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رئي�س الدولة: ن�صكر القادة وجميع من �صاركنا و�صعب الإمارات يف م�صابنا 
•• اأبوظبي-الفجر:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( �ل�شكر للقادة 
وقدمو�  م�شابها  يف  �لإم������ار�ت  ���ش��ارك��و�  �ل��ذي��ن 
�لوطن وقال يف تغريدة  �لتعازي يف رحيل فقيد 

على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي يف )تويرت(:

�إىل  �ل��ع��رف��ان  وب��ال��غ  �ل�ش���كر  بج����زي��ل  �أتوج�����ه 
قادة  و�مل��ع��ايل  و�جل��ال��ة  �لفخ��تامة  �أ�شح����اب 
وجميع  ووف��وده��ا  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل���دول 
من �شاركنا و�شعب �لإمار�ت يف م�شابنا وغمرونا 
رحيل  يف  ومو��شاتهم  وتعازيهم  لطفهم  بعظيم 
فقيد �لوطن �لكبري �أخي خليفة بن ز�يد )رحمه 

�هلل(.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�أمني عام حلف �شمال �لأطل�شي يعر�س طلبي فنلند� و�ل�شويد لان�شمام �إىل �لناتو   )� ف ب(

�للبنانيون ياأملون بعودة بادهم �إىل �حل�شن �لعربي  )رويرتز(

جهاز بريي�شفيت  �حلديث

رئي�س الدولة يتلقى ر�صالة خطية من رئي�س الت�صيك
•• اأبوظبي -وام: 

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ر�شالة خطية من 
فخامة �لرئي�س ميلو�س زميان رئي�س جمهورية �لت�شيك تتعلق بتطوير �لعاقات بني �لبلدين 
�ل�شديقني. ت�شلم �لر�شالة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة لدى ��شتقباله �شعادة بريي �شافيك �شفري جمهورية �لت�شيك لدى �لدولة 
�أم�س يف ق�شر �لوطن. جرى خال �للقاء بحث �لعاقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�شديقني و 
�شبل تعزيزها يف خمتلف �ملجالت و ��شتعر��س م�شتجد�ت �لأو�شاع على �ل�شعيد �لدويل. ح�شر 

�للقاء �شعادة �شلطان �شاحي �حلمريي مدير مكتب وزير �شوؤون �لرئا�شة �لتنفيذي.

دوق لوك�صمبورغ الأكرب: حممد بن زايد قائد 
حمنك �صاحب روؤية ثاقبة على ال�صعيد الدويل

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �مللكي �لدوق هرني دوق لوك�شمبورغ �لأكرب �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل�شعيد  على  ثاقبة  روؤي��ة  �شاحب  قائد حمنك  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أنباء �لإم��ار�ت )و�م( خال زيارته للدولة لتقدمي  �ل��دويل. وقال �شموه - يف حو�ر مع وكالة 
�لفقيد  �إن   - �هلل  نهيان رحمه  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �لوطن  وف��اة فقيد  �لعز�ء يف  و�ج��ب 
رحمه �هلل �شيذكر مباآثره �لعظيمة بعدما و��شل م�شرية و�لده �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه وو�شع دولة �لإمار�ت يف مكانتها �لائقة بها .. كما تعززت 
يف عهده رحمه �هلل �لعاقات �لدبلوما�شية بني �لبلدين �لتي تاأ�ش�شت عام 1980 منذ �فتتاح 
�لإم��ار�ت وجهة  لدولة  �لبارزة  �ملكانة  على  و�أك��د   .2011 عام  �أبوظبي  لوك�شمبورغ يف  �شفارة 
�شياحية وثقافية يف �ملنطقة متتلك عنا�شر جاذبة كمتحف �للوفر و�لتي ت�شتقطب �شياحا من 

دول �لعامل ومن بينها لوك�شمبورغ.

الكرملني: اأوكرانيا تفتقد لالإرادة ملوا�سلة حمادثات ال�سالم

حرب ال�صفراء ت�صتعر.. مو�صكو تطرد ع�صرات الدبلوما�صيني الأوروبيني
حكومة با�ساغا تبداأ مهامها يف �سرت بعد ف�سل الدخول اإىل طرابل�س 

عا�صمتان وحكومتان.. ليبيا اإىل ال�صيناريوهات الغام�صة
•• طرابل�س-�رست-وكاالت:

بقيادة  �لربملان  من  �ملكّلفة  �ل�شتقر�ر  حكومة  ب��د�أت 
�أم�������س �لأرب�����ع�����اء، م��ه��ام��ه��ا ر�شميا  ب��ا���ش��اغ��ا،  ف��ت��ح��ي 
�ل��ب��اد، بعد ف�شل  �ل��و�ق��ع��ة و���ش��ط  ���ش��رت  م��ن مدينة 
وت�شلم  طر�بل�س  للعا�شمة  �ل��دخ��ول  يف  حم��اولت��ه��ا 
معلنة  �لدبيبة،  �حلميد  عبد  حكومة  م��ن  �ل�شلطة 
�ل�شيا�شي  �لن��ق�����ش��ام  م��رب��ع  �إىل  ر�شميا  ليبيا  ع���ودة 
و�جلغر�يف، رغم �ملحاولت �لأممية و�لدولية �لعديدة 

لتفادي هذ� �ل�شيناريو.
و�أم�س �لأول قال با�شاغا، �إن حكومته �شت�شرع يف �لعمل 
�نطاقا من �شرت كعا�شمة بديلة بدل من �لعا�شمة 
�إىل  دخوله  حماولة  فجّرت  بعدما  وذل��ك  طر�بل�س، 
له  �ملو�لية  �مل�شّلحة  �مليلي�شيات  بني  قتال  �لعا�شمة، 
و�لأخ�����رى �ل��د�ع��م��ة ل��ع��ب��د �حل��م��ي��د �ل��دب��ي��ب��ة، �لذي 
يرف�س �لتنازل عن �ل�شلطة قبل �إجر�ء �نتخابات يف 

باده، مما �أجربه على �خلروج منها.
�نق�شام  �أم���ام  �أخ���رى  م��رة  نف�شها  ليبيا  ب��ذل��ك، جت��د 
ويف  لاأر��شي،  وتق�شيم  عا�شمتني  بني  جديد  �إد�ري 
�أنها  منهما  ك��ل  تدعّيان  متناف�شتني  حكومتني  ظ��ل 
 2014 ع��ام��ي  ب��ني  ك��ان��ت  كما  �ل�شرعية،  �حل��ك��وم��ة 

و2021، و�شط غمو�س ب�شاأن �مل�شار �لذي ت�شلكه.

ويف هذ� �ل�شياق، قال �ملحلل �ل�شيا�شي جمال �شلوف، 
�إن �ختيار با�شاغا ملدينة �شرت لحت�شان حكومته هو 
قر�ر مقبول، باعتبار جاهزيتها �لأمنية وكذلك من 
�لإد�ري��ة رغم ت�شررها خال  �لتحتية  �لبنية  ناحية 
�حلرب على يد تنظيم د�ع�س، خا�شة �أن هذه �ملدينة 
�لرئا�شي  للمجل�س  م��ق��ر�  ت��ك��ون  �أن  �مل��ق��ّرر  م��ن  ك���ان 
�شيانة  عدم  حجج  لكن  �لوطنية،  �لوحدة  وحلكومة 
يف  �لتنفيذية  �ل�شلطة  ب��ق��اء  يف  �شببا  ك��ان��ت  �مل��ق��ّر�ت 

�لعا�شمة طر�بل�س.
�ملركزي  �مل�شرف  حمافظ  موقف  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  كما 
�ل�شديق �لكبري �شيكون حا�شما خال �لأيام �لقادمة 
ويف  ليبيا  يف  �ل�شيا�شية  �لعملية  م�شتقبل  لتحديد 
كان  �إذ�  م��ا  خ��ال��ه  م��ن  و�شيت�شح  �لن��ق�����ش��ام،  تعزيز 
ميز�نية  ت�شييل  يف  موحد�  �شيكون  �ملركزي  �مل�شرف 
�لعمل  �شيبقي  �أو  معها،  و�لتعامل  با�شاغا  حكومة 
يعاود  وبالتايل  �لوطنية،  �ل��وح��دة  حكومة  د�ئ���رة  يف 

�لنق�شام جمدد�.
و�لقت�شادي  و�لأم��ن��ي  �ل�شيا�شي  �حل��ل  �أن  ر�أى  فيما 
و�لج���ت���م���اع���ي �ل���وح���ي���د و�جل��������ذري ل���ك���ل �لأزم�������ات 
كافة  ح��ّل  يف  يكمن  �حل��ال��ي��ة،  �لليبية  و�لن��ق�����ش��ام��ات 
ت�شميتها  كانت  �أّي��ا  �مل�شلحة  و�ملجموعات  �لت�شكيات 

وتبعيتها، و�إبقاء موؤ�ش�شتي �جلي�س و�ل�شرطة فقط.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لأربعاء،  �أم�س  �لكرملني،  �تهم  وكييف،  مو�شكو  بني  �ملفاو�شات  تعرث  بعد 
�أن كييف ل تريد  �إىل  �لتفاو�س، م�شري�  �إر�دة  �إىل  �لتام  �أوكر�نيا بالفتقار 
�لأر��شي  لل�شر�ع �جلاري على  لو�شع حد  �ل�شام  �ل�شتمر�ر يف حمادثات 

�لأوكر�نية منذ بدء �لعملية �لرو�شية يف 24 �شباط فرب�ير.
تتقّدم  ل  �ملحادثات  �إن  بي�شكوف،  دمي��رتي  �لكرملني  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
وناحظ غياباً تاًما لاإر�دة من جانب �ملفاو�شني �لأوكر�نيني ملو��شلة هذه 

�لعملية، بح�شب ما نقلت فر�ن�س بر�س.
�ملا�شية  �ل�شاعات  خ��ال  ��شتعرت  �لأوروب���ي،  �لرو�شي  �لتوتر  ت�شاعد  وم��ع 

حرب طرد �ل�شفر�ء.
�لإيطايل  �ل�شفري  �لأربعاء،  �أم�س  �لرو�شية،  وز�رة �خلارجية  ��شتدعت  فقد 
لدى مو�شكو جورجيو �شتار��س، لإباغه باإجر�ء�ت جو�بية على خلفية طرد 
بطرد  �ل�شفري  �خلارجية  و�أبلغت  �شابق.  وقت  يف  رو�س  لدبلوما�شيني  روما 

مماثل. كاإجر�ء  �إيطالياً  دبلوما�شياً   24
باتو�  �أنهم  فرن�شياً، موؤكدة  دبلوما�شياً  و34  �إ�شبانياً،   27 �أعلنت طرد  كما 

�أ�شخا�شاً غري مرغوب فيهم.
يف  م�شابهة  وفرن�شية  �إيطالية  خطو�ت  بعد  �لرو�شية  �خلطو�ت  تلك  �أت��ت 
�أبريل �ملا�شي. فقد �أعلنت باري�س �ل�شهر �ملا�شي طرد 41 دبلوما�شيا رو�شيا، 
�أن  حينها  و�أو�شحت  جت�ش�س.  بن�شاطات  �أك���دت،  ما  بح�شب  يقومون  كانو� 

�لقر�ر يندرج يف �إطار م�شاع �أوروبية.
كذلك، �أعلنت وز�رة �خلارجية �لإيطالية يف بد�ية �أبريل �ملا�شي، طرد 30 
�أو�شح وقتها  �لقومي، بح�شب ما  بالأمن  رو�شياً، لأ�شباب تتعلق  دبلوما�شياً 

وزير �خلارجية �لإيطايل لويجي دي مايو.
�إل �أن دي مايو ر�أى �أن خطوة �لرو�س بطرد دبلوما�شييه غري مربرة.

ل  �لرو�شي  �ل��ق��ر�ر  �أن  �ل��ط��رد، معتربة  بهذ�  ب�شدة  باري�س  ن��ددت  ب��دوره��ا، 
ي�شتند �إىل �أي �أ�شا�س �شرعي. وقالت وز�رة �خلارجية يف بيان يقدم �جلانب 
�لرو�شي هذ� �لقر�ر على �أنه رد على قر�ر�ت فرن�شا" �ملتخذة يف �أبريل عندما 

طردت "�لع�شر�ت من �لعماء �لرو�س �لذين ي�شتبه يف �أنهم جو��شي�س.
كما �أ�شافت عمل �لدبلوما�شيني و�ملوظفني يف �ل�شفارة �لفرن�شية يف رو�شيا 
�لدبلوما�شية  �لعاقات  حول  فيينا  �تفاقية  �إط��ار  يف  ذل��ك،  بخاف  يندرج 

و�لقن�شلية.
يذكر �أن �لعديد من �لدول �لأوروبية �لأخرى مثل �أملانيا و�شلوفينيا و�لنم�شا 
�لدبلوما�شيني  من  كبرية  �أع��د�د  بطرد  قامت  وكرو�تيا  و�ليونان  وبولند� 
�لر�بع  ي��وم  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف  �ل��رو���ش��ي��ة  �لع�شكرية  �لعملية  ب��دء  منذ  �ل��رو���س 
و�لع�شرين من فرب�ير �ملا�شي. كما طردت �لوليات �ملتحدة 12 ع�شو� من 

�لبعثة �لدبلوما�شية �لرو�شية �إىل �لأمم �ملتحدة مطلع �آذ�ر مار�س.
فمنذ �نطاق تلك �لعملية �لع�شكرية، ��شطفت �لعديد من �لدول �لغربية 
وم�شادرة  مو�شكو،  على  �لعقوبات  �آلف  فر�س  معلنة  كييف،  جانب  �إىل 
�أماك لأثرياء رو�س مقربني من �لكرملني، ف�شًا عن معاقبة �شيا�شيني 

ونو�ب، وطرد �شفر�ء !

احلوثي  اليمنية:  اخلارجية 
مياطل يف رفع احل�صار عن تعز

•• عدن-وكاالت:

جدد وزير �خلارجية �ليمني �أحمد 
ع��و���س ب���ن م���ب���ارك، �ل��ت��ح��ذي��ر من 

دخول �لباد يف �أتون �ملجاعة.
��شتمر�ر �حل�شار على  كما نبه من 
ميلي�شيات  ق��ب��ل  م���ن  ت��ع��ز  م��دي��ن��ة 
وكالة  �أف����ادت  م��ا  بح�شب  �حل��وث��ي، 

�لأنباء �ليمنية )�شباأ( �لأربعاء.
�حلوثي  جماعة  �أن  �أك��د  ذل��ك،  �إىل 
من  يخ�شها  م��ا  تنفيذ  يف  مت��اط��ل 
عن  �حل�شار  رف��ع  خا�شة  �لتز�مات 

مدينة تعز.
ودعا و��شنطن و�ملجتمع �لدويل �إىل 
�ل�شغط على �حلوثيني لفتح معابر 
تعز. وكان �لوزير بحث، مع نظريه 
�خلارجية  وز�رة  مقر  يف  �لأمريكي 
تعزيز  �ُشبل  بو��شنطن،  �لأمريكية 
وت��ط��وي��ر �ل��ع��اق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
تطور�ت  ��شتعر�س  كما  �ل��ب��ل��دي��ن، 
�لأو�شاع وم�شتجد�ت عملية �ل�شام 

يف �ليمن.
كانت  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أن  �إىل  ي�شار 
هدنة  �ملا�شي،  �أبريل  مطلع  �أعلنت 
بني �أطر�ف �لنز�ع يف �لباد، وفيما 
�ل��ت��زم��ت �حل��ك��وم��ة �ل��ي��م��ن��ي��ة بتلك 
�ل���ه���دن���ة، ع���م���دت �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �إىل 
�نتهاك �لعديد من بنودها، ل�شيما 

يف تعز.

الوطني الحتادي يوؤكد ثقته الكبرية يف حممد 
بن زايد قائدا للدولة وحاميا لالحتاد ومكت�صباته

•• اأبوظبي-وام: 

ق��ائ��ِد دول��ت��ن��ا وح��ام��ي �لحتاد  �ل��ك��ب��رية يف  �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي ثقَته  �أك���د �ملجل�س 
ومكت�شباته �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�لذي عرفناُه حُمباً ل�شعبه قريبا منه كرميا معه حري�شا على حا�شره وم�شتقبل 
�أجياله و عرفه �أ�شقاوؤه �لعرب خمل�شا لق�شاياهم د�عما ل�شتقر�ر دولهم، وعرفه 
�أك�شَب  �ل��ذي  �لأم���َر  ك��ان،  �أينما  للعدِل  للحِق وحم��ق��اً  م��وؤي��د�ً  ���ش��اِم  �ل��ع��امل �شانع 

�لإمار�ت و�شعَبها �حرت�َم وتقديَر �لعامِل �أجمع.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �نتخاب �شاحب  �ملجل�س مبنا�شبة  �أ�شدره  بيان  ذلك يف  جاء 
�آل نهيان رئي�شا لدولة �لإم��ار�ت تاه معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س  بن ز�يد 
للف�شل  �لثالث  �ل��ع��ادي  �لنعقاد  دور  من  �لعا�شرة  �جلل�شة  يف  �لحت���ادي  �لوطني 
�أم�س يف قاعة ز�يد يف مقر �ملجل�س باأبوظبي  �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر �لتي عقدها 

لتاأبني فقيد �لوطن �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
)�لتفا�شيل �س3(

�ص 02

�ص 09

�ص 15

بلدية مدينة �أبوظبي تعيد ت�أهيل 
ممر�ت �مل�ش�ة يف حديقة �ملط�ر �لقدمي

�أخب�ر �لإم�ر�ت

هكذ� ت�شتفيد �لولي�ت 
�ملتحدة من حرب �أوكر�ني�...!

عربي ودويل

كلوب: فر�شة ليفربول للفوز 
ب�لربميريليغ غري حمتملة لكنه� ممكنة

�لفجر �لري��شي

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

•• اأبوظبي-وام:

وبرقيات  �ت�������ش���الت  ع��ك�����ش��ت 
�شاحب  تلقاها  �ل��ت��ي  �لتهنئة 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
مبنا�شبة  �هلل  حفظه  نهيان  �آل 
�ملكانة  للدولة  رئي�شا  �نتخابه 
�لكبري  و�ل���ت���ق���دي���ر  �مل���رم���وق���ة 
وزعماء  ق���ادة  قبل  م��ن  ل�شموه 

�لعامل.
وح��م��ل��ت ر���ش��ائ��ل �ل��ت��ه��ن��ئ��ة بني 
ط���ي���ات���ه���ا ك����ل����م����ات �لإع�����ج�����اب 
�لفذة  �ل��ق��ي��ادي��ة  بال�شخ�شية 
�لعاملي  �لتقدير  و  �حلكيمة  و 

للدور �ملوؤثر �لذي يلعبه �شموه 
و�لعاقات  �ل�����ش��ر�ك��ات  ب��ن��اء  يف 
�لإ�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة ب�����ني دول�����ة 
�لإمار�ت وخمتلف بلد�ن �لعامل 
تعزيز  م�شلحة  يف  ي�شب  مب��ا 
�لأم������ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر �ل����دويل 
وحت��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة و�لزده������ار 

لل�شعوب كافة.
�ل��ع��امل �شاحب  و و���ش��ف ق���ادة 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�حلقيقي  بال�شديق  نهيان  �آل 
رجل  و  �ل���ويف  و�لأخ  و�مل���وث���وق، 
�أثبت  �ل��ذي  و�لت�شامح  �ل�شام 
ق��ائ��د �لإجن�����از�ت و�ملهمات  �أن���ه 

�ل�شجاعة  ميزج  �ل��ذي  �ل�شعبة 
باحلكمة و�لعدل.

وق������ال ف���خ���ام���ة �ل���رئ���ي�������س جو 
�ملتحدة  �لوليات  رئي�س  بايدن 

�لأمريكية: 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ك�����ان  ل���ط���امل���ا 
�ل�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن ز�ي������د �آل 
�مل�شاهمني  ط��ل��ي��ع��ة  يف  ن��ه��ي��ان 
�لإمار�ت  بني  �ل�شر�كة  بناء  يف 
�لأمريكية..  �ملتحدة  و�لوليات 
�أه���ن���ئ ���ش��دي��ق��ي �ل���ق���دمي على 
�نتخابه رئي�شا لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
)�لتفا�شيل �س2(

بوريل يطالب الدول الأوروبية برفع اإنفاقها الع�سكري

اأردوغان يربط ان�صمام فنلندا وال�صويد للناتو باإعادة من ي�صنفهم اإرهابيني 
•• عوا�صم-وكاالت:

بعيد تقدمي كل من فنلند� و�ل�شويد ر�شمياً بوقت �شابق 
�لأطل�شي،  �شمال  حلف  �إىل  لان�شمام  طلبهما  �أم�����س، 

كررت تركيا موقفها �لر�ف�س.
�أن  �أردوغ�����ان،  �ل��رتك��ي رج��ب طيب  �لرئي�س  �ع��ت��رب  فقد 
و�أن  �لعامل،  يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  حماية  مهمته  �لناتو 

باده لن تقبل �ن�شمام دول تدعم �لإرهاب.
وق��ال يف كلمة �ألقاها �أم��ام ن��و�ب حزبه يف �ل��ربمل��ان، : ل 
ميكننا �أن نو�فق على �شم دول �إىل �لناتو ترف�س ت�شليمنا 

�إرهابيني، بح�شب ما �أفادت فر�ن�س بر�س.
�لعمال  �ملقبول دع��م ح��زب  ق��ائ��ًا:م��ن غ��ري  �أو���ش��ح  كما 

�لكرد�شتاين وطلب دعم �لع�شوية.
�لناتو  �أنقرة تتوقع من حلفائها يف  �أن  �أ�شاف  �إىل ذلك، 

تفهم ودعم ح�شا�شياتها.
وكرر مطالبه بت�شليم �إرهابيني توؤويهم �ل�شويد، موؤكد� 

�أن ��شتوكهومل مل ترد على هذه �ملطالب.
�ملوفدين  �أن  من  جم��دد�  �لرتكي  �لرئي�س  ح��ذر  كذلك، 
�إر�شالهما،  �ل�شويدي و�لفنلندي �للذين مت �لإعان عن 
�إياهما  د�عيا  ترحيب،  مو�شع  لي�شا  �أنقرة،  �إىل  �لثنني، 

�إىل عدم تكبد �لعناء.
وتتهم تركيا �لبلدين بتقدمي ماذ�ت �آمنة لعنا�شر من 
ف�شًا  �إرهابياً،  ت�شنفه  �لذي  �لكرد�شتاين  �لعمال  حزب 
عن مو�طنني �أتر�ك من �أن�شار رجل �لدين �ملعار�س فتح 
�هلل غولن.  يذكر �أن تو�شيع �حللف يتطلب �إجماع �لدول 

�لأع�شاء �لثاثني وبينها �أنقرة.
�أوكر�نيا  يف  �ل��رو���ش��ي��ة  �لع�شكرية  �لعملية  دخ���ول  وم��ع 
�ل�شيا�شة �خل��ارج��ي��ة يف  م�����ش��وؤول  84،  ح��ث  �ل����  ي��وم��ه��ا 
�لحت��اد �لأوروب��ي جوزيف بوريل دول �لحت��اد على رفع 
بروك�شل،  من  �ألقاها  كلمة  يف  وق��ال  �لع�شكري.  �إنفاقها 
�أم�س، �إنه يتوجب على دول �لحتاد �لأوروبي رفع �إنفاقها 

�لع�شكري، ووقف �لتكال على �لوليات �ملتحدة.

اأ�صلحة رو�صية بقدرات متطورة تدخل اخلدمة
•• مو�صكو-وكاالت:

�أوكر�نيا  يف  �لرو�شية  �لع�شكرية  �لعمليات  �أن  يبدو 
حيث  �لرو�شي،  �جلي�س  حتديث  ت�شريع  يف  �شاهمت 
�إنها  ق��ال��ت  باأ�شلحة  جي�شها  ب��ت��زوي��د  مو�شكو  ب���د�أت 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  جديدة"،  فيزيائية  م��ب��ادئ  �إىل  ت�شتند 
ت��ط��وي��ر �أ���ش��ل��ح��ة �أخ����رى، م��ن بينها ل��ي��زر ق���ادر على 

�إحر�ق �مل�شري�ت من م�شافات بعيدة.
فقد نقلت و�شائل �إعام رو�شية عن نائب رئي�س وزر�ء 
�شرعت  �إن مو�شكو  ق��ول��ه  ب��وري�����ش��وف  ي���وري  رو���ش��ي��ا، 

بالفعل يف ت�شليم �أعد�د كبرية من �أجهزة بريي�شفيت 
�إىل جي�شها.

وب��ح�����ش��ب و����ش���ائ���ل �لإع�������ام �ل���رو����ش���ي���ة ف�����اإن جهاز 
بريي�شفيت عبارة عن مدفع ليزري مبقدوره تعطيل 

�لأقمار �ل�شناعية ب�شعاع �لليزر.
وقال بوري�شوف، للم�شاركني يف ندوة �لآفاق �جلديدة، 
�أم�س �لأربعاء، �أنه يتم توريد �أعد�د كبرية من �أجهزة 
بريي�شفيت للجي�س �لرو�شي، م�شري� �إىل �أن �لرئي�س 
�لرو�شي ف��ادمي��ري ب��وت��ن، ك��ان ق��د �أع��ل��ن ع��ن وجود 

جهاز بريي�شفيت يف عام 2018.

تفاوؤل يف ال�صارع اللبناين بعد النتخابات
•• بريوت-وكاالت:

�لنتخابات  يف  للفائزين  �لر�شمية  �لنتائج  �إع���ان  م��ن  �لنتهاء  غ��د�ة 
60 حلزب �هلل  128 نائبا �نق�شمو� بني  �للبنانية، وعددهم  �لربملانية 
وحلفائه و68 لقوى �ملعار�شة و�لقو�ت �للبنانية، يف تر�جع كبري لفريق 
تنف�س  �لتغيري،  لقوى  �ملتوقع  غ��ري  �ل��ف��وز  وبعد  و�ل�شلطة،  �هلل  ح��زب 
�ل�شارع �ل�شعد�ء متفائا مبا حتقق، على �أمل ترجمة هذه �لنتائج على 

�أر�س �لو�قع.
فبعد يومني من �جللو�س �أمام �شا�شة �لتلفزيون وتتبع نتائج �لنتخابات 
حركة  ع��ادت  �لنت�شار،  وب��ب��اد  �ل��د�خ��ل  يف  �للبنانيون  بها  ���ش��ارك  �لتي 
�إىل طبيعتها يف �شو�رع بريوت ويف غريها من �ملدن، و��شتوؤنفت  �ل�شري 

�لدر��شة يف معظم �ملناطق.
نتيجة  �أف�����ش��ل  بغد  �آم��ال��ه��م  ع��ن  �أطيافهم  مبختلف  �للبنانيون  وع��رب 
تقدم قوى �ملعار�شة من جهة، ومن جهة �أخرى ب�شبب �إخر�ج جمموعة 
وتتحمل  ثقيا،  كابو�شا  متثل  �إليهم  بالن�شبة  كانت  �لتي  �لوجوه  من 
�مل��رتدي��ة خال  �لقت�شادية  �لأو���ش��اع  �إل��ي��ه  �آل��ت  مل��ا  �ل��ك��ربى  �مل�شوؤولية 

�ل�شنو�ت �لأخرية.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية مدينة اأبوظبي تعيد تاأهيل ممرات امل�صاة يف حديقة املطار القدمي وتن�صئ ممرًا للجري

 )1120( �مل�����ش��اة  مل���م���ر�ت  �ل��ك��ل��ي 
م����رت�ً ط��ول��ي��اً، و مت رب���ط ممر�ت 

فقد  �حلديقة  زو�ر  تخدم  مر�فق 
�أجنزت �لبلدية �أعمال �إعادة تاأهيل 

م��ظ��ات �جل��ل��و���س، و�ل���ن���و�ف���ري، و 
مناطق �لألعاب، و �مل�شلى و �ملر�فق 

جزيرة �أبوظبي وخارجها بالإ�شافة 
ولتوفري  �ل���ع���ا����ش���م���ة،  زو�ر  �إىل 

�مل�������ش���اة م���ع م���د�خ���ل �حل���دي���ق���ة، و 
كمناطق  �حل��دي��ق��ة  م��ر�ف��ق  جميع 

�حلديقة  يف  �مل�شاة  مم���ر�ت  جميع 
�لطول  بلغ  و  بالباط،  ر�شفها  و 

•• اأبوظبي –الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أجن������زت 
و�لنقل  �لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة 
من خال قطاع عمليات �لبلديات 
�ملدينة -  – بلدية مركز  �لفرعية 
م�شروع �إعادة تاأهيل ممر�ت �مل�شاة، 
ل��ل��ج��ري يف حديقة  �إن�����ش��اء مم��ر  و 
�ملطار �لقدمي يف �أبوظبي، و�ملطلة 
على �شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد، 

و�ملقابلة ملدينة ز�يد �لريا�شية.
�إطار  �شمن  �مل�����ش��روع  ه���ذ�  وي��اأت��ي 
ح��ر���س �ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى رف���ع كفاءة 
�إ�شعاد  ب��ه��دف  ومر�فقها  �أ�شولها 
�حلياة،  بجودة  و�لرت��ق��اء  �ملجتمع 
وتوفري خيار�ت ترفيهية وريا�شية 

خمتلفة �أمام �ل�شكان و�لزو�ر.
�أق��دم �حلد�ئق  وتعد �حلديقة من 
يف �لعا�شمة �أبوظبي وتخدم معظم 
�شر�ئح �ملجتمع من �لقاطنني د�خل 

�لبلدية  �أن�������ش���اأت  ك��م��ا  �لأخ��������رى، 
د�خ����ل �حلديقة،   ل��ل��ج��ري   مم����ر�ً 
طويل.  م���رت   )1300( وب���ط���ول 
�لتاأهيل  م�������ش���روع  ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 
�أطر�ف  على  �لغاف  �أ�شجار  زر�ع��ة 
و�شيانة  �جل��ري،  م�شار  و  �ملما�شي 
نباتات  و  �خل�������ش���ر�ء  �مل�����ش��ط��ح��ات 
�ملو�شمية،  �لزهور  زر�عة  و  �لزينة، 
و �شيانة جميع معد�ت �لألعاب، و 
مت ر�شم جد�ريات ملونة يف بع�س 
�لأ����ش���و�ر.  و ت��اأت��ي �أه��م��ي��ة حديقة 
�أقدم  �إح��دى  كونها  �لقدمي  �ملطار 
جزيرة  يف  �أع���رق���ه���ا  و  �حل����د�ئ����ق 
�ملعامل  �أه��م  على  تطل  و  �أبوظبي، 
كجامع  �أب���وظ���ب���ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ز�يد  ومدينة  �لكبري،  ز�ي��د  �ل�شيخ 
تاأهيل  �إع����ادة  متثل  و  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 
�إ���ش��اف��ة ج��دي��دة ملر�فق  �حل��دي��ق��ة 
و�لرتفيهية  �ملجتمعية  �خل��دم��ات 

يف �أبوظبي.

