺪ
اﻟﻔﺠﻴﺮة ،ﻟﻠﺪﻋﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي
ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺳﻤﻮه ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ،
واﻟﺬي ﻛﺎن أﻛﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ ،ﻣﻨﻮﻫﺎً ﺑــﺄن دﻋﻢ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺮﻛﻴﺰة
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
وﺛـ ّﻤــﻦ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ
و ّﻓــﺮﻫــﺎ ﻣﺠﻤﻊ زاﻳ ــﺪ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ ﻟﻬﺬا
اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻬﻢ ،ﻣﺆﻛﺪاً أن ﻫﺬا اﻟﺼﺮح
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻨﺠﻮم ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗ ــﺎل :ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ

إﻣﺎرة اﻟﻔﺠﻴﺮة ﺟﻬﻮد اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ إﻣــﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن اﻹﻗﺒﺎل
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﺑﻔﻀﻞ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺠﻴﺮة.
وأوﺿﺢ اﻟﻈﺎﻫﺮي أن ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﺠﻴﺮة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺿﻤﻦ أﺟــﻨــﺪة ﺑﻄﻮﻻت
اﻻﺗﺤﺎد وراﺑﻄﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﺠﻮ
ﺟﻴﺘﺴﻮ ،وﻻ أ ّدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرﻫﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻧﺠﺎﺣﻬﺎ اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
وﺣﺮص اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮك
ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺌﺎت
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟﻼﻋﺒﺎت ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺎﻓﺔ.
ﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪان
اﻟﺰﻳﻮدي رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺘﺎﻳﻜﻮاﻧﺪو ،إن
أﺟــﻮاء اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ واﻟــﺪول ﺗﻌﻜﺲ
أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ واﺣﺪة
ﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﻄﻮﻻت اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ ﻓﻲ إﻣﺎرة
اﻟﻔﺠﻴﺮة واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺷﻬﺪت ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻔﺠﻴﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ ﻋﻬﺪاً ﺟﺪﻳﺪاً
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺘﺮول أدﻧــﻮك واﺗﺤﺎد اﻟﺠﻮ ﺟﻴﺘﺴﻮ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮر رﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺠﻮﺟﻴﺘﺴﻮ.
وﺗﺸﺎرك أدﻧــﻮك ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻔﺮﻳﻖ
ﺧﺎص ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
اﻷﻗﻮﻳﺎء واﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ.

 6ودﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻨﻤﺴﺎ

»اﻟﺰﻋﻴﻢ«

ﻣﻌﺘﺰ اﻟﺸﺎﻣﻲ )دﺑﻲ(
دﺷﻦ اﻟﻌﻴﻦ ،أﻣﺲ ،ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻋﺒﺮ  3ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﻤﺮ
 52ﻳﻮﻣﴼ ،وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺣﺘﻰ 20
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻣﻮﻋﺪ
اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﻖ »ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ« ،وﻳﺪﺧﻠﻪ
»اﻟﺰﻋﻴﻢ« ﺑﺪواﻓﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
أﻟﻘﺎﺑﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗُﻮج ﺑﺪوري أدﻧﻮك
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ وﻛﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑــــــ  3ﻣﺮاﺣـــــﻞ أﺳــــــــﺎﺳﻴـــﺔ
رﻳﺒﺮوف

ﻳﺪرك اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ أن رﺣﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻠﻘﺐ،
وإﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻟــﻘــﺎب ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ
اﻟﺴﻬﻞ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ووﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﺪرات
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻘﺎب ،ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎرﻗﺔ واﻟﺠﺰﻳﺮة
واﻟــﻮﺣــﺪة وﺷــﺒــﺎب اﻷﻫــﻠــﻲ ،ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺴﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة رﻳﺒﺮوف ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ
»اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ« ﻋﻠﻰ  3ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑــﺪأت اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
أﻣﺲ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ،
ﻋﻠﻰ أﺑ ــﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺑــﺪء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻴﺎﻗﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم  18ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺠﺎري ،وﻗﺒﻞ
اﻧﻄﻼق اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ،ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﺑــﺪء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات
ﻟﻤﺪة  13ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ  19إﻟــﻰ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﺟﻮﺟﻴﻨﺞ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﺸﻬﺪ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺪﻧﻲ
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻠﻴﺎﻗﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ
وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ،وﻳﺘﻮﻗﻊ
أن ﻳﺨﻮض »اﻟﺰﻋﻴﻢ« ودﻳﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى،
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ،وﻣﺪى
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ،ﻣﻦ
 31ﻳﻮﻟﻴﻮ إﻟــﻰ  20أﻏﺴﻄﺲ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﻨﺒﺮج
ﺑﺎﻟﻨﻤﺴﺎ ،وﺗﺸﻬﺪ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ
اﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ »اﻟﻔﻮرﻣﺔ« اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳﺎت،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺨﻮض »اﻟﺰﻋﻴﻢ«  6ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﺪرﺟﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮب
واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ،ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻮم  21أﻏﺴﻄﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ
اﻟﻼﻋﺒﻮن ﻋﻠﻰ راﺣﺔ  48ﺳﺎﻋﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ

اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻌﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻋــﻮدة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪوري ﻳﻮم  2و 3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ رﻳﺒﺮوف اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻹﻋــﺪاد اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  23ﻻﻋﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﺧﻼل
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،اﻟــﺬي ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻔﺎت واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ أﻳﻀﺎً.
وﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﺮة ﺑﻨﺎدي اﻟﻌﻴﻦ،
ﺗﻜﺜﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻢ ،ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت
اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪم
وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺟﻮاﻧﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺪرس اﻟﻨﺎدي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺪﻻء ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﻳﻞ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.

ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﺎدي ﻟﻤﺪة  3ﻣﻮاﺳﻢ
أﺑﻮﻇﺒﻲ )اﻻﺗﺤﺎد(
ﺗﻌﺎﻗﺪت ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻨﺎدي اﻟﻮﺣﺪة ،ﻣﻊ
زاﻳﺪ اﻟﺤﻤﺎدي ﺣﺎرس اﻟﻈﻔﺮة ،واﻟﺬي ﻟﻌﺐ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺧﻮرﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻹﻋﺎرة ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة  3ﻣﻮاﺳﻢ ،ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﺮ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪه ﻣﻊ »اﻟﻔﺎرس« ،اﻋﺘﺒﺎر ًا
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .2025وأﺑﺪى
زاﻳﺪ اﻟﺤﻤﺎدي ﺷﻜﺮه واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻟﺜﻘﺔ ﻗﻴﺎدة
وإدارة ﻧﺎدي اﻟﻮﺣﺪة ،ﻣﺆﻛﺪ ًا ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻨﺎدي وﺟﻤﺎﻫﻴﺮه.
وﺗُ ﻌﺪ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺤﻤﺎدي ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ »اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ« ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﺗﻴﺠﺎﻟﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻜﺸﻒ إدارة اﻟﻨﺎدي
ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻟﺪﻋﻢ
ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﻟﻮﻛﺎس

أول ﺻﻔﻘﺎت
أﺟــﺎﻧﺐ »اﻟﻌﻤﻴﺪ«

رﺿﺎ ﺳﻠﻴﻢ )دﺑﻲ(
ﺗﻌﺎﻗﺪت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻊ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎس أﻟﻔﻴﺲ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ
ﺑﺎس ﻻﻣﻴﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﻟﻴﻜﻮن أول ﺻﻔﻘﺎت »اﻟﻌﻤﻴﺪ« ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،ﺑﻀﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﻤﻘﻴﻢ
ﻳﻮري ﻓﻴﺮﻳﺮا ﻟﻴﻤﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﻮﺗﺎﻓﻮﺟﻮ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ.
وﺳﺒﻖ أن ﻟﻌﺐ ﻟﻮﻛﺎس أﻟﻔﻴﺲ » 30ﻋﺎﻣﺎً« ﻣﻊ  11ﻧﺎدﻳ ًﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺪوري اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،وﺑﺪأ ﻣﺸﻮاره ﻣﻊ »اﻟﺴﺎﺣﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة« ﻋﺎم .2012

