الوطني االحتادي ي�ؤكد ثقته الكبرية يف حممد
بن زايد قائدا للدولة وحاميا لالحتاد ومكت�سباته

�ص 02

بلدية مدينة �أبوظبي تعيد ت�أهيل

ممرات امل�شاة يف حديقة املطار القدمي

•• �أبوظبي-وام:

�أك��د املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي ثق َته ال�ك�ب�يرة يف ق��ائ��دِ دول�ت�ن��ا وح��ام��ي االحتاد
ومكت�سباته �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
الذي عرفنا ُه محُ باً ل�شعبه قريبا منه كرميا معه حري�صا على حا�ضره وم�ستقبل
�أجياله و عرفه �أ�شقا�ؤه العرب خمل�صا لق�ضاياهم داعما ال�ستقرار دولهم ،وعرفه
أك�سب
ال�ع��امل �صانع ��س�لا ِم م��ؤي��داً للحقِ وحم�ق�اً للعدلِ �أينما ك��ان ،الأم � َر ال��ذي � َ
مل �أجمع.
الإمارات و�شع َبها احرتا َم وتقدي َر العا ِ
جاء ذلك يف بيان �أ�صدره املجل�س مبنا�سبة انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان رئي�سا لدولة الإم��ارات تاله معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س
الوطني االحت��ادي يف اجلل�سة العا�شرة من دور االنعقاد ال�ع��ادي الثالث للف�صل
الت�شريعي ال�سابع ع�شر التي عقدها �أم�س يف قاعة زايد يف مقر املجل�س ب�أبوظبي
لت�أبني فقيد الوطن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان طيب اهلل ثراه.
(التفا�صيل �ص)3
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عربي ودويل
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هكذا ت�ستفيد الواليات

املتحدة من حرب �أوكرانيا!...

الفجر الريا�ضي

�ص 15

كلوب :فر�صة ليفربول للفوز
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 32صفحة -الثمن درهمان

رئي�س الدولة :ن�شكر القادة وجميع من �شاركنا و�شعب الإمارات يف م�صابنا
•• �أبوظبي-الفجر:

ق��دم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ال�شكر للقادة
ال��ذي��ن � �ش��ارك��وا الإم � ��ارات يف م�صابها وقدموا
التعازي يف رحيل فقيد الوطن وقال يف تغريدة
على ح�ساب �سموه ال�شخ�صي يف (تويرت):

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س الت�شيك

�أتوجـــــه بجــــزيــل ال�شـــكر وب��ال��غ ال�ع��رف��ان �إىل
�أ�صحــــاب الفخــتامة واجل�لال��ة وامل �ع��ايل قادة
ال ��دول ال�شقيقة وال�صديقة ووف��وده��ا وجميع
من �شاركنا و�شعب الإمارات يف م�صابنا وغمرونا
بعظيم لطفهم وتعازيهم وموا�ساتهم يف رحيل
فقيد الوطن الكبري �أخي خليفة بن زايد (رحمه
اهلل).

•• �أبوظبي -وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ر�سالة خطية من
فخامة الرئي�س ميلو�ش زميان رئي�س جمهورية الت�شيك تتعلق بتطوير العالقات بني البلدين
ال�صديقني .ت�سلم الر�سالة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة لدى ا�ستقباله �سعادة بريي �سالفيك �سفري جمهورية الت�شيك لدى الدولة
�أم�س يف ق�صر الوطن .جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني و
�سبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت و ا�ستعرا�ض م�ستجدات الأو�ضاع على ال�صعيد الدويل .ح�ضر
اللقاء �سعادة �سلطان �ضاحي احلمريي مدير مكتب وزير �ش�ؤون الرئا�سة التنفيذي.

قادة العامل :حممد بن زايد �شريك حقيقي
و�صديق موثوق ..وانتخابه يعزز مكانة الإمارات

•• �أبوظبي-وام:

ع �ك �� �س��ت ات� ��� �ص ��االت وبرقيات
التهنئة ال�ت��ي تلقاها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان حفظه اهلل مبنا�سبة
انتخابه رئي�سا للدولة املكانة
امل ��رم ��وق ��ة وال �ت �ق��دي��ر الكبري
ل�سموه م��ن قبل ق��ادة وزعماء
العامل.
وح�م�ل��ت ر� �س��ائ��ل ال�ت�ه�ن�ئ��ة بني
ط� �ي ��ات� �ه ��ا ك� �ل� �م ��ات الإع� � �ج � ��اب
بال�شخ�صية ال �ق �ي��ادي��ة الفذة
و احلكيمة و التقدير العاملي

للدور امل�ؤثر الذي يلعبه �سموه
يف ب�ن��اء ال���ش��راك��ات والعالقات
الإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ب�ي��ن دول� ��ة
الإمارات وخمتلف بلدان العامل
مب��ا ي�صب يف م�صلحة تعزيز
الأم� � ��ن واال�� �س� �ت� �ق ��رار ال� ��دويل
وحت �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة واالزده� � ��ار
لل�شعوب كافة.
و و��ص��ف ق ��ادة ال �ع��امل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان بال�صديق احلقيقي
وامل��وث��وق ،والأخ ال ��ويف و رجل
ال�سالم والت�سامح ال��ذي �أثبت
�أن��ه ق��ائ��د الإجن� ��ازات واملهمات

دوق لوك�سمبورغ الأكرب :حممد بن زايد قائد
حمنك �صاحب ر�ؤية ثاقبة على ال�صعيد الدويل

ال�صعبة ال��ذي ميزج ال�شجاعة
باحلكمة والعدل.
وق� � ��ال ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي ����س جو
بايدن رئي�س الواليات املتحدة
الأمريكية:
ل �ط��امل��ا ك� ��ان � �ص��اح��ب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن زاي� � ��د �آل
ن �ه �ي��ان يف ط�ل�ي�ع��ة امل�ساهمني
يف بناء ال�شراكة بني الإمارات
والواليات املتحدة الأمريكية..
�أه �ن��ئ ��ص��دي�ق��ي ال �ق��دمي على
انتخابه رئي�سا لدولة الإمارات
العربية املتحدة.
(التفا�صيل �ص)2

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الدوق هرني دوق لوك�سمبورغ الأكرب �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل قائد حمنك �صاحب ر�ؤي��ة ثاقبة على ال�صعيد
ال��دويل .وقال �سموه  -يف حوار مع وكالة �أنباء الإم��ارات (وام) خالل زيارته للدولة لتقدمي
واج��ب العزاء يف وف��اة فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رحمه اهلل � -إن الفقيد
رحمه اهلل �سيذكر مب�آثره العظيمة بعدما وا�صل م�سرية والده امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه وو�ضع دولة الإمارات يف مكانتها الالئقة بها  ..كما تعززت
يف عهده رحمه اهلل العالقات الدبلوما�سية بني البلدين التي ت�أ�س�ست عام  1980منذ افتتاح
�سفارة لوك�سمبورغ يف �أبوظبي عام  .2011و�أك��د على املكانة البارزة لدولة الإم��ارات وجهة
�سياحية وثقافية يف املنطقة متتلك عنا�صر جاذبة كمتحف اللوفر والتي ت�ستقطب �سياحا من
دول العامل ومن بينها لوك�سمبورغ.

الكرملني� :أوكرانيا تفتقد للإرادة ملوا�صلة حمادثات ال�سالم

حكومة با�شاغا تبد�أ مهامها يف �سرت بعد ف�شل الدخول �إىل طرابل�س

حرب ال�سفراء ت�ستعر ..مو�سكو تطرد ع�شرات الدبلوما�سيني الأوروبيني عا�صمتان وحكومتان ..ليبيا �إىل ال�سيناريوهات الغام�ضة
•• طرابل�س�-رست-وكاالت:

•• عوا�صم-وكاالت:

بعد تعرث املفاو�ضات بني مو�سكو وكييف ،اتهم الكرملني� ،أم�س الأربعاء،
�أوكرانيا باالفتقار التام �إىل �إرادة التفاو�ض ،م�شريا �إىل �أن كييف ال تريد
اال�ستمرار يف حمادثات ال�سالم لو�ضع حد لل�صراع اجلاري على الأرا�ضي
الأوكرانية منذ بدء العملية الرو�سية يف � 24شباط فرباير.
وق��ال املتحدث با�سم الكرملني دمي�تري بي�سكوف� ،إن املحادثات ال تتقدّم
ونالحظ غياباً تامًا للإرادة من جانب املفاو�ضني الأوكرانيني ملوا�صلة هذه
العملية ،بح�سب ما نقلت فران�س بر�س.
وم��ع ت�صاعد التوتر الرو�سي الأوروب ��ي ،ا�ستعرت خ�لال ال�ساعات املا�ضية
حرب طرد ال�سفراء.
فقد ا�ستدعت وزارة اخلارجية الرو�سية� ،أم�س الأربعاء ،ال�سفري الإيطايل
لدى مو�سكو جورجيو �ستارا�س ،لإبالغه ب�إجراءات جوابية على خلفية طرد
روما لدبلوما�سيني رو�س يف وقت �سابق .و�أبلغت اخلارجية ال�سفري بطرد
 24دبلوما�سياً �إيطالياً ك�إجراء مماثل.
ً
ً
كما �أعلنت طرد � 27إ�سبانياً ،و 34دبلوما�سيا فرن�سيا ،م�ؤكدة �أنهم باتوا
�أ�شخا�صاً غري مرغوب فيهم.
�أت��ت تلك اخلطوات الرو�سية بعد خطوات �إيطالية وفرن�سية م�شابهة يف
�أبريل املا�ضي .فقد �أعلنت باري�س ال�شهر املا�ضي طرد  41دبلوما�سيا رو�سيا،
كانوا يقومون بح�سب ما �أك��دت ،بن�شاطات جت�س�س .و�أو�ضحت حينها �أن
القرار يندرج يف �إطار م�ساع �أوروبية.
كذلك� ،أعلنت وزارة اخلارجية الإيطالية يف بداية �أبريل املا�ضي ،طرد 30
دبلوما�سياً رو�سياً ،لأ�سباب تتعلق بالأمن القومي ،بح�سب ما �أو�ضح وقتها
وزير اخلارجية الإيطايل لويجي دي مايو.
�إال �أن دي مايو ر�أى �أن خطوة الرو�س بطرد دبلوما�سييه غري مربرة.
ب��دوره��ا ،ن��ددت باري�س ب�شدة بهذا ال�ط��رد ،معتربة �أن ال�ق��رار الرو�سي ال
ي�ستند �إىل �أي �أ�سا�س �شرعي .وقالت وزارة اخلارجية يف بيان يقدم اجلانب
الرو�سي هذا القرار على �أنه رد على قرارات فرن�سا" املتخذة يف �أبريل عندما
طردت "الع�شرات من العمالء الرو�س الذين ي�شتبه يف �أنهم جوا�سي�س.
كما �أ�ضافت عمل الدبلوما�سيني واملوظفني يف ال�سفارة الفرن�سية يف رو�سيا
يندرج بخالف ذل��ك ،يف �إط��ار اتفاقية فيينا حول العالقات الدبلوما�سية
والقن�صلية.
يذكر �أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى مثل �أملانيا و�سلوفينيا والنم�سا
وبولندا واليونان وكرواتيا قامت بطرد �أع��داد كبرية من الدبلوما�سيني
ال��رو���س منذ ب��دء العملية الع�سكرية ال��رو��س�ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا ،ي��وم الرابع
والع�شرين من فرباير املا�ضي .كما طردت الواليات املتحدة  12ع�ضوا من
البعثة الدبلوما�سية الرو�سية �إىل الأمم املتحدة مطلع �آذار مار�س.
فمنذ انطالق تلك العملية الع�سكرية ،ا�صطفت العديد من الدول الغربية
�إىل جانب كييف ،معلنة فر�ض �آالف العقوبات على مو�سكو ،وم�صادرة
�أمالك لأثرياء رو�س مقربني من الكرملني ،ف� ً
ضال عن معاقبة �سيا�سيني
ونواب ،وطرد �سفراء !

�أمني عام حلف �شمال الأطل�سي يعر�ض طلبي فنلندا وال�سويد لالن�ضمام �إىل الناتو (ا ف ب)

بوريل يطالب الدول الأوروبية برفع �إنفاقها الع�سكري

�أردوغان يربط ان�ضمام فنلندا وال�سويد للناتو ب�إعادة من ي�صنفهم �إرهابيني
•• عوا�صم-وكاالت:

بعيد تقدمي كل من فنلندا وال�سويد ر�سمياً بوقت �سابق
�أم����س ،طلبهما لالن�ضمام �إىل حلف �شمال الأطل�سي،
كررت تركيا موقفها الراف�ض.
فقد اع�ت�بر الرئي�س ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ� ��ان� ،أن
الناتو مهمته حماية الأم��ن واال�ستقرار يف العامل ،و�أن
بالده لن تقبل ان�ضمام دول تدعم الإرهاب.
وق��ال يف كلمة �ألقاها �أم��ام ن��واب حزبه يف ال�برمل��ان : ،ال
ميكننا �أن نوافق على �ضم دول �إىل الناتو ترف�ض ت�سليمنا
�إرهابيني ،بح�سب ما �أفادت فران�س بر�س.
كما �أو��ض��ح ق��ائ�ل ً
ا:م��ن غ�ير املقبول دع��م ح��زب العمال
الكرد�ستاين وطلب دعم الع�ضوية.
�إىل ذلك� ،أ�ضاف �أن �أنقرة تتوقع من حلفائها يف الناتو
تفهم ودعم ح�سا�سياتها.
وكرر مطالبه بت�سليم �إرهابيني ت�ؤويهم ال�سويد ،م�ؤكدا

�أ�سلحة رو�سية بقدرات متطورة تدخل اخلدمة

•• مو�سكو-وكاالت:

يبدو �أن العمليات الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا
�ساهمت يف ت�سريع حتديث اجلي�ش الرو�سي ،حيث
ب ��د�أت مو�سكو ب�ت��زوي��د جي�شها ب�أ�سلحة ق��ال��ت �إنها
ت�ستند �إىل م�ب��ادئ فيزيائية جديدة"� ،إ��ض��اف��ة �إىل
ت�ط��وي��ر �أ��س�ل�ح��ة �أخ� ��رى ،م��ن بينها ل�ي��زر ق ��ادر على
�إحراق امل�سريات من م�سافات بعيدة.
فقد نقلت و�سائل �إعالم رو�سية عن نائب رئي�س وزراء
رو��س�ي��ا ،ي��وري ب��وري���س��وف ق��ول��ه �إن مو�سكو �شرعت

بالفعل يف ت�سليم �أعداد كبرية من �أجهزة بريي�سفيت
�إىل جي�شها.
وب �ح �� �س��ب و� �س��ائ��ل الإع �ل ��ام ال��رو� �س �ي��ة ف� � ��إن جهاز
بريي�سفيت عبارة عن مدفع ليزري مبقدوره تعطيل
الأقمار ال�صناعية ب�شعاع الليزر.
وقال بوري�سوف ،للم�شاركني يف ندوة الآفاق اجلديدة،
�أم�س الأربعاء� ،أنه يتم توريد �أعداد كبرية من �أجهزة
بريي�سفيت للجي�ش الرو�سي ،م�شريا �إىل �أن الرئي�س
الرو�سي ف�لادمي�ير ب��وت��ن ،ك��ان ق��د �أع�ل��ن ع��ن وجود
جهاز بريي�سفيت يف عام .2018

�أن ا�ستوكهومل مل ترد على هذه املطالب.
كذلك ،ح��ذر الرئي�س الرتكي جم��ددا من �أن املوفدين
ال�سويدي والفنلندي اللذين مت الإعالن عن �إر�سالهما،
االثنني� ،إىل �أنقرة ،لي�سا مو�ضع ترحيب ،داعيا �إياهما
�إىل عدم تكبد العناء.
وتتهم تركيا البلدين بتقدمي مالذات �آمنة لعنا�صر من
حزب العمال الكرد�ستاين الذي ت�صنفه �إرهابياً ،ف� ً
ضال
عن مواطنني �أتراك من �أن�صار رجل الدين املعار�ض فتح
اهلل غولن .يذكر �أن تو�سيع احللف يتطلب �إجماع الدول
الأع�ضاء الثالثني وبينها �أنقرة.
وم��ع دخ��ول العملية الع�سكرية ال��رو��س�ي��ة يف �أوكرانيا
ي��وم�ه��ا ال �ـ  ،84ح��ث م���س��ؤول ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة يف
االحت��اد الأوروب��ي جوزيف بوريل دول االحت��اد على رفع
�إنفاقها الع�سكري .وق��ال يف كلمة �ألقاها من بروك�سل،
�أم�س� ،إنه يتوجب على دول االحتاد الأوروبي رفع �إنفاقها
الع�سكري ،ووقف االتكال على الواليات املتحدة.

جهاز بريي�سفيت احلديث

ب��د�أت حكومة اال�ستقرار املك ّلفة من الربملان بقيادة
ف�ت�ح��ي ب��ا� �ش��اغ��ا� ،أم ����س الأرب � �ع� ��اء ،م�ه��ام�ه��ا ر�سميا
م��ن مدينة ��س��رت ال��واق�ع��ة و��س��ط ال �ب�لاد ،بعد ف�شل
حم��اوالت�ه��ا يف ال��دخ��ول للعا�صمة طرابل�س وت�سلم
ال�سلطة م��ن حكومة عبد احلميد الدبيبة ،معلنة
ع ��ودة ليبيا ر�سميا �إىل م��رب��ع االن�ق���س��ام ال�سيا�سي
واجلغرايف ،رغم املحاوالت الأممية والدولية العديدة
لتفادي هذا ال�سيناريو.
و�أم�س الأول قال با�شاغا� ،إن حكومته �ست�شرع يف العمل
انطالقا من �سرت كعا�صمة بديلة بدال من العا�صمة
طرابل�س ،وذل��ك بعدما فج ّرت حماولة دخوله �إىل
العا�صمة ،قتاال بني امليلي�شيات امل�س ّلحة املوالية له
والأخ � ��رى ال��داع �م��ة ل�ع�ب��د احل�م�ي��د ال��دب�ي�ب��ة ،الذي
يرف�ض التنازل عن ال�سلطة قبل �إجراء انتخابات يف
بالده ،مما �أجربه على اخلروج منها.
ب��ذل��ك ،جت��د ليبيا نف�سها م��رة �أخ ��رى �أم ��ام انق�سام
�إداري جديد بني عا�صمتني وتق�سيم للأرا�ضي ،ويف
ظ��ل حكومتني متناف�ستني تدع ّيان ك��ل منهما �أنها
احل�ك��وم��ة ال�شرعية ،كما ك��ان��ت ب�ين ع��ام��ي 2014
و ،2021و�سط غمو�ض ب�ش�أن امل�سار الذي ت�سلكه.

ويف هذا ال�سياق ،قال املحلل ال�سيا�سي جمال �شلوف،
�إن اختيار با�شاغا ملدينة �سرت الحت�ضان حكومته هو
قرار مقبول ،باعتبار جاهزيتها الأمنية وكذلك من
ناحية البنية التحتية الإداري��ة رغم ت�ضررها خالل
احلرب على يد تنظيم داع�ش ،خا�صة �أن هذه املدينة
ك��ان م��ن امل �ق � ّرر �أن ت�ك��ون م�ق��را للمجل�س الرئا�سي
وحلكومة الوحدة الوطنية ،لكن حجج عدم �صيانة
امل �ق � ّرات ك��ان��ت �سببا يف ب�ق��اء ال�سلطة التنفيذية يف
العا�صمة طرابل�س.
كما �أ��ش��ار �إىل �أن موقف حمافظ امل�صرف املركزي
ال�صديق الكبري �سيكون حا�سما خالل الأيام القادمة
لتحديد م�ستقبل العملية ال�سيا�سية يف ليبيا ويف
تعزيز االن�ق���س��ام ،و�سيت�ضح م��ن خ�لال��ه م��ا �إذا كان
امل�صرف املركزي �سيكون موحدا يف ت�سييل ميزانية
حكومة با�شاغا والتعامل معها� ،أو �سيبقي العمل
يف دائ��رة حكومة ال��وح��دة الوطنية ،وبالتايل يعاود
االنق�سام جمددا.
فيما ر�أى �أن احل��ل ال�سيا�سي والأم�ن��ي واالقت�صادي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي ال��وح �ي��د واجل � � ��ذري ل �ك��ل الأزم� � ��ات
واالن�ق���س��ام��ات الليبية احل��ال�ي��ة ،يكمن يف ح � ّل كافة
الت�شكيالت واملجموعات امل�سلحة �أ ّي��ا كانت ت�سميتها
وتبعيتها ،و�إبقاء م�ؤ�س�ستي اجلي�ش وال�شرطة فقط.

اخلارجية اليمنية :احلوثي
مياطل يف رفع احل�صار عن تعز
•• عدن-وكاالت:

جدد وزير اخلارجية اليمني �أحمد
ع��و���ض ب��ن م �ب��ارك ،ال�ت�ح��ذي��ر من
دخول البالد يف �أتون املجاعة.
كما نبه من ا�ستمرار احل�صار على
م��دي �ن��ة ت �ع��ز م��ن ق �ب��ل ميلي�شيات
احل��وث��ي ،بح�سب م��ا �أف ��ادت وكالة
الأنباء اليمنية (�سب�أ) الأربعاء.
�إىل ذل��ك� ،أك��د �أن جماعة احلوثي
مت��اط��ل يف تنفيذ م��ا يخ�صها من
التزامات خا�صة رف��ع احل�صار عن
مدينة تعز.
ودعا وا�شنطن واملجتمع الدويل �إىل
ال�ضغط على احلوثيني لفتح معابر
تعز .وكان الوزير بحث ،مع نظريه
الأمريكي يف مقر وزارة اخلارجية
الأمريكية بوا�شنطن� ،سُ بل تعزيز
وت �ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة بني
ال�ب�ل��دي��ن ،كما ا�ستعر�ض تطورات
الأو�ضاع وم�ستجدات عملية ال�سالم
يف اليمن.
ي�شار �إىل �أن الأمم امل�ت�ح��دة كانت
�أعلنت مطلع �أبريل املا�ضي ،هدنة
بني �أطراف النزاع يف البالد ،وفيما
ال�ت��زم��ت احل�ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة بتلك
ال �ه��دن��ة ،ع �م��دت امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات �إىل
انتهاك العديد من بنودها ،ال�سيما
يف تعز.

اللبنانيون ي�أملون بعودة بالدهم �إىل احل�ضن العربي (رويرتز)

تفا�ؤل يف ال�شارع اللبناين بعد االنتخابات

•• بريوت-وكاالت:

غ��داة االنتهاء م��ن �إع�ل�ان النتائج الر�سمية للفائزين يف االنتخابات
الربملانية اللبنانية ،وعددهم  128نائبا انق�سموا بني  60حلزب اهلل
وحلفائه و 68لقوى املعار�ضة والقوات اللبنانية ،يف تراجع كبري لفريق
ح��زب اهلل وال�سلطة ،وبعد ال�ف��وز غ�ير املتوقع لقوى التغيري ،تنف�س
ال�شارع ال�صعداء متفائال مبا حتقق ،على �أمل ترجمة هذه النتائج على
�أر�ض الواقع.
فبعد يومني من اجللو�س �أمام �شا�شة التلفزيون وتتبع نتائج االنتخابات
التي ��ش��ارك بها اللبنانيون يف ال��داخ��ل وب�ب�لاد االنت�شار ،ع��ادت حركة
ال�سري �إىل طبيعتها يف �شوارع بريوت ويف غريها من املدن ،وا�ست�ؤنفت
الدرا�سة يف معظم املناطق.
وع�بر اللبنانيون مبختلف �أطيافهم ع��ن �آم��ال�ه��م بغد �أف���ض��ل نتيجة
تقدم قوى املعار�ضة من جهة ،ومن جهة �أخرى ب�سبب �إخراج جمموعة
من الوجوه التي كانت بالن�سبة �إليهم متثل كابو�سا ثقيال ،وتتحمل
امل�س�ؤولية ال�ك�برى مل��ا �آل��ت �إل�ي��ه الأو� �ض��اع االقت�صادية امل�تردي��ة خالل
ال�سنوات الأخرية.
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ال�صحة جتري  208,015فح�صا ك�شفت عن � 298إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 353حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام:

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع
وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد
  "19واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 208,015فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج � ��راءات التق�صي وال�ف�ح����ص يف الدولة
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف

عن  298حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد
من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع
للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت
امل�سجلة  903,382حالة .و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل الأربع والع�شرين
�ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,302
ح��ال��ة .كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  353حالة جديدة
مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها
ال�ت��ام م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية
ال�لازم��ة منذ دخ��ول�ه��ا امل�ست�شفى ،وب��ذل��ك ي�ك��ون جمموع
حاالت ال�شفاء  887,155حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  2,813جرعة من لقاح احتاد الغرف :ما قدمه حممد بن زايد ل�شعبه ووطنه
جعل من الإمارات مثاال يف عالقاتها الدولية
كوفيد 19 -خالل الـ�ساعات الـ 24املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

•• دبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي  2,813جرعة من لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى �أم�س  825,739جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  251.01جرعة لكل � 100شخ�ص .ي�أتي ذلك متا�شيا
مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد " -19و�سعيا للو�صول �إىل
املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد
احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19

باركت الأمانة العامة الحتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة و القطاع اخلا�ص انتخاب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان "حفظه اهلل " رئي�سا للدولة  .وقال حميد حممد بن �سامل
الأم�ين العام لالحتاد �إن " :ما يقدمه �سموه ل�شعبه ووطنه من عمل عظيم ،وعطاء متوا�صل
لإر�ساء دعائم التقدم واالزدهار على �أ�س�س را�سخة متينة جعلت من دولة االمارات مثا ًال ومنوذجاً
يف عالقاتها الدولية التي انعك�ست بدورها على ازده��ار قطاع الأعمال و رفع م�ستوى تناف�سيته
العاملية " .و �أ�ضاف �أن التوجيهات ال�سديدة ل�سموه ب�ضرورة حتقيق م�شاركة قطاع الأعمال يف
�صناعة ال�ق��رارات االقت�صادية ك��ان لها عظيم الأث��ر يف قيام �شراكة فاعلة بني القطاعني العام
واخلا�ص �أ�سهمت يف تبوء الدولة املراكز الأوىل يف تقارير التناف�سية العاملية وممار�سة الأعمال.

قادة العامل :حممد بن زايد �شريك حقيقي و�صديق موثوق ..وانتخابه يعزز مكانة الإمارات

•• �أبوظبي-وام:

عك�ست ات�صاالت وبرقيات التهنئة التي تلقاها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان "حفظه اهلل" مبنا�سبة انتخابه رئي�سا للدولة املكانة
املرموقة والتقدير الكبري ل�سموه من قبل قادة وزعماء العامل.
و حملت ر�سائل التهنئة بني طياتها كلمات الإعجاب بال�شخ�صية القيادية
الفذة و احلكيمة و التقدير العاملي للدور امل�ؤثر الذي يلعبه �سموه يف بناء
ال�شراكات والعالقات الإ�سرتاتيجية بني دول��ة الإم��ارات وخمتلف بلدان
العامل مبا ي�صب يف م�صلحة تعزيز الأم��ن واال�ستقرار ال��دويل وحتقيق
التنمية واالزدهار لل�شعوب كافة.
و و��ص��ف ق��ادة ال�ع��امل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
بال�صديق احلقيقي واملوثوق ،والأخ الويف و رجل ال�سالم والت�سامح الذي
�أثبت �أنه قائد الإجنازات واملهمات ال�صعبة الذي ميزج ال�شجاعة باحلكمة
والعدل.
وقال فخامة الرئي�س جو بايدن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية  " :لطاملا
كان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان يف طليعة امل�ساهمني يف
بناء ال�شراكة بني الإم��ارات والواليات املتحدة الأمريكية� ..أهنئ �صديقي
القدمي على انتخابه رئي�سا لدولة الإمارات العربية املتحدة".
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين�" :أنا على
قناعة ب�أن �أن�شطتك يف من�صب رئي�س الدولة �ست�سهم يف موا�صلة تطوير
عالقات ال�صداقة والتعاون متبادل املنفعة يف االجتاهات كافة بني رو�سيا
والإمارات".
ب��دوره قال فخامة الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ" :م�ستعد للعمل مع
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
لتعميق ال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة بني ال�صني والإم ��ارات ل�صالح

البلدين و�شعبيهما" ،م�ؤكدا �أن الإمارات وال�صني د�أبتا على دعم بع�ضهما
البع�ض بحزم يف الق�ضايا املتعلقة مب�صاحلهما اجلوهرية و�شواغلهما
الرئي�سية ،وحافظتا على تعاون عملي ومثمر يف خمتلف املجاالت.
يف الإط ��ار ذات��ه ،ق��ال الرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون� " :أع�بر عن
دعمي الكامل لأخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد "  ..مهنئا �شعب
الإمارات باختياره رئي�سا للدولة.
من جانبه ثمن رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون اجلهود التي
يقوم بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان يف بناء م�ستقبل
ال�شراكة ب�ين اململكة املتحدة ودول��ة الإم ��ارات العربية وق��ال �إن " هناك
�أهدافا م�شرتكة طويلة املدى للمملكة املتحدة ودول��ة الإم��ارات وهو �أمر
رائع للغاية� ..أعتقد �أننا و�صلنا �إىل مرحلة عظيمة ".
عربيا ،عربت الزيارات ال�شخ�صية وبرقيات التهنئة لقادة الدول العربية
عن الدعم والت�أييد والثقة التامة يف قدرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد رئي�س الدولة ،على موا�صلة احل�ضور الفاعل لدولة الإمارات يف تعزيز
م�سرية التعاون العربي ،وامل�ضي قدما بامل�سار التنموي نحو �آفاق �أرحب.
و هن�أ خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك
اململكة العربية ال�سعودية� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
وق��ال " :ي�سرنا �أن نعرب ل�سموكم عن �أخل�ص التهاين الأخ��وي��ة� ،سائلني
امل��وىل جل وعال �أن يوفق �سموكم ويعينكم وي�سدد خطاكم خلدمة دولة
الإم��ارات و�شعبها ملوا�صلة م�سرية اخلري والنماء التي �سار عليها والدكم
ال�شيخ زايد �آل نهيان و�أخوكم ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ــ رحمهما
اهلل".
من جهته �أع��رب فخامة الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي عن �أطيب
التمنيات بالتوفيق ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد ملوا�صلة م�سرية
التطور واالزدهار لل�شقيقة الإمارات ،وا�ستكمال ال�سيا�سات الر�شيدة التي

حققها ،املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه.
وعرب قادة الدول اخلليجية والعربية يف زياراتهم وبرقياتهم عن تهنئتهم
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل،
م�ؤكدين متانة العالقات التاريخية التي تربط دولة الإم��ارات مبحيطها
اخلليجي والعربي ،و�أك��دوا ثقتهم يف ق��درة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد على موا�صلة العمل على كل ما من �ش�أنه تعزيز التعاون العربي
العربي.
و يف �سياق مت�صل ،هن�أ الرئي�س الإي��راين� ،إبراهيم رئي�سي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان مبنا�سبه انتخابه رئي�سا لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،معربا عن تطلعه لأن ت�شهد العالقات بني �إي��ران ودولة
الإمارات مزيدا من النمو يف عهده ،ومبا ي�شمل كافة املجاالت التي تخدم
م�صالح البلدين.
م��ن جهته هن�أ م�ست�شار النم�سا ،ك��ارل نيهامر �سموه مبنا�سبة انتخابه
رئي�سا لدولة الإمارات وقال يف تغريدات على "تويرت" " :الإمارات العربية
املتحدة �شريك ا�سرتاتيجي رئي�سي للنم�سا ،و�أتطلع �إىل ا�ستمرار تعاوننا
الوثيق ك�شركاء �أقوياء ،لتعزيز الأمن واال�ستقرار واالزدهار".
و �أ�صدرت احلكومة الربازيلية ،بيانا هن�أت خالله حكومة و�شعب الإمارات
مبنا�سبة تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان قيادة الدولة،
معربة عن متنياتها للإمارات مبزيد من الرخاء واالزدهار.
و �شهدت الإمارات خالل الأيام املا�ضية و�صول العديد من الوفود الر�سمية
التي �ضمت قادة الدول وكبار امل�س�ؤولني الذين عربوا عن خال�ص متنياتهم
ل�سموه بالتوفيق يف مهامه بقيادة الدولة نحو �آفاق جديدة من النه�ضة.
من جهته �أعرب فخامة �إبراهيم حممد �صليح رئي�س جمهورية املالديف
عن تهانيه لدولة الإمارات بانتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان "حفظه اهلل" رئي�سا للدولة .

و قال فخامته �إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان منارة �أمل
 ..يتمتع ب�شخ�صية قيادية وحر�ص على حتقيق التنمية مع الرتكيز على
القيم الإ�سالمية  ..و�أ�ضاف  ":لقد التقيت �سموه خم�س مرات و �أمتنى له
كل التوفيق يف دوره القيادي اجلديد و�أتطلع �إىل العمل عن كثب مع �سموه
لتو�سيع عالقاتنا احلالية خالل ال�سنوات القادمة".
و وجه الربملان الأوروبي التهنئة لدولة الإمارات بانتخاب �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان "حفظه اهلل" رئي�سا للدولة  ..و �أعرب
يف بيان عن متنياته لدولة الإم��ارات املزيد من االزده��ار و النهو�ض حتت
القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان.

�إجناز يج�سد املكانة العاملية للدولة ،وي�ؤدي للحد من التداخالت ال�ضارة

الإمارات ت�سجل � 19ألف حمطة بث راديوية لدى االحتاد الدويل لالت�صاالت
دولة الإمارات على اال�ستفادة منها بال�شكل الأمثل لت�أمني �أف�ضل خدمات
•• �أبوظبي -وام:
االت�صال والبث ،وعليه عملت هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية
�أعلنت هيئة تنظيم االت���ص��االت واحلكومة الرقمية �أن دول��ة الإمارات ع�ل��ى و��ض��ع اخل�ط��ط واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات اخل��ا��ص��ة ب� � ��إدارة ث ��روة الطيف
�سجلت ل��دى االحت ��اد ال ��دويل ل�لات���ص��االت �أك�ث�ر م��ن � 19أل��ف حمطة ال�ترددي ،وت�سريع وترية ن�شر املحطات الراديوية بالتعاون مع مزودي
ّ
راديوية �أر�ضية ،مما يعد جناحاً على امل�ستوى الدويل حيث يعترب االحتاد اخلدمة ،كما عملت على االجتماع ب�شكل دوري وتوقيع االتفاقيات مع
اجلهة الأمم�ي��ة املخت�صة يف جم��ال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .اجلهات املخت�صة يف ال��دول ال�شقيقة ودول اجل��وار بهدف التقليل من
وتكمن �أهمية ه��ذا الت�سجيل يف كونه ميثل اع�تراف�اً دول�ي�اً بالرتددات التداخالت ال�ضارة والت�شوي�ش الذي قد يحدث على اخلدمات الراديوية،
املخ�ص�صة ل��دول��ة الإم � ��ارات ،م��ا ي�ساهم يف ح�م��اي��ة ه��ذه امل�ح�ط��ات من حتقيقاً لدور الهيئة يف حماية املحطات الراديوية الأر�ضية والف�ضائية
التداخالت الدولية ال�ضارة والتي ت�ؤثر ب�شكل كبري على جودة اخلدمات التابعة للدولة من التداخالت التي قد ت�سببها الدول الأخرى.
املقدمة للجمهور.
و�أ� �ض��اف العو�ضي ان الهيئة حتر�ص على ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع دول
وحول هذا الإجناز قال �سعادة املهند�س طارق العو�ضي املدير التنفيذي جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك من خالل اللجنة الفنية
لإدارة الطيف الرتددي �إن الطيف الرتددي ي�شكل ثروة طبيعية حتر�ص للمكتب الفني لالت�صاالت بالأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي ،

وامل�شاركة يف االجتماعات التي تناق�ش املوا�ضيع املهمة ذات الطابع الفني
يف جمال قطاع االت�صاالت الال�سلكية والطيف ال�ترددي ب��دول جمل�س
التعاون ،من �أهمها درا�سة النواحي الفنية والتنظيمية لعدد من التقنيات
احلديثة وامل�ستجدة مثل اجليل اخل��ام����س ،وتن�سيق ا�ستخدام �شبكات
الهاتف املحمول والقنوات االذاعية يف املناطق احلدودية بني دول جمل�س
ال�ت�ع��اون  ،واحل��د م��ن ال�ت��داخ�لات ال���ض��ارة امل ��ؤث��رة على بع�ض خدمات
االت�صاالت ال��رادي��وي��ة ،وتن�سيق ا�ستخدام النطاقات ال�ترددي��ة لل�شبكة
اخلليجية املوحدة خلطوط ال�سكك احلديدية ،وغريها من املوا�ضيع ذات
الأهمية للدول الأع�ضاء يف هذا املجال.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �أنها جتري ب�شكل م�ستمر حتديثات على نظام �إدارة
الطيف الرتددي يف �إطار �سعيها الدائم نحو الو�صول �إىل ا�ستخدام �أحدث
النظم �إقليمياً وعاملياً يف �إدارة الطيف الرتددي لتوفري ترددات �آمنة خالية

من التداخالت ال�ضارة مل�ستخدمي الطيف الرتددي يف الإمارات.
يذكر �أن هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية يف دول��ة الإمارات
هي اجلهة التي تتوىل م�س�ؤولية �إدارة وتنظيم الطيف الرتددي يف الدولة
ح�سب املر�سوم بقانون احت��ادي رقم  /3/ل�سنة  2003وتعديالته مبا
يف ذلك توزيع وتخ�صي�ص الطيف الرتددي جلميع اخلدمات الراديوية،
وتن�سيق وحماية الطيف ال�ترددي عن طريق تطبيق املراقبة والر�صد
با�ستخدام �أح��دث الأج�ه��زة وامل �ع��دات ،ومتثيل دول��ة الإم ��ارات يف جميع
امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة والإقليمية ذات ال�صلة بقطاع االت���ص��االت ال�سلكية
والال�سلكية .جدير بالذكر �أن التداخل ال�ضار ..يعني تداخل املوجات
الراديوية ال��ذي ي�ضعف �أو يعيق �أداء خدمات االت�صاالت الراديوية �أو
ي�ؤدي �إىل انقطاعها ب�شكل متكرر .كما تعني املحطة الراديوية  ..املحطة
التي يديرها املرخ�ص لهم لإجراء خدمة ات�صاالت راديوية.

بلدية مدينة �أبوظبي تعيد ت�أهيل ممرات امل�شاة يف حديقة املطار القدمي وتن�شئ ممر ًا للجري
•• �أبوظبي –الفجر:

�أجن � ��زت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي
التابعة ل��دائ��رة البلديات والنقل
من خالل قطاع عمليات البلديات
الفرعية – بلدية مركز املدينة -
م�شروع �إعادة ت�أهيل ممرات امل�شاة،
و �إن���ش��اء مم��ر ل�ل�ج��ري يف حديقة
املطار القدمي يف �أبوظبي ،واملطلة
على �شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد،
واملقابلة ملدينة زايد الريا�ضية.
وي ��أت��ي ه��ذا امل �� �ش��روع �ضمن �إطار
ح��ر���ص ال�ب�ل��دي��ة ع�ل��ى رف��ع كفاءة
�أ�صولها ومرافقها ب�ه��دف �إ�سعاد
املجتمع واالرت�ق��اء بجودة احلياة،
وتوفري خيارات ترفيهية وريا�ضية
خمتلفة �أمام ال�سكان والزوار.
وتعد احلديقة من �أق��دم احلدائق
يف العا�صمة �أبوظبي وتخدم معظم
�شرائح املجتمع من القاطنني داخل

جزيرة �أبوظبي وخارجها بالإ�ضافة
�إىل زوار ال �ع��ا� �ص �م��ة ،ولتوفري

مرافق تخدم زوار احلديقة فقد
�أجنزت البلدية �أعمال �إعادة ت�أهيل

جميع مم��رات امل�شاة يف احلديقة
و ر�صفها بالبالط ،و بلغ الطول

ال �ك �ل��ي مل �م��رات امل �� �ش��اة ()1120
م�ت�راً ط��ول �ي �اً ،و مت رب ��ط ممرات

امل �� �ش��اة م ��ع م ��داخ ��ل احل��دي �ق��ة ،و
جميع م��راف��ق احل��دي�ق��ة كمناطق

م �ظ�لات اجل �ل��و���س ،وال �ن��واف�ي�ر ،و
مناطق الألعاب ،و امل�صلى و املرافق

الأخ � � ��رى ،ك �م��ا �أن� ��� �ش� ��أت البلدية
مم� ��راً ل �ل �ج��ري داخ� ��ل احلديقة،
وب �ط��ول ( )1300م�ت�ر طويل.
ك �م��ا ت �� �ض �م��ن م �� �ش ��روع الت�أهيل
زراع��ة �أ�شجار الغاف على �أطراف
املما�شي و م�سار اجل��ري ،و�صيانة
امل���س�ط�ح��ات اخل �� �ض��راء و نباتات
الزينة ،و زراعة الزهور املو�سمية،
و �صيانة جميع معدات الألعاب ،و
مت ر�سم جداريات ملونة يف بع�ض
الأ� �س ��وار .و ت��أت��ي �أه�م�ي��ة حديقة
املطار القدمي كونها �إح��دى �أقدم
احل ��دائ ��ق و �أع ��رق� �ه ��ا يف جزيرة
�أبوظبي ،و تطل على �أه��م املعامل
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة �أب ��وظ� �ب ��ي كجامع
ال�شيخ زاي��د الكبري ،ومدينة زايد
ال��ري��ا��ض�ي��ة ،و متثل �إع ��ادة ت�أهيل
احل��دي�ق��ة �إ� �ض��اف��ة ج��دي��دة ملرافق
اخل��دم��ات املجتمعية والرتفيهية
يف �أبوظبي.

تعاون بني جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية وجممع الفقه الإ�سالمي الدويل
•• �أبوظبي-وام:

وق �ع��ت ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي ��د
للعلوم الإن�سانية وجممع الفقه
الإ�سالمي ال��دويل التابع ملنظمة
ال � �ت � �ع ��اون الإ� � �س �ل��ام � ��ي ،م ��ذك ��رة
تفاهم للتعاون والتن�سيق يف عدد
م��ن امل� �ج ��االت ،وت� �ب ��ادل اخل�ب�رات
والتجارب بينهما يف جمال الأبحاث
العلمية للق�ضايا املعا�صرة ،و�إجناز
الدرا�سات والبحوث ذات االهتمام
امل�شرتك ،ون�شر الأبحاث واملقاالت
يف امل�ج�لات والإ�� �ص ��دارات التابعة
ل�ك��ل ط ��رف� ،إىل ج��ان��ب التعاون
يف جم� � ��االت ال� �ت� ��أل� �ي ��ف والن�شر

وال�ترج �م��ة ،وال�ن�ظ��ر يف �إمكانية
عقد تو�أمة بني امل�ؤ�س�سات والكليات
واملعاهد التابعة لكل منهما.
وق � ��ع م� ��ذك� ��رة ال� �ت� �ف ��اه ��م معايل
الدكتور ح�م��دان م�سلم املزروعي
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة حممد
بن زايد للعلوم الإن�سانية ومعايل
الربوفي�سور قطب �سانو �أمني عام
جممع الفقه الإ�سالمي.
ون� ��� �ص ��ت امل � ��ذك � ��رة ع� �ل ��ى تنظيم
برامج م�شرتكة للتعليم عن بعد،
واال��س�ت�ف��ادة م��ن م���ص��ادر التعليم
وقواعد البيانات التي تتوفر لكل
ط��رف ،وت�ب��ادل البيانات الرقمية
للمكتبات الإل �ك�ترون �ي��ة ودورات

ال �ت �ع �ل �ي��م الإل� � �ك �ت��روين وق� �ن ��وات
االت�صال املرئي� ،إىل جانب تبادل
اخلربات يف جمال التعليم الرقمي
مب��ا يتيح لكال ال�ط��رف�ين �سهولة
ال��و��ص��ول �إىل حم�ت��وى ك��ل طرف
م��ع م��راع��اة ال�ت���ش��ري�ع��ات النافذة
لدى اجلانبني ،وتبادل الإ�صدارات
وال �ك �ت��ب وال � ��دوري � ��ات والبحوث
وال��ر� �س��ائ��ل ال�ع�ل�م�ي��ة وال ��زي ��ارات
ال �ت �ع��ري �ف �ي��ة ،و�إق� ��ام� ��ة الأن�شطة
والفعاليات الأكادميية والثقافية
واالجتماعية امل�شرتكة خالل تلك
ال ��زي ��ارات .و�أك ��د ��س�ع��ادة الدكتور
خ��ال��د ال�ظ��اه��ري ،م��دي��ر اجلامعة
�أن ه � ��ذه اخل� �ط ��وة ت� ��أت ��ي �ضمن

ا�سرتاتيجية اجل��ام�ع��ة لالنفتاح
على امل�ؤ�س�سات والهيئات الإقليمية
واملراكز العلمية التابعة لها ،التي
تهتم بالأبحاث العلمية للق�ضايا
املعا�صرة ،وتعزيز التبادل العلمي
والفكري وتوثيق ال�صالت معها،
و�إق ��ام ��ة � �ش��راك��ات ع�ل�م�ي��ة تخدم
م�سريتها يف هذا ال�صدد.
وق ��ال �إن اجل��ام�ع��ة مت�ضي قدما
يف ه � � ��ذا ال� �ن� �ه ��ج ان � �ط �ل�اق� ��ا من
ر�ؤي� �ت� �ه ��ا ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف �إىل دعم
م���س�يرة ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي يف دولة
الإم ��ارات واملنطقة ب�صورة عامة،
و�سعيها احلثيث لأن تكون مركزا
�أك��ادمي �ي��ا م��رم��وق��ا ع�ل��ى م�ستوى

العامل يف جمال العلوم الإن�سانية
واالجتماعية والفل�سفية ،وتقدمي
الإ�سالم والثقافة العربية بطريقة
ح�ضارية تقوم على ن�شر ف�ضائل
الت�سامح واملحبة واح�ترام حقوق
الإن �� �س��ان و�إع �ل��اء ق�ي��م االعتدال
والو�سطية واالنفتاح على ثقافات
و�شعوب العامل املختلفة.
و�أ�ضاف جاءت هذه املذكرة لتفتح
�آف� ��اق� ��ا �أو� � �س� ��ع ل �ل �ت �ع��اون وت� �ب ��ادل
اخل� �ب� ��رات ال �ع �ل �م �ي��ة والفكرية
ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن ،وت �ط��وي��ر برامج
م �� �ش�ترك��ة ت �خ��دم ال �ق �� �ض��اي��ا ذات
االه�ت�م��ام يف البحوث والدرا�سات
وال �ن �� �ش��ر وال �ت ��وث �ي ��ق والت�أليف

والرتجمة وتعزيز القدرات يف هذا
املجال احليوي.
و�أك ��د �أن جامعة حممد ب��ن زايد

للعلوم الإن�سانية لن تدخر جهدا
يف �سبيل تنفيذ بنود ه��ذه املذكرة
ع�ل��ى �أر�� ��ض ال ��واق ��ع ،م���ش�يرا �إىل

�أن�ه��ا تعترب ب��داي��ة حقيقة لتعاون
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي م �� �س �ت �ق �ب �ل��ي بني
اجلانبني.
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�أخبـار الإمـارات

ال�شيخة فاطمة تتلقى تعازي قرينة ملك البحرين خالل ا�ستقبالها وفد اململكة
•• �أبوظبي-وام:

تقبلت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك رئي�سة االحتاد
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة "�أم الإمارات"
التعازي واملوا�ساة يف رحيل فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان " رحمه اهلل" من وفد العائلة املالكة البحرينية.
ونقل الوفد الليلة قبل املا�ضية تعازي �صاحبة ال�سمو امللكي
الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل البحرين
رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة و�صادق موا�ساتها يف الفقيد
ال�شيخ خليفة " رح�م��ه اهلل " � ..سائلة امل��وىل ع��ز وج��ل �أن

يتقبله بوا�سع رحمته ور�ضوانه ويلهم عموم �آل نهيان الكرام
جميل ال�صرب وال�سلوان.
و�ضم الوفد �سمو ال�شيخة ثاجبة بنت �سلمان بن حمد �آل
خليفة حرم معايل ال�شيخ �سلمان بن عبداهلل �آل خليفة و�سمو
ال�شيخة مرمي بنت �سلمان بن حمد �آل خليفة حرم معايل
ال�شيخ خالد بن عبداهلل �آل خليفة.
و�أع ��رب ��ت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ف��اط�م��ة ب�ن��ت م �ب��ارك ع��ن �شكرها
وت�ق��دي��ره��ا للم�شاعر الطيبة ال�ت��ي ع�بر عنها ونقلها وفد
مملكة البحرين ال�شقيقة  ..فيما حملته �سموها �شكرها
و�أطيب متنياتها �إىل �صاحبة ال�سمو امللكي الأم�يرة �سبيكة
بنت �إبراهيم �آل خليفة مبوفور ال�صحة والعافية وململكة

البحرين و�شعبها ال�شقيق دوام اخلري واالزدهار.
كما ق��دم ال��وف��د ال �ع��زاء يف وف��اة ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان� ،إىل �سمو ال�شيخة �شم�سة بنت �سهيل وعائلة �آل نهيان
الكرام.
و�أعرب الوفد عن بالغ املوا�ساة يف هذا امل�صاب اجللل و�أخل�ص
الدعاء ب�أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته ور�ضوانه
ويدخله ف�سيح جنانه ،ويلهم �أف��راد العائلة الكرمية جميل
ال�صرب وح�سن العزاء ،و�أن يدمي ما يربط مملكة البحرين
ودولة الإم��ارات العربية املتحدة من و�شائج الأخ��وة واملحبة
وال �ت �ق��ارب ك �م��ا ي�ت�م�ن��اه��ا وي �ح��ر���ص ع�ل�ي�ه��ا ق� ��ادة البلدين
ال�شقيقني.
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 18فائزا وفائزة يف جائزة ال�شارقة للإبداع العربي

•• ال�شارقة  -وام:

ك ّرم �سعادة عبد اهلل العوي�س رئي�س دائرة الثقافة يف ال�شارقة و حممد �إبراهيم الق�صري مدير �إدارة ال�ش�ؤون
الثقافية يف الدائرة الأم�ين العام جلائزة ال�شارقة للإبداع العربي الإ�صدار الأول؛  18فائزا وفائزة يف
ال��دورة اخلام�سة والع�شرين من اجلائزة بح�ضور نخبة من املثقفني والأدب��اء .و�س ّلم العوي�س والق�صري
الفائزين وجلان حتكيم حقول اجلائزة ال�ستة �شهادات ودروعاً تذكارية تقديراً ملجهوداتهم الفكرية والأدبية
والأبداعية .وه ّن�أ العوي�س الفائزين باجلائزة مثنيا على جهودهم الأدبية يف �إجن��از �إ�صدارهم الإبداعي
الأول والذي نال با�ستحقاق الفوز يف جائزة ال�شارقة للإبداع العربي .وقدّم الفائزون �شكرهم �إىل ال�شارقة
بو�صفها "حا�ضنة للإبداع واملبدعني" و�أثنوا على الرعاية واالهتمام الكبريين من �إمارة الثقافة للأدباء
واملثقفني واملفكرين والنقاد العرب حيث متهد الطريق لكل �شخ�ص ي�سري يف درب الإبداع م�شريين �إىل �أن
ال�شارقة جمعت العامل على حب الأدب .و�شهد اليوم الثاين من فعاليات اجلائزة قراءات �شعرية للفائزين
يف جمال ال�شعر و تقدمي �سل�سلة قراءات ق�ص�صية للفائزين يف جمال الق�صة الق�صرية كما توا�صلت �أعمال
الور�شة العلمية امل�صاحبة للجائزة يف حموريها الثاين الذي حمل عنوان التكنولوجيا وال�سرد.