تعاون بني جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية وجممع الفقه الإ�صالمي الدويل
•• اأبوظبي-وام: 

وق���ع���ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
�لفقه  وجممع  �لإن�شانية  للعلوم 
ملنظمة  �لتابع  �ل��دويل  �لإ�شامي 
�ل����ت����ع����اون �لإ������ش�����ام�����ي، م���ذك���رة 
عدد  يف  و�لتن�شيق  للتعاون  تفاهم 
م���ن �مل����ج����الت، وت���ب���ادل �خل����رب�ت 
و�لتجارب بينهما يف جمال �لأبحاث 
�لعلمية للق�شايا �ملعا�شرة، و�إجناز 
�لهتمام  ذ�ت  و�لبحوث  �لدر��شات 
�مل�شرتك، ون�شر �لأبحاث و�ملقالت 
�لتابعة  و�لإ����ش���د�ر�ت  �مل��ج��ات  يف 
�لتعاون  ج��ان��ب  �إىل  ط����رف،  ل��ك��ل 
و�لن�شر  �ل���ت���األ���ي���ف  جم�������الت  يف 

�لإن�شانية  �لعلوم  �لعامل يف جمال 
و�لفل�شفية، وتقدمي  و�لجتماعية 
�لإ�شام و�لثقافة �لعربية بطريقة 
ف�شائل  ن�شر  على  تقوم  ح�شارية 
حقوق  و�ح��رت�م  و�ملحبة  �لت�شامح 
�لعتد�ل  ق��ي��م  و�إع�����اء  �لإن�������ش���ان 
ثقافات  على  و�لنفتاح  و�لو�شطية 

و�شعوب �لعامل �ملختلفة.
لتفتح  �ملذكرة  و�أ�شاف جاءت هذه 
�آف����اق����ا �أو�����ش����ع ل���ل���ت���ع���اون وت���ب���ادل 
و�لفكرية  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �خل���������رب�ت 
بر�مج  وت��ط��وي��ر  ب���ني �جل���ان���ب���ني، 
م�����ش��رتك��ة ت���خ���دم �ل��ق�����ش��اي��ا ذ�ت 
و�لدر��شات  �لبحوث  يف  �له��ت��م��ام 
و�لتاأليف  و�ل���ت���وث���ي���ق  و�ل���ن�������ش���ر 

�ل��ت��ع��ل��ي��م �لإل������ك������رتوين وق���ن���و�ت 
تبادل  جانب  �إىل  �ملرئي،  �لت�شال 
�خلرب�ت يف جمال �لتعليم �لرقمي 
�شهولة  �ل��ط��رف��ني  لكا  يتيح  مب��ا 
�ل��و���ش��ول �إىل حم��ت��وى ك��ل طرف 
�لنافذة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  م��ر�ع��اة  م��ع 
لدى �جلانبني، وتبادل �لإ�شد�ر�ت 
و�لبحوث  و�ل�����دوري�����ات  و�ل���ك���ت���ب 
و�ل���ر����ش���ائ���ل �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل����زي����ار�ت 
�لأن�شطة  و�إق����ام����ة  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة، 
و�لثقافية  �لأكادميية  و�لفعاليات 
و�لجتماعية �مل�شرتكة خال تلك 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  و�أك����د  �ل���زي���ار�ت. 
خ��ال��د �ل��ظ��اه��ري، م��دي��ر �جلامعة 
�شمن  ت����اأت����ي  �خل����ط����وة  ه�����ذه  �أن 

�إمكانية  يف  و�ل��ن��ظ��ر  و�ل��رتج��م��ة، 
عقد تو�أمة بني �ملوؤ�ش�شات و�لكليات 

و�ملعاهد �لتابعة لكل منهما.
معايل  �ل���ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة  وق������ع 
�ملزروعي  م�شلم  ح��م��د�ن  �لدكتور 
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة حممد 
بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية ومعايل 
�لربوفي�شور قطب �شانو �أمني عام 

جممع �لفقه �لإ�شامي.
تنظيم  ع���ل���ى  �مل������ذك������رة  ون�������ش���ت 
بعد،  للتعليم عن  بر�مج م�شرتكة 
�لتعليم  و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن م�����ش��ادر 
لكل  تتوفر  �لتي  �لبيانات  وقو�عد 
�لرقمية  �لبيانات  وت��ب��ادل  ط��رف، 
ودور�ت  �لإل��ك��رتون��ي��ة  للمكتبات 

لانفتاح  �جل��ام��ع��ة  ��شرت�تيجية 
على �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لإقليمية 
�لتي  �لتابعة لها،  �لعلمية  و�ملر�كز 
للق�شايا  �لعلمية  بالأبحاث  تهتم 
�لعلمي  �لتبادل  وتعزيز  �ملعا�شرة، 
معها،  �ل�شات  وتوثيق  و�لفكري 
����ش���ر�ك���ات ع��ل��م��ي��ة تخدم  و�إق����ام����ة 

م�شريتها يف هذ� �ل�شدد.
قدما  مت�شي  �جل��ام��ع��ة  �إن  وق���ال 
من  �ن����ط����اق����ا  �ل����ن����ه����ج  ه�������ذ�  يف 
دعم  �إىل  ت���ه���دف  �ل���ت���ي  روؤي���ت���ه���ا 
�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف دولة  م�����ش��رية 
عامة،  ب�شورة  و�ملنطقة  �لإم���ار�ت 
مركز�  تكون  لأن  �حلثيث  و�شعيها 
ع��ل��ى م�شتوى  م��رم��وق��ا  �أك��ادمي��ي��ا 

تدخر جهد�  لن  �لإن�شانية  للعلوم 
�ملذكرة  ه��ذه  بنود  تنفيذ  �شبيل  يف 
ع��ل��ى �أر������س �ل���و�ق���ع، م�����ش��ري� �إىل 

و�لرتجمة وتعزيز �لقدر�ت يف هذ� 
�ملجال �حليوي.

ز�يد  ب��ن  حممد  جامعة  �أن  و�أك���د 

لتعاون  حقيقة  ب��د�ي��ة  تعترب  �أن��ه��ا 
������ش����رت�ت����ي����ج����ي م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي بني 

�جلانبني.

ال�صحة جتري 208,015 فح�صا ك�صفت عن 298 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و353 حالة �صفاء 
••   اأبوظبي-وام:

لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
وزيادة نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر 
"كوفيد  وح�شر �حلالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
- 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 
208،015 فح�شا جديد� خال �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 

تقنيات �لفح�س �لطبي.
�لدولة  يف  و�ل��ف��ح�����س  �لتق�شي  �إج�����ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 
وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف 

�مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة   298 عن 
وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من 
�حلالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  �لازمة،  �ل�شحية  للرعاية 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  و�أعلنت  حالة.   903،382 �مل�شجلة 
�ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة خال �لأربع و�لع�شرين 
�شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،302 
جديدة  حالة   353 �شفاء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أعلنت  ح��ال��ة.   كما 
مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  �مل��ر���س  �أع��ر����س  م��ن  �ل��ت��ام 
جمموع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  �مل�شت�شفى،  دخ��ول��ه��ا  منذ  �ل��ازم��ة 

حالت �ل�شفاء 887،155 حالة.

احتاد الغرف: ما قدمه حممد بن زايد ل�صعبه ووطنه 
جعل من الإمارات مثال يف عالقاتها الدولية

•• دبي-وام:

باركت �لأمانة �لعامة لحتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة يف �لدولة و �لقطاع �خلا�س �نتخاب �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل " رئي�شا للدولة . وقال حميد حممد بن �شامل 
ل�شعبه ووطنه من عمل عظيم، وعطاء متو��شل  �شموه  " ما يقدمه  �إن:  �لعام لاحتاد  �لأم��ني 
لإر�شاء دعائم �لتقدم و�لزدهار على �أ�ش�س ر��شخة متينة جعلت من دولة �لمار�ت مثاًل ومنوذجاً 
يف عاقاتها �لدولية �لتي �نعك�شت بدورها على �زده��ار قطاع �لأعمال و رفع م�شتوى تناف�شيته 
�لأعمال يف  م�شاركة قطاع  ب�شرورة حتقيق  ل�شموه  �ل�شديدة  �لتوجيهات  �أن  �أ�شاف  و   ." �لعاملية 
�لعام  �لقطاعني  بني  فاعلة  �شر�كة  قيام  �لأث��ر يف  لها عظيم  ك��ان  �لقت�شادية  �ل��ق��ر�ر�ت  �شناعة 

و�خلا�س �أ�شهمت يف تبوء �لدولة �ملر�كز �لأوىل يف تقارير �لتناف�شية �لعاملية وممار�شة �لأعمال.

ال�صحة تعلن تقدمي 2,813 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ�صاعات الـ24 املا�صية

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع تقدمي 2،813 جرعة من لقاح 
�ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خال 
ومعدل  جرعة   825،739 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات 
توزيع �للقاح 251.01 جرعة لكل 100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا 
مع خطة �ل��وز�رة لتوفري لقاح " كوفيد19- " و�شعيا للو�شول �إىل 
�ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و �لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د 

�حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س " كوفيد19-".

قادة العامل: حممد بن زايد �صريك حقيقي و�صديق موثوق.. وانتخابه يعزز مكانة الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

عك�شت �ت�شالت وبرقيات �لتهنئة �لتي تلقاها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ملكانة  للدولة  رئي�شا  �نتخابه  مبنا�شبة  �هلل"  "حفظه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�ملرموقة و�لتقدير �لكبري ل�شموه من قبل قادة وزعماء �لعامل.
و حملت ر�شائل �لتهنئة بني طياتها كلمات �لإعجاب بال�شخ�شية �لقيادية 
�لفذة و �حلكيمة و �لتقدير �لعاملي للدور �ملوؤثر �لذي يلعبه �شموه يف بناء 
بلد�ن  وخمتلف  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لإ�شرت�تيجية  و�لعاقات  �ل�شر�كات 
وحتقيق  �ل��دويل  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  تعزيز  م�شلحة  يف  ي�شب  مبا  �لعامل 

�لتنمية و�لزدهار لل�شعوب كافة.
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ل��ع��امل  ق���ادة  و���ش��ف  و 
�لذي  �ل�شام و�لت�شامح  �لويف و رجل  بال�شديق �حلقيقي و�ملوثوق، و�لأخ 
�أثبت �أنه قائد �لإجناز�ت و�ملهمات �ل�شعبة �لذي ميزج �ل�شجاعة باحلكمة 

و�لعدل.
وقال فخامة �لرئي�س جو بايدن رئي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية : " لطاملا 
كان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف طليعة �مل�شاهمني يف 
�أهنئ �شديقي  �لإم��ار�ت و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية..  �ل�شر�كة بني  بناء 

�لقدمي على �نتخابه رئي�شا لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة".
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ني: "�أنا على 
�أن�شطتك يف من�شب رئي�س �لدولة �شت�شهم يف مو��شلة تطوير  باأن  قناعة 
عاقات �ل�شد�قة و�لتعاون متبادل �ملنفعة يف �لجتاهات كافة بني رو�شيا 

و�لإمار�ت".
للعمل مع  "م�شتعد  بينغ:  �شي جني  �ل�شيني  �لرئي�س  قال فخامة  ب��دوره 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
ل�شالح  و�لإم���ار�ت  �ل�شني  بني  �ل�شاملة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  لتعميق 

حققها، �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه.
وعرب قادة �لدول �خلليجية و�لعربية يف زيار�تهم وبرقياتهم عن تهنئتهم 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، 
موؤكدين متانة �لعاقات �لتاريخية �لتي تربط دولة �لإم��ار�ت مبحيطها 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ق��درة �شاحب  و�أك��دو� ثقتهم يف  و�لعربي،  �خلليجي 
بن ز�يد على مو��شلة �لعمل على كل ما من �شاأنه تعزيز �لتعاون �لعربي 

�لعربي.
�إبر�هيم رئي�شي �شاحب �ل�شمو  و يف �شياق مت�شل، هناأ �لرئي�س �لإي��ر�ين، 
�لإمار�ت  �نتخابه رئي�شا لدولة  �آل نهيان مبنا�شبه  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن 
�إي��ر�ن ودولة  �لعربية �ملتحدة، معربا عن تطلعه لأن ت�شهد �لعاقات بني 
�لإمار�ت مزيد� من �لنمو يف عهده، ومبا ي�شمل كافة �ملجالت �لتي تخدم 

م�شالح �لبلدين.
�نتخابه  مبنا�شبة  �شموه  نيهامر  ك��ارل  �لنم�شا،  م�شت�شار  هناأ  جهته  م��ن 
رئي�شا لدولة �لإمار�ت وقال يف تغريد�ت على "تويرت" : "�لإمار�ت �لعربية 
تعاوننا  ��شتمر�ر  �إىل  و�أتطلع  للنم�شا،  رئي�شي  ��شرت�تيجي  �شريك  �ملتحدة 

�لوثيق ك�شركاء �أقوياء، لتعزيز �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لزدهار".
و �أ�شدرت �حلكومة �لرب�زيلية، بيانا هناأت خاله حكومة و�شعب �لإمار�ت 
مبنا�شبة تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان قيادة �لدولة، 

معربة عن متنياتها لاإمار�ت مبزيد من �لرخاء و�لزدهار.
و �شهدت �لإمار�ت خال �لأيام �ملا�شية و�شول �لعديد من �لوفود �لر�شمية 
�لتي �شمت قادة �لدول وكبار �مل�شوؤولني �لذين عربو� عن خال�س متنياتهم 

ل�شموه بالتوفيق يف مهامه بقيادة �لدولة نحو �آفاق جديدة من �لنه�شة.
�ملالديف  �إبر�هيم حممد �شليح رئي�س جمهورية  �أعرب فخامة  من جهته 
عن تهانيه لدولة �لإمار�ت بانتخاب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان "حفظه �هلل" رئي�شا للدولة .

�لبلدين و�شعبيهما"، موؤكد� �أن �لإمار�ت و�ل�شني د�أبتا على دعم بع�شهما 
و�شو�غلهما  �جلوهرية  مب�شاحلهما  �ملتعلقة  �لق�شايا  يف  بحزم  �لبع�س 

�لرئي�شية، وحافظتا على تعاون عملي ومثمر يف خمتلف �ملجالت.
" �أع��رب عن  يف �لإط���ار ذ�ت���ه، ق��ال �لرئي�س �لفرن�شي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون: 
دعمي �لكامل لأخي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد " .. مهنئا �شعب 

�لإمار�ت باختياره رئي�شا للدولة.
من جانبه ثمن رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�شون �جلهود �لتي 
يقوم بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف بناء م�شتقبل 
" هناك  �إن  وق��ال  �لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة  �ملتحدة  �ململكة  ب��ني  �ل�شر�كة 
�أمر  �لإم��ار�ت وهو  �ملتحدة ودول��ة  للمملكة  �ملدى  �أهد�فا م�شرتكة طويلة 

ر�ئع للغاية.. �أعتقد �أننا و�شلنا �إىل مرحلة عظيمة ".
�لعربية  �لدول  لقادة  �لتهنئة  وبرقيات  �ل�شخ�شية  �لزيار�ت  عربيا، عربت 
عن �لدعم و�لتاأييد و�لثقة �لتامة يف قدرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد رئي�س �لدولة، على مو��شلة �حل�شور �لفاعل لدولة �لإمار�ت يف تعزيز 

م�شرية �لتعاون �لعربي، و�مل�شي قدما بامل�شار �لتنموي نحو �آفاق �أرحب.
و هناأ خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية، �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
�شائلني  �لأخ��وي��ة،  �لتهاين  �أخل�س  ل�شموكم عن  نعرب  �أن  " ي�شرنا  وق��ال: 
دولة  خلدمة  خطاكم  وي�شدد  ويعينكم  �شموكم  يوفق  �أن  وعا  جل  �مل��وىل 
�شار عليها و�لدكم  �لتي  �لإم��ار�ت و�شعبها ملو��شلة م�شرية �خلري و�لنماء 
�� رحمهما  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  و�أخوكم  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ 

�هلل".
�أطيب  عن  �ل�شي�شي  عبد�لفتاح  �مل�شري  �لرئي�س  فخامة  �أع��رب  من جهته 
�لتمنيات بالتوفيق ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد ملو��شلة م�شرية 
�لتي  �لر�شيدة  �ل�شيا�شات  �لتطور و�لزدهار لل�شقيقة �لإمار�ت، و��شتكمال 

و قال فخامته �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان منارة �أمل 
.. يتمتع ب�شخ�شية قيادية وحر�س على حتقيق �لتنمية مع �لرتكيز على 
�لقيم �لإ�شامية .. و�أ�شاف :" لقد �لتقيت �شموه خم�س مر�ت و �أمتنى له 
كل �لتوفيق يف دوره �لقيادي �جلديد و�أتطلع �إىل �لعمل عن كثب مع �شموه 

لتو�شيع عاقاتنا �حلالية خال �ل�شنو�ت �لقادمة".
و وجه �لربملان �لأوروبي �لتهنئة لدولة �لإمار�ت بانتخاب �شاحب �ل�شمو 
�أعرب  و   .. للدولة  "حفظه �هلل" رئي�شا  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
يف بيان عن متنياته لدولة �لإم��ار�ت �ملزيد من �لزده��ار و �لنهو�س حتت 

�لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.

اإجناز يج�سد املكانة العاملية للدولة، ويوؤدي للحد من التداخالت ال�سارة

الإمارات ت�صجل 19 األف حمطة بث راديوية لدى الحتاد الدويل لالت�صالت
•• اأبوظبي -وام:

�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �لرقمية  و�حلكومة  �لت�����ش��الت  تنظيم  هيئة  �أعلنت 
�شّجلت ل��دى �لحت���اد �ل���دويل ل��ات�����ش��الت �أك���رث م��ن 19 �أل���ف حمطة 
ر�ديوية �أر�شية، مما يعد جناحاً على �مل�شتوى �لدويل حيث يعترب �لحتاد 
و�لت�شالت.  �ملعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  �ملخت�شة  �لأمم��ي��ة  �جلهة 
بالرتدد�ت  دول��ي��اً  �ع��رت�ف��اً  ميثل  كونه  يف  �لت�شجيل  ه��ذ�  �أهمية  وتكمن 
�مل��ح��ط��ات من  ه���ذه  ح��م��اي��ة  ي�شاهم يف  م��ا  �لإم������ار�ت،  ل��دول��ة  �ملخ�ش�شة 
�لتد�خات �لدولية �ل�شارة و�لتي توؤثر ب�شكل كبري على جودة �خلدمات 

�ملقدمة للجمهور.
وحول هذ� �لإجناز قال �شعادة �ملهند�س طارق �لعو�شي �ملدير �لتنفيذي 
لإد�رة �لطيف �لرتددي �إن �لطيف �لرتددي ي�شكل ثروة طبيعية حتر�س 

دولة �لإمار�ت على �ل�شتفادة منها بال�شكل �لأمثل لتاأمني �أف�شل خدمات 
�لت�شال و�لبث، وعليه عملت هيئة تنظيم �لت�شالت و�حلكومة �لرقمية 
ع��ل��ى و���ش��ع �خل��ط��ط و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �خل��ا���ش��ة ب�����اإد�رة ث���روة �لطيف 
بالتعاون مع مزودي  �لر�ديوية  �ملحطات  ن�شر  وت�شريع وترية  �ل��رتددي، 
مع  �لتفاقيات  وتوقيع  دوري  ب�شكل  �لجتماع  على  عملت  كما  �خلدمة، 
من  �لتقليل  بهدف  �جل��و�ر  ودول  �ل�شقيقة  �ل��دول  يف  �ملخت�شة  �جلهات 
�لتد�خات �ل�شارة و�لت�شوي�س �لذي قد يحدث على �خلدمات �لر�ديوية، 
و�لف�شائية  �لأر�شية  �لر�ديوية  �ملحطات  �لهيئة يف حماية  لدور  حتقيقاً 

�لتابعة للدولة من �لتد�خات �لتي قد ت�شببها �لدول �لأخرى.
دول  م��ع  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  على  حتر�س  �لهيئة  �ن  �لعو�شي  و�أ���ش��اف 
�لفنية  �للجنة  وذلك من خال  �لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س 
 ، �خلليجي  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  بالأمانة  لات�شالت  �لفني  للمكتب 

و�مل�شاركة يف �لجتماعات �لتي تناق�س �ملو��شيع �ملهمة ذ�ت �لطابع �لفني 
ب��دول جمل�س  �ل��رتددي  و�لطيف  �لا�شلكية  �لت�شالت  يف جمال قطاع 
�لتعاون، من �أهمها در��شة �لنو�حي �لفنية و�لتنظيمية لعدد من �لتقنيات 
�شبكات  ��شتخد�م  وتن�شيق  �خل��ام�����س،  �جليل  مثل  و�مل�شتجدة  �حلديثة 
�لهاتف �ملحمول و�لقنو�ت �لذ�عية يف �ملناطق �حلدودية بني دول جمل�س 
�ل��ت��ع��اون ، و�حل���د م��ن �ل��ت��د�خ��ات �ل�����ش��ارة �مل��وؤث��رة على بع�س خدمات 
لل�شبكة  �ل��رتددي��ة  �لنطاقات  ��شتخد�م  وتن�شيق  �ل��ر�دي��وي��ة،  �لت�شالت 
�خلليجية �ملوحدة خلطوط �ل�شكك �حلديدية، وغريها من �ملو��شيع ذ�ت 

�لأهمية للدول �لأع�شاء يف هذ� �ملجال.
�إد�رة  ب�شكل م�شتمر حتديثات على نظام  �أنها جتري  �إىل  �لهيئة  و�أ�شارت 
�لطيف �لرتددي يف �إطار �شعيها �لد�ئم نحو �لو�شول �إىل ��شتخد�م �أحدث 
�لنظم �إقليمياً وعاملياً يف �إد�رة �لطيف �لرتددي لتوفري تردد�ت �آمنة خالية 

من �لتد�خات �ل�شارة مل�شتخدمي �لطيف �لرتددي يف �لإمار�ت.
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لرقمية  و�حلكومة  �لت�شالت  تنظيم  هيئة  �أن  يذكر 
هي �جلهة �لتي تتوىل م�شوؤولية �إد�رة وتنظيم �لطيف �لرتددي يف �لدولة 
وتعدياته مبا   2003 ل�شنة  رقم /3/  �حت��ادي  بقانون  �ملر�شوم  ح�شب 
يف ذلك توزيع وتخ�شي�س �لطيف �لرتددي جلميع �خلدمات �لر�ديوية، 
و�لر�شد  �ملر�قبة  تطبيق  طريق  عن  �ل��رتددي  �لطيف  وحماية  وتن�شيق 
�أح���دث �لأج��ه��زة و�مل��ع��د�ت، ومتثيل دول��ة �لإم����ار�ت يف جميع  با�شتخد�م 
�ل�شلكية  �لت�����ش��الت  بقطاع  �ل�شلة  ذ�ت  و�لإقليمية  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��اف��ل 
�ملوجات  تد�خل  يعني  �ل�شار..  �لتد�خل  �أن  بالذكر  جدير  و�لا�شلكية. 
�أو  �لر�ديوية  �لت�شالت  خدمات  �أد�ء  يعيق  �أو  ي�شعف  �ل��ذي  �لر�ديوية 
يوؤدي �إىل �نقطاعها ب�شكل متكرر. كما تعني �ملحطة �لر�ديوية .. �ملحطة 

�لتي يديرها �ملرخ�س لهم لإجر�ء خدمة �ت�شالت ر�ديوية.
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اأخبـار الإمـارات

حتت �سعار )�سحتك تهمنا(

غرفة التجارة وبالتعاون مع م�صت�صفى راأ�س اخليمة تقدم ك�صفا طبيا باملجان لتخ�ص�صات عديدة

�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  كافة  ملوظفي 
�لك�شف  �ن  �ىل  م�شري�ً   ، و�خل��ا���ش��ة 
�مل�شاكل  ت��اأث��ري  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �ملبكر 
�ل�شحية �لتي ترتتب على �شغوطات 
�لوقوع  عن  تغنينا   ، و�لعمل  �حلياة 
يف دو�م����ات طويلة م��ن �لم��ر����س ، 
�شحية  بحياة  موظفينا  على  وتعود 
�شعيدة ، وت�شمن و جود نظام �شحي 
ت��ت��ي��ح مبادرة  ، وم���ن ه��ن��ا  م�����ش��ت��د�م 

حلياة �شحية �شليمة ، هذ� بال�شافة 
�ل�شحي  تثقيف  جل�شات  ع��ق��د  �ىل 
�بت�شامة  على  �حلفاظ  كيفية  ح��ول 

�شحية.
�أ������ش�����اد حم���م���د ح�شن  م�����ن ج���ه���ت���ه 
بالوكالة  �لغرفة  ع��ام  مدير  �ل�شبب 
�لغرفة   م��وظ��ف��ي  ك��اف��ة  ب��اإ���ش��ت��ج��اب��ة 
ت��وؤك��د مدى  و�ل��ت��ي   ، �مل���ب���ادرة  لتلك 
�ل�شحية  �ملتطلبات  لتلبية  �حلاجة 

غرفة  وت��ب��ن��ي   " تهمنا  �شحتك   "
�ملحافظة  ل�شرت�تيجيات  �ل��ت��ج��ارة 
ع��ل��ى �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا ، 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل��ف��ح�����س �ل�����دوري 
�لتخ�ش�شية  و�ل���ع���اج���ات  �ل�����ازم 
ي���رتت���ب على  �أن  مل���ا مي��ك��ن  �مل���ب���ك���رة 
�ىل  لفتاً   ، �ل���دوري  �لفح�س  نتائج 
هذه  م��ث��ل  تنفيذ  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا  �ن 
�ملو�رد  د�ئ��رة  بالتعاون مع  �مل��ب��ادر�ت 

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

ق��ام��ت غ��رف��ة جت����ارة ر�أ�����س �خليمة 
�أم�س �لربعاء ، وكجزء من �لتز�مها 
بامل�شوؤولية �ملجتمعية جتاه موظفيها 
، ب���ال���ت���ع���اون م����ع م�����ش��ت�����ش��ف��ى ر�أ������س 
�خليمة ، باإطاق حملة طبية حتت 
ت�شتهدف   ، " تهمنا  �شعار" �شحتك 
 ، وم�شوؤوليها  �لغرفة  موظفي  كافة 
حيث قام فريق طبي متخ�ش�س من 
بالتو�جد  �خليمة  ر�أ����س  م�شت�شفى 
 ، مبقر �لغرفة ط��و�ل دو�م �لم�����س  
�ل�شاحة  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة  وخ�����ش�����ش��ت 
�خل���ل���ف���ي���ة مل���ق���ره���ا م���ك���ان���ا لإج�������ر�ء 
�لطبية   �لفحو�شات  م��ن  جمموعة 
وقيا�س  �ل��ق��ل��ب  ف��ح��و���ش��ات  �شملت   ،
�لنظروك�شف  وق��ي��ا���ش��ات   ، �ل��ن��ب�����س 
، وقيا�س �شغط �لدم و�ل�شكر  �لعني 
ون�شبة �لكلي�شرتول بالدم و�ل�شغط 
�ل�شت�شار�ت  وت���ق���دمي   ، �ل��ع�����ش��ب��ي 
�ل��ط��ب��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ك��ل ح��ال��ة على 
حدة ، بال�شافة �ىل قيا�شات �لطول 
وتقدمي   ، ذل����ك  �ىل  وم����ا  و�ل�������وزن 
�خلا�شة  و�ل��ن�����ش��ائ��ح  �ل��ت��و���ش��ي��ات 
ب��ال��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة وت��ق��ي��ي��م منط 
، للو�شول �ىل طريقة مثلى  �حلياة 

ر�أ�������س �خليمة  �ل��ب�����ش��ري��ة حل��ك��وم��ة 
ُتعد جزء   ، ر�أ�س �خليمة  وم�شت�شفى 
�ل�شحة  جت��اه  جميعاً  �لتز�منا  م��ن 
�ل���ع���ام���ة ل��ك��اف��ة م��وظ��ف��ي �ل���دو�ئ���ر 
�ىل  ، م�������ش���ري�ً  ب�����الم�����ارة  �مل���ح���ل���ي���ة 
�ل���دو�ئ���ر �لخرى  ح��ر���س م��وظ��ف��ي 
�لتي يقع مقرها مبقر �لغرفة على 
�لازمة  �لطبية  �لفحو�شات  �إج��ر�ء 
م�شاريع  ل��دع��م  خليفة  ك�����ش��ن��دوق   ،
للمجل�س  �لعامة  و�لمانة   ، �ل�شباب 

�لتنفيذي . 
وب�����دوره ق���ال �ل��دك��ت��ور ج��ني مارك 
ورئي�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  غ��اوي��ر 
ق�����ش��م �جل���ر�ح���ة مب�����ش��ت�����ش��ف��ى ر�أ�����س 
�خليمة ،  �إنه ل�شرف كبري لنا �لعمل 
مع �شركائنا لدعم �أية مبادرة �شحية 
تطلقها �أياً من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�أو �خلا�شة بالمارة ، �إذ يعد هذ� جزء 
�لعامة  �ل�شحة  جت��اه  �لتز�منا  م��ن 
�إج���ر�ء مثل ه��ذه �لفحو�شات  ، ف��اإن 
�ل�شحي  �لتثقيف  جل�شات  وع��ق��د   ،
�بت�شامة  على  �حلفاظ  كيفية  ح��ول 
لعمل  طبيعي  �م��ت��د�د  ه��و   ، �شحية 
وت�شاعدنا   ، �خليمة  ر�أ���س  م�شت�شفى 
م��ث��ل ه���ذه �ل��ف��ح��و���ش��ات ع��ل��ى ر�شم 
��شرت�تيجيات �ل�شحة �لعامة ب�شكل 

�صحة دبي توظف الن�صخة الأخرية للروبوت اجلراحي دافن�صي اك�س اآي خلدمة املر�صى
•• دبي - وام:

بد�أت هيئة �ل�شحة بدبي ��شتخد�م 
�ل���ن�������ش���خ���ة �لأح�����������دث ل����ل����روب����وت 
�إك�س  "د�فن�شي  �ملتقدم  �جل��ر�ح��ي 
ث���ورة حقيقية يف  ي��ع��د  �آي" �ل���ذي 
ع�����امل �جل����ر�ح����ة �ل��ط��ب��ي��ة وذل����ك 
لتوظيف  �مل�شتمرة  �شمن جهودها 
و�لتقنيات  �لأج�������ه�������زة  �أح����������دث 
�ملر�شى  خلدمة  �لذكية  و�حل��ل��ول 
مب�شت�شفياتها و�أجرى فريق طبي 
برئا�شة  �أم�������س  دب����ي  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ل�شعيدي  �أح��م��د  ي��ا���ش��ر  �ل��دك��ت��ور 
جر�حة  ق�شم  ورئ��ي�����س  ����ش��ت�����ش��اري 
دبي  مب�شت�شفى  �لبولية  �مل�شالك 
هذه  ب��اإ���ش��ت��خ��د�م  ج��ر�ح��ي��ة  عملية 
�لعقد  �ملتطورة ملو�طن يف  �لتقنية 
�ل��ث��اين م��ن �لعمر ك��ان يعاين من 

ل  �أم��اك��ن  �إىل  �ل��و���ش��ول  و�إمكانية 
�لعمليات  يف  �إليها  �لو�شول  ميكن 
�إىل  �إ�شافة  �لتقليدية  �جلر�حية 
�لدقة �ملتناهية يف �إجر�ء �لعمليات 
خطر  وتقليل  �مل��ع��ق��دة  �جل��ر�ح��ي��ة 
�لعملية  ب��ع��د  ب��ال��ع��دوى  �لإ���ش��اب��ة 
و����ش���رع���ة �ل�����ش��ف��اء و�ل���ت���ع���ايف بعد 
�لعملية وتقليل عدد �أيام �ملكوث يف 
حجم  �شغر  �إىل  �إ�شافة  �مل�شت�شفى 
"ميليمرتية"  تكون  �لتي  �جل��روح 

و�لندوب تكاد تكون معدومة.
و�أ�����ش����ار �ل���دك���ت���ور �ل�����ش��ع��ي��دي �إىل 
للروبوت  �مل��ت��ع��ددة  �لإ���ش��ت��خ��د�م��ات 
�جلر�حي يف خمتلف �لتخ�ش�شات 
�مل�شالك  ج��ر�ح��ة  وم��ن��ه��ا  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لبولية حيث ميكن ��شتخد�مه يف 
غدة  و��شتئ�شال  �لكلية  ��شتئ�شال 
�لربو�شتات و�إعادة زر�عة �حلالب.