أﻧﺲ ﺟــــﺎﺑﺮ:
روﻧﺎﻟــــﺪو »ﻣﺼـــــــﺪر إﻟﻬــــــﺎم«
ﺗﻮﻧﺲ )د ب أ(
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺠﻤﺔ اﻟﺘﻨﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﻧﺲ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﺷﻐﻔﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑﻠﻌﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم وﻓﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻤﻔﻀﻞ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ واﻟﻼﻋﺐ
اﻟﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟﺪو.
وﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ »ﺑﻲ.
ﺑﻲ.ﺳﻲ.ﺳﺒﻮرت« ،ﻗﺎﻟﺖ أﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻫﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺪور
اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ دورة وﻳﻤﺒﻠﺪون ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻄﻮﻻت »اﻟﺠﺮاﻧﺪ
ﺳﻼم« اﻷرﺑﻊ ،إﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻻﻋﺒﺔ ﺗﻨﺲ ،ﻻﺣﺘﺮﻓﺖ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم .وأﺿﺎﻓﺖ :أﺣﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،وأﻧﺎ
ﻣﻌﺠﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻜﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ،إﻧﻪ
رﻳﺎﺿﻲ راﺋﻊ وﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻟﻌﺐ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻣﻊ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ ﻳﺤﻤﻞ إﻣﻀﺎءه ﻛﺎن
ً
ﻣﺬﻫﻼ .وﺗﺤﺮص اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻤﺪرﺟﺎت ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﺟﻮ
ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ﻣﻌﻘﻞ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﻛﻠﻤﺎ
ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ دورة ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﺲ.
وﻗﺎﻟﺖ :أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ رﻳﺎل
ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﻔﻀﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ،ﺣﺰﻧﺖ ﻛﺜﻴﺮ ًا
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎدر ،ﻟﻜﻨﻲ أﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻛﻤﺎ أﺗﺎﺑﻊ اﻟﺮﻳﺎل .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺷﻐﻔﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻟﻤﻠﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،إﻻ أن اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻟﻘﺎء
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ،وﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا :أﺗﻤﻨﻰ أن أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﺎ،
واﻵن أﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺠﻌﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ أﻳﻀ ًﺎ وإذا ذﻫﺐ إﻟﻰ
أي ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻓﺴﺄدﻋﻢ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ.
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بولندا تستضيف المحطة الخامسة

«نخبة الخيول» فــي تحـــدي كـــأس رئيس الدولـــــة
أبوظبي (االتحاد)
تستضيف بولندا اليوم ،المحطة
الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب
السمو رئيس الدولة للخيول العربية
األصيلة بنسختها التاسعة والعشرين،
وذلك في مضمار سلوزويك في
العاصمة وارسو ،لتواصل الكأس الغالية
تأكيد مكانتها وريادتها العالمية
بالتألق في المحطات األوروبية.
وتحظى سلسلة سباقات الكأس
الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،
إلعالء نهج المغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،في
تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي
األصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم
وتنمية حضوره في أهم المهرجانات
والسباقات العالمية والحفاظ على
مسيرته األصيلة.

الحدث يحقق منجزات
مهمة ومكتسبات مميزة
بالمضامير األوروبية

)1( pic

تشهد المحطة البولندية مشاركة مجموعة مميزة من نخبة
الخيول ،التي تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا،
للتنافس في لقب السباق الــذي يقام لمسافة  2400متر ضمن
فئة «ليستد» ،والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات
فما فوق ،حيث يشارك في تحدي المحطة البولندية «زينهاف»
المنحدر من نسل «إيه أف البحر  -زينهوبي بنت دورمان» والذي
يعود إلسطبالت «وواو» ،إلى جانب «الجاسم» المنحدر من نسل
«عاصي  -سلينن جيرل بنت دورمــان» للمالك ايرو بيجاسوس،
و«جينسك» المنحدر من «نو ريسك الموري  -جينزه بنت تورنادو
دي ســيــراه» للمالك والــمــدرب أم بوركووسكي ،و«شــرم الشيخ»
المنحدر من نسل «المامون مونلو  -سري النكا بنت ديلجانس»
للمالك مزرعة هاندولو ،و«أثال بنت جيفارا» من نسل «نو ريسك
الموري  -جيفارا بنت عامر» للمالك عدنان النعيمي ،و«تارانوم»

مطر اليبهوني

المنحدر من نسل «الجبر  -تانيا دو كلوس بنت كربالء» والذي يعود
إلسطبالت ليوا والمربي شادويل ،وأخيراً يشارك في السباق «هان
رستبان» المنحدر من نسل «عاصي  -إش أن رنا» للمالك كوال أي
بي السكووسكا.
من جهته ،أكد مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا
المنظمة المشرفة على سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية،
على أهمية المنجزات الكبيرة التي تواصل تحقيقها الكأس الغالية
في المضامير األوروبية ،معرباً عن سروره بالوصول لمحطة بولندا
وسط أصداء واسعة ونجاحات كبيرة ،مؤكداً أن محطة بولندا تُعد
من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية ،لما لها من
قيمة كبيرة لدى مالك ومربي الخيل العربي وتحظى بجماهيرية
كبيرة ،وكذلك تحظى باهتمام إعالمي وترويجي لرسالة اإلمارات
السامية.

من جانبه ،قال فيصل الرحماني المشرف العام لسباقات كأس
رئيس الدولة للخيول العربية :نفخر بمواصلة أهــداف ورسالة
الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير األوروبية ،ومن هنا جاءت
لتؤكد مكانتها وقيمتها المرموقة في بولندا ،التي تعد من المحطات
المهمة وذات الحضور البارز في اإلنتاج والحفاظ على مسيرة
الخيل العربي ،بما يتماشى مع خططنا الطموحة لدعم مسيرة
مالك ومربي الخيل العربي في العالم أجمع ،مشيداً بالمشاركة
المميزة في سباق بولندا والذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية.
وأض ــاف :الــدعــم السخي واالهــتــمــام المباشر مــن قبل سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،أحدث نقلة نوعية في مسيرة
الخيل العربي على الصعيد العالمي ،وساهم بتجسيد مكتسبات
كبيرة لمسيرة لكأس الغالية ،في ظل اإلنجازات المهمة واألصداء
الواسعة التي يحققها الحدث في كل محطة.

السباق قيمة كبيرة
لدى مالك ومربي الخيل
العربي
فيصل الرحماني

كأس الوثبة ستاليونز
فــي ضيافـــة بومبـادور
تـ ــأتـ ــي إق ـ ــام ـ ــة س ــب ــاق ــات
المهرجان ،تنفيذاً لتوجيهات
سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس
مــجــلــس الـــــــوزراء وزي ــر
شـ ــؤون الــرئــاســة ،وهــو
حدث دولي مهم ينظم في
العديد من الدول ،وذلك بهدف الترويج لسباقات
الخيول العربية األصيلة في جميع أنحاء العالم.
وخصص كأس مزرعة الوثبة لمسافة
 1200متر البالغة جائزته المالية
 12.000يــورو ،للخيول الناشئة
فــي ســن ثــاث ســنــوات فقط،
وتشارك فيه  6خيول ،لم يسبق
لها المشاركة في السباقات،
س ــوي «بــيــك دوس ـ ــاو» لــفــردريــك
جياكوب ،الذي حل خامساً في مشاركته
الوحيدة ،ويشرف عليه ام جارنييه،
ويقوده جيوسيب كولتراو.
وينافس في لقب السباق «جاويد»

أبوظبي (االتحاد)

يستضيف مضمار بومبادور الفرنسي عصر اليوم،
فعاليات كأس الوثبة ستاليونز التي تقام تحت
مظلة النسخة الـ  14من مهرجان سباقات سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول
العربيةاألصيلة.