03

الوطني االحتادي ي�ؤكد ثقته الكبرية يف حممد بن زايد قائدا للدولة وحاميا لالحتاد ومكت�سباته
•• �أبوظبي-وام:

�أكد املجل�س الوطني االحتادي ثق َته الكبرية يف قائدِ دولتنا وحامي االحتاد
ومكت�سباته �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" الذي عرفنا ُه محُ باً ل�شعبه قريبا منه كرميا معه حري�صا على
حا�ضره وم�ستقبل �أجياله و عرفه �أ�شقا�ؤه العرب خمل�صا لق�ضاياهم داعما
ال�ستقرار دولهم ،وعرفه العامل �صانع �سال ِم م�ؤيداً للحقِ وحمقاً للعدلِ
مل
�أينما ك��ان ،الأم � َر ال��ذي � َ
أك�سب الإم ��ارات و�شع َبها اح�ت�را َم وتقدي َر العا ِ
�أجمع.
جاء ذلك يف بيان �أ�صدره املجل�س مبنا�سبة انتخاب �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�سا لدولة الإم��ارات تاله معايل �صقر غبا�ش
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يف اجلل�سة العا�شرة من دور االنعقاد العادي
الثالث للف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر التي عقدها ام�س يف قاعة زايد يف
مقر املجل�س ب�أبوظبي لت�أبني فقيد الوطن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
ُ
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" " �إنّ
يبارك ل�شعب
الوطني االحتادي� ،إ ْذ
املجل�س
َ
َ
املجل�س الأع�ل��ى لالحتاد حكام
الإم ��ارات انتخاب �أ�صحابِ ال�سم ِو �أع�ضا ِء
ِ
الإم��ارات � ..صاحبِ ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،رئي�ساً لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،ف�إ ّنه ،وب�صفتِه ممث ً
ال لكل �شعبِ االحتاد ،يباي ُع
ويعاه ُد �سموه على الوالء والإخال�ص الدائم  ،و�أن يظل املجل�س على عهدِ ه

واحلكيم يف ت�أكيد و�إمن��اء م�سري ِة
لنهج قيادتِنا امليمونِ
ب��أن يكون الداع َم ِ
ِ
ال�شورى نهجاً ،وال�شراك ِة بني ال�سلطتني التنفيذي ِة والت�شريعي ِة ميثاقاً،
و�سياد ِة القانونِ ركيز ًة ،و�أ ّنه �سيبقى ،كما هو دوماً ،على م�ستوى امل�س�ؤولي ِة
التي �أودَعتْنا �إياها قياد ُتنا الر�شيد ُة و�ش ُعبنا الويف.
الوطني االحت��ادي ثق َته الكبرية يف ق��ائ��دِ دولتنا وحامي
املجل�س
وي��ؤك� ُد
ُ
ُ
االحت ��اد ومكت�سباته �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان /
حفظه اهلل /الذي عرفنا ُه محُ باً ل�شعبه ،قريبا منه ،كرميا معه ،حري�صا
على حا�ضره وم�ستقبل �أجياله ،وعرفه �أ�شقا�ؤه العرب خمل�صا لق�ضاياهم،
داعما ال�ستقرار دولهم ،وعرفه العامل �صانع �سال ِم ،م�ؤيداً للحقِ  ،وحمقاً
أك�سب الإم ��ارات و�شع َبها اح�ت�را َم وتقدي َر
للعدلِ �أينما ك��ان ،الأم � َر ال��ذي � َ
مل �أجمع.
العا ِ
َ
ني ت��ا ٍم ب��أ َّن دول�ة الإم��اراتِ العربي ِة
و�إ َّن
املجل�س الوطني االحت��ادي على يق ٍ
َ
املتحدة �ست�شه ُد حتتَ قياد ِة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
مرحل ًة ج��دي��د ًة من الإجن� ��ازاتِ  ،و�ستتوا�ص ُل معها ب ��إذن اهلل م�سري ُة بنا ِء
أمن
ري
الدول ِة والإن�سان ،و�ستظ ُل الإم��اراتُ دول� َة اخل ِ
والت�سامح ،ودول� َة ال ِ
ِ
ري الإن�ساني ِة جمعاء.
والأمان ،ومُلتقى �شعوب ال ِ
أر�ض ملا فيه خ ُ
ون�س� ُأل َ
مي على �سموه نو َر الب�صرية ور�شا َد احلكمة ،و�أنْ يوف َقه
اهلل �أنْ يد َ
ري وطننا ،والأمتني العربية والإ�سالمية ،والعامل �أجمع..
دوم�اً ملا فيه خ ٌ
واهلل ويل التوفيق ،وهو املي�سر واملعني " .

�صحة دبي توظف الن�سخة الأخرية للروبوت اجلراحي دافن�شي اك�س �آي خلدمة املر�ضى
•• دبي  -وام:

بد�أت هيئة ال�صحة بدبي ا�ستخدام
ال �ن �� �س �خ��ة الأح � � � � ��دث ل� �ل ��روب ��وت
اجل��راح��ي املتقدم "دافن�شي �إك�س
�آي" ال ��ذي ي�ع��د ث ��ورة حقيقية يف
ع� ��امل اجل ��راح ��ة ال �ط �ب �ي��ة وذل ��ك
�ضمن جهودها امل�ستمرة لتوظيف
�أح � � � ��دث الأج � � �ه� � ��زة والتقنيات
واحل�ل��ول الذكية خلدمة املر�ضى
مب�ست�شفياتها و�أجرى فريق طبي
مب���س�ت���ش�ف��ى دب ��ي �أم �� ��س برئا�سة
ال��دك �ت��ور ي��ا��س��ر �أح �م��د ال�سعيدي
ا��س�ت���ش��اري ورئ�ي����س ق�سم جراحة
امل�سالك البولية مب�ست�شفى دبي
عملية ج��راح�ي��ة ب��إ��س�ت�خ��دام هذه
التقنية املتطورة ملواطن يف العقد
ال�ث��اين م��ن العمر ك��ان يعاين من

ان� ��� �س ��داد يف اجل � ��زء ال �ع �ل��وي من
احل��ال��ب ت�سبب يف ت�ضخم الكلية
حيث مت عمل الإج��راء الرتميمي
حلو�ض الكلية واحلالب.
و�أو�� �ض ��ح ال��دك �ت��ور ال���س�ع�ي��دي �أن
العملية التي ا�ستغرقت �ساعتني
ورب� ��ع ال���س��اع��ة مت خ�لال�ه��ا �إزال� ��ة
اجل��زء املتفتق من احلالب و�إعادة
تو�صيل احل��ال��ب ب�ح��و���ض الكلية
م���ش�يراً �إىل �أن العملية ال�ت��ي مت
�إج� ��را�ؤه� ��ا حت ��ت ال �ت �خ��دي��ر العام
ت�ك�ل�ل��ت ب��ال �ن �ج��اح ال �ت��ام و�سيغادر
املري�ض امل�ست�شفى خالل اليومني
القادمني.
و�أك� � � ��د ع� �ل ��ى �أه� �م� �ي ��ة ا�ستخدام
ه��ذا ال �ن��وع امل�ت�ق��دم م��ن الأنظمة
ال��روب��وت �ي��ة ال �ت��ي مت�ك��ن الطبيب
م ��ن ال� �ق� �ي ��ام ب �ج �م �ي��ع العمليات

اجل��راح�ي��ة املمكن القيام بها عن
ط��ري��ق تنظري البطن يف خمتلف
التخ�ص�صات اجلراحية وهو مزود
ب�أربع �أذرع واحدة للت�صوير وثالث
ل �ل �ج��راح��ة وت �ت �م �ت��ع ه ��ذه الأذرع
بدرجة عالية من املرونة واحلركة
ح �ي��ث مت � �ص �ن��اع �ت �ه��ا وبرجمتها
للقيام بحركات ت�شبه حركه اليد
ال�ب���ش��ري��ة ول �ك��ن ب��دق��ه �أع �ل��ى مما
ي � ��ؤدي �إىل خ�ي��اط��ه اجل� ��روح بعد
�إجن��از العملية اجلراحية ب�صورة
�أف �� �ض��ل م ��ن ال �ي��د ال �ب �� �ش��ري��ة كما
ميكن للذراع ال��دوران حول نف�سه
دورة كاملة بتحكم م��ن الطبيب
بالقوة املطلوبة وبدون ارجتاف �أو
تغيري امل�ستوى الأفقي للعمل مما
يوفر مزيداً من التحكم.
وا� �س �ت �ع��ر���ض امل� �م� �ي ��زات املتعددة

ل� �ه ��ذه ال �ت �ق �ن �ي��ة امل �ت �ق��دم��ة التي
ت�ت�ي��ح ل�ل�أط �ب��اء �إج� ��راء العمليات
اجل��راح�ي��ة ع��ن ُب�ع��د دون احلاجة
�إىل � �س �ف��ر اجل � � ��راح �أو املري�ض
مم��ا ي���س��اه��م يف �إج� ��راء العمليات
الطارئة يف الوقت املنا�سب تفادياً
للم�ضاعفات ال�سلبية كما ي�ساعد
يف تخفيف الأع �ب��اء على املر�ضى
وي�ت�ي��ح ل�ه��م ال��و��ص��ول �إىل �أف�ضل
اجل� ��راح �ي�ن ال �ع��امل �ي�ي�ن م ��ن ذوي
ال�ت�خ���ص���ص��ات ال� �ن ��ادرة ح�ي��ث بات
بالإمكان �أن يقوم اجلراح بالإجراء
اجل��راح��ي وه��و مبكان �آخ��ر بعيداً
عن املري�ض.
وذك ��ر �أن ال��روب��وت ي�سمح بر�ؤية
ثالثية الأبعاد وت�ضخيم ي�صل �إىل
 10مرات ملجال العملية ويعمل
على جتنب الرعا�ش الطبيعي لليد

و�إمكانية ال��و��ص��ول �إىل �أم��اك��ن ال
ميكن الو�صول �إليها يف العمليات
اجلراحية التقليدية �إ�ضافة �إىل
الدقة املتناهية يف �إجراء العمليات
اجل��راح�ي��ة امل�ع�ق��دة وتقليل خطر
الإ� �ص��اب��ة ب��ال�ع��دوى ب�ع��د العملية
و� �س��رع��ة ال �� �ش �ف��اء وال �ت �ع ��ايف بعد
العملية وتقليل عدد �أيام املكوث يف
امل�ست�شفى �إ�ضافة �إىل �صغر حجم
اجل��روح التي تكون "ميليمرتية"
والندوب تكاد تكون معدومة.
و�أ�� �ش ��ار ال��دك �ت��ور ال �� �س �ع �ي��دي �إىل
الإ��س�ت�خ��دام��ات امل�ت�ع��ددة للروبوت
اجلراحي يف خمتلف التخ�ص�صات
ال�ط�ب�ي��ة وم�ن�ه��ا ج��راح��ة امل�سالك
البولية حيث ميكن ا�ستخدامه يف
ا�ستئ�صال الكلية وا�ستئ�صال غدة
الربو�ستات و�إعادة زراعة احلالب.

م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أك� � � ��دت ال ��دك� �ت ��ورة
م��رمي الري�سي املديرة التنفيذية
مل�ست�شفى دبي على االهتمام البالغ
ال��ذي توليه هيئة ال�صحة بدبي

لتبني وتوظيف �أح��دث التقنيات
واحل � �ل� ��ول ال ��ذك� �ي ��ة وت�سخريها
خل��دم��ة امل��ر��ض��ى لتحقيق �أف�ضل
ال�ن�ت��ائ��ج امل�م�ك�ن��ة ومب ��ا ي���س��اه��م يف

تر�سيخ مكانة الهيئة ودب��ي ب�شكل
ع � ��ام ك ��وج �ه ��ة م �ث��ال �ي��ة لطالبي
ال�ع�لاج واال�ست�شفاء م��ن خمتلف
دول العامل.

حتت �شعار (�صحتك تهمنا)

غرفة التجارة وبالتعاون مع م�ست�شفى ر�أ�س اخليمة تقدم ك�شفا طبيا باملجان لتخ�ص�صات عديدة
•• ر�أ�س اخليمة –الفجر:

ق��ام��ت غ��رف��ة جت ��ارة ر�أ�� ��س اخليمة
�أم�س االربعاء  ،وكجزء من التزامها
بامل�س�ؤولية املجتمعية جتاه موظفيها
 ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م���س�ت���ش�ف��ى ر�أ�� ��س
اخليمة  ،ب�إطالق حملة طبية حتت
�شعار" �صحتك تهمنا "  ،ت�ستهدف
كافة موظفي الغرفة وم�س�ؤوليها ،
حيث قام فريق طبي متخ�ص�ص من
م�ست�شفى ر�أ� ��س اخليمة بالتواجد
مبقر الغرفة ط��وال دوام االم����س ،
وخ���ص���ص��ت �إدارة ال�غ��رف��ة ال�ساحة
اخل �ل �ف �ي��ة مل �ق��ره��ا م �ك��ان��ا لإج� � ��راء
جمموعة م��ن الفحو�صات الطبية
� ،شملت ف�ح��و��ص��ات ال�ق�ل��ب وقيا�س
ال�ن�ب����ض  ،وق�ي��ا��س��ات النظروك�شف
العني  ،وقيا�س �ضغط الدم وال�سكر
ون�سبة الكلي�سرتول بالدم وال�ضغط
ال�ع���ص�ب��ي  ،وت �ق��دمي اال�ست�شارات
ال�ط�ب�ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب �ك��ل ح��ال��ة على
حدة  ،باال�ضافة اىل قيا�سات الطول
وال � � ��وزن وم� ��ا اىل ذل� ��ك  ،وتقدمي
ال �ت��و� �ص �ي��ات وال �ن �� �ص��ائ��ح اخلا�صة
ب��ال �ل �ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة وت �ق �ي �ي��م منط
احلياة  ،للو�صول اىل طريقة مثلى

حلياة �صحية �سليمة  ،هذا باال�ضافة
اىل ع�ق��د جل�سات تثقيف ال�صحي
ح��ول كيفية احلفاظ على ابت�سامة
�صحية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه �أ�� � �ش � ��اد حم �م ��د ح�سن
ال�سبب مدير ع��ام الغرفة بالوكالة
ب��إ��س�ت�ج��اب��ة ك��اف��ة م��وظ�ف��ي الغرفة
لتلك امل �ب��ادرة  ،وال �ت��ي ت ��ؤك��د مدى
احلاجة لتلبية املتطلبات ال�صحية

ملوظفي كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخل��ا��ص��ة  ،م�شرياً اىل ان الك�شف
املبكر وال��وق��اي��ة م��ن ت��أث�ير امل�شاكل
ال�صحية التي ترتتب على �ضغوطات
احلياة والعمل  ،تغنينا عن الوقوع
يف دوام ��ات طويلة م��ن االم��را���ض ،
وتعود على موظفينا بحياة �صحية
�سعيدة  ،وت�ضمن و جود نظام �صحي
م���س�ت��دام  ،وم ��ن ه�ن��ا ت�ت�ي��ح مبادرة

" �صحتك تهمنا " وت�ب�ن��ي غرفة
ال�ت�ج��ارة ال�سرتاتيجيات املحافظة
ع �ل��ى ال���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة مل��وظ�ف�ي�ه��ا ،
احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال�ف�ح����ص ال� ��دوري
ال �ل��ازم وال �ع�ل�اج��ات التخ�ص�صية
امل �ب �ك��رة مل ��ا مي �ك��ن �أن ي�ت�رت��ب على
نتائج الفح�ص ال��دوري  ،الفتاً اىل
ان ح��ر��ص�ن��ا ع�ل��ى تنفيذ م�ث��ل هذه
امل�ب��ادرات بالتعاون مع دائ��رة املوارد

ال �ب �� �ش��ري��ة حل �ك��وم��ة ر�أ� � ��س اخليمة
وم�ست�شفى ر�أ�س اخليمة ُ ،تعد جزء
م��ن التزامنا جميعاً جت��اه ال�صحة
ال �ع��ام��ة ل �ك��اف��ة م��وظ �ف��ي ال ��دوائ ��ر
امل �ح �ل �ي��ة ب � ��االم � ��ارة  ،م� ��� �ش�ي�راً اىل
ح��ر���ص م��وظ�ف��ي ال��دوائ��ر االخرى
التي يقع مقرها مبقر الغرفة على
�إج��راء الفحو�صات الطبية الالزمة
 ،ك���ص�ن��دوق خليفة ل��دع��م م�شاريع
ال�شباب  ،واالمانة العامة للمجل�س
التنفيذي .
وب � ��دوره ق ��ال ال��دك �ت��ور ج�ين مارك
غ��اوي��ر الرئي�س التنفيذي ورئي�س
ق���س��م اجل ��راح ��ة مب���س�ت���ش�ف��ى ر�أ� ��س
اخليمة � ،إنه ل�شرف كبري لنا العمل
مع �شركائنا لدعم �أية مبادرة �صحية
تطلقها �أياً من امل�ؤ�س�سات احلكومية
�أو اخلا�صة باالمارة � ،إذ يعد هذا جزء
م��ن التزامنا جت��اه ال�صحة العامة
 ،ف ��إن �إج��راء مثل ه��ذه الفحو�صات
 ،وع�ق��د جل�سات التثقيف ال�صحي
ح��ول كيفية احلفاظ على ابت�سامة
�صحية  ،ه��و ام �ت��داد طبيعي لعمل
م�ست�شفى ر�أ���س اخليمة  ،وت�ساعدنا
م�ث��ل ه ��ذه ال�ف�ح��و��ص��ات ع�ل��ى ر�سم
ا�سرتاتيجيات ال�صحة العامة ب�شكل

مدير دبي للإعالم :نعمل على تر�سيخ مكانة الإمارات وجهة �إعالمية دولية رائدة
•• دبي -وام:

�أكد ماجد ال�سويدي املدير العام ملدينة دبي للإعالم ومدينة
دبي للأ�ستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ،على امل�ضي قدماً
لرت�سيخ مكانة دول��ة الإم ��ارات ب�شكل ع��ام ويف قطاع الإعالم
ب�شكل خا�ص ،ل�صدارة امل�شهد الإعالمي العربي كبيئ ٍة حا�ضنة
ل�ل�م��ؤ��س���س��ات الإع�لام �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ووج �ه��ة ج��اذب��ة للمواهب
الإعالمية اال�ستثنائية ،ف� ً
ضال عن تو�صيل �صورة الإمارات
احل�ضارية �إيل العامل �أجمع.
وثمـن ال�سويدي يف ح��وار لوكالة �أنباء الإم��ارات  /وام  /على
هام�ش م�شاركته يف معر�ض كاب�سات  ، 2022دور الإعالم
البارز كقوى ناعمة يف �إب��راز دور الإم��ارات احليوي يف امللفات
الإقليمية والعاملية من ال�شرق �إىل الغرب يف ظل توجيهات

القيادة الر�شيدة ،يف الت�أكيد على اال�سرتاتيجية التي تعتمدها
الدولة يف توفري الظروف املالئمة ل��رواد الأعمال ،الفتا �إىل
ال��زي��اد ًة الوا�ضحة يف �أع��داد ال�شركات التي �سعت لال�ستثمار
واكت�شاف مزايا الإ�صالحات احلكومية الرامية �إىل دعم قطاع
الإعالم.
و�أ�شار �إىل حت ّول املعر�ض الدويل للإعالم الرقمي وات�صاالت
الأق �م��ار ال�صناعية �إىل من�صة ف��ري��دة خ�صي�صاً ه��ذا العام،
وت �ق��دمي��ه جم �م��وع � ًة وا� �س �ع��ة م��ن ال �ف��ر���ص ال �ت��ي ُت��رك��ز على
ا�ستقطاب ال�شركات واملُبدعني ،حيث �أن امل�شاركة يف معر�ض
"كاب�سات  ،"2022ت�أتي بهدف ا�ستعرا�ض �أف�ضل الفر�ص
املتاحة لتطوير البني التحتية لقطاع الإعالم يف العامل ب�شكل
ع��ام وال��دول��ة و�إم ��ارة دب��ي ب�شكل خ��ا���ص ،م�ضيفاً �أن م�شاركة
ال�شركات الرائدة يف �إنتاج املحتوى املرئي وامل�سموع من �أجل

عر�ض �أب��رز ما و�صلت �إليه يف تكنولوجيا االت�صال الرقمي
وتالقي الأفكار واحللول بع�ضها البع�ض .
و�أ�ضاف ال�سويدي� ،أن دبي للإعالم تعمل على �إعطاء ال�شركات
ال�ع��امل�ي��ة ال�ف��ر��ص��ة لتطوير حم�ت��واه��ا الإع�ل�ام��ي ت��زام�ن�اً مع
ال�ت�ط��وي��ر امل�ستمر يف ال�ب�ن��ى التحتية و ال �ق��وان�ين املنظمة؛
وال�ت�ع��ري��ف ب��دب��ي ودول� ��ة الإم� � ��ارات وج �ه��ة �إق�ل�ي�م�ي��ة وعاملية
للأعمال وال�سياحة.
و�شدد على �أن الإع�لام �شريك �أ�سا�سي يف م�سرية التنمية من
حيث دوره املحوري يف دعم تنويع امل��وارد وجذب اال�ستثمارات
من�صة وبنية حتتية �شاملة
اال�سرتاتيجية  ،والنجاح يف توفري ّ
ال�ست�ضافة ال�شركات الإعالمية من كافة الأح�ج��ام لتوا�صل
م�سرية النمو واالزده��ار ،لت�صبح مركزاً عاملياً رائ��داً للإنتاج
الإعالمي يف املنطقة.

�ضاحي خلفان ي�ستقبل قن�صل عام مملكة البحرين اجلديد
الأخ��وة والتعاون بني دولة الإم��ارات ومملكة البحرين
•• دبي-الفجر:
ال�شقيقة.
ا�ستقبل م�ع��ايل ال�ف��ري��ق ��ض��اح��ي خ�ل�ف��ان مت�ي��م ،نائب ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب �ح��ث ��س�ب��ل ال �ت �ع��اون يف ع ��دد من
رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف دبي مبكتبه �صباح �أم�س امل �ج ��االت ،يف ظ��ل ع�لاق��ات الأخ� ��وة ال �ت��ي جت�م��ع دولة
�سعادة ال�سفري �سعود ح�سن الن�صف القن�صل العام ململكة الإمارات ومملكة البحرين ،والتي حتظى بدعم قيادتي
البحرين ال�شقيقة يف دبي والإمارات ال�شمالية.
وحكومتي البلدين.
ورح��ب معاليه بقن�صل ع��ام مملكة البحرين ،متمنياً ح�ضر اللقاء �سعادة اللواء �أحمد عتيق املقعودي ،مدير
ل��ه وللعاملني يف القن�صلية التوفيق والنجاح يف �أداء الإدارة العامة ملكتب نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام
مهامهم وامل�س�ؤوليات املوكلة �إليهم ،مبا يعزز عالقات يف دبي.

الإمارات للخدمات ال�صحية :تطبيق منظومة طبيب
الأ�سرة ي�سهم يف حتقيق منو �صحي م�ستدام
•• دبي-وام:

�أكد �سعادة الدكتور يو�سف حممد ال�سركال مدير عام
م�ؤ�س�سة الإم� ��ارات للخدمات ال�صحية �أن الإحتفال
باليوم العاملي لطبيب الأ�سرة لهذا العام ي�أتي يف مرحلة
مهمة ي�شهدها العامل مع دخول العديد من ال��دول يف
مرحلة التعايف من "كوفيد "-19الذي �أ�سهم يف �إبراز
�أهمية طبيب الأ�سرة يف حتقيق منو �صحي م�ستدام ال
�سيما �أن املجتمعات جل�أت �إىل التطبيب عن بعد خالل
الأزم� ��ة ال���ص�ح�ي��ة وارت �ف �ع��ت ن�سبة ح���ض��ور اخلدمات
ال�صحية التكنولوجية الذكية مم��ا ي��ؤك��د دور طبيب
الأ�سرة باعتباره م�شهداً من م�شاهد الرقي احل�ضاري
للمجتمعات وم��رت�ك��زاً رئي�سياً لتعزيز ن�ظ��ام الرعاية

ال�صحية وبناء بيئة �صحية متكاملة وحتقيق ارتفاع
متوا�صل يف جودة اخلدمات ال�صحية التي يتم توفريها
للأفراد .و�أ�ضاف يف ت�صريح ام�س مبنا�سبة اليوم العاملي
لطبيب الأ�سرة الذي ي�صاف  19من مايو من كل عام :
تهنئ م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية جميع �أطباء
الأ�سرة وتثمن جهودهم وم�ساهمتهم يف تعزيز امل�شهد
الطبي يف املجتمعات حيث �إن احتفاءها بهذه املنا�سبة
ي ��أت��ي يف ��س�ي��اق ح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ت��وج�ه��ات نحو
حتقيق رعاية �صحية وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية من
خالل ت�شجيع الأطباء على التخ�ص�ص يف جمال طب
الأ�سرة ب�إعتباره �أحد �أكرث التخ�ص�صات دعماً لأهداف
ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�ت��ي ترتكز ب��ال��درج��ة الأوىل على
النواحي الوقائية.

اخلميس  19مايو  2022م  -العـدد 13547
19 May 2022 - Issue No 13547

Thursday

�أخبـار الإمـارات

04

الوطني االحتادي يعقد جل�سته الـ  10لت�أبني فقيد الوطن ال�شيخ خليفة بن زايد

•• �أبوظبي-وام:

عقد املجل�س الوطني االحتادي جل�سته العا�شرة من دور االنعقاد العادي الثالث
للف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر ،لت�أبني فقيد الوطن املغفور له ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ام�س يف قاعة زايد يف مقر املجل�س ب�أبوظبي،
برئا�سة معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س ،وح�ضور معايل عبدالرحمن بن
حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون املجل�س
الوطني االحتادي.
ويف بداية اجلل�سة وق��ف معايل رئي�س املجل�س ،ومعايل وزي��ر ال�صحة ووقاية
املجتمع وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحت ��ادي ،و�أ��ص�ح��اب ال�سعادة
�أع�ضاء املجل�س ،دقيقة �صمت لقراءة الفاحتة و الدعاء للمغفور له ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان" طيب اهلل ثراه".
بعد ذلك �ألقى معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س كلمة فيما يلي ن�صها  " :ب�سم
اهلل الرحمن الرحيم  ،،،ق��ال �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي (م��ن امل�ؤمنني
رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،فمنهم من ق�ضى نحبه ،ومنهم من ينتظر،
وما بدلوا تبديال) (�صدق اهلل العظيم).
الإخوة والأخوات ،احل�ضور الكرام.
يجتمع اليوم املجل�س الوطني االحتادي ،يف جل�سة خا�صة بعد �أن رحل عنا قائد
مرحلة التمكني وباين م�سرية النه�ضة اجلديدة ،املغفور له ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رحمه اهلل القائد الذي حمل امل�س�ؤولية منذ �صباه ،وت�شبع بروح
االحت��اد من �أوىل خطواته ،فكان ،واهلل ي�شهد ،خري خلف خلري �سلف �أجنبته
�أر�ض الإمارات.
ولقد توىل ال�شيخ خليفة امل�س�ؤولية بعد �أن ودعنا القائد امل�ؤ�س�س زايد اخلري،
فكان وبحق االبن البار ،والقائد املخل�ص الذي �أكمل ال�سري بهذا الوطن يف طريق
النه�ضة والتقــدم ،وحوله قيادات ورجال� ،أخل�صوا له و�أخل�صوا لدولة الإمارات،
فكان الت�أكيد والتدعيم لكل ما بناه زايد اخلري ،كما كان التمكني للجديد الذي
يواكب الع�صر يف م�سرية تنموية قل نظريها ،م�سرية واكبت الألفية اجلديدة
يف ك��ل متطلباتها م��ن ع�ل��وم وتكنولوجيا وث�ق��اف��ة ،وق��دم��ت للمواطن واملقيم
على هذه الأر���ض املباركة �أف�ضل �سبل العي�ش الكرمي والرفاهية االجتماعية
واالقت�صادية.
احل�ضور الكرام.
كلنا يعلم ويدرك جيدا برنامج " التمكني" الذي و�ضع �أركانه املغفور له ال�شيخ
خليفة ،و�أم�ن��ت ب��ه و�أي��دت��ه ق�ي��ادات خمل�صة م��ن ح��ول��ه ،ف�أثمر ه��ذا الربنامج،
العديد من النجاحات واالجن��ازات على كل امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية،
حمليا و�إقليميا ودول�ي��ا ،وم��ن بني تلك الإجن��ازات �أن��ه ك��ان له الأث��ر الكبري يف
الطفرات التي حققتها احلياة النيابية يف الدولة منذ عام  2005وحتى الآن،
ويف التمثيل امل�شرف واملتميز لن�ساء الإمارات �سواء يف مقاعد ال�سلطة الت�شريعية،
�أو يف و�سط قيادات ال�سلطة التنفيذية ..كما كان لهذا الربنامج ،مبا حققه من
نه�ضة علمية ،الف�ضل فيما �أجن��زت��ه ال��دول��ة من �سبق يف رح�لات الف�ضاء ويف
الو�صول �إىل الكوكب الأحمر ،ومن الإجنازات التي �شهد بها اجلميع التقاء دول
العامل على �أر�ض الإم��ارات يف �إك�سبو 2020دبي ولقاء وتوافق ممثلي الأديان
ال�سماوية على �أر���ض الإم��ارات� ،أي�ضا ،يف حمبة وت�سامح وتعاي�ش ،نال احرتام
العامل بدوله ومنظماته ،ومن امل�شهود به �أي�ضا املراكز املرموقة التي حققتها
وحتققها دولة الإمارات يف التناف�سية الدولية ،وما متيزت به الدولة من قدرة
على جت��اوز �أ�صعب املحن التي تعر�ضت لها الب�شرية يف كوفيد  ،19وتقدمي
العون لكثري من ال��دول وال�شعوب يف ه��ذه املحنة ،ثم ما حتقق على م�ستوى
التعليم وال�صحة والتكافل االجتماعي من جناحات و�إجنازات.
احل�ضور الكرام.
�إن الف�ضل يف الكثري مما ذك��رن��اه ،وه��و ج��زء ي�سري من عمل كبري ط��وال حياة
املغفور له ال�شيخ خليفة ،ما كان ليتحقق �إال بعزم كبري من قائد خمل�ص لوطنه
ول�شعبه الذي بادله �إخال�صا ب�إخال�ص ووفاء بوفاء ،وبتعاون القيادات والرجال
ال��ذي��ن �أح��اط��وا ب��ه ،وح�م�ل��وا معه الأم��ان��ة وامل���س��ؤول�ي��ة ،وه��ا ه��م على عهدهم
م�ستمرون يف الوفاء والعطاء لهذا الوطن ال�شامخ بقيادته وب�شعبه.
الإخوة والأخوات ،احل�ضور الكرام.
ونحن نودع قائدا عظيما خمل�صا لهذا الوطن ،الذي متكن بعزمية و�إخال�ص من
�أن ي�ضع ا�سم االمارات يف عنان ال�سماء بني �أكرب دول العامل و�أوطانه ومنظماته
وم�ؤ�س�ساته التي �شاركتنا �أحزاننا على فقيدنا الغايل ،ال منلك ،يف اخلتام� ،إال �أن
نقول ما �أمرنا به اهلل عز وجل� ،إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،و�أن نردد قوله �سبحانه
وتعاىل (يا �أيتها النف�س املطمئنة ارجعي �إىل ربك را�ضية مر�ضية ،فادخلي يف
عبادي و�أدخلي جنتي) �صدق اهلل العظيم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
و�ألقى معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة ووقاية املجتمع
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحت��ادي كلمة فيما يلي ن�صها  " :ب�سم
اهلل الرحمن الرحيم فقدت دولة الإم��ارات والأمتان العربية والإ�سالمية ،بل
والعامل �أجمع ،رجال وقائدا ا�ستثنائيا  ..املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان طيب اهلل ثراه  ،والذي انتقل �إىل جوار ربه بعدما �أدى الأمانة يف قيادة
دولة الإمارات بكل تفان و�إخال�ص خالل مرحلة التمكني خلفا للوالد امل�ؤ�س�س
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ،مكر�سا كافة اجل�ه��ود لالرتقاء
مب�سرية التنمية ال�شاملة التي عززت من مكانة دولتنا بني كربى الدول يف �شتى
املجاالت وخمتلف القطاعات .عزا�ؤنا اليوم يف خليفته و �أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لت�ستمر يف عهده ب�إذن
اهلل م�سرية التمكني وتعزيز املكت�سبات يف كافة املجاالت.
احل�ضور الكرمي.
�ساهم املغفور له ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان بر�ؤيته وحكمته وجهوده يف
قيادة دولة الإمارات خالل مرحلة ا�ستثنائية من تاريخها ،فقد ا�ستطاع "رحمه
اهلل" �إىل جانب �إخوانه �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات رفع ا�سم الدولة
يف حمافل كثرية وتعزيز مكانتها عامليا.
وخ�لال ف�ترة حكمه ،رحمه اهلل ،حققت دولتنا الكثري من املنجزات ،ي�سانده
�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وال��ذي مل يدخر جهدا يف �سبيل
تعزيز وت�سريع وترية العمل احلكومي يف خمتلف القطاعات ال �سيما الربملاين،
حتى ب��ات املجل�س الوطني االحت��ادي مثاال يحتذى على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي يف حتقيق م�صلحة الوطن واملواطن.
املنجزات التي جت�سدت على �أر���ض ال��واق��ع يف دولتنا ت�شهد على م�سرية قائد
�سيبقى حيا يف قلوب �أبناء �شعبنا ويف وجداننا على مر الأج�ي��ال ...فقد و�ضع
املغفور له �أ�س�سا متينة ملرحلة التمكني ،والتي تعترب �إطارا ومنهجا وطنيا عك�ست
بعد نظر املغفور له وحكمته ال�سيا�سية والقيادية ،و�ساهمت يف حتقيق العديد
م��ن املنجزات احل�ضارية ال�ك�برى التي متثل ال�ي��وم مكت�سبات وطنية تنموية
ونوعية متتاز بكونها ذات بعد عاملي ووطني بامتياز.
راف��ق ه��ذا كله احل�ضور الإن�ساين الكبري و العطاء ال�لاحم��دود ال��ذي قدمته
الإمارات مبتابعة من -املغفور له  -حتى باتت رمزا للعطاء وامل�ساواة ،دولة ت�ساند
الإن�سان �أينما وجد ،ومتد يدها البي�ضاء ب�سخاء دون مقابل �أو متييز فا�ستحقت
�أن تتبو�أ مكانا ري��ادي��ا على �سلم الرتتيب العاملي ل�ل��دول املانحة للم�ساعدات
الإن�سانية �إقليميا وعامليا.

الأخوة والأخوات  .لقد �شهدت احلياة الربملانية يف الإمارات يف عهد املغفور له
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان حتوالت كبرية بد�أت ب�إطالق برنامج التمكني
ال�سيا�سي يف عام  ،2005وال��ذي ا�ستهدف تهيئة البيئة لإع��داد مواطن �أكرث
م�شاركة و�أكرب �إ�سهاما ،وتفعيل دور املجل�س الوطني االحتادي ومتكينه ليكون
�سلطة م�ساندة وداعمة لل�سلطة التنفيذية ،و�أن ترت�سخ من خالله قيم امل�شاركة
ون�ه��ج ال���ش��ورى وم��ن خ�لال م�سار م�ت��درج منتظم ب��د�أ بعملية ان�ت�خ��اب ن�صف
عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني االحت��ادي ،وما تالها من تعديل د�ستوري يف عام
2009م.
الإخوة والأخوات.
ال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أتوجه للعلي القدير �أن يتغمد فقيد الوطن املغفور
له ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ..
ويجزيه خريا و�إح�سانا ..كما ال يفوتني �أن �أجدد معكم مباركة انتخاب �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�سا للدولة� ،سائال املوىل عز وجل �أن
يحفظه ،وي�سدد على طريق احلق واخلري خطاه ملا فيه م�صلحة دولتنا والأمتني
العربية والإ�سالمية.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
و�أل�ق��ى �سعادة حمد �أح�م��د ال��رح��وم��ي النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني
االحتادي كلمة فيما يلي ن�صها " :بعد م�سرية زاخرة بالعطاء واملنجزات انتقل
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل " �إىل ج��وار ربه لتبقى
ذكراه خالدة يف نفو�س وقلوب �شعب االحتاد الويف و �أثره الطيب �سيظل نربا�سا
نهتدي به يف م�سريتنا احل�ضارية ..ونحن �أمام هذا امل�صاب اجللل ال منلك اال �أن
ندعو اهلل العلي القدير �أن يرحم فقيد الوطن و�أن يكرم نزله و�أن يجعل مثواه
الفردو�س الأعلى من اجلنة.
�إن الراحل الكبري "رحمه اهلل " قائد م�سرية التمكني كر�س حياته خلدمة وطنه
و�شعبه و�أمته وبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل حتقيق اخلري والرخاء لأبناء �شعب
االحتاد ،فرتك �إرثا خالدا تقتدي به الأجيال من بعده.
و وا�صلت دولة االم��ارات بقيادة الفقيد رحمه اهلل م�سريتها بنجاح من مرحلة
الت�أ�سي�س �إىل مرحلة التمكني التي طالت خمتلف نواحي احلياة وخا�صة يف
جمال متكني املواطن ليكون دوره يف امل�شاركة ال�سيا�سية و�إ�سهامه يف التنمية
�أك�ثر فعالية و�إيجابية .ففي العام الثاين من واليته �أطلق املغفور له ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل" برنامج "التمكني ال�سيا�سي" لتعزيز
دور املجل�س الوطني االحتادي ومتكينه ليكون �سلطة م�ساندة ومر�شدة وداعمة
للم�ؤ�س�سة التنفيذية.
وق��ال املغفور ل��ه يف خطابه التاريخي يف ال�ي��وم الوطني ال��راب��ع وال�ث�لاث�ين يف
ال�ث��اين م��ن دي�سمرب �": ..2005سنعمل على �أن ي�ك��ون جمل�سا �أك�ب�ر قدرة
وفاعلية والت�صاقا بق�ضايا الوطن وهموم املواطنني ترت�سخ فيه قيم امل�شاركة
احلقة ونهج ال�شورى وقد قررنا بدء تفعيل دور املجل�س الوطني عرب انتخاب
ن�صف �أع�ضائه " .و بهذا التمكني مت اف�ساح املجال للمواطنني الختيار 50%
من ممثليهم يف املجل�س من خالل االنتخاب املبا�شر  ،وقد كان يل ال�شرف �أن
�أكون �أحد الأع�ضاء الذين ت�شرفوا بهذا االختيار من خالل انتخاب املواطنني
لهم لثالث دورات متتالية .
وه��ذه هي �إح��دى ثمار التمكني ال�سيا�سي ال��ذي �أم��ر به ال�شيخ خليفة بن زايد
رحمه اهلل وا�ستفاد منها املواطنون كمر�شحني وناخبني لـ  50%من �أع�ضاء
جمل�سهم الوطني لأكرث من  4ف�صول من عمر املجل�س حتى الآن.
هذا النهج من التمكني ال�سيا�سي انعك�س على حتقيق الدولة مراتب عليا من
االزدهار االقت�صادي والرخاء االجتماعي للوطن واملواطنني و�أ�صبحت الدولة
تتمتع اليوم بح�ضور قوي ومكانة متميزة على خارطة العامل.
ختاما �أود �أن �أع��رب ع��ن خال�ص تعازينا و��ص��ادق موا�ساتنا �إىل ق�ي��ادة و�شعب
الإم��ارات الكرمي داعيا امل��وىل عز وج��ل �أن يتغمد فقيد الوطن بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته.
و�ألقت �سعادة ناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س الوطني
االحتادي كلمة فيما يلي ن�صها� ":إميانا بق�ضاء اهلل وقدره  ..فقد �شعب االحتاد
قائدا عظيما عرفناه بحكمته و�إن�سانيته وعطائه  ...رجل الت�سامح وقائد التمكني
وامتداد زايد اخلري  ..فقد وا�صل الفقيد ال�سري على نهج و خطى الوالد زايد يف
تطوير الدولة وحتقيق املكت�سبات لتخطو الإمارات يف عهده خطوات و�ضعتها يف
م�صاف الدول املتقدمة ويبقى �صيت الإمارات ذائعا يف كل املحافل.
خم�سة عقود م�ضت ،حققت فيها دولة الإم��ارات جناحات باهرة ،يف ظل حكمة
وقيادة وطموح �شيخنا الراحل ..فقد كان املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان "رحمه اهلل" قائدا عظيما يف قلوب اجلميع� ،ستظل م�آثره خالدة وب�صماته
وا�ضحة .حظيت املر�أة الإماراتية باهتمام ورعاية ودعم كبري يف عهد املغفور له
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان "رحمه اهلل" ا�ستنادا �إىل منظومة �سيا�سية
وت�شريعية واجتماعية مكنتها من القيام بدورها يف خدمة وطنها خري قيام.
و يف عهد الراحل الكبري رحمه اهلل  ...حققت املر�أة يف دولة الإمارات املزيد من
املكا�سب والإجن��ازات املتميزة التي �سبقت بها الكثري من ن�ساء العامل يف �إطار
برنامج التمكني ال�سيا�سي الذي �أطلقه املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه
اهلل و �شغلت العديد من املنا�صب يف جميع املجاالت و�أ�صبحت �شريكا �أ�سا�سيا يف
قيادة م�سرية التنمية والتطوير والتحديث من خالل م�شاركتها يف ال�سلطات
ال�سيادية الثالث التنفيذية والنيابية والق�ضائية� ،إ�ضافة �إىل ح�ضورها الفاعل
وامل�ؤثر يف �ساحات العمل العربي والإقليمي والدويل.
و �أ�صبح نهج دول��ة الإم ��ارات يف متكني امل��ر�أة منوذجا متفردا يحتذى به على
م�ستوى العامل ،فاملر�أة الإماراتية �شريكة يف م�سرية التنمية ،وتعد جزءا ال يتجز�أ
من ر�ؤية الدولة لتكون �أف�ضل دولة يف العامل ،ولذلك �شهدت م�سريتها جمموعة
من التحوالت الفارقة خالل عهد املغفور له منها تنامي متثيل املر�أة يف جمل�س
ال��وزراء ،وح�صولها على ن�صف مقاعد املجل�س الوطني االحتادي وت�شهد قاعة
هذا املجل�س بذلك ،وتقدمها يف م�ؤ�شرات التوازن بني اجلن�سني عامليا ،وتعزيز
ح�ضورها يف عامل الأعمال والعلوم ،وم�شاركتها يف �أبرز القطاعات اال�سرتاتيجية
كالف�ضاء والطاقة النظيفة وغريها .ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يتغمد الراحل الكبري
بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته ويجزيه خري اجل��زاء عما قدم
لوطنه و�أمته و�أن يلهم قادة و�شعب دولة الإمارات ال�صرب وال�سلوان ..وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
و�أل �ق��ت ��س�ع��ادة عائ�شة حممد �سعيد امل�لا رئي�سة جلنة ال���ش��ؤون الد�ستورية
والت�شريعية والطعون كلمة فيما يلي ن�صها  ":بداية ،وم��ن ه��ذا املكان الذي
حظي بالرعاية الكرمية و�شهد ح�ضور فقيد الأمة الكبري وراعي م�سرية متكني
املجل�س الوطني االحتادي� ،أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يتغمد املغفور له ال�شيخ
خليفة بن زايد رحمه اهلل بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته.
لقد عمل رحمه اهلل ومنذ ت�سلمه مهامه الد�ستورية رئي�سا لدولة الإم��ارات يف
الثالث من �شهر نوفمرب ع��ام 2004م ،بكل ع��زم وحر�ص على موا�صلة نهج
وثوابت الآباء امل�ؤ�س�سني يف ال�شورى ،جم�سدا ر�ؤيته ب�أن العدل هو �أ�سا�س احلكم،
و�أن �سيادة القانون ،و�صون الكرامة الإن�سانية ،وحتقيق العدالة االجتماعية،
وتوفري احلياة الكرمية هي دعامات املجتمع وهي حقوقه الأ�سا�سية التي يكفلها
الد�ستور ،ويحميها الق�ضاء امل�ستقل العادل.
وترجمة ل��ر�ؤي��ة ال��راح��ل الكبري ،مت �إدخ��ال تعديالت على بع�ض م��واد د�ستور
الدولة ،حيث �أقر املجل�س الوطني االحتادي هذه التعديالت يف جل�سته اخلام�سة
من دور انعقاده ال�ع��ادي الثالث من الف�صل الت�شريعي ال��راب��ع ع�شر ،و�شملت

�أرب��ع م��واد �ساهمت يف متكني املجل�س م��ن ممار�سة اخت�صا�صاته الت�شريعية
والرقابية وال�سيا�سية .و قد ج�سد �صدور الالئحة الداخلية للمجل�س بقرار
املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل رقم " "1ل�سنة 2016م ،حر�صه
على تفعيل دور املجل�س ،حيث ت�ضمنت الالئحة اجلديدة عددا من التعديالت
املتعلقة باخت�صا�صات �أجهزة املجل�س وتطوير عمل املجل�س وفق �أف�ضل املمار�سات
الربملانية .و ا�ستندت ر�ؤيته رحمه اهلل على �أهمية تطوير القوانني والت�شريعات
مب��ا يحفظ ل�ل��وط��ن خ�صو�صيته ،ول�ل�م��واط��ن ه��وي�ت��ه ،و�أم �ن��ه يف م��ال��ه ورزقه
وا�ستقراره� ،إ�ضافة �إىل بلورة �أفكار ومبادرات لتحديث عالقة الدولة باملجتمع،
و�إبراز دولتنا كنموذج ملجتمع مدين ع�صري متطور ،منفتح وم�شارك تقبل اهلل
عزاءنا �أجمعني يف م�صابنا بفقدان املغفور له ال�شيخ خليفة بن زاي��د /رحمه
اهلل ./و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون .و�ألقى معايل الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�س
جلنة ��ش��ؤون ال��دف��اع والداخلية واخلارجية كلمة فيما يلي ن�صها ":ن�ستذكر
اليوم �سرية قائد و�أب ق�ضى حياته يف خدمة الوطن واملواطن وقد متيزت �سرية
الراحل ب�أنها ذات ب�صمات خا�صة انبثقت هذ الب�صمات من طبيعة ال�شيخ خليفة
بن زاي��د رحمه اهلل تعاىل الإن�سانية التي من خاللها رع��ى ه��ذا املواطن ومن
خاللها �أي�ضا قاد م�سرية الوطن .ومتيزت مرحلة التمكني التي قادها ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رحمه اهلل تعاىل ،ب�أن حقق خاللها ما نقول عنه تعزيز
االنتماء الوطني وتقوية الهوية الوطنية وحتقيق التالحم الإن�ساين الذي نراه
قد جت�سد يف واقع الإمارات من خالل قيم التعاي�ش والت�سامح التي ينعم بها كل
من يعي�ش على هذه الأر�ض املباركة.
لقد كان ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رحمه اهلل تعاىل ،قائدا و�أبا رعى �أمن
الوطن وا�ستقراره وازدهاره ،ومتيزت مرحلة التمكني يف دبلوما�سيتها اخلارجية
بثوابت ميزت �سيا�سة دولة الإمارات تعتمد على مبادئ حتقيق الأمن واال�ستقرار
وال�سالم و�أي�ضا العطاء الإن�ساين ال��ذي متيزت بها دول��ة الإم��ارات ،من خالل
�شخ�صية القائد الإن�سانية والذي �أ�صبح عنوانا لنهج الإم��ارات يف اخلارج ب�أنها
دولة الإن�سانية يف �أفعالها ويف �أقوالها ومبادرتها رحم اهلل الفقيد ونعزي �أنف�سنا
ونعزي قيادتنا ونعزي �شعبنا و ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يرفع درجته يف جنان اخللد،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .و �ألقى �سعادة الدكتور طارق حميد الطاير
رئي�س جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية كلمة فيما يلي ن�صها" :
�أحت��دث �أم��ام�ك��م وم�شاعر احل��زن والأ� �س��ى تعت�صرنا جميعا على رحيل فقيد
الوطن وراعي م�سرية النه�ضة ال�شاملة ،املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه
اهلل  ،منذ �أن توىل املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل مقاليد احلكم
يف العام  2004و دولة الإم��ارات ترتبع على �سلم الريادة العربية والإقليمية
يف م�ؤ�شرات التنمية االقت�صادية وال�صناعية ،ويف اال�ستقرار املايل والت�صنيف
االئتماين العاملي برغم التحديات الكثرية التي تعر�ض لها االقت�صاد العاملي منذ
العام .2008
فقد ت�ضاعف الناجت املحلي الإجمايل للدولة يف عهد املغفور له ال�شيخ خليفة
بن زايد رحمه اهلل من  543مليار درهم عام � 2004إىل  1.5تريليون درهم
يف نهاية العام املا�ضي  ،2021بعد �أن اعتمد على التنوع اقت�صاد ما بعد النفط
وخلق فر�ص االبتكار ،وبعد �أن �أ�صبحت ال��دول��ة مركزا جاذبا لال�ستثمارات،
يعززها �سالمة البيئة الت�شريعية والقانونية املنظمة لتلك اال�ستثمارات .ويف
عهده رحمه اهلل ارتفعت امليزانية العامة االحتادية لدولة الإمارات بن�سبة تزيد
على  50%منذ العام � 2011إىل عام .2020
وخ�ل�ال ع�ه��د امل�غ�ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د رح�م��ه اهلل �أط�ل�ق��ت الدولة
ا�سرتاتيجية �صناعية تفوق قيمتها  80مليار دوالر لتطوير �صناعة امل�ستقبل
خالل اخلم�سينية الثانية من عمر الدولة املديد ولرتتقي مب�ؤ�شرات التناف�سية
الدولية يف قطاعات التكنولوجيا املتقدمة حتديدا.
ويف العام  2021احتلت الإمارات املرتبة ال  5عامليا يف م�ؤ�شر التكنولوجيا ،وال
 12عامليا يف اال�ستعداد للم�ستقبل ،ولرمبا تكفي الإ�شارة هنا �إىل جناح الدولة
يف ا�ست�ضافة �أكرب حدث عاملي �أال وهو �إك�سبو  2020دبي برغم التحديات التي
�أفرزتها جائحة كورونا..رحم اهلل املغفور له الراحل الكبري ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان و�أ�سكنه ف�سيح جنانه.
و�أل�ق��ت �سعادة ع�ف��راء بخيت ب��ن هندي العليلي ،م�ق��ررة جلنة ��ش��ؤون التقنية
والطاقة وال�ث�روة املعدنية كلمة فيما يلي ن�صها� ":إن العني لتدمع والقلب
ليحزن ،و�إن الوطن ليبكي فقيده وفقيد الإن�سانية ،املغفور له ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان /رحمه اهلل ../ونحن ل�سنا وحدنا من فقدناه ،بل �شعوب ع�شرات
الدول التي بلغها عطا�ؤه اجلزيل ،وكرمه ال�سخي الذي �سيظل خالدا يف الذكرى
والقلوب � ،إننا �إذ ن�ستذكر اجنازات وا�سهامات املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
رحمه اهلل يف جماالت البنية التقنية والطاقة والرثوة املعدنية ،ف�إننا ن�ستذكر
قائدا ا�ست�شرف بحكمته امل�ستقبل ،وعمل ب�إرادته الوطنية على حتقيق ما ي�صبو
�إليه الوطن وامل��واط��ن ،حتى متكنت دولتنا املباركة بف�ضل ذل��ك من التعامل
بنجاح مع كل التحديات التي كانت تزعزع ا�ستقرار الدول بني احلني والآخر،
وتفوقت يف م�ؤ�شرات التناف�سية الدولية على �أكرث دول العامل تقدما وريادة.
ويف ه��ذا نذكر �أن دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة احتلت مكانة �ضمن الدول
ال�ك�برى يف جم��االت ال�ط��اق��ة وال�صناعة ل�ع��ام  2021وع�بر البنية املتميزة
جت��اوزت دولتنا املباركة تداعيات جائحة كورونا بني عامي  2020و2021
ف�سخرت التقنية ملكافحة الأزمة و قامت بت�صنيع اللقاحات حمليا.
و �أ��ص�ب��ح القا�صي وال ��داين يعلم مكانة الإم� ��ارات يف جم��ال الف�ضاء ومتانة
بنيتها التحتية العلمية املتخ�ص�صة يف هذا ال�ش�أن ،ناهيك عن ريادتها العاملية
يف جم��االت الطاقة ،والطاقة املتجددة ،والطاقة النووية للغرا�ض ال�سلمية،
وم�شاريع تطوير ال�صناعات البرتوكيمياوية لدعم �سيا�سة الدولة يف التنمية
امل�ستدامة وتنوع م�صادر الطاقة فيها.
تغمد اهلل فقيدنا وفقيد الأمتني العربية والإ�سالمية بوا�سع رحمته ،و�أ�سكنه
ف�سيح جانه ،و�أل�ه��م عموم �آل نهيان ال�ك��رام ،و�ألهمنا و�شعب الإم ��ارات ال�صرب
وال�سلوان،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
و�ألقى �سعادة عدنان حمد احلمادي رئي�س جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة وال�شباب
والريا�ضة والإعالم كلمة فيما يلي ن�صها� " :إنها احلقيقة التي نعلمها جميعا �أن
يغيب عنا القدر الرجال و الرجال العظام ،غري �أن م�آثرهم واجنازاتهم الكبرية
تظل خ��ال��دة يف ذاك��رة الأج �ي��ال ،وتظل مواقفهم الكرمية وع�ط��ا�ؤه��م اجلزيل
عنوانا لالعتزاز وال�شموخ ..واليوم فقدنا �أحد ه�ؤالء العظماء وهو املغفور له
ال�شيخ خليفة بن زايد /رحمه اهلل./
لقد و�ضع /رحمه اهلل /ثقته بال�شباب ،ف�سار على نهج الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه ب�أن ال�شباب هم ثروة البالد ،و�صناع
امل�ستقبل ..و ج�سد برنامج التمكني الذي �أطلقه املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
رحمه اهلل عام  2005رافدا مهما لتمكني ال�شباب الإماراتي �سيا�سيا واجتماعيا
واقت�صاديا وريا�ضيا .ومنذ تويل املغفور له ال�شيخ خليفة احلكم� ،شهد التعليم
قفزات نوعية يف اجلودة واملخرجات ،وكانت �أوىل البوادر هي ت�أ�سي�س جائزة خليفة
الرتبوية عام  2007التي تهدف �إىل دعم قطاع التعليم وت�شجيع االبتكار ،ومت
�إعالن العام  2015عاما لالبتكار ،وكذلك العام  2016عاما للقراءة ،ورفع
م�ستوى االحرتافية واملهنية يف كافة م�ستويات امل�ؤ�س�سات التعليمية.
و�شهد عهداملغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل اهتماما متزايدا بالثقافة
والفنون ،فقد �آمن رحمه اهلل ،ب�أهمية احلفاظ على الرتاث املادي وغري املادي
للآباء والأج��داد ،من خالل دعم خمتلف الفنون واحل��رف التقليدية ،و�إقامة
املهرجانات واملعار�ض الثقافية والفنية والرتاثية ،كما رحبت دول��ة الإمارات
يف عهده مبختلف ثقافات ال�ع��امل ،ف�أ�صبحت الإم ��ارات مركزا وم�ن��ارة للمنتج