عن  بها  �لقيام  �ملمكن  �جل��ر�ح��ي��ة 
خمتلف  يف  �لبطن  تنظري  ط��ري��ق 
�لتخ�ش�شات �جلر�حية وهو مزود 
باأربع �أذرع و�حدة للت�شوير وثاث 
�لأذرع  ه����ذه  وت��ت��م��ت��ع  ل��ل��ج��ر�ح��ة 
بدرجة عالية من �ملرونة و�حلركة 
وبرجمتها  ���ش��ن��اع��ت��ه��ا  مت  ح���ي���ث 
�ليد  حركه  ت�شبه  بحركات  للقيام 
�ل��ب�����ش��ري��ة ول��ك��ن ب��دق��ه �أع��ل��ى مما 
بعد  �جل�����روح  خ��ي��اط��ه  �إىل  ي�����وؤدي 
ب�شورة  �جلر�حية  �لعملية  �إجن��از 
�أف�����ش��ل م���ن �ل���ي���د �ل��ب�����ش��ري��ة كما 
ميكن للذر�ع �ل��دور�ن حول نف�شه 
�لطبيب  م��ن  بتحكم  كاملة  دورة 
بالقوة �ملطلوبة وبدون �رجتاف �أو 
تغيري �مل�شتوى �لأفقي للعمل مما 

يوفر مزيد�ً من �لتحكم.
�ملتعددة  �مل���م���ي���ز�ت  و�����ش���ت���ع���ر����س 

�ل���ع���ل���وي من  �ن�������ش���د�د يف �جل������زء 
�لكلية  ت�شخم  يف  ت�شبب  �حل��ال��ب 
حيث مت عمل �لإج��ر�ء �لرتميمي 

حلو�س �لكلية و�حلالب.
و�أو�����ش����ح �ل���دك���ت���ور �ل�����ش��ع��ي��دي �أن 
�شاعتني  ��شتغرقت  �لتي  �لعملية 
ورب����ع �ل�����ش��اع��ة مت خ��ال��ه��ا �إز�ل����ة 
و�إعادة  �ملتفتق من �حلالب  �جل��زء 
�لكلية  ب��ح��و���س  �حل��ال��ب  تو�شيل 
مت  �ل��ت��ي  �لعملية  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�لعام  �ل��ت��خ��دي��ر  �إج�����ر�وؤه�����ا حت���ت 
و�شيغادر  �ل���ت���ام  ب��ال��ن��ج��اح  ت��ك��ل��ل��ت 
�مل�شت�شفى خال �ليومني  �ملري�س 

�لقادمني.
��شتخد�م  �أه����م����ي����ة  ع���ل���ى  و�أك���������د 
�مل��ت��ق��دم م��ن �لأنظمة  �ل��ن��وع  ه���ذ� 
�لطبيب  �ل��ت��ي مت��ك��ن  �ل��روب��وت��ي��ة 
�لعمليات  ب��ج��م��ي��ع  �ل���ق���ي���ام  م����ن 

�لتي  �مل���ت���ق���دم���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ل���ه���ذه 
�لعمليات  �إج�����ر�ء  ل��اأط��ب��اء  ت��ت��ي��ح 
ُب��ع��د دون �حلاجة  �جل��ر�ح��ي��ة ع��ن 
�ملري�س  �أو  �جل�������ر�ح  ���ش��ف��ر  �إىل 
�لعمليات  �إج�����ر�ء  يف  ي�����ش��اه��م  مم��ا 
تفادياً  �ملنا�شب  �لوقت  يف  �لطارئة 
ي�شاعد  كما  �ل�شلبية  للم�شاعفات 
�ملر�شى  على  �لأع��ب��اء  تخفيف  يف 
�أف�شل  �إىل  �ل��و���ش��ول  ل��ه��م  وي��ت��ي��ح 
�جل����ر�ح����ني �ل���ع���امل���ي���ني م����ن ذوي 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات �ل���ن���ادرة ح��ي��ث بات 
بالإمكان �أن يقوم �جلر�ح بالإجر�ء 
�آخ��ر بعيد�ً  �جل��ر�ح��ي وه��و مبكان 

عن �ملري�س.
بروؤية  ي�شمح  �ل���روب���وت  �أن  وذك���ر 
ثاثية �لأبعاد وت�شخيم ي�شل �إىل 
ويعمل  �لعملية  ملجال  مر�ت   10
على جتنب �لرعا�س �لطبيعي لليد 

�لتقنيات  �أح���دث  وتوظيف  لتبني 
وت�شخريها  �ل���ذك���ي���ة  و�حل�����ل�����ول 
�أف�شل  لتحقيق  �مل��ر���ش��ى  خل��دم��ة 
�ل��ن��ت��ائ��ج �مل��م��ك��ن��ة ومب���ا ي�����ش��اه��م يف 

م����ن ج���ان���ب���ه���ا �أك��������دت �ل����دك����ت����ورة 
�لتنفيذية  �ملديرة  �لري�شي  م��رمي 
مل�شت�شفى دبي على �لهتمام �لبالغ 
بدبي  �ل�شحة  هيئة  توليه  �ل���ذي 

ب�شكل  ودب��ي  �لهيئة  مكانة  تر�شيخ 
لطالبي  م���ث���ال���ي���ة  ك���وج���ه���ة  ع������ام 
خمتلف  م��ن  و�ل�شت�شفاء  �ل��ع��اج 

دول �لعامل.

العربي  لالإبداع  ال�صارقة  جائزة  يف  وفائزة  فائزا   18
•• ال�صارقة - وام:

كّرم �شعادة عبد �هلل �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة يف �ل�شارقة و حممد �إبر�هيم �لق�شري مدير �إد�رة �ل�شوؤون 
وفائزة يف  فائز�   18 �لأول؛  �لإ�شد�ر  �لعربي  �ل�شارقة لاإبد�ع  �لعام جلائزة  �لأم��ني  �لد�ئرة  �لثقافية يف 
و�لق�شري  �لعوي�س  و�شّلم  و�لأدب��اء.  �ملثقفني  و�لع�شرين من �جلائزة بح�شور نخبة من  �ل��دورة �خلام�شة 
�لفائزين وجلان حتكيم حقول �جلائزة �ل�شتة �شهاد�ت ودروعاً تذكارية تقدير�ً ملجهود�تهم �لفكرية و�لأدبية 
�لإبد�عي  �إ�شد�رهم  �إجن��از  يف  �لأدبية  جهودهم  على  مثنيا  باجلائزة  �لفائزين  �لعوي�س  وهّناأ  و�لأبد�عية. 
�لأول و�لذي نال با�شتحقاق �لفوز يف جائزة �ل�شارقة لاإبد�ع �لعربي. وقّدم �لفائزون �شكرهم �إىل �ل�شارقة 
بو�شفها "حا�شنة لاإبد�ع و�ملبدعني" و�أثنو� على �لرعاية و�لهتمام �لكبريين من �إمارة �لثقافة لاأدباء 
و�ملثقفني و�ملفكرين و�لنقاد �لعرب حيث متهد �لطريق لكل �شخ�س ي�شري يف درب �لإبد�ع م�شريين �إىل �أن 
�ل�شارقة جمعت �لعامل على حب �لأدب. و�شهد �ليوم �لثاين من فعاليات �جلائزة قر�ء�ت �شعرية للفائزين 
يف جمال �ل�شعر و تقدمي �شل�شلة قر�ء�ت ق�ش�شية للفائزين يف جمال �لق�شة �لق�شرية كما تو��شلت �أعمال 

�لور�شة �لعلمية �مل�شاحبة للجائزة يف حموريها �لثاين �لذي حمل عنو�ن �لتكنولوجيا و�ل�شرد.

ال�صيخة فاطمة تتلقى تعازي قرينة ملك البحرين خالل ا�صتقبالها وفد اململكة
•• اأبوظبي-وام:

�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  تقبلت 
و�لطفولة  لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�لإمار�ت"  "�أم  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�لتعازي و�ملو��شاة يف رحيل فقيد �لوطن �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان " رحمه �هلل" من وفد �لعائلة �ملالكة �لبحرينية.
ونقل �لوفد �لليلة قبل �ملا�شية تعازي �شاحبة �ل�شمو �مللكي 
�لأمرية �شبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة قرينة عاهل �لبحرين 
�لفقيد  يف  مو��شاتها  و�شادق  للمر�أة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
�أن  وج��ل  ع��ز  �مل���وىل  �شائلة   .. " �هلل  " رح��م��ه  �ل�شيخ خليفة 

يتقبله بو��شع رحمته ور�شو�نه ويلهم عموم �آل نهيان �لكر�م 
جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

�آل  حمد  بن  �شلمان  بنت  ثاجبة  �ل�شيخة  �شمو  �لوفد  و�شم 
خليفة حرم معايل �ل�شيخ �شلمان بن عبد�هلل �آل خليفة و�شمو 
�آل خليفة حرم معايل  بن حمد  �شلمان  بنت  �ل�شيخة مرمي 

�ل�شيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة.
و�أع���رب���ت ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ع��ن �شكرها 
وفد  ونقلها  عنها  ع��رب  �ل��ت��ي  �لطيبة  للم�شاعر  وت��ق��دي��ره��ا 
�شكرها  �شموها  حملته  فيما   .. �ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة 
�شبيكة  �لأم��رية  �مللكي  �ل�شمو  �شاحبة  �إىل  متنياتها  و�أطيب 
وململكة  و�لعافية  �ل�شحة  مبوفور  خليفة  �آل  �إبر�هيم  بنت 

�لبحرين و�شعبها �ل�شقيق دو�م �خلري و�لزدهار.
�آل  ب��ن ز�ي���د  �ل�شيخ خليفة  �ل��ع��ز�ء يف وف���اة  �ل��وف��د  كما ق��دم 
نهيان، �إىل �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت �شهيل وعائلة �آل نهيان 

�لكر�م.
و�أعرب �لوفد عن بالغ �ملو��شاة يف هذ� �مل�شاب �جللل و�أخل�س 
�لدعاء باأن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته ومغفرته ور�شو�نه 
جميل  �لكرمية  �لعائلة  �أف��ر�د  ويلهم  جنانه،  ف�شيح  ويدخله 
�ل�شرب وح�شن �لعز�ء، و�أن يدمي ما يربط مملكة �لبحرين 
ودولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة من و�شائج �لأخ��وة و�ملحبة 
و�ل���ت���ق���ارب ك��م��ا ي��ت��م��ن��اه��ا وي��ح��ر���س ع��ل��ي��ه��ا ق����ادة �لبلدين 

�ل�شقيقني.

الوطني الحتادي يوؤكد ثقته الكبرية يف حممد بن زايد قائدا للدولة وحاميا لالحتاد ومكت�صباته
•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �ملجل�س �لوطني �لحتادي ثقَته �لكبرية يف قائِد دولتنا وحامي �لحتاد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  ومكت�شباته �شاحب 
"حفظه �هلل" �لذي عرفناُه حُمباً ل�شعبه قريبا منه كرميا معه حري�شا على 
حا�شره وم�شتقبل �أجياله و عرفه �أ�شقاوؤه �لعرب خمل�شا لق�شاياهم د�عما 
للعدِل  وحمقاً  للحِق  موؤيد�ً  �شاِم  �شانع  �لعامل  وعرفه  دولهم،  ل�شتقر�ر 
�لعامِل  وتقديَر  �ح���رت�َم  و�شعَبها  �لإم���ار�ت  �أك�شَب  �ل��ذي  �لأم���َر  ك��ان،  �أينما 

�أجمع.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �نتخاب �شاحب  �ملجل�س مبنا�شبة  �أ�شدره  بيان  ذلك يف  جاء 
�آل نهيان رئي�شا لدولة �لإم��ار�ت تاه معايل �شقر غبا�س  حممد بن ز�يد 
رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي يف �جلل�شة �لعا�شرة من دور �لنعقاد �لعادي 
�لثالث للف�شل �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر �لتي عقدها �م�س يف قاعة ز�يد يف 
مقر �ملجل�س باأبوظبي لتاأبني فقيد �لوطن �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" " �إّن �ملجل�َس �لوطنَي �لحتادي، �إْذ يبارُك ل�شعب 
حكام  لاحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�ِس  �أع�شاِء  �ل�شمِو  �أ�شحاِب  �نتخاب  �لإم���ار�ت 
�لإم��ار�ت .. �شاحِب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، رئي�شاً لدولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، فاإّنه، وب�شفِته ممثًا لكل �شعِب �لحتاد، يبايُع 
ويعاهُد �شموه على �لولء و�لإخا�س �لد�ئم ، و�أن يظل �ملجل�س على عهِده 

م�شريِة  و�إمن��اء  تاأكيد  و�حلكيِم يف  �مليموِن  قيادِتنا  لنهِج  �لد�عَم  يكون  ب��اأن 
ميثاقاً،  و�لت�شريعيِة  �لتنفيذيِة  �ل�شلطتني  بني  و�ل�شر�كِة  نهجاً،  �ل�شورى 
و�شيادِة �لقانوِن ركيزًة، و�أّنه �شيبقى، كما هو دوماً، على م�شتوى �مل�شوؤوليِة 

�لتي �أوَدعْتنا �إياها قيادُتنا �لر�شيدُة و�شُعبنا �لويف.
وحامي  دولتنا  ق��ائ��ِد  يف  �لكبرية  ثقَته  �لحت���ادي  �لوطنُي  �ملجل�ُس  وي��وؤك��ُد 
/ نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومكت�شباته  �لحت���اد 

منه، كرميا معه، حري�شا  قريبا  ل�شعبه،  حُمباً  �لذي عرفناُه  �هلل/  حفظه 
على حا�شره وم�شتقبل �أجياله، وعرفه �أ�شقاوؤه �لعرب خمل�شا لق�شاياهم، 
للحِق، وحمقاً  �شاِم، موؤيد�ً  �لعامل �شانع  دولهم، وعرفه  د�عما ل�شتقر�ر 
وتقديَر  �ح���رت�َم  و�شعَبها  �لإم���ار�ت  �أك�شَب  �ل��ذي  �لأم���َر  ك��ان،  �أينما  للعدِل 

�لعامِل �أجمع.
و�إنَّ �ملجل�َس �لوطني �لحت��ادي على يقنٍي ت��اٍم ب��اأنَّ دول��َة �لإم���ار�ِت �لعربيِة 
�ملتحدة �شت�شهُد حتَت قيادِة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
بناِء  م�شريُة  �هلل  ب��اإذن  معها  و�شتتو��شُل  �لإجن����از�ِت،  من  ج��دي��دًة  مرحلًة 
�لأمِن  ودول��َة  و�لت�شامِح،  دول��َة �خلرِي  �لإم��ار�ُت  و�شتظُل  و�لإن�شان،  �لدولِة 

و�لأمان، وُملتقى �شعوب �لأر�ِس ملا فيه خرُي �لإن�شانيِة جمعاء.
يوفَقه  و�أْن  �حلكمة،  ور�شاَد  �لب�شرية  نوَر  �شموه  على  يدمَي  �أْن  �هلَل  ون�شاأُل 
�أجمع..  و�لعامل  و�لإ�شامية،  �لعربية  و�لأمتني  وطننا،  فيه خرٌي  ملا  دوم��اً 

و�هلل ويل �لتوفيق، وهو �ملي�شر و�ملعني " .

مدير دبي لالإعالم: نعمل على تر�صيخ مكانة الإمارات وجهة اإعالمية دولية رائدة
•• دبي -وام:

�أكد ماجد �ل�شويدي �ملدير �لعام ملدينة دبي لاإعام ومدينة 
قدماً  �مل�شي  على  لاإنتاج،  دبي  ومدينة  لاأ�شتوديوهات  دبي 
�لإعام  ع��ام ويف قطاع  ب�شكل  �لإم���ار�ت  دول��ة  مكانة  لرت�شيخ 
ب�شكل خا�س، ل�شد�رة �مل�شهد �لإعامي �لعربي كبيئٍة حا�شنة 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �لإع��ام��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ووج��ه��ة ج��اذب��ة للمو�هب 
�لإمار�ت  �شورة  تو�شيل  عن  ف�شًا  �ل�شتثنائية،  �لإعامية 

�حل�شارية �إيل �لعامل �أجمع.
�أنباء �لإم��ار�ت / و�م / على  وثم�ن �ل�شويدي يف ح��و�ر لوكالة 
�لإعام  دور   ،  2022 كاب�شات  معر�س  يف  م�شاركته  هام�س 
�إب��ر�ز دور �لإم��ار�ت �حليوي يف �مللفات  �لبارز كقوى ناعمة يف 
توجيهات  ظل  يف  �لغرب  �إىل  �ل�شرق  من  و�لعاملية  �لإقليمية 

�لقيادة �لر�شيدة، يف �لتاأكيد على �ل�شرت�تيجية �لتي تعتمدها 
�إىل  �لأعمال، لفتا  ل��رو�د  �ملائمة  �لظروف  �لدولة يف توفري 
لا�شتثمار  �شعت  �لتي  �ل�شركات  �أع���د�د  يف  �لو��شحة  �ل��زي��ادًة 
و�كت�شاف مز�يا �لإ�شاحات �حلكومية �لر�مية �إىل دعم قطاع 

�لإعام.
و�أ�شار �إىل حتّول �ملعر�س �لدويل لاإعام �لرقمي و�ت�شالت 
�لعام،  ه��ذ�  خ�شي�شاً  ف��ري��دة  من�شة  �إىل  �ل�شناعية  �لأق��م��ار 
وت��ق��دمي��ه جم��م��وع��ًة و����ش��ع��ة م���ن �ل��ف��ر���س �ل��ت��ي ُت���رك���ز على 
معر�س  يف  �مل�شاركة  �أن  حيث  و�ملُبدعني،  �ل�شركات  ��شتقطاب 
�لفر�س  �أف�شل  ��شتعر��س  بهدف  تاأتي   ،"2022 "كاب�شات 
�ملتاحة لتطوير �لبني �لتحتية لقطاع �لإعام يف �لعامل ب�شكل 
�أن م�شاركة  خ��ا���س، م�شيفاً  ب�شكل  دب��ي  و�إم���ارة  و�ل��دول��ة  ع��ام 
�أجل  من  و�مل�شموع  �ملرئي  �ملحتوى  �إنتاج  يف  �لر�ئدة  �ل�شركات 

�لرقمي  �لت�شال  تكنولوجيا  يف  �إليه  و�شلت  ما  �أب��رز  عر�س 
وتاقي �لأفكار و�حللول بع�شها �لبع�س .

و�أ�شاف �ل�شويدي، �أن دبي لاإعام تعمل على �إعطاء �ل�شركات 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ف��ر���ش��ة لتطوير حم��ت��و�ه��ا �لإع���ام���ي ت��ز�م��ن��اً مع 
�ملنظمة؛  �ل��ق��و�ن��ني  و  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  يف  �مل�شتمر  �ل��ت��ط��وي��ر 
و�ل��ت��ع��ري��ف ب��دب��ي ودول����ة �لإم������ار�ت وج��ه��ة �إق��ل��ي��م��ي��ة وعاملية 

لاأعمال و�ل�شياحة.
�لتنمية من  �أ�شا�شي يف م�شرية  �أن �لإع��ام �شريك  و�شدد على 
�مل��و�رد وجذب �ل�شتثمار�ت  حيث دوره �ملحوري يف دعم تنويع 
ة وبنية حتتية �شاملة  �ل�شرت�تيجية ، و�لنجاح يف توفري من�شّ
لتو��شل  �لأح��ج��ام  كافة  من  �لإعامية  �ل�شركات  ل�شت�شافة 
لاإنتاج  ر�ئ��د�ً  عاملياً  مركز�ً  لت�شبح  و�لزده���ار،  �لنمو  م�شرية 

�لإعامي يف �ملنطقة.

الإمارات للخدمات ال�صحية: تطبيق منظومة طبيب 
الأ�صرة ي�صهم يف حتقيق منو �صحي م�صتدام

�صاحي خلفان ي�صتقبل قن�صل عام مملكة البحرين اجلديد
•• دبي-الفجر: 

نائب  خ��ل��ف��ان مت��ي��م،  ���ش��اح��ي  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل  ��شتقبل 
رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي مبكتبه �شباح �أم�س 
�شعادة �ل�شفري �شعود ح�شن �لن�شف �لقن�شل �لعام ململكة 

�لبحرين �ل�شقيقة يف دبي و�لإمار�ت �ل�شمالية.
متمنياً  �لبحرين،  مملكة  ع��ام  بقن�شل  معاليه  ورح��ب 
�أد�ء  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  �لقن�شلية  يف  وللعاملني  ل��ه 
عاقات  يعزز  مبا  �إليهم،  �ملوكلة  و�مل�شوؤوليات  مهامهم 

�لأخ��وة و�لتعاون بني دولة �لإم��ار�ت ومملكة �لبحرين 
�ل�شقيقة.

ومت خ����ال �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث ���ش��ب��ل �ل���ت���ع���اون يف ع����دد من 
�مل���ج���الت، يف ظ��ل ع��اق��ات �لأخ�����وة �ل��ت��ي جت��م��ع دولة 
�لإمار�ت ومملكة �لبحرين، و�لتي حتظى بدعم قيادتي 

وحكومتي �لبلدين.
ح�شر �للقاء �شعادة �للو�ء �أحمد عتيق �ملقعودي، مدير 
�لإد�رة �لعامة ملكتب نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام 

يف دبي.

•• دبي-وام:

عام  �ل�شركال مدير  يو�شف حممد  �لدكتور  �شعادة  �أكد 
�لإحتفال  �أن  �ل�شحية  للخدمات  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة 
باليوم �لعاملي لطبيب �لأ�شرة لهذ� �لعام ياأتي يف مرحلة 
مهمة ي�شهدها �لعامل مع دخول �لعديد من �ل��دول يف 
مرحلة �لتعايف من "كوفيد19-" �لذي �أ�شهم يف �إبر�ز 
�أهمية طبيب �لأ�شرة يف حتقيق منو �شحي م�شتد�م ل 
�شيما �أن �ملجتمعات جلاأت �إىل �لتطبيب عن بعد خال 
�خلدمات  ح�����ش��ور  ن�شبة  و�رت��ف��ع��ت  �ل�����ش��ح��ي��ة  �لأزم�����ة 
طبيب  دور  ي��وؤك��د  مم��ا  �لذكية  �لتكنولوجية  �ل�شحية 
�لرقي �حل�شاري  باعتباره م�شهد�ً من م�شاهد  �لأ�شرة 
�لرعاية  ن��ظ��ام  لتعزيز  رئي�شياً  وم��رت��ك��ز�ً  للمجتمعات 

�رتفاع  وحتقيق  متكاملة  �شحية  بيئة  وبناء  �ل�شحية 
متو��شل يف جودة �خلدمات �ل�شحية �لتي يتم توفريها 
لاأفر�د. و�أ�شاف يف ت�شريح �م�س مبنا�شبة �ليوم �لعاملي 
لطبيب �لأ�شرة �لذي ي�شاف 19 من مايو من كل عام : 
تهنئ موؤ�ش�شة �لإمار�ت للخدمات �ل�شحية جميع �أطباء 
�مل�شهد  تعزيز  وم�شاهمتهم يف  وتثمن جهودهم  �لأ�شرة 
�ملنا�شبة  بهذه  �حتفاءها  �إن  حيث  �ملجتمعات  يف  �لطبي 
ي��اأت��ي يف ���ش��ي��اق ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ت��وج��ه��ات نحو 
حتقيق رعاية �شحية وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية من 
طب  جمال  يف  �لتخ�ش�س  على  �لأطباء  ت�شجيع  خال 
لأهد�ف  �لتخ�ش�شات دعماً  �أكرث  �أحد  باإعتباره  �لأ�شرة 
على  �لأوىل  ب��ال��درج��ة  ترتكز  �ل��ت��ي  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 

�لنو�حي �لوقائية.
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الوطني الحتادي يعقد جل�صته الـ 10 لتاأبني فقيد الوطن ال�صيخ خليفة بن زايد
•• اأبوظبي-وام:

عقد �ملجل�س �لوطني �لحتادي جل�شته �لعا�شرة من دور �لنعقاد �لعادي �لثالث 
للف�شل �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر، لتاأبني فقيد �لوطن �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن 
باأبوظبي،  "طيب �هلل ثر�ه" �م�س يف قاعة ز�يد يف مقر �ملجل�س  �آل نهيان  ز�يد 
بن  عبد�لرحمن  معايل  وح�شور  �ملجل�س،  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  برئا�شة 
�ملجل�س  ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد 

�لوطني �لحتادي.
ووقاية  �ل�شحة  وزي��ر  ومعايل  �ملجل�س،  رئي�س  معايل  وق��ف  �جلل�شة  بد�ية  ويف 
�ل�شعادة  و�أ���ش��ح��اب  �لحت���ادي،  �لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  �ملجتمع 
�أع�شاء �ملجل�س، دقيقة �شمت لقر�ءة �لفاحتة و �لدعاء للمغفور له �ل�شيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان" طيب �هلل ثر�ه".
بعد ذلك �ألقى معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س كلمة فيما يلي ن�شها : " ب�شم 
�ملوؤمنني  )م��ن  �لكرمي  كتابه  يف  وتعاىل  �شبحانه  ق��ال   ،،، �لرحيم  �لرحمن  �هلل 
رجال �شدقو� ما عاهدو� �هلل عليه، فمنهم من ق�شى نحبه، ومنهم من ينتظر، 

وما بدلو� تبديا( )�شدق �هلل �لعظيم(.
�لإخوة و�لأخو�ت، �حل�شور �لكر�م.