الشاويش

يعـــــود إلى حراســــــة عريـــن «الصقــور»
رأس الخيمة (االتحاد)

تعاقد نادي اإلمارات مع الحارس إبراهيم عبداهلل الكعبي
«الشاويش» لمدة موسمين ،في صفقة انتقال حر ،قادماً من
العين ،ليخوض مع «الصقور» الموسم المقبل لدوري الدرجة
األولى ،وسبق للكعبي اللعب للفريق في دوري المحترفين،
قبل أن ينتقل إلى الظفرة ،ومنه إلى الفجيرة ودبا الحصن
والعروبةوالعين.
وأبــدى الكعبي سعادته بالعودة إلى «الصقور» مجدداً،
ووصف النادي بأنه بيته ،وقال :وقعت عقداً لمدة عامين،
ولدي قناعة كبيرة وثقة بأنني سأظهر مع فريقي في دوري
المحترفينمجدداً.
ووجه الكعبي الشكر إلى يوسف البطران رئيس مجلس
إدارة نادي اإلمــارات ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وهادف
سيف مدير الفريق ،وأيضاً العين الذي يعتبر آخر ٍ
ناد
له لعب لــه .قبل االنتقال إلــى اإلم ــارات ،وقــال :افتخر
بأنني لعبت مع «الزعيم» ،واعترف بأنه كان حدثاً ساراً
لي وألسرتي ،وفخور بوجود العين ضمن قائمة األندية
التي لعبت لها ،وحراسة المرمى ليست الحلقة األضعف
في «دورينا» ،وافتخر بكل فريق لعبت له .وأضــاف :لم
أشارك مع العين كثيراً ،ولكن مجرد انضمامي إلى القائمة
يضاف إلى سيرتي الذاتية ،إال أن عدم المشاركة يأتي
بسبب وجود خالد عيسى الذي يعتبر خبرة كبيرة للفريق
وللمنتخب ،ودوره مع «الزعيم» ال يقل عن البا وجوانكا
وسفيان رحيمي ،وعادة يتم التركيز على المهاجمين ،ومن
يصنعون األهداف ،ولكن في رأيي دور خالد عيسى مؤثر،

وكان أحد أسباب فوز العين بالدوري.
وقال :خالل فترتي بالعين استفدت من التدريب ،بجوار
خالد عيسى ،وتعلمت منه الكثير ،كما تعلمت من حراس
آخرين كبار دعموني ووقفوا بجانبي خالل مشواري
في كل األندية التي لعبت لها ،والمال لم يكن العامل
الحاسم في قراري بالعودة إلى نادي اإلمارات،
ولــكــن أبــحــث عــن فــرصــة الــمــشــاركــة في
المباريات ،وعمري 29عاماً ،وحان الوقت
ألقدم نفسي ،وأظهر قدارتي الحقيقية،
خاصة أنني لم أحقق كل طموحاتي في
كرة القدم ،وما زلت أطمح إلى اللعب
مع المنتخب ،وهذا لن يحدث إال إذا
شاركت في المباريات.
وأشار إلى أنه استفاد من تجاربه
السابقة وصــقــل موهبته ،وداف ــع
الــشــاويــش عــن حـ ــراس المرمى
بالدولة ،وقال :ال توجد مشكلة في
مركز الحراسة ،ولدينا حراس
متميزون مثل خالد عيسى وعلي
خصيف والــشــامــســي وشمبيه
وماجد ناصر والظنحاني وعادل
الحوسني وعلي الحوسني وعلي
الوالي وجمال عبداهلل وغيرهم ،وال أتفق مع
من يقولون إن كرة اإلمارات تعيش أزمة حراسة
مرمى ،أو أنها الحلقة األضعف في «دورينا» ،بل
هي نقطة قوة.

لكاثرين لوميت ،بإشراف دي جوليمين ،وقيادة
ألكساندر جــافــان ،و«سامبورستا» لباتريك
سانت مارتا ،بإشراف فيليب سوجرب ،وقيادة
لوكاس أرماند ،و«جاك آمي» لمانويال ديفارو،
بإشراف أي ار سيمون وقيادة سامي لي.
وهــنــاك ابــن «مــهــاب» الــجــواد «جامايكا دو
بوزلس» لمارسيل ميزي ،بإشراف أي ديلوفا،
وقــيــادة انــطــويــن وي ــرل ،و«جــنــكــل هايبوليت»،
ألسامة الدافع ،وإشراف شارل جوردين.
ويــدعــم ويــرعــى الــمــهــرجــان دائـ ــرة الثقافة
والــســيــاحــة ،ومــجــلــس أبــوظــبــي الــريــاضــي،
واألرشيف الوطني الشريك الرئيسي ،واتصاالت
الشريك الرسمي ،والوطنية لألعالف الشريك
االســتــراتــيــجــي ،وط ــي ــران اإلمــــــارات الــنــاقــل
الرسمي ،ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان ،وأريج
األميرات ،وعمير بن يوسف للسفريات ،وقناة
ياس ،واالتحاد النسائي العام ،والمجلس األعلى
لألمومة والطفولة ،وشركة فيوال ،ونادي أبوظبي
للفروسية ،وجمعية اإلمــارات للخيول العربية
األصيلة.

ً
مديرا لفــريق الرمـ ــس
علـــــي ربيع
رأس الخيمة (االتحاد)
عين الرمس الالعب السابق علي ربيع مدير ًا للفريق األول لكرة القدم ،ويعتبر
ربيع أحد أبناء النادي ،وتــدرج بالمراحل السنية ،وصـ ً
ـوال إلى الفريق األول،
قبل أن ينتقل إلى اإلمارات ،ولعب أيض ًا مع والوصل والشعب وعجمان والعروبة
والحمرية ودبا الحصن والمنتخب األول ،وتأتي الخطوة لالستفادة من خبراته
ودعم الطاقم اإلداري للفريق.
ومن جهته ،تقدم علي ربيع بالشكر إلى مجلس إدارة الرمس بقيادة سالم
سلطان ،مؤكد ًا أنه عاد إلى بيته ،من خالل موقع آخر ،مبدي ًا سعادته واستعداده
لخدمة الفريق ،معتبر ًا أن العمل في الرمس واجب ًا ورد الجميل ،وقــال :إدارة
النادي حملتني مسؤولية كبيرة ،ومنحتني ثقة أتمنى أن أكون في
محلها ،وسأقدم كل خبراتي وتجاربي في مشواري الطويل
مع كــرة القدم لمصلحة الفريق ،وسأعمل مع اإلدارة
للمساهمة في تحقيق األهداف والطموحات المرجوة.
وأضاف :أنا واحد من محبي الرمس ومشجعيه ،قبل
أن أكــون مدير ًا للفريق ،وأتمنى مثل اآلخرين رؤية
الرمس في المقدمة دائم ًا ،وأدرك أن الكثير من العمل
ينتظرني ،ولكني لن أدخر جهداً.
وطــالــب علي ربيع أهــل الــرمــس وجمهور الفريق
وكل محبيه بدعمه في المرحلة المقبلة والوقوف
خلفه ،وااللتفاف حــول فريقهم الــذي قــال إنــه بحاجة
إلــى كــل أبنائه فــي المرحلة المقبلة،
مشيدا بمدير الفريق السابق خالد
عبداهلل ،مشير ًا إلى أنه اجتهد
وعمل بإخالص ،من أجل خدمة
نــاديــه ،وسيكمل ما بــدأه من
عمل.

www.alittihad.ae

ﻣﻴﻼن وﻓﻠﻮرﻧﺘﺴﻲ »ﺗﻌـﺎﻗــﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ«
ﻣﻴﻼﻧﻮ )أ ف ب(