الأدبي والثقايف والإبداعي الوطني والعاملي ،ومنوذجا فريدا للت�سامح والتعاي�ش
والتحاور والتنوع الثقايف والفكري ،مع حمافظة املجتمع على هويته و�أ�صالته
الإماراتية .م�آثر املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد� ،ستظل خالدة و�شاهدة على
�إجنازات عظيمة يف تاريخ دولة الإمارات ،التي لن تن�سى ما قدمه قائد مرحلة
التمكني من نه�ضة ح�ضارية كربى ،ومكت�سبات تنموية نوعية عاملية ،وعطاء
�إن�ساين طال جميع �إمارات الدولة ،وامتد �إىل بقاع �شا�سعة حول العامل.
نعم  ،،ه��ا نحن ال�ي��وم يف ذك��راك �أي�ه��ا ال��راح��ل ال�ع��زي��ز ..ي��ا م��ن �أت�ي��ت ك��ي تلقي
ابت�سامتك ال��رائ�ع��ة ث��م غ ��ادرت ت��ارك��ا للمكان رائ�ح��ة م��ن عبري ال��وف��اء ي��ا �أعز
الأوفياء ..تغيب اليوم من بيينا ج�سدا لكنك تبقى يف القلوب .
و�ألقى �سعادة نا�صر حممد اليماحي مقرر جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية كلمة
فيما يلي ن�صها ":نلتقي اليوم لي�س كما اعتدنا �أن نلتقي حوله من مداوالت
ونقا�شات يخت�ص بها جمل�سنا املوقر ،بل نحن نلتقي اليوم لرثاء قائد م�سرية
التمكني وب��اين النه�ضة الإماراتية احلديثة املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد
رحمه اهلل .لقد ت��رك قائدنا الراحل ب�صمته الكرمية وال�سخية على القطاع
ال�صحي ،عك�ست ج��وه��را ان�سانيا نقيا ذل��ك ال��ذي حتلى ب��ه املغفور ل��ه ال�شيخ
خليفة بن زايد رحمه اهلل  ..فهو الذي مل يدخر جهدا وماال لتعزيز الرفاهية
والرعاية ال�صحية للمجتمع و�أفراده من املواطنني واملقيمني ،ويف عهده رحمه
اهلل ركز على تطبيق نظام �صحي ي�ستند يف م�ضمونه �إىل �أعلى املعايري العاملية،
فاعتمد ميزانية احتادية للقطاع ال�صحي ت�صل �إىل  61.354مليار درهم،
وهي امليزانية الأكرب منذ ت�أ�سي�س الدولة ..و �أن�ش�أ مدنا �صحية وم�ست�شفيات كان
يتابعها بنف�سه يف خمتلف �أرجاء الدولة .وقد �أثبت القطاع ال�صحي الإماراتي يف
عهد الفقيد الراحل ريادته العاملية يف التعامل مع جائحة كوفيد  ،19عندما
جنح النموذج الإماراتي يف م�ؤ�شرات اال�ستعداد واجلاهزية والت�صدي لها بينما
كانت �أنظمة �صحية كثرية تعاين.
و نحن �إذ نتحدث عن املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل ف�إننا لن نن�سى،
ومعنا �شعوب الأر�ض ،مواقفه النبيلة يف الوقوف مع الآخرين بغ�ض النظر عن
عرقهم وجن�سهم وقومياتهم ،وتقدمي الدعم وامل�ساعدات ال�صحية لهم.
هذا هو اخلري الذي �سيحمله رحمه اهلل معه ،وهذا هو اخلري والعطاء وال�سخاء
ال��ذي �سنظل نذكره فيه ما حيينا ..ن�س�أل اهلل �أن يتغمد فقيد الوطن بوا�سع
رحمته ،و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
و�ألقت �سعادة ناعمة عبدالرحمن املن�صوري رئي�سة جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل وال�سكان وامل��وارد الب�شرية كلمة فيما يلي ن�صها ":ن�شارككم ،ون�شارك
�شعب الإم ��ارات الأب��ي ،م�صابنا اجللل برحيل رئي�س دولتنا وق��ائ��د م�سريتها
ونه�ضتها احلديثة املغفور له ال�شيخ خليفة بن زاي��د رحمه اهلل  ،ال��ذي غر�س
فينا جميعا قيم املحبة ف�أحببناه ،وقيم الت�سامح فتباهينا به وببالدنا ،وارتفعنا
بها �ش�أنا بني الأمم ،وزرع فينا قيم العطاء فباتت الإمارات و�شعبها الأكرث كرما
و�سخاء لكل املحتاجني واملت�ضررين من �شعوب الأر�ض.
لقد عرفناه قائدا ا�ستثنائيا ،حمل الأمانة وحتمل امل�س�ؤولية يف مرحلة مبكرة
ج��دا من عمره ،ون��ذر نف�سه متفانيا لتعزيز رفاهية املواطن الإم��ارات��ي ،ومن
يقيم على هذه الأر�ض الطيبة ،بكل جوانبها االجتماعية واالقت�صادية والعلمية
وال�صحية .ففي العام � ،2007أطلق املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل
�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع بهدف خلق جيل من الرواد الإماراتيني ،ويف
نف�س العام �أعلن رحمه اهلل ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية التي قدمت امل�ساعدات الإن�سانية ال�صحية والتعليمية لكل املحتاجني
حول العامل.
و يف ال�ع��ام � ،2011أم��ر املغفور ل��ه ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د رحمه اهلل ب�إن�شاء
�صندوق معاجلة ال��دي��ون املتعرثة للمواطنني بر�أ�سمال  10مليارات دره��م ،
ومن بعدها وحتديدا يف العام  2012وجه رحمه اهلل ب�إحالل امل�ساكن القدمية
للمواطنني يف �أنحاء الدولة.
هذا بع�ض مما كر�س له املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل حياته ووقته
خدمة لأبناء الوطن ،ورعاية مل�صاحلهم ،وحتقيقا لآمالهم ..ن�س�أل اهلل تعاىل �أن
ي�سكنه ف�سيح جنانه ،ويجزيه عنا وعن كل �شعب الإمارات خري اجلزاء.
و �ألقى �سعادة �سعيد را�شد العابدي رئي�س جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
واملرافق العامة كلمة فيما يلي ن�صها " :جنتمع اليوم ونحن قد ودعنا قبل �أيام
قالئل قائد دولتنا املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل ،وهو الذي �أعلن
يف العام  2005برنامج التمكني ال�سيا�سي  ،وه��و الربنامج ال��ذي ع��زز مبد�أ
ال�شورى الذي ن�ش�أت عليه دولتنا املباركة ،وال��ذي جعل من املواطن الإماراتي
�شريكا حقيقيا يف م�سرية التنمية ،وهدفا �أ�سا�سيا لها ،ور�سخ الدور الت�شريعي
والرقابي ملجل�سنا املوقر حتى ارتقى مكانة بني جميع املجال�س النيابية العاملية،
متاما كما ارتقت دولتنا مكانة وتقديرا وت�أثريا بني �أمم ال�شرق والغرب.
لقد عرفنا املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل �أبا كرميا ،و�إن�سانا حمبا
للخري يف ك��ل م�ك��ان ،ف�ك��ان ه��و م��ن �أ�س�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق ��اف ع��ام  ،2006وه��و م��ن �أق��ام الكثري م��ن امل�ساجد ودور ال�ع�ب��ادة ،كما
امل�ست�شفيات وامل��دار���س ،يف خمتلف دول ال �ع��امل ،وه��و ال��ذي جعل م��ن ال�شهر
الف�ضيل يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ملتقى لعلماء الدين ،تر�سيخا منه
للمنهج احلنيف ،و�إعالء لروح الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم ،و�إ�شاعة لقيم الود
وال��وئ��ام ،وتعزيزا ل��وروح الإن�سانية بني الب�شر .لقد اهتم رحمه اهلل �شخ�صيا
بالبنية التحتية للدولة التي جعلها حتتل املرتبة الأوىل عربيا ،والـ 12عامليا يف
م�ؤ�شر جودة البنية التحتية فخ�ص�ص ع�شرات املليارات �ضمن مبادراته لإ�سكان
املواطنني وتوفري املنزل املالئم للأ�سرة املواطنة ،وبناء الطرق احلديثة.
التاريخ يخلد دوما الرجال العظام باجنازاتهم و�أفعالهم و�أقوالهم ،وكان هذا
ما نذر املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل حياته من �أجله ،وعزا�ؤنا �أن
نهجه احلكيم �سيظل بو�صلة عملنا يف تلم�س احتياجات املواطنني.
و�ألقت �سعادة �سمية عبداهلل ال�سويدي رئي�سة جلنة ال�شكاوى كلمة فيما يلي
ن�صها� ":أق��ف �أمامكم وق��د ق�صر قلمي عن كتابة كلمات احل��زن والأ��س��ى التي
تختلج �صدري و�صدوركم ونحن ن�ستذكر القائد الفذ ،والأب الكرمي املغفور
له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل الذي �أطلق برنامج التمكني ،والذي رحل
عنا قبل �أي��ام قالئل ،غري ان �إجن��ازات��ه وعطاءه وتفانيه يف حب وطنه و�شعبه
�ستظل كلها خالدة فينا جيال بعد جيل" .لقد ارتبط املغفور له ال�شيخ خليفة بن
زايد رحمه اهلل منذ �أن عني وليا للعهد عام  1969بعالقة خا�صة ووثيقة مع
�شعب االحتاد� ،أك�سبته حمبتهم ووالءهم املطلق ،من خالل حر�صه على اللقاءات
املبا�شرة معهم ،ومن خالل نهجه على متابعة �أحوالهم ميدانيا واالطمئنان على
راحتهم ،والتعرف �إىل حاجاتهم وتلبيتها ،وحل م�شكالتهم ،واال�ستجابة �إىل
مطالبهم وق�ضاء حوائجهم ،انعكا�سا حلر�صه البالغ على توفري كل �سبل احلياة
الكرمية لهم .وامتدادا لهذا النهج املتوارث من الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن
�سلطان -طيب اهلل ث��راه -ف��إن جمل�سنا خ�لال العقدين املا�ضيني ،وبناء على
توجيه املغفور له ال�شيخ خليفة بن زايد رحمه اهلل يف خطابه للمجل�س الوطني،
عمل جاهدا على �أن يكون �أقرب لق�ضايا الوطن وهموم املواطنني ،ومن خالل
اخت�صا�صات جلنة ال�شكاوى ا�ستطعنا االقرتاب وتلم�س هموم وم�شكالت كافة
�أف��راد املجتمع من خمتلف مناطق الدولة ،واالط�لاع عن كثب والوقوف على
البيانات واحلقائق ال�صحيحة ،والتن�سيق مع املعنيني وامل�س�ؤولني يف اجلهات
احلكومية املختلفة ..ه��ذه الفل�سفة يف العمل واملتابعة والإ� �ش��راف هي النهج
الذي ر�أيناه يف الفقيد القائد رحمه اهلل ،ونحن جند وجنتهد من �أجل خدمة
وطننا ورفعته .ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يجزل املثوبة لفقيدنا على ما قدم ،و�أن يرفع
منزلته يف �أعايل اجلنان.
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�أخبـار الإمـارات

طرق دبي ت�شارك يف الور�شة العاملية ملنظمة العمل الدولية
•• دبي  -وام:

�شاركت هيئة الطرق واملوا�صالت يف فعاليات اليوم العاملي لل�صحة وال�سالمة
املهنية وذلك من خالل الور�شة العاملية التي قدمتها منظمة العمل الدولية
 ILOبح�ضور  1400من ممثلي هيئات ومنظمات ال�صحة وال�سالمة والبيئة
من خمتلف دول العامل كما نظمت الهيئة ور�شة توعوية عن بعد ملوظفيها
�ضمن فعاليات اليوم العاملي لل�صحة وال�سالمة املهنية لت�سليط ال�ضوء على
�أهمية تطبيق متطلبات ال�سالمة من �أج��ل توفري بيئة عمل �سليمة و�آمنة
جلميع املوظفني والعاملني وحتقيق ا�ستدامة ال�صحة وال�سالمة املهنية.
و�أو�ضحت ندى جا�سم مدير �إدارة تخطيط وتنظيم ال�سالمة واملخاطر بقطاع
اال�سرتاتيجية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية يف هيئة الطرق واملوا�صالت حر�ص طرق

دبي على امل�شاركة املتميزة يف املنا�سبات والفعاليات الدولية املتعلقة بال�صحة
وال�سالمة املهنية وذل��ك انطالقاً من التزام الهيئة بتطبيق �أنظمة ال�صحة
وال���س�لام��ة املهنية يف بيئة العمل كما تعترب م���ش��ارك��ات الهيئة م��ع اجلهات
اخلارجية فر�صة لتبادل اخلربات والتع ّرف على �أحدث املمار�سات يف التطوير
امل�ستمر والتطبيق ال�ف� ّع��ال لأن�ظ�م��ة اجل ��ودة ذات ال�ع�لاق��ة وال�ت��ي تعترب من
الغايات والأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة التي تن�ص على ال�سالمة واال�ستدامة
البيئية وحت�سني �سالمة النقل واملرور للحد من احلوادث والوفيات وحتقيق
اال�ستدامة.
و�أ�ضافت ندى جا�سم �أن طرق دبي حتر�ص على �أن تكون الأكرث متيزاَ والأف�ضل
يف تبني الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات والتقنيات املتقدمة مبا ي�ضمن حماية
موظفيها والعاملني لديها من الإ�صابات واملخاطر ال�صحية يف العمل.
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موارد ال�شارقة تعقد براجمها التدريبية
ل�شهر مايو اجلاري ملوظفي احلكومة
•• ال�شارقة -الفجر:

نظمت دائ��رة امل��وارد الب�شرية بال�شارقة �سل�سلة براجمها التدريبية
الإل�ك�ترون�ي��ة ل�شهر م��اي��و اجل ��اري وال�ت��ي ت�ستهدف موظفي حكومة
ال�شارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة يف ال�شارقة واملنطقة الو�سطى
واملنطقة ال�شرقية .وتعقد بنظام التدريب عن بعد با�ستخدام برنامج
.Microsoft Teams
وت�ستمر برامج �شهر مايو حتى نهايته  ،و�سيعقد خالل الفرتة املتبقية
من ال�شهر ال�برام��ج التدريبية التالية  :الوكيل ال�ضريبي  ،تطوير

امل��وارد الب�شرية وتخطيط امل�سار الوظيفي� ،إدارة ا�ستمرارية الأعمال
واملرونة الت�شغيلية ،الذكاءات املتعددة ،القيادة املمكنة يف اتخاذ القرارات،
الر�شاقة امل�ؤ�س�سية يف الإدارة احلكومية ،التطوير والتحفيز الإداري،
الت�سويق ب�ين امل��ا��ض��ي والتطبيقات امل�ع��ا��ص��رة ،ادارة اال�سرتاتيجية
للموارد الب�شرية ،حتليل �شكاوى العمالء ،ادارة االجتماعات و�صياغة
جداول االعمال الفعالة ،االت�صال الداخلي الفعال.
وتنفذ ال�برام��ج الإل�ك�ترون�ي��ة يف �إط��ار خطط ال��دائ��رة لتوفري فر�ص
تطوير املهارات عرب التدريب الإلكرتوين � ،سعياً خللق كفاءات حكومية
تواكب تطورات العمل وت�سهم يف رفع كفاءة موظفي احلكومة .

05

�سلطان بن �أحمد القا�سمي يفتتح ملتقى البحث العلمي ال�سنوي الرابع ع�شر جلامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

افتتح �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد
ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي ،ن��ائ��ب حاكم
ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة� ،أم�س،
ملتقى البحث العلمي ال�سنوي الرابع
ع���ش��ر جل��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة حت��ت �شعار
"�أثر البحث العلمي املبتكر يف تنمية
املجتمع" ،وذل� ��ك يف ق��اع��ة ال� ��رازي
مبجمع الكليات الطبية وال�صحية.
وقدم الدكتور حميد جمول النعيمي
م��دي��ر ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة ك�ل�م��ة رحب
فيها بح�ضور وت�شريف �سمو ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي
حلفل افتتاح امللتقى ،م�شرياً �إىل �أن
ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة حت�ق��ق م��زي��داً من
التقدم والتفوق بدعم �سموه الكبري
يف كافة امل�ج��االت .وا�ستعر�ض مدير
جامعة ال�شارقة املراكز املتقدمة التي
�أحرزتها اجلامعة خالل العام املا�ضي
وتربعها على قوائم الت�صنيف العاملي
يف ع ��دد م��ن احل �ق��ول ال�ع�ل�م�ي��ة مثل
التنمية امل�ستدامة ،وااللتزام مبعايري

البيئة النظيفة ،وغريها من امل�ؤ�شرات
ال�ع��امل�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب ال�ت�ف��وق العلمي
والأكادميي واملكانة املرموقة لأع�ضاء
هيئة التدري�س على م�ستوى اجناز
البحوث العلمية املن�شورة على م�ستوى
العامل .واختتم الدكتور حميد جمول
النعيمي كلمته بالإ�شارة �إىل �أن امللتقى
هذا العام يعر�ض  10م�شاريع علمية

م ��ن خم �ت �ل��ف امل �ج �م��وع��ات البحثية
باجلامعة ،وع��دد  7م�شاريع بحثية
لطلبة البكالوريو�س و 8م�شروعات
لطلبة الدرا�سات العليا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ت� �ن ��اول ال��دك �ت��ور معمر
بالطيب نائب مدير جامعة ال�شارقة
ل���ش��ؤون البحث العلمي والدرا�سات
ال �ع �ل �ي��ا ال �ت �ط��ور ال �ك �ب�ي�ر يف البنية

التحتية للبحث العلمي يف اجلامعة ع��دد امل��راك��ز البحثية التابعة ملعاهد
خالل ال�سنوات املا�ضية لتوفري املناخ البحوث �إىل  8مراكز.
ال�ب�ح�ث��ي اجل� ��اذب ل�ل�ب��اح�ث�ين وطلبة بعدها �شاهد احل�ضور عر�ضاً مرئياً
ال��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا ،لت�صل �إىل �أكرث ع��ن جهود واجن ��ازات البحث العلمي
برا يف ك��اف��ة املجاالت ،بجامعة ال�شارقة وملتقيات املجموعات
م��ن  40خم �ت� ً
بالإ�ضافة �إىل ارتفاع عدد املجموعات البحثية.
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة مل �ع��اه��د البحوث و�أل �ق��ى ال��دك �ت��ور م�صطفى �أنالوئي
�إىل  66جم �م��وع��ة ب�ح�ث�ي��ة ،وزي� ��ادة امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة يوكون

فانت�شر بجامعة كونيتكيت بالواليات
املتحدة الأمريكية ،واملتحدث الرئي�س
الفتتاح امللتقى ،كلمة �أك��د فيها على
�أه�م�ي��ة ال�ب�ح��ث العلمي واالب �ت �ك��ار يف
امل�ؤ�س�سات الأكادميية ،م�شيداً بجهود
وجت��رب��ة جامعة ال���ش��ارق��ة يف البحث
العلمي واالبتكار وت�شجيع الطلبة.
وت � �ن ��اول خ�ل��ال ع��ر� �ض��ه التقدميي

ب � �ع � �ن ��وان" :النماذج ال �ن��ا� �ش �ئ��ة يف
ال�ب�ح��ث واالبتكار" مقايي�س تقييم
االب � �ت � �ك ��ارات الأك� ��ادمي � �ي� ��ة ،و�أف�ضل
اجل��ام�ع��ات الأم��ري�ك�ي��ة �ضمن م�ؤ�شر
نقل التكنولوجيا والت�سويق ،وت�أثري
نقل التكنولوجيا لعام 2020م على
االق �ت �� �ص��اد الأك ��ادمي ��ي ،والتحديات
الرئي�سية التي تواجه التعليم العايل

يف ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية،
وال�ت�ع�ل��م ع��ن ب�ع��د ،واالب �ت �ك��ار املفتوح
وريادة الأعمال.
يف ختام حفل االف�ت�ت��اح ،تف�ضل �سمو
ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان
ال �ق��ا� �س �م��ي ب �ت �ك��رمي �أع� ��� �ض ��اء هيئة
ال�ت��دري����س احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى اجلوائز
الت�شجيعية ال�سنوية يف جمال البحث
ال �ع �ل �م��ي ،وال� �ت ��دري� �� ��س� ،إىل جانب
اجلوائز اخلا�صة للإ�سهام يف خدمة
اجل��ام�ع��ة يف ع��دد م��ن امل �ج��االت ،كما
كرم �سموه الفائزين بجوائز م�صرف
ال���ش��ارق��ة اال��س�لام��ي للبحث العلمي
لفئتي اال�ساتذة والطلبة.
وتف�ضل �سمو رئي�س جامعة ال�شارقة
ب��اف �ت �ت��اح امل �ع��ر���ض امل �� �ص��اح��ب مللتقى
البحث العلمي الرابع ع�شر بجامعة
ال �� �ش��ارق��ة .وجت ��ول ��س�م��وه يف �أروق ��ة
املعر�ض ،حيث ا�ستمع �إىل �شرح مف�صل
عن امل�شروعات البحثية املختلفة التي
ي�ضمها املعر�ض يف املجالت العلمية
املتنوعة يف الطب واحلا�سوب والطاقة
والهند�سة وغريها.

لتطبيق املمار�سات واالرتقاء باخلدمات املراعية لل�سن

اجتمـــاعية ال�شــــارقة ت�صدر مناذج املمار�سات املقدمة لكبار ال�سن
•• ال�شــــارقة-الفجر:

�أ�� �ص ��در م�ك�ت��ب ال �� �ش��ارق��ة مراعية
ل�ل���س��ن ،ال �ت��اب��ع ل��دائ��رة اخلدمات
االج�ت�م��اع�ي��ة يف ال �� �ش��ارق��ة ،كتيب
من � ��اذج امل� �م ��ار�� �س ��ات امل �ق ��دم ��ة من
�إمارة ال�شارقة لكبار ال�سن ،والذي
يهدف �إىل ت�شجيع كافة امل�ؤ�س�سات
احل �ك��وم �ي��ة واخل ��ا�� �ص ��ة لتوفري
خ ��دم ��ات ت �ف �ي��د ك� �ب ��ار املواطنني
ب��ال��دول��ة وجت�ع��ل البيئة املحيطة
بهم بيئة ج��ذاب��ة تبث يف نفو�سهم
الأمل والعطاء وامل�شاركة.
وبح�سب �أ��س�م��اء اخل���ض��ري مدير
مكتب ال�شارقة مراعية لل�سن� ،أن
الإ�صـدار يوثـق �أي�ضا مـدى التقـدم
ال �ـ��ذي حققتـه مم��ار� �س �ـ��ات �إمـارة
ال�شـارقة ،وهـي جهـود ناجتـة عـن
املتابعـة احلثيثـة التـي يقـوم بهـا
مكتـب ال�شـارقة للمــدن املراعيــة
لل�ســن مــع امل�ؤ�س�ســات فــي الإمــارة

لتحقيــق الأهــداف التــي يرجوهــا
الربنامــج ور�ؤيتهــا بــ�أن تكــون �إمــارة
ال�شــارقة مدينة مراعيــة لل�ســن
وبيئــة مثلــى لعيــ�ش النــا�س بكافــة
�أعمارهــم فيهـا برفاهيـة مـن خـالل
اللقـاءات ال��دوري�ـ��ة واالجتماعـات
ال�ف��ردي�ـ��ة والتقييميـة ،باال�ضافة
اىل تطوير اخلدمات ملقدمة لهذه
ال�شريحة واالرتقاء بها.

الدليــل
ومت �إع��داد الكتيب مبا يتوافق مع
امل�ح�ـ��اور العاملية الثمانية للمـدن
املراعيــة لل�ســن والتي ت�ســهم فــي
تبــادل املعلومــات واخلبــرات كما
وي�ســتفاد مــن املمار�ســات املطروحــة
ف�ي�ه�ـ�ـ��ا � �س �ـ �ـ��واء داخ �ـ �ـ��ل ال��دول �ـ �ـ��ة �أو
خارجهــا ما يعزز مكانــة ال�شــارقة
وج �ع �ل �ه �ـ �ـ��ا وج �ه �ـ �ـ��ة للمقارنــات
املعياريــة ومثــال يحتــذى بــه بيــن
دول املنطقــة كمدينــة مراعيــة

لل�ســن.
 8حماور
و��ش�م��ل الإ� �ص ��دار ت�سليط ال�ضوء
ع� �ل ��ى ب �ع ����ض امل� � �ح � ��اور اخل��ا� �ص��ة
بربنامج املدن املراعية لكبار ال�سن،
وهي  8حماور ،ي�شمل املحور الأول
امل�ساحات اخلارجية والأبنية حيث

وجدت املمار�سات التالية :الطريق
ال�سليم ال��رح�ل�ات اال�ستك�شافية
وت�صميم ح��دائ��ق م��راع�ي��ة لل�سن،
و�شمل املحور الثاين واملتعلق بالنقل
وامل��رك �ب��ات الكهربائية ال�صديقة
للم�سن ،وتعزيز ا�ستخدام النقل
العام لفئة كبار ال�سن.

وامل�ح��ور الثالث يت�صل بالإ�سكان،
حيث مت ت�سليط ال�ضوء على �إن�شاء
�شقق حكومية لكبار ال�سن يف و�سط
امل��دي�ن��ة م��ن �أج��ل تي�سري �أمورهم
وب��رام��ج ا�ست�ضافتهم وان يكون
لديهم م�ساكن م�شرتكة.
وي�ت�ع�ل��ق امل �ح��ور ال��راب��ع بامل�شاركة

املجتمعية ،و�شمل املمار�سات العاملية
ال �ت��ال �ي��ة :خ��دم��ة ال �ت �� �س��وق لكبار
ال���س��ن ،واال��س�ت���ش��ارات القانونية،
وامل�شاركة املجتمعية لكبار ال�سن يف
التعاون مع فئات ال�شباب.
ويتعلق املحور اخلام�س باالحرتام
واالدم � � � � ��اج االج� �ت� �م ��اع ��ي و�شمل
املمار�سات التالية" ،ق�صة حياتي"
والت�س �سلطت ال�ضوء على ق�صة
حياة كبار ال�سن امل ��ؤث��رة ،وتوفري
ال�صحيفة املجانية الط�لاع امل�سن
على امل�ستجدات باملدينة واخلدمات
والت�سهيالت املتوفرة له.
ويتناول املحور ال�ساد�س ،امل�شاركة
املدنية والتوظيف و�شملت؛ �إ�شراك
ك �ب��ار ال���س��ن يف ت�خ�ط�ي��ط املدينة،
�إذ ي �ت��م �إ� � �ش� ��راك اخل� �ب��راء منهم
م��ع الآخ��ري��ن ف���ض�ل ً
ا ع��ن تدريب
وتوظيف كبار ال�سن ممن لديهم
القدرة على العمل.
ويتناول املحور ال�سابع ،االت�صاالت

واملعلومات ،وا�شتمل على املمار�سات
التالية ،اال�ست�شارة التقنية من �أجل
م�ساعدة كبار ال�سن على ا�ستخدام
ال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات احل ��دي� �ث ��ة بطريقة
مب�سطة و��س�ه�ل��ة و�إن �� �ش��اء �صفحة
على مواقع التوا�صل االجتماعي
م��ن �أج��ل جعلهم على ات�صال مبا
ي��دور حولهم  ،ومت �إدراج الأخبار
واملن�شورات ذات الأهمية بالن�سبة
ل �ك �ب��ار ال �� �س��ن ،ك �م��ا ا� �ش �ت �م��ل على
املمار�سات ما بعد التقاعد.
ويت�ضمن املحور الثامن والأخري،
الدعم االجتماعي ال�صحي وي�شمل
م�ع��ر���ض ك �ب��ار ال���س��ن ،ك �ب��ار ال�سن
يحت�ضنون الأطفال.
وي� �ت ��وج ��ه امل� �ك� �ت ��ب �إىل ال� ��دوائ� ��ر
وامل��ؤ��س���س��ات احلكومية واملحتلفة
وغ�يره��ا م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات ،بح�سب
االت� �ف ��اق� �ي ��ات ال �� �س��اب �ق��ة امل�ب�رم ��ة،
ب��ر� �س��ال��ة �إىل ال� ��دوائ� ��ر الأخ � ��رى
ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق املمار�سات

التي ت�ت��واءم وتخ�ص�صها ،لإتاحة
الفر�صة لكافة الدوائر واالدارات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات م��ن االط �ل��اع عليها
وتطبيق ما ت�ستطيع تطبيقه.
ع �ل �م �اً �أن� � ��ه مت اخ� �ت� �ي ��ار النماذج
م��ن امل �م��ار� �س��ات ال �ع��امل �ي��ة لرعاية
ك �ب��ار ال���س��ن م�ن�ه��ا م��وق��ع ال�صحة
العاملية وال�شبكة العاملية للمدن
م ��راع �ي ��ة ل �ل �� �س��ن وم �ن �ظ �م��ة �أ�-أ-
�آر-ب� � ��ي الأم��ري �ك �ي��ة وه ��ي كحلقة
و� �ص ��ل ب�ي�ن امل �ن �ظ �م��ات امل �ع �ن �ي��ة يف
�أم��ري �ك��ا ،وال�ب�رن��ام��ج الإيرلندي
واالحت � � ��اد ال� � ��دويل لل�شيخوخة،
ب�ع��د �أن ا�ستعر�ضنا ي�ت��م جتاربها
ومم��ار� �س �ت �ه��ا وم ��ن ث��م اخ �ت �ي��ار ما
ه��و امل�ن��ا��س��ب والأق � ��رب �إىل بيئتنا
ال �ع��رب �ي��ة واخل �ل �ي �ج �ي��ة م ��ن كافة
ال� �ن ��واح ��ي ،ح �ي��ث �أن ال �ك �ث�ير من
ال�ن�م��اذج ال ت�ت��واف��ق معايريها مع
املنطقة بحكم اخ�ت�لاف الثقافات
والعادات و�أي�ضا املناخ.

ال�صايغ يبحث مع نائب رئي�س الوزراء الرتكماين تعزيز العالقات الثنائية
ونقل معايل ال�صايغ �إىل معايل مرييديوف حتيات �سمو ال�شيخ
•• �أبوظبي-وام:
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
�أج��رى معايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ وزي��ر دول��ة ات�صا ًال الرئا�سة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
مرئياً م��ع م�ع��ايل ر�شيد م�يري��دوف ،ن��ائ��ب رئي�س ال ��وزراء وزير وال�ت�ع��اون ال��دويل  .كما ا�ستعر�ض معه ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
اخلارجية يف جمهورية تركمان�ستان ،وبحث معه عددا من امللفات دولة الإمارات وجمهورية تركمان�ستان و�سبل تعزيزها يف العديد
ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تطوير العالقات الثنائية.
من املجاالت ،ال�سيا�سية والدبلوما�سية واالقت�صادية والتجارية

�ساب ت�ستعر�ض حزمتها املتكاملة ملراقبة
املالحة اجلوية يف معر�ض املطارات
•• دبي -وام:

ت�ستعر�ض �ساب ال�شركة الرائدة
يف جم��ال ال��دف��اع واالم��ن حزمتها
املتكاملة ملراقبة املالحة اجلوية يف
معر�ض املطارات  2022يف دبي.
وتعد حزمة �ساب املتكاملة ملراقبة
امل�لاح��ة اجل��وي��ة  I-ATSاحلل
الأم �ث��ل م��ن اجل �ي��ل ال �ت��ايل الذي
يعتمد على منتجات تدعم �أمتتة
�أن�ظ�م��ة م��راق�ب��ة احل��رك��ة اجلوية
ال �ق��اب �ل��ة ل�لان �ت �� �ش��ار ع �ل��ى نطاق
وا�سع.
ومي� �ث ��ل ح� ��ل  I-ATSمن�صة
رق �م �ي��ة م��رن��ة وق��اب �ل��ة للتطوير

وكفاءة.
و�أك ��د دي�ف�ي��د ��ش��وم��ر ن��ائ��ب رئي�س
ق�سم الأم��ن امل��دين ملنطقة ال�شرق
الأو�� � �س � ��ط و�� �ش� �م ��ال �أف ��ري� �ق� �ي ��ا يف
"�ساب" �أهمية امل�شاركة يف معر�ض
امل �ط ��ارات يف دب ��ي ل�ت�ق��دمي حزمة
� �س��اب امل �ت �ك��ام �ل��ة مل��راق �ب��ة املالحة
اجلوية  I-ATSلعمالء ال�شركة
يف الإمارات واملنطقة .
و�أ��ض��اف �شومر �أن ال�برج الرقمي
م��ن ��س��اب ميثل خا�صية متقدمة
لدعم �أنظمة �إدارة املالحة اجلوية
توفر وحدات حتكم �ضمن الأبراج ال�سيما عند ا�ستخدامه يف خدمة
عرب جمموعة �شاملة من الأدوات م��رك��ز ال �ط��وارئ ل�ضمان عمليات
لإدارة حركة املالحة اجلوية ب�أمان مالحة جوية �آمنة.

واال�ستثمارية والثقافية والإن�سانية .وبحثا خالل االت�صال املرئي،
الذي �شارك فيه �أي�ضاً �سعادة �أحمد احلاي الهاملي �سفري الدولة
لدى جمهورية تركمان�ستان و�سعادة �ساردار ماميت جاراجايف
�سفري تركمان�ستان لدى الدولة  ،و�سعادة �إخال�ص �أمانوف ،قن�صل
عام تركمان�ستان يف دبي� ،أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك واجلهود الثنائية املبذولة ب�ش�أنها.

�إ�صدار جديد عن احلماية القانونية لل�صحة العامة
املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية

•• عجمان � :أ�سامة عبد املق�صود

يف �إطار حتقيق �أهداف قواعد و�أنظمة
و�آل� �ي ��ات ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة ،وتعزيز
ت�ع��ري��ف �أوج ��ه ات�ف��اق�ه��ا �أو تعار�ضها
مع الت�شريعات واملمار�سات الوطنية،
�أ� �ص ��در امل��رك��ز اال� �س �ت �� �ش��اري حلماية
التجارة واال�ستثمار (مركز حماية)
ب�ج�م�ه��وري��ة م���ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ،درا�سة
قانونية ج��دي��دة ب�ع�ن��وان" :احلماية
ال�ق��ان��ون�ي��ة لل�صحة ال�ع��ام��ة يف �إطار
اتفاقية اجل��وان��ب املت�صلة بالتجارة
م��ن ح�ق��وق امللكية الفكرية" ،وذلك
ب �ه��دف ل �ت �خ��اذ م��ا ي �ل��زم م��ن تدابري
للتعامل مع احلاالت الطارئة وامللحة
ال �ت��ي ت�ف��ر��ض�ه��ا الأزم � � ��ات ال�صحية
العاملية.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور حممد عبيد حممد،
اخل �ب�ير االق �ت �� �ص��ادي امل�ت�خ���ص����ص يف
ات�ف��اق�ي��ات منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية،

رئ� �ي� �� ��س م� ��رك� ��ز ح � �م� ��اي� ��ة� � � ،ض� ��رورة
امل�ساهمة يف �إثراء الأدبيات القانونية
واالقت�صادية ،م��ن خ�لال الداعيات
والتطورات الطارئة ،كما جاء يف حالة
ال �ط��وارئ ال�صحية العاملية املرتتبة
على جائحة فريو�س كورونا (كوفيد
–  )19التي �ضربت العامل ب�شكل
م�ف��اج��يء وغ�ي�ر م�سبوق م�ن��ذ الربع
الأول من العام 2020م ،ت�سببت وما
تزال يف معاناة �إن�سانية �شديدة الوط�أة
وزعزعة مدمرة ال�ستقرار االقت�صاد
ال�ع��امل��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ق��اء نظرة
فاح�صة على �أوجه احلماية القانونية
لل�صحة ال�ع��ام��ة امل�ت��اح��ة يف اتفاقية
اجل� ��وان� ��ب امل �ت �� �ص �ل��ة ب ��ال �ت �ج ��ارة من
حقوق امللكية الفكرية ،املعروفة با�سم
ات�ف��اق�ي��ة ت��ري�ب����س ،وال �ن��اف��ذة يف �إطار
منظمة التجارة العاملية؛ وذلك بغية
لفت االنتباه �إىل �أوجه احلماية تلك،
وب�ح��ث �إم�ك��ان�ي��ات اال��س�ت�ف��ادة منها يف

جمابهة الطوارئ والأزمات ال�صحية
العاملية وحماية ال�صحة العامة ،مبا
تت�ضمنه من قواعد ،وما تتيحه من
�آليات ،منظوراً �إليها ك�أ�سانيد قانونية
ذات قيمة معتربة يف الأطر القانونية
الوطنية والدولية.
و�أ� �ض��اف ال��دك �ت��ور حم�م��د عبيد ب�أن
ال��درا��س��ة ج��اءت م��ن منظور اتفاقية
تريب�س وم��ا ت�ضمنته من �أحكام ذات
ع�ل�اق��ة ب �ه��ذه امل���ش�ك�ل��ة ،و�أن مبادئ
وقواعد االتفاقية وما ارتبط بها من
�إع�لان��ات وق ��رارات وتعديالت داعمة
ومعززة ملا ن�صت عليه من �أوجه مرونة
ت�ستهدف متكني الدول الأع�ضاء من
�إعالء امل�صلحة العامة ملجتمعاتها ،مبا
يف ذلك حماية ال�صحة العامة ،تتيح
ل�ل��دول الأع���ض��اء يف منظمة التجارة
العاملية ب�شكل �صريح اعتماد التدابري
ال�ل�ازم ��ة حل�م��اي��ة ال���ص�ح��ة العامة،
وات �خ��اذ م��ا ي�ل��زم مل�ن��ع ح��ائ��زي حقوق

امللكية الفكرية من �إ�ساءة ا�ستخدامها،
مب��ا ي�ضر بال�صحة ال�ع��ام��ة .م�شرياً
�إىل �أنها تع ّد من الأدوات القانونية
الدولية ذات القيمة املعتربة بالنظر
�إىل طبيعتها الإلزامية ك�أحد مقومات
�إدارة النظام التجاري الدويل بكفاءة
وفاعلية ،وهي الطبيعة التي �أدت وما
تزال �إىل جعل �أحكامها و�آلياتها جزءاً
رئي�ساً من الت�شريعات الوطنية املعنية
بحقوق امللكية الفكرية.
و�أو�� �ض ��ح ال��دك �ت��ور حم�م��د ع�ب�ي��د �أن
ال� ��درا� � �س� ��ة ت ��ذك ��ر وت �� �ش �ج��ع ال � ��دول
واحل�ك��وم��ات على اال��س�ت�ف��ادة البناءة
مم��ا ت�ضمنته منظومة تريب�س من
�أوج��ه مرونة حلماية ال�صحة العامة
وع �ل��ى وج ��ه اخل �� �ص��و���ص الت �خ��اذ ما
يلزم من تدابري للتعامل مع احلاالت
ال� �ط ��ارئ ��ة وامل �ل �ح ��ة ال� �ت ��ي تفر�ضها
الأزم � ��ات ال���ص�ح�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة كاحلال
يف ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا (ك��وف�ي��د ،)-19

و�أي� ��� �ض� �اً ل �ت �ع��زي��ز احل� ��ق يف ال�صحة
كلما ا�ستدعت احلاجة �إىل ذلك ،دون
اخل�شية غ�ير ال�سائغة م��ن تعر�ضها
ل�ضغوط وتهديد بعقوبات م��ن قبل
�شركات الأدوية والقوى الداعمة لها.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��دك�ت��ور حممد
عبيد �صدر له العديد من الدرا�سات
واالبحاث من هيئات ومراكز متعددة
منها �آل�ي��ات تي�سري التجارة الدولية
يف دول��ة الإم ��ارات العربية ،و�سيا�سة
التجارة اخلارجية الإماراتية يف �إطار
الع�ضوية يف منظمة التجارة العاملية،
و انعكا�سات تطبيق �إت�ف��اق�ي��ة تري�س
على البلدان العربية والإ�سالمية
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�أخبـار الإمـارات
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جمل�س �إدارة هيئة املعا�شات يعقد اجتماعه الثاين ل�سنة 2022
•• �أبوظبي-وام:

تر�أ�س معايل حممد بن هادي احل�سيني وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية اجتماع املجل�س الذي عقد
�أم�س الأول ،وبد�أ االجتماع برتحيب معاليه ب�أ�صحاب املعايل وال�سعادة �أع�ضاء
املجل�س .و��ش��رع املجل�س يف مناق�شة ج��دول الأع�م��ال حيث ��ص��ادق على حم�ضر
اجتماعه ال�سابق واطلع على الإج��راءات املتخذة من جانب �إدارة الهيئة ب�ش�أن
تنفيذ القرارات والتو�صيات املتخذة عنه كما اعتمد القرارات والتو�صيات ال�صادرة
عن اللجان املنبثقة عنه ،وهي جلنة اال�ستثمار ،وجلنة التدقيق واملخاطر.
واطلع املجل�س على تقرير املدير العام عن �أعمال القطاعات الرئي�سية الثالثة
يف الهيئة وهي قطاعات اال�ستثمار ،واملعا�شات ،واخلدمات امل�ساندة ،كما اعتمد
�سيا�سة الإبالغ عن املخالفات يف الهيئة ،وناق�ش املوا�ضيع الأخرى املدرجة على
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جدول �أعماله واتخذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة.
اجلدير بالذكر �أن �إح�صائيات الهيئة عن �شهر �أبريل  2022ت�شري �إىل ارتفاع
يف عدد جهات العمل امل�سجلة يف الهيئة �إىل  7405جهات مقارنة بنحو 6954
جهة عمل يف �أبريل من عام  ،2021كما ارتفع عدد امل�شرتكني �إىل 87,665
م�شرتكاً ،مقارنة بنحو  85,736م�شرتكاً عن الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
كما ت�شري الإح�صائيات �إىل ارتفاع عدد املتقاعدين �إىل نحو  26,381متقاعدا
يف �أبريل املا�ضي مقارنة بنحو  25,023متقاعدا يف �أبريل  ،2021كما ارتفع
عدد امل�ستحقني �إىل نحو  18,311م�ستحقا ،مقارنة بنحو  17,047م�ستحقا
عن الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
وع�ل��ى م�ستوى النفقات الت�أمينية للم�ؤمن عليهم واملتقاعدين وامل�ستحقني
فقد بلغت قيمتها  368,041,628درهما يف �أبريل  ،2022مقارنة بنحو
 320,481,800درهم يف �أبريل .2021

تريندز ومعهد البحوث اال�سرتاتيجية يف فرن�سا يبحثان التعاون امل�شرتك

•• �أبوظبي-الفجر:

ا� �س �ت �ع��ر���ض م��رك��ز ت��ري �ن��دز ل �ل �ب �ح��وث واال� �س �ت �� �ش ��ارات وم �ع �ه��د البحوث
اال�سرتاتيجية الفرن�سي �سبل التعاون امل�شرتك يف املجال البحثي مبا يخدم
�أهداف اجلانبني وخططهما اال�سرتاتيجية.
جاء ذلك خالل زي��ارة قام بها وفد من املعهد الفرن�سي ملقر مركز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات يف �أبوظبي ،برئا�سة العقيد لوك داريو ،رئي�س منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مبديرية العالقات الدولية واال�سرتاتيجية
باملعهد .وقد رحب الدكتور حممد عبداهلل العلي ،الرئي�س التنفيذي ملركز

"تريندز" ،بوفد معهد البحوث اال�سرتاتيجية الفرن�سي ،و�أعرب عن تطلعه
للتعاون معه يف كل ما يخدم البحث العلمي واملعرفة ،م�ؤكدا �أهمية التعاون
البحثي يف ن�شر قيم الت�سامح والتعاي�ش ومواجهة العنف والكراهية بكل
�أ�شكالها .وقال �إن هذا التعاون ي�أتي �ضمن ا�سرتاتيجية "تريندز" العاملية
للتو�سع يف بناء �شبكة عالقات و�شراكات وثيقة مع املراكز البحثية والفكرية
والعلمية ،وتو�سيع هذه ال�شبكة لتكون ج�سراً للتوا�صل املعريف والأكادميي
بني �أهم مراكز البحوث والدرا�سات �إقليمياً ودولياً� ،إ�ضافة �إىل ا�ست�شراف
امل �� �س��ارات امل�ستقبلية ل ل��أزم ��ات مب��ا ي �خ��دم ��ص�ن��اع ال �ق��رار والأكادمييني
واملجتمعات .ب��دوره �أع��رب العقيد لوك داري��و ،عن �سعادته والوفد املرافق

بزيارة مركز "تريندز" ،وقال �إن اجلهود البحثية التي يقوم بها متقدمة،
ورح��ب بالتعاون معه يف الق�ضايا امل�شرتكة واع ��داً مب��زي��د م��ن املناق�شات
لتحديد �أوجه ال�شراكة امل�ستقبلية.
وقدم وفد معهد البحوث اال�سرتاتيجية بفرن�سا عر�ضاً موجزاً حول طبيعة
عملة واخت�صا�صه ،واملجاالت التي ميكن التعاون فيها والقنوات اخلا�صة
بذلك .وم��ن جانب تريندز ق��دم رئي�سا قطاعي تريندز جلوبال ،والبحث
العلمي ،عر�ضا حول طبيعة عمل مركز تريندز وجماالت درا�ساته و�أبحاثه،
م�شريين �إىل عامليته ور�ؤي�ت��ه اال�ست�شرافية ل�ل�أح��داث كافة ،و�أك��دا حر�ص
املركز على بناء مزيد من ال�شراكات العاملية التي و�صلت حتى اليوم �إىل �أكرث

من  140جهة مرموقة يف �شتى �أقطار العامل ،وتعزيز التعاون البحثي مع
هذه امل�ؤ�س�سات مبا يخدم املعرفة ال�صحيحة ،و�صناع القرار ،ويقدم ر�ؤى
ت�ساهم يف مواجهة التحديات الراهنة.
ي��ذك��ر �أن معهد  IRSEMمتخ�ص�ص ب��أب�ح��اث ال��دف��اع والأم� ��ن ،ويتبع
املديرية العامة للعالقات الدولية واال�سرتاتيجية يف وزارة القوات امل�سلحة
الفرن�سية .ويقوم ب�أبحاثه داخل فرن�سا وخارجها لال�ستجابة لالحتياجات
الدفاعية� ،إ�ضافة �إىل البحث املخ�ص�ص للمجتمع العلمي ،و�إي�ج��اد جيل
جديد من الباحثني يف جمال الدفاع والأمن ،وامل�ساهمة يف التعليم الع�سكري
العايل وتنظيم م�ؤمترات يف فرن�سا وخارجها.

�أكدوا �أهمية خلق �صلة وثيقة مع القراء

رواد توزيع الكتب العرب والأجانب يقدمون خال�صات جتاربهم يف م�ؤمتر املوزعني الدويل
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك��د م�شاركون يف م�ستهل جل�سات
اليوم الثاين والأخ�ي�ر من �أعمال
"م�ؤمتر املوزعني الدويل" الذي
ع �ق��د يف م �ق��ر "هيئة ال�شارقة
للكتاب" ،ع�ل��ى ه��ام����ش فعاليات
"مهرجان ال �� �ش��ارق��ة القرائي
للطفل" ال� � �ـ � ،13أن ب�إمكان
ال �ع��ام �ل�ين يف جم ��ال ب �ي��ع الكتب
ا� �س �ت �ك �� �ش��اف ب �ي �ئ��ة واح �ت �ي ��اج ��ات
امل �ج �ت �م �ع��ات امل �ح �ل �ي��ة ال� �ت ��ي تقع
م�ك�ت�ب��ات�ه��م يف ن �ط��اق �ه��ا ،والعمل
على خلق �صلة وثيقة مع القراء
تتجاوز ت�سويق الكتب وبيعها� ،إىل
بناء ع�لاق��ات وثيقة ب�ين املكتبات
والأف��راد ،ويف مقدمتهم الأطفال
الذين ي�شكلون قراء امل�ستقبل.
منوذج للمكتبة الناجحة
وحت��دث��ت يف �أوىل جل�سات اليوم
الثاين من امل��ؤمت��ر نادية وا�صف،

ال���ش��ري��ك امل ��ؤ� �س ����س مل�ك�ت�ب��ة دي ��وان
يف م �� �ص��ر ،وت �ط��رق��ت �إىل ق�صة
"ديوان" التي ت�أ�س�ست منذ 20
عامًا ،على يد � 3سيدات ،و�أ�صبحت
مت�ت�ل��ك  10ف� ��روع ،ومت�ك�ن��ت من
التكيف مع اجلائحة ،وجنحت يف
احلفاظ على جمتمع من القراء،
من خالل التزامها بتوفري هوية
مل�ح�ت��واه��ا م��ن ال�ك�ت��ب ح�ق�ق��ت لها
جمهو ًرا متمي ًزا.
وق��ال��ت وا�� �ص ��ف" :ي�شكل توزيع
الكتب الإلكرتونية على املن�صات
امل �خ �ت �ل �ف��ة خم ��اط ��ر ع �ل��ى توزيع
الكتب الورقية ،لكن ذلك حقق لنا
فر�صة الوقوف على حتدي املرونة
والتجريب والعمل بجهد حقيقي
ومبتكر ،لنبقى كما بد�أنا روادًا يف
توزيع الكتب".
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ب��إم�ك��ان املكتبات
امل�ساهمة يف تطوير املجتمعات من
خ�لال عناوين الكتب التي تتبنى
ت��وزي �ع �ه��ا ،و�أن ت �ن �م��ي مبيعاتها

عرب تدريب موظفيها و�إك�سابهم
خ�ب�رات �إ��ض��اف�ي��ة ت�ساعدهم على
احلوار مع القارئ.
جتربة املهرجانات القرائية
وت�ط��رق��ت اجلل�سة ال�ث��ان�ي��ة ،حتت

ع �ن��وان "التعاون م��ع النا�شرين
ال �ك � ّت��اب وامل �ه��رج��ان��ات الثقافية
واملدار�س"� ،إىل اع �ت �م��اد الإدارة
ال�ن��اج�ح��ة ملتجر ب�ي��ع ال�ك�ت��ب على
ح �ج��م ال �ع�ل�اق ��ات م ��ع ال�شركاء،
م��ن خ�ل�ال ت�سليط ال �� �ض��وء على

من��اذج م��ن ال���ش��راك��ات ال�ق��وي��ة مع
النا�شرين وامل�ؤلفني واملهرجانات
وامل ��دار� ��س ،وال �ت��ي ت���ش�ك��ل عام ً
ال
�أ�سا�سياً لتعزيز دور متاجر الكتب،
باعتبارها جزءاً مهماً من املجتمع،
ووجه ًة للعلم واملعرفة والقراءة.