يجتمع �ليوم �ملجل�س �لوطني �لحتادي، يف جل�شة خا�شة بعد �أن رحل عنا قائد 
بن  �ل�شيخ خليفة  له  �ملغفور  �لنه�شة �جلديدة،  وباين م�شرية  �لتمكني  مرحلة 
ز�يد �آل نهيان رحمه �هلل �لقائد �لذي حمل �مل�شوؤولية منذ �شباه، وت�شبع بروح 
�أجنبته  �شلف  خلري  خلف  خري  ي�شهد،  و�هلل  فكان،  خطو�ته،  �أوىل  من  �لحت��اد 

�أر�س �لإمار�ت.
ز�يد �خلري،  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  �أن ودعنا  بعد  �مل�شوؤولية  �ل�شيخ خليفة  ولقد توىل 
فكان وبحق �لبن �لبار، و�لقائد �ملخل�س �لذي �أكمل �ل�شري بهذ� �لوطن يف طريق 
�لنه�شة و�لتق��دم، وحوله قياد�ت ورجال، �أخل�شو� له و�أخل�شو� لدولة �لإمار�ت، 
فكان �لتاأكيد و�لتدعيم لكل ما بناه ز�يد �خلري، كما كان �لتمكني للجديد �لذي 
يو�كب �لع�شر يف م�شرية تنموية قل نظريها، م�شرية و�كبت �لألفية �جلديدة 
و�ملقيم  للمو�طن  وق��دم��ت  وث��ق��اف��ة،  وتكنولوجيا  ع��ل��وم  م��ن  متطلباتها  ك��ل  يف 
�لجتماعية  و�لرفاهية  �لكرمي  �لعي�س  �شبل  �أف�شل  �ملباركة  �لأر���س  هذه  على 

و�لقت�شادية.
�حل�شور �لكر�م.

كلنا يعلم ويدرك جيد� برنامج " �لتمكني" �لذي و�شع �أركانه �ملغفور له �ل�شيخ 
ق��ي��اد�ت خمل�شة م��ن ح��ول��ه، فاأثمر ه��ذ� �لربنامج،  و�أي��دت��ه  ب��ه  و�أم��ن��ت  خليفة، 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية،  �مل�شتويات  �لنجاحات و�لجن��از�ت على كل  �لعديد من 
حمليا و�إقليميا ودول��ي��ا، وم��ن بني تلك �لإجن���از�ت �أن��ه ك��ان له �لأث��ر �لكبري يف 
�لطفر�ت �لتي حققتها �حلياة �لنيابية يف �لدولة منذ عام 2005 وحتى �لآن، 
ويف �لتمثيل �مل�شرف و�ملتميز لن�شاء �لإمار�ت �شو�ء يف مقاعد �ل�شلطة �لت�شريعية، 
�أو يف و�شط قياد�ت �ل�شلطة �لتنفيذية.. كما كان لهذ� �لربنامج، مبا حققه من 
ويف  �لف�شاء  رح��ات  �شبق يف  �ل��دول��ة من  �أجن��زت��ه  فيما  �لف�شل  علمية،  نه�شة 
�لو�شول �إىل �لكوكب �لأحمر، ومن �لإجناز�ت �لتي �شهد بها �جلميع �لتقاء دول 
�لعامل على �أر�س �لإم��ار�ت يف �إك�شبو2020 دبي ولقاء وتو�فق ممثلي �لأديان 
نال �حرت�م  �أي�شا، يف حمبة وت�شامح وتعاي�س،  �لإم��ار�ت،  �أر���س  �ل�شماوية على 
�لتي حققتها  �ملرموقة  �ملر�كز  �أي�شا  به  �مل�شهود  بدوله ومنظماته، ومن  �لعامل 
وحتققها دولة �لإمار�ت يف �لتناف�شية �لدولية، وما متيزت به �لدولة من قدرة 
وتقدمي   ،19 كوفيد  يف  �لب�شرية  لها  تعر�شت  �لتي  �ملحن  �أ�شعب  جت��اوز  على 
م�شتوى  على  حتقق  ما  ثم  �ملحنة،  ه��ذه  يف  و�ل�شعوب  �ل��دول  من  لكثري  �لعون 

�لتعليم و�ل�شحة و�لتكافل �لجتماعي من جناحات و�إجناز�ت.
�حل�شور �لكر�م.

�إن �لف�شل يف �لكثري مما ذك��رن��اه، وه��و ج��زء ي�شري من عمل كبري ط��و�ل حياة 
�ملغفور له �ل�شيخ خليفة، ما كان ليتحقق �إل بعزم كبري من قائد خمل�س لوطنه 
ول�شعبه �لذي بادله �إخا�شا باإخا�س ووفاء بوفاء، وبتعاون �لقياد�ت و�لرجال 
�ل��ذي��ن �أح��اط��و� ب��ه، وح��م��ل��و� معه �لأم��ان��ة و�مل�����ش��وؤول��ي��ة، وه��ا ه��م على عهدهم 

م�شتمرون يف �لوفاء و�لعطاء لهذ� �لوطن �ل�شامخ بقيادته وب�شعبه.
�لإخوة و�لأخو�ت، �حل�شور �لكر�م.

ونحن نودع قائد� عظيما خمل�شا لهذ� �لوطن، �لذي متكن بعزمية و�إخا�س من 
�أن ي�شع ��شم �لمار�ت يف عنان �ل�شماء بني �أكرب دول �لعامل و�أوطانه ومنظماته 
وموؤ�ش�شاته �لتي �شاركتنا �أحز�ننا على فقيدنا �لغايل، ل منلك، يف �خلتام، �إل �أن 
نقول ما �أمرنا به �هلل عز وجل، �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون، و�أن نردد قوله �شبحانه 
�أيتها �لنف�س �ملطمئنة �رجعي �إىل ربك ر��شية مر�شية، فادخلي يف  وتعاىل )يا 

عبادي و�أدخلي جنتي( �شدق �هلل �لعظيم.
و�ل�شام عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

�ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد  بن  �لرحمن  عبد  معايل  و�ألقى 
" ب�شم  وزير �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي كلمة فيما يلي ن�شها : 
بل  و�لإ�شامية،  �لعربية  و�لأمتان  �لإم��ار�ت  دولة  �لرحيم فقدت  �لرحمن  �هلل 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  له  �ملغفور   .. ��شتثنائيا  وقائد�  �أجمع، رجا  و�لعامل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه ، و�لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه بعدما �أدى �لأمانة يف قيادة 
دولة �لإمار�ت بكل تفان و�إخا�س خال مرحلة �لتمكني خلفا للو�لد �ملوؤ�ش�س 
لارتقاء  �جل��ه��ود  كافة  مكر�شا  نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
مب�شرية �لتنمية �ل�شاملة �لتي عززت من مكانة دولتنا بني كربى �لدول يف �شتى 
�ل�شمو  �شاحب  �أخيه  و  خليفته  يف  �ليوم  عز�وؤنا  �لقطاعات.  وخمتلف  �ملجالت 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل لت�شتمر يف عهده باإذن 

�هلل م�شرية �لتمكني وتعزيز �ملكت�شبات يف كافة �ملجالت.

�حل�شور �لكرمي.
بروؤيته وحكمته وجهوده يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  له  �ملغفور  �شاهم 
قيادة دولة �لإمار�ت خال مرحلة ��شتثنائية من تاريخها، فقد ��شتطاع "رحمه 
�هلل" �إىل جانب �إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ حكام �لإمار�ت رفع ��شم �لدولة 

يف حمافل كثرية وتعزيز مكانتها عامليا.
ي�شانده  �ملنجز�ت،  من  �لكثري  دولتنا  حققت  �هلل،  رحمه  حكمه،  ف��رتة  وخ��ال 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي 
"رعاه �هلل" و�ل��ذي مل يدخر جهد� يف �شبيل  رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
تعزيز وت�شريع وترية �لعمل �حلكومي يف خمتلف �لقطاعات ل �شيما �لربملاين، 
�لإقليمي  �مل�شتويني  على  يحتذى  مثال  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  ب��ات  حتى 

و�لعاملي يف حتقيق م�شلحة �لوطن و�ملو�طن.
قائد  م�شرية  على  ت�شهد  دولتنا  يف  �ل��و�ق��ع  �أر���س  على  جت�شدت  �لتي  �ملنجز�ت 
�لأج��ي��ال... فقد و�شع  �شعبنا ويف وجد�ننا على مر  �أبناء  قلوب  �شيبقى حيا يف 
�ملغفور له �أ�ش�شا متينة ملرحلة �لتمكني، و�لتي تعترب �إطار� ومنهجا وطنيا عك�شت 
�لعديد  و�لقيادية، و�شاهمت يف حتقيق  �ل�شيا�شية  له وحكمته  �ملغفور  بعد نظر 
تنموية  وطنية  مكت�شبات  �ل��ي��وم  متثل  �لتي  �ل��ك��ربى  �حل�شارية  �ملنجز�ت  م��ن 

ونوعية متتاز بكونها ذ�ت بعد عاملي ووطني بامتياز.
�ل��ذي قدمته  �ل��احم��دود  �لعطاء  و  �لكبري  �لإن�شاين  كله �حل�شور  ه��ذ�  ر�ف��ق 
�لإمار�ت مبتابعة من -�ملغفور له - حتى باتت رمز� للعطاء و�مل�شاو�ة، دولة ت�شاند 
�لإن�شان �أينما وجد، ومتد يدها �لبي�شاء ب�شخاء دون مقابل �أو متييز فا�شتحقت 
للم�شاعد�ت  �ملانحة  ل��ل��دول  �لعاملي  �لرتتيب  �شلم  على  ري��ادي��ا  مكانا  تتبو�أ  �أن 

�لإن�شانية �إقليميا وعامليا.

�لأخوة و�لأخو�ت . لقد �شهدت �حلياة �لربملانية يف �لإمار�ت يف عهد �ملغفور له 
�آل نهيان حتولت كبرية بد�أت باإطاق برنامج �لتمكني  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�أكرث  لإع��د�د مو�طن  �لبيئة  تهيئة  ��شتهدف  و�ل��ذي   ،2005 عام  �ل�شيا�شي يف 
�إ�شهاما، وتفعيل دور �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومتكينه ليكون  م�شاركة و�أكرب 
�شلطة م�شاندة ود�عمة لل�شلطة �لتنفيذية، و�أن ترت�شخ من خاله قيم �مل�شاركة 
�ن��ت��خ��اب ن�شف  ب���د�أ بعملية  �ل�����ش��ورى وم��ن خ��ال م�شار م��ت��درج منتظم  ون��ه��ج 
�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي، وما تاها من تعديل د�شتوري يف عام  عدد 

2009م.

�لإخوة و�لأخو�ت.
ل ي�شعني يف هذ� �ملقام �إل �أن �أتوجه للعلي �لقدير �أن يتغمد فقيد �لوطن �ملغفور 
 .. ف�شيح جناته  ي�شكنه  و�أن  بو��شع رحمته  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  له 
ويجزيه خري� و�إح�شانا.. كما ل يفوتني �أن �أجدد معكم مباركة �نتخاب �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�شا للدولة، �شائا �ملوىل عز وجل �أن 
يحفظه، وي�شدد على طريق �حلق و�خلري خطاه ملا فيه م�شلحة دولتنا و�لأمتني 

�لعربية و�لإ�شامية.
و�ل�شام عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

�لوطني  �ملجل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �ل��رح��وم��ي  �أح��م��د  حمد  �شعادة  و�أل��ق��ى 
�لحتادي كلمة فيما يلي ن�شها: " بعد م�شرية ز�خرة بالعطاء و�ملنجز�ت �نتقل 
" �إىل ج��و�ر ربه لتبقى  "رحمه �هلل  �آل نهيان  �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�ي��د 
ذكر�ه خالدة يف نفو�س وقلوب �شعب �لحتاد �لويف و �أثره �لطيب �شيظل نرب��شا 
نهتدي به يف م�شريتنا �حل�شارية.. ونحن �أمام هذ� �مل�شاب �جللل ل منلك �ل �أن 
ندعو �هلل �لعلي �لقدير �أن يرحم فقيد �لوطن و�أن يكرم نزله و�أن يجعل مثو�ه 

�لفردو�س �لأعلى من �جلنة.
�إن �لر�حل �لكبري "رحمه �هلل " قائد م�شرية �لتمكني كر�س حياته خلدمة وطنه 
و�شعبه و�أمته وبذل �لغايل و�لنفي�س يف �شبيل حتقيق �خلري و�لرخاء لأبناء �شعب 

�لحتاد، فرتك �إرثا خالد� تقتدي به �لأجيال من بعده.
و و��شلت دولة �لم��ار�ت بقيادة �لفقيد رحمه �هلل م�شريتها بنجاح من مرحلة 
يف  وخا�شة  �حلياة  نو�حي  خمتلف  طالت  �لتي  �لتمكني  مرحلة  �إىل  �لتاأ�شي�س 
�لتنمية  يف  و�إ�شهامه  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  يف  دوره  ليكون  �ملو�طن  متكني  جمال 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �أطلق  وليته  من  �لثاين  �لعام  ففي  و�إيجابية.  فعالية  �أك��رث 
لتعزيز  �ل�شيا�شي"  "�لتمكني  برنامج  �هلل"  "رحمه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
دور �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومتكينه ليكون �شلطة م�شاندة ومر�شدة ود�عمة 

للموؤ�ش�شة �لتنفيذية.
و�ل��ث��اث��ني يف  �ل��ر�ب��ع  �لوطني  �ل��ي��وم  �لتاريخي يف  ل��ه يف خطابه  �ملغفور  وق��ال 
قدرة  �أك���رب  جمل�شا  ي��ك��ون  �أن  على  :"�شنعمل   ..2005 دي�شمرب  م��ن  �ل��ث��اين 
�مل�شاركة  قيم  فيه  �ملو�طنني ترت�شخ  �لوطن وهموم  بق�شايا  و�لت�شاقا  وفاعلية 
�نتخاب  �لوطني عرب  �ملجل�س  دور  �ل�شورى وقد قررنا بدء تفعيل  �حلقة ونهج 
ن�شف �أع�شائه ". و بهذ� �لتمكني مت �ف�شاح �ملجال للمو�طنني لختيار 50% 
�أن  �ل�شرف  ، وقد كان يل  �ملبا�شر  من ممثليهم يف �ملجل�س من خال �لنتخاب 
�نتخاب �ملو�طنني  �أحد �لأع�شاء �لذين ت�شرفو� بهذ� �لختيار من خال  �أكون 

لهم لثاث دور�ت متتالية .
�أم��ر به �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل��ذي  �إح��دى ثمار �لتمكني �ل�شيا�شي  وه��ذه هي 
�أع�شاء  من   50% ل�  وناخبني  كمر�شحني  �ملو�طنون  منها  و��شتفاد  �هلل  رحمه 

جمل�شهم �لوطني لأكرث من 4 ف�شول من عمر �ملجل�س حتى �لآن.
�لدولة مر�تب عليا من  �نعك�س على حتقيق  �ل�شيا�شي  �لتمكني  �لنهج من  هذ� 
�لدولة  و�أ�شبحت  �لزدهار �لقت�شادي و�لرخاء �لجتماعي للوطن و�ملو�طنني 

تتمتع �ليوم بح�شور قوي ومكانة متميزة على خارطة �لعامل.
و�شعب  ق��ي��ادة  �إىل  مو��شاتنا  و���ش��ادق  تعازينا  خال�س  ع��ن  �أع���رب  �أن  �أود  ختاما 
بو��شع رحمته  �لوطن  يتغمد فقيد  �أن  �مل��وىل عز وج��ل  د�عيا  �لكرمي  �لإم���ار�ت 

وي�شكنه ف�شيح جناته.
�لوطني  �ملجل�س  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �ل�شرهان  عبد�هلل  ناعمة  �شعادة  و�ألقت 
�لحتادي كلمة فيما يلي ن�شها:" �إميانا بق�شاء �هلل وقدره .. فقد �شعب �لحتاد 
قائد� عظيما عرفناه بحكمته و�إن�شانيته وعطائه ... رجل �لت�شامح وقائد �لتمكني 
و�متد�د ز�يد �خلري .. فقد و��شل �لفقيد �ل�شري على نهج و خطى �لو�لد ز�يد يف 
تطوير �لدولة وحتقيق �ملكت�شبات لتخطو �لإمار�ت يف عهده خطو�ت و�شعتها يف 

م�شاف �لدول �ملتقدمة ويبقى �شيت �لإمار�ت ذ�ئعا يف كل �ملحافل.
خم�شة عقود م�شت، حققت فيها دولة �لإم��ار�ت جناحات باهرة، يف ظل حكمة 
�آل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ملغفور له  وقيادة وطموح �شيخنا �لر�حل.. فقد كان 
نهيان "رحمه �هلل" قائد� عظيما يف قلوب �جلميع، �شتظل ماآثره خالدة وب�شماته 
و��شحة. حظيت �ملر�أة �لإمار�تية باهتمام ورعاية ودعم كبري يف عهد �ملغفور له 
�شيا�شية  منظومة  �إىل  ��شتناد�  �هلل"  "رحمه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 

وت�شريعية و�جتماعية مكنتها من �لقيام بدورها يف خدمة وطنها خري قيام.
و يف عهد �لر�حل �لكبري رحمه �هلل ... حققت �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �ملزيد من 
�إطار  يف  �لعامل  ن�شاء  من  �لكثري  بها  �شبقت  �لتي  �ملتميزة  و�لإجن���از�ت  �ملكا�شب 
برنامج �لتمكني �ل�شيا�شي �لذي �أطلقه �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه 
�هلل و �شغلت �لعديد من �ملنا�شب يف جميع �ملجالت و�أ�شبحت �شريكا �أ�شا�شيا يف 
�ل�شلطات  م�شاركتها يف  و�لتحديث من خال  و�لتطوير  �لتنمية  قيادة م�شرية 
�ل�شيادية �لثاث �لتنفيذية و�لنيابية و�لق�شائية، �إ�شافة �إىل ح�شورها �لفاعل 

و�ملوؤثر يف �شاحات �لعمل �لعربي و�لإقليمي و�لدويل.
به على  �مل���ر�أة منوذجا متفرد� يحتذى  �لإم���ار�ت يف متكني  دول��ة  نهج  �أ�شبح  و 
م�شتوى �لعامل، فاملر�أة �لإمار�تية �شريكة يف م�شرية �لتنمية، وتعد جزء� ل يتجز�أ 
من روؤية �لدولة لتكون �أف�شل دولة يف �لعامل، ولذلك �شهدت م�شريتها جمموعة 
من �لتحولت �لفارقة خال عهد �ملغفور له منها تنامي متثيل �ملر�أة يف جمل�س 
�ل��وزر�ء، وح�شولها على ن�شف مقاعد �ملجل�س �لوطني �لحتادي وت�شهد قاعة 
�لتو�زن بني �جلن�شني عامليا، وتعزيز  هذ� �ملجل�س بذلك، وتقدمها يف موؤ�شر�ت 
ح�شورها يف عامل �لأعمال و�لعلوم، وم�شاركتها يف �أبرز �لقطاعات �ل�شرت�تيجية 
كالف�شاء و�لطاقة �لنظيفة وغريها. ن�شاأل �هلل تعاىل �أن يتغمد �لر�حل �لكبري 
قدم  عما  �جل��ز�ء  خري  ويجزيه  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  ومغفرته  رحمته  بو��شع 
لوطنه و�أمته و�أن يلهم قادة و�شعب دولة �لإمار�ت �ل�شرب و�ل�شلو�ن ..و�ل�شام 

عليكم ورحمة �هلل وبركاته .
�لد�شتورية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  رئي�شة  �مل��ا  �شعيد  حممد  عائ�شة  ���ش��ع��ادة  و�أل��ق��ت 
�لذي  �ملكان  ه��ذ�  وم��ن  :" بد�ية،  ن�شها  يلي  فيما  كلمة  و�لطعون  و�لت�شريعية 
حظي بالرعاية �لكرمية و�شهد ح�شور فقيد �لأمة �لكبري ور�عي م�شرية متكني 
�أن يتغمد �ملغفور له �ل�شيخ  �أ�شاأل �هلل �لعلي �لقدير  �ملجل�س �لوطني �لحتادي، 

خليفة بن ز�يد رحمه �هلل بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.
لقد عمل رحمه �هلل ومنذ ت�شلمه مهامه �لد�شتورية رئي�شا لدولة �لإم��ار�ت يف 
نهج  مو��شلة  على  وحر�س  ع��زم  بكل  2004م،  ع��ام  نوفمرب  �شهر  من  �لثالث 
وثو�بت �لآباء �ملوؤ�ش�شني يف �ل�شورى، جم�شد� روؤيته باأن �لعدل هو �أ�شا�س �حلكم، 
�لجتماعية،  �لعد�لة  وحتقيق  �لإن�شانية،  �لكر�مة  و�شون  �لقانون،  �شيادة  و�أن 
وتوفري �حلياة �لكرمية هي دعامات �ملجتمع وهي حقوقه �لأ�شا�شية �لتي يكفلها 

�لد�شتور، ويحميها �لق�شاء �مل�شتقل �لعادل.
د�شتور  م��و�د  بع�س  على  تعديات  �إدخ���ال  �لكبري، مت  �ل��ر�ح��ل  ل��روؤي��ة  وترجمة 
�لدولة، حيث �أقر �ملجل�س �لوطني �لحتادي هذه �لتعديات يف جل�شته �خلام�شة 
و�شملت  ع�شر،  �ل��ر�ب��ع  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثالث  �ل��ع��ادي  �نعقاده  دور  من 

�لت�شريعية  �خت�شا�شاته  ممار�شة  م��ن  �ملجل�س  متكني  يف  �شاهمت  م���و�د  �أرب���ع 
بقر�ر  للمجل�س  �لد�خلية  �لائحة  �شدور  ج�شد  قد  و  و�ل�شيا�شية.  و�لرقابية 
2016م، حر�شه  "1" ل�شنة  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل رقم  �ملغفور له 
على تفعيل دور �ملجل�س، حيث ت�شمنت �لائحة �جلديدة عدد� من �لتعديات 
�ملتعلقة باخت�شا�شات �أجهزة �ملجل�س وتطوير عمل �ملجل�س وفق �أف�شل �ملمار�شات 
�لربملانية. و ��شتندت روؤيته رحمه �هلل على �أهمية تطوير �لقو�نني و�لت�شريعات 
ورزقه  م��ال��ه  يف  و�أم��ن��ه  ه��وي��ت��ه،  ول��ل��م��و�ط��ن  خ�شو�شيته،  ل��ل��وط��ن  يحفظ  مب��ا 
و��شتقر�ره، �إ�شافة �إىل بلورة �أفكار ومبادر�ت لتحديث عاقة �لدولة باملجتمع، 
و�إبر�ز دولتنا كنموذج ملجتمع مدين ع�شري متطور، منفتح وم�شارك تقبل �هلل 
/رحمه  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  له  �ملغفور  بفقد�ن  م�شابنا  يف  �أجمعني  عز�ءنا 
�هلل/. و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون. و�ألقى معايل �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي رئي�س 
ن�شتذكر  ن�شها:"  يلي  فيما  كلمة  و�خلارجية  و�لد�خلية  �ل��دف��اع  ���ش��وؤون  جلنة 
�ليوم �شرية قائد و�أب ق�شى حياته يف خدمة �لوطن و�ملو�طن وقد متيزت �شرية 
�لر�حل باأنها ذ�ت ب�شمات خا�شة �نبثقت هذ �لب�شمات من طبيعة �ل�شيخ خليفة 
�ملو�طن ومن  ه��ذ�  رع��ى  �لتي من خالها  �لإن�شانية  تعاىل  ز�ي��د رحمه �هلل  بن 
�ل�شيخ  �لتي قادها  �لتمكني  �لوطن. ومتيزت مرحلة  قاد م�شرية  �أي�شا  خالها 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رحمه �هلل تعاىل، باأن حقق خالها ما نقول عنه تعزيز 
�لنتماء �لوطني وتقوية �لهوية �لوطنية وحتقيق �لتاحم �لإن�شاين �لذي نر�ه 
قد جت�شد يف و�قع �لإمار�ت من خال قيم �لتعاي�س و�لت�شامح �لتي ينعم بها كل 

من يعي�س على هذه �لأر�س �ملباركة.
لقد كان �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رحمه �هلل تعاىل، قائد� و�أبا رعى �أمن 
�لوطن و��شتقر�ره و�زدهاره، ومتيزت مرحلة �لتمكني يف دبلوما�شيتها �خلارجية 
بثو�بت ميزت �شيا�شة دولة �لإمار�ت تعتمد على مبادئ حتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر 
�لإم���ار�ت، من خال  �ل��ذي متيزت بها دول��ة  �لإن�شاين  �لعطاء  و�أي�شا  و�ل�شام 
�شخ�شية �لقائد �لإن�شانية و�لذي �أ�شبح عنو�نا لنهج �لإم��ار�ت يف �خلارج باأنها 
دولة �لإن�شانية يف �أفعالها ويف �أقو�لها ومبادرتها رحم �هلل �لفقيد ونعزي �أنف�شنا 
ونعزي قيادتنا ونعزي �شعبنا و ن�شاأل �هلل تعاىل �أن يرفع درجته يف جنان �خللد، 
و�ل�شام عليكم ورحمة �هلل وبركاته. و �ألقى �شعادة �لدكتور طارق حميد �لطاير 
 " ن�شها:  يلي  فيما  كلمة  و�ل�شناعية  و�لقت�شادية  �ملالية  �ل�شوؤون  رئي�س جلنة 
فقيد  رحيل  على  جميعا  تعت�شرنا  و�لأ���ش��ى  �حل��زن  وم�شاعر  �أم��ام��ك��م  �أحت���دث 
�لوطن ور�عي م�شرية �لنه�شة �ل�شاملة، �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل مقاليد �حلكم  �أن توىل �ملغفور له  ، منذ  �هلل 
2004 و دولة �لإم��ار�ت ترتبع على �شلم �لريادة �لعربية و�لإقليمية  يف �لعام 
و�لت�شنيف  �ملايل  �ل�شتقر�ر  ويف  و�ل�شناعية،  �لقت�شادية  �لتنمية  موؤ�شر�ت  يف 
�لئتماين �لعاملي برغم �لتحديات �لكثرية �لتي تعر�س لها �لقت�شاد �لعاملي منذ 

�لعام 2008.
�ل�شيخ خليفة  �ملغفور له  �لإجمايل للدولة يف عهد  �ملحلي  �لناجت  فقد ت�شاعف 
بن ز�يد رحمه �هلل من 543 مليار درهم عام 2004 �إىل 1.5 تريليون درهم 
يف نهاية �لعام �ملا�شي 2021، بعد �أن �عتمد على �لتنوع �قت�شاد ما بعد �لنفط 
لا�شتثمار�ت،  جاذبا  مركز�  �ل��دول��ة  �أ�شبحت  �أن  وبعد  �لبتكار،  فر�س  وخلق 
ويف  �ل�شتثمار�ت.  لتلك  �ملنظمة  و�لقانونية  �لت�شريعية  �لبيئة  �شامة  يعززها 
عهده رحمه �هلل �رتفعت �مليز�نية �لعامة �لحتادية لدولة �لإمار�ت بن�شبة تزيد 

على %50 منذ �لعام 2011 �إىل عام 2020.
وخ���ال ع��ه��د �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ش��ي��خ خليفة ب��ن ز�ي���د رح��م��ه �هلل �أط��ل��ق��ت �لدولة 
�مل�شتقبل  80 مليار دولر لتطوير �شناعة  ��شرت�تيجية �شناعية تفوق قيمتها 
خال �خلم�شينية �لثانية من عمر �لدولة �ملديد ولرتتقي مبوؤ�شر�ت �لتناف�شية 

�لدولية يف قطاعات �لتكنولوجيا �ملتقدمة حتديد�.
ويف �لعام 2021 �حتلت �لإمار�ت �ملرتبة �ل 5 عامليا يف موؤ�شر �لتكنولوجيا، و�ل 
12 عامليا يف �ل�شتعد�د للم�شتقبل، ولرمبا تكفي �لإ�شارة هنا �إىل جناح �لدولة 
يف ��شت�شافة �أكرب حدث عاملي �أل وهو �إك�شبو 2020 دبي برغم �لتحديات �لتي 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �لكبري  �لر�حل  له  �ملغفور  �هلل  كورونا..رحم  جائحة  �أفرزتها 

ز�يد �آل نهيان و�أ�شكنه ف�شيح جنانه.
�لتقنية  ���ش��وؤون  جلنة  م��ق��ررة  �لعليلي،  هندي  ب��ن  بخيت  ع��ف��ر�ء  �شعادة  و�أل��ق��ت 
و�لقلب  لتدمع  �لعني  �إن  ن�شها:"  يلي  فيما  كلمة  �ملعدنية  و�ل���رثوة  و�لطاقة 
ليحزن، و�إن �لوطن ليبكي فقيده وفقيد �لإن�شانية، �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان /رحمه �هلل/.. ونحن ل�شنا وحدنا من فقدناه، بل �شعوب ع�شر�ت 
�لدول �لتي بلغها عطاوؤه �جلزيل، وكرمه �ل�شخي �لذي �شيظل خالد� يف �لذكرى 
و�لقلوب ، �إننا �إذ ن�شتذكر �جناز�ت و��شهامات �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
رحمه �هلل يف جمالت �لبنية �لتقنية و�لطاقة و�لرثوة �ملعدنية، فاإننا ن�شتذكر 
قائد� ��شت�شرف بحكمته �مل�شتقبل، وعمل باإر�دته �لوطنية على حتقيق ما ي�شبو 
�لتعامل  من  ذل��ك  بف�شل  �ملباركة  دولتنا  متكنت  حتى  و�مل��و�ط��ن،  �لوطن  �إليه 
بنجاح مع كل �لتحديات �لتي كانت تزعزع ��شتقر�ر �لدول بني �حلني و�لآخر، 

وتفوقت يف موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لدولية على �أكرث دول �لعامل تقدما وريادة.
�لدول  �شمن  مكانة  �حتلت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  نذكر  ه��ذ�  ويف 
�ملتميزة  �لبنية  وع��رب   2021 ل��ع��ام  و�ل�شناعة  �ل��ط��اق��ة  جم���الت  يف  �ل��ك��ربى 
و2021   2020 عامي  بني  كورونا  جائحة  تد�عيات  �ملباركة  دولتنا  جت��اوزت 