اﻷﺣﺪ  4ذي اﻟﺤﺠﺔ 1443ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟﻴﻮ 2022م

ً
دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻟﻘﺐ »ﺗﻮر دو ﻓﺮاﻧﺲ«

ﻗﺮر ﻣﻴﻼن ،اﻟﻤﺘﻮج ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ
 ،،2011اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺪوﻟﻲ أﻟﻴﺴﺎﻧﺪرو ﻓﻠﻮرﻧﺘﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ روﻣﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻌﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻹﻋﺎرة ،وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ،وأﻓﺎد ﻣﻴﻼن ﺑﺄن اﺑﻦ اﻟـ 31ﻋﺎﻣﴼ وﻗﻊ
ﻋﻘﺪﴽ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ  .2025وﺧﺎض ﻓﻠﻮرﻧﺘﺴﻲ  30ﻣﺒﺎراة ﻣﻊ ﻣﻴﻼن
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺑﻴﻨﻬﺎ  24ﻓﻲ اﻟﺪوري.
وﺑﺪأ ﻓﻠﻮرﻧﺘﺴﻲ ﻣﺸﻮاره ﻓﻲ اﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﺮوﻣﺎ ﺣﻴﺚ ُوﻟِ َﺪ،
وﺳﺠﻞ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻋﺎم  2011ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﺨﻮض 279
ﻣﺒﺎراة ﺑﻘﻤﻴﺺ »اﻟﺠﺎﻟﻮروﺳﻲ« ،ﻣﺴﺠ ًﻼ ﻓﻴﻬﺎ  28ﻫﺪﻓﴼ »ﻟﻌﻞ
أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﺿﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﻋﺎم  ،«،«2015وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ.

object

ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺑﺎﻧﻜﻮك

ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺠﻮدو ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ
واﻟﺸﺒﺎب ﻳﺒﺪأ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻔﺠﻴﺮة

اﻟﺠﻮدو ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳﻴﺎ )اﻻﺗﺤﺎد(

اﻟﻔﺠﻴﺮة )اﻻﺗﺤﺎد(

ﺑﻮﺟﺎﺗﺸﺎر ﻳﻔﻮز ﺑﺎﻟﻘﻤﻴﺺ اﻷﺑﻴﺾ ﰲ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ
ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ )وام(

ﻗﺪم اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﺗﺎدي ﺑﻮﺟﺎﺗﺸﺎر ﻧﺠﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻹﻣﺎرات
ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﺴﺒﺎق ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺟﺎت »ﺗﻮر دو ﻓﺮاﻧﺲ« ،وأﺣﺮز اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺴﺒﺎق ﻟﻴﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻘﻤﻴﺺ اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻠﺴﺒﺎق.
واﻧﻄﻠﻘﺖ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺴﺒﺎق ﺿﺪ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر

ﻣﻤﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪاﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ ،وﻗﻄﻊ
ﺑﻮﺟﺎﺗﺸﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎق ﻓﻲ 15
دﻗﻴﻘﺔ و 24ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻔﺎرق  7ﺛﻮان ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ
إﻳﻒ ﻻﻣﺒﺎر دراج ﻓﺮﻳﻖ »ﻛﻮﻳﻚ-ﺳﺘﻴﺐ أﻟﻔﺎ ﻓﻴﻨﻴﻞ«،
وﺑﺜﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎوت ﻓﺎن آرت
»ﺟﻤﺒﻮ-ﻓﻴﺰﻣﺎ« .وﻛﺎن أداء ﺑﻮﺟﺎﺗﺸﺎر ﻣﺘﻤﻴﺰاً ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـ 13ﻓﻲ

أول  6.6ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر ،ﻗﺪم اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ أدا ًء
ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎق ﺣﺘﻰ ﺧﻂ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻟﻴﺤﺠﺰ ﻣﻜﺎﻧﺎً
ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
وﻳﺘﺼﺪر ﺑﻮﺟﺎﺗﺸﺎر اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب،
وﺳ ــﻮف ﻳــﺮﺗــﺪي اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻷﺑــﻴــﺾ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ  202.2ﻛﻢ ﺑﻴﻦ روﺳﻜﻴﻠﺪ وﻧﻴﺒﻮرج،
ﻋﺒﻮراً ﺑﺠﺴﺮ »ﺟﺮﻳﺖ ﺑﻴﻠﺖ ﺑﺮﻳﺪج« ،اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮد
اﻟﺪراﺟﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺗﻤﺘﺪ  18ﻛﻢ ﺗﻬﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎح.

»اﻟﻌﻤﻴﺪ« ..أول اﻷﻧﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺤﻀﻴﺮات اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ
رﺿﺎ ﺳﻠﻴﻢ )دﺑﻲ(

دﺷـــﻦ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﻨــﺼــﺮ ﺗــﺤــﻀــﻴــﺮاﺗــﻪ
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟــﻜــﺮوي اﻟﺠﺪﻳﺪ -2022
 ،2023ﻣــﻊ ﺑــﺪء اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟــﻼﻋــﺒــﻴــﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟــﺴــﻌــﻮدي
اﻷﻟــﻤــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ دﺑ ــﻲ ،ﺗﺤﺖ إﺷــﺮاف
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻄﺒﻲ ،واﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﻬﺎ إﺟﺮاء
ﻗﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻴﻔﺎ اﻟــﺪوﻟــﻲ ،ﻟﻴﻜﻮن أول اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﺷــﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻳــﺨــﻮض اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ »اﻷﺣـــﺪ« أول
ﺣﺼﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺗــﺤــﺖ ﻗ ــﻴ ــﺎدة اﻟـــﻤـــﺪرب اﻷﻟــﻤــﺎﻧــﻲ
ﺛﻮرﺳﺘﻦ ﻓﻴﻨﻚ ،اﻟــﺬي ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﻬﻤﺔ
رﺳــﻤــﻴ ـﺎً ﻣــﻊ »اﻟــﻌــﻤــﻴــﺪ« ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺗﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺧﻠﻔﺎً ﻟﻠﻤﺪرب اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺳﺎﻟﻢ رﺑﻴﻊ ،اﻟــﺬي ﻗﺎد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ
رﺣﻴﻞ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ راﻣﻮن دﻳﺎز.
ﻛــﺎﻧــﺖ إدارة اﻟــﻨــﺎدي ﻗــﺪ دﺷﻨﺖ

ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻨﺼﺮ )اﻻﺗﺤﺎد(

ﺗﻌﺎﻗﺪات اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳــﻮري ﻓﻴﺮﻳﺮا ﻟﻴﻤﺎ ﻣﺪاﻓﻊ
ﺑﻮﺗﺎﻓﻮﺟﻮ اﻟــﺒــﺮازﻳــﻠــﻲ ،ﻟﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ وﻫﻢ

اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺟﻠﻮﺑﻴﺮ ﻟﻴﻤﺎ ،واﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ ،اﻟــﻤــﻘــﻴــﺪﻳــﻦ ﻓﻲ
اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول ،ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ
ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻠﻴﺤﻞ ووﻳﺴﻠﻲ أوﻟﻴﻔﻴﺮا

ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖ  21ﻋﺎﻣﺎً.
وﻣـــﻦ اﻟــﻤــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗــﻌــﻠــﻦ إدارة
»اﻟﻌﻤﻴﺪ« ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗــﺒــﺎﻋــﺎً ،ﺑــﻌــﺪ رﺣــﻴــﻞ ﺿــﻴــﺎء ﺳــﺒــﻊ،
وﺗــﻴــﺠــﺎﻟــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻋ ــﺎد إﻟ ــﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻮﺣﺪة ،وﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺻﻔﻘﺔ
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻮﻛﺎس أﻟﻔﻴﺲ » 29ﻋﺎﻣﺎً«،
ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎس ﻻﻣﻴﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﻫﻨﺎك
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ﺗﻀﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ﻣــﺎورﻳــﺴــﻴــﻮ ﺟــﻮﻧــﻴــﻮر ﻻﻋ ــﺐ وﺳــﻂ
ﺑﺎﻧﺎﺛﻴﻨﺎﻳﻜﻮس اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ،
إﻻ أن اﻟــﻤــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻟــﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ »ﻧﻴﻮﻟﻮك« ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹداري ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ
ﻃــﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
أﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮاً ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﺮة ﺑﺎﻟﻨﺎدي،
وﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻔﻼﺳﻲ إدارﻳﺎً ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻷول.

ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺠﻮدو ﻟﻠﺸﺒﺎب
واﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻏ ــﺪاً ،ﻓــﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﺑــﺎﻟــﻔــﺠــﻴــﺮة ،وﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ  8ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،اﺳﺘﻌﺪاداً
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗــﻘــﺎم ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺎﻳــﻼﻧــﺪﻳــﺔ
ﺑﺎﻧﻜﻮك ،ﻣﻦ  16إﻟﻰ  22ﻳﻮﻟﻴﻮ،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  9ﻻﻋﺒﻴﻦ ،اﺧﺘﺎرﺗﻬﻢ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗــﺮﻗــﺒـﺎً ﻟﻠﺘﺤﺪي
اﻟ ــﻘ ــﺎري ،وﻫ ــﻢ ﻟــﻔــﺌــﺔ اﻟــﺸــﺒــﺎب:
أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ،زاﻳﺪ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻨﻘﺒﻲ
»اﺗــﺤــﺎد ﻛﻠﺒﺎء« ،وﺳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻘﺒﻲ
»اﻟﻔﺠﻴﺮة ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ« ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺿﻤﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ ﺣﻤﺪ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ »ﺧﻮرﻓﻜﺎن« ،وﻣﻨﺼﻮر
ﺟﻤﻌﺔ ،وﻣﺎﻧﻊ ﺟﻤﻌﺔ ،وﺧﺎﻟﺪ وﻟﻴﺪ
»اﻟ ــﺸ ــﺎرﻗ ــﺔ« ،وﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــﺒــﺪاﷲ
»اﻟــﻨــﺼــﺮ« ،وﺣــﻤــﻴــﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ
»اﺗﺤﺎد ﻛﻠﺒﺎء« ،ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪرب
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ أﺷﻴﺪو ﻛﻮﻛﻲ ،واﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺷﻌﺒﺎن اﻟﺴﻴﺪ،
وﺳــﺘــﻜــﻮن ﺗــﺪرﻳــﺒــﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺼﺎﻋﺪ ﺑﺼﺎﻟﺔ ﻧــﺎدي اﻟﻔﺠﻴﺮة
ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻔﻨﺪق
اﻳﺒﻴﺲ اﻟﻔﺠﻴﺮة.
ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ ،أﺷـــﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺛﻌﻠﻮب اﻟــﺪرﻋــﻲ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﺗــﺤــﺎد اﻟــﻤــﺼــﺎرﻋــﺔ واﻟ ــﺠ ــﻮدو،

روﻣﺎ )روﻳﺘﺮز(

ﻋﻴﻨﺖ راﺑﻄﺔ أﻧﺪﻳﺔ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﻣﺎرﻳﺎ
ﺳﻮل ﻓﻴﺮﻳﺮي ﻛﺎﺑﻮﺗﻲ ،ﻹدارة ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ  ،2023-2022ﻟﺘﺼﺒﺢ
أول اﻣﺮأة ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وأﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﺮﻳﺮي ﻛﺎﺑﻮﺗﻲ » 31ﻋﺎﻣﺎً« أول اﻣــﺮأة ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺒﺎراة ﻛﺎن
ﻃﺮﻓﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﺮق دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﻦ واﺟﻪ
ﻛﺎﻟﻴﺎري ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺳﻴﺘﺎدﻳﻼ ﻓﻲ ﻛﺄس إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻴﺴﻲ وروﻧﺎﻟﺪو وﻧﻴﻤـﺎر!

»ﻣﻴﺴﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم«
ﻳﻨﺘﻘـــــﻞ إﻟـــــﻰ ﻓﺮﻧﺴـــــﺎ
ﺳﻠﻄﺎن آل ﻋﻠﻲ )دﺑﻲ(

ﻓﻲ ﻣــﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺧﺮﺟﺖ اﻷﺧﺒﺎر ﺣﻮل ﻋﺪم وﺻﻮل
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻧﺠﻢ اﻟﻜﺮة اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻧﺠﻮﻳﻦ ﻛﻮاﻧﺞ ﻫﺎي
وﻧﺎدﻳﻪ ﻫﺎﻧﻮي إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ رﻏﺒﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ أوروﺑﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث أﺧﻴﺮاً.
ﺗﻌﺎﻗﺪ »ﻣﻴﺴﻲ« اﻟﻜﺮة اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎً ﻣﻊ ﺑﺎو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
واﻟﺬي ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ دوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ،
وأﺟﺮى ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ،وأﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻤﺪة
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺤﻘﻘﺎً ﺟﺰءاً ﻣﻦ
ﺣﻠﻤﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ،وﺗﻨﺎزل ﻛﻮاﻧﺞ ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﺴﻠﻢ أﻋﻠﻰ راﺗﺐ ﻟﻼﻋﺐ ﻓﻴﺘﻨﺎﻣﻲ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻻﺣﺘﺮاف.
وﻳــﻌـ ّﺪ ﻛــﻮاﻧــﺞ ﺛﺎﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﻴﻦ ،اﺣﺘﺮاﻓﺎً
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻟﻌﺐ آﺧــﺮون ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﻫﻮﻟﻨﺪا واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ،وﻫﻮ اﻷول اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻛﻮاﻧﺞ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ،
وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺎو  10ﻣﺮات ﺑﻌﺪ
إﻋﻼﻧﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻴﺘﻨﺎم.

ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻜﺮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻣﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل،
ﺣﺘﻰ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮاره ﺑﻘﻤﻴﺺ »اﻟﺮﻳﺪز«،
ﻟﻴﻨﺠﻮ »اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮي« ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻻﺣﻘﺖ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم ﻣﺆﺧﺮاً .وﺳﻴﻮاﺻﻞ
ﺻﻼح رﺣﻠﺘﻪ »اﻟﺒﺎﻫﺮة« ﻣﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺣﺘﻰ »ﺻﻴﻒ
 ،«2025ﺣﺴﺐ ﻋﻘﺪه اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺎب
ﻗﻮﺳﻴﻦ أو أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة ﻗﻠﻌﺔ »أﻧﻔﻴﻠﺪ« ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻜﺲ ﺗﻴﺎر اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺬي ﺿﺮب
ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم وﺗﺮﻛﻬﻢ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﺼﺪﻣﺎت وﻣﻔﺎﺟﺂت
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق!
»اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮي« ُﻳﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ً
رﺣﻴﻼ ﺻﺎدﻣ ًﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻴ ًﺎ
»اﻟﺼﻔﻮة« اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
ﻟﻸﺳﻄﻮري ﻣﻴﺴﻲ ،اﻟﺬي ّ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﺳﺘﻤﺮاره
ﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺣﺘﻰ اﻋﺘﺰاﻟﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ُأ ِ
ﻣﻐﺎدرة »ﻛﺘﺎﻟﻮﻧﻴﺎ« ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻋﺎم ،2021
»ﺣﺮاً« إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن
ﺑﻞ ﺟﺎء اﻻﻧﺘﻘﺎل ُ
ﻟﻴﻮﺻﻒ ﺑـ »ﻗﻨﺒﻠﺔ« ﻟﻦ ُﺗﻨﺴﻰ ،وﻳﺒﺪو أن ﻗﺪر
ُ
»أﻳﻘﻮﻧﺎت« اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ؛ ﻷن روﻧﺎﻟﺪو
ﺗﺮك رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﺠﺄة ،ﻣﻦ دون إﻧﺬار ﻓﻲ »ﺻﻴﻒ
 ،«2018ﻓــﻲ »واﻗــﻌــﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ« ﻷﺑــﺮز أﺳﺎﻃﻴﺮ
»اﻟﻤﻠﻜﻲ« ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ،وﻋﺎﻧﻰ ﻛﻼﻫﻤﺎ
ﺟــﺮاء ﻫــﺬا اﻟﻘﺮار اﻟــﺬي أﻓﻠﺖ ﻣﻨﻪ »اﻟﻔﺮﻋﻮن«
و»اﻟﺮﻳﺪز« ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وﻳﺒﻘﻰ ﻧﻴﻤﺎر أﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﺣﺘﻰ وإن أﻫ ــﺪر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ واﻟــﻔــﺮص،
ﻟﻜﻦ »اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﺎدح« اﻟــﺬي ارﺗﻜﺒﻪ ﻋﺎم ،2017
ﺑﺘﺮك »اﻟﺒﺎرﺳﺎ« ﻓﺠﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ
»اﻷﺿﺨﻢ« آﻧﺬاكّ ،
ﺣﻄﻢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ،وأﻧﻬﻚ اﻟﻔﺮﻳﻖ