ا�ست�ضافها مقهى املبدعني �ضمن فعاليات مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل الـ13

طيف الظفريي :ق�صة ما قبل النوم �أدخلتني عامل الكتابة
•• ال�شارقة-الفجر:

قالت الكاتبة ال�سعودية الواعدة
ط �ي��ف ال �ظ �ف�ي�ري�" :إن حكايات
م��ا ق�ب��ل ال �ن��وم ال �ت��ي ك ��ان وال ��دي
يق�صها علي �أ�سكنت يف قلبي حب
ال �ق��راءة ،و�أ�شعلت ج��ذوة الرغبة
لدخول عامل الكتابة ،حيث كانت
ب�ع��وامل�ه��ا ال��رائ �ع��ة ،و�شخ�صياتها
اخليالية عامل �إث��راء كبري و َّلدت
ل��دي خم��زن�اً غ��زي��راً م��ن الأفكار،
و��س��اع��دت�ن��ي ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س عاملي

اخلا�ص من الق�ص�ص واحلكايات
وال�شخ�صيات".
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ج�ل���س��ة "�أقالم
واعدة" ،التي ا�ست�ضافها "مقهى
املبدعني" �ضمن فعاليات الدورة
الـ 13م��ن "مهرجان ال�شارقة
القرائي للطفل" ،وحاورها فيها
عمر العبيديل.
و�أ� � �ش� ��ارت ط �ي��ف �إىل �أن الكتابة
�أعطتها املقدرة على فهم الآخرين
وخماطبتهم ،و�أ�سهمت يف تو�سيع
م� ��دارك � �ه� ��ا وحت� �ل� �ي ��ل م� ��ا يجري

حولها يف املجتمع ،بحيث �أ�صبحت
ت �ت �ف��اع��ل م �ع �ه��ا ب ��ر�ؤي ��ة نا�ضجة
وم�ستنرية ،ولفتت طيف �إىل �أنها
كانت تعتقد �أن م�صدر الإلهام هو
�شخ�ص واحد ال يتغري ،ولكنها مع
م ��رور ال��وق��ت وج ��دت �أن م�صادر
الإلهام تتعدد �شك ً
ال ونوعاً ،فلي�س
م��ن ال �� �ض��روري �أن ي�ك��ون م�صدر
�إلهامك هو �شخ�ص ،وال �أن يكون
ق��ري�ب�اً م �ن��ك ،وق��ال��ت�" :أبي كان
م�ل�ه�م��ي الأول ،وم� ��ع ذل� ��ك ف� ��إن
موقفاً نبي ً
ال عابراً قد يبعث فيك

الإل�ه��ام ،وكلمات بريئة من طفل
�صغري ميكن �أن تلهمك ق�صة �أو
مقالة تكتبها".
و�أك ��دت طيف الظفريي �أن عامل
الطفل هو عامل وا�سع بات�ساع خيال
ال�صغار ،و�أن الطفل ذكي وينبغي
على من يكتب له �أن يحرتم عامله
وذك � ��اءه ،وي�خ��اط�ب��ه مب��ا يبعث يف
نف�سه الر�سائل الإيجابية ،وي�سهم
يف تغيري منهجه يف احلياة ،ومن
هذا املنطلق ت�شري الكاتبة �إىل �أن
هناك ق�ص�صاً �أو كتباً مل تزل تك ِّرر

ق��راءت�ه��ا مل��ا حت�ت��وي��ه م��ن عنا�صر
الإب � � � ��داع ال� � ��ذي ي�ل�ام ����س �شغف
الأطفال ويحقق الفوائد الغزيرة
لهم.
وي�ت�ي��ح امل �ه��رج��ان ال�ف��ر��ص��ة �أم ��ام
ال��راغ�ب�ين يف الإط�ل�اع على كافة
ت �ف��ا� �ص �ي��ل ب ��رن ��ام ��ج فعالياته،
والتعرف على �ضيوفه ،ومواعيد
ان � �ع � �ق� ��اد اجل � �ل � �� � �س ��ات وال � ��ور� � ��ش
وال �ع��رو���ض ال�ف�ن�ي��ة وامل�سرحية،
على امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين التايل:
SCRF

ويف اجلل�سة التي �أدارت �ه��ا ترييز
ن ��ا� �ص ��ر ،م ��ن �إن � �غ� ��رام ببلي�شنغ
�سريفي�سز ،عر�ض �أربعة متحدثني
جتاربهم وق��دم��وا جمموعة من
ال�ن���ص��ائ��ح ح ��ول �أف �� �ض��ل ال�سبل
لبناء �شراكات فاعلة مع اجلمهور
امل�ستهدف ،حيث حت��دث يف هذا
املحور كل من :لوال �شونني� ،آكيه
ب��وك في�ستيفال ،م��ن نيجرييا،
وغ� ��وراف �شريناغي�ش ،بينغوان
راندوم هاو�س ،من الهند ،و�سواتي
روي ،ب��وك��ارو ،م��ن ال�ه�ن��د ،وتينا
ماموال�شفيلي ،من جورجيا.
وح��ول جتربته يف بلده جورجيا،
�أو�� � � �ض � � ��ح م � � � ��وزع ال � �ك � �ت� ��ب تينا
م��ام��وال��ش�ف�ي�ل��ي� ،أه �م �ي��ة الكاتب
اجل � �ي � ��د وامل� � �ح� � �ت � ��وى امل� �ن ��ا�� �س ��ب
للمجتمع ،ليحقق الكتاب توزيعاً
م�ل�ائ� �م� �اً ي ��دع ��م امل � ��ؤل� ��ف نف�سه
ولي�س بائع الكتب فقط ،و�أ�شار
م ��ن وح ��ي جت��رب �ت��ه �إىل ج ��دوى
االه �ت �م ��ام ب��ال �ث �ق��اف��ات واللغات

امل�ح�ل�ي��ة خل �ل��ق م�ك�ت�ب��ات ناجحة
تكون لها م�ساحتها التي تتجاوز
دور توزيع الكتب �إىل خلق الإلهام
ولفت اهتمام القراء من خمتلف
الأعمار.
واع �ت�ب�رت ل ��وال ��ش��ون�ين �أن على
موزع الكتب القيام ب�أكرث من دور
و�أن تكون له �صلة بكل من مهنة
الكتابة وعملية البيع والت�سويق،
�إ�ضاف ًة �إىل خلق �صالت بامل�ؤلفني،
ليعرف الق�ص�ص والكتب امللهمة
ال� �ت ��ي ت �ن �ج��ح يف ال ��و�� �ص ��ول �إىل
ال�ق��ارئ ب�شكل �أف�ضل ،و�أن يركز
على العناية باملنتجات امل�صاحبة
ل�ل�ك�ت��ب م�ث��ل احل �ق��ائ��ب والربط
بني امل�ؤلفني واملهرجانات املحلية
وجمهورها ،و�إبقاء الأطفال على
تفاعل مع املكتبة و�أن يعتربوها
م�ساحتهم اخلا�صة واملكان الذي
يوفر لهم الكتب.
وبدوره� ،أ�شار غوراف �شريناغي�ش،
�إىل �أن توزيع الكتب يف الهند �أثناء

اجلائحة ت�أثر �سلباً ب�شكل كبري يف
ظ��ل الإغ �ل��اق ،ف��ا��ض�ط��ر موزعو
الكتب �إىل االنفتاح على ا�ستخدام
و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
للو�صول �إىل العمالء وا�ستعادة
زخم التوزيع وحماولة خلق بيئة
جديدة لبيع الكتب.
�أم��ا ��س��وات��ي روي ،فتطرقت �إىل
جت��رب �ت �ه��ا يف �إط �ل ��اق مهرجان
ق��رائ��ي ل�ل�أط�ف��ال ،ب��د�أ على �شكل
م �ك �ت �ب��ة م �ف �ت��وح��ة ال�ستقطاب
ال�صغار من فئات عمرية خمتلفة
تبد�أ ب�سن العامني لتعريفهم على
ال�ك�ت��ب و�إت��اح �ت �ه��ا ل�ه��م للقراءة،
و��ص��و ًال �إىل ال��ذه��اب بالكتب �إىل
امل�ن�ت��زه��ات واحل ��دائ ��ق واملدار�س
وال �ع �م��ل م ��ع الآب � � ��اء والأم� �ه ��ات
خللق بيئة منا�سبة حل��ب الكتب
والتعلق ب�ه��ا ،م��ع منح الأولوية
لعر�ض كتب امل�ؤلفني النا�شئني،
ورف��ع ال��وع��ي بكتاب �أدب الطفل
يف الهند.
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«بائعو املعلومات» هدف �أوكرانيا ..كيف جت َند رو�سيا جوا�سي�سها؟
•• عوا�صم-وكاالت

ت�شن الأجهزة الأمنية ب�أوكرانيا حملة وا�سعة يف كافة املدن ل�ضبط جوا�سي�س
تابعني ملو�سكو؛ عقب �ضربات رو�سية دقيقة وفيديوهات مت ت�سريبها قرب
�أم��اك��ن الق�صف ،ما اعتربه حمللون �ضمن “حرب املعلومات وا�ستغاللهم
لتحقيق �أكرب مكا�سب عملياتية ون�شاطات �سرية �أكرث عدوانية».
ونقلت �شبكة “�سي �إن �إن” ع��ن �إدارة �أم��ن ال��دول��ة ،امل�س�ؤولة ع��ن مكافحة
�أن�شطة التج�س�س والإرهاب� ،أن القوات الرو�سية تعتمد ب�شكل كبري على بع�ض
اجلوا�سي�س واملتعاونني؛ لتحديد �أهدافها وتقييم جن��اح �ضرباتها وكذلك
احل�صول على معلومات ح��ول �آث��ار ونتائج ه��ذه العمليات ��س��واء م��ادي��ة �أو
معنوية .ومنذ اندالع احلرب يف  24فرباير املا�ضي ،كثفت املدفعية الرو�سية
�ضرباتها على �شرق �أوكرانيا ،جزء كبري منها ع�شوائي ،لكن البع�ض يطول

مغامرة با�شاغا كانت خطوة غري حم�سوبة

•• عوا�صم-وكاالت

ع �ل��ى م ��ا ي �ب��دو �أن م �غ��ام��رة رئي�س
ح�ك��وم��ة اال� �س �ت �ق��رار الليبية فتحي
ب��ا��ش��اغ��ا ب��دخ��ول ال�ع��ا��ص�م��ة الليبية
طرابل�س كانت خطوة غري حم�سوبة
انتهت ب�إخفاق �سيا�سي م��دو ت�سبب
ب �� �ض��رب��ة م �ع �ن��وي��ة ل �ب��ا� �ش��اغ��ا نف�سه
وحلفائه داخلياً وداعميه الإقليميني
والدوليني.
وب �ح �� �س��ب � �ص �ح��ف ع ��رب �ي ��ة عربية
� �ص��ادرة �أم����س الأرب �ع��اء ت��واج��ه ليبيا
اح � �ت � �م� ��االت جت� � ��دد ال � �� � �ص� ��راع على
ال�سلطة� ،إثر الأح��داث التي �شهدتها
ط��راب�ل����س م��ن دخ ��ول ب��ا��ش��اغ��ا فجراً
�إىل و�سط العا�صمة م�صحوباً بعدد
من م�ساعديه ،ومغادرته للعا�صمة
حر�صاً على �أمن و�سالمة املواطنني
وحقناً للدماء.

ك�شفت الكاتبة �أولغا �ساموفالوفا،
يف �صحيفة “فزغلياد” الرو�سية
� 4أ�سباب متنع الغرب من التخلي
عن النفط الرو�سي.
وحت��دث الأوروب �ي��ون ع��ن ا�ستبعاد
حظر النفط من احلزمة ال�ساد�سة
م��ن العقوبات �إذ مل ي�سهل اتخاذ
قرار بهذا ال�ش�أن مثل الفحم.
وت �ق��ول ال�ك��ات�ب��ة يف م�ق��ال ترجمه
موقع “رو�سيا اليوم” �إن��ه ميكن
•• بغداد-وكاالت

م�س�ؤولية دولية
وكتب �صالح الغول �أنه بعد �أنْ تفاءل
امل��راق �ب��ون خ �ي�راً ب��ان�ت�خ��اب جمل�س
ال � �ن� ��واب ال �ل �ي �ب��ي ح �ك��وم��ة جديدة
ب��رئ��ا� �س��ة ف �ت �ح��ي ب��ا� �ش��اغ��ا ،و�إع �ل��ان
الأخ�ي�رة برناجمها ال�سيا�سي الذي
يركز على التوافق مع كل الأطراف
ال�سيا�سية ووح� ��دة ال���ص��ف وجتنب
�إراقة الدماء ،وجلت ليبيا يف مرحل ٍة
ج��دي��دة م��ن ال���ص��راع ال�سيا�سي بني
احل �ك��وم��ة اجل��دي��دة وداع �م �ي �ه��ا من
جم�ل����س ال �ن��واب واجل �ي ����ش الوطني
الليبي بقيادة امل�شري خليفة حفرت
واحلكومة املنتهية واليتها برئا�سة
عبد احلميد الدبيبة وداعميها من
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات امل���س�ل�ح��ة يف العا�صمة
وال�غ��رب الليبيني .و�أ��ش��د ما يُخ�شى
م �ن ��ه �أن ي �ت �� �ص��اع��د ال� ��� �ص ��راع بني
ال�ط��رف�ين �إىل م���ص��ادم��ات م�سلحة،
ك�م��ا ح��دث م��ن ق�ب��ل يف ظ��ل حكومة
ف��اي��ز ال���س��راج ب�ين الأع� ��وام 2016
و.2021
وذه��ب الكاتب لذكر �أن املفارقة هي
�أن املجتمع ال��دويل ال��ذي ق��اد جهود
ال �ت��دخ��ل ال���س�ي��ا��س��ي وال �ع �� �س �ك��ري يف
ليبيا م�ن��ذ ال �ع��ام  2011ين�سحب
الآن م��ن امل�شهد� ،أو مي��ار���س �سيا�سة
“ماكيافيللية” جتاه طريف ال�صراع الرئي�سني ،وين�سى
�أو يتنا�سى �أنّ لديه م�س�ؤولية �أخالقية ،قبل �أن تكون
�سيا�سية ،يف امل�ساعدة يف ت�سوية الأزمة الليبية.
و�أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب �إىل �أن امل�شهد الليبي ال��راه��ن ،جند
�أ ّن� ��ه مي�ث��ل خ���س��ارة ��ص��اف�ي��ة ل�ك��ل الأط � ��راف الداخلية
واخلارجية .فال�شعب الليبي يعاين انعكا�سات ال�صراع
ال�سيا�سي بني احلكومتني ،والأزم��ة االقت�صادية تزداد
وط�أتها ،وامليزانية احلكومية مل ُتف ّعل ،وامل�شروعات
واخلدمات االقت�صادية واالجتماعية جممدة تقريباً،
والف�ساد ال�سيا�سي يتنامى تغوله ،وامليلي�شيات يت�صاعد
نفوذها يف الغرب ،املجتمع الدويل لديه فر�ص ٌة يف ليبيا،
ينبغي �أال يفلتها ،تت�صل ب�إعادة ترميم هيكله النظام
ال��دويل ال� ّذي تهدم �أو كاد ب�سبب ال�صراع بني القوى
الكربى ،وا�ستعادة �شرعيته وثقة �شعوب اجلنوب فيه
وحينها ،ينعقد الأمل على الدول الإقليمية الرئي�سية،
وعلى ر�أ�سها م�صر وتركيا والإم��ارات وقطر� ،أنْ تبادر
بت�سوي ٍة �شاملة للأزمة الليبية قبل �أنْ تنفجر يف �صورة
��ص��را ٍع م�سلح بني الأط��راف وامليلي�شيات الليبية ،مبا
يت�ضمنه ذلك من خ�سارة م�شرتكة للجميع.

�صراع الأجنحة «تهديد وجودي» للدولة الليبية

ال للدماء
وت� � �ن � ��اول � ��ت ال � �� � �ص � �ح ��ف ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ت�صريحات با�شاغا ،من مدينة �سرت
ال�ساحلية و�سط البالد وت�أكيده �أنه
لن يلج�أ للعنف من �أج��ل ال�سيطرة
على العا�صمة و�أن حكومته �ستعمل
ان� �ط�ل�اق� �اً م ��ن � �س ��رت اع� �ت� �ب ��اراً من
الأربعاء.
وبينت �أن ت�صاعد التوتر بني احلكومة الليبية املكلفة
من الربملان ،برئا�سة فتحي با�شاغا ،وحكومة مناف�سه
ع�ب��د احل�م�ي��د ال��دب�ي�ب��ة ،ب�ع��د حم��اول��ة ب��ا��ش��اغ��ا دخول
العا�صمة طرابل�س الثالثاء حيث �أعلن مكتب با�شاغا
م �غ��ادرة الأخ�ي�ر العا�صمة طرابل�س بعد ��س��اع��ات من
حماولته دخ��ول املدينة ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل اندالع
ا�شتباكات بني ف�صائل متناف�سة.
ولفتت �إىل �أنه ومع عدم قدرة �أي من اجلانبني يف ما
يبدو على حتقيق تفوق ع�سكري حا�سم يف �أنحاء البالد،
يبدو �أن ليبيا الآن مهي�أة لفرتة �أطول من اجلمود مع
حت�صن الدبيبة بقوة يف طرابل�س.
�إخفاق
واعتربت �أو�ساط ليبية ل�صحيفة “العرب” اللندنية
�أن با�شاغا هو �أك�ثر �شخ�ص يعرف م��اذا يعني �إخفاقه
بدخول العا�صمة طرابل�س �سواء على امل��دى القريب
�أو على م�ستقبله ال�سيا�سي ،حيث �سبق �أن مر حليفه
احل��ايل وخ�صمه ال�سابق القائد العام للجي�ش امل�شري
خليفة حفرت مبثل هذا املوقف وحت ّمل تبعات ف�شله يف
•• مو�سكو-وكاالت

�أهدا ًفا عالية الأهمية مثل م�ستودعات الأ�سلحة �أو املع�سكرات الع�سكرية �أو مقر
جهاز الأمن الأوكراين يف كراماتور�سك ،الذي مت تدمريه جزئيًا يف الأ�سابيع
الأوىل للحرب .ويف بلدة �سلوفيان�سك� ،شرق �أوكرانيا ،ر�صدت ف�ضائية “�سي
�إن �إن” عملية القب�ض على �أحد ه�ؤالء اجلوا�سي�س بعد اال�شتباه فيه لنقله
معلومات ملو�سكو .ففي �أحد �شوارع املدينة ،ظهر رجل يرتدي قمي�صا �أ�سود
يدخن �سيجارته ،كان يخ�ضع للمراقبة ،وما لبث �أن �شاهده رجال الأمن �إال
�أن قالوا من داخل �سيارتهم “ها هو ذا� ..إنه لنا” ،ويف االجتاه الآخر� ،شاحنة
تغري م�سارها عن عمد ،ويقفز منها رجالن يرتديان �أزي��اء قتالية و�أغطية
للوجه وفج�أة ي�سقط الرجل � ً
أر�ضا ،ويعمد ال�ضباط �إىل تفتي�شه واحل�صول
على “هاتفه» .و�أ��ش��ارت �إىل �أن��ه مع توجيه بع�ض الأ�سئلة �إليه من حمقق
الأم��ن �سرعان ما اع�ترف بالتوا�صل مع مو�سكو بهدف “ر�صد التحركات
والأو��ض��اع باملدينة والإح��داث�ي��ات ومواقع ال�ضربات ونتائجها” ،الفتة �إىل

�أن “بع�ض اجلوا�سي�س مواطنون رو���س مت جلبهم �إىل منطقة دونبا�س يف
بداية احلرب ،ويعي�شون بني ال�سكان ،والبع�ض الآخر �أوكرانيون متعاطفون
�سيا�سيا مع مو�سكو ،وبع�ضهم يتج�س�س من �أجل املال» .و�أو�ضحت �أن غالبية
اجلوا�سي�س الأوكرانيني ،ممن �أيدوا عمليات رو�سيا يف عام  2014بدونبا�س
وال�سيطرة على جزيرة القرم وكذلك تد�شني منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك
االنف�صاليتني ،عندما ر�أوا ما حدث يف ماريوبول وخاركيف وكييف وبوت�شا
وغريها ،بد�أوا يغريون نظرتهم جتاه رو�سيا.
وعن القيمة املادية التي يح�صل عليها ،قال اجلا�سو�س املعتقل �إنه مت جتنيده
م��ن خ�لال تطبيق “تليغرام” ع�بر �شخ�ص و�سيط ،مقابل  500هريفنا
�أوكرانية (حوايل  17دوالرًا) .وبجولة داخل هاتفه ،وجد املحققون ر�سالة
من “الو�سيط” مكتوبا فيها“ :لقد قمت بعمل جيد بالأم�س .املعلومات
نف�سها مطلوبة اليوم .ال�صور ومقاطع الفيديو والبيانات اجلغرافية للجي�ش

يف ( CNILمع�سكر ع�سكري) .ما هو الوقت الذي ي�ستغرقه احل�صول على
املعلومات”؟ وحول اخلطوات املقبلة جتاهه ،قال املحقق �إنه �سيتم نقله غربًا
�إىل دنيربو حيث �سيواجه املحاكمة ،و�إذا ثبت �أن جت�س�سه �أدى �إىل وفيات،
�أو “عواقب وخيمة” ،ف ��إن ق��د يحكم عليه بال�سجن م��دى احل�ي��اة .ونقلت
“�سي �إن �إن” عن �أح��د ال�ضباط �أن “تلك ال�صواريخ التي ت�ستهدفنا ت�أتي
�إىل الإحداثيات التي ينقلها مثل ه�ؤالء املجرمني .ميوت النا�س ب�سبب تلك
ال�صواريخ ..يقتل جنودنا ويقتل املدنيني» .و�أ��ض��اف“ :يف كل م��رة �أعتقل
�شخ�ص مثله� ،أتذكر �أم� ًرا واح��دا ..ما حدث من ليمان” ،وهي بلدة قريبة
تعر�ضت لق�صف رو�سي عنيف لأ�سابيع ،م�ضيفا“ :بالوقت ال��راه��ن ،لي�س
لديهم مكان ليعي�شوا فيه .لي�س لديهم �أي �شيء .لي�س لديهم مكان ليعودوا
�إليه� .أتذكر ذلك يف كل مرة� .أتذكر �أي�ضا حمطة �سكك حديد كراماتور�سك
يف كل مرة” ،يف �إ�شارة �إىل الغارة التي �أودت بحياة الع�شرات.

ال�سيطرة على العا�صمة طرابل�س.
ولفتت �إىل �أن العديد م��ن الأو� �س��اط ا�ستغربت قيام
ب��ا��ش��اغ��ا مب�ث��ل ه ��ذه امل �غ��ام��رة ح�ي��ث � �س��اد ان �ط �ب��اع �أنه
��ش�خ���ص�ي��ة م �ت��زن��ة ،ومل ت���س�ت�ب�ع��د �أن ي �ك��ون ق��د ت�أثر
بالبع�ض م��ن وزرائ ��ه وف��ري�ق��ه اال��س�ت���ش��اري ال��ذي قد
يكون �أوحى له ب�أن هناك �ضوءاً دولياً �أخ�ضراً لدخول
حكومته طرابل�س.
وبح�سب ال�صحيفة ربط مراقبون ف�شل با�شاغا يف البقاء
يف طرابل�س وطرد خ�صمه رئي�س احلكومة عبداحلميد
الدبيبة ،الذي يرف�ض ت�سليم ال�سلطة ،برف�ض تركي
حلكومته خا�صة و�أن من قام بف�ض اال�شتباكات ووفر
مم��راً �آم�ن��ا لبا�شاغا ه��و ال �ل��واء  444ق�ت��ال ال��ذي مت
ت�شكيله قبل نحو �سنتني حتت �إ�شراف وتدريب تركي.
وانت�شر اللواء بعدها يف كامل طرابل�س.
تداعيات �أمنية
وذك��رت ال�صحف العربية �أن عدة مناطق يف العا�صمة
الليبية �شهدت ف��ور �إع�ل�ان دخ��ول با�شاغا لطرابل�س
ا�ستنفاراً �أمنياً لعدة ت�شكيالت م�سلحة وانت�شاراً كبرياً

للعربات امل�سلحة ،مع �سماع �إط�لاق الر�صا�ص ب�صورة
متقطعة يف عدة مناطق ،الأمر الذي كان ينذر بحدوث
ا�شتباكات كبرية و�سط �أحياء العا�صمة.
وق��ال��ت �أو�� �س ��اط م�ط�ل�ع��ة �إن”كتيبة ال �ن��وا� �ص��ي التي
تعترب �إح��دى �أك�بر الت�شكيالت امل�سلحة يف طرابل�س
�أعلنت دعمها حلكومة با�شاغا ،وهو ما دفع بعدد من
ميلي�شيات موالية حلكومة الدبيبة وقريبة من تيار
الإ�سالم ال�سيا�سي �إىل الهجوم على مقا ّرها واال�ستيالء
عليها ،وبتنفيذ حملة اعتقاالت بني موالني للحكومة
اجلديدة».
وبينت �أن با�شاغا ال ��ذي تب�سط حكومته ن�ف��وذه��ا يف
�إقليمي برقة وفزان وبع�ض مناطق �إقليم طرابل�س قد
�سجل اخرتاقاً مهماً يف اجلبهة الداعمة للدبيبة ،مبا
ّ
ي�شري �إىل ت�ط��ورات جديدة قد تعرفها م��دن ال�ساحل
ال �غ��رب��ي وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا م �� �ص��رات��ة ال �ت��ي ي �ت �ح��در رئي�ساً
احلكومتني املتناف�ستني ،و�أك��د جمل�سها الع�سكري �أنه
لن يقف مكتوف الأيدي يف حال مل يلتزم عبد احلميد
الدبيبة ب�سحب قواته من �شوارع العا�صمة معلناً دعمه
حلكومة با�شاغا.

� 4أ�سباب متنع الغرب من امل�ضي يف حظر النفط الرو�سي
ف�ه��م االحت ��اد الأوروب � ��ي� ،إذ لديه
�أرب�ع��ة �أ��س�ب��اب على الأق ��ل لتجنب
هذه اخلطوة.
�أو ًال ،ارتفاع �أ�سعار كل �شيء .وح�سب
كبري الباحثني يف اجلامعة املالية
احلكومية ،وخ�ب�ير �صندوق �أمن
ال �ط��اق��ة ال��وط�ن�ي��ة� ،ستاني�سالف
ميرتاخوفيت�ش ،ف��إن ه��ذا احلظر
� �س �ي �� �ش �ك��ل � �ض �غ��وط �اً ك� �ب�ي�رة على

االقت�صاد الأوروب��ي .ومو�ضوعياً،
يجب اال�ستعداد ل��زي��ادة الأ�سعار،
ولي�س فقط �أ�سعار موارد الطاقة،
بكل ال�سلع الأخرى �أي�ضاً.
ث��ان�ي�اً ،ال م�صلحة مل ��وردي النفط
الآخرين يف مد االحت��اد الأوروبي
به .فمن �أين �سي�شرتي الأوروبيون
ال �ن �ف��ط �إذا ح �ظ ��روا �� �ش ��راءه من
رو�� �س� �ي ��ا؟ ال �ف��ر���ص ق �ل �ي �ل��ة ،نفط

�أمريكي �أو �شرق �أو�سطي .الأمل يف
النفط الأمريكي يف �أوروبا �ضعيف
�إذ تعاين الواليات املتحدة نف�سها
م��ن ارت�ف��اع �أ�سعار النفط م��ا �أدى
�إىل زي��ادة ح��ادة يف �سعر البنزين،
وم� �ن� �ت� �ج ��و ال � �ن � �ف ��ط ال� ��� �ص� �خ ��ري
الأمريكي غري م�ستعدين لزيادة
الإنتاج كثرياً.
وك � ��ان ره � ��ان االحت� � ��اد الأوروب � � ��ي

الأكرب على ال�شرق الأو�سط .لكن
الأخري يف املواجهة اجليو�سيا�سية
بني الواليات املتحدة ورو�سيا ،بدا
�أقرب �إىل مو�سكو.
�أما ال�سبب الثالث فهو �أن امل�صايف
الأوروب� �ي ��ة م�ع��دة مل�ع��اجل��ة النفط
الرو�سي الثقيل ،ال النفط العربي
اخلفيف.
و�أخرياً ،ال�سبب الرابع ،هو فاعليته

حل الربملان العراقي� ..سيناريو قد يفاجئ اجلميع

�أ�صبح �سيناريو حل الربملان العراقي
اً
متداول ب�شكل وا�سع يف �أو�ساط
خيا ًرا
ال�ك�ت��ل ال�سيا�سية ،ب�سبب االن �� �س��داد احل��ا��ص��ل وتعمق
اخلالفات بني زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر،
ورئي�س ائتالف دولة القانون نوري املالكي.
ويف �آخ ��ر ال �ت �ط��ورات ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،أع �ل��ن ال �� �ص��در ،قبل
�أي��ام ،تبنيه خيار املعار�ضة ،على �أن ُت�شكل قوى الإطار
التن�سيقي احلكومة املقبلة ،بينما ل ّوح بخيارات �أخرى
يف حال ف�شلها.
واجت�ه��ت الأم ��ور ،ب�ين الطرفني نحو “ك�سر العظم”
و ّ
يل الأذرع والتباري ال�سيا�سي ،يف ظل �أو�ضاع �سيا�سية
م��رت�ب�ك��ة ،وغ �ي��اب ل �ل �م��وازن��ة املالية،
و� �س��ط حت��ذي��رات م��ن ال��ذه��اب نحو
املجهول.
ور�أى ن ��واب يف ال�ب�رمل��ان ومراقبون
�أن خيار حل جمل�س ال�ن��واب �سيكون
�روح��ا ح ��ال ع ��دم ال �ت��و� �ص��ل �إىل
م �ط� ً
اتفاق نهائي ،ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة،
خا�صة �أن جميع الأطراف حال ًّيا ،غري
م�ستفيدة من احلكومة احلالية ،التي
ال متتلك الأموال ،لتم�شية امل�شروعات
االقت�صادية ،وبع�ضها مرتبط بتلك
الأحزاب.
وين�ص الد�ستور ال�ع��راق��ي على �آلية
ح��ل ال�برمل��ان ،وه��ي �أن املجل�س يُحل
ب��الأغ �ل �ب �ي��ة امل�ط�ل�ق��ة ل �ع��دد �أع�ضائه
بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث
�أع �� �ض��ائ��ه ،والآخ� ��ر ط�ل��ب م��ن رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ومب��واف �ق��ة رئي�س
اجلمهورية.

النائب يف الربملان العراقي ،عن ائتالف دولة القانون،
ح�سني البطاط ،ر�أى �أن��ه من ال�صعب تبني خيار حل
الربملان بالن�سبة �إىل الكتل ال�سيا�سية ،وهذا يعود �إىل
جملة عوامل ومتغريات �سيا�سية �ستحول دون تنفيذ
ه��ذا ال�سيناريو .وق��ال البطاط ،يف ت�صريح لـ”�سكاي
ن�ي��وز عربية”� ،إن “�سيناريو ح��ل ال�برمل��ان بعيد جدًّا
و�صعب حتقيقه ،لأن��ه يحتاج �إىل �أك�ثر من ن�صف عدد
�أع�ضاء جمل�س النواب �أو يقرب �إىل الثلثني ،وهذا العدد
غري موجود».
وي�ضيف النائب العراقي“ :لو كان هذا العدد موجودًا

لكان بالإمكان انتخاب رئي�س جمهورية ،وامل�ضي بت�شكيل
احلكومة ،وهو ما يجعل ق�ضية حل الربملان �سيناريو
بعيدًا ك��ل البعد ،ع��ن احل�ل��ول امل�ق�ترح��ة ،للخروج من
الأزمة ال�سيا�سية».
وتباينت �آراء املراقبني حيال اخليار ال��ذي قد يتبناه
ال�صدر ،يف حال ف�شل قوى الإط��ار التن�سيقي ،بت�شكيل
احلكومة خالل املهلة املحددة ،ففي الوقت ال��ذي ر�أى
فيه البع�ض �أن الأم��ور ما�ضية نحو �إع��ادة االنتخابات،
حتدث �آخرون عن م�سار مغاير.
هنا ي�ق��ول �سيا�سي مطلع على طبيعة احل� ��وارات� ،إن

امل�ن�خ�ف���ض��ة يف � �ض��رب االقت�صاد
الرو�سي .ف��أوروب��ا تخاطر ب�ضرب
اقت�صادها نف�سه.
ول ��ذل ��ك ،ل��ن ي�ت�ي��ح ح �ظ��ر النفط
الرو�سي لربوك�سل فر�صة �إ�ضعاف
رو�سيا اقت�صادياً .فارتفاع �أ�سعار
الذهب الأ��س��ود ،والفحم ،والغاز،
 3500دوالر ل �ك��ل �أل� � ��ف مرت
م�ك�ع��ب ،ي�سمح ل��رو��س�ي��ا بالعي�ش
بهدوء ،عدا عن منتجات الت�صدير
الأخ� ��رى ،مثل امل �ع��ادن والأ�سمدة
واحلبوب ،وغريها.

“ال�صدر ق��د ي�ل�ج��أ �إىل التوافقية،
كطريقة �سهلة ،لتمرير رئي�س الوزراء
جعفر ال �� �ص��در� ،إذ ال ت�ع��ار���ض قوى
رئي�سا
الإط ��ار التن�سيقي ،تن�صيبه
ً
للحكومة ،حينها �سي�ضمن ويف ظل املقاعد الوازنة التي
ميتلكها حتالف (�إنقاذ الوطن) ،ف�إن ال�صدر وحلفاءه
�سيكونون �أغلبية يف جمل�س ال��وزراء ،وكذلك الربملان،
وهو ما يتيح لهم مترير القوانني التي يرغبون بها� ،أو
منع الآخرين من ارتكاب الأخطاء».
وي���ض�ي��ف امل �� �ص��در ،ال� ��ذي رف ����ض ال�ك���ش��ف ع ��ن ا�سمه
لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية”� ،أن “قوى الإط ��ار يف حرية
من �أمرها ،ب�سبب عدم قدرتها على ت�شكيل احلكومة،
وحتى �إن متكنت من ذل��ك ،فهي تخ�شى امل�ضي يف هذا
امل�سار ،ملعرفتها امل�سبقة ب��أن ال�صدر
مبا ميتلكه من جمهور� ،سيتمكن من
�إ�سقاط تلك احلكومة».
وم ��ا زاد ع�م��ق الأزم� ��ة ال�سيا�سية،
هو نق�ض املحكمة االحت��ادي��ة العليا،
لقانون الأم��ن الغذائي ،بداعي عدم
�إم �ك��ان �ي��ة ت �ق��دمي ح �ك��وم��ة ت�صريف
الأعمال اليومية ،مل�شاريع القوانني،
وه��و م��ا �أث ��ار �ضجة وا��س�ع��ة ،خا�ص ًة
�أن ه ��ذا ال �ق��ان��ون م�ت�ب�ن��ى م ��ن قبل
حت��ال��ف ال �� �ص��در�“ ،إنقاذ الوطن”
فيما يعار�ضه بقوى حتالف “الإطار
التن�سيقي».
ويف ح��ال ع��دم تبني ال���ص��در ،خليار
حل الربملان ،ف�إنه �سيكون �صع ًبا على
كتل الإط ��ار التن�سيقي ،تنفيذ هذا
ال�سيناريو ،على رغم رغبتها بذلك،
بهدف حتقيق مقاعد �أعلى وتعوي�ض
اخل�سائر التي مُنيت بها.
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عوا�صم
مك�سيكو �سيتي

�أعلنت ال�سلطات املك�سيكية �أنّ عدد املفقودين يف البالد بني 1964
و 2022جتاوز مئة �ألف �شخ�ص ،يف ح�صيلة �ضخمة �سارعت الأمم
امل ّتحدة واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر �إىل �إ�صدار تو�صيات ب�ش�أن
كيفية التعامل معها.
�سجلت �أ�سما�ؤهم يف ال�سج ّل
وقالت �أمانة �س ّر احلكومة �إنّ عدد الذين ّ
الوطني للمفقودين بني � 15آذار-م��ار���س  1964و� 16أيار-مايو
 2022بلغ مئة �ألف و� 12شخ�صاً ،حوايل  75%منهم من الرجال.
وزادت حاالت اختفاء املواطنني يف املك�سيك بقوة منذ  2006ب�سبب
�أعمال العنف املرتبطة بتهريب املخدّرات.
وم��ا �أن ن�شرت احلكومة ه��ذه احل�صيلة حتى �سارعت جلنة الأمم
املتحدة ملناه�ضة االختفاء الق�سري �إىل الت�أكيد على �أنّ “اختفاء
النا�س يف املك�سيك هو م�شكلة تعني اجلميع� :إ ّن��ه م�شكلة للمجتمع
برمّته وللإن�سانية» .وكانت هذه اللجنة ن�دّدت يف تقرير �أ�صدرته
يف �أع�ق��اب زي��ارة �أج��رت�ه��ا �إىل املك�سيك يف ت�شرين الثاين-نوفمرب
“باالجتاه الت�صاعدي املقلق” لعمليات اخلطف التي يغ ّذيها “�إفالت
مطلق من العقاب» .و�إذ �أ ّكدت اللجنة يف تقريرها �أنّ امل�س�ؤول الأول
عن عمليات اخلطف هذه هو اجلرمية املنظمة ،ح ّملت كذلك جزءاً
من امل�س�ؤولية عن هذا الو�ضع �إىل �إهمال ال�سلطات العامة ،مطالبة
احلكومة املك�سيكية “ب�إجراءات فورية».

دلهي
قالت ال�سلطات �أم�س الأربعاء �إن �أكرث من ن�صف مليون �شخ�ص فروا
من منازلهم يف والية �آ�سام يف �شمال �شرق الهند هربا من في�ضانات
عارمة نتجت عن �أمطار غزيرة و�أ�سفرت عن غرق �سبعة �أ�شخا�ص.
وحذرت ال�سلطات من �أن الو�ضع قد يزداد �سوءا.
وفا�ض نهر براهمابوترا� ،أحد �أكرب الأنهار يف العامل والذي ميتد �إىل
بنجالد�ش املجاورة ،على �ضفتيه على مدى الأيام الثالثة املا�ضية يف
�آ�سام مما �أغرق �أكرث من  1500قرية.
وغ�م��رت الأم �ط��ار ال�غ��زي��رة �أغ�ل��ب �أرج ��اء ال��والي��ة وا��س�ت�م��رت �أم�س
الأربعاء مع توقع ا�ستمرارها خالل اليومني املقبلني.
وق��ال بيجو�ش هازاريكا وزي��ر امل��وارد املائية بوالية �آ��س��ام لرويرتز
“�أكرث م��ن � 500أل��ف �شخ�ص ت�ضرروا وح��ال��ة الفي�ضانات تزداد
خطورة كل �ساعة” و�أ��ض��اف �أن �سبعة �أ�شخا�ص غرقوا يف ظروف
خمتلفة خالل الأيام الثالثة املا�ضية.

وا�شنطن
�أع�ل��ن البيت الأب�ي����ض �أنّ ال�سيدة الأم�يرك�ي��ة الأوىل جيل بايدن
�ستزور بني  18و� 23أيار-مايو اجل��اري ك ً
ال من الإك��وادور وبنما
وكو�ستاريكا ،يف جولة ت�أتي يف خ�ض ّم التح�ضريات لق ّمة الأمريكيتني
التي �ست�ست�ضيفها الواليات امل ّتحدة ال�شهر املقبل.
وقالت الرئا�سة الأمريكية يف بيان �إنّ ال�سيدة الأوىل ،التي ازدادت يف
الآونة الأخرية �أدوارها العا ّمة� ،ستلتقي خالل رحلتها هذه عدداً من
ال�شخ�صيات ،يف مقدمّهم رئي�س الإكوادور غيريمو ال�سو ،ونظريتها
البنمية يازمني كولون دي كورتيزو ،ورئي�س كو�ستاريكا رودريغو
ت�شافيز روبلي�س.
وت�شمل جولة زوجة الرئي�س جو بايدن على الدول الثالث زيارات
مل� ّؤ�س�سات تعليمية وط ّبية ،من بينها مدر�سة ودار للعناية بامل�صابني
بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية وم�ست�شفى للأطفال.
وخالل جولتها �ست�ؤ ّكد بايدن على “ال�شراكة بني الواليات املتحدة
وهذه الدول الثالث بالإ�ضافة �إىل التزامها الدميوقراطية».
وتندرج هذه الرحلة يف �إطار اال�ستعدادات لق ّمة الأمريكيتني التي
�س ُتعقد يف لو�س �أجنلي�س من  6ولغاية  10حزيران-يونيو وت�أمل
�إدارة بايدن ب�أن ي�شارك فيها قادة دول القا ّرة الأمريكية.
وهدّد الرئي�س املك�سيكي �أندري�س مانويل لوبيز �أوب��رادور مبقاطعة
الق ّمة �إذا مل ت��د ُع �إليها ال��والي��ات املتحدة ك�ل ً
ا من كوبا وفنزويال
ونيكاراغوا ،ال��دول الثالث التي تفر�ض الواليات املتحدة عقوبات
عليها �أو ال تعرتف بحكوماتها.

غوا�صة رو�سية �أطلقت �صواريخ
على طائرات �إ�سرائيلية يف �سوريا

•• القد�س-وكاالت

ك�شفت �صحيفة “�إ�سرائيل اليوم” �إط�لاق غوا�صة رو�سية �صواريخ على
طائرات �إ�سرائيلية كانت تغري على �سوريا ،الفتة �إىل �أن �إ�سرائيل تريد
معرفة �إذا كانت ه��ذه �إ��ش��ارة �إىل تغيري موقف مو�سكو من حرية عملها
الع�سكري يف �سوريا .وقالت ال�صحيفة�“ :سجلت احل��ادث��ة املفاجئة يوم
اجلمعة املا�ضي ،عندما هاجمت �إ�سرائيل ،ح�سب تقارير �أجنبية� ،أهدافا يف
�سورياً ،توقيت الهجوم ،اجلمعة يف متام الثامنة م�ساء ،غري معتاد ،ووفقا
للتقارير ،ف ��إن املوقع ال��ذي �أ�صيب بعد الهجوم ك��ان مهماً �أي�ضاً ،موقع
�سار�س الذي يتعامل بدقة مع �صواريخ حزب اهلل».
و�أ��ض��اف��ت “يف الهجمات املن�سوبة للجي�ش الإ�سرائيلي يف ��س��وري��ا� ،أطلق
ال���س��وري��ون � �ص��واري��خ �أر�ض–جو ع�ل��ى م�ق��ات�لات ل�ل�ق��وات اجل��وي��ة .عدد
ال�صواريخ كان كبرياً ،لكن هذه �أنظمة قدمية من طراز  ،TKAوبا�ستثناء
حالة واحدة يف فرباير(�شباط) � 2018أ�سقط فيها طائرة للقوات اجلوية،
ف�شل  TKAال�سوري يف �إحباط �أن�شطة الطريان الإ�سرائيلي».
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن “رو�سيا نقلت ال�ع��دي��د م��ن �أن�ظ�م��ة S-300
املتطورة �إىل �سوريا يف ال�سنوات املا�ضية،ولكن يف �إ�سرائيل كانت التقديرات
حتى وقت قريب ُت�شري �إىل �أن البطاريات املتقدمة يف �أيدي رو�سيا فقط ،وال
ت�شكل تهديداً لطائرات القوات اجلوية .يف �ضوء ذلك ،ف�إن تطورات عطلة
نهاية الأ�سبوع املا�ضي مقلقة ب�شكل خا�ص».
و�أ�ضافت “�سيتعني على �إ�سرائيل انتظار الهجمات املقبلة يف �سوريا ملعرفة
�إذا ك��ان ذل��ك هو االجت��اه حقاً ،و�إذا كانت مو�سكو �ستق ّيد حرية �إ�سرائيل
اجلوية يف �سوريا� ،أو �إذا كانت حالة ا�ستثنائية».
وي��وم ال�سبت املا�ضي� ،أك��دت وزارة الدفاع الرو�سية �أن مقاتالت �أف16-
�إ�سرائيلية �أطلقت � 22صاروخاً على مواقع يف مركز البحوث العلمية
ال�سورية يف م�صياف وميناء بانيا�س ي��وم اجلمعة ،و�أم�ك��ن الت�صدي لها
وتدمري � 16صاروخاً.
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«ملنع تدلي�س الإرادة ال�شعبية»:

احلر ي�ستنجد بـ «جلنة البندقية»!...
الد�ستوري ّ

•• الفجر -تون�س

08

قال احلزب الد�ستوري احلر �إنه توجه مبرا�سلة �إىل رئي�سة
اللجنة الأوروب�ي��ة للدميقراطية من خ�لال القانون “جلنة
البندقية».
و�أفاد احلزب يف بيان له �أم�س الأربعاء� ،أن املرا�سلة ت�ضمنت
عر�ضا ملا و�صفه برت�سانة املخالفات واخلروقات التي ت�شوب
امل�سار االنتخابي املعتمد حاليا يف تون�س وال��ذي يرمي �إىل
�إلغاء مفهوم املواطنة وحتويل العملية االنتخابية �إىل عملية
“ بيعة” ل�شخ�ص رئي�س الدولة قي�س �سعيد املتحكم الوحيد

يف نتيجة االنتخابات ب�صفة م�سبقة.
وج��دد احل��زب رف�ضه لالنتهاكات امل�سلطة على احلقوق
اجلوهرية لل�شعب التون�سي و�إدانته لالحتقار الذي ُتعامل به
املر�أة من قبل قي�س �سعيد ،م�ؤكدا موا�صلة الن�ضال للت�صدي
بكل الطرق ال�سلمية املتاحة قانونا ملخطط �إر�ساء منظومة
خراب ودمار جديدة يف تون�س.
واعترب الد�ستوري احلر �أن تون�س تعي�ش �أ�شنع عملية اعتداء
على �إرادة ال�شعب و�أخ�ط��ر عملية ت�لاع��ب بامل�صلحة العليا
للوطن ب�سبب الهيمنة غري امل�سبوقة ل�شخ�ص احلاكم ب�أمره
“رئي�س الدولة” على كافة ال�سلط وتدجني كل امل�ؤ�س�سات

 % 80من البنى التحتية العامة د ّمرت

النزاع والدمار مينعان عودة عائالت نازحة �إىل �سنجار العراقية
•• بغداد�-أ ف ب

تعيق اال�شتباكات امل�سلحة وبطء
�إع ��ادة الإع �م��ار يف �سنجار ،املعقل
ال �ت��اري �خ��ي ل�ل�أق �ل �ي��ة الأيزيدية
يف ال �ع��راق ،ع ��ودة ثلثي العائالت
ال �ن��ازح��ة م��ن امل�ن�ط�ق��ة ،ك�م��ا �أف ��اد
ت � �ق ��ري ��ر ل �ل �م �ج �ل ����س ال�ن��روج� ��ي
لالجئني ن�شر الأربعاء.
وب �ع��د خ�م����س � �س �ن��وات ع�ل��ى نهاية
ال�ع�م�ل�ي��ات � �ض��د م �ت �ط��ريف تنظيم
داع�ش الإرهابي ،مل يعد بعد �أكرث
من � 193ألفاً من �سكان �سنجار،
من �أيزيديني و�أك��راد وع��رب�اً ،بعد
�إىل منطقتهم ال��واق�ع��ة يف �شمال
العراق.
ومطلع �أي��ار/م��اي��و� ،أرغ��م التوتر
الأمني واال�شتباكات بني اجلي�ش
وم�ق��ات�ل�ين �أي��زي��دي�ين يف املنطقة
نحو � 10آالف �شخ�ص على النزوح
من جديد.
وي�ق��ول تقرير املجل�س الرنوجي
لالجئني �إنه “بالإ�ضافة للت�صعيد
امل�ستمر ب�ين اجل�م��اع��ات امل�سلحة،
ف�إن حتديات الو�صول �إىل امل�ساكن
والأرا� �ض��ي وح�ق��وق امللكية ت�شكل
ع ��وائ ��ق ك �ب�ي�رة �أم� � ��ام املجتمعات
النازحة” .و�أ�ضاف التقرير �أن نحو
“ 64%ممن �شملهم اال�ستطالع
قالوا �إن منازلهم ت�ضررت ب�شدة”،
يف �إ��ش��ارة �إىل ا�ستطالع �أج��ري يف
ك��ان��ون الأول/دي �� �س �م�ب�ر 2021
�شمل � 1500شخ�ص.
و�أ� �ش��ار التقرير �إىل �أن النازحني

ي�ؤكدون “عدم امتالكهم للموارد
ال�ل�ازم��ة لإع� ��ادة �إع �م��ار بيوتهم،
ال � �س �ي �م ��ا ب �� �س �ب ��ب ق� �ل ��ة ف ��ر� ��ص
ال�ع�م��ل وت ��أخ��ر احل �ك��وم��ة يف دفع
التعوي�ضات” .وقالت املنظمة �إن
“ 99%مم��ن ت �ق��دم��وا بطلبات
للح�صول على تعوي�ضات حكومية
مل يتلقوا �أي تعوي�ض عن املمتلكات
املت�ضررة».
ودعت املنظمة احلكومة العراقية
و�سلطات �إقليم كرد�ستان املجاور
ل���س�ن�ج��ار �إىل “�إعطاء الأولوية
لإع� � ��ادة ت ��أه �ي��ل ال�ب�ن�ي��ة التحتية

وا�ستعادة اخلدمات لل�سماح بال�سكن
الآم��ن والأرا� �ض��ي واملمتلكات �إىل
جانب البنية التحتية العامة».
وذ ّكرت املنظمة �أنه �إثر احلرب �ض ّد
تنظيم داع ����ش ف� ��إنّ “ 80%من
البنى التحتية ال�ع��ام��ة ،و70%
من املنازل يف �سنجار دمّرت».
كذلك ،ذكرت املنظمة �أن نحو ثلث
ال�ن��ازح�ين لديهم خم��اوف كبرية
م��ن “التوترات االج �ت �م��اع �ي��ة يف
املنطقة ،واملواجهات بني الأطراف
الأمنية».
�شهدت �سنجار مطلع �أيار-مايو

ا� �ش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة ب�ي�ن اجلي�ش
ال� � �ع � ��راق � ��ي ووح� � � � � � ��دات ح� �م ��اي ��ة
��س�ن�ج��ار امل��رت�ب�ط��ة ب�ح��زب العمال
الكرد�ستاين الذي ي�شنّ منذ عقود
مت��رداً �ض ّد تركيا .لكن املناو�شات
املتفرقة بني الطرفني تتكرر منذ
مدة طويلة.
وت �ت �ه��م وح � ��دات ح �م��اي��ة �سنجار،
امل�ن���ض��وي��ة ك��ذل��ك ��ض�م��ن احل�شد
ال �� �ش �ع �ب��ي ،اجل �ي ����ش ب � ��أن� ��ه يريد
ال�سيطرة على منطقتها وطردها
م� �ن� �ه ��ا ،يف ح�ي��ن ي ��ري ��د اجلي�ش
العراقي تنفيذ اتفاقية بني بغداد

و�أربيل ،تق�ضي بان�سحاب املقاتلني
االي � ��زي � ��دي �ي��ن وح � � � ��زب ال� �ع� �م ��ال
الكرد�ستاين من املنطقة.
وت �ع��ر� �ض��ت الأق� �ل� �ي ��ة االي ��زي ��دي ��ة
ل� ��� �س� �ن ��وات ل�ل�ا� �ض �ط �ه ��اد ب�سبب
م �ع �ت �ق��دات �ه��ا ال��دي �ن �ي��ة ،ال �سيما
على يد تنظيم داع�ش ال��ذي قتل
وهجرهم و�سبا ن�ساءها.
�أبناءها ّ
وت���ش��ن ال �ق��وات ال�ترك�ي��ة بدورها
ع �ل��ى ن �ح��و م �ت �ك��رر ع �م �ل �ي��ات �ضد
ال�ق��واع��د اخللفية حل��زب العمال
ال� �ك ��رد�� �س� �ت ��اين ال� � � ��ذي ت�ص ّنفه
“�إرهابياً” يف �شمال العراق.

وحرمان التون�سيني من حقوقهم الأ�سا�سية.
وحتدث البيان عن توا�صل �سيا�سة الهروب �إىل الأمام التي
يعتمدها قي�س �سعيد و�إ� �ص ��راره ع�ل��ى االن �ح��راف بال�سلطة
وتغيري املنظومة ال�سيا�سية واالنتخابية على مقا�سه ،ب�إرادة
فردية ،خارج الأطر امل�ؤ�س�ساتية املنتخبة ومبقت�ضى مرا�سيم
مفتقدة لكل �سند �شرعي يف خرق مف�ضوح للت�شريعات الوطنية
والدولية ،وفق البيان.
وب�ّي�نّ �أن مرا�سلة جلنة البندقية ي��أت��ي تبعا ل�ع��دم حترك
امل�ؤ�س�سة الق�ضائية التخاذ الإجراءات ال�ضرورية ملنع تدلي�س
الإرادة ال�شعبية.

مو�سكو تعيد �صياغة �سيا�ستها اخلارجية  ..هل تتغري قواعد اال�شتباك؟
••مو�سكو-وكاالت

يف �أحدث حلقة من م�سل�سل الت�صعيد والت�أزم بني وا�شنطن
وم��و��س�ك��و� ،أع�ل�ن��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س�ي��ة ب��دء مناق�شة
جمل�س �إدارتها ن�سخة جديدة من مفهوم ال�سيا�سة اخلارجية
الرو�سية على �ضوء احلرب الأوكرانية ،والأزم��ة احل��ادة مع
الغرب.
ووف ��ق ب �ي��ان اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة ،ف� ��إن اج�ت�م��اع��ا ق��د عقد
ملناق�شة �إعداد ن�سخة جديدة من مفهوم ال�سيا�سة اخلارجية
الرو�سية ،وفقا لتعليمات الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتن،
و�أن ”:االجتماع ناق�ش مهام ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية يف
�ضوء احلقائق اجليو�سيا�سية املتغرية جذريا ،والتي تطورت
نتيجة �إط�لاق العنان للحرب الهجينة املعلنة �ضد بالدنا،
حت��ت ذري�ع��ة الو�ضع يف �أوك��ران�ي��ا ،مب��ا يف ذل��ك �إح�ي��اء نظرة
عن�صرية لأوروبا من كهف الرو�سوفوبيا ،لإلغاء رو�سيا وكل
ما هو رو�سي».
وتابعت ب��ال�ق��ول�“ :إن وا�شنطن ،وبعد �أن �أخ�ضعت الغرب
ب��ال�ك��ام��ل ،جت� ��اوزت ن�ق�ط��ة ال�ل�اع ��ودة يف ه��و��س�ه��ا بالت�أكيد
على هيمنتها الكاملة على العامل ب��أي ثمن ،وقمع العملية
املو�ضوعية لت�شكيل عامل متعدد الأقطاب».
وي��رى مراقبون وخ�ب�راء �أن ه��ذه اخل�ط��وة تعني �أن التوتر
بني مو�سكو ووا�شنطن قد بلغ مديات خطرية ،باتت حتتم
�إعادة النظر مبجمل قواعد اللعبة واال�شتباك بني اجلانبني
يف امل �ع�ترك ال � ��دويل ،مب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب وع ��امل م��ا ب�ع��د احلرب
الأوكرانية التي متثل �أخطر �أزمة دولية منذ احلرب العاملية
الثانية.
ويذهب املراقبون حلد القول �إن ه��ذه اللحظة تكاد ت�صبح
فارقة ونقطة حتول يف م�شهد العالقات والتوازنات الدولية،
و�أن �صيغة عامل ما بعد انتهاء احلرب الباردة وتفكك االحتاد
ال�سوفييتي ال�سابق تكاد تلفظ �أنفا�سها ،ل�صالح ب��روز قوى
و�أدوار تطالب بتعددية الأقطاب.
وتعليقا على القرار الرو�سي ب�إعادة النظر يف مفهوم ال�سيا�سة
اخلارجية الرو�سية و�إع ��ادة ر�سمها ،يقول الدكتور حممد
�صالح احلربي ،اخلبري اال�سرتاتيجي والباحث بالعالقات
الدولية ،يف حوار مع �سكاي نيوز عربية“ :نحن على �أعتاب
دخول هذه احلرب �شهرها الرابع ،وهي حرب خمتلفة متاما
عن احلروب التقليدية املعهودة ،فنحن ن�شهد حربا مت�شعبة
اجلبهات واملجاالت ،فهي حرب طاقة وغاز وحرب تكنولوجية
ومعلوماتية ،وحرب نف�سية وا�ستخبارية ،وهكذا دواليك».