ف�شخرت �لتقنية ملكافحة �لأزمة و قامت بت�شنيع �للقاحات حمليا.
ومتانة  �لف�شاء  جم��ال  يف  �لإم�����ار�ت  مكانة  يعلم  و�ل����د�ين  �لقا�شي  �أ���ش��ب��ح  و 
�لعاملية  ريادتها  ناهيك عن  �ل�شاأن،  هذ�  �ملتخ�ش�شة يف  �لعلمية  �لتحتية  بنيتها 
�ل�شلمية،  للغر��س  �لنووية  و�لطاقة  �ملتجددة،  و�لطاقة  �لطاقة،  جم��الت  يف 
�لتنمية  يف  �لدولة  �شيا�شة  لدعم  �لبرتوكيمياوية  �ل�شناعات  تطوير  وم�شاريع 

�مل�شتد�مة وتنوع م�شادر �لطاقة فيها.
و�أ�شكنه  رحمته،  بو��شع  و�لإ�شامية  �لعربية  �لأمتني  وفقيد  فقيدنا  �هلل  تغمد 
�ل�شرب  �لإم���ار�ت  و�شعب  و�ألهمنا  �ل��ك��ر�م،  نهيان  �آل  عموم  و�أل��ه��م  جانه،  ف�شيح 

و�ل�شلو�ن،و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
و�ألقى �شعادة عدنان حمد �حلمادي رئي�س جلنة �شوؤون �لتعليم و�لثقافة و�ل�شباب 
و�لريا�شة و�لإعام كلمة فيما يلي ن�شها: " �إنها �حلقيقة �لتي نعلمها جميعا �أن 
يغيب عنا �لقدر �لرجال و �لرجال �لعظام، غري �أن ماآثرهم و�جناز�تهم �لكبرية 
�جلزيل  وع��ط��اوؤه��م  �لكرمية  مو�قفهم  وتظل  �لأج��ي��ال،  ذ�ك���رة  خ��ال��دة يف  تظل 
له  �ملغفور  �لعظماء وهو  �أحد هوؤلء  و�ليوم فقدنا  و�ل�شموخ..  عنو�نا لاعتز�ز 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد /رحمه �هلل/.
�ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  نهج  على  ف�شار  بال�شباب،  ثقته  �هلل/  /رحمه  و�شع  لقد 
�ل�شباب هم ثروة �لباد، و�شناع  باأن  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  ز�يد بن �شلطان 
�مل�شتقبل.. و ج�شد برنامج �لتمكني �لذي �أطلقه �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
رحمه �هلل عام 2005 ر�فد� مهما لتمكني �ل�شباب �لإمار�تي �شيا�شيا و�جتماعيا 
و�قت�شاديا وريا�شيا. ومنذ تويل �ملغفور له �ل�شيخ خليفة �حلكم، �شهد �لتعليم 
قفز�ت نوعية يف �جلودة و�ملخرجات، وكانت �أوىل �لبو�در هي تاأ�شي�س جائزة خليفة 
�لرتبوية عام 2007 �لتي تهدف �إىل دعم قطاع �لتعليم وت�شجيع �لبتكار، ومت 
�إعان �لعام 2015 عاما لابتكار، وكذلك �لعام 2016 عاما للقر�ءة، ورفع 

م�شتوى �لحرت�فية و�ملهنية يف كافة م�شتويات �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.
و�شهد عهد�ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل �هتماما متز�يد� بالثقافة 
و�لفنون، فقد �آمن رحمه �هلل، باأهمية �حلفاظ على �لرت�ث �ملادي وغري �ملادي 
و�إقامة  �لتقليدية،  �لفنون و�حل��رف  و�لأج���د�د، من خال دعم خمتلف  لاآباء 
�لإمار�ت  دول��ة  رحبت  كما  و�لرت�ثية،  و�لفنية  �لثقافية  و�ملعار�س  �ملهرجانات 
للمنتج  وم��ن��ارة  مركز�  �لإم���ار�ت  فاأ�شبحت  �ل��ع��امل،  ثقافات  مبختلف  عهده  يف 

�لأدبي و�لثقايف و�لإبد�عي �لوطني و�لعاملي، ومنوذجا فريد� للت�شامح و�لتعاي�س 
و�لتحاور و�لتنوع �لثقايف و�لفكري، مع حمافظة �ملجتمع على هويته و�أ�شالته 
�لإمار�تية. ماآثر �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد، �شتظل خالدة و�شاهدة على 
�إجناز�ت عظيمة يف تاريخ دولة �لإمار�ت، �لتي لن تن�شى ما قدمه قائد مرحلة 
وعطاء  عاملية،  نوعية  تنموية  ومكت�شبات  كربى،  ح�شارية  نه�شة  من  �لتمكني 

�إن�شاين طال جميع �إمار�ت �لدولة، و�متد �إىل بقاع �شا�شعة حول �لعامل.
نعم ،، ه��ا نحن �ل��ي��وم يف ذك���ر�ك �أي��ه��ا �ل��ر�ح��ل �ل��ع��زي��ز.. ي��ا م��ن �أت��ي��ت ك��ي تلقي 
�أعز  ي��ا  �ل��وف��اء  ت��ارك��ا للمكان ر�ئ��ح��ة م��ن عبري  ث��م غ���ادرت  �ل��ر�ئ��ع��ة  �بت�شامتك 

�لأوفياء.. تغيب �ليوم من بيينا ج�شد� لكنك تبقى يف �لقلوب .
و�ألقى �شعادة نا�شر حممد �ليماحي مقرر جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئية كلمة 
نلتقي حوله من مد�ولت  �أن  �عتدنا  لي�س كما  �ليوم  يلي ن�شها:" نلتقي  فيما 
ونقا�شات يخت�س بها جمل�شنا �ملوقر، بل نحن نلتقي �ليوم لرثاء قائد م�شرية 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �حلديثة  �لإمار�تية  �لنه�شة  وب��اين  �لتمكني 
�لقطاع  على  و�ل�شخية  �لكرمية  ب�شمته  �لر�حل  قائدنا  ت��رك  لقد  �هلل.  رحمه 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ب��ه  حتلى  �ل��ذي  ذل��ك  نقيا  �ن�شانيا  ج��وه��ر�  عك�شت  �ل�شحي، 
خليفة بن ز�يد رحمه �هلل .. فهو �لذي مل يدخر جهد� ومال لتعزيز �لرفاهية 
و�لرعاية �ل�شحية للمجتمع و�أفر�ده من �ملو�طنني و�ملقيمني، ويف عهده رحمه 
�هلل ركز على تطبيق نظام �شحي ي�شتند يف م�شمونه �إىل �أعلى �ملعايري �لعاملية، 
درهم،  مليار   61.354 �إىل  ت�شل  �ل�شحي  للقطاع  �حتادية  ميز�نية  فاعتمد 
وهي �مليز�نية �لأكرب منذ تاأ�شي�س �لدولة.. و �أن�شاأ مدنا �شحية وم�شت�شفيات كان 
يتابعها بنف�شه يف خمتلف �أرجاء �لدولة. وقد �أثبت �لقطاع �ل�شحي �لإمار�تي يف 
19، عندما  عهد �لفقيد �لر�حل ريادته �لعاملية يف �لتعامل مع جائحة كوفيد 
جنح �لنموذج �لإمار�تي يف موؤ�شر�ت �ل�شتعد�د و�جلاهزية و�لت�شدي لها بينما 

كانت �أنظمة �شحية كثرية تعاين.
و نحن �إذ نتحدث عن �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل فاإننا لن نن�شى، 
ومعنا �شعوب �لأر�س، مو�قفه �لنبيلة يف �لوقوف مع �لآخرين بغ�س �لنظر عن 

عرقهم وجن�شهم وقومياتهم، وتقدمي �لدعم و�مل�شاعد�ت �ل�شحية لهم.
هذ� هو �خلري �لذي �شيحمله رحمه �هلل معه، وهذ� هو �خلري و�لعطاء و�ل�شخاء 
بو��شع  �لوطن  فقيد  يتغمد  �أن  �هلل  ن�شاأل  حيينا..  ما  فيه  نذكره  �شنظل  �ل��ذي 

رحمته، و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته، و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
�لجتماعية  �ل�شوؤون  رئي�شة جلنة  �ملن�شوري  عبد�لرحمن  ناعمة  �شعادة  و�ألقت 
ون�شارك  ن�شها:" ن�شارككم،  يلي  فيما  كلمة  �لب�شرية  و�مل��و�رد  و�ل�شكان  و�لعمل 
م�شريتها  وق��ائ��د  دولتنا  رئي�س  برحيل  �جللل  م�شابنا  �لأب���ي،  �لإم����ار�ت  �شعب 
�ل��ذي غر�س   ، �هلل  ز�ي��د رحمه  بن  �ل�شيخ خليفة  له  �ملغفور  ونه�شتها �حلديثة 
فينا جميعا قيم �ملحبة فاأحببناه، وقيم �لت�شامح فتباهينا به وببادنا، و�رتفعنا 
بها �شاأنا بني �لأمم، وزرع فينا قيم �لعطاء فباتت �لإمار�ت و�شعبها �لأكرث كرما 

و�شخاء لكل �ملحتاجني و�ملت�شررين من �شعوب �لأر�س.
لقد عرفناه قائد� ��شتثنائيا، حمل �لأمانة وحتمل �مل�شوؤولية يف مرحلة مبكرة 
ومن  �لإم��ار�ت��ي،  �ملو�طن  رفاهية  لتعزيز  متفانيا  نف�شه  ون��ذر  عمره،  من  ج��د� 
يقيم على هذه �لأر�س �لطيبة، بكل جو�نبها �لجتماعية و�لقت�شادية و�لعلمية 
و�ل�شحية. ففي �لعام 2007، �أطلق �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل 
�مل�شاريع بهدف خلق جيل من �لرو�د �لإمار�تيني، ويف  �شندوق خليفة لتطوير 
نف�س �لعام �أعلن رحمه �هلل تاأ�شي�س موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال 
�لإن�شانية �لتي قدمت �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �ل�شحية و�لتعليمية لكل �ملحتاجني 

حول �لعامل.
باإن�شاء  �هلل  رحمه  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ خليفة  ل��ه  �ملغفور  �أم��ر   ،2011 �ل��ع��ام  يف  و 
 ، دره��م  مليار�ت   10 بر�أ�شمال  للمو�طنني  �ملتعرثة  �ل��دي��ون  معاجلة  �شندوق 
ومن بعدها وحتديد� يف �لعام 2012 وجه رحمه �هلل باإحال �مل�شاكن �لقدمية 

للمو�طنني يف �أنحاء �لدولة.
هذ� بع�س مما كر�س له �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل حياته ووقته 
خدمة لأبناء �لوطن، ورعاية مل�شاحلهم، وحتقيقا لآمالهم.. ن�شاأل �هلل تعاىل �أن 

ي�شكنه ف�شيح جنانه، ويجزيه عنا وعن كل �شعب �لإمار�ت خري �جلز�ء.
�لإ�شامية و�لأوقاف  �ل�شوؤون  �لعابدي رئي�س جلنة  ر��شد  �شعيد  �شعادة  �ألقى  و 
و�ملر�فق �لعامة كلمة فيما يلي ن�شها: " جنتمع �ليوم ونحن قد ودعنا قبل �أيام 
قائل قائد دولتنا �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل، وهو �لذي �أعلن 
مبد�أ  ع��زز  �ل��ذي  �لربنامج  وه��و   ، �ل�شيا�شي  �لتمكني  برنامج   2005 �لعام  يف 
�لإمار�تي  �ملو�طن  و�ل��ذي جعل من  �ملباركة،  دولتنا  عليه  ن�شاأت  �لذي  �ل�شورى 
�لت�شريعي  �لدور  ور�شخ  لها،  �أ�شا�شيا  �لتنمية، وهدفا  �شريكا حقيقيا يف م�شرية 
و�لرقابي ملجل�شنا �ملوقر حتى �رتقى مكانة بني جميع �ملجال�س �لنيابية �لعاملية، 

متاما كما �رتقت دولتنا مكانة وتقدير� وتاأثري� بني �أمم �ل�شرق و�لغرب.
لقد عرفنا �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل �أبا كرميا، و�إن�شانا حمبا 
�لإ�شامية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  �أ�ش�س  م��ن  ه��و  ف��ك��ان  م��ك��ان،  ك��ل  يف  للخري 
�ل��ع��ب��ادة، كما  �أق���ام �لكثري م��ن �مل�شاجد ودور  2006، وه��و م��ن  و�لأوق����اف ع��ام 
�ل�شهر  م��ن  جعل  �ل���ذي  وه��و  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف  يف  و�مل���د�ر����س،  �مل�شت�شفيات 
�لف�شيل يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ملتقى لعلماء �لدين، تر�شيخا منه 
للمنهج �حلنيف، و�إعاء لروح �لت�شامح و�لتعاي�س و�ل�شام، و�إ�شاعة لقيم �لود 
�شخ�شيا  �هلل  رحمه  �هتم  لقد  �لب�شر.  بني  �لإن�شانية  ل��وروح  وتعزيز�  و�ل��وئ��ام، 
بالبنية �لتحتية للدولة �لتي جعلها حتتل �ملرتبة �لأوىل عربيا، و�ل�12 عامليا يف 
موؤ�شر جودة �لبنية �لتحتية فخ�ش�س ع�شر�ت �ملليار�ت �شمن مبادر�ته لإ�شكان 

�ملو�طنني وتوفري �ملنزل �ملائم لاأ�شرة �ملو�طنة، وبناء �لطرق �حلديثة.
وكان هذ�  و�أقو�لهم،  و�أفعالهم  باجناز�تهم  �لعظام  �لرجال  دوما  يخلد  �لتاريخ 
ما نذر �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل حياته من �أجله، وعز�وؤنا �أن 

نهجه �حلكيم �شيظل بو�شلة عملنا يف تلم�س �حتياجات �ملو�طنني.
يلي  فيما  كلمة  �ل�شكاوى  جلنة  رئي�شة  �ل�شويدي  عبد�هلل  �شمية  �شعادة  و�ألقت 
�لتي  �أمامكم وق��د ق�شر قلمي عن كتابة كلمات �حل��زن و�لأ���ش��ى  ن�شها:" �أق��ف 
�ملغفور  �لكرمي  و�لأب  �لفذ،  �لقائد  ن�شتذكر  ونحن  و�شدوركم  �شدري  تختلج 
�أطلق برنامج �لتمكني، و�لذي رحل  له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل �لذي 
و�شعبه  وتفانيه يف حب وطنه  �إجن��از�ت��ه وعطاءه  �ن  �أي��ام قائل، غري  عنا قبل 
�شتظل كلها خالدة فينا جيا بعد جيل". لقد �رتبط �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد رحمه �هلل منذ �أن عني وليا للعهد عام 1969 بعاقة خا�شة ووثيقة مع 
�شعب �لحتاد، �أك�شبته حمبتهم وولءهم �ملطلق، من خال حر�شه على �للقاء�ت 
�ملبا�شرة معهم، ومن خال نهجه على متابعة �أحو�لهم ميد�نيا و�لطمئنان على 
�إىل  و�ل�شتجابة  م�شكاتهم،  وحل  وتلبيتها،  حاجاتهم  �إىل  و�لتعرف  ر�حتهم، 
مطالبهم وق�شاء حو�ئجهم، �نعكا�شا حلر�شه �لبالغ على توفري كل �شبل �حلياة 
�لكرمية لهم. و�متد�د� لهذ� �لنهج �ملتو�رث من �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن 
على  وبناء  �ملا�شيني،  �لعقدين  خ��ال  جمل�شنا  ف��اإن  ث��ر�ه-  �هلل  -طيب  �شلطان 
توجيه �ملغفور له �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رحمه �هلل يف خطابه للمجل�س �لوطني، 
عمل جاهد� على �أن يكون �أقرب لق�شايا �لوطن وهموم �ملو�طنني، ومن خال 
كافة  وتلم�س هموم وم�شكات  ��شتطعنا �لقرت�ب  �ل�شكاوى  �خت�شا�شات جلنة 
و�لوقوف على  �لدولة، و�لط��اع عن كثب  �ملجتمع من خمتلف مناطق  �أف��ر�د 
�جلهات  يف  و�مل�شوؤولني  �ملعنيني  مع  و�لتن�شيق  �ل�شحيحة،  و�حلقائق  �لبيانات 
�لنهج  هي  و�لإ���ش��ر�ف  و�ملتابعة  �لعمل  يف  �لفل�شفة  ه��ذه  �ملختلفة..  �حلكومية 
�لذي ر�أيناه يف �لفقيد �لقائد رحمه �هلل، ونحن جند وجنتهد من �أجل خدمة 
وطننا ورفعته.  ن�شاأل �هلل تعاىل �أن يجزل �ملثوبة لفقيدنا على ما قدم، و�أن يرفع 

منزلته يف �أعايل �جلنان.
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•• دبي -وام:

�لر�ئدة  �ل�شركة  �شاب  ت�شتعر�س 
يف جم��ال �ل��دف��اع و�لم��ن حزمتها 
�ملتكاملة ملر�قبة �ملاحة �جلوية يف 

معر�س �ملطار�ت 2022 يف دبي.
وتعد حزمة �شاب �ملتكاملة ملر�قبة 
�حلل   I-ATS �جل��وي��ة  �مل��اح��ة 
�لأم���ث���ل م��ن �جل��ي��ل �ل��ت��ايل �لذي 
�أمتتة  تدعم  منتجات  على  يعتمد 
�أن��ظ��م��ة م��ر�ق��ب��ة �حل��رك��ة �جلوية 
ع���ل���ى نطاق  ل��ان��ت�����ش��ار  �ل���ق���اب���ل���ة 

و��شع.
من�شة   I-ATS ح����ل  ومي����ث����ل 
للتطوير  وق���اب���ل���ة  م���رن���ة  رق��م��ي��ة 

توفر وحد�ت حتكم �شمن �لأبر�ج 
عرب جمموعة �شاملة من �لأدو�ت 
لإد�رة حركة �ملاحة �جلوية باأمان 

وكفاءة.
و�أك����د دي��ف��ي��د ���ش��وم��ر ن��ائ��ب رئي�س 
ق�شم �لأم��ن �مل��دين ملنطقة �ل�شرق 
�لأو������ش�����ط و����ش���م���ال �أف���ري���ق���ي���ا يف 
"�شاب" �أهمية �مل�شاركة يف معر�س 
ل��ت��ق��دمي حزمة  �مل���ط���ار�ت يف دب���ي 
�ملاحة  مل��ر�ق��ب��ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  ����ش���اب 
�جلوية I-ATS لعماء �ل�شركة 

يف �لإمار�ت و�ملنطقة .
�لرقمي  �ل��ربج  �أن  �شومر  و�أ���ش��اف 
متقدمة  خا�شية  ميثل  ���ش��اب  م��ن 
لدعم �أنظمة �إد�رة �ملاحة �جلوية 
خدمة  يف  ��شتخد�مه  عند  ل�شيما 
عمليات  ل�شمان  �ل��ط��و�رئ  م��رك��ز 

ماحة جوية �آمنة.

•• دبي - وام:

�شاركت هيئة �لطرق و�ملو��شات يف فعاليات �ليوم �لعاملي لل�شحة و�ل�شامة 
�لدولية  �لعمل  �لتي قدمتها منظمة  �لعاملية  �لور�شة  �ملهنية وذلك من خال 
ILO بح�شور 1400 من ممثلي هيئات ومنظمات �ل�شحة و�ل�شامة و�لبيئة 
ملوظفيها  بعد  عن  توعوية  ور�شة  �لهيئة  نظمت  كما  �لعامل  دول  خمتلف  من 
على  �ل�شوء  لت�شليط  �ملهنية  و�ل�شامة  لل�شحة  �لعاملي  �ليوم  فعاليات  �شمن 
و�آمنة  �شليمة  عمل  بيئة  توفري  �أج��ل  من  �ل�شامة  متطلبات  تطبيق  �أهمية 

جلميع �ملوظفني و�لعاملني وحتقيق ��شتد�مة �ل�شحة و�ل�شامة �ملهنية.
و�أو�شحت ندى جا�شم مدير �إد�رة تخطيط وتنظيم �ل�شامة و�ملخاطر بقطاع 
�ملوؤ�ش�شية يف هيئة �لطرق و�ملو��شات حر�س طرق  �ل�شرت�تيجية و�حلوكمة 

بال�شحة  �ملتعلقة  �لدولية  و�لفعاليات  �ملنا�شبات  �ملتميزة يف  �مل�شاركة  على  دبي 
�ل�شحة  �أنظمة  بتطبيق  �لهيئة  �لتز�م  من  �نطاقاً  وذل��ك  �ملهنية  و�ل�شامة 
�جلهات  م��ع  �لهيئة  م�����ش��ارك��ات  تعترب  كما  �لعمل  بيئة  يف  �ملهنية  و�ل�����ش��ام��ة 
�خلارجية فر�شة لتبادل �خلرب�ت و�لتعّرف على �أحدث �ملمار�شات يف �لتطوير 
من  تعترب  و�ل��ت��ي  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت  �جل���ودة  لأن��ظ��م��ة  �ل��ف��ّع��ال  و�لتطبيق  �مل�شتمر 
�لغايات و�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للهيئة �لتي تن�س على �ل�شامة و�ل�شتد�مة 
�لبيئية وحت�شني �شامة �لنقل و�ملرور للحد من �حلو�دث و�لوفيات وحتقيق 

�ل�شتد�مة.
و�أ�شافت ندى جا�شم �أن طرق دبي حتر�س على �أن تكون �لأكرث متيز�َ و�لأف�شل 
حماية  ي�شمن  مبا  �ملتقدمة  و�لتقنيات  و�ل�شرت�تيجيات  �لأ�شاليب  تبني  يف 

موظفيها و�لعاملني لديها من �لإ�شابات و�ملخاطر �ل�شحية يف �لعمل.

•• ال�صارقة -الفجر:

�لتدريبية  بر�جمها  �شل�شلة  بال�شارقة  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  نظمت 
حكومة  موظفي  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �جل���اري  م��اي��و  ل�شهر  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ل�شارقة من جميع مدن ومناطق �لإمارة يف �ل�شارقة و�ملنطقة �لو�شطى 
�لتدريب عن بعد با�شتخد�م برنامج   �ل�شرقية. وتعقد بنظام  و�ملنطقة 

.Microsoft Teams
وت�شتمر بر�مج �شهر مايو حتى نهايته ، و�شيعقد خال �لفرتة �ملتبقية 
تطوير   ، �ل�شريبي  �لوكيل   : �لتالية  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  �ل�شهر  من 

�لأعمال  ��شتمر�رية  �إد�رة  �لوظيفي،  �مل�شار  وتخطيط  �لب�شرية  �مل��و�رد 
و�ملرونة �لت�شغيلية، �لذكاء�ت �ملتعددة، �لقيادة �ملمكنة يف �تخاذ �لقر�ر�ت، 
�لإد�ري،  و�لتحفيز  �لتطوير  �حلكومية،  �لإد�رة  يف  �ملوؤ�ش�شية  �لر�شاقة 
�ل�شرت�تيجية  �د�رة  �مل��ع��ا���ش��رة،  و�لتطبيقات  �مل��ا���ش��ي  ب��ني  �لت�شويق 
�د�رة �لجتماعات و�شياغة  �لعماء،  �شكاوى  �لب�شرية، حتليل  للمو�رد 

جد�ول �لعمال �لفعالة، �لت�شال �لد�خلي �لفعال.
�ل��د�ئ��رة لتوفري فر�س  �إط���ار خطط  �لإل��ك��رتون��ي��ة يف  �ل��رب�م��ج  وتنفذ 
تطوير �ملهار�ت عرب �لتدريب �لإلكرتوين ، �شعياً خللق كفاء�ت حكومية 

تو�كب تطور�ت �لعمل وت�شهم يف رفع كفاءة موظفي �حلكومة .

موارد ال�صارقة تعقد براجمها التدريبية طرق دبي ت�صارك يف الور�صة العاملية ملنظمة العمل الدولية 
ل�صهر مايو اجلاري ملوظفي احلكومة

•• ال�صارقة-وام:

�أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي، ن��ائ��ب حاكم 
�ل�شارقة رئي�س جامعة �ل�شارقة، �أم�س، 
ملتقى �لبحث �لعلمي �ل�شنوي �لر�بع 
ع�����ش��ر جل��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة حت��ت �شعار 
�ملبتكر يف تنمية  �لعلمي  �لبحث  "�أثر 
�ل�����ر�زي  ق���اع���ة  يف  وذل�����ك  �ملجتمع"، 

مبجمع �لكليات �لطبية و�ل�شحية.
وقدم �لدكتور حميد جمول �لنعيمي 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة ك��ل��م��ة رحب 
�ل�شيخ  �شمو  وت�شريف  بح�شور  فيها 
�شلطان بن �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �مللتقى،  �فتتاح  حلفل 
ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة حت��ق��ق م���زي���د�ً من 
�لكبري  �شموه  بدعم  و�لتفوق  �لتقدم 
مدير  و��شتعر�س  �مل��ج��الت.  كافة  يف 
جامعة �ل�شارقة �ملر�كز �ملتقدمة �لتي 
�أحرزتها �جلامعة خال �لعام �ملا�شي 
وتربعها على قو�ئم �لت�شنيف �لعاملي 
يف ع����دد م���ن �حل���ق���ول �ل��ع��ل��م��ي��ة مثل 
�لتنمية �مل�شتد�مة، و�للتز�م مبعايري 

�لبيئة �لنظيفة، وغريها من �ملوؤ�شر�ت 
�لعلمي  �ل��ت��ف��وق  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة، 
و�لأكادميي و�ملكانة �ملرموقة لأع�شاء 
�جناز  م�شتوى  على  �لتدري�س  هيئة 
�لبحوث �لعلمية �ملن�شورة على م�شتوى 
�لعامل. و�ختتم �لدكتور حميد جمول 
�لنعيمي كلمته بالإ�شارة �إىل �أن �مللتقى 
هذ� �لعام يعر�س 10 م�شاريع علمية 

�لبحثية  �مل���ج���م���وع���ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
بحثية  م�شاريع   7 وع���دد  باجلامعة، 
م�شروعات  و8  �لبكالوريو�س  لطلبة 

لطلبة �لدر��شات �لعليا.
م���ن ج��ان��ب��ه ت���ن���اول �ل���دك���ت���ور معمر 
�ل�شارقة  نائب مدير جامعة  بالطيب 
و�لدر��شات  �لعلمي  �لبحث  ل�����ش��وؤون 
�لبنية  يف  �ل���ك���ب���ري  �ل���ت���ط���ور  �ل��ع��ل��ي��ا 

�جلامعة  يف  �لعلمي  للبحث  �لتحتية 
�ملناخ  لتوفري  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خال 
ل��ل��ب��اح��ث��ني وطلبة  �ل��ب��ح��ث��ي �جل�����اذب 
�أكرث  �إىل  لت�شل  �ل��ع��ل��ي��ا،  �ل���در�����ش���ات 
�ملجالت،  ك��اف��ة  40 خم��ت��رًب� يف  م��ن 
�رتفاع عدد �ملجموعات  �إىل  بالإ�شافة 
�لبحوث  مل��ع��اه��د  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
وزي����ادة  ب��ح��ث��ي��ة،  جم��م��وع��ة   66 �إىل 

ملعاهد  �لتابعة  �لبحثية  �مل��ر�ك��ز  ع��دد 
�لبحوث �إىل 8 مر�كز.

مرئياً  عر�شاً  �حل�شور  �شاهد  بعدها 
�لعلمي  �لبحث  و�جن���از�ت  جهود  ع��ن 
بجامعة �ل�شارقة وملتقيات �ملجموعات 

�لبحثية.
�أنالوئي  م�شطفى  �ل��دك��ت��ور  و�أل���ق���ى 
يوكون  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر 

بالوليات  فانت�شر بجامعة كونيتكيت 
�ملتحدة �لأمريكية، و�ملتحدث �لرئي�س 
على  فيها  �أك��د  كلمة  �مللتقى،  لفتتاح 
�لعلمي و�لب��ت��ك��ار يف  �ل��ب��ح��ث  �أه��م��ي��ة 
بجهود  م�شيد�ً  �لأكادميية،  �ملوؤ�ش�شات 
�لبحث  يف  �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  وجت��رب��ة 

�لعلمي و�لبتكار وت�شجيع �لطلبة.
�لتقدميي  ع���ر����ش���ه  خ�����ال  وت����ن����اول 

يف  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة  "�لنماذج  ب����ع����ن����و�ن: 
تقييم  مقايي�س  و�لبتكار"  �ل��ب��ح��ث 
و�أف�شل  �لأك����ادمي����ي����ة،  �لب����ت����ك����ار�ت 
موؤ�شر  �شمن  �لأم��ري��ك��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 
وتاأثري  و�لت�شويق،  �لتكنولوجيا  نقل 
2020م على  لعام  �لتكنولوجيا  نقل 
و�لتحديات  �لأك����ادمي����ي،  �لق��ت�����ش��اد 
�لرئي�شية �لتي تو�جه �لتعليم �لعايل 

�لأمريكية،  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  يف 
و�ل��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د، و�لب��ت��ك��ار �ملفتوح 

وريادة �لأعمال.
�شمو  تف�شل  �لف��ت��ت��اح،  حفل  ختام  يف 
�شلطان  بن  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�أع���������ش����اء هيئة  ب���ت���ك���رمي  �ل���ق���ا����ش���م���ي 
ع��ل��ى �جلو�ئز  �ل��ت��دري�����س �حل��ا���ش��ل��ني 
�لت�شجيعية �ل�شنوية يف جمال �لبحث 
جانب  �إىل  و�ل����ت����دري���������س،  �ل���ع���ل���م���ي، 
خدمة  يف  لاإ�شهام  �خلا�شة  �جلو�ئز 
�جل��ام��ع��ة يف ع���دد م��ن �مل���ج���الت، كما 
�لفائزين بجو�ئز م�شرف  كرم �شموه 
�لعلمي  للبحث  �ل���ش��ام��ي  �ل�����ش��ارق��ة 

لفئتي �ل�شاتذة و�لطلبة.
�ل�شارقة  جامعة  رئي�س  �شمو  وتف�شل 
مللتقى  �مل�����ش��اح��ب  �مل��ع��ر���س  ب��اف��ت��ت��اح 
بجامعة  ع�شر  �لر�بع  �لعلمي  �لبحث 
�ل�����ش��ارق��ة. وجت����ول ���ش��م��وه يف �أروق����ة 
�ملعر�س، حيث ��شتمع �إىل �شرح مف�شل 
عن �مل�شروعات �لبحثية �ملختلفة �لتي 
�لعلمية  �ملجات  يف  �ملعر�س  ي�شمها 
�ملتنوعة يف �لطب و�حلا�شوب و�لطاقة 

و�لهند�شة وغريها.