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد
وﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧ ــﺎدي اﻟﻔﺠﻴﺮة
ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻣــﺪﻳــﺮه اﻟﻌﺎم
أﺣﻤﺪ ﺣــﻤــﺪان اﻟــﺰﻳــﻮدي ،ﺣﻴﺚ
ﻇ ــﻞ اﻟـــﻨـــﺎدي ﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓ ــﻲ دﻋــﻢ
ﻣــﺴــﻴــﺮة اﻻﺗ ــﺤ ــﺎد واﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﻨــﺠــﺎح ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺠﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟــﺼــﺎﻋــﺪ ﻟــﻠــﺒــﻄــﻮﻟــﺔ اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ
ﺑﺎﻧﻜﻮك ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻣــﺘــﻤــﻨــﻴ ـﺎً أن ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

اﻣﺮأة ﻓﻲ »اﻟﻜﺎﻟﺸﻴﻮ«!

»اﻟﻔﺮﻋﻮن ﺻﻼح«
ﻋﻤﺮو ﻋﺒﻴﺪ )اﻟﻘﺎﻫﺮة(

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﻮب

اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ
»اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ« ،وﻟﻢ ُﻳﺤﻘّ ﻖ اﻟﻨﺠﺎح ُ
ﺑﺎرﻳﺲ.
وﻛــﺎن ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻵﺧــﺮ ﺷﺮﻳﻜ ًﺎ أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ
ﻟﺼﻼح ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﺒﺎﻫﺮة ،ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،إﻻ أن »اﻟﺮﻳﺪز« ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ
ﺑــﺴــﻬــﻮﻟــﺔ ﻓﻲ
»اﻟــﻤــﻴــﺮﻛــﺎﺗــﻮ
اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ«،
ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ رﻏــﺒــﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟــﺮﺣــﻴــﻞ ،رﺑــﻤــﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮره
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻫﻞ داﺧﻞ »اﻟﻘﻠﻌﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء«.
وﺗﻤﺮد ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻳﺮن ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
ّ
ﻓﻌﻞ ﻫـــﺎري ﻛﻴﻦ ﻣــﻊ ﺗــﻮﺗــﻨــﻬــﺎم ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
»اﻟﺼﺎدم« ﻣﻦ إدارﺗﻴﻬﻤﺎ ،ﺑﺮﻓﺾ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻛﻤﺎ
رﻓﺾ »اﻟﺒﺎﻓﺎري« ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻟﻤﺪة
ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وأﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﺘﻌﻨﺘ ًﺎ ﻣﻌﻪ اﻵن
ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻬﺪاﻓﻪ اﻟﻘﺪﻳﺮ.
وﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺪاﻋﺐ
اﻟﻜﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ روﻧﺎﻟﺪﻳﻨﻴﻮ وأذﻫﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻊ »اﻟﺒﻠﻮﺟﺮاﻧﺎ« ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺘﺮة
ﺗﻜﻮﻳﻦ »اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺬﻫﺒﻲ« ،ﻟﻜﻦ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻪ
»اﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮ« ،وﺑﺰوغ ﻧﺠﻢ ﻣﻴﺴﻲ دﻓﻌﺎ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ »اﻟــﺴــﺎﺣــﺮ« ﻓــﺠــﺄة ﻋــﺎم ،2008
واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
أو ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم أﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻌﺮف اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ أو اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﻴﺎن ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻨﺎدرة!
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تم تكريم ـ ــه في ذك ـ ــرى ثـ ــورة  30يونيو

حسين الجسمي

جرس الباب
العــود

ســـــفيرًا لـ«قادرون باختالف»
أبوظبي (االتحاد)

بمشاعر ملؤها اإلخاء والمحبة
واالحترام المتبادل ،احتفل الفنان
اإلماراتي حسين الجسمي مع
الجمهور المصري في ذكرى
ثورة  30يونيو ،مقدمًا وسط
تفاعل كبير حف ًال غنائيًا ضخمًا
ومميزًا بمدينة نصر بالقاهرة،
حمل كل معاني الرقي في
التنظيم والحضور ،وقد أعرب
الجسمي عن سعادته بالحضور
الراقي في الحفل.
وقال« :أود ً
أوال وقبل كل شيء أن
أتقدم بخالص العرفان والتقدير
لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس جمهورية مصر العربية ،على
اإلنجازات المذهلة التي يقوم بها
لمستقبل مصر والمصريين».
وأضاف الجسمي« :لما يكون
عندك موعد مع ناس بتحبهم جد ًا
وبيحبوك ..أكيد بتكون استعداداتك
ً
خاصة لما يكون
غير ومختلفة..
اللقاء في حبيبتي مصر ..وفي مصر
مميز ..حتى الضحكة تبقى
كل شي ّ
أحلى».
وتنقل الجسمي بين مجموعة كبيرة
من أهم أغنياته المصرية والخليجية
والعربية ،بينها وألول مرة ،أغنيته
الجديدة التي تلقى انتشار ًا كبير ًا بين
الجمهور «دلع واتدلع» ،وذلك برفقة
فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو
د .سعيد كمال.
وكرم االتحاد الرياضي المصري
َّ
لإلعاقات الذهنية الفنان حسين
الجسمي بدرع االتحاد ،وتعيينه
سفير ًا لالتحاد المصري لإلعاقات
الذهنية وسفير ًا لمبادرة «قادرون
باختالف» ،بحضور المهندسة
أمل مبدي الرئيس التنفيذي،
والتي أعربت عن شكرها وامتنانها
لمساهمة ودعم الجسمي لذوي
الهمم ،ومشاركته في احتفاالت
«قادرون باختالف» وتقديمه لألغنية
االجتماعية «بطل الحكاية».