مردفا“ :لدرجة �أن العامل ب�أ�سره يقف على �أطراف �أ�صابعه
ب�ف�ع��ل ت ��أث ��ره ال���ش��دي��د ب �ت��داع �ي��ات ه ��ذه احل ��رب اخلطرية
وبخا�صة على الأمن الغذائي للعامل �أجمع ،وتعطل وت�ضرر
�سال�سل التوريد والإمداد يف هذا الإطار ،لدرجة �أن املنظمات
الأممية والدولية تتحدث عن بدء �أزم��ة غ��ذاء عاملية ،وعن
�إط�لال �شبح املجاعة حتى يف العديد من بقاع الأر���ض بفعل
تبعات الأزمة الأوكرانية».
ويتابع احلربي“ :نحن �أمام ر�سم خارطة جيو�سيا�سية جديدة
لل�سيطرة والنفوذ حول العامل ،بناء على نتائج حرب ك�سر
العظام وتداعياتها امل�ستقبلية ه��ذه ،ويف غ�ضونها تت�صارع
رهانات ك�سب الوقت واال�ستنزاف ومن �سي�صرخ توجعا و�أملا
قبل الآخر ،لكن يف النهاية ال بد من التو�صل حللول و�سط
كون التكلفة باهظة جدا على العامل ككل ،حيث �أن �أكرث من
 52دول��ة باتت متلكئة يف ت�سديد ديونها ،كما �أن  12دولة
باتت عاجزة متاما عن �سدادها ،وق�س على ذلك».
وعليه يرى اخلبري اال�سرتاتيجي والع�سكري �أن“ :الإعالن
الرو�سي هذا يت�سق متاما مع �سعي مو�سكو لتوظيف وتفعيل
خمتلف �أوراق و�أدوات ال�ضغط لديها �ضد وا�شنطن والناتو،
عرب العمل على �إعادة النظر ب�سيا�ساتها اخلارجية حيالهما،
وهي �سبق لها قبال حتى �إ�صدار قائمة بالدول غري ال�صديقة
تقدمتها الواليات املتحدة».
وه�ك��ذا ،ي�ضيف“ :فالدول املتحاربة واملت�صارعة ع��ادة ما
تتبادل الإج� ��راءات العقابية يف �أوق ��ات الأزم ��ات واحلروب،
وتراجع جممل مواقفها و�سيا�ساتها على �ضوء ذلك ،خا�صة
و�أن حجم ال�ضخ املايل الهائل من قبل الغرب نحو �أوكرانيا،
وال �ت��ي ت�ك��اد ب�ن��اه��ا التحتية ت��دم��ر مت��ام��ا ع�ل��ى ي��د اجلي�ش
الرو�سي ال��ذي ف�صل تقريبا ال�شرق واجلنوب الأوكرانيني
عن بقية مناطق البالد ،يثبت �أن اللعب بات على املك�شوف
و�أن احلرب يف حقيقتها هي بني رو�سيا و�أمريكا».
فهي حرب حممومة كاملة الأرك��ان بني الطرفني الرو�سي
والأطل�سي ،كما يرى احلربي ،م�ضيفا“ :وهكذا مراجعات
وت�ع��دي�لات يف ال�سيا�سات اخل��ارج�ي��ة ويف جممل امل�ضامري
الدفاعية واالقت�صادية والأمنية وغ�يره��ا ،هو �أم��ر متوقع
وم ��ن ك�ل�ا ال �ط��رف�ين امل �ت �ن��ازع�ين ،ووف ��ق ذل ��ك مي�ك�ن�ن��ا فهم
�إع�ل��ان م��و��س�ك��و ه ��ذا ع��ن اع �ت��زام �ه��ا ب �ل��ورة م�ف�ه��وم جديد
لل�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة لرو�سيا ،على ��ض��وء ه��ذه احل��رب وما
�أح��دث�ت��ه م��ن ا��ص�ط�ف��اف��ات ومت��و��ض�ع��ات دول �ي��ة ،مبعنى �أننا
حيال عامل جديد يت�شكل ما يقت�ضي �إعادة ت�شكيل ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات».

بلومربغ :هل تخرج احلديقة اخللفية ملو�سكو من دائرة نفوذها؟
•• وا�شنطن-وكاالت

ر�أى م��وق��ع “بلومربغ” الأم��ري�ك��ي �أن��ه م��ع تعرث احل��رب يف
�أوكرانيا ،ف��إن جمهوريات �سوفيتية �سابقة تدر�س احتماالت
االن�سحاب م��ن دائ��رة النفوذ ال��رو��س��ي ،على رغ��م جمازفتها
ب�إندالع نزاعات حدودية.
وت���س�ب�ب��ت احل� ��رب ب� ��ارت� ��دادات ع�ل��ى ام �ت ��داد ق��و���س م��ن عدم
اال�ستقرار ميتد من مولدوفا املجاورة لأوكرانيا عرب القوقاز
�إىل كازاخ�ستان يف �آ�سيا الو�سطى.
وب��ات��ت نيات بوتني م�س�ألة ملحة تتعلق ب��الأم��ن القومي يف
بلدان ت�شهد ما يطلق عليه “نزاعات جممدة” �أو تلك التي
توجد فيها �أقليات رو�سية كبرية.
وقال اخلبري يف ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية مبعهد كارنيغي-
مو�سكو �ألك�سندر بونوف �إن رو�سيا “قد تلج�أ �إىل فتح جبهات
�أخ��رى يف حال احتاج بوتني لتمويه ف�شله يف �أوكرانيا ...ويف

الوقت نف�سه ت��درك القيادة الرو�سية �إن امل�صادر لي�ست غري
حمدودة و�أن املوجود يف �أوكرانيا ال يكفي».
و�أ�ضاف املقال �إنها منطقة مطوقة بالقوى املتناف�سة ال�ساعية
وراء الهيمنة .فرتكيا تتطلع �إىل تعزيز نفوذها عقب م�ساعدة
حليفتها �أذرب�ي�ج��ان على �إحل ��اق الهزمية ب�أرمينيا يف حرب
 ،2020بينما ال�صني تو�سع وجودها على طول طرق التجارة
�إىل �أوروبا ،و�إيران ت�سعى �إىل تدعيم م�صاحلها يف منطقة بحر
قزوين.
وت�شعر منطقة البلقان ب��ال�ترددات ،مع انق�سامات �سيا�سية
يف كرواتيا حول احلرب ،بينما تواجه �صربيا �ضغطاً �أوروبياً
لتخفيف الروابط مع الكرملني.
وم��ع املقاومة ال�شر�سة التي تبديها �أوكرانيا ،ف�إنه من غري
الوا�ضح ما �إذا كان يف �إمكان رو�سيا حتقيق �أهدافها هناك� ،أو
ما �إذا كان ثمة �شهية لتو�سيع �صراع يت�سبب بخ�سائر ع�سكرية
فادحة وعزلة دولية ،من �أجل مكا�سب قليلة.

�إ�سرائيل تقدم خوذات
و�سرتات طبية لأوكرانيا

•• القد�س-رويرتز

قالت وزارة الدفاع الإ�سرائيلية �أم�س الأربعاء �إن �إ�سرائيل �سلمت 2000
خوذة و� 500سرتة واقية خلدمات الطوارئ واملنظمات املدنية يف �أوكرانيا.
وق��ال وزي��ر الدفاع الإ�سرائيلي بيني جانت�س ال�شهر املا�ضي �إن��ه �سيوافق
على ت�سليم اخل��وذات وال�سرتات ،مما ي�شري �إىل حتول يف موقف �إ�سرائيل
ب�ش�أن توفري مثل هذه املعدات .وي�أتي هذا عقب طلب �أوكرانيا تزويدها
ب�إمدادات .و�أدانت �إ�سرائيل ،التي تو�سطت يف الأزمة الأوكرانية-الرو�سية،
الغزو الرو�سي لكنها ق�صرت �إمداداتها على الإغاثة الإن�سانية .وتخ�شى من
توتر العالقات مع مو�سكو �صاحبة النفوذ يف �سوريا املجاورة حيث تن�سق
�إ�سرائيل �ضربات �ضد �أهداف �إيرانية .و�سبق �أن عربت �أوكرانيا عن �إحباطها
من رف�ض �إ�سرائيل تقدمي ما تعتربه م�ساعدة دفاعية �ضد رو�سيا.

احلكم ب�سجن مقاتلني �سابقني بكو�سوفو

•• الهاي�-أ ف ب

ق�ضت املحكمة اخلا�صة بكو�سوفو �أم�س الأربعاء ب�سجن مقاتلني �سابقني
اثنني مدة �أربع �سنوات ون�صف ال�سنة بعد �إدانتهما بتهمة ترهيب �شهود يف
�أول حكم ي�صدر ب�ش�أن حرب ا�ستقالل كو�سوفو يف الت�سعينيات �ضد �صربيا.
وقال رئي�س املحكمة ومقرها يف الهاي ت�شارلز �سميث لدى تالوته احلكم
ال�صادر يف حق املقاتلني ال�سابقني ح�سني غوكاتي ون�سيم هاراديناي “ي�صف
احلكم هذه املمار�سات على ما هي فعال� :أعمال �إجرامية ولي�س وطنية».
وهما على التوايل قائد جمموعة مقاتلني قدامى يف امليلي�شيا االنف�صالية
االلبانية جي�ش حترير كو�سوفو ،وم�ساعده.
وق��د �أوقفتهما �شرطة االحت��اد الأوروب��ي وهما مدججان بال�سالح خالل
عملية مداهمة للمقر العام للمقاتلني القدامى يف بري�شتينا يف �أيلول-
�سبتمرب  2020ون�ق�لا �إىل اله��اي ملحاكمتهما �أم ��ام املحكمة اخلا�صة
بكو�سوفو .وقد دفعا برباءتهما عند انطالق املحاكمة يف ت�شرين الأول-
�أكتوبر.

وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ثمة خم��اط��ر ب ��أن يعمد ب��وت�ين �إىل ت�صعيد
ما ي�صفه م�س�ؤولون رو���س مبواجهة بالوكالة مع الغرب ،يف
حماولة لل�سيطرة على مزيد من الإمرباطورية ال�سوفيتية
ال���س��اب�ق��ة .وه��و ع�ق��د ق�م��ة م��ع ق ��ادة منظمة م�ع��اه��دة الأمن
اجلماعي التي ت�ضم �ستة جمهوريات �سوفياتية �سابقة ،مبا
فيها كازاخ�ستان و�أرمينيا وبيالرو�سيا.
وك��ان ب��وت�ين �أظ�ه��ر تفوقه يف احل��دي�ق��ة اخللفية لرو�سيا يف
يناير (ك��ان��ون ال�ث��اين) املا�ضي من خ�لال �إر�ساله ج�ن��وداً �إىل
كازاخ�ستان مل�ساعدة الرئي�س قا�سم -جومارت توكاييف على
�سحق انتفا�ضة يف هذا البلد الذي تبلغ م�ساحته م�ساحة �أوروبا
الغربية.
لكن توكاييف مل يدعم بوتني يف املقابل� ،إذ قال نائب الرئي�س
الكازاخي تيمور �سليمانوف يف مقابلة تلفزيونية يف  29مار�س
(�آذار)”:بالطبع ،تريد منا رو�سيا �أن نكون �إىل جانبها �أكرث...
لكن كازاخ�ستان حترتم وحدة الأرا�ضي الأوكرانية».

قبل خطوة الناتو ..كيف طورت فنلندا �إمكانياتها الع�سكرية؟
•• عوا�صم-وكاالت

على نحو �سريع ،مت�ضي فنلندا نحو
االن�ضمام �إىل حلف �شمال الأطل�سي،
ب �ع��د م��واف �ق��ة ال �ب�رمل ��ان ع �ل��ى تلك
اخلطوة ب�أغلبية كبرية ،على الرغم
م��ن ال�ت�ح��ذي��رات ال��رو��س�ي��ة املتكررة
م ��ن ال� �ت ��داع� �ي ��ات .وق � ��رر الرئي�س
الفنلندي ��س��اويل نيني�ستو� ،إخطار
حلف الناتو ر�سمياً باهتمام بالده
بامل�شاركة يف حمادثات االن�ضمام �إىل
احل�ل��ف ،وتعيني وف��د للم�شاركة يف
تلك املحادثات ،بالتزامن مع اتخاذ
ال�سويد قرارا م�شابهًا بهدف تقدمي
طلب م�شرتك للبلدين.
ووفق مراقبني وحمللني يف ال�ش�ؤون
الع�سكرية ،ف��إن فنلندا �سعت خالل
الفرتة املا�ضية لت�أمني احتياجاتها
الع�سكرية ،وتعزيز ق��درات�ه��ا ب�شكل
م �ل �ح��وظ ،ب���ش�ك��ل �أق � ��رب �إىل خطة
�شاملة للتحديث الع�سكري ،يف وقت
تن�شد احل���ص��ول ع�ل��ى “ال�ضمانات
الأمنية” ال �ك��اف �ي��ة خ�ل�ال الفرتة
االنتقالية لالن�ضمام �إىل الناتو.
ودف �ع��ت ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة التي
�شنتها رو�سيا يف �أوكرانيا� ،إىل تغيري
ت��اري �خ��ي يف م��وق��ف ف �ن �ل �ن��دا ب�ش�أن
االن�ضمام حللف “الناتو” ،بعدما
بقيت حمايدة خالل احلرب الباردة،
يف م �ق��اب��ل ت� ��أك� �ي ��دات م ��ن مو�سكو
ب� ��أن ال �ق��وات ال�سوفياتية ل��ن تغزو
�أرا�ضيها.
ويف ت �� �ص��ري �ح��ات لـ”�سكاي نيوز

عربية” ،ق��ال اخل�ب�ير االقت�صادي
ال �ف �ن �ل �ن��دي� ،إي� �ك ��ا ك ��وره ��ون�ي�ن� ،إن ��ه
“بالنظر �إىل ميزانيتنا الدفاعية،
فنحن بالفعل خ�ص�صنا  2يف املئة
تقريبًا من الناجت املحلي الإجمايل
لدعم اجلي�ش ،وهو ي�ضاهي �إر�شادات
ال�ن��ات��و» .ويف �أب��ري��ل امل��ا��ض��ي ،وافقت
احل �ك��وم��ة ال �ف �ن �ل �ن��دي��ة ع �ل��ى زي� ��ادة
الإنفاق الع�سكري ب�أكرث من ملياري
ي� ��ورو �أي ن�ح��و  2.2م�ل�ي��ار دوالر،
بعد العملية الع�سكرية الرو�سية يف

�أوك��ران�ي��ا .من جانبه ،ي��رى الباحث
املتخ�ص�ص يف ال �� �ش ��ؤون الع�سكرية
ب��امل��رك��ز امل���ص��ري للفكر والدرا�سات
اال�سرتاتيجية حممد من�صور� ،أنه
ب�شكل عام ميتلك اجلي�ش الفنلندي
وح��دات برية وجوية جيدة الت�سليح
والتدريب ،قوامها � 280ألف جندي
عامل ،بجانب ق��وة احتياط تقدر بـ
� 900ألف جندي.
و�أ� � �ض� ��اف م �ن �� �ص��ور يف ت�صريحات
لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن هل�سنكي

ب � � ��د�أت م� � ��ؤخ� � � ًرا يف خ �ط ��ة �شاملة
للتحديث الع�سكري ،ت�ضمنت �شراء
 64مقاتلة متعددة امل�ه��ام م��ن نوع
“�إف ،”35-بقيمة تتجاوز ثمانية
م �ل �ي��ارات دوالر ،وه ��ي ق ��وة جوية
ال ي���س�ت�ه��ان ب �ه��ا�� ،س�ت���س��اه��م يف حال
ت�سليمها ب�شكل كامل ،يف الدوريات
اجل ��وي ��ة حل �ل��ف ال �ن��ات��و ف� ��وق بحر
البلطيق.
و�ستحل ال�ط��ائ��رات اجل��دي��دة حمل
ال � �ط� ��ائ� ��رات م� ��ن ط � � ��راز �إف18-

ه ��ورن� �ي ��ت ،وت ��رف ��ع ه� ��ذه ال�صفقة
خم�ص�صات ال��دف��اع يف ف�ن�ل�ن��دا �إىل
�أكرث من  2باملئة من �إجمايل الناجت
املحلي للبالد.
ي���ض��اف �إىل ه ��ذه اخل �ط��وة� ،إع�ل�ان
وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال �ف �ن �ل �ن��دي م� ��ؤخ ��راً،
عن زي��ادة امل��وازن��ة الدفاعية لبالده
بن�سبة ت�صل �إىل  40باملائة بحلول
عام  ،2026لتتجاوز �سبعة مليارات
ي � ��ورو � �س �ن��وي �اً ،م �ق ��ارن ��ة ب ��امل ��وازن ��ة
الدفاعية للعام احل��ايل ال�ت��ي تقدر

بخم�سة م�ل�ي��ارات ي ��ورو ،وف��ق خبري
ال�ش�ؤون الع�سكرية.
و�أو�ضح �أن هذه املخ�ص�صات �ستكون
مكر�سة ل���ش��راء م�ن�ظ��وم��ات جديدة
م�ضادة للدبابات و�أنظمة �صاروخية
م �ت �ن��وع��ة ،ب �ج��ان��ب �أن �ظ �م��ة للدفاع
اجلوي ،وقد بد�أت فنلندا بالفعل يف
التوا�صل مع بع�ض ال��دول لتحديث
دفاعاتها اجلوية ،ناهيك عن دخولها
يف مباحثات للتعاون ال��دف��اع��ي ،مع
دول �أخرى مثل اململكة املتحدة.
وتعتزم فنلندا �إن�ف��اق  1.74مليار
ي � � ��ورو ع� �ل ��ى � � �ش� ��راء امل� � �ع � ��دات مثل
الأ�سلحة و 163مليون يورو ل�شراء
ط��ائ��رة م��راق �ب��ة حل��را� �س��ة احل ��دود،
بح�سب ت�صريحات �سابقة لوزيرة
املالية الفنلندية �أنيكا �ساريكو.
كما قررت احلكومة الفنلندية توفري
�أي متويل مطلوب للدفاع �أو ت�أمني
احل��دود �أو الأم��ن ال�سيرباين ،حتى
لو مل يكن مدرجا يف امليزانية.
وي�شري “من�صور” �إىل �أن اال�ستنفار
الفنلندي على امل�ستوى الع�سكري
ك � ��ان وا�� �ض� �ح� �اً خ �ل��ال ال �ت��دري �ب��ات
الع�سكرية الأخرية ،التي �شارك فيها
�أك�ث�ر م��ن � 3آالف ج�ن��دي فنلندي،
�إىل جانب مئات اجلنود الأمريكيني
وال �ب�ري � �ط ��ان � �ي �ي�ن والإ�� �س� �ت ��ون� �ي�ي�ن
والالتفيني.
و�أو�� �ض ��ح �أن ف�ن�ل�ن��دا ت���س�ت�ه��دف من
ه ��ذه ال �ت��دري �ب��ات اخ �ت �ب��ار توافقها
مع الأنظمة الع�سكرية الت�سليحية
والإدارية العاملة يف حلف الناتو.
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الطاقة والغذاء وال�سالح

هكذا ت�ستفيد الواليات املتحدة من حرب �أوكرانيا!...
•• الفجر �-أودري بارمنتييه
ترجمة خرية ال�شيباين
ت�ضع احلرب يف �أوكرانيا القارة العجوز يف مواجهة
حقيقة :ا�ستحالة ا�ستمرار تبعيتها جلارتها الرو�سية.
منذ الهجوم الرو�سي ،يفكّر الأوروبيون يف بدائل من

�أج��ل تنويع م�شرتياتهم .وميكن لدولة واح��دة �أن
ت�ستفيد من هذه الأزمة :الواليات املتحدة“ .هذه
فر�صة ا�سرتاتيجية ،لي�س هناك ما ميكن �إدانته”،
هذا ما �صرح به بداية لـ “االك�سربي�س”� ،سرييل
بريت ،اجليو�سيا�سي ،والباحث يف معهد جاك ديلور،
وا�ستاذ يف �ساين�س بو.

وبالتايل ،ميكن للقوة العاملية الأوىل ال�سطو على
العديد م��ن الأ���س��واق الأوروب���ي���ة��� ،س��واء يف قطاع
الطاقة �أو الغذاء �أو الت�سلح.
�أو ًال الطاقة :عام  ،2021مثل الغاز الرو�سي 45
باملائة من ال���واردات الأوروب��ي��ة ،وفق ًا للمفو�ضية
الأوروبية.

ويف هذا اجلانب ،يرتاجع االعتماد على الطاقات
الرو�سية قلي ًال يف �أوروبا .فقد انهارت �شحنات الغاز
القادمة من رو�سيا بن�سبة  30باملائة تقري ًبا يف
�أوروبا خالل الربع الأول ،ح�سبما �أعلنت املجموعة
التي ت�سيطر عليها الدولة الرو�سية غازبروم الأحد
 1مايو.

09
وم ��ن �أج� ��ل ال� ��رد ع �ل��ى النق�ص
امل���س�ت�ق�ب�ل��ي ل�ل���س�ب�ع��ة والع�شرين،
ي�ت�ج��ه الأوروب � �ي ��ون �إىل حلفائهم
ال � �ت ��اري � �خ � �ي �ي�ن .يف  25م ��ار� ��س
 ،2022ت � �ع � �ه� ��دت امل �ف ��و� �ض �ي ��ة
الأوروب �ي��ة ب���ش��راء  15مليار مرت
مكعب م��ن ال�غ��از الطبيعي امل�سال
الإ�ضايف من الرئي�س الأمريكي جو
بايدن عام  .2022وهنا“ ،يغتنم
الأمريكيون فر�صة جيو-اقت�صادية
لتزويد الأوروبيني مب�صدر �سيقلل
م��ن ح���ص��ة الإم� � ��دادات الرو�سية.
ب�ع�ب��ارة �أخ� ��رى� ،سيعيدون تنظيم
ج�ي��و-اق�ت���ص��اد ال �ط��اق��ة يف �أوروب� ��ا
ل �� �ص��ال��ح �شركاتهم” ،يالحظ
� �س�يري��ل ب ��ري ��ت .وب�ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك،
تقوم وا�شنطن بتفجري �آخر رافعة
ملو�سكو كقوة دولية.
«الأمريكيون �ستفتك
ريع رو�سيا»
ب�ع�ب��ارة �أخ ��رى ،متثل احل��رب يف
�أوك��ران �ي��ا فر�صة لال�ستيالء على
ح �� �ص��ة � �س��وق م ��ن ال� � ��وزن الثقيل
لإم� ��دادات ال�غ��از يف �أوروب� ��ا“ .هذه
��س��وق مهمة للغاية لأن الواليات
املتحدة �ستقب�ض ريع رو�سيا� ”.إذا
كانت بالد العم �سام متثل  6فا�صل
 3باملائة فقط من �إجمايل واردات
ال�غ��از الأوروب �ي��ة يف الن�صف الأول
م��ن ع��ام  ،2021فهي االن �أكرب
م�صدّر للغاز الطبيعي امل�سال �إىل
االحتاد الأوروبي.
ل �ك��ن ه ��ل مي �ك��ن للأمريكيني
االرتقاء �إىل مرتبة �أكرب م�صدري
ال �غ��از يف �أوروب� � ��ا؟ ي�ج�ي��ب �سرييل
ب��ري��ت“ :مل ن���ص��ل ب�ع��د �إىل هذه
امل��رح�ل��ة ،لأن ذل��ك يتطلب الكثري
من اال�ستثمار ال��ذي �سيتعني على
الأوروب �ي�ين القيام ب��ه فيما يتعلق
ب �� �ش��راء وب� �ن ��اء وت �ط��وي��ر ت�شغيل
حمطات ت�سييل الغاز”.
ووف��ق املخت�ص� ،سي�ستغرق الأمر
ما بني “عام وثالثة �أعوام” حتى
ُ�صد ًرا
ت�صبح ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م ِّ
رئي�س ًيا لأوروب ��ا .لكن الغاز لي�ست
ال �� �س��وق ال��وح �ي��دة ال �ت��ي �سي�صبح
فيها حليفنا على اجل��ان��ب الآخر
من املحيط الأطل�سي �شري ًكا مه ًما
لأوروبا.
حتتل رو��س�ي��ا و�أوك��ران �ي��ا املرتبة
الأوىل واخل��ام �� �س��ة ع�ل��ى التوايل

�سوق اال�سلحة االمريكية تزدهر

ميثل الغزو الرو�سي فر�صة جيو-اقت�صادية للأمريكيني يف الأ�سواق الأوروبية ،وخا�صة يف قطاع الغاز
موقف الواليات
امل��ت��ح��دة يظل
���س��ل��ب ً��ي��ا مت ً��ام��ا
ب���ال���ن�������س���ب���ة
ل�لا���س��ت��ق�لال��ي��ة
اجليو�سرتاتيجية
الأوروب������ي������ة
يف ت�صدير القمح .وفيما بينهما،
ت ��وف ��ران  26ب��امل��ائ��ة م��ن الطلب
العاملي قبل ال�صراع ،ح�سب تقرير
م ��ؤمت ��ر الأمم امل �ت �ح��دة للتجارة
والتنمية (�أونكتاد).
وبالتايل ،ف��إن احل��رب يف �أوكرانيا

والعقوبات املفرو�ضة على رو�سيا،
ت�ؤثران على قنوات التوزيع.
يف الأ�سواق العاملية� ،أ�صبح القمح
وال ��ذرة وح�ت��ى زي��ت ع�ب��اد ال�شم�س
�أك�ث�ر ن ��درة ،مم��ا �أدى �إىل ارتفاع
الأ� �س �ع��ار :ارت �ف��ع ط��ن ال�ق�م��ح من

م�صائب قوم عند بايدن فوائد
 200ي��ورو يف �أب��ري��ل � 2021إىل القمح الأوروبية .وت�أتي �أوكرانيا يف
 400ي � ��ورو يف �أب ��ري ��ل  .2022املرتبة الثانية بـ  328.581ط ًنا،
و”يف � 3أب� ��ري� ��ل  ،2022دخل �أي  17ب��امل��ائ��ة م��ن الإجمايل”،
 404162ط ًنا االحتاد الأوروبي ي�شري موقع كل �أوروب��ا ،ال��ذي نقل
من االحتاد الرو�سي ،والذي ميثل �إح�صاءات احلبوب التي اقرتحتها
 20ف��ا��ص��ل  9ب��امل��ائ��ة م��ن واردات ال�سلطة التنفيذية الأوروبية.

وللقمح االمريكي ن�صيبه اي�ضا
•• كييف�-أ ف ب

ح�صلت ال�سرقة ،بح�سب االدع ��اء .و�أو��ض��ح مكتب املدعية العامة �إيرينا
فينيديكتوفا يف بيان اخلمي�س �أن “�أحد اجلنود �أمر املتهم بقتل مدين حتى
ال ي�شي بهم” م�ضيفا �أن “الرجل قتل على الفور ،على م�سافة ع�شرات
الأمتار فقط من منزله»� .أعلنت ال�سلطات الأوكرانية يف مطلع �أيار-مايو
اعتقاله من دون الك�شف عن تفا�صيل ،ون�شرت فيديو يقول فيه �شي�شمارين
�إنه جاء للقتال يف �أوكرانيا “لدعم والدته ماليا».
و�شرح ظروفه قائال “�أُمرت ب�إطالق النار� ،أطلقت النار عليه مرة� .سقط
وتابعنا رحلتنا».
ويبدو �أن الق�ضية �ستنطوي على �صعوبات ،وفق حماميه.
وقال املحامي “�إنها �أول ق�ضية من هذا النوع يف �أوكرانيا مع الئحة اتهام
كهذه .ال توجد ممار�سة قانونية �أو �أحكام يف مثل هذه الق�ضايا� .سنجد
حال لها».
وق ��ال �أوف���س�ي��ان�ي�ك��وف �إن ��ه مل ي��ر��ص��د �أي ان�ت�ه��اك��ات ل�ل�ح�ق��وق م��ن جانب
ال�سلطات.

الواليات املتحدة،
�سلة خبز الكوكب؟
ه� � � ��ل مي � � �ك � ��ن ل� � �ل� � �م � ��زارع �ي��ن
الأمريكيني �أن يحلوا حمل الرو�س
والأوك��ران�ي�ين؟ “متتلك الواليات
إنتاجا
املتحدة م�ساحات �ضخمة و� ً

م��رت�ف� ًع��ا ل�ل�غ��اي��ة  ،ول��دي�ه��ا القدرة
على تعوي�ض �أوكرانيا  ،من حيث
احلجم والقدرة الإنتاجية” ،تقول
لـ “االك�سرب�س” �آن �صويف ال�سيف،
ك �ب�ي�رة االق �ت �� �ص��ادي�ي�ن يف �شركة
اال�ست�شارات الفرن�سية.

ال�سطو على ح�صة الرو�س من الغاز

جندي رو�سي ميثل �أمام حمكمة يف �أوكرانيا

تبد�أ يف كييف �أول حماكمة مرتبطة
ب �ج��رائ��م ح ��رب م �ن��ذ غ ��زو مو�سكو
لأوكرانيا ،بحق جندي رو�سي متهم
بقتل مدين �أعزل .و�ستكون املحاكمة ،املتوقع �أن يعقبها حماكمات �أخرى،
مبثابة اختبار لنظام العدل الأوكراين ،يف وقت جتري هيئات دولية �أخرى
حتقيقاتها اخلا�صة يف انتهاكات ُتتهم القوات الرو�سية بارتكابها.
وي��واج��ه اجل�ن��دي وه��و م��ن �إركتوت�سك ب�سيبرييا ،واملتهم بجرائم حرب
والقتل العمد ،عقوبة ت�صل �إىل ال�سجن مدى احلياة.
وقال حماميه فيكتور �أوف�سيانيكوف لوكالة فران�س بر�س “�إنه مدرك ملا
يُتهم به” ،من دون الك�شف عن تفا�صيل الق�ضية.
تقول ال�سلطات الأوكرانية �إن اجلندي يتعاون من املحققني ويق ّر بوقائع
احلادثة التي جاءت بعد �أربعة �أيام فقط على بدء الغزو الرو�سي.
بعد تعر�ض فرقته لهجوم يف �شمال �أوكرانيا يف � 28شباط/فرباير ،ان�ضم
�شي�شمارين �إىل �أرب�ع��ة ج�ن��ود ف��اري��ن �آخ��ري��ن و��س��رق��وا �سيارة ق��رب قرية
�شوباخيفكا ،على ما تقول كييف .والقتيل امل��دين ال��ذي مل تعلن هويته،
كان على دراجة هوائية على جانب الطريق على مقربة من منزله عندما

ت��ع��د ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة �أول
م�صدر للأ�سلحة،
و���س��ن�����ش��ه��د مع
ال�صراع �إع��ادة
ع�سكرة ال��دول
الأوروب������ي������ة

جت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن الواليات
املتحدة حتت ّل ،تقليديا ،مكانة قوية
للغاية يف �صادرات احلبوب“ .لقد
�أنقذوا العديد من الدول الأوروبية
من املجاعة” ،علق �سرييل بريت.
وم��ع ذل ��ك ،ف ��إن ا��س�ت�يراد احلبوب
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة � �س �ي �ك��ون ل� ��ه ثمن.
“مع ال �ن �ق��ل� � ،س �ت �ك��ون التكاليف
الإج�م��ال�ي��ة �أع �ل��ى ،ول��ن ي�ك��ون هذا
مفيدا على املدى الق�صري بالن�سبة
ل�ل��أوروب� �ي�ي�ن يف � �س �ي��اق ت�ضخمي
( )...وميكن � ً
أي�ضا �إ�ضافة م�شكلة
امل�ع��اي�ير اخل��ا��ص��ة ل��دخ��ول ال�سوق
الأوروب� �ي ��ة ،ع�ل��ى وج��ه اخل�صو�ص
ا�ستخدام املنتجات املعدلة وراث ًيا “،
ت�شرح �آن �صويف ال�سيف .بالإ�ضافة
�إىل ذل ��ك ،ي�ت�م� ّي��ز الأم��ري �ك �ي��ون يف
جمال �آخر :الت�سلح .على امل�ستوى
العاملي ،تعد الواليات املتحدة �أول
م�صدر للأ�سلحة ،وميكن للحرب
يف �أوك ��ران� �ي ��ا �أن ت�ف�ي��د ال�صناعة
الع�سكرية املحلية .وت�ؤكد �آن �صويف
ال���س�ي��ف“ :مع ال �� �ص��راع� ،سن�شهد
�إعادة ع�سكرة الدول الأوروبية».
يف ن�ه��اي��ة ف�ب�راي��ر ،ق��رر الزعيم
الأمل� � � ��اين �أوالف � �ش��ول �ت��ز �صرف
 100مليار يورو لتحديث جي�شه.
ودون مفاج�أة ،تطرق برلني �أبواب
امل �ج �م��وع��ات الأم��ري �ك �ي��ة الكربى
لتلبية مطالبها .ر�سم ّيا ،يتوافق
العر�ض الأمريكي ب�شكل �أك�بر مع
احتياجاتهم ،لكن �آن �صويف ال�سيف
ت��رى يف ه��ذا ره��ان��ات دبلوما�سية:
“�إنها � ً
أي�ضا طريقة للحفاظ على
عالقاتهم اجليدة مع الأمريكيني،
لكننا كنا نف�ضل �أن ي�شرتي الأملان
م ��ن �أوروب � � � � � � ��ا» .ب �ي �ن �م��ا تخرتق
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ه ��ذه الثغرات
االقت�صادية ،يبدو �أن الأمريكيني
ي�ستغلونها لإع��ادة توزيع بيادقهم
يف القارة ،تقول �آن �صويف ال�سيف:
“مع احل��رب يف �أوك��ران�ي��ا ،ال يريد
ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض �أن ي ��رى �أوروب � ��ا
متر حتت نري رو�سيا ( ،)...وهناك
فكرة ا�ستخدام الأوروب�ي�ين لإعادة
ت ��أك �ي��د قوتهم” .وب��ال �ت��ايل ،ف�إن
ه��ذا االن �ف �ت��اح ع�ل��ى ال �غ��رب ،ي�شري
�إىل ع ��ودة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �إىل
�أوروب� � ��ا .وم ��ع ذل ��ك ،وف ��ق �سرييل
ب��ري��ت“ ،يظل ه ��ذا الأم� ��ر �سلب ًيا
مت ��ا ًم ��ا ب��ال �ن �� �س �ب��ة لال�ستقاللية
اجليو�سرتاتيجية الأوروبية».

و� �ش��دد امل��دع�ي��ة ال�ع��ام��ة الأوكرانية
�إي��ري�ن��ا فينيديكتوفا يف �سل�سلة من
ال �ت �غ��ري��دات ع �ل��ى �أه �م �ي��ة الق�ضية
بالن�سبة لبالدها.
وق��ال��ت “لدينا �أك�ث�ر م��ن 11,00
ق�ضية متعلقة بجرائم حرب و 40م�شتبها بهم”� .أ�ضافت “من خالل هذه
املحاكمة الأوىل ،نر�سل �إ�شارة وا�ضحة مفادها �أن كل مرتكب جرمية وكل
�شخ�ص �أُمر بارتكاب جرائم يف �أوكرانيا �أو �ساعد يف ارتكابها ،لن يهرب من
امل�ساءلة «.
ومن املقرر �أن ميثل جنديان رو�سيان �أم��ام حمكمة اعتبارا من اخلمي�س
لإطالقهما �صواريخ على بنى حتتية مدنية يف منطقة خاركيف الواقعة
ب�شمال ال�شرق .اتهمت دول الغرب مرارا القوات الرو�سية بارتكاب جرائم
حرب يف �أوكرانيا.
ووافق جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ب�أغلبية وا�سعة الأ�سبوع
املا�ضي ،يف جل�سة قاطعتها رو�سيا ،على فتح حتقيق يف الفظائع املرتكبة يف
مناطق كييف وت�شرينيهيف وخاركيف و�سومي .ويجري خ�براء املحكمة
اجلنائية الدولية حتقيقات يف فظائع حمتملة ،منها م��ا وق��ع يف بوت�شا
�ضاحية كييف ،حيث عرث على  20جثة على الأقل يف ني�سان�-أبريل.

املقاومة يف ميامنار حتث الغرب على مدها بال�سالح

•• رانغون-رويرتز

طلب وزير الدفاع يف حكومة الظل يف ميامنار م�ساعدة دولية لت�سليح قوات
املعار�ضة التي تقاتل املجل�س الع�سكري احل��اك��م ،وطلب احل�صول على دعم
مماثل ملا يقدم للأوكرانيني الذين يت�صدون للقوات الرو�سية الغازية.
وقال يي مون وزير الدفاع يف حكومة الوحدة الوطنية �إن امليلي�شيات الداعمة
للدميقراطية يف �شعبي �أوكرانيا وميامنار تقاتل من �أج��ل احلرية وت�ضحي
ب�أرواحها ،لكن الت�صدي جلي�ش ميامنار املجهز على نحو جيد يحتاج ملا هو
�أكرث من الت�ضامن الدويل .و�أ�ضاف يف ت�صريحات مكتوبة �إىل رويرتز “موقف
املجتمع الدويل من ميامنار هو تقدمي دعم معنوي لنا ونحن ممتنون لذلك.
لكننا �سنكون �أكرث امتنانا �إذا تلقينا دعما ملمو�سا مثل �أ�سلحة ومتويل» .و�أ�ضاف
“بف�ضل هذا الدعم �سنكون قادرين على �إنهاء الثورة يف وقت �أ�سرع وتقلي�ص
خ�سائر ال�شعب واملمتلكات» .و�أعلنت حكومة الوحدة الوطنية ،وهي حتالف
للجماعات املناه�ضة للحكم الع�سكري ،يف العام املا�ضي �شن “حرب الدفاع عن
ال�شعب” يف الريف لإف�شال جهود اجلي�ش يف تعزيز قب�ضته على ال�سلطة بعد
حملة دموية ا�ستمرت �شهورا على املحتجني امل�ؤيدين للدميقراطية.
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كيف �سيتقا�سم ماكرون ال�سلطة يف حالة «التعاي�ش»؟
•• باري�س-وكاالت

10

بعد هزمية �أح��زاب الي�سار يف االنتخابات الرئا�سية التي عرفت
فوز م�ؤ�س�س حزب “اجلمهورية �إىل الأمام”� ،إميانويل ماكرون،
ب��والي��ة ثانية ،ي�سعى ح��زب “فرن�سا الأبية” بقيادة ج��ان لوك
ميالن�شون خلو�ض “جولة ثالثة” يف االنتخابات الت�شريعية
ال�ف��رن���س�ي��ة امل �ق��ررة يف  12و 19ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل وم �ن��ع الرئي�س
الفرن�سي م��ن احل�صول على الأغلبية يف ال�برمل��ان .حقق زعيم
حزب “فرن�سا الأبية” حتالفا تاريخيا بني �أحزاب الي�سار وجمع
بني حزبه واحل��زب اال�شرتاكي واخل�ضر وال�شيوعيني يف م�سعى
لفر�ض حالة “التعاي�ش” على ماكرون .فماذا يعني “التعاي�ش”
وهل تكون �سابقة يف تاريخ اجلمهورية اخلام�سة؟ يع ّرف املوقع

الر�سمي للمجل�س ال��د��س�ت��وري التعاي�ش ب��أن��ه “و�ضع �سيا�سي
يكون فيه رئي�س اجلمهورية و�أغلبية النواب ذوي ميول �سيا�سية
معاك�سة» .وللح�صول على �أغلبية مطلقة ،يلزم احل�صول على
 289مقعدا من �أ�صل  577نائبا .و�إذا و�صل ائتالف �سيا�سي
مغاير حلزب الرئي�س �إىل هذه العتبة �أو جتاوزها ،ف�سيتم فر�ض
حالة “التعاي�ش» .و�شهدت فرن�سا يف ظل اجلمهورية اخلام�سة
ثالث حاالت “تعاي�ش” بعد فوز معار�ضة الرئي�س يف االنتخابات
الت�شريعية.
ووفقا لأ�ستاذ القانون العام بجامعة باري�س “بانتيون�-أ�سا�س”
واملحلل ال�سيا�سي ،بنجامني موريل يف ت�صرحيه ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” ،فقد وقعت الأوىل بني عامي � 1986إىل ،1988
عندما عني الرئي�س الفرن�سي ال�سابق وزعيم حزب اال�شرتاكيني،

فران�سوا ميرتان ،ممثل حزب “التجمع من �أجل اجلمهورية”،
ج��اك ��ش�يراك كرئي�س ل �ل��وزراء .والثانية خ�لال ال�ف�ترة م��ا بني
� 1993إىل  1995التي عرفت حكم ميرتان لوالية الثانية مع
�إدوارد باالدور عن حزب “التجمع من �أجل اجلمهورية” .وكانت
الأخرية بني جاك �شرياك كرئي�س واال�شرتاكي ،ليونيل جو�سبان
من � 1997إىل  .»2002ومنذ ذل��ك احل�ين ،يح�صل الرئي�س
املنتخب على �أغلبية يف اجلمعية الوطنية من خالل االنتخابات
الت�شريعية التي تعقب مبا�شرة االنتخابات الرئا�سية.
وال يرى املحلل ال�سيا�سي يف حاالت “التعاي�ش” التي م�ضت �أي
�شلل يذكر �أو خلل يف توزيع ال�صالحيات بني الرئي�س ورئي�س
الوزراء« .ففي حالة “التعاي�ش” وتقا�سم ال�سلطة ،يتم ت�أطري دور
رئي�س اجلمهورية يف تعيني رئي�س الوزراء الذي يجب �أن يحظى

�ألهمت العديد من الأحداث القاتلة الأخرى

«اال�ستبدال العظيم» ،النظرية التي �أثارها جمرم بوفالو

وُلدت هذه النظرية يف فرن�سا ،وانت�شرت يف دوائر النازيني اجلدد وتفوق البي�ض

•• الفجر -غابرييل �أوميت

جرمية عن�صرية
بدافع الكراهية
ال�سبت� ،سافر �شخ�ص متع�صب
�أبي�ض يبلغ م��ن العمر  18عامًا
�أك�ث��ر م ��ن  300م �ي��ل م ��ن بلدة
كونكلني يف جنوب والية نيويورك
�إىل م��وق��ف ل�ل���س�ي��ارات يف متجر
بقالة ،بوفالو ،بالقرب من احلدود
بني كندا والواليات املتحدة.
و�أ�سفر الهجوم ،الذي مت بثه على
من�صة تويت�ش ،ع��ن مقتل ع�شرة
�أ��ش�خ��ا���ص ع�ل��ى الأق ��ل ،بالإ�ضافة
�إىل �إ�صابة ثالثة �آخرين 11 .من
ال�ضحايا م��ن ال���س��ود واث �ن��ان من
البي�ض.
و��ص�ف��ت ال���س�ل�ط��ات الأمريكية
ال�ه�ج��وم ب��أن��ه “جرمية عن�صرية
داف �ع �ه��ا الكراهية” لأن القاتل
ال�شاب ن�شر بيا ًنا على الإنرتنت
قبل تنفيذ جرميته يع ّج بخطاب
الكراهية والإ� �ش��ارات �إىل نظرية
“اال�ستبدال العظيم».
ووفق و�سائل الإعالم الأمريكية،
متتلئ الوثيقة املكونة من 180
�صفحة � ً
أي�ضا ب�إ�شارات �إىل جرائم
�أخ��رى ارتكبها متطرفون بي�ض،
منها املذبحة الإ�سالموفوبية يف
كراي�ست�شري�ش ،ن�ي��وزي�ل�ن��دا ،عام

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

«ف�ضائيون» يف الكونغر�س الأمريكي!...

ترجمة خرية ال�شيباين
يقال �إن نظرية
“ ا ال �ستبد ا ل
العظيم” ك��ان��ت
الدافع وراء الهجوم
ال���ذي �أودى بحياة
ع�شرة �أ�شخا�ص على
الأق��ل ،معظمهم من
الأمريكيني ال�سود،
يف ن��ه��اي��ة الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي يف بوفالو.
ويف م���ا ي��ل��ي ن��ب��ذة
خمت�صرة عن نظرية
امل����ؤام���رة اليمينية
املتطرفة.

بثقة ال�برمل��ان وت��ر�أ���س جمل�س ال� ��وزراء وت��وق�ي��ع امل��را��س�ي��م وحل
اجلمعية الوطنية».
ويف حالة “احلل” امل�سموح بها مرة يف ال�سنة ،يتم تنظيم ت�صويت
جديد ،وميكن للأغلبية الربملانية �أن تتغري ،مما ي�سمح لرئي�س
اجلمهورية باختيار رئي�س وزراء جديد .ويو�ضح موريل“ ،وف ًقا
للد�ستور الفرن�سي ،ف�إن ال�سيا�سة الداخلية للدولة منوطة ب�شكل
وا�ضح ب�أع�ضاء احلكومة� .إذ �أن رئي�س الوزراء يوجه عمل احلكومة
وي�ضمن تنفيذ القوانني وهو م�س�ؤول عن الدفاع الوطني وفق
املادتني  20و .»21ومن ناحية �أخ��رى ،ين�ص ا لد�ستور بح�سب
امل��ادة  5على �أن رئي�س الدولة هو “�ضامن اال�ستقالل الوطني
و��س�لام��ة ال �ت�راب الوطني” و”رئي�س اجليو�ش” و”يرت�أ�س
املجال�س واللجان العليا الوطنية».

•• لوك الليربتي

املتجر الذي كان م�سرحا للجرمية

نظرية «اال�ستبدال العظيم» مرتبطة ً
ارتباطا ً
وثيقا باخلوف من الهجرة
 .2019وقد فتح املنتمي لنظرية
“اال�ستبدال العظيم” حينها النار
يف م�سجدين ،مما �أ�سفر عن مقتل
 51م�صل ًيا.
�أل �ه �م��ت ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة � ً
أي�ضا
ال �ع��دي��د م ��ن الأح� � � ��داث القاتلة
الأخرى التي ا�ستهدفت جمتمعات
الأق� �ل� �ي ��ات يف �أوروب � � ��ا وال ��والي ��ات
املتحدة يف ال�سنوات الأخرية.
ما هي نظرية “اال�ستبدال
العظيم”؟
«اال�ستبدال العظيم” مرتبط
ارت � �ب� � ً
�اط� ��ا وث� �ي� � ًق ��ا ب� ��اخل� ��وف من
ال� � �ه� � �ج � ��رة ،ي� � �ق � ��ول ف� ��ري� ��دري� ��ك
ن � ��ادو ،ال �ب��اح��ث يف م��رك��ز اخلربة
وال�ت��دري��ب يف الأ��ص��ول�ي��ة الدينية
والإي ��دي ��ول ��وج � �ي ��ات ال�سيا�سية
والتطرف.
«ب�ب���س��اط��ة � �ش��دي��دة� ،إن �ه��ا فكرة
ت�ق��ول �أن نخبة عاملية ت�سعى �إىل
ط �م ����س ال �ث �ق��اف��ات واحل� ��� �ض ��ارات
ال �غ��رب �ي��ة ال �ب �ي �� �ض��اء م� ��ن خالل
ه �ج��رة الأ� �ش �خ��ا���ص غ�ي�ر البي�ض
الذين يحملون ثقافة غري قابلة
لال�ستيعاب” ،ي�شرح الباحث.

بالن�سبة لأت�ب��اع ه��ذه النظرية،
ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��إن ه ��ذه النخبــــــة املعوملة،
��س�ت�ع�م��ل ع�ل��ى “�إبـــــادة جماعية
بطيئة” .وي�ع�ت�ق��دون ،ع�ل��ى وجه
اخل���ص��و���ص� ،أن ت��دف��ق الناخبني
غ�ير ال�ب�ي����ض ُي���ض�ع��ف الت�صويت
الأب� �ي� �� ��ض ،وب��ال �ت��ايل املجتمعات
ال �ب �ي �� �ض��اء .و� �س �ي �ك��ون ال �ه��دف هو
الق�ضاء على ما ي�سمى بال�شعوب
البي�ضاء “الأ�صيلة” لإنتاج كائن
ب�شري “جني�س».
ُولدت هذه النظرية يف فرن�سا يف
�أوائ��ل القرن الع�شرين ،وانت�شرت
يف دوائ � ��ر ال �ن��ازي�ي�ن اجل � ��دد منذ
نهاية احل��رب العاملية الثانية ،ثم
يف ح��رك��ات تفوق ال��رج��ل االبي�ض
وال �ي �م�ي�ن امل �ت �ط��رف الأخ � � ��رى يف
ال� �ع� �ق ��ود الأخ� � �ي� ��رة .ويف الآون� � ��ة
الأخرية ،طرحها امل�ؤلف الفرن�سي
ري �ن��و ك ��ام ��و ،يف ك �ت��اب ُن �� �ش��ر عام
.2011
«م� ��ن امل �م �ك��ن اع� � ��ادة �أ�صولها
�إىل ج �م��اع��ات ال�ب�ي����ض املتطرفة
واليمينية املتطرفة ،لكنها اليوم
ات �� �س �ع��ت ق� �ل� �ي�ل ً�ا .وق � ��د انت�شرت
م �ف��اه �ي �م �ه��ا يف و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام

الزعيم الكوري ال�شمايل ينتقد تراخي امل�س�ؤولني �إزاء تف�شي كوفيد
•• �سيول�-أ ف ب

قال زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون �إن �إهمال وك�سل
امل���س��ؤول�ين احلكوميني �أدي ��ا �إىل تفاقم تف�شي كوفيد يف
البالد ،ح�سبما ذكرت و�سائل �إعالم ر�سمية �أم�س الأربعاء،
يف وقت جتاوز عدد احلاالت املعروفة  1,7مليون �إ�صابة.
�أف ��ادت ال��دول��ة امل�سلحة ن��ووي��ا ع��ن �أوىل ح��االت الإ�صابة
بفريو�س كورونا الأ�سبوع املا�ضي .وتتزايد �أعداد الإ�صابات
ب��امل�ت�ح��ورة �أوم �ي �ك��رون م��ا يظهر ف�شل �إج� ��راءات الإغالق
امل�ستمرة منذ عامني.
وخ �ل ��ال ت ��ر�ؤ�� �س ��ه اج �ت �م��اع��ا للمكتب
ال���س�ي��ا��س��ي ل �ل �ح��زب احل��اك��م الثالثاء،
قال كيم �إن هناك “عدم ن�ضج يف قدرة
الدولة على التعاطي مع الأزمة” وانتقد
“املوقف غري الإيجابي والرتاخي وعدم
حترك كبار امل�س�ؤولني يف الدولة” ،على
ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية
الر�سمية.
�سجلت ك��وري��ا ال�شمالية 232,880
حالة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب”حمى” م�ساء
ال�ث�لاث��اء م��ا ي��رف��ع �إج �م��ايل ال �ع��دد �إىل
 1,72م �ل �ي��ون و  62وف� � ��اة ،بح�سب
الوكالة.
مل حت��دد و�سائل الإع�لام الر�سمية عدد
الإ�صابات والوفيات الناجمة عن فريو�س كورونا امل�ستجد،
لكن خرباء يقولون �إن ال�سلطات �ستالقي �صعوبة يف �إجراء
اختبارات على نطاق وا�سع .يف االجتماع م�ساء الثالثاء وعد
كيم بـ”�إيقاظ احل��زب ب�أ�سره مثل بركان ثائر” ملواجهة
تف�شي الفريو�س.
وو�ضع كيم نف�سه يف مقدّمة ا�ستجابة البالد الوبائية منذ

�أعلنت ك��وري��ا ال�شمالية ع��ن �أول �إ��ص��اب��ة كوفيد الأ�سبوع
امل��ا��ض��ي ،م�شريا �إىل �أن التف�شي يت�سبب بـ”ا�ضطرابات
كبرية» .ووُزعت �أدوية تربعت بها �أ�سرة كيم على الكوريني
ال�شمالني يف �إقليم جنوب هوانغي ،بح�سب و�سائل الإعالم
الر�سمية ،يف م�سعى لت�سليط ال�ضوء على دوره �شخ�صيا يف
حماربة الوباء.
وي�شارك قرابة  3000من الطواقم الطبية للجي�ش يف
“خدمة على م��دار ال�ساعة لتو�صيل و�إم ��داد الأدوية”،
ح�سبما ذكرت و�سائل الإعالم الر�سمية الأربعاء.
وي���ش�ير خ�ب�راء �إىل �أن ن �ظ��ام الرعاية
ال�صحية يف ك��وري��ا ال�شمالية يعد من
بني الأ�سو�أ يف العامل ،يف ظل م�ست�شفيات
ت�ع��اين م��ن نق�ص يف ال�ت�ج�ه�ي��زات وقلة
وح ��دات ال�ع�ن��اي��ة امل �� �ش��ددة وع ��دم وجود
�أدوي � � ��ة ل �ع�ل�اج امل �� �ص��اب�ي�ن ب �ك��وف �ي��د �أو
�إم�ك��ان�ي��ات لإج ��راء فحو�ص على نطاق
وا�سع.
�أع��رب��ت منظمة ال�صحة العاملية �أم�س
الأرب � �ع ��اء ع��ن ق�ل�ق�ه��ا ب �� �ش ��أن الأ�� �ض ��رار
ال �ه��ائ �ل��ة ال �ت��ي ق ��د ت�ل�ح�ق�ه��ا املتحوّرة
�أوم� �ي� �ك ��رون ب��ال �� �س �ك��ان غ�ي�ر امللقحني
يف ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ،وج ��ددت عر�ضها
ل �ل �م �� �س��اع��دة ب � ��دءا ب �ت��وف�ير اللقاحات
و�صوال �إىل املعدات الطبية.
وق��ال رئي�س املنظمة تيدرو�س �أده��ان��وم غيربيي�سو�س �إن
“منظمة ال�صحة العاملية ت�شعر بقلق عميق �إزاء خطر
انت�شار كوفيد 19-ب�شكل �أكرب يف كل �أنحاء البال د.
خ�صو�صا �أن ال�سكان مل يتل ّقوا اللقاحات و�أن العديد من
الأ�شخا�ص لديهم تاريخ طبي يعر�ضهم خلطر الإ�صابة
ب�شكل خطري من املر�ض».