••  عجمان : اأ�صامة عبد املق�صود 

يف �إطار حتقيق �أهد�ف قو�عد و�أنظمة 
وتعزيز  �ل���دول���ي���ة،  �ل��ت��ج��ارة  و�آل���ي���ات 
تعار�شها  �أو  �ت��ف��اق��ه��ا  �أوج����ه  ت��ع��ري��ف 
�لوطنية،  و�ملمار�شات  �لت�شريعات  مع 
�ل���ش��ت�����ش��اري حلماية  �مل���رك���ز  �أ����ش���در 
حماية(  )مركز  و�ل�شتثمار  �لتجارة 
در��شة  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�����ش��ر  ب��ج��م��ه��وري��ة 
"�حلماية  ب��ع��ن��و�ن:  ج��دي��دة  قانونية 
�إطار  يف  �ل��ع��ام��ة  لل�شحة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
بالتجارة  �ملت�شلة  �جل��و�ن��ب  �تفاقية 
وذلك  �لفكرية"،  �مللكية  ح��ق��وق  م��ن 
ب��ه��دف ل��ت��خ��اذ م���ا ي��ل��زم م���ن تد�بري 
للتعامل مع �حلالت �لطارئة و�مللحة 
�ل�شحية  �لأزم��������ات  ت��ف��ر���ش��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لعاملية. 
حممد،  عبيد  حممد  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
�خل��ب��ري �لق��ت�����ش��ادي �مل��ت��خ�����ش�����س يف 
�لعاملية،  �ل��ت��ج��ارة  منظمة  �ت��ف��اق��ي��ات 

رئ����ي���������س م�����رك�����ز ح����م����اي����ة، ������ش�����رورة 
�لقانونية  �لأدبيات  �إثر�ء  �مل�شاهمة يف 
�لد�عيات  خ��ال   م��ن  و�لقت�شادية، 
و�لتطور�ت �لطارئة، كما جاء يف حالة 
�ملرتتبة  �لعاملية  �ل�شحية  �ل��ط��و�رئ 
على جائحة فريو�س كورونا )كوفيد 
ب�شكل  �لعامل  �شربت  �لتي   )19  –
�لربع  م��ن��ذ  م�شبوق  وغ���ري  م��ف��اج��يء 
�لأول من �لعام 2020م، ت�شببت وما 
تز�ل يف معاناة �إن�شانية �شديدة �لوطاأة 
�لقت�شاد  ل�شتقر�ر  مدمرة  وزعزعة 
�ل��ع��امل��ي،  ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �ل��ق��اء نظرة 
فاح�شة على �أوجه �حلماية �لقانونية 
�تفاقية  يف  �مل��ت��اح��ة  �ل��ع��ام��ة  لل�شحة 
�جل����و�ن����ب �مل��ت�����ش��ل��ة ب���ال���ت���ج���ارة من 
حقوق �مللكية �لفكرية، �ملعروفة با�شم 
�ت��ف��اق��ي��ة ت��ري��ب�����س، و�ل��ن��اف��ذة يف �إطار 
بغية  وذلك  �لعاملية؛  �لتجارة  منظمة 
لفت �لنتباه �إىل �أوجه �حلماية تلك، 
وب��ح��ث �إم��ك��ان��ي��ات �ل���ش��ت��ف��ادة منها يف 

�ل�شحية  �لطو�رئ و�لأزمات  جمابهة 
مبا  �لعامة،  �ل�شحة  وحماية  �لعاملية 
من  تتيحه  وما  قو�عد،  من  تت�شمنه 
�آليات، منظور�ً �إليها  كاأ�شانيد قانونية 
ذ�ت قيمة معتربة يف �لأطر �لقانونية 

�لوطنية و�لدولية. 
باأن   عبيد  �ل��دك��ت��ور حم��م��د  و�أ����ش���اف 
�تفاقية  م��ن منظور  ج��اءت  �ل��در����ش��ة 
ذ�ت  �أحكام  من  ت�شمنته  وم��ا  تريب�س 
مبادئ  و�أن  �مل�����ش��ك��ل��ة،  ب���ه���ذه  ع���اق���ة 
وقو�عد �لتفاقية وما �رتبط بها من 
د�عمة  وتعديات  وق���ر�ر�ت  �إع��ان��ات 
ومعززة ملا ن�شت عليه من �أوجه مرونة 
ت�شتهدف متكني �لدول �لأع�شاء من 
�إعاء �مل�شلحة �لعامة ملجتمعاتها، مبا 
تتيح  �لعامة،  �ل�شحة  حماية  ذلك  يف 
�لتجارة  منظمة  يف  �لأع�����ش��اء  ل��ل��دول 
�لعاملية ب�شكل �شريح �عتماد �لتد�بري 
�لعامة،  �ل�����ش��ح��ة  حل��م��اي��ة  �ل���ازم���ة 
و�ت��خ��اذ م��ا ي��ل��زم مل��ن��ع ح��ائ��زي حقوق 

�مللكية �لفكرية من �إ�شاءة ��شتخد�مها، 
م�شري�ً  �ل��ع��ام��ة.  بال�شحة  ي�شر  مب��ا 
�لقانونية  �لأدو�ت  من  تعّد  �أنها  �إىل 
بالنظر  �ملعتربة  �لقيمة  ذ�ت  �لدولية 
�إىل طبيعتها �لإلز�مية كاأحد مقومات 
بكفاءة  �لدويل  �لتجاري  �لنظام  �إد�رة 
وفاعلية، وهي �لطبيعة �لتي �أدت وما 
تز�ل �إىل جعل �أحكامها و�آلياتها جزء�ً 
رئي�شاً من �لت�شريعات �لوطنية �ملعنية 

بحقوق �مللكية �لفكرية. 
و�أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��ي��د  �أن 
�ل����در������ش����ة ت����ذك����ر وت�������ش���ج���ع �ل������دول 
�لبناءة  �ل���ش��ت��ف��ادة  على  و�حل��ك��وم��ات 
من  تريب�س  منظومة  ت�شمنته  مم��ا 
�لعامة  �ل�شحة  �أوج��ه مرونة حلماية 
وع���ل���ى وج����ه �خل�����ش��و���س لت���خ���اذ ما 
يلزم من تد�بري للتعامل مع �حلالت 
تفر�شها  �ل���ت���ي  و�مل���ل���ح���ة  �ل���ط���ارئ���ة 
�ل��ع��امل��ي��ة كاحلال  �ل�����ش��ح��ي��ة  �لأزم������ات 
 ،)-19 ك���ورون���ا )ك��وف��ي��د  يف ج��ائ��ح��ة 

�ل�شحة  يف  �حل����ق  ل��ت��ع��زي��ز  و�أي�������ش���اً 
كلما ��شتدعت �حلاجة �إىل ذلك، دون 
تعر�شها  م��ن  �ل�شائغة  غ��ري  �خل�شية 
قبل  م��ن  بعقوبات  وتهديد  ل�شغوط 
�شركات �لأدوية و�لقوى �لد�عمة لها.

�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �ل��دك��ت��ور حممد 
�لدر��شات  �لعديد من  له  عبيد �شدر 
و�لبحاث من هيئات ومر�كز متعددة 
�لدولية  �لتجارة  تي�شري  �آل��ي��ات  منها 
و�شيا�شة  �لعربية،  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�لتجارة �خلارجية �لإمار�تية يف �إطار 
�لع�شوية يف منظمة �لتجارة �لعاملية، 
تري�س  �إت��ف��اق��ي��ة  تطبيق  �نعكا�شات  و 

على �لبلد�ن �لعربية و�لإ�شامية

�صلطان بن اأحمد القا�صمي يفتتح ملتقى البحث العلمي ال�صنوي الرابع ع�صر جلامعة ال�صارقة

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

�صاب ت�صتعر�س حزمتها املتكاملة ملراقبة 
املالحة اجلوية يف معر�س املطارات 

•• ال�صــــارقة-الفجر:

مر�عية  �ل�����ش��ارق��ة  م��ك��ت��ب  �أ����ش���در 
ل���د�ئ���رة �خلدمات  �ل��ت��اب��ع  ل��ل�����ش��ن، 
�لج��ت��م��اع��ي��ة يف �ل�����ش��ارق��ة،  كتيب 
من������اذج �مل���م���ار����ش���ات �مل���ق���دم���ة من 
�إمارة �ل�شارقة لكبار �ل�شن، و�لذي 
يهدف �إىل ت�شجيع كافة �ملوؤ�ش�شات 
لتوفري  و�خل����ا�����ش����ة   �حل���ك���وم���ي���ة 
�ملو�طنني  ك���ب���ار  ت��ف��ي��د  خ����دم����ات 
�ملحيطة  �لبيئة  وجت��ع��ل  ب��ال��دول��ة 
نفو�شهم  يف  تبث  ج��ذ�ب��ة  بيئة  بهم 

�لأمل و�لعطاء و�مل�شاركة.
مدير  �خل�����ش��ري  �أ���ش��م��اء  وبح�شب 
�أن  لل�شن،  مر�عية  �ل�شارقة  مكتب 
�لإ�ش�د�ر يوث�ق �أي�شا م�دى �لتق�دم 
�إم�ارة  مم��ار���ش�����ات  حققت�ه  �ل�������ذي 
ع�ن  ناجت�ة  جه�ود  وه�ي  �ل�ش�ارقة، 
به�ا  يق�وم  �لت�ي  �حلثيث�ة  �ملتابع�ة 
�ملر�عي��ة  للم��دن  �ل�ش�ارقة  مكت�ب 
�لإم��ارة  ف��ي  �ملوؤ�ش�ش��ات  م��ع  لل�ش��ن 

يرجوه��ا  �لت��ي  �لأه��د�ف  لتحقي��ق 
�لربنام��ج وروؤيته��ا ب��اأن تك��ون �إم��ارة 
لل�ش��ن  مر�عي��ة  مدينة  �ل�ش��ارقة 
�لن��ا�س بكاف��ة  وبيئ��ة مثل��ى لعي���س 
�أعماره��م فيه�ا برفاهي�ة م�ن خ�ال 
و�لجتماع�ات  �ل��دوري�����ة  �للق�اء�ت 
بال�شافة  و�لتقييمي�ة،  �ل��ف��ردي�����ة 
�ىل تطوير �خلدمات ملقدمة لهذه 

�ل�شريحة و�لرتقاء بها.  

الدليــل
�إع��د�د �لكتيب مبا يتو�فق مع  ومت 
للم�دن  �لثمانية  �لعاملية  �مل��ح�����اور 
ف��ي  ت�ش��هم  و�لتي  لل�ش��ن  �ملر�عي��ة 
كما  و�خلب��ر�ت  �ملعلوم��ات  تب��ادل 
وي�ش��تفاد م��ن �ملمار�ش��ات �ملطروح��ة 
ف��ي��ه��������ا ���ش��������و�ء د�خ��������ل �ل��دول��������ة �أو 
�ل�ش��ارقة  مكان��ة  يعزز  ما  خارجه��ا 
للمقارن��ات  وج���ه�����������ة  وج��ع��ل��ه��������ا 
بي��ن  ب��ه  يحت��ذى  ومث��ال  �ملعياري��ة 
مر�عي��ة  كمدين��ة  �ملنطق��ة  دول 

لل�ش��ن.
حماور  8

�ل�شوء  ت�شليط  �لإ����ش���د�ر  و���ش��م��ل 
ع���ل���ى ب���ع�������س �مل������ح������اور �خل���ا����ش���ة 
بربنامج �ملدن �ملر�عية لكبار �ل�شن، 
وهي 8 حماور، ي�شمل �ملحور �لأول 
و�لأبنية حيث  �مل�شاحات �خلارجية 

وجدت �ملمار�شات �لتالية: �لطريق 
�ل�شتك�شافية  �ل���رح���ات  �ل�شليم 
لل�شن،  م��ر�ع��ي��ة  ح��د�ئ��ق  وت�شميم 
و�شمل �ملحور �لثاين و�ملتعلق بالنقل 
�ل�شديقة  �لكهربائية  و�مل��رك��ب��ات 
�لنقل  ��شتخد�م  وتعزيز  للم�شن، 

�لعام لفئة كبار �ل�شن. 

بالإ�شكان،  يت�شل  �لثالث  و�مل��ح��ور 
حيث مت ت�شليط �ل�شوء على �إن�شاء 
�شقق حكومية لكبار �ل�شن يف و�شط 
�أمورهم  تي�شري  �أج���ل  م��ن  �مل��دي��ن��ة 
يكون  و�ن  ��شت�شافتهم  وب���ر�م���ج 

لديهم م�شاكن م�شرتكة. 
بامل�شاركة  �ل���ر�ب���ع  �مل��ح��ور  وي��ت��ع��ل��ق 

�ملجتمعية، و�شمل �ملمار�شات �لعاملية 
لكبار  �ل��ت�����ش��وق  خ���دم���ة  �ل��ت��ال��ي��ة: 
�لقانونية،  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت  �ل�����ش��ن، 
و�مل�شاركة �ملجتمعية لكبار �ل�شن يف 

�لتعاون مع فئات �ل�شباب. 
ويتعلق �ملحور �خلام�س بالحرت�م 
و�شمل  �لج����ت����م����اع����ي  و�لدم������������اج 
حياتي"  "ق�شة  �لتالية،  �ملمار�شات 
ق�شة  على  �ل�شوء  �شلطت  و�لت�س 
وتوفري  �مل��وؤث��رة،  �ل�شن  كبار  حياة 
�مل�شن  لط��اع  �ملجانية  �ل�شحيفة 
على �مل�شتجد�ت باملدينة و�خلدمات 

و�لت�شهيات �ملتوفرة له. 
�مل�شاركة  �ل�شاد�س،  �ملحور  ويتناول 
�ملدنية و�لتوظيف و�شملت؛ �إ�شر�ك 
�ملدينة،  ت��خ��ط��ي��ط  يف  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار 
منهم  �خل������رب�ء  �إ�����ش����ر�ك  ي��ت��م  �إذ 
م��ع �لآخ���ري���ن ف�����ش��ًا ع��ن تدريب 
لديهم  ممن  �ل�شن  كبار  وتوظيف 

�لقدرة على �لعمل. 
ويتناول �ملحور �ل�شابع، �لت�شالت 

و�ملعلومات، و��شتمل على �ملمار�شات 
�لتالية، �ل�شت�شارة �لتقنية من �أجل 
م�شاعدة كبار �ل�شن على ��شتخد�م 
بطريقة  �حل����دي����ث����ة  �ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�شفحة  و�إن�����ش��اء  و���ش��ه��ل��ة  مب�شطة 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
مبا  �ت�شال  على  جعلهم  �أج��ل  م��ن 
�لأخبار  �إدر�ج  ومت   ، حولهم  ي��دور 
بالن�شبة  �لأهمية  ذ�ت  و�ملن�شور�ت 
ل��ك��ب��ار �ل�������ش���ن، ك��م��ا ����ش��ت��م��ل على 

�ملمار�شات ما بعد �لتقاعد. 
و�لأخري،  �لثامن  �ملحور  ويت�شمن 
�لدعم �لجتماعي �ل�شحي وي�شمل 
م��ع��ر���س ك��ب��ار �ل�����ش��ن، ك��ب��ار �ل�شن 

يحت�شنون �لأطفال.
�ل����دو�ئ����ر  �إىل  �مل���ك���ت���ب  وي����ت����وج����ه 
و�ملحتلفة  �حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات، بح�شب  وغ��ريه��ا م��ن 
�لت���ف���اق���ي���ات �ل�������ش���اب���ق���ة �مل���ربم���ة، 
�لأخ�����رى  �ل����دو�ئ����ر  �إىل  ب��ر���ش��ال��ة 
�ملمار�شات  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل 

لإتاحة  وتخ�ش�شها،  ت��ت��و�ءم  �لتي 
و�لد�ر�ت  �لدو�ئر  لكافة  �لفر�شة 
م���ن �لط�����اع عليها  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 

وتطبيق ما ت�شتطيع تطبيقه. 
�لنماذج  �خ���ت���ي���ار  مت  �أن�������ه  ع���ل���م���اً 
لرعاية  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���م���ار����ش���ات  م���ن 
�ل�����ش��ن م��ن��ه��ا م��وق��ع �ل�شحة  ك��ب��ار 
للمدن  �لعاملية  و�ل�شبكة  �لعاملية 
�أ-�أ- وم��ن��ظ��م��ة  ل��ل�����ش��ن  م���ر�ع���ي���ة 

وه����ي كحلقة  �لأم���ري���ك���ي���ة  �آر-ب������ي 
و����ش���ل ب����ني �مل���ن���ظ���م���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 
�لإيرلندي  و�ل���ربن���ام���ج  �أم���ري���ك���ا، 
لل�شيخوخة،  �ل������دويل  و�لحت�������اد 
جتاربها  ي��ت��م  ��شتعر�شنا  �أن  ب��ع��د 
ومم��ار���ش��ت��ه��ا وم���ن ث���م �خ��ت��ي��ار ما 
بيئتنا  �إىل  و�لأق�����رب  �مل��ن��ا���ش��ب  ه��و 
م����ن كافة  �ل���ع���رب���ي���ة و�خل��ل��ي��ج��ي��ة 
�ل��ك��ث��ري من  �أن  ح��ي��ث  �ل���ن���و�ح���ي، 
مع  معايريها  ت��ت��و�ف��ق  ل  �ل��ن��م��اذج 
�لثقافات  �خ��ت��اف  بحكم  �ملنطقة 

و�لعاد�ت و�أي�شا �ملناخ.

لتطبيق املمار�سات والرتقاء باخلدمات املراعية لل�سن

اجتمـــاعية ال�صــــارقة ت�صدر مناذج املمار�صات املقدمة لكبار ال�صن 

•• اأبوظبي-وام:

�ت�شاًل  دول��ة  وزي��ر  �ل�شايغ  بن علي حممد  �أحمد  �أج��رى معايل 
وزير  �ل����وزر�ء  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ريي��دوف،  ر�شيد  م��ع��ايل  م��ع  مرئياً 
�خلارجية يف جمهورية تركمان�شتان، وبحث معه عدد� من �مللفات 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك و�شبل تطوير �لعاقات �لثنائية.

�ل�شيخ  �شمو  �إىل معايل مرييديوف حتيات  �ل�شايغ  ونقل معايل 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
بني  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات  معه  ��شتعر�س  كما   . �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
دولة �لإمار�ت وجمهورية تركمان�شتان و�شبل تعزيزها يف �لعديد 
و�لتجارية  و�لقت�شادية  و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية  �ملجالت،  من 

و�ل�شتثمارية و�لثقافية و�لإن�شانية. وبحثا خال �لت�شال �ملرئي، 
�لذي �شارك فيه �أي�شاً �شعادة �أحمد �حلاي �لهاملي �شفري �لدولة 
جار�جايف  ماميت  �شارد�ر  و�شعادة  تركمان�شتان  جمهورية  لدى 
�شفري تركمان�شتان لدى �لدولة ، و�شعادة �إخا�س �أمانوف، قن�شل 
عام تركمان�شتان يف دبي، �أبرز �لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك و�جلهود �لثنائية �ملبذولة ب�شاأنها.

ال�صايغ يبحث مع نائب رئي�س الوزراء الرتكماين تعزيز العالقات الثنائية
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جمل�س اإدارة هيئة املعا�صات يعقد اجتماعه الثاين ل�صنة 2022
•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�س معايل حممد بن هادي �حل�شيني وزير �لدولة لل�شوؤون �ملالية رئي�س جمل�س 
�إد�رة �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية �جتماع �ملجل�س �لذي عقد 
�أع�شاء  و�ل�شعادة  �ملعايل  باأ�شحاب  معاليه  �لجتماع برتحيب  وبد�أ  �لأول،  �أم�س 
���ش��ادق على حم�شر  �لأع��م��ال حيث  ج��دول  مناق�شة  �ملجل�س يف  و���ش��رع  �ملجل�س. 
ب�شاأن  �لهيئة  �إد�رة  جانب  من  �ملتخذة  �لإج���ر�ء�ت  على  و�طلع  �ل�شابق  �جتماعه 
تنفيذ �لقر�ر�ت و�لتو�شيات �ملتخذة عنه كما �عتمد �لقر�ر�ت و�لتو�شيات �ل�شادرة 

عن �للجان �ملنبثقة عنه، وهي جلنة �ل�شتثمار، وجلنة �لتدقيق و�ملخاطر.
�أعمال �لقطاعات �لرئي�شية �لثاثة  �لعام عن  و�طلع �ملجل�س على تقرير �ملدير 
�عتمد  كما  �مل�شاندة،  و�خلدمات  و�ملعا�شات،  �ل�شتثمار،  قطاعات  وهي  �لهيئة  يف 
�شيا�شة �لإباغ عن �ملخالفات يف �لهيئة، وناق�س �ملو��شيع �لأخرى �ملدرجة على 

جدول �أعماله و�تخذ ب�شاأنها �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.
2022 ت�شري �إىل �رتفاع  �أبريل  �إح�شائيات �لهيئة عن �شهر  �أن  �جلدير بالذكر 
يف عدد جهات �لعمل �مل�شجلة يف �لهيئة �إىل 7405 جهات مقارنة بنحو 6954 
 87،665 2021، كما �رتفع عدد �مل�شرتكني �إىل  �أبريل من عام  جهة عمل يف 

م�شرتكاً، مقارنة بنحو 85،736 م�شرتكاً عن �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي.
كما ت�شري �لإح�شائيات �إىل �رتفاع عدد �ملتقاعدين �إىل نحو 26،381 متقاعد� 
يف �أبريل �ملا�شي مقارنة بنحو 25،023 متقاعد� يف �أبريل 2021، كما �رتفع 
عدد �مل�شتحقني �إىل نحو 18،311 م�شتحقا، مقارنة بنحو  17،047 م�شتحقا 

عن �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي.
و�مل�شتحقني  و�ملتقاعدين  عليهم  للموؤمن  �لتاأمينية  �لنفقات  م�شتوى  وع��ل��ى 
بنحو  مقارنة   ،2022 �أبريل  يف  درهما   368،041،628 قيمتها  بلغت  فقد 

.2021 �أبريل  يف  درهم   320،481،800

تريندز ومعهد البحوث ال�صرتاتيجية يف فرن�صا يبحثان التعاون امل�صرتك

•• اأبوظبي-الفجر:

ل��ل��ب��ح��وث و�ل����ش���ت�������ش���ار�ت وم��ع��ه��د �لبحوث  ت���ري���ن���دز  ����ش��ت��ع��ر���س م���رك���ز 
�ل�شرت�تيجية �لفرن�شي �شبل �لتعاون �مل�شرتك يف �ملجال �لبحثي مبا يخدم 

�أهد�ف �جلانبني وخططهما �ل�شرت�تيجية.
�لفرن�شي ملقر مركز تريندز  �ملعهد  جاء ذلك خال زي��ارة قام بها وفد من 
للبحوث و�ل�شت�شار�ت يف �أبوظبي، برئا�شة �لعقيد لوك د�ريو، رئي�س منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا مبديرية �لعاقات �لدولية و�ل�شرت�تيجية 
باملعهد. وقد رحب �لدكتور حممد عبد�هلل �لعلي، �لرئي�س �لتنفيذي ملركز 

"تريندز"، بوفد معهد �لبحوث �ل�شرت�تيجية �لفرن�شي، و�أعرب عن تطلعه 
للتعاون معه يف كل ما يخدم �لبحث �لعلمي و�ملعرفة، موؤكد� �أهمية �لتعاون 
بكل  و�لكر�هية  �لعنف  ومو�جهة  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  ن�شر  يف  �لبحثي 
"تريندز" �لعاملية  ��شرت�تيجية  ياأتي �شمن  �لتعاون  �إن هذ�  �أ�شكالها. وقال 
للتو�شع يف بناء �شبكة عاقات و�شر�كات وثيقة مع �ملر�كز �لبحثية و�لفكرية 
و�لأكادميي  �ملعريف  للتو��شل  لتكون ج�شر�ً  �ل�شبكة  وتو�شيع هذه  و�لعلمية، 
��شت�شر�ف  �إىل  �إ�شافة  ودولياً،  �إقليمياً  و�لدر��شات  �لبحوث  �أهم مر�كز  بني 
و�لأكادمييني  �ل���ق���ر�ر  ���ش��ن��اع  ي��خ��دم  مب��ا  ل���اأزم���ات  �مل�شتقبلية  �مل�����ش��ار�ت 
�ملر�فق  و�لوفد  �شعادته  د�ري��و، عن  لوك  �لعقيد  �أع��رب  ب��دوره  و�ملجتمعات. 

�لتي يقوم بها متقدمة،  �لبحثية  �إن �جلهود  "تريندز"، وقال  بزيارة مركز 
�ملناق�شات  م��ن  مب��زي��د  و�ع���د�ً  �مل�شرتكة  �لق�شايا  يف  معه  بالتعاون  ورح���ب 

لتحديد �أوجه �ل�شر�كة �مل�شتقبلية.
وقدم وفد معهد �لبحوث �ل�شرت�تيجية بفرن�شا عر�شاً موجز�ً حول طبيعة 
�خلا�شة  و�لقنو�ت  فيها  �لتعاون  ميكن  �لتي  و�ملجالت  و�خت�شا�شه،  عملة 
و�لبحث  جلوبال،  تريندز  قطاعي  رئي�شا  ق��دم  تريندز  جانب  وم��ن  بذلك. 
�لعلمي، عر�شا حول طبيعة عمل مركز تريندز وجمالت در��شاته و�أبحاثه، 
حر�س  و�أك��د�  كافة،  ل��اأح��د�ث  �ل�شت�شر�فية  وروؤي��ت��ه  عامليته  �إىل  م�شريين 
�ملركز على بناء مزيد من �ل�شر�كات �لعاملية �لتي و�شلت حتى �ليوم �إىل �أكرث 

من 140 جهة مرموقة يف �شتى �أقطار �لعامل، وتعزيز �لتعاون �لبحثي مع 
روؤى  ويقدم  �لقر�ر،  و�شناع  �ل�شحيحة،  �ملعرفة  يخدم  مبا  �ملوؤ�ش�شات  هذه 

ت�شاهم يف مو�جهة �لتحديات �لر�هنة.
ويتبع  و�لأم����ن،  �ل��دف��اع  ب��اأب��ح��اث  متخ�ش�س   IRSEM معهد  �أن  ي��ذك��ر 
�ملديرية �لعامة للعاقات �لدولية و�ل�شرت�تيجية يف وز�رة �لقو�ت �مل�شلحة 
�لفرن�شية. ويقوم باأبحاثه د�خل فرن�شا وخارجها لا�شتجابة لاحتياجات 
جيل  و�إي��ج��اد  �لعلمي،  للمجتمع  �ملخ�ش�س  �لبحث  �إىل  �إ�شافة  �لدفاعية، 
جديد من �لباحثني يف جمال �لدفاع و�لأمن، و�مل�شاهمة يف �لتعليم �لع�شكري 

�لعايل وتنظيم موؤمتر�ت يف فرن�شا وخارجها.

اأكدوا اأهمية خلق �سلة وثيقة مع القراء

رواد توزيع الكتب العرب والأجانب يقدمون خال�صات جتاربهم يف موؤمتر املوزعني الدويل

من���اذج م��ن �ل�����ش��ر�ك��ات �ل��ق��وي��ة مع 
و�ملهرجانات  و�ملوؤلفني  �لنا�شرين 
ت�����ش��ك��ل عامًا  و�ل���ت���ي  و�مل����د�ر�����س، 
�أ�شا�شياً لتعزيز دور متاجر �لكتب، 
باعتبارها جزء�ً مهماً من �ملجتمع، 

ووجهًة للعلم و�ملعرفة و�لقر�ءة. 

و�إك�شابهم  موظفيها  تدريب  عرب 
على  ت�شاعدهم  �إ���ش��اف��ي��ة  خ���رب�ت 

�حلو�ر مع �لقارئ.

جتربة املهرجانات القرائية
حتت  �ل��ث��ان��ي��ة،  �جلل�شة  وت��ط��رق��ت 

�لنا�شرين  م��ع  "�لتعاون  ع��ن��و�ن 
�لثقافية  و�مل���ه���رج���ان���ات  �ل���ك���ّت���اب 
�لإد�رة  �ع��ت��م��اد  �إىل  و�ملد�ر�س"، 
�ل��ك��ت��ب على  ب��ي��ع  �ل��ن��اج��ح��ة ملتجر 
�ل�شركاء،  م���ع  �ل���ع���اق���ات  ح��ج��م 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  خ���ال  م���ن 

•• ال�صارقة-الفجر:

جل�شات  م�شتهل  يف  م�شاركون  �أك��د 
�أعمال  من  و�لأخ���ري  �لثاين  �ليوم 
�لذي  �لدويل"  �ملوزعني  "موؤمتر 
�ل�شارقة  "هيئة  م���ق���ر  يف  ع���ق���د 
فعاليات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  للكتاب"، 
�لقر�ئي  �ل�������ش���ارق���ة  "مهرجان 
باإمكان  �أن   ،13 �ل������  للطفل" 
�لكتب  ب��ي��ع  جم����ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
�����ش���ت���ك�������ش���اف ب���ي���ئ���ة و�ح���ت���ي���اج���ات 
�ل���ت���ي تقع  �مل���ح���ل���ي���ة  �مل���ج���ت���م���ع���ات 
و�لعمل  ن��ط��اق��ه��ا،  يف  م��ك��ت��ب��ات��ه��م 
�لقر�ء  مع  وثيقة  �شلة  خلق  على 
تتجاوز ت�شويق �لكتب وبيعها، �إىل 
�ملكتبات  ب��ني  وثيقة  ع��اق��ات  بناء 
�لأطفال  مقدمتهم  ويف  و�لأف���ر�د، 

�لذين ي�شكلون قر�ء �مل�شتقبل.