تكرم الجسمي
أمل مبدي ّ

تذهب أصواتنا إلى المجهول ،وال نعرف أنها في الرمال وفي الريح
موجات من دون أصوات ال تُسمع وال تُرى ،غادرت باألمس أنفاس وننتظر
نحن وينتظرون هم وتجري سفن األمنيات بما ال تشتهي الرياح ،أصفر
أو أصفر كورق الكتب أو ميراث أصفر مهمل ما تعبوا ألجله وضاع في
اختالف اإلرث ،هذه أفئدة من سهروا وعانوا موزعة في النزعات من ال
الحجر معلق ٌة على مشبك الحياة ،وهذا
يراعي ويرحم مغلقة الكتب في ُ
الرحيل الذي يدفع بالنسيان في سفن التيه..
(العمر وإن طال)
«ال أدري كلما تقدم بنا العمر /بكينا
وظهرت عالمات /تشد األرق إلى الصدر
والعِ رق المترهل من أفخاذنا /وما استطعنا /ألننا ضعاف وما فينا
هالك
العمر وإن طال /يذكرنا باالنكسارات /وغرز اإلبر في الجسد،
ها أنا ذاهب إلى السوق /أشتري الدواء
أجمع هوى البحارة /الذين امتنعوا عن البحر /عائد إلى البيت /أغسل
طبق األلم /الذي امتأل /أصلح أكرة الباب
أعتذر للمفتاح /المدينة هناك
والسفر إش طوله»
تساؤالت نطرحها في الندوات واألمسيات عميقة مؤلمة أين تذهب
إبداعات المفكرين وال ُكتاب والشعراء؟ ،وكيف لنا حفظها وحمايتها
من أيادي العابثين واألسر غير المهتمة ،وبعيداً عن صناديق التخزين
وحجرات البيوت المغلقة باألنانية والريبة والطمع من الورثة المراوغين،
مر ًة أراد قو ٌم ما التخلص من المكتبة أخرجوا الكتب إلى الساحة أحدثوا
ضوضاء وتركت أقدام من ال ينتمي تمر عليها ،حدث هذا والشهود في
حيرة وحسرة على جهد بُذل.
أود لو تمنحنا المؤسسات الثقافية الكبيرة األجوبة حتى تريحنا من
خضة التفكير ورعب المجادلين وتتخذ قرارها ألن إرث الكاتب شيء
عظيم ،بحيث تحرر مخطوطاته وتعيد نتاجه األدبي كي يرى النور حتى
تقرأه األجيال الجديدة وتتعرف على ما بذله من جهود أثمرت عن تدوين
لحظات مهمة من حياة لم نعشها ولم يُحك عنها.
نداء ورجاء إلى المهتمين بإعادة النظر في المساهمة بتعمير بيوت
المثقفين من الكتاب والفنانين والموسيقيين حتى تكون شاهدة على
الزمن ورحيمة بنتاجهم وإرثهم الجميل وتكون حافظ ًة أمين ًة على فكرهم
وإبداعهم حارسة على شجرة أقالمهم واألوراق.
في وصية كتبتها
«إذا لم تستطيعوا اذهبوا بالنتاج األدبي إلى من يهتم ،ألنه يملك السر
ويحفظ األمانة وإن لم تجدوا خذوه للبحر».
(ستارة المكتبة)
«امــتــأت المكتبة بالمطر /ونــزل الباحثون عــن وجوههم المبتلة
بالشغف /إلى الشارع /وكتب أحد المشككين
أن الفنانين /عادوا إلى الدكاكين /وقال شاعر /إننا تحت كل عمود
نتواجد /ونحن قلة
وماذا نقول؟».
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أحمد العسم

a_alasam@hotmail.com

الجسمي قدم
مجموعة من أهم
أغنياته المصرية
والخليجية والعربية

ترجمة :عزة يوسف
تشتهر الكوريات ببشرتهن الرائعة،
وهن من ابتكرن مفهوم «البشرة
الزجاجية» الذي اجتاح العالم،
وقدمت جريدة «»Times of India
الهندية بعض المكونات الطبيعية
التي يمكن استخدامها في المنزل
بسهولة لمنحك بشرة زجاجية
مثالية ،ومنها:

مكونات طبيعية
لـ«بشـــــــرة زجـــاج ـ ـي ــة»

حسين الجسمي خالل الحفل
(الصور من المصدر)

الصبار

يشتهر الصبار بخصائصه
الطبيعية الممتازة لتحسين
مظهر البشرة ،حيث يستخدم
منذ فترة طويلة كجل ممتاز
للبشرة الجافة والتالفة ،ليقضي
على البهتان بشكل طبيعي
ويرطب الجلد ،حيث يمكنك
تقطيع ورقة الصبار إلى نصفين
ثم إزالة الجل الداخلي ووضعه
على وجهك لمدة ساعة ثم
اشطفيه بالماء الدافئ واتركيه
حتى يجف ،ويمكنك تخزين ما
تبقى من الجل في عبوة محكمة
اإلغالق لالستخدام مرة أخرى.

ً
يوما
يستمر لمدة 40

«جمرة القيظ» ..موسم الحرارة الشديدة ونضج الرطب
هناء الحمادي (أبوظبي)

يبدأ موسم «جمرة القيظ»
اليوم  3يوليو ولغاية 10
أغسطس ،ويستمر لمدة
 40يومًا في عموم شبه
الجزيرة العربية ،حيث تشهد
أجواء الجزيرة العربية ذروة
القيظ الذي يتصف بأنه أحر
أوقات العام ووقت شدة
الحر وذروته.
قال إبراهيم الجروان رئيس
إدارة جمعية اإلمارات
للفلك :إن «جمرة القيظ»
هي الموسم األشد حرارة
في الجزيرة العربية ،إذ
يشتد الجفاف ورياح
السموم ،مضيفًا أن
المزارعين يربطون بين تلك
الفترة ومراحل نضج الرطب،
ويقولون عنها« :أولها
صباغ اللون وأوسطها طباخ
التمر وآخرها جداد النخل
وحرة الدبس ،التي تعمل
على إسالة الدبس من
التمر».

لسعة الشمس
وأوض ــح الــجــروان أن موسم
الــــجــــوزاء يــتــســم ب ــش ــدة لسع
ال ــش ــم ــس وحــــــــرارة األرض،
ويتشكل الــســراب والــدوامــات
الغبارية ،كما تشتد الرمضاء
وتتوقد األرض الصلبة ،التي
قد تتجاوز درجــة حــرارة سطح
األرض الــيــابــســة الــمــعــرضــة
للشمس المباشرة خــال فترة
جمرة القيظ  65درجة مئوية.
وقــال إن العرب قديماً كانوا
يــقــولــون إذا طــلــعــت ال ــج ــوزاء
توقدت المعزاء وكنست الظباء،
أي تــوقــدت األرض الصلبة،
واختبأت الظباء في أوكــارهــا،
وتخرج فيها الضبان من شدة
الــحــر ،وتنشط حركة األفاعي
والجرابيع.
«طباخ اللون»
وأضــــاف الـــجـــروان :تستمر
خـــــال فـــتـــرة جـــمـــرة الــقــيــظ
مــوجــات الحر بالتناوب ،حيث
تــرتــفــع درجـ ــات ال ــح ــرارة فيها
عن المعدالت الطبيعية بمقدار
ال يــقــل عــن  4درجــــات مئوية
لــعــدة أي ــام وتــؤثــر فــي صحراء
الــجــزيــرة العربية ،وكــذلــك في

زيت الورد
نشاط
البوارح

مع ارتفاع درجات الحرارة ينضج الرطب (االتحاد)

يتشكل السراب
وتتكون الدوامات
الغبارية وتشتد
الرمضاء
إبراهيم الجروان
جــنــوب ال ــع ــراق وجــنــوب غــرب
إيران ،وتبدأ الرطوبة الجوية في
التدفق من األنحاء الجنوبية من

الجزيرة العربية ثم تتقدم شماالً
لتكون السمة السائدة للجو مع
النصف الثاني مــن أغسطس،
كــمــا تــنــشــط ال ــري ــاح الشرقية
الرطبة «الــكــوس» ،والتي تعمل
على تشكل السحب الركامية
على جبال الحجر «الروايح» أو
السحب المنخفضة في المناطق
الساحلية شرق جبال الحجر.
وقال :يطلق على فترة «جمرة
القيظ» اسم «طباخ اللون» ،حيث
تبدأ فيها التمور بالتلون والنضج
عند اشتداد حرارتها.