الأكرث �شعبية والدوائر ال�سيا�سية
امل � �ع� ��ار� � �ض� ��ة ل � �ل � �ه � �ج ��رة ،يو�ضح
فريديريك نادو.
يف ال��واق��ع ،تنت�شر مو�ضوعات
“اال�ستبدال العظيم” يف البلدان
التي ت�شهد الهجرة فيها ا�ستقطا ًبا،
م�ث��ل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وفرن�سا.
خالل احلملة الرئا�سية الفرن�سية
الأخ�ي�رة ،ذكرها مر�شحو اليمني
املتطرف ،مثل �إريك زمور ومارين
لوبان.
�أي مكانة حتتلها
يف كيبيك؟
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن وج� ��ود هذه
ال�ن�ظ��ري��ة يف كيبيك� ،إال �أن هذه
ال�ن�ظ��ري��ة ت�ظ��ل ه��ام���ش�ي��ة متامًا،
ي�شري ال�سيد نادو.
حم�سو�سا
«يف كيبيك ،ر�أينا الت�أثري
ً
يف الأع ��وام  ،2015-2010مع
ظ �ه ��ور ح ��رك ��ات ف��ا� �ش �ي��ة جديدة
علنية ،م�ث��ل جم�م��وع��ة �أتاالنتي.
لكن ب�شكل ع��ام ،ال نتحدث عنها
� �ص��راح��ة ك �م��ا يف ف��رن �� �س��ا ،حيث
تنظم الأحزاب ال�سيا�سية وو�سائل
الإع�ل�ام ال�ك�برى م�ن��اظ��رات حول
هذه امل�س�ألة.
•• كولومبو�-أ ف ب

�أعلنت ال�شرطة ال�سريالنكية �أم�س
الأرب�ع��اء توقيف نائبني من حزب
الرئي�س غوتابايا راجاباك�سا على
خلفية �أع�م��ال العنف التي وقعت
الأ�سبوع املا�ضي والتي خلفت ت�سعة
قتلى و�أكرث من مئتي جريح.
ق � ��ال م� ��� �س� ��ؤول يف ال �� �ش��رط��ة �إن
حمققي فرق اجلرمية ا�ستجوبوا
نائبني م��ن ح��زب ال��رئ�ي����س ،رودو
ج��ان��ا ب�ي�رام��ون��ا ،م���س��اء الثالثاء
واُح ُتجِ زا طوال الليل.
و�أ�ضاف “هناك �أدلة مبا�شرة �ضد
النائبني ولهذا مت اعتقالهما».
وال � �ن ��ائ � �ب ��ان ه� �م ��ا م� ��ن ب�ي��ن 22
�سيا�س ًيا� ،ضمنهم رئي�س ال ��وزراء
ال�سابق ماهيندا راجاباك�سا وجنله
ن��ام��ال ال �ل��ذان م�ن�ع��ا م��ن مغادرة
البالد الأ�سبوع املا�ضي بعد تقدمي
�شكاوى �ضدهما ب�سبب التحري�ض
على العنف.
يف � 9أيار-مايوُ ،نقل عدة �آالف من
�أن�صار راجاباك�سا باحلافالت من
امل�ن��اط��ق الريفية �إىل مقر �إقامة
ماهيندا راجاباك�سا يف كولومبو،
قبل �ساعات من ا�ستقالته.
ووع � ��ده � ��م الأخ� �ي� ��ر ب � �ـ “حماية
م�صالح الأمة” .ه��اج��م �أن�صاره
جت�م�ع��ات امل�ت�ظ��اه��ري��ن املطالبني
بتنحي الرئي�س راجاباك�سا منذ 9
ني�سان�-أبريل.
حت��ول ه��ذا الهجوم �إىل �صدامات
عنيفة �أودت بحياة ت�سعة ا�شخا�ص

احلذر مطلوب ،مع
ذلك ،ين ّبه ال�سيد نادو.
«امل���ش�ك�ل��ة ،ه��ي �أن �ه��ا م�ث��ل جميع
ن �ظ ��ري ��ات امل � � ��ؤام � ��رة ،ت� �ق ��وم على
املخاوف التي تنبع من ر�ؤي��ة املرء
لبلده �أو ثقافته تتغري .ال �شك �أن
وجه كيبيك وقيمها تتغري ،مل نعد
يف كيبيك ال�ستينات ،وال يوجد على
الإط�ل�اق “ا�ستبدال” ينتظرها،
وال � �س �ي �م��ا ا�� �س� �ت� �ب ��دال منظم”،
ي�شدد ال�ب��اح��ث� .إن اخل��وف من
ر�ؤي��ة قيمه تتغيرّ ميكن �أن ي�شوه
ال��واق��ع وي�ساهم يف ظهور تيارات
مثل “اال�ستبدال العظيم” .عام
� ،2016أو� �ض��ح م�سح �أُج� ��ري يف
كيبيك ه��ذا الأم��ر ج �ي �دًا« .لقد
طلبنا م��ن ��س�ك��ان كيبيك تقدير
ن���س�ب��ة امل���س�ل�م�ين يف الإق �ل �ي ��م .يف
ال��واق��ع ،مي�ث��ل ال���س�ك��ان امل�سلمون
حوايل  % 3من ال�سكان .لكن يف
ت�صورات النا�س ،كانوا حوايل 20
ب��امل��ائ��ة� .إن ��ه ف��رق ك�ب�ير ي ��أت��ي من
القلق من العي�ش يف عامل متغري.
ل��ذل��ك يجب ت��وخ��ي احل��ذر وعدم
اال��س�ت�ه��ان��ة ب �ه��ذه احل ��رك ��ات ،لأن
العامل �سي�ستمر يف التطور».

من خالل ذكر الف�ضائيني يف العنوان ،ال �أق�صد
بع�ض �أع�ضاء الكوجنر�س البذيئني ،ولكن تلك
الأج���س��ام الغريبة ال�شهرية ال�ت��ي نتحدث عنها
ب�شكل متكرر ،ولطاملا رُحِ �ل��ت �إىل �أف�ل�ام اخليال
العلمي �أو ارت�ب�ط��ت ب��إ��ش��اع��ات � �ص��ادرة ع��ن اتباع
نظرية امل�ؤامرة الهام�شيني ،وهي تثري اهتمام كل
من البنتاغون والطبقة ال�سيا�سية.
يف وثيقة مت تقدميها يف يونيو  ،2021حدد
البنتاغون  143تقري ًرا عن �أحداث غري مف�سرة
منذ عام  .2004وخل�ص �إىل �أن الرباعة التقنية
والتكنولوجية للأ�شياء املر�صودة ال ميكن ربطها
مب���ش��روع ��س��ري ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة �أو ب��دول مثل
ال�صني �أو رو�سيا.
ول�ئ��ن ت�صر وث�ي�ق��ة  2021ع�ل��ى احل��اج��ة �إىل
حتليالت �أعمق ومزيد من البيانات ،ف�إنها فتحت
الباب � ً
أي�ضا �أمام التكهنات.
و��س��واء كنا ن��ؤم��ن بتدخل كائن ف�ضائي �أم ال،
ف ��إن الطبقة ال�سيا�سية تنظر يف الق�ضية وتعد

بال�شفافية للمواطنني املهتمني بتكاثر احلاالت.
وللتخفيف م��ن ال�ط��اب��ع الفولكلوري املرتبط
ب��ا��س��م “الأج�سام ال �ط��ائ��رة جم�ه��ول��ة الهوية”،
تف�ضل امل �خ��اب��رات الأم��ري�ك�ي��ة وال�ب�ن�ت��اغ��ون الآن
اخت�صار” لظواهر اجلوية املجهولة».
قبل خم�سة �أ�شهر ،طالبت جلنة مبجل�س النواب
اجلي�ش الأم��ري�ك��ي ب��إن���ش��اء وح��دة �أب �ح��اث دائمة
لتوثيق هذه الظواهر التي تهم م�س�ؤويل الأمن
القومي ومكافحة الإرهاب.
والثالثاء ال�ق��ادم ،هو املوعد ال��ذي �سيعقد فيه
�أع�ضاء جلنة جمل�س النواب جل�سات ا�ستماع عامة
حول “الظواهر اجلوية املجهولة” .وبعد �سنوات
من التهمي�ش �أو ثقافة ال�سرية� ،سي�ستمع االمريكان
�إىل اثنني من كبار م�س�ؤويل البنتاغون ،رونالد
م��ول�تري و��س�ك��وت ب ��راي .مل ي�شهد الكوجنر�س
�شي ًئا كهذا منذ  !1970-1969و�إذا كنا ال
نتوقع ت�أكيدًا لقدوم ز ّوار من عامل �آخر ،ف�ست�سمح
جل�سات اال�ستماع هذه مبعرفة املزيد عن الظواهر
التي مت �إهمالها لفرتة طويلة جدًا.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني

 11.3مليون قطعة �سالح �أنتجت يف �أمريكا 2020
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أظهر تقرير ن�شرته وزارة العدل الأمريكية الثالثاء
�أنّ � �ش��رك��ات ت�صنيع الأ��س�ل�ح��ة ال �ن��اري��ة يف الواليات
امل ّتحدة �أنتجت خالل ال�سنوات الع�شرين املا�ضية �أكرث
خم�ص�صة للبيع
من  139مليون قطعة �سالح ناري ّ
ل�ل�أف��راد ،بينها  11.3مليون قطعة �أنتجت يف �سنة
 2020لوحدها.
و�أ�� �ض ��اف ال �ت �ق��ري��ر ال� � ��وزاري �أ ّن � ��ه يف ال �ف�ت�رة نف�سها
ا�ستوردت ال��والي��ات امل ّتحدة  71مليون قطعة �سالح
ناري و�صدّرت  7.5مليون قطعة فقط ،يف �أرقام تعك�س
الك ّم الهائل للأ�سلحة النارية املتو ّفرة يف البالد والذي
�ساهم يف ت�صاعد �أعمال العنف امل�س ّلح وجرائم القتل
وعمليات االنتحار.
ويف ال��واق��ع ف ��إنّ قطاع �صناعة الأ�سلحة ال�ن��اري��ة زاد
�أ�ضعافاً خالل عقدين من الزمن� ،إذ �إنّ عدد �شركات
�صناعة ال�سالح العاملة يف ال��والي��ات امل ّتحدة زاد من
� 2222شركة يف العام �ألفني �إىل � 16,936شركة يف
العام  ،2020وفق التقرير.
املخ�ص�صة
بدوره قفز الإنتاج ال�سنوي للأ�سلحة النارية ّ
للبيع التجاري من  3.9مليون قطعة يف العام �ألفني
�إىل  11.3مليون قطعة يف العام  ،2020علماً ب�أنّ
هذا الرقم بلغ ذروته يف العام  2016بت�سجيله 11.9

م�ل�ي��ون قطعة � �س�لاح .و�أظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر �أ ّن ��ه �إذا كان
الأم�يرك�ي��ون ّ
يف�ضلون الأ�سلحة الن�صف �آل�ي��ة ،النوع
ال��ذي ا�س ُتخدم يف تنفيذ العديد من عمليات �إطالق
النار اجلماعية ،ف��إنّ الغالبية العظمى منهم ا�شرتت
م�سد�سات ن�صف �أوتوماتيكية م��ن عيار  9ملم،وهو
�سالح زهيد الثمن ودقيق الت�صويب و�سهل اال�ستخدام
وي�شبه ال�سالح الذي ت�ستخدمه ال�شرطة.
من جهته �أخ��رى ،تواجه ال�سلطات الأمريكية زيادة
يف الأ�سلحة “ال�شبحية” ،وه��ي عبارة عن م�سد�سات
�أو بنادق تباع �أج��زاء مف ّككة وميكن �صنعها يف املنزل
مقابل ب�ضع م�ئ��ات م��ن ال� ��دوالرات كما ميكن �شراء
بع�ض �أج��زائ�ه��ا ع�بر الإن�ترن��ت �أو �إن�ت��اج�ه��ا بوا�سطة
طابعة ثالثية الأبعاد.
وخالفاً للأ�سلحة النارية التي تنتجها م�صانع ال�سالح
ف�إنّ هذه الأ�سلحة ال�شبحية ال حتمل �أرقاما ت�سل�سلية،
الأم� ��ر ال ��ذي ي�ج�ع��ل ت�ق� ّف�ي�ه��ا م�ه�م��ة ��ش�ب��ه م�ستحيلة
(وم��ن هنا ا�سمها) ،كما �أنّ بيعها و�شراءها ال يحتاج
�إىل ترخي�ص كونها ال تباع كاملة ب��ل �أج ��زاء مف ّككة
وبالتايل ال ُتعترب �سالحاً كام ً
ال.
ومبا �أنّ م�شرتي هذا النوع من الأ�سلحة ال يحتاجون
ل��رخ �� �ص��ة ح �م��ل � �س�ل�اح ،ف �ه��م ال ي�خ���ض�ع��ون للقيود
املفرو�ضة على م�شرتي الأ�سلحة النارية التقليدية
مثل �صحيفة ال�سوابق والأهلية العقلية والنف�سية.

توقيف نائبني من حزب الرئي�س ال�سريالنكي
وا��ص��اب��ة �أك�ث�ر م��ن � 225آخرين
كما خلفت �أ�ضرا ًرا ال ح�صر لها.
�أل�ق��ي القب�ض على ح��وايل 500
�شخ�ص ل�ت��ورط�ه��م بال�صدامات،
بح�سب ال�شرطة.
وتواجه الدولة البالغ عدد �سكانها
 22م �ل �ي��ون ن���س�م��ة �أ� � �س� ��و�أ �أزم� ��ة
اق�ت���ص��ادي��ة م�ن��ذ ا��س�ت�ق�لال�ه��ا عام
 1948وت �ع��اين م�ن��ذ �أ��ش�ه��ر من

نق�ص يف ال�سلع الأ�سا�سية وانقطاع
يومي ل�ساعات طويلة يف الكهرباء
وت�ضخم غري م�سبوق.
ع�ين الرئي�س اخلمي�س املعار�ض
ران � �ي� ��ل وي �ك��رمي �ي �� �س �ن �غ��ه رئي�سا
للوزراء .ح�صل ويكرميي�سنغه على
دعم �ضروري من حزبني معار�ضني
رئي�سيني لت�شكيل “حكومة وحدة”
ال�ت��ي يتعني عليها ال�ترك�ي��ز على

انعا�ش االقت�صاد املنهار.
�أدى �أرب�ع��ة وزراء اليمني ال�سبت،
جميعهم م��ن ح��زب راجاباك�ستا،
رودو جانا بريامونا (.)SLPP
ال ي � ��زال وي�ك��رمي�ي���س�ن�غ��ه يجري
حم ��ادث ��ات م ��ع ال �ت �ح��ال��ف ب�ش�أن
تعيني ال ��وزراء الآخ��ري��ن ،بح�سب
م�صادر ر�سمية.
�أق � � ��ر وزي � � ��ر ال � �ط ��اق ��ة كان�شانا

وي �ج �ي �� �س �ي �ك�ي�را ،يف ك �ل �م��ة �أم � ��ام
الربملان الأربعاء� ،أن �أزمة الطاقة
�أك�ث��ر خ �ط��ورة مم��ا ك ��ان متوقعا
يف ال �ب��داي��ة .وق ��ال ويجي�سيكريا
“لن نتمكن م��ن ت��وف�ير البنزين
خ�لال اليومني املقبلني” ،داعياً
ال�سائقني �إىل ع��دم ال��ذه��اب �إىل
حم� �ط ��ات ال� ��وق� ��ود .و�أ� � �ض� ��اف �أن
احل �ك��وم��ة مت�ك�ن��ت م��ن ج�م��ع 53
مليون دوالر لت�سديد ناقلة نفط
تنتظر يف ميناء كولومبو �أن يتم
التح�صيل الفعلي لهذا املبلغ من
�أجل �إفراغ �شحنتها.
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تر�شح فنلندا وال�سويد لالن�ضمام �إىل الناتو:

مل يعد البقاء على احلياد ممك ًنا يف �أوروبا!...
•• الفجر �-سرييل بريت
ترجمة خرية ال�شيباين
مت عبور روبيكون جديد يف �أوروبا ،جراء �صدمة
احلرب يف �أوكرانيا :يوم الأحد  15مايو ،قدمت
مملكة ال�سويد وجمهورية فنلندا ر�سم ًيا طلب

االن�ضمام �إىل ع�ضوية كاملة يف منظمة معاهدة
�شمال الأطل�سي (حلف الناتو).
يبدد هذا التطور حيلة دبلوما�سية فقط،
فهل ّ
جزء من ال�شراكة من
مبا �أن هاتني الدولتني كانتا
ً
�أجل ال�سالم للناتو منذ ..،1994
و�شــاركتا يف العديــــد مــــن الأن�شـــطة الع�ســـكرية

والدبلوما�ســــية للحلف؟
�أم �أن ه���ذه خ��ط��وة �إ���ض��اف��ي��ة يف اال�ستقطاب
اال�سرتاتيجي للقارة؟
امل�ؤكد ،هو �أن هذا الرت�شّ ح املزدوج �سيغري قواعد
اللعبة بالن�سبة لدولتني من ال�شمال الأوروب��ي
ولالحتاد الرو�سي.

عالوة على ذلك ،ف�إنـه يو�ضح � ً
أي�ضا ت�سريع �إعادة
الت�شكيل اال�سرتاتيجي اجلارية يف جميع �أنحـــاء
ن�صف الكرة ال�شمايل.
و�سيكون ال�ضحية الرئي�ســــية لعمليـــــات االن�ضمام
ه��ذه ب�لا ���ش��ك ،ه��و اال���س��ت��ق�لال اال�سرتاتيجي
الأوروبي خارج الناتو.

11
نهاية قرنني من ال�شتاء
اال�سرتاتيجي لل�سويد
�إذا ن �ظ��رن��ا �إل �ي �ه��ا م ��ن باري�س
�أو ب��روك���س��ل �أو ب��رل�ين ،ق��د تبدو
امل��واق��ف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لدولتي
ال �� �ش �م��ال الأوروب � � � ��ي مت�شابهة:
ت��اري �خ �ي �اً م�ت�م���س�ك�ت��ان ب �ح �ي��اد كل
م�ن�ه�م��ا ،ع��ا���ش ه� ��ذان املجتمعان
ب��داي��ة غ ��زو �أوك ��ران� �ي ��ا ،ق �ب��ل �أقل
م��ن ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ،مثل “�صرخة
يقظة” ا�سرتاتيجية .وم��ع ذلك،
ف� � ��إن ت��ر�� ّ�ش �ح �ه �م��ا ر� �س �م �ي��ا حللف
�شمال الأطل�سي ي�شكل قطيعتني
خم �ت �ل �ف �ت�ين ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر لهذه
وتلك.
بالن�سبة ململكة ال�سويد ،احلياد
قدمي ج�دًا ،مت اختياره عن عمد،
وي �� �س��اه��م يف ��س�م�ع�ت�ه��ا ومكانتها
ال� ��دول � �ي� ��ة� .أراده ع � ��ام 1812
امل��ار��ش��ال ال�سابق للإمرباطورية
ج ��ان ب��اب�ت�ي���س��ت ب ��رن ��ادوت ،الذي
�أ� �ص �ب��ح م �ل��ك ال �� �س��وي��د والرنويج
حت��ت ا� �س��م ت���ش��ارل��ز ال��راب��ع ع�شر
( ،)1844-1818وكان الق�صد
م�ن��ه م�ن��ع جت�ن�ي��د امل�م�ل�ك��ة م��ع �أي
جانب يف احلروب النابليونية.
كانت ال�سويد قوة عظمى �سابقة
يف القرن ال�سابع ع�شر ،وكانت لها
تقاليد ع�سكرية قوية ،ورغبة يف
ال�ه�ي�م�ن��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة ع ��دة م ��رات،
ون��زاع��ات م��ع ال�ع��دي��د م��ن الدول
يف م �ن �ط �ق��ة ال �ب �ل �ط �ي��ق و�أوروب� � � ��ا
ال���ش��رق�ي��ة�� .س�م��ح احل �ي��اد يف زمن
احل � ��رب (ون �ت �ي �ج��ة ل ��ذل ��ك ،عدم
امل�شاركة يف التحالفات الع�سكرية
يف وق��ت ال�سلم) لل�سويد بتحقيق
ثورة �صناعية ،ثم تنمية اقت�صادية
م�ل�ح��وظ��ة ط�ي�ل��ة ق��رن�ين ،حممية
م ��ن ال �� �ص ��راع ��ات الأوروب� � �ي � ��ة ثم
العاملية .لذا ف�إن النزعة ال�سلمية،
التي عي�شت �أو ًال كحالة انحدار،
م�سجلة لل�سويد.
�أ�صبحت ماركة ّ
ّ
الرت�شح لع�ضوية
وميثل تقدمي
ال�ن��ات��و ال �ي��وم ،بالن�سبة لل�سويد،
ق�ط�ي�ع��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة :جهودها
لإعادة الت�سلح -ال �سيما يف جزيرة
ج��وت�لان��د ،و� �س��ط ب�ح��ر البلطيق
جتد اليوم نتيجة غري متوقعة.ومن الآن ،ميكن �أن ت�صبح ال�سويد
جمددا طر ًفا يف نزاع م�سلح داخل
الناتو .تن�ص املادة  5ال�شهرية من
معاهدة الأطل�سي على امل�ساعدة
التلقائية يف ح��ال االع �ت��داء على
ع �� �ض��و �آخ � � ��ر يف احل � �ل� ��ف .وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن ال�ه�ج��وم الرو�سي
على ال�سويد ال ي��زال غري مرجح
اليوم� ،إال �أن هناك نقاط احتكاك
ك �ب�يرة يف ب �ح��ر ال�ب�ل�ط�ي��ق -حيث
تعمل ال�غ��وا��ص��ات ال��رو��س�ي��ة -ويف
الف�ضاء املتجمد ال�شمايل ...لقد
حتطم الآن اجلليد الهادئ للحياد
ال�سويدي.
وداعا الفنلندنة
بالن�سبة لفنلندا ،ف�إن
الرهانات خمتلفة جدً ا.
ك � � ��ان � � ��ت م � �ن � �ط � �ق� ��ة �� �س ��اب� �ق ��ة
للإمرباطورية القي�صرية خالل
القرن التا�سع ع�شر ،ومل حت�صل
ه � ��ذه ال� ��دول� ��ة ع �ل��ى ا�ستقاللها
�إال بف�ضل ال �ث��ورة ال��رو��س�ي��ة عام
 .1917وك ��ان ��ت ال �ع�ل�اق��ات مع
االحت � ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي م�ضطربة
ب�شكل خا�ص.
يف ال��واق��ع ،ب�ع��د ح ��روب ال�شتاء
( )1940-1939ث��م احلروب
امل�ستمرة ( )1945-1941مع
االحتاد ال�سوفياتي ،فقدت الدولة
الفنلندية الفتية على حد ال�سواء،
م �ن �ط �ق��ة اق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وثقافية
رئي�سية ،كاريليا ،و�إمكانية اتباع
�سيا�سة خارجية م�ستقلة.
يف فنلندا ،احلياد مفرو�ض ونتاج
ه��زمي��ة ��ض��د اجل ��ار ال �ك �ب�ير .كما
يُنظر �إل�ي��ه �أي��ً��ض��ا على �أن��ه �إذالل
ي�ط�ي�ل��ه ال �ع��دي��د م��ن الفنلنديني
الذين بالن�سبة لهم “الفنلندنة”
هي �أي �شيء �سوى م�س�ألة اعتزاز
وطني.
�إن ال� �ت� �ن ��اق� �� ��ض وا� � �ض � ��ح مع
ال �� �س��وي��د ،ال �ت��ي اخ� �ت ��ارت احلياد
ك �� �ش��رط ل�ن�ج��اح�ه��ا االقت�صادي،
وال �ت��ي ح��ول�ت��ه �إىل ع�لام��ة هيبة.
وم��ن خ�لال �إط�ل�اق نقا�ش �سريع
وم �ك �ث��ف ح� ��ول �إع � � ��ادة انحيازها

الأمني العام حللف الناتو ين�س �ستولتنربغ يرحب

املار�شال ال�سابق للإمرباطورية جان بابتي�ست برنادوت �صانع احلياد ال�سويدي

كل هذه التطورات �ستغري ال�سيا�سة الداخلية يف ال�سويد وفنلندا ،و�ست�ؤدي بالت�أكيد �إىل راديكالية املوقف الرو�سي يف املنطقة
اال�ستقالل اال�سرتاتيجي الأوروبي خارج الناتو� ،سيكون ال�ضحية الرئي�سية لعمليات االن�ضمام هذه
اال�سرتاتيجي ،تكون فنلندا حقاً
قد ك�سرت �أحد املحرمات.
فعليا ،ت�شرتك البالد يف 1300
كيلومرت من احل��دود مع االحتاد
ال��رو� �س��ي .وه ��ي م�ع��ر��ض��ة ب�شكل
خ��ا���ص ل�ت��وغ�لات ج��وي��ة وبحرية
وح �ت��ى ب��ري��ة م��ن ق�ب��ل رو� �س �ي��ا .يف
ه�ل���س�ن�ك��ي ،ك��ان��ت امل �ع �� �ض �ل��ة �شبه
وج��ودي��ة� :إم��ا احل�ف��اظ على هذه
“الفنلندنة” التي فر�ضها االحتاد
ال�سوفياتي على �أم��ل توفري قدر
معني م��ن الأم��ن يف مواجهة قوة
ع�سكرية ن�شطة على �أب��واب�ه��ا� ،أو
اال�ستفادة من الت�أمني على احلياة
الذي يوفره الف�صل اخلام�س مع
خطر ا�ستفزاز رو�سيا.
ت��ؤك��د املخاطرة اال�سرتاتيجية
ال � �ت� ��ي ات� �خ ��ذت� �ه ��ا ف� �ن� �ل� �ن ��دا على
االنعطاف الذي �سجلته العالقات
الدولية يف �أوروب ��ا خ�لال الأ�شهر
ال �ث�ل�اث ��ة امل��ا� �ض �ي��ة :ف �ه��ي ع�ضو
يف االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي م �ن��ذ عام
 ، 1995وتعترب هذه اجلمهورية
اال� �س �ك �ن��دن��اف �ي��ة �أن ال�ضمانات
الأم�ن�ي��ة ال�ت��ي ي��وف��ره��ا الت�ضامن
الأوروب ��ي غ�ير كافية يف مواجهة
رو� �س �ي��ا ؛ ك �م��ا �أن� �ه ��ا ت� ��ؤك ��د ،على
ال�ساحة الأوروب �ي��ة ،نهاية جتميد
مت��و� �ض �ع �ه��ا اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي لأن ��ه
مي�ح��و ه�ك��ذا “الفنلندية” التي
ت�ع�ت�بره��ا ال �ع��دي��د م��ن احلركات
الفنلندية منذ فرتة طويلة عالمة
را ،
ع�ل��ى �أق�ل�ي��ة �سيا�سية ؛ و�أخ �ي � ً
�أع�ل�ن��ت �أن ال�ت�ق��ارب م��ع الواليات
املتحدة �سيكون من الآن ف�صاعدًا
حمور �سيا�ستها اخلارجية.
�إىل جانب االختالفات الكبرية
ب �ي��ن ال� ��� �س ��وي ��د وف � �ن � �ل � �ن ��دا ،ف� � ��إن
ّ
تر�شحهما للناتو ي�شري بالن�سبة
�إىل منطقة البلطيق اىل الدخول
يف ف�ترة م��ن ال�ت��وت��رات املتزايدة،

و�إع � ��ادة ال�ت���س�ل��ح امل �ت �� �س��ارع ،وعدم
اال� �س �ت �ق��رار .يف ال ��واق ��ع ،يو�ضح
ّ
الرت�شح� ،أو يجعل راديكال ًيا،
هذا
امل� �ع� �ط ��ى اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي ل� ��دول
البلطيق من خ�لال الق�ضاء على
منطقة ع��ازل��ة تتميز ب��احل�ي��اد يف
�شراكة حرة مع الناتو.
وقري ًبا� ،ست�صبح �سواحل البلطيق
يف �أغلبها من �سواحل الناتو ،حيث
�سبق ان �أ�صبحت �أمل��ان�ي��ا وبولندا
ودول البلطيق الثالث �أط��را ًف��ا يف
معاهدة �شمال الأطل�سي .وقري ًبا،
� �س �ت �ك �ث��ف ال� ��دول � �ت� ��ان جهودهما
ال �ك �ب�يرة لإع� � ��ادة ال �ت �� �س � ّل��ح ،حيث
ت���س�م��ح ب��ذل��ك م��وارده �م��ا املالية
ال�ع��ام��ة و�أج�ه��زت�ه�م��ا ال�صناعية.
وق��ري �ب �اً�� ،س�ت�ت�م�ك��ن ق� ��وات الناتو
من االنت�شار يف هذه املناطق على
ال ّتما�س مع املناطق اال�سرتاتيجية
للقوات امل�سلحة الرو�سية.

ك ��ل ه � ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات �ستغري
ال���س�ي��ا��س��ة ال��داخ �ل �ي��ة يف ال�سويد
وفنلندا ...ولكن ،من جهة اخرى،
��س�ت��ؤدي ب��ال�ت��أك�ي��د �إىل راديكالية
املوقف الرو�سي يف املنطقة.
نك�سة �أخرى لرو�سيا
�إن ق��وة رد الفعل الرو�سي على
ال�تر�� ّ�ش��ح ال���س��وي��دي والفنلندي،
يك�شف مدى ال�صدمة التي ت�شعر
بها ال�سلطات يف مو�سكو �أو تدعي
�أنها ت�شعر بها .منذ �أ�سبوع ،حتى
قبل الإعالن الر�سمي عن الرت�شح،
ات �خ��ذت ال�ت���ص��ري�ح��ات الرو�سية
منعطفاً م�ه��دداً ،و�أدت �إىل تعليق
ت���س�ل�ي��م امل � ��واد الهيدروكربونية
�إىل ف �ن �ل �ن��دا .وت �ع �ت�بر القطيعة
اال�سرتاتيجية مهمة فعال بالن�سبة
ملو�سكو ب�سبب هذين الرت�شحني،
وخا�صة الرت�شح الفنلندي.

م�ن��ذ احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة الثانية،
اع� �ت�ب�رت م��و� �س �ك��و ان الدولتني
اال� �س �ك �ن��دن��اف �ي �ت�ي�ن ال ت�شكالن
تهديدا ب�سبب حيادهما .وبالتايل،
ف�إن “اختبارات” ب�سيطة لل�سيادة
ان� �ت� �ه ��اك ��ات امل � �ج� ��ال اجل� � ��وي �أوال�ف���ض��اء ال �ب �ح��ري -ك��ان��ت كافية
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ال���ض�غ��ط بتكلفة
ق �ل �ي �ل��ة ،وب��ال �ت��ايل احل� �ف ��اظ على
توازن ا�سرتاتيجي كان يف النهاية
ل�صالح رو�سيا .ومن الآن ف�صاعدًا،
�ستعمل رو�سيا بال �شك على تعزيز
�أج �ه��زت �ه��ا ال�ع���س�ك��ري��ة يف م�ساحة
�شا�سعة م��دج�ج��ة ب��ال���س�لاح حيث
ل��دي �ه��ا ف �ق��ط راف� �ع� �ت ��ان للعمل:
ال� �ق ��واع ��د ال �ع �� �س �ك��ري��ة يف �سانت
ب�ط��ر��س�برغ وج �ي��ب كالينينغراد،
ال ��واق ��ع ب�ي�ن ل �ي �ت��وان �ي��ا وبولندا.
ب��ال�ن���س�ب��ة ل��رو� �س �ي��ا ،ال �ت��ي ت�شعر
ب��ال �ق �ل��ق ع �ل��ى ح ��دوده ��ا الغربية

واجلنوبية� ،إنها نهاية “الرفاه”
الع�سكري يف ال�شمال.
ق ��د ت� �ك ��ون ال� �ع ��واق ��ب وخيمة
للغاية على امليزانية الفيدرالية،
املثقلة ا�صال بالنفقات الع�سكرية
وال� �ع� �ق ��وب ��ات الأوروب � � �ي� � ��ة ،وعلى
ح��ال��ة ال �ق��وات امل�سلحة الرو�سية،
ال �ت��ي ُت�ن�ت�ق��د ال �ي��وم داخ ��ل رو�سيا
وخ � ��ارج� � �ه � ��ا .وت � �خ ��اط ��ر رو� �س �ي ��ا
ب��الإن�ه��اك امل��ايل والع�سكري على
املدى الق�صري ،خا�صة �إذا مت تبني
�إجراء االن�ضمام ال�سريع من قبل
ال� �ن ��ات ��و .ع �ل��ى امل� ��دى الطويل،
�سيتم تعديل املوقف اال�سرتاتيجي
ملو�سكو ب�شكل ك�ب�ير .يف البداية،
�ستعترب رو�سيا نف�سها حما�صرة
وم �ه��ددة ب�شكل مبا�شر يف جميع
املناطق ال�شمالية :بحر البلطيق
وك��ذل��ك �شمال املحيط الأطل�سي
والقطب ال�شمايل.

قريبًا� ،ست�صبح �سواحل البلطيق يف �أغلبها من �سواحل الناتو

احل�ضور االمريكي واالطل�سي �سابق يف املنطقة

بالن�سبة لرو�سيا ،التي ت�شعر بالقلق على حدودها
الغربية واجلنوبية� ،إنها نهاية «الرفاه» الع�سكري يف ال�شمال

�سانا مارين وماغدالينا �أندر�سون ،رئي�ستا وزراء تتحديان رو�سيا

انها تخاطر اذن ،بزيادة مبادراتها
ال �ع ��دوان �ي ��ة يف امل �ن �ط �ق��ة بجميع
�أ�شكالها -البحرية ،وال�سيربانية،
واجل��وي��ة ،واالق�ت���ص��ادي��ة .وخارج
املنطقة� ،ستحاول حماربة ت�أثري
ال ��دوم� �ي� �ن ��و ل� �ه ��ذه ال�ت�ر� � ّ�ش� �ح ��ات
ل�ل�ح�ل��ف الأط �ل �� �س��ي .لأن �إن�شاء
املناطق العازلة كان �أحد �أهدافها
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة .وال� � �ي � ��وم� ،إذا
مت ق �ب ��ول ت��ر�� ّ�ش��ح دول ال�شمال
وازده� � ��رت ،فيمكن ت�ق�ل�ي��ده��ا من
قبل ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول الأخرى
التي �ست�سعى �إىل حماية احللف:
ال مي �ك��ن جل ��ورج �ي ��ا وم ��ول ��دوف ��ا
وبالطبع �أوكرانيا عدم �إعادة تقييم
ّ
تر�شحاتها على �ضوء هذه ال�سابقة.
ّ
ان هذه الرت�شحات ،ت�شكل بالت�أكيد
نك�سة لال�سرتاتيجيني الرو�س.
فعلى مدى عقدين ،داخل جمل�س
الناتو واالحت ��اد الأوروب� ��ي ،ومنذ
ع ��ام � � 2014ض ��ده ،ك ��ان امل�سار
ال��رئ�ي���س��ي ل��رو��س�ي��ا يف �أوروب � ��ا هو
جعل مزيد تو�سع احللف الأطل�سي
م�ستحيال ،ب�ع��د مت � �دّده 1999
و 2004لي�شمل الدميقراطيات
ال�شعبية ال�سابقة (بولندا ،املجر،
�سلوفاكيا ،الت�شيك) وجمهوريات
البلطيق ال�سوفياتية ال�سابقة).
وم� � ��ن خ� �ل��ال �إط � �ل� ��اق العملية
ال�ع���س�ك��ري��ة ��ض��د �أوك��ران �ي��ا ،جنت
رو� �س �ي��ا رد ف�ع��ل ع�ن�ي��ف يتعار�ض
مت��ا ًم��ا م��ع �أه��داف�ه��ا الأ�سا�سية...
االنتكا�سة وا�ضحة اليوم.
�إحياء الناتو وقدّ ا�س
لال�ستقالل اال�سرتاتيجي
الأوروبي؟
ّ
الرت�شحات
�سيكون لهذه
الوطنية ت�أثريات قارية ،على
املدى الق�صري والطويل.
يف الواقع� ،أظهرت هاتان الدولتان،

يف �أوروبا حيث تختفي املناطق العازلة ،وحيث �أ�صبح
احلياد ً
مرادفا لل�ضعف ،من املتوقع حدوث تغيريات �سريعة

فنلندا تعلن تر�شحها

مبجرد تقدمي ّ
تر�شحهما ،انعدام
ث�ق�ت�ه�م��ا يف امل �� �س��اع��دة املتبادلة
ب�ين ال ��دول الأع �� �ض��اء يف االحتاد
الأوروبي املن�صو�ص عليها يف املادة
 42من معاهدة االحتاد الأوروبي.
بالن�سبة ل�ه�م��ا ،تظهر احل ��رب يف
�أوكرانيا �أن امل�ساعدة املتبادلة فقط
مبوجب املادة  5من معاهدة �شمال
الأط�ل���س��ي ت��وف��ر ت��أم�ي� ًن��ا ع�سكر ًيا
حقيق ًيا على احلياة.
وي�ع�ت�بر ت��ر�� ّ�ش��ح دول ال�شمال،
�ضمن ًيا ،عالمة� ،إن مل يكن حتديا،
على الأقل ت�شكيكا يف اجلهود التي
يبذلها الأوروبيون يف جمال الأمن
اجلماعي.
وي�ت�ج�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ى ذل � ��ك يف و�ســـــائل
الإعـــــالم :ال ��دول الأع�ضــــــاء يف
احل �ل��ف الأط �ل �� �س��ي ،ول �ك��ن خ ��ارج
االحت ��اد الأوروب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي ،ه��ي الأكرث
ن �� �ش��اط��ا داخ� ��ل احل �ل��ف ب �ع��د هذه
ال�ت��ر�� ّ��ش � �ح� ��ات .حت� ��دث� ��ت تركيا
وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ع�ل��ى ال �ف��ور عن
هذا املو�ضوع .هدفهما هو ا�ستعادة
دور يف �أوروب � � � ��ا ح��رم �ت��ه منهما
عالقاتهما ال�صعبة م��ع االحتاد
الأوروبي.
ت�أثري الدومينو؟
� �س �ت �ع �م��ل �إع � � � � � ��ادة ال� �ت ��وج� �ي ��ه
اال�سرتاتيجي لدولتني م��ن دول
ال�شمال الأوروب ��ي �أي��ً��ض��ا ك�سابقة
داخ ��ل االحت� ��اد الأوروب� � ��ي جلميع
ال � � � ��دول ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت مرتبطة
تاريخ ًيا ب�شكل من �أ�شكال احلياد،
م�ث��ل النم�سا و�إي��رل �ن��دا وقرب�ص
ومالطا.
ه� ��ذه ال� � ��دول الأع� ��� �ض ��اء الأرب� �ع ��ة
منخرطة � ً
أي�ضا يف �شراكة الناتو
م ��ن �أج � ��ل ال �� �س�ل�ام .ول �ك��ل منها
تقليد يتمثل يف ع��دم امل�شاركة يف
ال�ت�ح��ال�ف��ات وال �ن��زاع��ات امل�سلحة،
وي� �ت ��م ت �ف �� �س�ير ه� ��ذا امل ��وق ��ف �إم ��ا
ب��احل �ج��م �أو ب��امل��وق��ع يف الف�ضاء
الأوروب � � ��ي �أو م��ن خ�ل�ال املا�ضي
اال�ستعماري.
يف �أوروب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ح�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ث تختفـي
املنــــــاطق العازلـــــة ،وحيث تتــــــم
�إع�ـ�ـ�ـ�ـ��ادة ت�شكيل الكتـــــل ،وحيث
ي�صبح احليــــــــاد مراد ًفا لل�ضعف،
م� ��ن امل� �ت ��وق ��ع ح � � ��دوث تغيريات
�سريعة.
�إن ه��ذا ال�تر� �ش��ح ،مي�ث��ل نقطة
حت � ��ول م �ه �م��ة ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل� ��دول
ال� ��� �ش� �م ��ال الأوروب� � � � � ��ي ورو�� �س� �ي ��ا،
ول�ل�ت�ح��ال��ف ول�ل�احت ��اد الأوروب � ��ي
وج �م �ي��ع ال � ��دول ال �ت��ي ظ �ل��ت على
م�سافة معينة من الناتو .و�سواء
مت اخ� �ت� �ي ��ار ع � ��دم ال �ع �� �ض��وي��ة يف
الناتو (النم�سا� ،إيرلندا� ،إل��خ) �أو
ا� �س �ت �م��راره (�أوك��ران �ي��ا ،جورجيا،
م��ول��دوف��ا) ،ف�م��ن الآن ف�صاعدًا،
وح��ده��ا ع�ضوية احل�ل��ف �ستظهر
ك�ضمان للأمن.
على املدى الق�صري� ،ستدعى جميع
دول ال �ف �� �ض��اء الأوروب � � ��ي باملعنى
الوا�سع اىل اتخاذ موقف� :إن��ه ،يف
�أوروب� ��ا ،نهاية احل�ي��اد ،وانقرا�ض
املناطق العازلة ،واختفاء املواقف
امللتب�سة �أو املتوازنة.
تت�شكل الكتل الع�سكرية ب�سرعة،
والنتيجة هي �أن �أوروب��ا �سي�شقّها
خط �أمامي دائم.
* �أ�ستاذ حما�ضر يف معهد
الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س،
و�أ�ستاذ �سابق للعلوم ال�سيا�سية
يف جامعة مو�سكو.
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ا�ست�ضافته جامعة الفال الكندية

م�ؤمتر عاملي لـ «تريندز » �ضمن منتدى اجلمعية الفرنكوفونية للمعرفة يدر�س الإ�سالموية بني الغرب والعامل العربي

�أكد �أكادمييون وخرباء يف امل�ؤمتـــر الذي نظمه
مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات اجلمعة
 13م��اي��و اجل����اري �ضمن م��ن��ت��دى اجلمعيـــة
الفرانكوفونية للمعرفة  ACFASيف جامعة
الف��ال الكندية �أهمية �إع��ادة النظر يف ظاهرة
الإ�سالموية وبدء حوار يقود �إىل تفكيك الأفكار

امل�سبقة حولها يف الدرا�سات الأكادميية حول
العامل.
وبني � 14أكادميي ًا وخبري ًا �شاركوا يف امل�ؤمتر الذي
نظمه “تريندز” حتت عنوان:
“درا�سة الإ���س�لام��وي��ة ب�ين ال��غ��رب وال��ع��امل
العربي :نحو ح��وار بنَّاء لفهم �أف�ضل للإ�سالم

ال�سيا�سي”�،أنه على الرغم من الأهمية التي ت ىَ
ُول
لظاهرة الإ�سالموية يف الدرا�سات الأكادميية
حول العامل ،ف�إنها مل تُدر�س بعد بعمق وب�أبعادها
املتعددة ال�ستك�شاف جوهرها وتفكيك الأفكار
ال�سائدة التي حتيط بها؛ ما جعل هذه الظاهرة
الإ�سالموية تكاد تكون م�شوهة ب�سبب الأدبيات

الغربية املتعاطفة م��ع الإ���س�لام ال�سيا�سي من
جانب ،والأدبيات العربية ذات التحليل امل�ؤدلج
من جانب �آخر.
و�أ���ض��اف �أ���س��ات��ذة جامعات وم��ف��ك��رون وخ�براء
�شاركوا يف امل�ؤمتر �ضمن املنتدى الذي ح�ضره نحو
 3500باحث من خمتلف �أرجاء العامل،
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� #أكادمييون وخرباء:
�أن م ��ا مي �ي��ز “الإ�سالموية”
ُبعدها العابر للحدود الوطنية
وحماولتها دوماً ن�شر طروحاتها
وف��ر���ض ه�ي�م�ن�ت�ه��ا يف ك��ل مكان
ع �ل��ى ك��وك��ب الأر� � � ��ض ،م�س َّلحة
ب��أي��دي��ول��وج�ي��ا وب�شبكة حمكمة
التنظيم من املنظمات ،مو�ضحني
�أن ه� ��ذه الأي ��دي ��ول ��وج �ي ��ا تقوم
على ت��روي��ج م�شروع اجتماعي-
��س�ي��ا��س��ي م �� �ض��اد ،وه ��و امل�شروع
اال��س�ترات�ي�ج��ي “الأ�سلمة” بال
حدود.
وح� ��ذر اخل �ب��راء م��ن �أن� ��ه برغم
انح�سار احللم ال��ذي ك��ان يراود
ق � � ��ادة ه� � ��ذا ال �ت �ن �ظ �ي��م ال� � ��دويل
الإره� � ��اب� � ��ي ب� ��إن� ��� �ش ��اء “الدولة
الإ�سالمية” حت ��ت ق� �ي ��ادة ما
ي�سمى “اخلالفة” ف�إن خطره ال
يزال ماث ً
ال واقعياً وافرتا�ضياً.
د .حممد العلي :احلاجة
لو�ضع منهج نقدي وتعددي
لتح�سني فهم ظاهرة
الإ�سالموية
وق ��د اف � ُت �ت��ح امل� ��ؤمت ��ر ،ال ��ذي فاز
“تريندز” بالتنظيم احل�صري
ل ��ه � �ض �م��ن ه� ��ذا امل �ن �ت��دى ال ��ذي
ي �ع��د �أك �ب��ر م �ن �ت��دى ل �ل �ع �ل��وم يف
العامل ،بكلمة ترحيبية للدكتور
حممد ع�ب��داهلل العلي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات ،قال فيها:
�إن ت�ن�ظ�ي��م م��رك��ز ت��ري �ن��دز هذا
امل � ��ؤمت� ��ر ي � ��أت ��ي يف �إط � � ��ار �سعي
امل ��رك ��ز ل �ي �ك��ون ج �� �س��ر توا�صل
معريف بني املنطقة وال�ع��امل ويف
�إط ��ار اه�ت�م��ام��ه ب��درا��س��ة ظاهرة
ح��رك��ات الإ� �س�لام ال�سيا�سي ،من
خم �ت �ل��ف �أب� �ع ��اده ��ا و�سياقاتها
الداخلية والإقليمية والدولية،
وال�ت�ع��رف على �أُط��ره��ا الفكرية
والأي��دي��ول��وج �ي��ة والتنظيمية
واحل��رك�ي��ة ،وا�ست�شراف م�آالتها
امل�ستقبلية.
و�أ�� �ش ��ار ال �ع �ل��ي يف ال �ك �ل �م��ة ،التي
�ألقاها نيابة عنه الدكتور وائل
�صالح ،خبري الإ�سالم ال�سيا�سي
يف “تريندز” رئ �ي �� ��س وح� ��دة
م�ت��اب�ع��ة االجت��اه��ات امل�ع��رف�ي��ة يف
العامل� ،إىل �أن امل�ؤمتر بال�شراكة
م��ع ج��ام�ع��ة م��ون�تري��ال الكندية
��س�ع��ى �إىل �إق ��ام ��ة ح� ��وار معريف
ومنهجي ،ب�ين الباحثني العرب
وال� �غ ��رب� �ي�ي�ن؛ ل�ت�ح���س�ين فهمنا
لظاهرة الإ�سالموية من خالل
ت �ط��وي��ر م�ن�ه��ج ن �ق��دي وتعددي
لتجنب ما ُي�سمى”الإمربيالية
العلمية” والن�سبية املتطرفة،
و�أو� � �ض� ��ح �أن امل� ��ؤمت ��ر رك� ��ز على
ث�لاث��ة حم ��اور ،ه��ي“ :التيارات
ال�سائدة يف درا��س��ة الإ�سالموية
يف العامل العربي” ،و”التيارات
ال�سائدة يف درا��س��ة الإ�سالموية

جماعة الإخوان ت�ش ّكل �أبرز الركائز الأ�سا�سية للأيديولوجيا الإ�سالموية

�ضرورة بدء حوار يقود �إىل تفكيك ظاهرة
احللول التي تزعم احلركات الإ�سالموية
�إح�ضارها �إىل املجتمعات امل�سلمة عدمية اجلدوى الإ�سالموية يف الدرا�سات الأكادميية حول العامل
يف الغرب” ،و”نحو ح��وار بنَّاء
بني املنهجية العربية واملنهجية
الغربية لفهم �أف���ض��ل للإ�سالم
ال�سيا�سي».
الإ�سالموية كما يراها
الباحثون العرب
وا�ستُهلت �أعمال امل�ؤمتر باملحور
الأول ح� � � ��ول الإ� � �س�ل��ام� ��وي� ��ة
ك �م��ا ي ��راه ��ا ال �ب��اح �ث��ون العرب
ب� � � ��إدارة ال��دك �ت��ور وائ � ��ل �صالح،
ح �ي��ث ق� ��دم ف ��ري ��د ب ��ن بلقا�سم
الباحث املتخ�ص�ص يف احلركات
الإ� �س�لام��وي��ة يف ج��ام�ع��ة تون�س
ورقة عمل بعنوان “الإ�سالموية
ك �ت �ح � ٍّد ت �ق �ل �ي��دي يف الأدب � �ي� ��ات
ال�ع��رب�ي��ة ،ت �ن��اول ف�ي�ه��ا التحدي
ال� � ��ذي ت �ط ��رح ��ه الإ�� �س�ل�ام ��وي ��ة
ك� ��أي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ا وكم�ؤ�س�سات
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل ال �ع��امل احلديث،
�سواء كدول �أو كمجتمعات.
وق � � ��ال �إن م� ��ا ي �ت �م �ي��ز ب� ��ه ه ��ذا
التحدي هو ُبعده العابر للحدود
الوطنية ،حيث �إن الإ�سالموية
ت�سعى دوم�اً �إىل ن�شر طروحاتها
وف��ر���ض هيمنتها يف ك��ل مكان،
م�س َّلحة م��ن جهة ب�أيديولوجيا
ت ��زع ��م �أن � �ه� ��ا مت �ث ��ل “الإ�سالم
احلقيقي” ،وت�ت���س�ل��ح م��ن جهة
�أخ��رى ب�شبكة حمكمة التنظيم
م��ن املنظمات التي ت�ستفيد من
امل ��وارد املالية اال�ستثنائية التي
ُيفرت�ض �أن تكون مبثابة و�سيلة
ل�ن���ش��ر الأي��دي��ول��وج �ي��ا ،م�شرياً
�إىل �أن ه��ذه الأيديولوجيا تقوم
على ت��روي��ج م�شروع اجتماعي-
��س�ي��ا��س��ي م �� �ض��اد ،وه ��و امل�شروع
اال��س�ترات�ي�ج��ي “الأ�سلمة” بال
حدود.
ك �م ��ا �أ� � �ش� ��ار �إىل �أن الأدب � �ي� ��ات
الإ�سالموية للإخوان امل�سلمني،
وال�سيما �أدبيات ح�سن البنا الأب
امل�ؤ�س�س للإ�سالموية املعا�صرة،
ت �� �ش �ك��ل ال� ��رك� ��ائ� ��ز الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة
للأيديولوجيا الإ�سالموية.
مقاربتان للظاهرة
م��ن ج��ان�ب��ه م�ي��ز ال��دك�ت��ور عمرو
ال �� �ش ��وب �ك ��ي امل �� �س �ت �� �ش��ار مبركز
الأه � ��رام ل �ل��درا� �س��ات ال�سيا�سية
واال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ،يف مداخلة
ب �ع �ن��وان “ ال � ُب �ع��د ال���س�ي��ا��س��ي يف
ق��راءة الإ��س�لام ال�سيا�سي” ،بني
مقاربتني �إزاء ظ��اه��رة الإ�سالم
ال�سيا�سي� ،سواء يف العامل العربي
�أو يف ال�ك�ت��اب��ات ال�غ��رب�ي��ة .وهما:
ال �ب �ع��د ال �� �س �ي��ا� �س��ي يف التعامل
م��ع ظ��اه��رة “�سيا�سية” دخلت

امل�ؤمتر منا�سبة نادرة لتعزيز ح�ضور ال�سرديات العربية التي تناولت الإ�سالموية
ال �ف �� �ض��اء ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،وحظيت
بالتمثيل يف ال�برمل��ان ،و�سيطرت
ع �ل��ى ب�ع����ض ال �ن �ق��اب��ات ،ك �م��ا هو
احلال بالن�سبة للإخوان امل�سلمني
يف م�صر وفل�سطني (وخ�صو�صاً
قطاع غ��زة) والأردن واليمن؛ �أو
الثانية وهي الأح��زاب ال�سيا�سية
ذات املرجعية الإ��س�لام�ي��ة ،مثل
حزب العدالة والتنمية يف املغرب،
�أو ح��رك��ة النه�ضة يف ت��ون����س� ،أو
الأح��زاب ذات املرجعية املحافظة
مثل ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية يف
تركيا.
م� ��� �ش�ي�راً �إىل �أن ال� �ك� �ث�ي�ر من
الكتابات العربية تقرتح حلو ًال
مل�شكلة �سيا�سية ب��د ًال من درا�سة
ح��ال��ة م�ع��رف�ي��ة ،و�أن ث�م��ة خلطاً
بني املقاربتني؛ �أي بني الدرا�سة
ال�ع�ل�م�ي��ة ،واحل� �ل ��ول ال�سيا�سية
ل � �ظ� ��اه� ��رة ت �ت �ع �ل ��ق ب� � ��الأح� � ��زاب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وذك� ��ر �أن املقاربة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ه� ��ي �أن ال� �ك� �ث�ي�ر من
الكتابات العربية ت�أثرت بالوجود
ال�سيا�سي لتلك الأح ��زاب ،الفتاً
�إىل �أن ��ه ق��د ي�ك��ون م��ن امل�ف�ي��د يف
هذا ال�سياق متابعة اجلدل الذي
��ش�ه��دت��ه ف��رن���س��ا م� ��ؤخ ��راً ب�ش�أن
ألتي الإ�سالم وامل�سلمني.
م�س� ْ
حلول عدمية اجلدوى
ب� � ��دوره �أ� � �ش ��ار ال ��دك� �ت ��ور حممد
احل� �دّاد الأ��س�ت��اذ بجامعة منوبة
التون�سية يف ورق��ة عمل بعنوان
“الإ�سالميات ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة يف
م��واج �ه��ة ال� �ب�ل�اء الإ�� �س�ل�ام ��وي
“� ،إىل �أن الإ�سالميات ال تعني
ت� �ن ��اول الإ� � �س�ل��ام م ��ن زاويــــــة
اله��وت �ي��ة و�إمن� � ��ا ت �ع �ن��ي حتلي ً
ال
علمياً للحقائق امل��رت�ب�ط��ة بهذا
الدين ،بغ�ض النظر عن كون هذه
احلقائق �سيا�سية �أو اجتماعية �أو
رمزية.
وب�ين احل��داد �أن جميع احللول
التي تزعم الإ�سالموية �إح�ضارها
�إىل املجتمعات امل�سلمة عدمية
اجل � � � ��دوى؛ م� �ث ��ل( :اخل �ل�اف� ��ة،
وال�ق��رو���ض ب��دون ف��ائ��دة ،وتعدد
الزوجات ،و�أ�سلمة العِلم� ...،إلخ)،
بيد �أن الإ��س�لام��وي��ة تك�شف عن
�شر جمتمعي عميق يف ال�سيا�سة
(غ � �ي ��اب ال ��دمي� �ق ��راط� �ي ��ة) ،ويف
االقت�صاد (الفقر وعدم امل�ساواة)،
ويف ال�ث�ق��اف��ة (الأم � �ي ��ة)� ...،إلخ،
وت�ستفيد الإ�سالموية يف انت�شارها
من جميع هذه العيوب.