منوذج للمكتبة الناجحة
�ليوم  جل�شات  �أوىل  يف  وحت��دث��ت 
و��شف،  نادية  �مل��وؤمت��ر  من  �لثاين 

ناجحة  م��ك��ت��ب��ات  �مل��ح��ل��ي��ة خل��ل��ق 
تتجاوز  �لتي  م�شاحتها  لها  تكون 
دور توزيع �لكتب �إىل خلق �لإلهام 
ولفت �هتمام �لقر�ء من خمتلف 

�لأعمار.
�أن على  ���ش��ون��ني  ل���ول  و�ع���ت���ربت 
موزع �لكتب �لقيام باأكرث من دور 
و�أن تكون له �شلة بكل من مهنة 
و�لت�شويق،  �لبيع  �لكتابة وعملية 
�إ�شافًة �إىل خلق �شات باملوؤلفني، 
�مللهمة  و�لكتب  �لق�ش�س  ليعرف 
�إىل  �ل����و�����ش����ول  ت��ن��ج��ح يف  �ل���ت���ي 
يركز  و�أن  �أف�شل،  ب�شكل  �ل��ق��ارئ 
�مل�شاحبة  باملنتجات  �لعناية  على 
و�لربط  �حل��ق��ائ��ب  م��ث��ل  ل��ل��ك��ت��ب 
بني �ملوؤلفني و�ملهرجانات �ملحلية 
على  �لأطفال  و�إبقاء  وجمهورها، 
يعتربوها  و�أن  �ملكتبة  مع  تفاعل 
�لذي  و�ملكان  �خلا�شة  م�شاحتهم 

يوفر لهم �لكتب. 
وبدوره، �أ�شار غور�ف �شريناغي�س، 
�إىل �أن توزيع �لكتب يف �لهند �أثناء 

�ل�����ش��ري��ك �مل��وؤ���ش�����س مل��ك��ت��ب��ة دي���و�ن 
ق�شة  �إىل  وت���ط���رق���ت  م�������ش���ر،  يف 
 20 منذ  تاأ�ش�شت  �لتي  "ديو�ن" 
عاًما، على يد 3 �شيد�ت، و�أ�شبحت 
مت��ت��ل��ك 10 ف����روع، ومت��ك��ن��ت من 
يف  وجنحت  �جلائحة،  مع  �لتكيف 
�لقر�ء،  �حلفاظ على جمتمع من 
هوية  بتوفري  �لتز�مها  خال  من 
مل��ح��ت��و�ه��ا م��ن �ل��ك��ت��ب ح��ق��ق��ت لها 

جمهوًر� متميًز�.
توزيع  "ي�شكل  و�����ش���ف:  وق���ال���ت 
�ملن�شات  على  �لإلكرتونية  �لكتب 
توزيع  ع���ل���ى  خم���اط���ر  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�لكتب �لورقية، لكن ذلك حقق لنا 
فر�شة �لوقوف على حتدي �ملرونة 
حقيقي  بجهد  و�لعمل  و�لتجريب 
ومبتكر، لنبقى كما بد�أنا رو�ًد� يف 

توزيع �لكتب".
�ملكتبات  ب��اإم��ك��ان  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�مل�شاهمة يف تطوير �ملجتمعات من 
تتبنى  �لتي  �لكتب  عناوين  خ��ال 
مبيعاتها  ت��ن��م��ي  و�أن  ت���وزي���ع���ه���ا، 

ترييز  �أد�رت��ه��ا  �لتي  �جلل�شة  ويف 
ببلي�شنغ  �إن�����غ�����ر�م  م����ن  ن���ا����ش���ر، 
�شريفي�شز، عر�س �أربعة متحدثني 
من  جمموعة  وق��دم��و�  جتاربهم 
�ل�شبل  �أف�����ش��ل  ح����ول  �ل��ن�����ش��ائ��ح 
لبناء �شر�كات فاعلة مع �جلمهور 
هذ�  يف  حت��دث  حيث  �مل�شتهدف، 
�ملحور كل من: لول �شونني، �آكيه 
نيجرييا،  م��ن  في�شتيفال،  ب���وك 
بينغو�ن  �شريناغي�س،  وغ����ور�ف 
ر�ندوم هاو�س، من �لهند، و�شو�تي 
وتينا  �ل��ه��ن��د،  م��ن  ب��وك��ارو،  روي، 

مامول�شفيلي، من جورجيا.
بلده جورجيا،  وح��ول جتربته يف 
تينا  �ل����ك����ت����ب  م����������وزع  �أو��������ش�������ح 
�لكاتب  �أه��م��ي��ة  م��ام��ول���ش��ف��ي��ل��ي، 
�جل�����ي�����د و�مل�����ح�����ت�����وى �مل���ن���ا����ش���ب 
توزيعاً  �لكتاب  ليحقق  للمجتمع، 
نف�شه  �مل����وؤل����ف  ي���دع���م  م���ائ���م���اً 
و�أ�شار  فقط،  �لكتب  بائع  ولي�س 
�إىل ج���دوى  م���ن وح����ي جت��رب��ت��ه 
و�للغات  ب��ال��ث��ق��اف��ات  �له���ت���م���ام 

�جلائحة تاأثر �شلباً ب�شكل كبري يف 
ظ��ل �لإغ������اق، ف��ا���ش��ط��ر موزعو 
�لكتب �إىل �لنفتاح على ��شتخد�م 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
و��شتعادة  �لعماء  �إىل  للو�شول 
زخم �لتوزيع وحماولة خلق بيئة 

جديدة لبيع �لكتب.
�إىل  فتطرقت  روي،  ���ش��و�ت��ي  �أم���ا 
مهرجان  �إط�������اق  يف  جت��رب��ت��ه��ا 
ق��ر�ئ��ي ل��اأط��ف��ال، ب��د�أ على �شكل 
ل�شتقطاب  م���ف���ت���وح���ة  م��ك��ت��ب��ة 
�ل�شغار من فئات عمرية خمتلفة 
تبد�أ ب�شن �لعامني لتعريفهم على 
للقر�ءة،  ل��ه��م  و�إت��اح��ت��ه��ا  �ل��ك��ت��ب 
�إىل  بالكتب  �ل��ذه��اب  �إىل  و���ش��وًل 
و�ملد�ر�س  و�حل���د�ئ���ق  �مل��ن��ت��زه��ات 
و�ل���ع���م���ل م���ع �لآب�������اء و�لأم����ه����ات 
�لكتب  حل��ب  منا�شبة  بيئة  خللق 
�لأولوية  منح  م��ع  ب��ه��ا،  و�لتعلق 
�لنا�شئني،  �ملوؤلفني  كتب  لعر�س 
�لطفل  �أدب  بكتاب  �ل��وع��ي  ورف���ع 

يف �لهند.

ا�ست�سافها مقهى املبدعني �سمن فعاليات مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل الـ13

طيف الظفريي: ق�صة ما قبل النوم اأدخلتني عامل الكتابة
•• ال�صارقة-الفجر:

�لو�عدة  �ل�شعودية  �لكاتبة  قالت 
حكايات  "�إن  �ل���ظ���ف���ريي:  ط��ي��ف 
م���ا ق��ب��ل �ل���ن���وم �ل��ت��ي ك���ان و�ل���دي 
قلبي حب  �أ�شكنت يف  يق�شها علي 
�لرغبة  ج���ذوة  و�أ�شعلت  �ل��ق��ر�ءة، 
كانت  �لكتابة، حيث  لدخول عامل 
و�شخ�شياتها  �ل��ر�ئ��ع��ة،  ب��ع��و�مل��ه��ا 
�إث��ر�ء كبري ولَّدت  �خليالية عامل 
ل��دي خم��زن��اً غ��زي��ر�ً م��ن �لأفكار، 
و���ش��اع��دت��ن��ي ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س عاملي 

ق��ر�ءت��ه��ا مل��ا حت��ت��وي��ه م��ن عنا�شر 
�شغف  ي���ام�������س  �ل������ذي  �لإب����������د�ع 
�لغزيرة  �لفو�ئد  �لأطفال ويحقق 

لهم.
وي��ت��ي��ح �مل��ه��رج��ان �ل��ف��ر���ش��ة �أم���ام 
كافة  �لإط����اع على  �ل��ر�غ��ب��ني يف 
فعالياته،  ب����رن����ام����ج  ت���ف���ا����ش���ي���ل 
ومو�عيد  �شيوفه،  على  و�لتعرف 
�ن�����ع�����ق�����اد �جل����ل���������ش����ات و�ل������ور�������س 
و�مل�شرحية،  �ل��ف��ن��ي��ة  و�ل���ع���رو����س 
�لتايل:  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  على 

 SCRF

حولها يف �ملجتمع، بحيث �أ�شبحت 
نا�شجة  ب����روؤي����ة  م��ع��ه��ا  ت��ت��ف��اع��ل 
�أنها  �إىل  وم�شتنرية، ولفتت طيف 
كانت تعتقد �أن م�شدر �لإلهام هو 
�شخ�س و�حد ل يتغري، ولكنها مع 
�أن م�شادر  وج���دت  �ل��وق��ت  م���رور 
�لإلهام تتعدد �شكًا ونوعاً، فلي�س 
ي��ك��ون م�شدر  �أن  �ل�����ش��روري  م��ن 
�أن يكون  �إلهامك هو �شخ�س، ول 
كان  "�أبي  وق���ال���ت:  م��ن��ك،  ق��ري��ب��اً 
ف���اإن  ذل����ك  وم����ع  �لأول،  م��ل��ه��م��ي 
موقفاً نبيًا عابر�ً قد يبعث فيك 

و�حلكايات  �لق�ش�س  من  �خلا�س 
و�ل�شخ�شيات". 

"�أقام  ج���اء ذل���ك خ���ال ج��ل�����ش��ة 
"مقهى  ��شت�شافها  �لتي  و�عدة"، 
�لدورة  فعاليات  �شمن  �ملبدعني" 
�ل�شارقة  "مهرجان  م���ن  �ل�13 
فيها  وحاورها  للطفل"،  �لقر�ئي 

عمر �لعبيديل. 
�لكتابة  �أن  �إىل  ط��ي��ف  و�أ�����ش����ارت 
�أعطتها �ملقدرة على فهم �لآخرين 
تو�شيع  يف  و�أ�شهمت  وخماطبتهم، 
يجري  م�����ا  وحت���ل���ي���ل  م����د�رك����ه����ا 

طفل  من  بريئة  وكلمات  �لإل��ه��ام، 
�أو  ق�شة  تلهمك  �أن  ميكن  �شغري 

مقالة تكتبها".
عامل  �أن  �لظفريي  طيف  و�أك���دت 
�لطفل هو عامل و��شع بات�شاع خيال 
وينبغي  ذكي  �لطفل  و�أن  �ل�شغار، 
على من يكتب له �أن يحرتم عامله 
وذك�����اءه، وي��خ��اط��ب��ه مب��ا يبعث يف 
نف�شه �لر�شائل �لإيجابية، وي�شهم 
تغيري منهجه يف �حلياة، ومن  يف 
�أن  �إىل  هذ� �ملنطلق ت�شري �لكاتبة 
ر  هناك ق�ش�شاً �أو كتباً مل تزل تكرِّ
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 �أعلنت �ل�شلطات �ملك�شيكية �أّن عدد �ملفقودين يف �لباد بني 1964 
و2022 جتاوز مئة �ألف �شخ�س، يف ح�شيلة �شخمة �شارعت �لأمم 
�ملّتحدة و�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر �إىل �إ�شد�ر تو�شيات ب�شاأن 

كيفية �لتعامل معها.
وقالت �أمانة �شّر �حلكومة �إّن عدد �لذين �شّجلت �أ�شماوؤهم يف �ل�شجّل 
�أيار-مايو  1964 و16  �آذ�ر-م��ار���س   15 �لوطني للمفقودين بني 
2022 بلغ مئة �ألف و12 �شخ�شاً، حو�يل %75 منهم من �لرجال. 
وز�دت حالت �ختفاء �ملو�طنني يف �ملك�شيك بقوة منذ 2006 ب�شبب 

�أعمال �لعنف �ملرتبطة بتهريب �ملخّدر�ت.
�لأمم  جلنة  �شارعت  حتى  �حل�شيلة  ه��ذه  �حلكومة  ن�شرت  �أن  وم��ا 
“�ختفاء  �أّن  على  �لتاأكيد  �إىل  �لق�شري  �لختفاء  ملناه�شة  �ملتحدة 
للمجتمع  �إّن��ه م�شكلة  تعني �جلميع:  �ملك�شيك هو م�شكلة  �لنا�س يف 
�أ�شدرته  تقرير  يف  ن��ّددت  �للجنة  هذه  وكانت  ولاإن�شانية«.  برّمته 
�لثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  �ملك�شيك  �إىل  �أج��رت��ه��ا  زي���ارة  �أع��ق��اب  يف 
“بالجتاه �لت�شاعدي �ملقلق” لعمليات �خلطف �لتي يغّذيها “�إفات 
مطلق من �لعقاب«. و�إذ �أّكدت �للجنة يف تقريرها �أّن �مل�شوؤول �لأول 
عن عمليات �خلطف هذه هو �جلرمية �ملنظمة، حّملت كذلك جزء�ً 
من �مل�شوؤولية عن هذ� �لو�شع �إىل �إهمال �ل�شلطات �لعامة، مطالبة 

�حلكومة �ملك�شيكية “باإجر�ء�ت فورية«.

قالت �ل�شلطات �أم�س  �لأربعاء �إن �أكرث من ن�شف مليون �شخ�س فرو� 
من منازلهم يف ولية �آ�شام يف �شمال �شرق �لهند هربا من في�شانات 
عارمة نتجت عن �أمطار غزيرة و�أ�شفرت عن غرق �شبعة �أ�شخا�س. 

وحذرت �ل�شلطات من �أن �لو�شع قد يزد�د �شوء�.
وفا�س نهر بر�همابوتر�، �أحد �أكرب �لأنهار يف �لعامل و�لذي ميتد �إىل 
بنجاد�س �ملجاورة، على �شفتيه على مدى �لأيام �لثاثة �ملا�شية يف 

�آ�شام مما �أغرق �أكرث من 1500 قرية.
وغ��م��رت �لأم��ط��ار �ل��غ��زي��رة �أغ��ل��ب �أرج����اء �ل��ولي��ة و����ش��ت��م��رت �أم�س 

�لأربعاء مع توقع ��شتمر�رها خال �ليومني �ملقبلني.
لرويرتز  �آ���ش��ام  بولية  �ملائية  �مل���و�رد  وزي��ر  هاز�ريكا  بيجو�س  وق��ال 
تزد�د  �لفي�شانات  وح��ال��ة  ت�شررو�  �شخ�س  �أل��ف   500 م��ن  “�أكرث 
ظروف  يف  غرقو�  �أ�شخا�س  �شبعة  �أن  و�أ���ش��اف  �شاعة”  كل  خطورة 

خمتلفة خال �لأيام �لثاثة �ملا�شية.
 
 

بايدن  جيل  �لأوىل  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�شيدة  �أّن  �لأب��ي�����س  �لبيت  �أع��ل��ن 
وبنما  �لإك���و�دور  �أيار-مايو �جل��اري كًا من  18 و23  �شتزور بني 
وكو�شتاريكا، يف جولة تاأتي يف خ�شّم �لتح�شري�ت لقّمة �لأمريكيتني 

�لتي �شت�شت�شيفها �لوليات �ملّتحدة �ل�شهر �ملقبل.
وقالت �لرئا�شة �لأمريكية يف بيان �إّن �ل�شيدة �لأوىل، �لتي �زد�دت يف 
�لآونة �لأخرية �أدو�رها �لعاّمة، �شتلتقي خال رحلتها هذه عدد�ً من 
�ل�شخ�شيات، يف مقدّمهم رئي�س �لإكو�دور غيريمو ل�شو، ونظريتها 
رودريغو  كو�شتاريكا  ورئي�س  كورتيزو،  دي  كولون  يازمني  �لبنمية 

ت�شافيز روبلي�س.
وت�شمل جولة زوجة �لرئي�س جو بايدن على �لدول �لثاث زيار�ت 
ملوؤ�ّش�شات تعليمية وطّبية، من بينها مدر�شة ود�ر للعناية بامل�شابني 

بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية وم�شت�شفى لاأطفال.
وخال جولتها �شتوؤّكد بايدن على “�ل�شر�كة بني �لوليات �ملتحدة 

وهذه �لدول �لثاث بالإ�شافة �إىل �لتز�مها �لدميوقر�طية«.
�لتي  �لأمريكيتني  �ل�شتعد�د�ت لقّمة  �إطار  �لرحلة يف  وتندرج هذه 
10 حزير�ن-يونيو وتاأمل  6 ولغاية  �أجنلي�س من  �شُتعقد يف لو�س 

�إد�رة بايدن باأن ي�شارك فيها قادة دول �لقاّرة �لأمريكية.
�أوب��ر�دور مبقاطعة  �أندري�س مانويل لوبيز  �ملك�شيكي  وهّدد �لرئي�س 
وفنزويا  كوبا  من  ك��ًا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إليها  ت��دُع  مل  �إذ�  �لقّمة 
عقوبات  �ملتحدة  �لوليات  تفر�س  �لتي  �لثاث  �ل��دول  ونيكار�غو�، 

عليها �أو ل تعرتف بحكوماتها.

عوا�صم

مك�شيكو �شيتي

دلهي

و��شنطن

 غوا�صة رو�صية اأطلقت �صواريخ 
على طائرات اإ�صرائيلية يف �صوريا

•• القد�س-وكاالت

على  �شو�ريخ  رو�شية  غو��شة  �إط��اق  �ليوم”  “�إ�شر�ئيل  �شحيفة  ك�شفت 
تريد  �إ�شر�ئيل  �أن  �إىل  لفتة  �شوريا،  على  تغري  كانت  �إ�شر�ئيلية  طائر�ت 
عملها  حرية  من  مو�شكو  موقف  تغيري  �إىل  �إ���ش��ارة  ه��ذه  كانت  �إذ�  معرفة 
يوم  �ملفاجئة  �حل��ادث��ة  “�شجلت  �ل�شحيفة:  وقالت  �شوريا.  يف  �لع�شكري 
�جلمعة �ملا�شي، عندما هاجمت �إ�شر�ئيل، ح�شب تقارير �أجنبية، �أهد�فا يف 
�شورياً، توقيت �لهجوم، �جلمعة يف متام �لثامنة م�شاء، غري معتاد، ووفقا 
موقع  �أي�شاً،  مهماً  ك��ان  �لهجوم  بعد  �أ�شيب  �ل��ذي  �ملوقع  ف��اإن  للتقارير، 

�شار�س �لذي يتعامل بدقة مع �شو�ريخ حزب �هلل«.
�أطلق  ���ش��وري��ا،  يف  �لإ�شر�ئيلي  للجي�س  �ملن�شوبة  �لهجمات  “يف  و�أ���ش��اف��ت 
ل��ل��ق��و�ت �جل���وي���ة. عدد  �أر�س–جو ع��ل��ى م��ق��ات��ات  �ل�����ش��وري��ون ���ش��و�ري��خ 
�ل�شو�ريخ كان كبري�ً، لكن هذه �أنظمة قدمية من طر�ز TKA، وبا�شتثناء 
حالة و�حدة يف فرب�ير)�شباط( 2018 �أ�شقط فيها طائرة للقو�ت �جلوية، 

ف�شل TKA  �ل�شوري يف �إحباط �أن�شطة �لطري�ن �لإ�شر�ئيلي«.
 S-300 �أن��ظ��م��ة  م��ن  �ل��ع��دي��د  نقلت  “رو�شيا  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  ولفتت 
�ملتطورة �إىل �شوريا يف �ل�شنو�ت �ملا�شية،ولكن يف �إ�شر�ئيل كانت �لتقدير�ت 
حتى وقت قريب ُت�شري �إىل �أن �لبطاريات �ملتقدمة يف �أيدي رو�شيا فقط، ول 
ت�شكل تهديد�ً لطائر�ت �لقو�ت �جلوية. يف �شوء ذلك، فاإن تطور�ت عطلة 

نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي مقلقة ب�شكل خا�س«.
و�أ�شافت “�شيتعني على �إ�شر�ئيل �نتظار �لهجمات �ملقبلة يف �شوريا ملعرفة 
�إ�شر�ئيل  حرية  �شتقّيد  مو�شكو  كانت  و�إذ�  حقاً،  �لجت��اه  هو  ذل��ك  ك��ان  �إذ� 

�جلوية يف �شوريا، �أو �إذ� كانت حالة ��شتثنائية«.
�أف-16  مقاتات  �أن  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  �أك��دت  �ملا�شي،  �ل�شبت  وي��وم 
�لعلمية  �لبحوث  مركز  يف  مو�قع  على  �شاروخاً   22 �أطلقت  �إ�شر�ئيلية 
لها  �لت�شدي  و�أم��ك��ن  �جلمعة،  ي��وم  بانيا�س  وميناء  م�شياف  يف  �ل�شورية 

وتدمري 16 �شاروخاً.

مغامرة با�ساغا كانت خطوة غري حم�سوبة 

�صراع الأجنحة »تهديد وجودي« للدولة الليبية

حل الربملان العراقي.. �صيناريو قد يفاجئ اجلميع

•• عوا�صم-وكاالت

رئي�س  م���غ���ام���رة  �أن  ي���ب���دو  م���ا  ع��ل��ى 
فتحي  �لليبية  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  ح��ك��وم��ة 
�لليبية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ب��دخ��ول  ب��ا���ش��اغ��ا 
طر�بل�س كانت خطوة غري حم�شوبة 
ت�شبب  م��دو  �شيا�شي  باإخفاق  �نتهت 
نف�شه  ل��ب��ا���ش��اغ��ا  م��ع��ن��وي��ة  ب�����ش��رب��ة 
وحلفائه د�خلياً ود�عميه �لإقليميني 

و�لدوليني.
عربية  ع���رب���ي���ة  ����ش���ح���ف  وب���ح�������ش���ب 
���ش��ادرة �أم�����س �لأرب���ع���اء ت��و�ج��ه ليبيا 
�ل���������ش����ر�ع على  �ح����ت����م����الت جت������دد 
�إثر �لأح��د�ث �لتي �شهدتها  �ل�شلطة، 
ط��ر�ب��ل�����س م��ن دخ���ول ب��ا���ش��اغ��ا فجر�ً 
بعدد  م�شحوباً  �لعا�شمة  و�شط  �إىل 
للعا�شمة  ومغادرته  م�شاعديه،  من 
�ملو�طنني  و�شامة  �أمن  على  حر�شاً 

وحقناً للدماء.

ل للدماء
وت������ن������اول������ت �ل���������ش����ح����ف �ل����ع����رب����ي����ة 
ت�شريحات با�شاغا، من مدينة �شرت 
�أنه  وتاأكيده  �لباد  و�شط  �ل�شاحلية 
�ل�شيطرة  �أج��ل  من  للعنف  يلجاأ  لن 
�شتعمل  حكومته  و�أن  �لعا�شمة  على 
�ن���ط���اق���اً م����ن ����ش���رت �ع����ت����ب����ار�ً من 

�لأربعاء.
�أن ت�شاعد �لتوتر بني �حلكومة �لليبية �ملكلفة  وبينت 
من �لربملان، برئا�شة فتحي با�شاغا، وحكومة مناف�شه 
ع��ب��د �حل��م��ي��د �ل��دب��ي��ب��ة، ب��ع��د حم��اول��ة ب��ا���ش��اغ��ا دخول 
با�شاغا  �أعلن مكتب  �لثاثاء حيث  �لعا�شمة طر�بل�س 
من  ���ش��اع��ات  بعد  طر�بل�س  �لعا�شمة  �لأخ���ري  م��غ��ادرة 
�ندلع  �إىل  �أدى  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملدينة،  دخ��ول  حماولته 

��شتباكات بني ف�شائل متناف�شة.
�أنه ومع عدم قدرة �أي من �جلانبني يف ما  ولفتت �إىل 
يبدو على حتقيق تفوق ع�شكري حا�شم يف �أنحاء �لباد، 
يبدو �أن ليبيا �لآن مهياأة لفرتة �أطول من �جلمود مع 

حت�شن �لدبيبة بقوة يف طر�بل�س.
�إخفاق

�للندنية  “�لعرب”  ل�شحيفة  ليبية  �أو�شاط  و�عتربت 
�إخفاقه  م��اذ� يعني  �أك��رث �شخ�س يعرف  با�شاغا هو  �أن 
�لقريب  �مل��دى  على  �شو�ء  طر�بل�س  �لعا�شمة  بدخول 
حليفه  مر  �أن  �شبق  حيث  �ل�شيا�شي،  م�شتقبله  على  �أو 
�مل�شري  للجي�س  �لعام  �لقائد  �ل�شابق  وخ�شمه  �حل��ايل 
خليفة حفرت مبثل هذ� �ملوقف وحتّمل تبعات ف�شله يف 

•• بغداد-وكاالت

�أ�شبح �شيناريو حل �لربملان �لعر�قي 
خياًر� متد�وًل ب�شكل و��شع يف �أو�شاط 

وتعمق  �حل��ا���ش��ل  �لن�����ش��د�د  ب�شبب  �ل�شيا�شية،  �ل��ك��ت��ل 
�ل�شدر،  مقتدى  �ل�شدري  �لتيار  زعيم  بني  �خلافات 

ورئي�س �ئتاف دولة �لقانون نوري �ملالكي.
ويف �آخ����ر �ل��ت��ط��ور�ت �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، �أع��ل��ن �ل�����ش��در، قبل 
�لإطار  ُت�شكل قوى  �أن  �ملعار�شة، على  تبنيه خيار  �أي��ام، 
�أخرى  بخيار�ت  لّوح  بينما  �ملقبلة،  �حلكومة  �لتن�شيقي 

يف حال ف�شلها.
�لعظم”  “ك�شر  نحو  �لطرفني  ب��ني  �لأم����ور،  و�جت��ه��ت 
�أو�شاع �شيا�شية  �ل�شيا�شي، يف ظل  ويّل �لأذرع و�لتباري 

�ملالية،  ل��ل��م��و�زن��ة  وغ���ي���اب  م��رت��ب��ك��ة، 
و���ش��ط حت���ذي���ر�ت م���ن �ل���ذه���اب نحو 

�ملجهول.
ومر�قبون  �ل���ربمل���ان  يف  ن����و�ب  ور�أى 
�شيكون  �ل��ن��و�ب  جمل�س  حل  خيار  �أن 
م���ط���روًح���ا ح����ال ع����دم �ل��ت��و���ش��ل �إىل 
�تفاق نهائي، ب�شاأن ت�شكيل �حلكومة، 
خا�شة �أن جميع �لأطر�ف حاليًّا، غري 
م�شتفيدة من �حلكومة �حلالية، �لتي 
ل متتلك �لأمو�ل، لتم�شية �مل�شروعات 
بتلك  مرتبط  وبع�شها  �لقت�شادية، 

�لأحز�ب.
�آلية  على  �ل��ع��ر�ق��ي  �لد�شتور  وين�س 
ُيحل  �ملجل�س  �أن  وه��ي  �ل��ربمل��ان،  ح��ل 
�أع�شائه  ل��ع��دد  �مل��ط��ل��ق��ة  ب��الأغ��ل��ب��ي��ة 
بناء على طلب ثلث  �لأول  بخيارين؛ 
�أع�����ش��ائ��ه، و�لآخ�����ر ط��ل��ب م��ن رئي�س 
رئي�س  �ل�������وزر�ء ومب���و�ف���ق���ة  جم��ل�����س 

�جلمهورية.

ب�شورة  �لر�شا�س  �إط��اق  �شماع  �مل�شلحة، مع  للعربات 
متقطعة يف عدة مناطق، �لأمر �لذي كان ينذر بحدوث 

��شتباكات كبرية و�شط �أحياء �لعا�شمة.
�لتي  �ل��ن��و����ش��ي  �إن”كتيبة  م��ط��ل��ع��ة  �أو����ش���اط  وق���ال���ت 
طر�بل�س  يف  �مل�شلحة  �لت�شكيات  �أك��رب  �إح���دى  تعترب 
بعدد من  دفع  ما  وهو  با�شاغا،  دعمها حلكومة  �أعلنت 
تيار  من  وقريبة  �لدبيبة  حلكومة  مو�لية  ميلي�شيات 
�لإ�شام �ل�شيا�شي �إىل �لهجوم على مقاّرها و�ل�شتياء 
عليها، وبتنفيذ حملة �عتقالت بني مو�لني للحكومة 

�جلديدة«.
يف  ن��ف��وذه��ا  حكومته  تب�شط  �ل���ذي  با�شاغا  �أن  وبينت 
�إقليمي برقة وفز�ن وبع�س مناطق �إقليم طر�بل�س قد 
�شّجل �خرت�قاً مهماً يف �جلبهة �لد�عمة للدبيبة، مبا 
�ل�شاحل  م��دن  تعرفها  قد  جديدة  ت��ط��ور�ت  �إىل  ي�شري 
�ل��غ��رب��ي وم����ن ب��ي��ن��ه��ا م�����ش��ر�ت��ة �ل��ت��ي ي��ت��ح��در رئي�شاً 
�أنه  �لع�شكري  جمل�شها  و�أك��د  �ملتناف�شتني،  �حلكومتني 
لن يقف مكتوف �لأيدي يف حال مل يلتزم عبد �حلميد 
�لدبيبة ب�شحب قو�ته من �شو�رع �لعا�شمة معلناً دعمه 

حلكومة با�شاغا.