أكد إبراهيم الجروان،
ً
قائال« :القيظ كما
عرفته العرب يبدأ
عند طلوع نجوم
الثريا إلى طلوع
النجم سهيل ،وله 6
نجوم من الطوالع
أولها طلوع الثريا
فجر  7يونيو ،ثم
يتبعها الدبران
فجر  20يونيو،
وهو موسم الثريا،
ويتميز باستمرار
نشاط البوارح وهي
الرياح الشمالية،
ويطلق على حرارة
يوليو بجمرة القيظ،
ُمشبهة بالجمر لشدة
حرارتها التي تمتد
إلى الليل خاصة عند
نشاط «السموم» وهو
الهواء الساخن

يعتبر زيت الورد طريقة مثالية للحصول على بشرة صافية والتخلص من مشاكل
الجلد ،حيث يحتوي على نسبة عالية من أوميغا  3وفيتامين (ه) وفيتامين (أ)،
وكلها تساعد في إزالة الندبات والبقع ،كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة ،ما
عليك سوى وضع  4-3قطرات من زيت الورد على وجهك كل ليلة قبل النوم ثم
اغسليه في الصباح ،وسوف تالحظين فرق ًا كبير ًا في غضون أسبوع على األكثر.

التقشير بالسكر
تُ عد طريقة التقشير بالسكر إحدى الحلول التي تحقق العجائب في تقشير
البشرة ،والتخلص من الخاليا الميتة وتحسن الدورة الدموية للجلد ..خذي
نصف ملعقة كبيرة من السكر األبيض أو البني واخلطيهم مع القليل من الماء،
ثم ضعي المزيج على بشرتك لمدة دقيقتين إلى ثالث دقائق ،وبعدها اغسليها
بالماء الفاتر ،واستخدميه مرة واحدة على األقل في األسبوع قبل النوم.

العسل
يحتوي العسل على مكونات مختلفة مفيدة للبشرة ،فاحرصي على استخدام
العسل العضوي فقط ،الغني بالمغذيات ومضادات األكسدة والذي يساعد على
الحفاظ على بشرتك شفافة ،ويمكنك مزج ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة
صغيرة من القرفة المطحونة لعمل عجينة سميكة وضعيها على وجهك لمدة
 20-15دقيقة ،ثم اشطفيها بالماء.

ماء األرز
ُيعرف ماء األرز بقدرته على معالجة الجلد التالف الناتج عن األشعة فوق
البنفسجية ،وتعزيز تكوين الكوالجين الذي يجعل البشرة ناعمة وخالية من
التجاعيد ..فيمكنك سلق بعض األرز وتصفيته مع االحتفاظ بالماء حتى يبرد
تمام ًا قبل نقله إلى زجاجة رذاذ ،وأيض ًا يمكنك نقع األرز في الماء طوال الليل
وأخذ الماء في صباح اليوم التالي ،دون استخدامه قبل يومين من تخمره.

رئيس التحرير

حمد الكعبي

إحدى مطبوعات

@aletihadae

www.alittihad.ae

صحيفة يومية سياسية جامعـة

ـ
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اإلمارات العربية المتحدة ص .ب 791 :أبوظبي
هاتف + 9712 4455555 :فاكس+ 9712 - 4144112 :
فاكس + 9714 3319090 :
مكتب دبي :بدالة  /ت + 9714 3561666
التوزيع واالشتراكات
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السعــديات

واجهة مائية ساحرة
(تصوير :فلورين كريجمبر)

«البندقية»

تعتزم تنظيم تدفق السائحين
قررت البندقية مطالبة زوار اليوم الواحد اعتبار ًا من العام المقبل أن
يشتروا تذاكر من أجل زيارتهم بموجب قواعد جديدة لتنظيم التدفق
الهائل للسائحين على المدينة.
ويستهدف القرار تحسين السيطرة على أعداد الزائرين ،خاصة في ذروة
الموسم .وينتقد السكان المحليون سعي سلطات المدينة إلى استقبال
أعداد ضخمة من السائحين ،ما يتسبب في زيادة صعوبة المرور في
الممرات المائية الضيقة بالمدينة وحدوث ازدحام أمام المعالم األكثر
شهرة.وتصل أسعار التذاكر إلى  10يورو لكل شخص ،وسيكون الزائرون
مطالبين بحجز التذاكر على اإلنترنت وسيواجه األشخاص الذين
يدخلون وسط المدينة التاريخي بدون تذكرة غرامات تتراوح بين 50
يورو و 300يورو.
روما (د ب أ)

«وسام الحرية»

لواشنـــــطن وستيــــف جــــــوبز
أعلن البيت األبيض أن الممثل دينزل واشنطن ،ومؤسس شركة آبل الراحل ستيف
جوبز ،والعبة كرة القدم ميغان رابينو ،والعبة الجمباز سيمون بيلز ،سيحصلون
على وسام الحرية الرئاسي ،وهو أعلى وسام مدني أميركي.
لمساهماتهم البارزة في ازدهار الواليات المتحدة وقيمها أو السالم العالمي أو
غيرها من المشاريع ذات األهمية.
و ُعــرف دينزل واشنطن ،الحائز جائزة األوسكار مرتين ،بشكل خاص بدوره
في «مالكولم اكس» و«فيالدلفيا» .وتولى أخيراً بطولة فيلم «ذي تراجيدي أوف
ماكبث» الذي ُطرح عام  2021ونال عنه واشنطن ترشيحاً آخر لجائزة األوسكار.
واشنطن (أ ف ب)

بعد غياب  4عقود

وحي ــد القـ ــرن األبيـ ـ ـ ــض
يع ـ ــود إلى موزمبي ـ ـ ــق

عيد ميالد

كنـــــــــدا

يجتمع رئيس الوزراء الكندي جاستن
ترودو مع عائلته قبل حفل انعكاس
السكان األصليين ،وبدء االحتفاالت
الوطنية ،حيث تحتفل كندا بالذكرى
السنوية الـ 155لتأسيسها منذ عام
.1867

ُأدخل إلى أحد متنزهات
موزمبيق وحيد قرن أبيض
بعد أربعين عام ًا على عدم
استقباله هذا النوع من
الحيوانات ،مع وصول 19
حيوان ًا من هذا النوع المهدد
باالنقراض على متن شاحنة
من جنوب إفريقيا.
وأعيد إدخال وحيد القرن
األبيض إلى متنزه زيناف
الوطني في جنوب موزمبيق
في إطار مبادرة الستعادة
الحيوانات البرية.
وقال رئيس منظمة «بيس
باركس فاونديشن» المسؤولة
عن هذه المبادرة ويرنر
إن «عودة وحيد القرن
مايبورغّ :
إلى المتنزه يجعل زيناف
وجهة سياحية جديدة ومثيرة
لالهتمام في موزمبيق».
زيناف (أ ف ب)

«تيك توك»
تتعهد بحماية
البيانات
أكدت تيك توك ألعضاء في
مجلس الشيوخ األميركي أنها
ستتخذ الخطوات الالزمة
لتلبية متطلبات الحكومة
األميركية على صعيد حماية
البيانات ،والوصول إليها خارج
الواليات المتحدة ،بما في
ذلك من موظفي الشركة
األم ،مجموعة «بايت دانس»
الصينية.
وأشارت تيك توك إلى أن
جميع البيانات المتعلقة
بالمستخدمين األميركيين
للمنصة باتت مخزنة على
خوادم مجموعة أوراكل في
الواليات المتحدة.
وأكدت الشبكة االجتماعية،
وفق مقال نشره موقع «باز
فيد» منتصف الشهر الفائت،
أن الموظفين المقيمين في
الصين يمكنهم الوصول إلى
هذه البيانات ،لكن بموجب
بروتوكول «متين» للتفويض
وعمليات المراقبة األمنية.
نيويورك (أ ف ب)