مقاربة تاريخية
من جانبها قالت زينب توجاين
الأ� � � �س � � �ت� � ��اذة ب� �ج ��ام� �ع ��ة منوبة
التون�سية يف ورق��ة عمل بعنوان
“درا�سة الإ�سالموية يف تون�س..
امل �ن��اه��ج ون �ت��ائ��ج البحث”� :إن
درا��س��ة الإ�سالموية يف تون�س يف
ال�سياق الأك��ادمي��ي ت�ق��وم ب�شكل
�أ� �س��ا� �س��ي ع�ل��ى م �ق��ارب��ة تاريخية
لهذه الظاهرة وحتليل للعالقة
ب�ي�ن ال ��دي ��ن والأي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ا،
م�شرية �إىل �أن هناك فر�ضيتني
رئي�سيتني؛ هما:
الإ�� �س�ل�ام ��وي ��ة م ��ر� ��ض �أ�� �ص ��اب
الإ�� � �س �ل��ام؛ والإ�� �س�ل�ام ��وي ��ة هي
ال � �ت � �ح� ��دي الأول ل� �ل� �ح ��داث ��ة.
وذك � � � � ��رت زي � �ن� ��ب ت � ��وج � ��اين �أن
ه�ن��اك نهجاً ت��اري�خ�ي�اً مييز بني
ال��دي��ن والأي��دي��ول��وج �ي��ا ويعترب
الإ� �س�لام��وي��ة ح��رك��ة اجتماعية
و�سيا�سية و�أيديولوجية ُتخ�ضع
الن�ص ال �ق��ر�آين ل �ق��راءة حرفية
وت ��وظ� �ف ��ه يف خ� ��دم� ��ة م�شروع
�أ�صويل ،مو�ضحة �أن م�س�ألة فهم
ظ ��اه ��رة ال �ت �ط��رف واخلطابات
الدعائية تخ�ضع للتفكيك من
م �ن �ظ��ور م �ت �ع��دد التخ�ص�صات،
وال�سيما من خالل نظرة نقدية
�إىل ت��اري��خ احل��رك��ات ال�سيا�سية
وا� �س �ت �غ�لال ال ��دي ��ن .وب �ي �ن��ت �أن
ع ��دداً م��ن ال � ُك � ّت��اب الأكادمييني
مييزون بني الإ�سالم وامل�سلمني،
وب�ين العقيدة الثابتة والتاريخ
االجتماعي ،وبني اجلانب الديني
واحل�ضارات الدنيوية.
وه��م ي ��رون �أن رك ��ود املجتمعات
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة م��رت �ب��ط بت�صلب
ال�ف�ك�ـ��ر �أك�ث�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر م��ن ارتباطـــــه
ب� �ج ��ودة ال �ع �ق �ي��دة الإ�سالمية.
و�أ�شارت الباحثة التون�ســــــية �إىل
�أنهـــــــا ت��رى �أن اخلـــــــروج من
الإ�ســـالموية يتطلب حت��رراً يف
العقل والفكر.
الإ�سالموية كما يراها
الباحثون يف الغرب
وت � � �ن � ��اول امل� � �ح � ��ور ال� � �ث � ��اين من
املومتر “الإ�سالموية كما يراها
ال �ب��اح �ث��ون يف الغرب” ،ب� ��ادارة
ال��دك �ت��ور ب��ات��ري����س ب � ��رودور من
جامعة مونرتيال الكندية .وقدم
حم�م��د ع�ل��ي ع � ��دراوي ،الأ�ستاذ
امل�ح��ا��ض��ر يف ال�ع�لاق��ات الدولية
مب �ع �ه��د ال ��درا�� �س ��ات ال�سيا�سية
ب �ب��اري ����س ،ورق � ��ة ع �م��ل بعنوان

“الواليات امل �ت �ح��دة الأمريكية
والإ� �س�ل�ام ال�سيا�سي على مدى
ق� ��رن م ��ن ال� ��زم� ��ان -ال�سيا�سة
الأمريكية جتاه جماعة الإخوان
امل �� �س �ل �م�ين ..م �ق��ارب��ة تاريخية
ومعا�صرة”.
ت �ن ��اول ف�ي�ه��ا ��س�ي��ا��س��ة ال ��والي ��ات
املتحدة الأمريكية جتاه جماعة
الإخ � � ��وان امل �� �س �ل �م�ين ،خ��ا� �ص��ة يف
م�صر ،ومبيناً �أن��ه باال�ستناد �إىل
الأر�شيف الدبلوما�سي الأمريكي
وع � � � ��دد ك � �ب �ي�ر م � ��ن امل � �ق� ��اب �ل�ات
م ��ع امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن الأم ��ري �ك �ي�ي�ن،
وم� ��ن خ�ل��ال حم ��اول ��ة ت�سليط
ال�ضوء على النقا�شات الفكرية
والأك ��ادمي� �ي ��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة التي
ق � ��دم � ��ت ت � �ف � �� � �س �ي�رات خمتلفة
للأيديولوجيا الإ�سالموية ،ف�إن
ال �ع�لاق��ة ب�ين اجل��ان �ب�ين معقدة
 ،م�ب�ي�ن�اً ال �ث��واب��ت وامل �ت �غ�يرات يف
النهج الأم��ري�ك��ي جت��اه الإخ ��وان
امل�سلمني.
الإ�سالم املتكامل
بدوره قال دومينيك �أفون ،مدير
ال��درا� �س��ات يف امل��در� �س��ة العملية
ل �ل��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا ب �ب��اري ����س ،يف
مداخلة بعنوان “مقرتح ب�ش�أن
فئة ب��دي�ل��ة :الإ� �س�لام املتكامل”
�أو� � � �ض� � ��ح ف� �ي� �ه ��ا �أن ت�سميات
“الإ�سالمويون” و”املتطرفون”
ال ت���س�ت�ن��د �إىل م�ع��اي�ير دقيقة.
ك �م��ا �أن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا � �ض��د فرد
بعينه �أو جمموعة بعينها يخلو
م��ن امل��راج��ع ال�ن�ظ��ري��ة مل�ث��ل هذا
احلكم .و�أ�شار �إىل �أنه ا�ستناداً �إىل
ه��ذه امل�لاح�ظ��ة ،ف��ان ه�ن��اك فئة
�أخرى تبدو �أكرث �صلة باملو�ضوع
ل� �ت� ��� �ص ��وي ��ر احل � �ق � �ي � �ق ��ة .وث� �م ��ة
ط��ري �ق �ت��ان ل�ت�روي��ج التكاملية،
�إح ��داه� �م ��ا �� �ص ��ارم ��ة والأخ � � ��رى
ب ��راغ� �م ��ات� �ي ��ة ،م �ب �ي �ن �اً �أن ه ��ذه
الطريقة تراعي ال�صراعات على
ال�سلطة ،بحيث �إن املنخرطني
ف�ي�ه��ا ي �ك��ون ل��دي �ه��م اال�ستعداد
للتفاو�ض على �صفقات م�ؤقتة
ق�ب��ل ب �ن��اء ال �ن �ظ��ام امل �ث��ايل الذي
يطمحون �إليه.
منظور ن�سبي
من ناحيتها �أو�ضحت �أمل هارون،
م��ن جامعة م��ون�تري��ال ،يف ورقة
ع �م��ل ب� �ع� �ن ��وان “�صوب حتليل
يراعي اعتبارات الأ�صول الإثنية
وحقوق املر�أة يف جمال الدرا�سات

الإ�سالمية”� ،أن ال ��درا�� �س ��ات
ب�ش�أن �أ�شكال الإ�سالموية تتناول
ج ��وان ��ب ع� ��دة ل �ه��ذه الظاهرة،
مب��ا يف ذل ��ك اجل��وان��ب الفكرية
واجل �ي��و� �س �ي��ا� �س �ي��ة والتاريخية
وال �ع �ق��ائ��دي��ة� ،إىل ج��ان��ب �آث� ��ار
الإره ��اب واجل��دل امل�ستمر ب�ش�أن
احل��داث��ة وال�ت�ق��ال�ي��د يف البلدان
الإ�سالمية.
و�أ� � � �ض� � ��اف� � ��ت �أن ال� � ��درا� � � �س� � ��ات
الأن�ثروب��ول��وج �ي��ة ب���ش��أن العامل
الإ� �س�ل�ام��ي رك ��زت ع�ل��ى م�سائل
منفردة من قبيل :حرية املر�أة،
و�أ�شكال التدين ،والعالقات بني
اجلن�سني ،من منظور ن�سبي �إىل
حد م��ا ،يخلو �أحياناً من حتليل
نقدي لأنظمة التفكري املح�شودة
�أو الآث� � ��ار امل �ب��ا� �ش��رة ع �ل��ى حياة
الأفراد ،واملر�أة ب�شكل خا�ص.
خطر تنظيم الدولة
مازال حا�ضر ًا
بدوره قال كرمي كردادي ،الأ�ستاذ
بجامعة مونرتيال ،يف ورقة عمل
ب �ع �ن ��وان “الدعاية اجلهادية
لتنظيم الدولة يف �سياق جائحة
كوفيد ..19-ه��ل ه��ي وه ��م �أم
خطر حقيقي على الإنرتنت؟”:
�إن��ه منذ ه��زمي��ة تنظيم الدولة
يف ��س��وري��ا ع��ام  ،2019انح�سر
احل �ل��م ال � ��ذي ك� ��ان ي� � ��راود ق ��ادة
ه��ذا التنظيم الإره��اب��ي ب�إن�شاء
“الدولة الإ�سالمية” حتت قيادة
“اخلالفة” يف الأرا�ضي الواقعة
بني العراق و�سوريا ،لتبتلعه رمال
بالد ال�شام ،وخ�صو�صاً بعد قدوم
ج��ائ�ح��ة كوفيد ،19-وان�شغال
العامل ب�أ�سره مبا هو �أكرب منها.
و�أ�� �ش ��ار ك � ��ردادي �إىل �أن� ��ه برغم
هيمنة �أخ�ب��ار جائحة ك��ورون��ا يف
ال �ع��ام�ي�ن امل��ا� �ض �ي�ين ف � ��إن خطر
الدولة الإ�سالمية اليزال ماث ً
ال
يف �سوريا والعراق ،بح�سب تقرير
حديث للأمم املتحدة ،الفتاً �إىل
�أن��ه ب��ال�ت��وازي م��ع ه��ذا احل�ضور
ع�ل��ى الأر� � ��ض ،الي� ��زال التنظيم
حا�ضراً على �شبكة الإنرتنت.
املعرفة طريق
الفهم ال�صحيح
وت � �ن� ��اول� ��ت اجل� �ل� ��� �س ��ة الثالثة
والأخ� �ي ��رة حم� ��ور “نحو ح ��وار
بنَّاء بني العامل الغربي والعامل
العربي لفهم الإ�سالموية ب�شكل
�أف�ضل” ،ب ��إدارة دومينيك �أفون

الأ� �س �ت��اذ ب��امل��در� �س��ة التطبيقية
ل �ل��درا� �س��ات ال �ع �ل �ي��ا يف باري�س.
وق��دم فيها توفيق �أكليمندو�س،
م��ن امل��رك��ز امل �� �ص��ري للدرا�سات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ،درا� � �س ��ة حول
ال �ب��اح �ث�ي�ن ال �غ��رب �ي�ي�ن (خا�صة
ال �ن��اط �ق�ين ب��ال�ف��رن���س�ي��ة) مبيناً
�أن ه��ذه ال��درا� �س��ة ا��س�ت�ن��دت �إىل
ث�لاث��ة �أن ��واع م��ن امل���ص��ادر؛ هي:
�شهادته ال�شخ�صية ،واملقابالت
ال �� �ص �ح �ف �ي��ة ،وك � �ت� ��اب فرن�سي
مل ��ؤ ِّل��ف م �ه��م ،وا��س�ت�ع��ر���ض نظرة
ه � � ��ؤالء ال �ب��اح �ثي��ن وحتيزاتهم
وافرتا�ضاتهم امل�سبقة اجلماعية
وال� �ف ��ردي ��ة ،وت� �ط ��رق �إىل مدى
�أه �م �ي��ة امل �ع��رف��ة ال �ت ��ي ينتجها
ه � ��ؤالء ال �ب��اح �ث��ون وين�شرونها،
م���ش�يراً �إىل �أن ع��دم امل�ع��رف��ة� ،أو
املعرفة ال�سطحية ،بتاريخ هذه
املجتمعات وهذه الدول وهياكلها
احل��ال�ي��ة وال�ت�ف��اع�لات احلا�سمة
داخلها ي��ؤث��ر على فهم الإ�سالم
ال�سيا�سي.
منظوران خمتلفان
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه �أع � �ط� ��ى الأ�� �س� �ت ��اذ
م �ن �ت �� �ص��ر ح� � �م � ��ادة ،م� ��ن مركز
امل � �غ� ��رب الأق � �� � �ص ��ى ل� �ل ��درا�� �س ��ات
والأب�ح��اث ،يف ورق��ة عمل بعنوان
“الإ�سالم ال��رادي �ك��ايل يف عيون
الأكادمييني الغربيني والعرب..
درا� �س��ة مقارنة” � -أع�ط��ى ملحة
ع��ام��ة ع��ن جمموعة وا��س�ع��ة من
الأع �م��ال الأك��ادمي�ي��ة ال�ت��ي تركز
على الإ�سالم ال�سيا�سي يف كل من
العامل العربي والغرب (وحتديداً
�أوروبا) .و�أ�شار �إىل �أن العديد من
الأك ��ادمي� �ي�ي�ن ال� �ع ��رب ينظرون
�إىل ظ��اه��رة الإ� �س�ل�ام ال�سيا�سي
م� � ��ن م � �ن � �ظ� ��وري� ��ن خمتلفني؛
وه�م��ا :العلوم ال�سيا�سية ،وعلم
االجتماع .وهناك �أي�ضاً ما ت�صفه
ب�ع����ض الأو� � �س� ��اط الأوروب � �ي� ��ة بـ
“الإ�سالموية الي�سارية” ،التي
ت��داف��ع بطريقتها اخل��ا��ص��ة عن
الأي��دي��ول��وج �ي��ة الإ�سالموية.
م ��و�� �ض� �ح� �اً �أن ال� ��� �ش ��يء نف�سه
ينطبق ت�ق��ري�ب�اً ع�ل��ى م��ا يحدث
يف الغرب ،مع وج��ود ا�ستثنائني،
وه �م ��ا :احل ��ري ��ة الأك ��ادمي� �ي ��ة يف
ال �ب �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي ب �� �ش �ك��ل ع� ��ام،
وت��داخ��ل تخ�ص�صات �أخ ��رى �إىل
ج��ان��ب ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية وعلم
االجتماع.
حوار لتفكيك ظاهرة
الإ�سالم ال�سيا�سي
بدوره تكلم الدكتور وائل �صالح،

خ �ب�ي�ر الإ� � �س �ل��ام ال �� �س �ي��ا� �س��ي يف
“تريندز” رئي�س وح��دة متابعة
االجتاهات املعرفية يف العامل ،يف
مداخلة بعنوان “�أ�سئلة لإعادة
ال �ن �ظ��ر يف الإ� �س�ل�ام ��وي ��ة ..نحو
حوار تفكيكي للأفكار امل�سبقة”،
دع ��ا ف�ي�ه��ا �إىل �إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر يف
الإ�سالموية وبدء حوار يقود �إىل
تفكيك الأفكار امل�سبقة حول هذه
الظاهرة.
وقال �إنه على الرغم من الأهمية
التي ُت��وىل لظاهرة الإ�سالموية
يف ال��درا� �س��ات الأك��ادمي �ي��ة حول
ال� �ع ��امل ،ف ��إن �ه��ا مل ُت ��در� ��س بع ُد
بعمق ،وق��دم الدكتور وائ��ل عدة
ت �� �س ��ا�ؤالت ح ��ول �أ� �س �ب��اب ظهور
الإ� �س�لام ال�سيا�سي ،و�أو� �ض��ح �أنه
للإجابة عن هذه الأ�سئلة نحتاج
�إىل حتليل هذه الظاهرة وقراءة
دالالتها وعنا�صرها بر�ؤى علمية
ب�ح�ث�ي��ة � �ش �ف��اف��ة ،و�إق ��ام ��ة ح ��وار
وت �ط��وي��ر م �ن �ه��ج ل �ف �ه��م ظاهرة
الإ�سالموية.
منا�سبة نفي�سة ونادرة
ويف خ �ت��ام امل� ��ؤمت ��ر �أك� � ��دت �أم ��ل
ال�ب�ري� �ك ��ي ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر �إدراة
ال� �ب� �ح ��وث واال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف
“تريندز” �أن امل � ��ؤمت ��ر �ش ّكل
منا�سبة نفي�سة ون� ��ادرة لتعزيز
ح�ضور ال�سرديات العربية التي
ت� �ن ��اول ��ت الإ�� �س�ل�ام ��وي ��ة والتي
م��ازال��ت �شبه غائبة �أو حمدودة
ال �ت ��أث�ير يف ال��و� �س��ط الأكادميي
العاملي على الرغم من �أهميتها
وجديتها و�أ�صالتها.
و�أ��ض��اف��ت �أن امل��ؤمت��ر م ّثل �أي�ضاً
فر�صة مهمة للباحثني ال�شباب
وال �ب��اح �ث��ات ال �� �ش��اب��ات الكت�ساب
اخل �ب�رات وت�ن�م�ي��ة م�ه��ارات�ه��م يف
جمال البحث يف ظاهرة الإ�سالم
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،ك �م��ا � �ش �ك��ل فر�صة
حل�ضور مناق�شات علمية ر�صينة
�أ��س�ف��رت ع��ن م�ب��ادئ ُيبنَى عليها
ح��ور ب�ن��اء لفهم �أف�ضل لظاهرة
الإ��س�لام��وي��ة وت�ب�ي��ان خطورتها
على املجتمعات والدول الوطنية.
زيارات على الهام�ش
وع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش ت �ن �ظ �ي��م مركز
ت��ري�ن��دز للبحوث واال�ست�شارات
م ��ؤمت��ر“ :درا�سة الإ�سالموية
ب�ي�ن ال� �غ ��رب وال� �ع ��امل العربي:
ن �ح��و ح� ��وار ب� � َّن ��اء ل�ف�ه��م �أف�ضل
ل�ل��إ�� �س�ل�ام ال�سيا�سي” �ضمن
منتدى اجلمعية الفرانكوفونية
ل� �ل� �م� �ع ��رف ��ة يف ج ��ام� �ع ��ة الف � ��ال
الكندية ،زار وف��د امل��رك��ز املكتبة
الوطنية يف كيبك و�أهدى املكتبة
جم� �م ��وع ��ة م �ت �ن��وع��ة م� ��ن �أه� ��م
�إ��ص��دارات��ه وبلغات ع��دة ،كما زار
ال��وف��د م�ق��ر ج��ام�ع��ة مونرتيال
العريقة ،وال�ت��ي تعد اجلامعـــــة
الفرانكوفونية الكندية الوحيدة
�ضمن �أف�ضل  150جامعة عاملية
كربى ،حيث �أهدى الوفد مكتبة
اجلامعة عدداً من �إ�صدارت املركز
النوعية.

الفجر الريا�ضي
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را�شد بن حميد ُي�شارك يف كوجنر�س االحتاد الآ�سيوي الـ32
رئي�س الفيفا ،وح�ضره جميع االحتادات الوطنية يف القارة.
•• دبي -الفجر
و�أ�شاد ال�شيخ را�شد بن حميد باالحتاد الآ�سيوي ،والعمل الكبري
�شارك احتاد الإمارات لكرة القدم برئا�سة ال�شيخ را�شد بن حميد الذي �شهدته الكرة الآ�سيوية خالل الأع��وام املا�ضية ،ال �سيما يف
النعيمي ،رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم ،يف كوجنر�س االحتاد جوانب التطوير والنهو�ض مبختلف �أوجه العمل الفني والإداري
الآ�سيوي الـ ،32الذي عقد بتقنية االت�صال املرئي "عن بعد" ظهر والتنظيمي الآ�سيوي ،ووف��ق التقارير املرفقة ،التي مت عر�ضها
�أم�س الأربعاء و�شارك يف االجتماع �أي�ضاً عبد اهلل نا�صر اجلنيبي خالل اجتماع الكوجنر�س.
النائب الأول لرئي�س االحت��اد ،رئي�س رابطة املحرتفني ،وحممد وكان االحتاد الآ�سيوي قد اختار حممد عبداهلل هزام الظاهري،
عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لالحتاد.
الأمني العام الحتاد الإمارات لكرة القدم ،ملراجعة وتدقيق حم�ضر
وع�ق��د الكوجنر�س بح�ضور ال�شيخ �سلمان ب��ن �إب��راه�ي��م ،رئي�س اجتماع اجلمعية العمومية .
االحت ��اد الآ��س�ي��وي ل�ك��رة ال�ق��دم ،وال�سوي�سري ج�ي��اين �إنفانتينو و�شهد االجتماع موافقة الأغلبية على التقرير امل��ايل لالحتاد

ال�ق��اري ،ال��ذي �شهد طفرة �إيجابية ،ال �سيما م��ن ناحية تعزيز
الإي� ��رادات ،كما �شهد موافقة �أغلبية االحت ��ادات احلا�ضرة على
مقرتح مينح املكتب التنفيذي الآ�سيوي� ،صالحية اختيار دولة
م�ست�ضيفة ل�ك��أ���س �آ��س�ي��ا  ،2023ب��دي�ل��ة لل�صني ،ال�ت��ي �أعلنت
ان�سحابها من التنظيم .من جهته� ،شدد ال�شيخ را�شد بن حميد
على �أن احتاد الإمارات العربية املتحدة ،يعمل يدًا بيد مع �شركائه
يف االحتاد الآ�سيوي والفيفا ،لال�ستمرار بالتطوير ،مبا يتما�شى
مع ا�سرتاتيجية االحت��اد ،ف�ضال عن ا�ستمرار العالقات القوية
واملتينة بينه وبني االحتاد القاري وال��دويل ،م�شريا �إىل م�ساندة
الإمارات لكافة ملفات االحتاد الآ�سيوي .
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ناق�شت خطط العمل مع ال�شركاء والداعمني

تنظيمية �سباق القفال  31تطمئن على حت�ضريات احلدث
حممد حارب :نعمل بروح الفريق الواحد لت�أمني �سالمة امل�شاركني

•• دبي –الفجر:

ع�ق��دت اللجنة املنظمة ل�سباق الن�سخة رق��م  31م��ن �سباق القفال
للم�سافات الطويلة من جزيرة �صري بونعري وحتى �شواطئ دبي والذي
ينظمه ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية خالل الفرتة من -27
 29اجلاري برعاية ودعم من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي ،االجتماع العام مع
ال�شركاء من الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية التي ت�سهم يف �إجناح
احلدث.
وبحثت اللجنة املنظمة بح�ضور حممد عبداهلل حارب الفالحي املدير
التنفيذي لنادي دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية ع�ضو اللجنة العليا
املنظمة ل�سباق القفال  31كافة التفا�صيل واملتطلبات من قبل اللجان
املختلفة م��ن �أج��ل التجهيز املبكر لل�سباق املرتقب والتمهيد لإجناح
التظاهرة الريا�ضية البحرية الرتاثية مبا ين�سجم مع توجيهات �سمو
راعي احلدث وتوا�صال من النجاح املتوا�صل لل�سباق الكبري منذ ت�أ�سي�سه
عام .1991
ورحب حممد عبداهلل حارب الفالحي خالل االجتماع الذي انعقد ظهر
يوم �أم�س الأربعاء يف قاعة ا�ستديو بفندق "دبليو دبي-امليناء ال�سياحي"
باحل�ضور وممثلي ال��دوائ��ر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية التي تقف
دائما وراء �إجناح التظاهرة الكبرية من خالل الدعم املتوا�صل واملواقف
ال�صلبة من �أجل ت�أمني �سالمة امل�شاركني يف رحلة ال�سباق نحو جزيرة
�صري بونعري وم��ن ثم ال�ع��ودة ي��وم ال�سباق من هناك اىل خط النهاية
قبالة �شواطئ دبي.
وحر�ص املدير التنفيذي على نقل حتيات رئي�س و�أع�ضاء اللجنة العليا
املنظمة للحدث للح�ضور منوها اىل �أن اللجنة املنظمة و�ضعت يف مقدمة
�أولوياتها تنفيذ توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل

مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي راع��ي احل��دث بت�سهيل عبداهلل النقبي رئي�س ق�سم الإن�ق��اذ البحري والنقيب يو�سف ال�شحي
مهمة امل�شاركني و�ضمان و�صولهم ب�أمان �إىل خط النهاية لذلك يعمل وامل �ل�ازم ط ��ارق امل�ن���ص��وري ،وم ��ن ق�سم"الأمن البحري" امل�ل�ازم �أول
اجلميع بروح الفريق الواحد للو�صول �إىل هذه الغاية.
عبدالرحمن بورقيبة.
و�أت��اح ح��ارب الفر�صة ملمثلي ال��دوائ��ر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية و�أكد املقدم علي عبداهلل النقبي �أن ق�سم الإنقاذ البحري �سيقوم كاملعتاد
للحديث حول التح�ضريات والتجهيزات م�شيدا بجهود جميع ال�شركاء بالتغطية اخلا�صة وت�أمني جانب الأم��ن وال�سالمة بخط �سري ال�سباق
ويف مقدمتهم القيادة العامة ل�شرطة دب��ي حيث ح�ضر االجتماع من م��ن اف ��راد وزوارق جم�ه��زة وط��اق��م متخ�ص�ص ب��الإ��ض��اف��ة اىل عمليات
الإدارة العامة ملركز �شرطة امل��وان��ئ ق�سم الإن �ق��اذ ك�لا م��ن امل�ق��دم علي ال�سيطرة والتحكم جلميع جلان ال�سباق فيما اكد املالزم عبدالرحمن

بورقيبة توفري  4زوارق لت�أمني خط �سري ال�سباق.
كما حتدث يف االجتماع ممثلني عن م�ؤ�س�سة دبي للإعالم التي ترافق
ال�سباق من خالل التغطية املبا�شرة للحدث عرب �شا�شات دبي الريا�ضية
وقناة �سما دبي الف�ضائية ومن خالل كادر امل�ؤ�س�سة عرب فريق مرافق
لـ(�سنيار) ال�سفن من االنطالقة يف جزيرة �صري بونعري وحتى الو�صول
اىل خط النهاية وفريق مرابط �آخ��ر يف نقطة النهاية يخدم ا�ستديو
خا�ص ملتابعة ال�سباق كاملعتاد.
و�أكد �سند حممد الظفري مدير الفعاليات الرتفيهية بدائرة االقت�صاد
وال�سياحة على ا�ستمرار التعاون بني جدول فعاليات دبي واحلدث من
خالل اال�ستفادة من املن�صات الرقمية يف الرتويج للحدث عرب القنوات
التوا�صل االجتماع.
وتناول االجتماع جهود هيئة ال�شارقة للبيئة واملحميات الطبيعية من
خ�لال ممثلها يف االجتماع �سامل �سعيد املطوع ال��ذي �أك��د على اجلهود
امل�شرتكة والتعاون يف التعريف ب�أهمية جزيرة �صري بونعري كمحمية
طبيعية وكذلك تعريف كل الوا�صلني �إىل هناك بال�ضوابط اخلا�صة
بالتواجد على اجلزيرة.
وا�ستعر�ض عتيق ح�سن م�سئول ال�سالمة والبحث يف ال�سباق اخلطط
املنتظر تنفيذها خالل مراحل ال�سباق وتنظيم حركة الطريان للتغطية
التلفزيونية والبحث واال�ستق�صاء وتنظيم زيارة تفقدية للجنة املنظمة
واللجان املعاونة لبحث اللم�سات الأخ�ي�رة قبل و��ص��ول قافلة اللجنة
املنظمة وامل�شاركني.
كما بحث االجتماع التعاون املتجدد بني ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة وواج �ه��ة دب��ي ه��ارب��ور مم�ث�ل��ة يف "دي مارين" ال �ت��ي �سوف
ت�ست�ضيف مكان التتويج ومقر قرية ال�سباق ال�ستقبال امل�شاركني بعد
نهاية ال�سباق حيث �أكد حممد الريامي ترحيبهم الكبري باحلدث للعام
الثاين على التوايل.

ن�سخة خا�صة لـ «مقاتلو ال�شعب الكوبية» يف �ضيافة دبي يونيو القادم
•• دبي-الفجر:

�سيحظى ع�شاق املالكمة داخل دولة الإمارات العربية املتحدة على فر�صة
جديدة مل�شاهدة بطولة مقاتلي ال�شعب الكوبية "الن�سخة اخلا�صة"وذلك
ي��وم  18يونيو  2022يف ال�صالة الداخلية لفندق �سيزارز باال�س بلو
ووت��رز دب��ي،وت��أت��ي الن�سخة تتويجاً لنجاح دب��ي يف ا�ست�ضافة الن�سختني
الأوىل والثانية اللتان �أقيمتا مب�شاركة جمموعة من �أملع جنوم املالكمة
العاملية يف مقدمتهم غيريموريجونديو "�آل ت�شاكا" �أ�سطورة املالكمة

الكوبية املتوج بذهبيتي �أوملبياد(�سيدين  )2000و(�أثينا .)2004
و�ستعقد اللجنة املنظمة م�ؤمتراً �صحفياً يوم  16يونيو القادم يف ذات
ال�ف�ن��دق م��ن �أج��ل منح امل�لاك�م�ين فر�صة ل�ق��اء مناف�سيهم وج�ه�اً لوجه
والإدالء بالت�صريحات ال�ساخنة لو�سائل الإع�لام املحلية والعاملية لرفع
درج��ة ح��رارة النزاالت كما هو متعارف عليه عاملياً ،يف وقت �ستكون فيه
الأنظار متجهة نحو املالكم الكوبي جادير هرييرا لكونه �أحد �أملع النجوم
حالياً.
وذك��رت اللجنة املنظمة �أن الن�سخة اخلا�صة �ستكون حم��دودة املقاعد،

وذلك ملنح احل�ضور فر�صة لالقرتاب �أكرث من احللبة وم�شاهدة جنومهم الكوبية يف منطقة القوز بدبي.
املف�ضلني يف �أجواء مفعمة باحلما�س ،و�أو�ضحت �أن الباب مفتوح للحجز وجاء ا�سم "مقاتلو ال�شعب" ليعك�س حالة ال�شغف لدى ال�شعب الكوبي،
املبكر وذل��ك من خ�لال االت�صال على الرقم ال�ت��ايل 566130477 :واهتمامه باملالكمة الذي يعود �إىل بدايات القرن املا�ضي� ،إذ �إن �أول نزال
971+
ر�سمي �أقيم يف عام ،1909ومن وقتها تطورت الريا�ضة حتى �أ�صبحت كوبا
وتخطت الن�سخة الثانية التي �أقيمت يف فرباير املا�ضي كل التوقعات �إذ �أكرث بلدان العامل ح�صو ًال على امليداليات يف دورات الألعاب الأوملبية.
�شهدت ح�ضوراً غفرياً مقارنة بالن�سخة الأوىل التي ا�ست�ضافتها �أي�ضاً وميار�س الكثري من الكوبيني نزاالت املالكمة ب�شكل ترفيهي� ،إذ يقبل على
دب��ي يف �أكتوبر املا�ضي ،وه��و م��ا ي�شري �إىل ات�ساع رق��ة اجلماهري املحبة مراكز �إع��داد املقاتلني الكثري من ال�شباب �أم ً
ال يف �أن ي�صبحوا يوماً من
للمالكمني الكوبني يف الإمارات خا�صة بعد تد�شني نادي خا�ص للمالكمة الأيام �أبطا ًال يف عامل هذه الريا�ضة.
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طالئع اجلي�ش يلحق اخل�سارة الثانية تواليا بالزمالك

14

�أحلق طالئع اجلي�ش اخل�سارة الثانية تواليا والرابعة هذا املو�سم مب�ضيفه
الزمالك املت�صدر وحامل اللقب عندما تغلب عليه �1-صفر مبلعب القاهرة
الدويل يف املرحلة التا�سعة ع�شرة من الدوري امل�صري لكرة القدم.
و�سجل النيجريي فيكتوري بنينيانغبا ه��دف امل�ب��اراة الوحيد يف الدقيقة
.70
وك��ان الزمالك ميني النف�س بالعودة اىل �سكة االنت�صارات عقب خ�سارته
امام �إنبي �صفر -2يف املرحلة ال�سابقة ،لكنه �سقط جمددا لي�ضع �صدارته
يف خطر حيث جتمد ر�صيده عند  41نقطة بفارق نقطتني �أم��ام مطارده
املبا�شر برياميدز ال��ذي ميلك م�ب��اراة م�ؤجلة ،وب�ف��ارق ثماين نقاط �أمام
غرميه التقليدي وو�صيفه املو�سم املا�ضي الأهلي الذي ميلك خم�س مباريات
م�ؤجلة بينها مواجهته مل�ضيفه البنك الأهلي م�ساء اليوم يف ختام املرحلة.

يف املقابل ،رفع اجلي�ش ر�صيده اىل  26نقطة و�صعد �إىل املركز ال�سابع م�ؤقتا جاءت من ال�ضيوف الذين هزوا ال�شباك من هجمة مرتدة مرر على �إثرها
�سمري كرة اىل بنينيانغبا فانفرد بعواد و�سددها على ي�ساره.
بفارق نقطتني �أمام البنك الأهلي.
وك��ان طالئع اجلي�ش ال�ب��ادئ بالتهديد بت�سديدة لأحمد �سمري من حافة و�ضغط الزمالك �سعيا الدراك التعادل ،و�سدد زيزو كرة قوية علت العار�ضة،
املنطقة ت�صدى لها احل��ار���س حممد ع��واد ،ورد �إم��ام عا�شور بت�سديدة من و�أخرى للجزيري ابعدها املدافع م�صطفى الزناري من خط املرمى.
واقتن�ص فيوت�شر ف��وزا مثريا من �ضيفه االحت��اد ال�سكندري  3-4مبلعب
خارج املنطقة بعيدا عن املرمى.
وعلت ر�أ��س�ي��ة حممود حمدي "الون�ش" مرمى حممد ب�سام �إث��ر عر�ضية ال�سالم.
لأحمد �سيد "زيزو" ،و�سدد الأخري من داخل املنطقة ا�صطدمت بعلي الفيل وتقدم فيوت�شر يف ال�شوط االول بثالثية نظيفة عن طريق �أحمد عاطف
( )25و�أحمد رفعت ( )30والتون�سي �أمي��ن ال�صفاق�سي ( ،)39وا�ضاف
وهى يف طريقها اىل ال�شباك وحتولت اىل ركنية.
ودفع املدرب الربتغايل للزمالك جي�سوالدو فالدو فرييرا باملغربي �أ�شرف بن كرمي وليد "ندفيد" الهدف الرابع ( ،)65فيما �سجل لالحتاد ال�سكندري
�شرقي والتون�سي �سيف الدين اجلزيري على ح�ساب عمرو ال�سعيد وحممد ابراهيم ح�سن ( )63والبديل الغاين بنيامني برنارد بواتينغ ( 72و.)78
ا�شرف "روقا" مطلع ال�شوط الثاين لتن�شيط خط الهجوم ،لكن ال�صدمة ورف��ع فيوت�شر ر�صيده �إىل  31نقطة يف املركز اخلام�س  ،وجتمد ر�صيد

االحت��اد ال��ذي تلقى اخل�سارة الثامنة هذا املو�سم والثانية تواليا عند 19
نقطة يف املركز الثالث ع�شر.
وا�ستعاد م�صر املقا�صة نغمة االنت�صارات الغائبة منذ  6ا�شهر ،بفوزه على
م�ضيفه اجل��ون��ة ب�ه��دف وح�ي��د �سجله حممد ع��ادل "�أمو" ( )15مبلعب
خريي ب�شارة .وهو الفوز الأول للمقا�صة منذ  31ت�شرين الأول/اكتوبر
املا�ضي عندما تغلب على اجلونة اي�ضا (�2-صفر) يف املرحلة الثانية.
وهو الفوز الثاين للمقا�صة هذا املو�سم ،واالول حتت قيادة مدربه اجلديد
طارق حجاج خليفة تامر م�صطفى امل�ستقيل من من�صبه واملنتقل لتدريب
اجلونة .ورفع املقا�صة ر�صيده اىل  13نقطة يف املركز ال�سابع ع�شر ،فيما
تلقى اجلونة اخل�سارة الرابعة تواليا وجتمد ر�صيده عند  17نقطة فرتاجع
اىل املركز اخلام�س ع�شر.

اجلولة  24من دوري املحرتفني  ..فريق الإمارات �إىل دوري الدرجة الأوىل وانتفا�ضة قوية خلورفكان وعجمان

•• �أبوظبي  -وام:

اختتمت �أم����س الأول ال�ث�لاث��اء م�ب��اري��ات اجل��ول��ة ال��راب�ع��ة والع�شرين من
دوري �أدن��وك للمحرتفني لكرة القدم ،والتي �شهدت �إقامة  7مباريات يف
يوم واحد ،وجاءت النتائج �إيجابية يف جميع مباريات اجلولة فلم تخرج �أي
مواجهة بنتيجة التعادل ال�سلبي ،ومن �أبرز مالمح تلك اجلولة �أنها �أعلنت
ر�سميا عن هبوط فريق الإم��ارات �إىل دوري الدرجة الأوىل ،بعد خ�سارته
�أمام العروبة بهدف دون مقابل .ومل يتبق لفريق الإمارات �سوى مباراتني،
ولديه  10نقاط فقط ما يعني �أنه يف حال الفوز يف املباراتني املتبقيتني لن
يتمكن من الو�صول لر�صيد فريق العروبة الثالث ع�شر  17نقطة ،والذي

انح�صرت بطاقة الهبوط الثانية بينه وبني الظفرة �صاحب ترتيب الثاين
ع�شر بر�صيد  18نقطة .ويف التقرير التايل تر�صد وكالة �أنباء الإمارات
"وام" �أبرز �أرقام و�إح�صائيات اجلولة  ..و�شهدت مباريات اجلولة ت�سجيل
 18هدفا كان �أكرثهم بلقاء عجمان والو�صل الذي انتهى بفوز عجمان 4
 -2وذل��ك مبجموع � 6أه��داف ،بينما كانت مباراتي العني مع الن�صر،
والعروبة مع الإمارات الأقل بواقع هدف يف كل منهما  ..كما �سجل الالعبني
الأجانب  17هدفا من �أ�صل  ،18حيث كان �سعيد جا�سم العب عجمان
املواطن الوحيد الذي �سجل يف اجلولة .ويف ما يتعلق بالأهداف من ركالت
اجلزاء فقد �شهدت اجلولة ت�سجيل � 4أهداف من ركالت جزاء ،كانت لكل
من يوري �سيزار العب �شباب الأهلي يف مرمى الظفرة ،وهدفان لرفائيل

دوب��اوال الع��ب خورفكان يف مرمى اجلزيرة وعلي م��دن الع��ب العروبة يف
مرمى الإمارات .وكان الفتا �أن فريق عجمان الذي ا�ستطاع �أن يلحق بفريق
الو�صل اخل�سارة الأوىل على ملعبه يف العام احلايل ،وكذلك حتقيقه 10
نقاط من �أ�صل  12نقطة على مالعب فرق بر دبي هذا املو�سم "الن�صر
والو�صل" حيث تعادل مع الو�صل يف لقاء الدور الأول ،وفاز عليه يف الدور
الثاين ،بينما فاز على الن�صر يف الدورين الأول والثاين .وحول البطاقات
ال���ص�ف��راء ف�ق��د ��ش�ه��دت اجل��ول��ة �إ� �ش �ه��ار  25ب�ط��اق��ة � �ص �ف��راء ،وبطاقتني
حمراوتني ،كانتا من ن�صيب كل من عبد اهلل �ساملني العب الوحدة ،ومامادو
كوليبايل العب اجلزيرة .وعلى الرغم من عدم ت�سجيله �أي �أهداف �إال �أن
البا كودجو العب العني حافظ على �صدارته لرتتيب الهدافني بر�صيد

 25هدفا ،يليه عمر خريبني العب الوحدة بر�صيد  14هدفا .وخالل
اجلولة �أي�ضا ا�ستطاع فريق خورفكان الفوز على اجلزيرة و�أن ي�ؤمن بقا�ؤه
يف م�سابقة دوري �أدن��وك للمحرتفني بعدما رفع ر�صيده �إىل النقطة 25
يف املركز احلادي ع�شر .وجاء جدول ترتيب اجلولة عقب اخلتام كالتايل:
العني يوا�صل ال�صدارة بـ  61نقطة ،ال�شارقة ثانيا  51نقطة ،والوحدة
ثالثا  49نقطة ،اجلزيرة رابعا  45نقطة� ،شباب الأهلي خام�سا 36
نقطة ،عجمان �ساد�سا  32نقطة ،الن�صر �سابعا  32نقطة ،الو�صل ثامنا
 32نقطة ،بني يا�س تا�سعا  30نقطة ،كلباء عا�شرا  27نقطة ،خورفكان
حادي ع�شر  25نقطة ،الظفرة ثاين ع�شر  18نقطة ،العروبة ثالث ع�شر
 17نقطة ،الإمارات رابع ع�شر  10نقاط.

رابطة الدوري الإجنليزي تعطي موافقة
م�شروطة على بيع ديربي كاونتي
�أعطت رابطة ال��دوري الإجنليزي لكرة القدم موافقتها امل�شروطة على وق��ال��ت كوانتوما التي تتوىل الإ� �ش��راف على احل��را��س��ة املفرو�ضة على
اق�تراح رجل الأعمال الأمريكي كري�س كري�شرن لال�ستحواذ على نادي ديربي كاونتي �إن "ال�صفقة �ستكتمل يف حال بيع الإ�ستاد وموافقة رابطة
ديربي كاونتي.
الدوري الإجنليزي واحل�صول على موافقة الدائن".
قال القائمون على ت�سيري �ش�ؤون النادي الإجنليزي عقب و�ضعه حتت وقال كري�شرن ،الذي مت اختياره ك�أف�ضل �صاخب عر�ض يف �أبريل ني�سان
احلرا�سة �إنهم "تبادلوا عقود بيع النادي مع امل�شرتي ،مع توقع اكتمال املا�ضي� ،إن فريق العمل معه �سريكز الآن على �إع��ادة بناء الفريق الذي
ال�صفقة بحلول  31مايو� -أيار اجلاري".
هبط �إىل الدرجة الثالثة ال�شهر املا�ضي.
ً
وقالت الرابطة يف بيان "جمل�س �إدارة رابطة ال��دوري الإجنليزي لكرة وق��ال كري�شرن ( 34ع��ام�ا) على تويرت "كانت ف�ترة م��ؤمل��ة للجميع
ال�ق��دم �أع�ط��ى ال�ي��وم موافقته امل���ش��روط��ة على اال��س�ت�ح��واذ امل�ق�ترح من وبو�سعي القول �أنني �آم��ل يف �أن تكون هذه هي �أ�صعب �صفقة يجب �أن
قبل ال�شركة التي ي�سيطر عليها كري�س كري�شرن (�9سي.كيه �سبورت�س �أبرمها منذ فرتة طويلة جداً".
هولدينجز ليمتد) على نادي ديربي كاونتي لكرة القدم.
ومت خ�صم م��ا �إج�م��ال�ي��ه  21نقطة م��ن ر��ص�ي��د دي��رب��ي ،ال ��ذي يقوده
"وبالتايل ،ف ��إن املوافقة النهائية تخ�ضع ال�ستكمال ال�سيد كري�شرن وي��ن روين مهاجم �إجن�ل�ترا ومان�ش�سرت يونايتد ال�سابق ،يف عقوبتني
التفاق �شراء الأ�صول وال�صفقة التي يتم ابرامها حاليا فيما يتعلق بعقد منف�صلتني بعد و�ضعه حتت احلرا�سة وملخالفته اللوائح املالية يف مطلع
�إيجار اال�ستاد بحلول  31مايو ."2022
املو�سم احلايل كما مت منعه من �إبرام تعاقدات.

جا�سكيه يف�سد عودة ميدفيديف �إىل منتخبنا للألعاب الإلكرتونية ي�ستعد
للخليجية مبع�سكرين يف دبي والكويت
املالعب يف بطولة جنيف
تعر�ض دانييل ميدفيديف امل�صنف
الثاين عاملياً للخ�سارة  2-6و6-7
�أم ��ام الفرن�سي ري���ش��ار جا�سكيه يف
بطولة جنيف املفتوحة للتن�س بعد
عودته للم�شاركة يف بطوالت العبي
التن�س املحرتفني ،بعد �أن �أم�ضى
�ستة �أ�سابيع يتعافى عقب خ�ضوعه
جلراحة فتق.
وك ��ان ال��رو� �س��ي م�ي��دف�ي��دي��ف بطل
�أم ��ري� �ك ��ا امل �ف �ت��وح��ة ق ��د غ � ��اب عن
امل�لاع��ب بعد خ�ضوعه جل��راح��ة يف
�أعقاب دور الثمانية لبطولة ميامي
املفتوحة.
وب� ��دا ال�ل�اع ��ب ال �ب��ال��غ م ��ن العمر
 26عاماً بعيداً عن م�ستواه يف �أول
مباراة له بعد العودة ،وكان جا�سكيه
يف حالة ت�ألق ،حيث وا�صل ال�ضغط
للتغلب ع�ل��ى مناف�سه ال��رو��س��ي يف
امل�ج�م��وع��ة الأوىل ق�ب��ل �أن يتقدم
 1-3يف املجموعة الثانية.
وو� �ص ��ل م �ي��دف �ي��دي��ف �إىل �إيقاعه
ب�ضربة �أم��ام�ي��ة ق��وي��ة ث��م ب�إر�سال
ق � ��وي ،وف � ��از ب ��الأ�� �ش ��واط الثالثة
التالية بعد �أن ب��د�أ يف �إظهار ملحات
من م�ستواه ال��ذي كان يقدمه قبل
خ���ض��وع��ه ل�ل�ج��راح��ة وب ��د�أ ي�ضغط
من �أج��ل خو�ض جمموعة فا�صلة،
لكن جا�سكيه انت�صر  5-7يف �شوط

•• دبي-وام:

يوا�صل منتخبنا الوطني للألعاب الإلكرتونية ا�ستعداداته للم�شاركة يف
دورة الألعاب اخلليجية بالكويت من خالل �إقامة مع�سكرين �أحدهما يف دبي
والثاين يف الكويت ،حيث تنطلق مناف�سات الألعاب الإليكرتونية يف  23مايو
اجلاري.
و�أو�ضح �سعيد الطاهر الأمني العام الحتاد الإمارات للريا�ضيات االلكرتونية
�أن م�شاركة منتخب الإمارات �ستكون من خالل  7العبني ميثلون فريقني،
الأول للعبة الأ� �س��اط�ير ،ب��واق��ع  5الع�ب�ين ،ه��م بطي امل�ن���ص��وري ،وخليفة
ال �ظ��اه��ري ،وع�ي���س��ى ال �ظ��اه��ري ،وحم �م��د امل �ط��رو� �ش��ي ،وف��ار���س املزروعي،
�أم��ا الفريق ال�ث��اين للعبة ك��رة ال�ق��دم في�شارك بالعبني اثنني هما �أحمد
ال�سويدي ،و�سامل احلمادي ،الفتا �إىل �أن كل فريق لديه مدربه والإداري
اخلا�ص به .وتنطلق مناف�سات كرة القدم يف  23مايو اجلاري ،بينما تنطلق
مناف�سات لعبة الأ�ساطري يوم  24من ال�شهر نف�سه ،حيث �ستكون امل�شاركة

ه��ي الأوىل م��ن نوعها ل�ل�إم��ارات يف بطولة خارجية عقب ت�أ�سي�س احتاد
الإم��ارات للريا�ضات االلكرتونية .وفيما يتعلق بجدول مباريات منتخبنا
الوطني �أو�ضح الأم�ين العام الحتاد الإم��ارات للريا�ضيات الإلكرتونية� ،أن
هناك اجتماعا للجنة الفنية للعبة �سيعقد يوم  21مايو اجلاري لتحديد
�آلية امل�شاركة جلميع املنتخبات امل�شاركة وهي الإمارات وال�سعودية والكويت
وعمان وقطر والبحرين وبالن�سبة لتفا�صيل مع�سكري دبي والكويت �أو�ضح �أن
مع�سكر دبي خم�ص�ص لفريق لعبة الأ�ساطري حيث يبد�أ املع�سكر يوم غد 19
مايو ،وي�ستمر حتى يوم  22من ال�شهر نف�سه على �أن يعقبه ال�سفر ا�ستعدادا،
للم�شاركة� ،أما فريق كرة القدم فيغادر �إىل الكويت اليوم اخلمي�س ،لإقامة
مع�سكر ملدة يومني �أي�ضا هناك قبل انطالقة املناف�سات من �أجل التعرف على
النظام االلكرتوين للبطولة .و�أ�شار الأمني العام الحتاد الإمارات للريا�ضات
الإلكرتونية �إىل �أن هناك �أي�ضا ممثلني للإمارات يف البطولة وهما �سعيد
الكتبي ،وحممد الكربي ،من خالل اللجنة الفنية ،م�ؤكدا �أن اجلميع ي�سعى
لرفع علم الدولة يف الدورة اخلليجية وحتقيق �أف�ضل نتائج.

اليابان ت�ؤكد مقاربتها ال�ست�ضافة ك�أ�س �آ�سيا 2023
ك�سر الإر�سال.
وب �ه ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة ،ح �ق��ق جا�سكيه
( 35ع� ��ام � �اً) ف� � ��وزه الأول منذ
 2005على الع��ب م��ن ب�ين �أول
اثنني يف الت�صنيف العاملي و�ضمن

مكاناً يف دور الثمانية حيث �سيلتقي
مع الإي�ط��ايل ماركو ت�شيكيناتو �أو
البولندي كميل ماي�شاك.
و�سيدخل ميدفيديف ،الذي بلغ دور
الثمانية يف بطولة فرن�سا املفتوحة

ل �ل �م��رة الأوىل يف م���س�يرت��ه العام
امل��ا� �ض��ي ،ب�ط��ول��ة ه��ذا ال �ع��ام والتي
�ستنطلق ي ��وم الأح� ��د امل �ق �ب��ل ،دون
ا�ستعداد "كاف" ب�سبب قلة املباريات
التي خا�ضها يف الفرتة الأخرية.

ك�شف رئي�س االحتاد الياباين لكرة القدم كوزو تا�شيما �أنه متت مقاربة بالده
من �أج��ل ا�ست�ضافة ك�أ�س ا�سيا  2023بعد ان�سحاب ال�صني ب�سبب تداعيات
فريو�س كورونا.
ونقلت �صحيفة "نيكاي �سبورت�س" اليابانية عن تا�شيما �أن االحت��اد اال�سيوي
للعبة توا�صل مع االحتاد الياباين لإمكانية تنظيم البطولة القارية ،وقال يف
هذا ال�صدد "لقد متت مقاربتنا� .إذا قدر لليابان ا�ست�ضافة البطولة� ،سيكون
الأمر مثريا دون �أدنى �شك".
واعتذرت ال�صني عن عدم ا�ست�ضافة ك�أ�س �آ�سيا ب�سبب تداعيات جائحة كوفيد-
 ،19ح�سب ما �أعلن االحتاد القاري ال�سبت املا�ضي ،يف وقت تكافح البالد �أ�سو�أ
انت�شار لفريو�س كورونا منذ بدء فرتة تف�شيه.
وكان من املقرر �أن تقام البطولة يف  10مدن خالل الفرتة من  16حزيران/
يونيو �إىل  16متوز/يوليو  2023مب�شاركة  24منتخباً ،وذلك بعد اختيار

ال�صني م��ن �أج��ل اال�ست�ضافة يف  5حزيران/يونيو  2019خ�لال االجتماع
اال�ستثنائي للجمعة العمومية يف باري�س.
وت�ضاف ك�أ�س �آ�سيا �إىل �سل�سلة �أح��داث يف ال�صني واجهت االلغاء او الت�أجيل،
�أبرزها دورة الألعاب الآ�سيوية "هانغجو  "2022التي كانت مقررة يف �أيلول/
�سبتمرب ،على بعد  200كلم من �شنغهاي املت�ضررة من اجلائحة.
وكانت منتخبات ال�صني (كونها امل�ضيفة �سابقاً) واليابان و�سوريا وقطر وكوريا
اجلنوبية و�أ�سرتاليا و�إي ��ران والإم ��ارات وال�سعودية وال�ع��راق وعمان وفيتنام
ولبنان ،قد �ضمنت ت�أهلها اىل البطولة ،فيما من املقرر ان ت�ستكمل ت�صفيات
الدور الثالث بني  8و 14حزيران/يونيو بنظام التجمع.
وحتمل اليابان الرقم القيا�سي بعدد مرات اح��راز اللقب (� )4أم��ام ال�سعودية
و�إي� ��ران ( ،)3فيما �أح� ��رزت ق�ط��ر ال�ل�ق��ب الأول يف ت��اري�خ�ه��ا ع��ام  2019يف
الإمارات.

الفجر الريا�ضي
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«الإمارات للدراجات الهوائية» على �أعتاب حتقيق �إجناز كبري يف جولة �إيطاليا
اجلاري .فبعد انطالقة الفريق القوية ،وبف�ضل �أدائه يف ال�سباق اجلبلي وك��ان �أمل�ي��دا ق��د ح�صل على ج��ائ��زة الأداء القتايل بف�ضل �أدائ ��ه القوي املقبلة .لقد �ساعدتنا اللحظات ال�صعبة يف اجل��ول��ة على فهم �أنف�سنا
•• روما -وام:
يف املرحلة التا�سعة التي فاز فيها باملركز اخلام�س ،يحتل �أمليدا الآن املركز يف املرحلة التا�سعة من اجل��ول��ة� ،إذ ح�صل على  75%من الأ�صوات .وقدراتنا ،وقد مدَّتني هذه اللحظات بالثقة بقدرة الفريق على حتقيق
م��ع و��ص��ول ت�شكيلة ف��ري��ق الإم� ��ارات ل�ل��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة �إىل املرحلة الثاين يف الت�صنيف العام مت�أخراً بفارق  12ثانية عن مناف�سه خوان ومن �ش�أن هذا امل�ستوى من العزمية �أن ي�ساعده يف املراحل املتبقية من الفوز يف الن�صف الثاين من اجلولة".
اجل��ول��ة ،وال�سيما و�أن��ه يركز ج�ه��وده كلها على حتقيق ال�ف��وز واعتالء وك��ان ٌّ
العا�شرة من جولة �إيطاليا ،ت�سود م�شاعر الثقة واحلما�س يف مع�سكر بيدرو لوبيز /تريك�-سيغافريدو /الذي يت�صدر الت�صنيف.
كل من فريناندو غافرييا وديفيد فورمولو من فريق الإمارات
الفريق بف�ضل الأداء القوي ال��ذي قدمه عدد من الدراجني� ،إذ يحتل ويتطلع �أمليدا �إىل تقدمي عر�ض قوي مي ِّكنه من انتزاع القمي�ص الوردي من�صة التتويج النهائية.
للدراجات الهوائية قد اعتليا من�صة التتويج �أي�ضا يف مراحل جولة
الفريق املركز الثاين يف الت�صنيف العام ،ف� ً
ضال عن اعتالء دراجيه ملن�صة من مناف�سه خوان يف املراحل اجلبلية املقبلة التي تنا�سب ق��درات جنم وتعليقاً على نتائجه اجليدة ،قال جواو �أمليدا " :نخو�ض مغامرة مذهلة �إيطاليا حتى الآن� ،إذ فاز غافرييا باملركزين الثاين والثالث يف املرحلتني
التتويج  3مرات حتى الآن يف املراحل الت�سع الأوىل.
فريق الإم��ارات ،وهو يركز على املراحل من � 14إىل  17التي تقام يف يف جولة �إيطاليا حتى الآن� ،سواء على امل�ستوى الفردي لكل منا �أو على الثالثة واخلام�سة على التوايل ،بينما قدم فورمولو �أداء قويا يف املرحلة
وين�صب الرتكيز الآن على ج��واو �أمليدا ال��ذي مت َّكن من تعزيز فر�صه نهاية هذا الأ�سبوع اجلاري ،ومن املتوقع �أن تعزز فر�صه للفوز بقمي�ص م�ستوى الفريق ب�أكمله ،حيث مت َّكنا من حتقيق نتائج متقدمة ،ون�سعى ال�سابعة م��ن اجل��ول��ة .وك��ان غافرييا ق��د �أو��ش��ك على ال�ف��وز يف املرحلة
بالفوز واعتالء من�صة التتويج النهائية يف مرحلة فريونا يف  29مايو الت�صنيف العام الوردي.
�إىل حتقيق نتائج �أف�ضل واعتالء من�صة التتويج مرات عديدة يف املراحل اخلام�سة ،قبل �أن يتجاوزه مناف�سه �أرنو دميار بعد �أداء تكتيكي قوي.

باتلر يقود ميامي حل�سم املواجهة الأوىل �ضد �سلتيك�س
ق ��اد ج�ي�م��ي ب��ات�ل��ر ف��ري�ق��ه ميامي
هيت �إىل ح�سم املواجهة الأوىل يف
الدور النهائي للمنطقة ال�شرقية
يف دوري ك ��رة ال���س�ل��ة الأمريكي
للمحرتفني �أم��ام �ضيفه بو�سطن
�سلتيك�س  107-118بت�سجيله
 41نقطة .
و�ساهم باتلر ب�شكل كبري يف العودة
القوية مليامي يف ال�شوط الثاين
م ��ن امل� �ب ��اراة خ���ص��و��ص��ا يف الربع
ال �ث��ال��ث ال � ��ذي ك �� �س �ب��ه 14-39
بعدما فر�ض ال�ضيوف �أف�ضليتهم
يف ال �� �ش��وط الأول ب �ف��ارق ثماين
نقاط (.)54-62
وح �ق��ق ب��ات �ل��ر ت���س��ع م �ت��اب �ع��ات مع
خ�م����س مت ��ري ��رات ح��ا��س�م��ة وارب ��ع
� �س��رق��ات ،و�أ�� �ض ��اف ال �ب��دي��ل تايلر
ه �ي ��رو  18ن� �ق� �ط ��ة م � ��ع ثماين
م �ت��اب �ع��ات ،وغ ��اي ��ب ف�ن���س�ن��ت 17
نقطة.
وع �ل��ق ب��ات �ل��ر ع �ل��ى �أدائ� � ��ه الرائع
ق��ائ�ل�ا "كان ي�ت�ع�ين ع�ل�ي�ن��ا ال ��رد،
وه��ذا م��ا غ�َّي�رَّ الأم� ��ور .ك��ان يجب
�أن نلعب ب�ق��وة .بذلنا الكثري من
اجلهد .لقد كانت م�ب��اراة مرهقة

�ضد ه�ؤالء الالعبني (�سلتيك�س).
و�سيكون الأم��ر كذلك يف كل مرة
نلتقي فيها".
و�أ� � �ض ��اف "جعلنا امل � �ب ��اراة �سهلة
وب�سيطة وا�ستفدنا من �أخطائهم.
ه��ذا م��ا ت�غ�ير يف ال���ش��وط الثاين.
مل �أغ�ي�ر �أي � �ش��يء .وا��ص�ل��ت لعب
كرة ال�سلة بالطريقة ال�صحيحة.
ال�ت���س�ج�ي��ل ع �ن��دم��ا �أك � ��ون متاحا،
والتمرير للزميل غري املراقب".
وحاول �سلتيك�س الذي ت�أثر بغياب
ماركو�س �سمارت ب�سبب اال�صابة
و�آل ه��ورف��ورد ب�سبب بروتوكول
"كوفيد ،"-19ت��دارك املوقف يف
الربع الأخ�ير حيث دخله متخلفا
بفارق  17نقطة ( ،)93-76لكن
دون جدوى رغم ح�سمه يف �صاحله
.25-31
و� �ض��رب ج��اي���س��ون ت��ات��وم ب �ق��وة يف
ال �� �ش ��وط الأول ب�ت���س�ج�ي�ل��ه 21
نقطة يف �أعلى غلة له يف الربعني
الأول�ي�ن يف م�سريته االحرتافية
يف الأدوار الإق�صائية ،لكنه اكتفى
ب�ت���س�ج�ي��ل رم �ي �ت�ين ح��رت�ين فقط
يف ال��رب��ع ال�ث��ال��ث قبل �أن ي�ضيفه

بينها  12مليامي هيت منها ت�سع
يف ال���ش��وط ال �ث��اين م�ق��اب��ل ثماين
هجمات مرتدة ل�سلتيك�س.
وت� ��أل ��ق جن ��م ه �ي��ت ب� ��ام �أدي �ب ��اي ��و،
�صاحب  10نقاط فقط يف املباراة،
يف الهجمات املرتدة بت�صديه لأربع
حماوالت لل�ضيوف.
يف املقابل ،قال مدرب ميامي هيت
�إري � ��ك ��س�ب��وي�ل���س�ترا "الالعبون
�أ�صيبوا بخيبة �أم��ل حقا يف نهاية
ال�شوط الأول ،بالكاد كنت بحاجة
�إىل ق��ول �أي � �ش��يء .ك��ان اجلميع
حم� �ب� �ط�ي�ن ح � � ًق� ��ا م � ��ن تركيزنا
وجهودنا الدفاعية".
و�أ� �ش��اد �سبويل�سرتا ال ��ذي افتقد
فريقه خدمات جنمه الآخ��ر كايل
الوري امل �� �ص ��اب ،ب �ب��ات �ل��ر قائال:
"لقد �أل �ه ��م ج�ي�م��ي اجل �م �ي��ع يف
ال��رب��ع الثالث .يف ك��ل م��رة عندما
كنا بحاجة �إىل التحكم �أو ت�سجيل
رم�ي��ات حا�سمة� ،أو ات�خ��اذ القرار
ال�صحيح ،ك��ان��ت ب�صمات �أ�صابع
�ست نقاط يف الربع الأخري منهيا ث �م��اين م�ت��اب�ع��ات و� �س��ت متريرات ل �ل �خ��ا� �س��ر م ��ع  24ن �ق �ط��ة و 10بايتون بريت�شارد  18نقطة.
جيمي عليها".
امل�ب��اراة �أف�ضل م�سجل يف �صفوف حا�سمة.
من
مرتدة
م�ت��اب�ع��ات ،وروب� ��رت ول�ي��ام����س  18و�شهدت املباراة هجمات
يف املقابل� ،أع��رب م��درب �سلتيك�س
�سلتيك�س بر�صيد  29نقطة مع و�أ�ضاف جايلن براون "دابل دابل" نقطة مع ت�سع متابعات والبديل الفريقني و��ص��ل ع��دده��ا اىل � 20إميي �أودوك��ا عن ا�ستيائه خل�سارة
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فريقه بعد ك�سبه ثالثة ارب��اع يف
املباراة.
وق ��ال �أودوك � ��ا ال ��ذي ج ��رد فريقه
ميلووكي باك�س وجنمه العمالق
ال �ي��ون��اين ي��ان�ي����س �أنتيتوكومنبو
م ��ن ال �ل �ق��ب يف ن �� �ص��ف النهائي
(ربع نهائي ال��دوري) "لقد فقدنا
رباطة ج�أ�شنا يف الربع الثالث .من
ال���ص�ع��ب ال �ع��ودة يف النتيجة بعد
خ�سارتنا ال��رب��ع الثالث 39-14
واكتفائنا بت�سجيل حماولتني من
�أ� �ص��ل  .15ك ��ان ل�ل�ي��اق��ة البدنية
دور كبري يف ح�سم النتيجة .لقد
فر�ضوا �إرادتهم .يف الربع الأخري،
قل�صنا ال �ف��ارق �إىل ث�م��اين نقاط
وت �� �س��ع ن �ق ��اط ،ل�ك�ن�ه��م زادوا من
كثافتهم مرة �أخرى .هذا ما �صنع
الفارق " .وتقام املباراة الثانية يف
ميامي �أي�ضا اليوم اخلمي�س.
وي � �ت � �ج ��دد ال � �ل � �ق ��اء ب �ي��ن ميامي
وبو�سطن يف �إعادة لنهائي املنطقة
ال�شرقية لعام  2020عندما ح�سم
هيت ال�سل�سة  2-4يف طريقه اىل
ال�ن�ه��ائ��ي ال ��ذي خ���س��ره ��ض��د لو�س
�أجنل�س ليكرز.

كلوب :فر�صة ليفربول للفوز بالربميريليغ الربازيل ت�ستدعي مدافع براغانتينو
غري حمتملة لكنها ممكنة
ملواجهتي كوريا اجلنوبية واليابان

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول �إن فر�صة خطف فريقه لقب الدوري الإجنليزي املمتاز للهروب من الهبوط".
لكرة القدم من مان�ش�سرت �سيتي يف اجلولة الأخرية يوم الأحد املقبل "غري حمتملة لكنها و�أ�ضاف م�شريا �إىل �إبعاد جون �ستونز الكرة من على خط املرمى يف مباراة �سيتي وليفربول
ممكنة".
يف " 2019لكنها كرة القدم� .أتذكر عندما فاز �سيتي باللقب (يف  ،)2019كان ب�سبب 11
وفاز ليفربول  1-2على م�ضيفه �ساوثامبتون لي�صبح على بعد نقطة واحدة خلف �سيتي مليمرتا".
قبل اجلولة الأخ�ي�رة .ويحتاج ليفربول للفوز على وولفرهامبتون يف
و�أ�شار كلوب �إىل �أنه يتوقع �أجواء حما�سية يف �أنفيلد يف اجلولة الأخرية.
معقل ليفربول "الأنفيلد" و�أال ينت�صر مان�ش�سرت �سيتي على
وقال "لو �أراد البع�ض �أن ن�صبح �أبطاال ،فيجب علينا الفوز �أوال وح�صول �أ�ستون فيال على
�ضيفه �أ�ستون فيال.
نقطة واحدة من �سيتي".
قائد
�يرارد
ج
�ستيفن
�درب
�
مل
ا
بقيادة
فيال،
ويلعب �أ�ستون
وتابع "كلنا نعلم �أننا لن ن�ست�سلم� .سنحاول� ،ستكون مباراة على �أر�ضنا ،مباراتنا الأخرية
ليفربول ال�سابق� ،أمام برينلي املتعرث ،يوم اخلمي�س ،قبل
على ملعبنا يف املو�سم .الأجواء �ستكون ا�ستثنائية و�سنحاول ا�ستغاللها".
التوجه �إىل ملعب االحت��اد ملواجهة فريق امل��درب بيب
و�أ�ضاف" :يجب علينا القيام بعملنا .كرة القدم ت�صبح معقدة يف بع�ض الأحيان.
غوارديوال.
�أ�ستون فيال �سيلعب يوم اخلمي�س ثم الأحد� .سرنى لكن يجب علينا الرتكيز على
والذي
،2020
يف
�دوري
�
ل
ا
بلقب
الفائز
كلوب
وق��ال
�أنف�سنا".
ي�سعى للفوز برباعية تاريخية�" :إنها مم�ك��ن ،غري
و�أراح يورغن كلوب ت�سعة من ت�شكيلة الفريق ال��ذي تغلب على ت�شيل�سي بركالت
حمتملة لكنها ممكنة .وهذا يكفي".
الرتجيح يف نهائي ك�أ�س االحتاد الإجنليزي يوم ال�سبت املا�ضي حيث غاب فريجيل فان
و�أ��ض��اف امل��درب الأمل��اين "بالت�أكيد غري حمتملة
ديك وحممد �صالح للإ�صابة �إىل جانب جمموعة �أخرى متت �إراحتها.
لأن �سيتي �سيلعب على �أر�ضه �أمام
وبدا القرار حمل ت�سا�ؤل عندما تقدم �ساوثامبتون يف الدقيقة  13بوا�سطة هدف رائع
�أ� �س �ت ��ون ف �ي�لا ال � ��ذي يخو�ض
من ناثان ريدموند.
مباراة يوم اخلمي�س� .ستكون
ومت �إلغاء هدف �سجله روبرتو فريمينو ،الذي قاد خط الهجوم يف غياب �ساديو ماين،
مباراة �صعبة �أمام برينلي
من �ضربة ر�أ�س بداعي الت�سلل مع �سعي ال�ضيوف للعودة ب�سرعة �إىل �أجواء املباراة.
ال� ��ذي يكافح
لكن ليفربول ،ال��ذي �سيواجه ري��ال مدريد يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا
يوم  28مايو اجلاري ،تعادل بعدها بنحو  14دقيقة بوا�سطة تاكومي
مينامينو ،لي�شارك منذ البداية لأول مرة مع الفريق يف الدوري
منذ � 18شهرا بعد �أن �أط�ل��ق ت�سديدة ق��وي��ة ب��اجت��اه القائم
القريب .وا�ضطر كلوب ال�ستبدال املدافع جو غوميز ،الذي
تعرثت م�سريته مع ليفربول ب�سبب كرثة الإ�صابات ،بني
ال�شوطني بعد تعر�ضه لإ�صابة يف الكاحل قبل نهاية
ال�شوط الأول مبا�شرة.
و�أدى ه��دف ال�ت�ع��ادل �إىل خ��روج �ساوثامبتون من
�أج��واء اللقاء ليقتن�ص ليفربول النقاط الثالث
عندما نفذ كو�ستا�س ت�سيميكا�س رك�ل��ة ركنية
ل�ي�ق��اب�ل�ه��ا ج��وي��ل م��ات�ي��ب ب���ض��رب��ة ر�أ�� ��س يف
ال�شباك.
ومل ي� �ق ��دم � �س��اوث��ام �ب �ت��ون العر�ض
امل� ��أم ��ول م�ن��ه ومل ي��واج��ه ليفربول
�صعوبة كبرية فيما تبقى من املباراة
ا� �س �ت �ع��دادا مل��ا مي�ك��ن �أن ي �ك��ون يوما
ختاميا للمو�سم يت�سم بالتوتر.
و�أ� �ش ��اد جيم�س م�ي�ل�نر ( 36عاما)،
والذي �شارك منذ البداية مع ليفربول
يف ح ��دث ن� ��ادر ه ��ذا امل��و� �س��م ،بالالعبني
االحتياطيني وال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي تعاملوا بها مع
ال�ل�ق��اء .وق��ال "�إنهم الع�ب��ون رائ �ع��ون .رمب��ا مل يقدموا
نف�س امل�ستوى املطلوب (يف مثل هذه املباريات) لكنك ت�شاهد
م�ستواهم يف التدريبات كل يوم وميكن للجميع ر�ؤي��ة ذلك
عندما احتاج الفريق لهم.
"�إنها جمموعة متميزة وحتمل خ�صو�صية وكذلك النادي.
نقاتل حتى النهاية ونوا�صل ال�سعي .كل ما ميكننا فعله هو �أن
من�ضي قدما �إىل �أبعد مدى".

�أ� �ض��اف امل�ن�ت�خ��ب ال�برازي �ل��ي امل��داف��ع ال �� �ش��اب لنادي
براغانتينو الربازيلي ،ليو �أورتيز ،للقائمة امل�ستدعاة
ملواجهتي كوريا اجلنوبية واليابان الوديتني يف بداية
التح�ضري ملونديال  2022بقطر يف نوفمرب(ت�شرين
الثاين) املقبل.
وق��رر �أدي�ن��ور ليوناردو بات�شي ‘تيتي’ ،املدير الفني
ل �ل�برازي��ل ،ا��س�ت��دع��اء ال�لاع��ب ��ص��اح��ب الـ 26عاماً
ل�ت��دع�ي��م ال ��دف ��اع ،ل�ترت�ف��ع ال�ق��ائ�م��ة �إىل  28العباً
لهاتني املواجهتني الوديتني ،رغم �أن قائمة املونديال
النهائي �ست�ضم  26العباً.
و��س�ي�ن���ض��م �أورت� �ي ��ز �إىل ت �ي��اغ��و ��س�ي�ل�ف��ا (ت�شيل�سي
الإجن �ل �ي��زي) وماركينيو�س (ب��اري����س ��س��ان جريمان
الفرن�سي) و�إي��در ميليتاو (ري��ال مدريد الإ�سباين)
وغ��اب��ري�ي��ل دو� ��س �سانتو�س (�أر� �س �ن��ال الإجنليزي)،
الذين مت ا�ستدعائهم بالفعل ملباراتي كوريا اجلنوبية
يف الثاين من يونيو (حزيران) املقبل ،واليابان بعدها
ب�أربعة �أيام.
ورغم �أن االحتاد الربازيلي مل يو�ضح يف بيانه �سبب
ه��ذا اال��س�ت��دع��اء� ،إال �أن �أع���ض��اء م��ن اللجنة الفنية
لـ"ال�سيلي�ساو" �أق��رت ب�أنها تخ�شى من �شعور بع�ض
الالعبني بالإرهاق ال�شديد ب�سبب توايل املباريات مع
�أنديتهم يف الأمتار الأخرية من املو�سم يف البطوالت
املختلفة.
من جانبه� ،أكد الالعب ال�شاب عقب قرار اال�ستدعاء
يف ر�سالة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي "�سعيد

للغاية ب��ال�ت��واج��د جم��ددا م��ع ه��ذه امل�ج�م��وع��ة .علي
العمل بقوة الآن مل�ساعدة املنتخب يف هذا العام املهم
للغاية".
وتعد هذه هي املرة الثالثة التي ي�ستدعى فيها املدافع
ال�شاب لـ"الكناري" ،حيث �أنه كان �ضمن ح�سابات تيتي
يف بطولة ك��وب��ا �أم��ري�ك��ا ال�ت��ي احت�ضنتها الربازيلي
�صيف العام املا�ضي ،ف� ً
ضال عن مواجهتي الأرجنتني
وبريو يف الت�صفيات امل�ؤهلة للمونديال القطري.
وب��الإ��ض��اف��ة لأورت �ي��ز� ،ست�ضم قائمة بطل ال�ع��امل 5
مرات لهاتني الوديتني �أي�ضاً  3العبني من الدوري
الربازيلي ،وه��م احلار�س ويفرتون ،والع��ب الو�سط
دانيلو (ثنائي باملريا�س) ،ف�ضال عن الظهري الأي�سر
لأتلتيكو مينريو ،جيلريمي �أرانا.
و��س�ي�ك��ون ع�ل��ى ال�لاع �ب�ين ال ��ذي �شملتهم القائمة
التوجه مبا�شرة لكوريا اجلنوبية يف  26مايو (�أيار)
اجل ��اري ،با�ستثناء العنا�صر التي �ستخو�ض نهائي
دوري الأبطال بني ليفربول الإجنليزي وريال مدريد
الإ�سباين يوم  28من ال�شهر اجلاري يف باري�س.
و� �س �ي �خ��و���ض "الكناري" م �ب��ارات�ي�ن �آخ ��رت�ي�ن �أم ��ام
الأرجنتني واملك�سيك يف �سبتمرب (�أيلول) املقبل ،قبل
الإعالن عن القائمة النهائية للمونديال.
و�ستلعب ال�برازي��ل �ضمن املجموعة ال�سابعة التي
ت�ضم �أي�ضاً منتخبات الكامريون و�صربيا و�سوي�سرا،
حيث �ستق�ص ال�شريط �أم��ام املنتخب ال�صربي ،ثم
�أمام �سوي�سرا ،و�أخرياً �ضد "الأ�سود غري املرو�ضة".

اكت�شاف دالفني عمرها  20مليون عام
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

اكت�شف باحثون مئات املتحجرات لدالفني مل تكن معروفة حتى ال�ي��وم ،كانت قبل ع�شرين مليون �سنة جتوب
املحيطات مبا فيها البحر الذي كان ّ
يغطي �سوي�سرا،على ما �أعلن باحثون من معهد الإحاثة يف جامعة زوريخ.
ّ
وبعد فح�ص نحو  300متحجرة تابعة حليتان ودالفني اك ُت�شفت يف �سوي�سرا ويعود تاريخها �إىل تلك املرحلة ،متكن
باحثون يف اجلامعة ال�سوي�سرية من حتديد نوعني مل يكونا معروفني �سابقاً ،على ما �أو�ضحت اجلامعة.
ومن خالل فح�ص بقايا الأ�سنان والفقرات والعظام املُكت�شفة يف طبقات الروا�سب البحرية ،عرث علماء املتحجرات
على عظام الأذن الداخلية التي نادراً ما يُعرث عليها ،و�أتاحت لهم تالياً ت�صنيف الأنواع.
وقال عامل املتحجرات غابرييل �أغريي يف بيان �أ�صدرته اجلامعة "جنحنا يف حتديد نوعني من الدالفني مل تكن
معروفة �سابقاً يف �سوي�سرا".
و�أعاد الباحثون بناء الأن�سجة الرخوة حول عظام الأذن و�أن�ش�أوا �صوراً ثالثية الأبعاد للزوائد ،وذلك با�ستخدام
الت�صوير الطبقي املربمج املكروي مب�ساعدة جهاز كمبيوتر ،وهي تقنية ت�صوير ثالثية الأبعاد.
و�أ�شار �أغريي �إىل �أنّ هذه اخلطوة �ساعدتهم ليحللوا ب�شكل �أف�ضل القدرات ال�سمعية للدالفني.
تو�صلوا �إىل �أنّ الأنواع املنقر�ضة التي
و�أو�ضح الباحثون يف درا�ستهم املن�شورة عرب موقع "بري جاي" العلمي �أنهم ّ
حددوها مرتبطة بحيتان العنرب والدالفني املوجودة حالياً.

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae
املكتب الرئي�سي �أبوظبي  :هاتف4488300:
دبي :هاتف - 2217155:فاك�س2210070 :
العني  :هاتف - 7663631:فاك�س7666518 :
املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:editors@alfajrnews.ae
طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

يقامر بـ � 360ألف دوالر � ِأر�سلت حل�سابه باخلط�أ

تتذوق �شيئني بنف�س الوقت بل�سانها امل�شقوق
ك�شفت �إحدى م�ستخدمات تيك توك عن قدرتها على تذوق �شيئني
بالوقت نف�سه بف�ضل ل�سانها امل�شقوق من املنت�صف.
بريانا ماري �شحادة فنانة من كاليفورنيا ،ق�سمت ل�سانها جراح ًيا
�إىل ق�سمني ل�سبب غري معروف ،والآن ميكنها فعل �أ�شياء رائعة
مثل تذوق نوعني خمتلفني من ال�صودا يف وقت واحد.
وح ��اول ��ت ب��ري��ان��ا ح���س��م ن �ق��ا���ش ا��س�ت�م��ر ع� �ق ��ودًا ح ��ول البيب�سي
والكوكاكوال و�أيهما �أك�ثر ح�لاوة .و يف مقطع فيديو على تيك
ت��وك ،ت�ضع ك�أ�سني من الكوال �أم��ام الكامريا ،ثم تغم�س جانبي
ل�سانها الذي ي�شبه ل�سان الزواحف يف امل�شروبني الغازيني ،بح�سب
موقع مانداتوري .وعلقت بريانا على مقطع الفيديو الذي حظي
مبتابعة كبرية من متابعيها على تيك ت��وك البالغ عددهم 1.7
مليون �شخ�ص " اعتقدت دائ ًما �أن الكوكاكوال كانت �أكرث حالوة
حتى جربت ذلك" .و�أ��ض��اف��ت "الطعم مت�شابه �إىل ح��د كبري"،
وذك��رت الحقاً يف التعليقات " كمالحظة جانبية ،الحظت املزيد
م��ن ال��وخ��ز ع�ل��ى ج��ان��ب واح ��د ،ي�ب��دو �أن البيب�سي ي�ح�ت��وي على
كربونات �أكرث على الرغم من �أنني فتحته �أو ًال".

تعاين من حالة تت�سبب يف ت�شقق جلدها وتك�سر عظامها

قامر رج��ل ي��اب��اين عمره  24ع��ام�اً ب�ـ 3ر 46مليون ين
(� 360ألف دوالر) كانت قد �أر�سلت �إليه عن طريق اخلط�أ
من �أموال الإغاثة اخلا�صة مبكافحة فريو�س كورونا من
جانب البلدة التي يعي�ش بها غربي اليابان ،ح�سبما نقلت
وكالة كيودو للأنباء عن م�صادر مطلعة الثالثاء.
وم��ن غري املرجح �أن يتمكن الرجل من �إع��ادة الأموال
التي حولتها �إليه بلدة "�أبو" يف مقاطعة ياماجوت�شي عن
طريق اخلط�أ ،بح�سب حماميه .وقال املحامي يف م�ؤمتر
�صحفي �إن الرجل �أخ�بره �أن��ه نقل الأم��وال من ح�سابه
با�ستخدام هاتفه ال��ذك��ي .و�أو� �ض��ح امل�ح��ام��ي �أن الرجل
يعي�ش مبفرده وال يعتقد �أن �أحدا �آخر متورط يف الأمر.
وي��وم اخلمي�س امل��ا��ض��ي ،رف�ع��ت ال�ب�ل��دة دع��وى ق�ضائية
�ضد ال��رج��ل للح�صول على ح��وايل  51مليون ي��ن هي
الأموال التي �أر�سلت �إليه بالكامل بالإ�ضافة �إىل الر�سوم
القانونية .ووفقاً للبلدة ،رف�ض الرجل �إع��ادة الأموال،
ق��ائ�ل ً
ا �إن �ه��ا "نقلت م��ن ح���س��اب��ي وال مي�ك��ن �إعادتها".
و�أ�ضاف�" :س�أكفر عن خطاياي".

تتحدى توقعات الأطباء ب�إجناب � 9أطفال

ك��ان��ت ك�ل��وي ل��وران����س طفلة طبيعية ون�شطة ،مل ي�سبق لها �أن
عانت من �أي م�شاكل �صحية ،ولكن يف �سن احلادية ع�شرة ،بد�أت
مفا�صلها ب�إ�صدار �صوت طقطقة مرتفع.
ومنذ ذلك احلني تعاين كلوي من �آالم حادة يف العظام وت�شققات
ومتدد يف اجللد ،حتى عندما تقوم ب�أب�سط الأ�شياء.
وق��د �أم�ضت كلوي �أوق��ات طويلة وه��ي حبي�سة الفرا�ش ،وفوتت
عامني من املدر�سة الثانوية نتيجة حلالتها املتفاقمة التي عزا
الأطباء �سببها �إىل طفرة نادرة يف النمو.
وا�ستمرت كلوي بال�شعور بالآالم املرتافقة مع الت�شققات يف وجهها،
قبل �أن تنتقل هذه الآالم امل�ضنية �إىل ركبتيها.
ومل ينجح الأط �ب��اء بت�شخي�ص ح��ال��ة ك�ل��وي ح�ت��ى ��س��ن الثانية
والع�شرين حيث قالوا �إنها تعاين من متالزمة �إيلرز دانلو�س التي
ت�ؤثر على الأن�سجة ال�ضامة التي تدعم اجللد والأوتار والأوعية
الدموية والأع�ضاء والعظام ،مما ي ��ؤدي �إىل زي��ادة نطاق حركة
املفا�صل ومت��دد اجللد وه�شا�شته .ول�سوء احل��ظ� ،سيتعني على
كلوي التعاي�ش مع مر�ضها طيلة عمرها ،لأن العلم مل يتو�صل �إىل
عالج له حتى الآن .ومع ذلك ،يقول الأطباء �إن العالج الطبيعي
ميكن �أن ي�ساعد يف تقوية املفا�صل �إىل حد ما.

حتدت امر�أة بريطانية كل التوقعات و�أ�صبحت �أماً لت�سعة
�أطفال ،بعدما قال لها الأطباء �إنها لن تكون قادرة على
الإجناب ب�سبب معاناتها من ا�ضطراب الطعام احلاد.
كانت ليا وليامز تعاين من حالة �صحية رديئة للغاية،
جعلتها تفقد ال�شهية وهي ال تزال يف ريعان �شبابها .ففي
�سن الع�شرين �أ�صيبت امل��ر�أة با�ضطرابات ح��ادة جعلتها
تفقد �شهيتها جت��اه ال�ط�ع��ام .ونتيجة ل��ذل��ك ،تدهورت
�صحة امل� ��ر�أة �شيئاً ف���ش�ي�ئ�اً ،وع��ان��ت م��ن ف �ق��دان ح��اد يف
ال��وزن .وعلى الرغم مما كانت تعاين من وهن و�ضعف
يف ج���س��ده��ا� � ،ش��اءت الأق� ��دار ب� ��أن حت�م��ل بطفلها الأول
"جيكوب" .وبعد �أن ازداد و�ضعها ال�صحي �سوءاً خا�صة
بعد توقف الدورة ال�شهرية لديها ،بد�أت ليا بالتعايف �شيئاً
ف�شيئاً يف �سن الرابعة والع�شرين.
والآن ،بعد زه��اء عقدين م��ن ال��زم��ان� ،أجن�ب��ت ليا التي
تبلغ من العمر  40عاماً ،ثمانية �أطفال �آخرين ترتاوح
�أعمارهم بني  15عاماً و � 4أ�شهر.
وتقول ليا متحدثة عن جتربتها " :مل �أتخيل يوماً �أن
يكون لدي عائلة كبرية .خا�صة بعد �أن قال يل الأطباء
�إنني لن �أمتكن من �إجناب املزيد من الأطفال"

بيع غيتار يرمز النف�صال فرقة �أوا�سي�س يف مزاد
مت ب�ي��ع ج�ي�ت��ار ن��وي��ل ج��االج��ر م ��ؤل��ف الأغ� ��اين وع ��ازف اجليتار
الرئي�سي ال�سابق بفرقة "�أوا�سي�س" يف م��زاد يف ب��اري����س مقابل
 385500يورو ( 406500دوالر) .ومل تدل دار "درو" للمزادات
بتفا�صيل عن م�شرتي اجليتار الأح�م��ر من ط��راز "جيب�سون �إي
�إ�س ،"355-الذي مت ترميمه بعدما تعر�ض لأ�ضرار.
وقيل �إنه مت ك�سر اجليتار ليلة انف�صال فرقة الروك الربيطانية يف
 2009ويعترب حمبو الفرقة اجليتار مبثابة رمز النف�صال الفرقة،
حيث �أنهى ال�شقيقان نويل وليام جاالجر يف نهاية املطاف تعاونهما
يف الفرقة �إث��ر �سل�سلة م��ن اخل�لاف��ات .و�أل�غ��ت "�أوا�سي�س" ،التي
�أنتجت �سل�سلة من الأغاين الناجحة ومت ت�أ�سي�سها يف مان�ش�سرت يف
مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي ،حف ً
ال يف باري�س �سبق االنف�صال.
ويعتقد حمبو الفرقة �أن ليام حطم جيتار نويل �أثناء �شجارهما.

التلوث يقتل  9ماليني �شخ�ص �سنويا

جيجي جورجيو�س خالل ح�ضورها احتفال جمعية القلب الأمريكية لالحتفال بالذكرى ال�سنوية الع�شرين لتجربة
مو�سيقى جمموعة الف�ساتني احلمراء يف لو�س �أجنلو�س  ،كاليفورنيا .ا ف ب

ح�سني �أبو حجاج م�سرتيح جديد يف م�صر ا�ستوىل على  50مليونا بيال حديد ب�إطاللة عربية
يعلن اعتزاله

رغ��م ال�ن�ج��اح الكبري ال��ذي حققه
يف اجل ��زء ال���س��اد���س م��ن م�سل�سل
(ال �ك �ب�ي�ر �أوي) �إال �أن الفنان
امل���ص��ري ال�ك��وم�ي��دي "ح�سني �أبو
حجاج" ف��اج ��أ ج�م�ه��وره ب�إعالنه
اعتزاله الفن ،عازيا ذلك لأ�سباب
�صحية.
ويف ح ��دي ��ث خ ��ا� ��ص ل �ـ �ـ �ـ "�سكاي
ن�ي��وز عربية" �أك ��د �أب ��و ح�ج��اج �أن
ه �ن��اك م�شكلة يف رك�ب�ت�ي��ه تعيقه
ع��ن ا�ستكمال عمله ال�ف�ن��ي ،لكنه
ا�ستثنى امل�شاركة مع الفنان "�أحمد
مكي" م��ن ق��رار االع �ت��زال ب�سبب
ما يكنه له من حب وتقدير.
وق��ال �أب��و ح�ج��اج" :اعتزلت الفن
منذ عام  2020ومل �أ�شارك �سوى
يف ع �م��ل واح � ��د يف ل �ب �ن��ان ،حيث
ذه�ب��ت ه�ن��اك يف ت�صوير مل��دة 17
ي��وم��ا ،ومل �أق��م ب ��أي �أدوار �أخرى،
لأن م��ا دفعني لقبول ه��ذا العمل
ه��و رغبتي يف ر�ؤي ��ة لبنان وحبي
لزيارة هذا البلد".
و�أ�ضاف الفنان الكوميدي�" :سبب
االع �ت��زال ه��و �سبب ��ص�ح��ي ،لأين
ل � ��دي م �� �ش �ك �ل��ة يف ال ��رك �ب �ت�ي�ن ،ال
�أ��س�ت�ط�ي��ع ال��وق��وف م�ث��ل ال�سابق،
خا�صة و�أن ك��ل م��ن يحتاجني يف
�أعمال فنية يطلب مني فيها �أدوارا
حركية".
وب�ين �أن" :الأطباء طلبوا �إجراء
ج��راح��ة ت�غ�ي�ير مل�ف���ص�ل��ي الركبة
ح �ت��ى �أ� �س �ت �ط �ي��ع احل ��رك ��ة ب�شكل
�أف�ضل ،وهو �شيء ال �أريده ال �سيما
و�أين �أب �ل��غ م��ن ال�ع�م��ر  68عاما،
وبالتايل ال �أرى داعيا لإجراء هذه
اجلراحة".

ظهر م�سرتيح جديد يف م�صر ،وبالتحديد يف الإ�سكندرية ،يدعى "ر�ؤوف.
ع" ( 38عاما) ،وا�ستوىل على قرابة  50مليون جنيه من املواطنني.
وذك��رت �صحيفة "الوطن" امل�صرية �أن امل�سرتيح "الن�صاب" ا�ستوىل على
ع�شرات املاليني بفكرة مبتكرة ،حيث �أن�ش�أ �شركة للم�ضاربة يف البور�صة،
مما يعني عمال قانونيا ،وعليه جمع الأموال دون �شكوك ،م�ستخدما ن�سبة
الربح و�سيلة جلذب اال�ستثمارات ،والتي بلغت قرابة  40يف املئة.
ونقل امل�صدر عن يا�سر عبد املنعم� ،أح��د الأ�شخا�ص املن�صوب عليهم من
م�سرتيح الإ�سكندرية ،قوله �إن البداية كانت عرب ر�ؤيتهم لإعالنات على
"في�سبوك" ،ب�أن �شركته تتعامل مع البور�صة و�أن ن�سبة الربح من � 30إىل
 40باملئة ،فيما �أقنع البع�ض ب�أن الدخول معه يف تلك ال�شراكة �أف�ضل من
البنوك من حيث املك�سب ،بالإ�ضافة �إىل �أنها جت��ارة ال توجد بها �شبهة
"ربا" .و�أ�ضاف عبد املنعم �أن العمل كان عبارة عن جتارة �إلكرتونية ،حيث
ن�شر الن�صاب عددا من الدعايات حتى يف�سح الطريق �أمامه و�أمام �شركته
ب�أنه يتلقى الأموال للمواطنني من �أجل توظيفها يف التجارة الإلكرتونية
وعملة البيتكوين الرقمية .و�أكد �أن هذا ال�شخ�ص جنح يف خداع املواطنني،
�إذ تلقى منهم مبالغ طائلة و�صلت �إىل ما يزيد على  50مليون جنيه ،وذلك
خالل نحو � 6شهور فقط .و�أ�شار �إىل �أن هذا املبلغ قابل للزيادة ،حيث �إنهم
حاليا يكت�شفون الأعداد التي ن�صب عليها ،م�ؤكدا �أنهم قرابة � 14شخ�صا
حتى الآن تقدموا ببالغات �ضده.

�أحفورة تلقي ال�ضوء على �أ�صل التما�سيح

�أعطى اكت�شاف �أحفورة لتم�ساح من ع�صور ما قبل التاريخ يف بريو تعود
لنحو  7ماليني �سنة لعلماء الآثار والأحافري املزيد من الأدلة عن كيفية
و�صول متا�سيح الع�صر احلديث ،وجميع كائنات املياه العذبة يف بريو� ،إىل
الياب�سة �أول مرة قادمة من البحر.
ووفقا لفريق بحث بريويف قام بتحليل بقايا الفك واجلمجمة لهذا النوع،
فمن املحتمل �أن يكون التم�ساح قد عرب املحيط الأطل�سي �إىل �ساحل �أمريكا
اجلنوبية وا�ستقر يف النهاية فيما يعرف الآن بجنوب بريو.
وقال الباحث رودولفو �ساال�س �إن فريقه جمع �أجزاء من هياكل عظمية من
هذه الكائنات خالل ال�سنوات املا�ضية ،بح�سب رويرتز.
وبعد العثور على عظام فك لتم�ساح يف �صحراء �ساكاكو يف بريو يف العام
 2020فهم الفريق كيف ت�ط��ورت ه��ذه احل�ي��وان��ات بعد العي�ش يف املياه
املاحلة .وقال �ساال�س عن هذا النوع ،الذي �أطلق عليه ا�سم �ساكاكو�سوتو�س
ك��وردوف��اي" ،النوع اجلديد من التما�سيح التي نقدمها للعامل عا�ش يف
�ساكاكو قبل  7م�لاي�ين �سنة" .و�أ� �ض��اف ��س��اال���س ،بح�سب درا� �س��ة ن�شرت
الأ�سبوع املا�ضي يف دوري��ة "ذا روي��ل �سو�سايتي" العلمية الربيطانية� ،أن
�أ�سالف هذا النوع بلغت �أطوالها � 4أمتار ،وفقا ملا ذكرته رويرتز.

خ�ط�ف��ت ع��ار� �ض��ة الأزي� � ��اء ال �ع��امل �ي��ة من
�أ�صول فل�سطينية بيال حديد الأنظار،
بعد ن�شرها �صورة ظهرت فيها ب�إطاللة
عربية عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع
التوا�صل االجتماعي.
وظ �ه��رت ب�ي�لا ح��دي��د يف ال �� �ص��ورة ،وقد
ارت ��دت ع�ب��اءة �أن�ي�ق��ة باللونني الأبي�ض
والأ� �س��ود ،وو��ض�ع��ت و��ش��اح�اً م�ل��ون�اً على
ر�أ�سها ،خب�أت به �شعرها وك�أنه حجاب.
وكانت بيال حديد قد علقت على املن�شور
باللغتني العربية والإجنليزية ،وعربت
عن تفكريها بالدين الإ�سالمي ،وقالت:
"لقد ك�سر قلبي ،لكن هذا ما جعلني �إىل
اهلل �أقرب".
ودائماً ما تثري بيال حديد اجلدل حول
مبادئها ومعتقداتها يف حياتها ،وذلك
م ��ن خ �ل�ال ت�ع�ل�ي�ق��ات�ه��ا ع �ل��ى الق�ضايا
العامة.

ذك��ر ف��ري��ق م��ن العلماء �أن زي��ادة ت�ل��وث ت�ل��وث ال�ه��واء يف
الأماكن املفتوحة والت�سمم بالر�صا�ص م�س�ؤوالن عن وفاة
ت�سعة ماليني �شخ�ص تقرببا �سنويا منذ  ،2015الأمر
الذي يقو�ض التقدم املتوا�ضع يف مواجهة التلوث يف �أنحاء
العامل .ووفقا لتحليل العلماء لبيانات معدالت الوفاة
العاملية وم�ستويات التلوث ف�إن تلوث الهواء من عمليات
ال�صناعة والتو�سع احل�ضري �ساهم بزيادة ن�سبتها �سبعة
باملئة يف الوفيات املرتبطة بالتلوث بني  2015و.2019
وقال ريت�شارد فولر ،امل�شارك يف الدرا�سة ورئي�س جمعية
(ب �ي��ور �إي� ��رث) ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ال ت �ه��دف ل�ل��رب��ح �إن ��ه على
النقي�ض من تغري املناخ واملالريا ومر�ض نق�ص املناعة
املكت�سب ،ف�إننا "ال نركز كثريا على (تلوث البيئة)".

العلم يقرتب من عالج �أكرث �أ�شكال فقدان الب�صر انت�شار ًا
قال باحثون يف جامعة مان�ش�سرت الربيطانية �إنهم
ا��س�ت�ط��اع��وا حتقيق خ�ط��وة ه��ام��ة ن�ح��و �إي �ج��اد عالج
جيني لل�ضمور البقعي املرتبط بالعمر ،وهو ال�شكل
الأك�ث�ر ��ش�ي��وع�اً لعمى ال�ب��ال�غ�ين يف ال �ع��امل .ومتكن
ال�ب��اح�ث��ون م��ن حت��دي��د ال �ع�لام��ات امل�ب�ك��رة للمر�ض
والتي ميكن ا�ستهدافها بعالجات جديدة قبل ظهور
الأعرا�ض.
وبح�سب الدرا�سة التي ُن�شرت يف دوري��ة الأكادميية
الوطنية العلوم بالواليات املتحدة ،ا�ستخدم العلماء
�أن�سجة عني ب�شرية �صحية مت التربع بها بعد الوفاة
�إىل م�ستودع �أن�سجة العني يف مان�ش�سرت .وحددوا
جينات املعر�ضني خلطر الإ�صابة بال�ضمور البقعي،
واكت�شفوا ال�ت�غ�يرات الأ��س��ا��س�ي��ة يف �أن�سجة الأف ��راد
الأ�صحاء املعر�ضني للخطر.
وت�ضمنت خطوات البحث حتليل الربوتينات املوجودة
يف ال�غ���ش��اء ،وه ��و ط�ب�ق��ة رق�ي�ق��ة ت��دع��م امل�ستقبالت

ي�سرا تك�شف عن �سبب
جناح عادل �إمام

وجهت املمثلة امل�صرية ي�سرا ر�سالة �إىل زميلهاعادل �إما م طالبته فيها
بالعودة وتقدمي عمل جديد قائلة" :يال بقى �أرجعلنا هنموت عاوزين
ن�شوفك تاين و�أنا عاوزة ا�شتغل معاك يا �أ�ستاذ يال يا �أ�ستاذ".
وك�شفت خالل مداخلة هاتفية لها مع برنامج "التا�سعة" من تقدمي
الإع�لام��ي يو�سف احل�سيني ويعر�ض عرب القناة الأوىل بالتليفزيون
امل�صري ع��ن �سبب جناحه ق��ال��ت :م��ا �صنع ا�سم ع��ادل �إم��ام ه��و ذكائه
وثقافته وحبه للفن و�إح�سا�سه بامل�س�ؤولية ،هو مل ي�أخذ الفن كمهنة
ك�سب من ورائها �أو يح�صل على ال�شهرة بل م�ؤمن �أن��ه ر�سالة كبرية
ومهمة ومن خالله ي�ستطيع قول كل �شيء.

ال�ضوئية امل�سماة اخل�لاي��ا الع�صوية واملخروطية،
حيث يبد�أ املر�ض.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ع��وام��ل احل �ي��اة تلعب دوراً يف
تط ّور املر�ض امل�سبب لفقدان الب�صر� ،إال �أن العوامل
اجلينية ال�ت��ي مت� ّك��ن ال�ب��اح�ث��ون م��ن حت��دي��ده��ا هي
ال�سبب الرئي�سي ،وق��د �أ�صبح ال�ب��اب مفتوحاً �أمام
تطوير عالج جيني مبكر بعد حتديد هذه العوامل.
وق��اد فريق البحث الربوفي�سور بول بي�شوب� ،أ�ستاذ
طب وجراحة العيون يف جامعة مان�ش�سرت ،بالتعاون
مع ريت�شارد �أونوين و�ساميون كالرك.
وقال الدكتور �أونوين" :املثري حقاً يف هذا العمل هو
�أن�ن��ا ن��در���س �أن�سجة م��ن النا�س قبل ظهور عالمات
امل��ر���ض ع�ل�ي�ه��م .وه ��ذا يعطينا ن�ظ��رة ع�ل��ى املراحل
املبكرة ج��داً ،ويعطينا الأم��ل يف �أن��ه ميكننا التدخل
لوقف تطور امل��ر���ض ومنع ف�ق��دان الب�صر يف نهاية
املطاف".

يو-يو ما يفوز بجائزة بريجيت
نيل�سون ومبليون دوالر
يح�صل ع��ازف الت�شيلو الأمريكي
ي��و-ي��و م��ا ع�ل��ى ج��ائ��زة بريجيت
ن �ي �ل �� �س��ون ،ل �ي �� �ص �ب��ح ب ��ذل ��ك �أول
م��و� �س �ي �ق��ي ي� �ن ��ال ه � ��ذه امل� �ك ��اف� ��أة
ال���س��وي��دي��ة املخ�ص�صة يف العادة
ملو�سيقيني كال�سيكيني وامل�صحوبة
ب �ج ��ائ ��زة م��ال �ي��ة ق ��دره ��ا مليون
دوالر.
وق��ال��ت رئي�سة م�ؤ�س�سة بريجيت
ن�ي�ل���س��ون ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى اجلائزة
�سوزان رايدن يف بيان �إن املو�سيقي
البالغ  66عاماً املتحدر من �أ�صل
�صيني وامل ��ول ��ود يف ب��اري ����س ،فتح
"ف� ً
صال هاماً يف تاريخ املو�سيقى".
و�أ� �ض ��اف ��ت" :مع ح ����س مو�سيقي
ا�ستثنائي و�شغف وتفانِ  ،ي�ساعدنا
التزام يو-يو املو�سيقي على ت�صور
وب �ن��اء جم�ت�م��ع �أق� ��وى وم�ستقبل
�أف�ضل".
ُت �ع ��د ج ��ائ ��زة ب��ري �ج �ي��ت نيل�سون
امل�صحوبة مب�ك��اف��أة مالية قدرها
م �ل �ي��ون دوالر� ،أع� �ل ��ى امل� �ك ��اف� ��آت
امل��ال �ي��ة ق�ي�م��ة يف ع ��امل املو�سيقى
الكال�سيكية ،وفق امل�ؤ�س�سة.
ً
ف��از يو-يو ما امل�شهور عامليا بـ19
ج ��ائ ��زة غ ��رام ��ي خ �ل�ال م�سريته
ال�ت��ي �أ� �ص��در خ�لال�ه��ا ح�ت��ى اليوم
م��ا ي �ق��رب م��ن � 90أل �ب��وم �اً .وهو
�أ ّل��ف �أي�ضاً املو�سيقى الت�صويرية
لأف�ل�ام ك �ث�يرة .وق ��ال ي��و-ي��و ما:
"�إنه ل�شرف كبري �أن �أت�سلم هذه
اجلائزة و�أ�ؤدي دوراً �صغرياً يف �إرث
�أحد �أكرب مناذجنا املو�سيقية".