�ل�شيطرة على �لعا�شمة طر�بل�س.
قيام  ��شتغربت  �لأو���ش��اط  م��ن  �لعديد  �أن  �إىل  ولفتت 
ب��ا���ش��اغ��ا مب��ث��ل ه���ذه �مل��غ��ام��رة ح��ي��ث ���ش��اد �ن��ط��ب��اع �أنه 
تاأثر  ق���د  ي��ك��ون  �أن  ت�����ش��ت��ب��ع��د  م��ت��زن��ة، ومل  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
بالبع�س م��ن وزر�ئ����ه وف��ري��ق��ه �ل���ش��ت�����ش��اري �ل���ذي قد 
�أخ�شر�ً لدخول  �أوحى له باأن هناك �شوء�ً دولياً  يكون 

حكومته طر�بل�س.
وبح�شب �ل�شحيفة ربط مر�قبون ف�شل با�شاغا يف �لبقاء 
يف طر�بل�س وطرد خ�شمه رئي�س �حلكومة عبد�حلميد 
تركي  برف�س  �ل�شلطة،  ت�شليم  يرف�س  �لذي  �لدبيبة، 
و�أن من قام بف�س �ل�شتباكات ووفر  حلكومته خا�شة 
444 ق��ت��ال �ل���ذي مت  �آم��ن��ا لبا�شاغا ه��و �ل��ل��و�ء  مم���ر�ً 
ت�شكيله قبل نحو �شنتني حتت �إ�شر�ف وتدريب تركي. 

و�نت�شر �للو�ء بعدها يف كامل طر�بل�س.

تداعيات اأمنية
�لعا�شمة  �أن عدة مناطق يف  �لعربية  �ل�شحف  وذك��رت 
لطر�بل�س  با�شاغا  دخ��ول  �إع���ان  ف��ور  �شهدت  �لليبية 
�أمنياً لعدة ت�شكيات م�شلحة و�نت�شار�ً كبري�ً  ��شتنفار�ً 

لكان بالإمكان �نتخاب رئي�س جمهورية، و�مل�شي بت�شكيل 
�شيناريو  �لربملان  حل  ق�شية  يجعل  ما  وهو  �حلكومة، 
للخروج من  �مل��ق��رتح��ة،  �حل��ل��ول  ع��ن  �لبعد،  ك��ل  بعيًد� 

�لأزمة �ل�شيا�شية«.
يتبناه  قد  �ل��ذي  �خليار  حيال  �ملر�قبني  �آر�ء  وتباينت 
بت�شكيل  �لتن�شيقي،  �لإط��ار  �ل�شدر، يف حال ف�شل قوى 
ر�أى  �ل��ذي  �لوقت  ففي  �ملحددة،  �ملهلة  �حلكومة خال 
�إع��ادة �لنتخابات،  �أن �لأم��ور ما�شية نحو  فيه �لبع�س 

حتدث �آخرون عن م�شار مغاير.
�إن  �حل�����و�ر�ت،  طبيعة  على  مطلع  �شيا�شي  ي��ق��ول  هنا 

�لنائب يف �لربملان �لعر�قي، عن �ئتاف دولة �لقانون، 
حل  خيار  تبني  �ل�شعب  من  �أن��ه  ر�أى  �لبطاط،  ح�شني 
�إىل  يعود  وهذ�  �ل�شيا�شية،  �لكتل  �إىل  بالن�شبة  �لربملان 
تنفيذ  دون  �شتحول  �شيا�شية  ومتغري�ت  عو�مل  جملة 
ل�”�شكاي  ت�شريح  يف  �لبطاط،  وق��ال  �ل�شيناريو.  ه��ذ� 
 � جدًّ بعيد  �ل��ربمل��ان  ح��ل  “�شيناريو  �إن  عربية”،  ن��ي��وز 
�أك��رث من ن�شف عدد  �إىل  و�شعب حتقيقه، لأن��ه يحتاج 
�أع�شاء جمل�س �لنو�ب �أو يقرب �إىل �لثلثني، وهذ� �لعدد 

غري موجود«.
وي�شيف �لنائب �لعر�قي: “لو كان هذ� �لعدد موجوًد� 

م�سوؤولية دولية
وكتب �شاح �لغول �أنه بعد �أْن تفاءل 
ب��ان��ت��خ��اب جمل�س  �مل���ر�ق���ب���ون خ����ري�ً 
جديدة  ح���ك���وم���ة  �ل���ل���ي���ب���ي  �ل�����ن�����و�ب 
ب��رئ��ا���ش��ة ف��ت��ح��ي ب���ا����ش���اغ���ا، و�إع�����ان 
�لذي  �ل�شيا�شي  برناجمها  �لأخ���رية 
�لأطر�ف  �لتو�فق مع كل  يركز على 
وجتنب  �ل�����ش��ف  ووح����دة  �ل�شيا�شية 
�إر�قة �لدماء، وجلت ليبيا يف مرحلٍة 
بني  �ل�شيا�شي  �ل�����ش��ر�ع  م��ن  ج��دي��دة 
�حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة ود�ع��م��ي��ه��ا من 
�لوطني  و�جل��ي�����س  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س 
حفرت  خليفة  �مل�شري  بقيادة  �لليبي 
برئا�شة  وليتها  �ملنتهية  و�حلكومة 
من  ود�عميها  �لدبيبة  �حلميد  عبد 
�لعا�شمة  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ُيخ�شى  ما  و�أ���ش��د  �لليبيني.  و�ل��غ��رب 
بني  �ل���������ش����ر�ع  ي���ت�������ش���اع���د  �أن  م���ن���ه 
م�شلحة،  م�����ش��ادم��ات  �إىل  �ل��ط��رف��ني 
ك��م��ا ح���دث م��ن ق��ب��ل يف ظ��ل حكومة 
ف��اي��ز �ل�����ش��ر�ج ب��ني �لأع�����و�م 2016 

و2021.
�ملفارقة هي  �أن  لذكر  �لكاتب  وذه��ب 
�ل��ذي ق��اد جهود  �ل��دويل  �أن �ملجتمع 
�ل��ت��دخ��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�ل��ع�����ش��ك��ري يف 
ين�شحب   2011 �ل��ع��ام  م��ن��ذ  ليبيا 
�شيا�شة  مي��ار���س  �أو  �مل�شهد،  م��ن  �لآن 
“ماكيافيللية” جتاه طريف �ل�شر�ع �لرئي�شني، وين�شى 
تكون  �أن  قبل  �أخاقية،  م�شوؤولية  لديه  �أّن  يتنا�شى  �أو 

�شيا�شية، يف �مل�شاعدة يف ت�شوية �لأزمة �لليبية.
جند  �ل���ر�ه���ن،  �لليبي  �مل�شهد  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ����ش���ار 
�أّن����ه مي��ث��ل خ�����ش��ارة ���ش��اف��ي��ة ل��ك��ل �لأط�����ر�ف �لد�خلية 
�ل�شر�ع  �نعكا�شات  يعاين  �لليبي  فال�شعب  و�خلارجية. 
تزد�د  �لقت�شادية  و�لأزم��ة  �ل�شيا�شي بني �حلكومتني، 
و�مل�شروعات  ُتفّعل،  مل  �حلكومية  و�مليز�نية  وطاأتها، 
تقريباً،  جممدة  و�لجتماعية  �لقت�شادية  و�خلدمات 
و�لف�شاد �ل�شيا�شي يتنامى تغوله، و�مليلي�شيات يت�شاعد 
نفوذها يف �لغرب، �ملجتمع �لدويل لديه فر�شٌة يف ليبيا، 
�لنظام  هيكله  ترميم  باإعادة  تت�شل  يفلتها،  �أل  ينبغي 
�لقوى  �ل�شر�ع بني  ب�شبب  كاد  �أو  �ل��ّذي تهدم  �ل��دويل 
فيه  �جلنوب  �شعوب  وثقة  �شرعيته  و��شتعادة  �لكربى، 
وحينها، ينعقد �لأمل على �لدول �لإقليمية �لرئي�شية، 
تبادر  �أْن  و�لإم��ار�ت وقطر،  ر�أ�شها م�شر وتركيا  وعلى 
بت�شويٍة �شاملة لاأزمة �لليبية قبل �أْن تنفجر يف �شورة 
مبا  �لليبية،  و�مليلي�شيات  �لأط���ر�ف  بني  م�شلح  ���ش��ر�ٍع 

يت�شمنه ذلك من خ�شارة م�شرتكة للجميع.

�لتو�فقية،  �إىل  ي��ل��ج��اأ  ق��د  “�ل�شدر 
كطريقة �شهلة، لتمرير رئي�س �لوزر�ء 
قوى  ت��ع��ار���س  ل  �إذ  �ل�����ش��در،  جعفر 
رئي�ًشا  تن�شيبه  �لتن�شيقي،  �لإط����ار 
للحكومة، حينها �شي�شمن ويف ظل �ملقاعد �لو�زنة �لتي 
وحلفاءه  �ل�شدر  فاإن  �لوطن(،  )�إنقاذ  حتالف  ميتلكها 
�لربملان،  �ل��وزر�ء، وكذلك  �أغلبية يف جمل�س  �شيكونون 
وهو ما يتيح لهم مترير �لقو�نني �لتي يرغبون بها، �أو 

منع �لآخرين من �رتكاب �لأخطاء«.
وي�����ش��ي��ف �مل�������ش���در، �ل�����ذي رف�������س �ل��ك�����ش��ف ع���ن ��شمه 
حرية  يف  �لإط����ار  “قوى  �أن  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�شكاي 
�حلكومة،  ت�شكيل  على  قدرتها  ب�شبب عدم  �أمرها،  من 
�مل�شي يف هذ�  ذل��ك، فهي تخ�شى  �إن متكنت من  وحتى 
�ل�شدر  ب��اأن  �مل�شبقة  ملعرفتها  �مل�شار، 
مبا ميتلكه من جمهور، �شيتمكن من 

�إ�شقاط تلك �حلكومة«.
�ل�شيا�شية،  �لأزم�����ة  ع��م��ق  ز�د  وم���ا    
�لعليا،  �لحت��ادي��ة  �ملحكمة  نق�س  هو 
عدم  بد�عي  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  لقانون 
ت�شريف  ح��ك��وم��ة  ت��ق��دمي  �إم��ك��ان��ي��ة 
�لقو�نني،  مل�شاريع  �ليومية،  �لأعمال 
و����ش��ع��ة، خا�شًة  �أث����ار �شجة  م��ا  وه���و 
م���ن قبل  م��ت��ب��ن��ى  �ل���ق���ان���ون  ه����ذ�  �أن 
�لوطن”  “�إنقاذ  �ل�������ش���در،  حت��ال��ف 
فيما يعار�شه بقوى حتالف “�لإطار 

�لتن�شيقي«.
�ل�����ش��در، خليار  تبني  ع���دم  ح���ال  ويف 
حل �لربملان، فاإنه �شيكون �شعًبا على 
هذ�  تنفيذ  �لتن�شيقي،  �لإط����ار  كتل 
بذلك،  رغبتها  رغم  على  �ل�شيناريو، 
بهدف حتقيق مقاعد �أعلى وتعوي�س 

�خل�شائر �لتي ُمنيت بها.
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�شاموفالوفا،  �أولغا  �لكاتبة  ك�شفت 
�لرو�شية  “فزغلياد”  �شحيفة  يف 
4 �أ�شباب متنع �لغرب من �لتخلي 

عن �لنفط �لرو�شي.
وحت��دث �لأوروب��ي��ون ع��ن ��شتبعاد 
حظر �لنفط من �حلزمة �ل�شاد�شة 
�تخاذ  ي�شهل  مل  �إذ  �لعقوبات  م��ن 

قر�ر بهذ� �ل�شاأن مثل �لفحم.
�ل��ك��ات��ب��ة يف م��ق��ال ترجمه  وت��ق��ول 
ميكن  �إن��ه  �ليوم”  “رو�شيا  موقع 

�إذ لديه  �لأوروب������ي،  ف��ه��م �لحت����اد 
�أ���ش��ب��اب على �لأق���ل لتجنب  �أرب��ع��ة 

هذه �خلطوة.
�أوًل، �رتفاع �أ�شعار كل �شيء. وح�شب 
�ملالية  �لباحثني يف �جلامعة  كبري 
�أمن  �شندوق  وخ��ب��ري  �حلكومية، 
�شتاني�شاف  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل��ط��اق��ة 
�حلظر  ه��ذ�  ف��اإن  ميرت�خوفيت�س، 
ك���ب���رية على  ���ش��ي�����ش��ك��ل ����ش���غ���وط���اً 

ومو�شوعياً،  �لأوروب���ي.  �لقت�شاد 
�لأ�شعار،  ل��زي��ادة  �ل�شتعد�د  يجب 
�أ�شعار مو�رد �لطاقة،  ولي�س فقط 

بكل �ل�شلع �لأخرى �أي�شاً.
�لنفط  مل���وردي  م�شلحة  ل  ث��ان��ي��اً، 
�لأوروبي  �لآخرين يف مد �لحت��اد 
به. فمن �أين �شي�شرتي �لأوروبيون 
من  �����ش����ر�ءه  ح���ظ���رو�  �إذ�  �ل��ن��ف��ط 
رو����ش���ي���ا؟ �ل���ف���ر����س ق��ل��ي��ل��ة، نفط 

�أمريكي �أو �شرق �أو�شطي. �لأمل يف 
�لنفط �لأمريكي يف �أوروبا �شعيف 
نف�شها  �ملتحدة  �لوليات  تعاين  �إذ 
�أدى  م��ا  �لنفط  �أ�شعار  �رت��ف��اع  م��ن 
�لبنزين،  �شعر  ح��ادة يف  زي��ادة  �إىل 
وم����ن����ت����ج����و �ل����ن����ف����ط �ل�������ش���خ���ري 
لزيادة  م�شتعدين  غري  �لأمريكي 

�لإنتاج كثري�ً.
وك������ان ره������ان �لحت�������اد �لأوروب��������ي 

�لأو�شط. لكن  �ل�شرق  �لأكرب على 
�ملو�جهة �جليو�شيا�شية  �لأخري يف 
بني �لوليات �ملتحدة ورو�شيا، بد� 

�أقرب �إىل مو�شكو.
�أن �مل�شايف  �أما �ل�شبب �لثالث فهو 
�لأوروب���ي���ة م��ع��دة مل��ع��اجل��ة �لنفط 
�لرو�شي �لثقيل، ل �لنفط �لعربي 

�خلفيف.
و�أخري�ً، �ل�شبب �لر�بع، هو فاعليته 

�لقت�شاد  ����ش���رب  يف  �مل��ن��خ��ف�����ش��ة 
ب�شرب  تخاطر  ف��اأوروب��ا  �لرو�شي. 

�قت�شادها نف�شه.
ول���ذل���ك، ل���ن ي��ت��ي��ح ح��ظ��ر �لنفط 
�لرو�شي لربوك�شل فر�شة �إ�شعاف 
�أ�شعار  فارتفاع  �قت�شادياً.  رو�شيا 
و�لغاز،  و�لفحم،  �لأ���ش��ود،  �لذهب 
مرت  �أل�������ف  ل���ك���ل  دولر   3500
بالعي�س  ل��رو���ش��ي��ا  ي�شمح  م��ك��ع��ب، 
بهدوء، عد� عن منتجات �لت�شدير 
و�لأ�شمدة  �مل��ع��ادن  مثل  �لأخ����رى، 

و�حلبوب، وغريها.

»بائعو املعلومات« هدف اأوكرانيا.. كيف جتَند رو�صيا جوا�صي�صها؟
•• عوا�صم-وكاالت

ت�شن �لأجهزة �لأمنية باأوكر�نيا حملة و��شعة يف كافة �ملدن ل�شبط جو��شي�س 
قرب  ت�شريبها  مت  وفيديوهات  دقيقة  رو�شية  �شربات  عقب  ملو�شكو؛  تابعني 
و��شتغالهم  �ملعلومات  “حرب  �شمن  حمللون  �عتربه  ما  �لق�شف،  �أم��اك��ن 

لتحقيق �أكرب مكا�شب عملياتية ون�شاطات �شرية �أكرث عدو�نية«.
مكافحة  ع��ن  �مل�شوؤولة  �ل��دول��ة،  �أم��ن  �إد�رة  ع��ن  �إن”  �إن  “�شي  �شبكة  ونقلت 
�أن�شطة �لتج�ش�س و�لإرهاب، �أن �لقو�ت �لرو�شية تعتمد ب�شكل كبري على بع�س 
وكذلك  �شرباتها  جن��اح  وتقييم  �أهد�فها  لتحديد  و�ملتعاونني؛  �جلو��شي�س 
�أو  م��ادي��ة  ���ش��و�ء  �لعمليات  ه��ذه  ونتائج  �آث���ار  ح��ول  معلومات  على  �حل�شول 
معنوية. ومنذ �ندلع �حلرب يف 24 فرب�ير �ملا�شي، كثفت �ملدفعية �لرو�شية 
�لبع�س يطول  �أوكر�نيا، جزء كبري منها ع�شو�ئي، لكن  �شرباتها على �شرق 

�أهد�ًفا عالية �لأهمية مثل م�شتودعات �لأ�شلحة �أو �ملع�شكر�ت �لع�شكرية �أو مقر 
جهاز �لأمن �لأوكر�ين يف كر�ماتور�شك، �لذي مت تدمريه جزئًيا يف �لأ�شابيع 
�لأوىل للحرب. ويف بلدة �شلوفيان�شك، �شرق �أوكر�نيا، ر�شدت ف�شائية “�شي 
عملية �لقب�س على �أحد هوؤلء �جلو��شي�س بعد �ل�شتباه فيه لنقله  �إن �إن” 
�أ�شود  �ملدينة، ظهر رجل يرتدي قمي�شا  �أحد �شو�رع  معلومات ملو�شكو. ففي 
يدخن �شيجارته، كان يخ�شع للمر�قبة، وما لبث �أن �شاهده رجال �لأمن �إل 
ويف �لجتاه �لآخر، �شاحنة  �أن قالو� من د�خل �شيارتهم “ها هو ذ�.. �إنه لنا”، 
و�أغطية  �أزي��اء قتالية  تغري م�شارها عن عمد، ويقفز منها رجان يرتديان 
�إىل تفتي�شه و�حل�شول  ا، ويعمد �ل�شباط  �أر�شً للوجه وفجاأة ي�شقط �لرجل 
حمقق  من  �إليه  �لأ�شئلة  بع�س  توجيه  مع  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ارت  “هاتفه«.  على 
�لتحركات  “ر�شد  بهدف  مو�شكو  مع  بالتو��شل  �ع��رتف  ما  �شرعان  �لأم��ن 
�إىل  لفتة  ونتائجها”،  �ل�شربات  ومو�قع  و�لإح��د�ث��ي��ات  باملدينة  و�لأو���ش��اع 

يف  دونبا�س  منطقة  �إىل  جلبهم  مت  رو���س  مو�طنون  �جلو��شي�س  “بع�س  �أن 
بد�ية �حلرب، ويعي�شون بني �ل�شكان، و�لبع�س �لآخر �أوكر�نيون متعاطفون 
�شيا�شيا مع مو�شكو، وبع�شهم يتج�ش�س من �أجل �ملال«. و�أو�شحت �أن غالبية 
�جلو��شي�س �لأوكر�نيني، ممن �أيدو� عمليات رو�شيا يف عام 2014 بدونبا�س 
و�ل�شيطرة على جزيرة �لقرم وكذلك تد�شني منطقتي دونيت�شك ولوغان�شك 
ر�أو� ما حدث يف ماريوبول وخاركيف وكييف وبوت�شا  �لنف�شاليتني، عندما 

وغريها، بد�أو� يغريون نظرتهم جتاه رو�شيا.
وعن �لقيمة �ملادية �لتي يح�شل عليها، قال �جلا�شو�س �ملعتقل �إنه مت جتنيده 
هريفنا   500 مقابل  و�شيط،  �شخ�س  ع��رب  “تليغر�م”  تطبيق  خ��ال  م��ن 
17 دولًر�(. وبجولة د�خل هاتفه، وجد �ملحققون ر�شالة  �أوكر�نية )حو�يل 
�ملعلومات  بالأم�س.  جيد  بعمل  قمت  “لقد  فيها:  مكتوبا  “�لو�شيط”  من 
نف�شها مطلوبة �ليوم. �ل�شور ومقاطع �لفيديو و�لبيانات �جلغر�فية للجي�س 

CNIL )مع�شكر ع�شكري(. ما هو �لوقت �لذي ي�شتغرقه �حل�شول على  يف 
�ملعلومات”؟ وحول �خلطو�ت �ملقبلة جتاهه، قال �ملحقق �إنه �شيتم نقله غرًبا 
وفيات،  �إىل  �أدى  جت�ش�شه  �أن  ثبت  و�إذ�  �ملحاكمة،  �شيو�جه  حيث  دنيربو  �إىل 
ونقلت  �حل��ي��اة.  م��دى  بال�شجن  عليه  يحكم  ق��د  ف��اإن  وخيمة”،  “عو�قب  �أو 
تاأتي  ت�شتهدفنا  �لتي  �ل�شو�ريخ  “تلك  �أن  �ل�شباط  �أح��د  عن  �إن”  �إن  “�شي 
�إىل �لإحد�ثيات �لتي ينقلها مثل هوؤلء �ملجرمني. ميوت �لنا�س ب�شبب تلك 
�أعتقل  م��رة  كل  “يف  و�أ���ش��اف:  �ملدنيني«.  ويقتل  جنودنا  يقتل  �ل�شو�ريخ.. 
بلدة قريبة  وهي  �أم��ًر� و�ح��د�.. ما حدث من ليمان”،  �أتذكر  �شخ�س مثله، 
لي�س  �ل��ر�ه��ن،  “بالوقت  م�شيفا:  لأ�شابيع،  عنيف  رو�شي  لق�شف  تعر�شت 
لديهم مكان ليعي�شو� فيه. لي�س لديهم �أي �شيء. لي�س لديهم مكان ليعودو� 
�إليه. �أتذكر ذلك يف كل مرة. �أتذكر �أي�شا حمطة �شكك حديد كر�ماتور�شك 

يف �إ�شارة �إىل �لغارة �لتي �أودت بحياة �لع�شر�ت. يف كل مرة”، 
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مو�صكو تعيد �صياغة �صيا�صتها اخلارجية .. هل تتغري قواعد ال�صتباك؟

•• الفجر -تون�س

    قال �حلزب �لد�شتوري �حلر �إنه توجه مبر��شلة �إىل رئي�شة 
“جلنة  �لقانون  خ��ال  من  للدميقر�طية  �لأوروب��ي��ة  �للجنة 

�لبندقية«.
   و�أفاد �حلزب يف بيان له �أم�س �لأربعاء، �أن �ملر��شلة ت�شمنت 
ت�شوب  �لتي  و�خلروقات  �ملخالفات  برت�شانة  و�شفه  ملا  عر�شا 
�إىل  يرمي  و�ل���ذي  تون�س  يف  حاليا  �ملعتمد  �لنتخابي  �مل�شار 
�إلغاء مفهوم �ملو�طنة وحتويل �لعملية �لنتخابية �إىل عملية 
“ بيعة” ل�شخ�س رئي�س �لدولة قي�س �شعيد �ملتحكم �لوحيد 

وحرمان �لتون�شيني من حقوقهم �لأ�شا�شية.
   وحتدث �لبيان عن تو��شل �شيا�شة �لهروب �إىل �لأمام �لتي 
بال�شلطة  �لن���ح���ر�ف  ع��ل��ى  و�إ����ش���ر�ره  �شعيد  قي�س  يعتمدها 
باإر�دة  مقا�شه،  على  و�لنتخابية  �ل�شيا�شية  �ملنظومة  وتغيري 
مر��شيم  �ملنتخبة ومبقت�شى  �ملوؤ�ش�شاتية  �لأطر  خارج  فردية، 
مفتقدة لكل �شند �شرعي يف خرق مف�شوح للت�شريعات �لوطنية 

و�لدولية، وفق �لبيان.
حترك  ل��ع��دم  تبعا  ي��اأت��ي  �لبندقية  جلنة  مر��شلة  �أن  وب���نّي    
�ملوؤ�ش�شة �لق�شائية لتخاذ �لإجر�ء�ت �ل�شرورية ملنع تدلي�س 

�لإر�دة �ل�شعبية.

يف نتيجة �لنتخابات ب�شفة م�شبقة.
�حلقوق  على  �مل�شلطة  لانتهاكات  رف�شه  �حل���زب  وج���دد     
�جلوهرية لل�شعب �لتون�شي و�إد�نته لاحتقار �لذي ُتعامل به 
�ملر�أة من قبل قي�س �شعيد، موؤكد� مو��شلة �لن�شال للت�شدي 
منظومة  �إر�شاء  ملخطط  قانونا  �ملتاحة  �ل�شلمية  �لطرق  بكل 

خر�ب ودمار جديدة يف تون�س.
   و�عترب �لد�شتوري �حلر �أن تون�س تعي�س �أ�شنع عملية �عتد�ء 
�لعليا  بامل�شلحة  ت��اع��ب  عملية  و�أخ��ط��ر  �ل�شعب  �إر�دة  على 
باأمره  �مل�شبوقة ل�شخ�س �حلاكم  للوطن ب�شبب �لهيمنة غري 
�ملوؤ�ش�شات  كل  وتدجني  �ل�شلط  كافة  على  �لدولة”  “رئي�س 

»ملنع تدلي�س الإرادة ال�سعبية«:

الد�صتوري احلّر ي�صتنجد بـ »جلنة البندقية«...!

مردفا: “لدرجة �أن �لعامل باأ�شره يقف على �أطر�ف �أ�شابعه 
ب��ف��ع��ل ت���اأث���ره �ل�����ش��دي��د ب��ت��د�ع��ي��ات ه����ذه �حل����رب �خلطرية 
وبخا�شة على �لأمن �لغذ�ئي للعامل �أجمع، وتعطل وت�شرر 
�شا�شل �لتوريد و�لإمد�د يف هذ� �لإطار، لدرجة �أن �ملنظمات 
�أزم��ة غ��ذ�ء عاملية، وعن  �لأممية و�لدولية تتحدث عن بدء 
�إط��ال �شبح �ملجاعة حتى يف �لعديد من بقاع �لأر���س بفعل 

تبعات �لأزمة �لأوكر�نية«.
ويتابع �حلربي: “نحن �أمام ر�شم خارطة جيو�شيا�شية جديدة 
ك�شر  حرب  نتائج  على  بناء  �لعامل،  حول  و�لنفوذ  لل�شيطرة 
تت�شارع  غ�شونها  ويف  ه��ذه،  �مل�شتقبلية  وتد�عياتها  �لعظام 
و�أملا  توجعا  �شي�شرخ  و�ل�شتنز�ف ومن  �لوقت  ك�شب  رهانات 
قبل �لآخر، لكن يف �لنهاية ل بد من �لتو�شل حللول و�شط 
كون �لتكلفة باهظة جد� على �لعامل ككل، حيث �أن �أكرث من 
12 دولة  �أن  52 دول��ة باتت متلكئة يف ت�شديد ديونها، كما 

باتت عاجزة متاما عن �شد�دها، وق�س على ذلك«.
وعليه يرى �خلبري �ل�شرت�تيجي و�لع�شكري �أن: “�لإعان 
�لرو�شي هذ� يت�شق متاما مع �شعي مو�شكو لتوظيف وتفعيل 
خمتلف �أور�ق و�أدو�ت �ل�شغط لديها �شد و��شنطن و�لناتو، 
عرب �لعمل على �إعادة �لنظر ب�شيا�شاتها �خلارجية حيالهما، 
وهي �شبق لها قبا حتى �إ�شد�ر قائمة بالدول غري �ل�شديقة 

تقدمتها �لوليات �ملتحدة«.
ما  ع���ادة  و�ملت�شارعة  �ملتحاربة  “فالدول  ي�شيف:  وه��ك��ذ�، 
و�حلروب،  �لأزم����ات  �أوق���ات  يف  �لعقابية  �لإج�����ر�ء�ت  تتبادل 
وتر�جع جممل مو�قفها و�شيا�شاتها على �شوء ذلك، خا�شة 
و�أن حجم �ل�شخ �ملايل �لهائل من قبل �لغرب نحو �أوكر�نيا، 
ي��د �جلي�س  ت��دم��ر مت��ام��ا ع��ل��ى  ب��ن��اه��ا �لتحتية  ت��ك��اد  و�ل��ت��ي 
�لأوكر�نيني  و�جلنوب  �ل�شرق  تقريبا  ف�شل  �ل��ذي  �لرو�شي 
�ملك�شوف  على  بات  �للعب  �أن  يثبت  �لباد،  مناطق  بقية  عن 

و�أن �حلرب يف حقيقتها هي بني رو�شيا و�أمريكا«.
�لرو�شي  �لطرفني  �لأرك��ان بني  كاملة  فهي حرب حممومة 
مر�جعات  “وهكذ�  م�شيفا:  �حلربي،  يرى  كما  و�لأطل�شي، 
�مل�شامري  جممل  ويف  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شات  يف  وت��ع��دي��ات 
متوقع  �أم��ر  هو  وغ��ريه��ا،  و�لأمنية  و�لقت�شادية  �لدفاعية 
وم���ن ك���ا �ل��ط��رف��ني �مل��ت��ن��ازع��ني، ووف����ق ذل���ك مي��ك��ن��ن��ا فهم 
�إع�����ان م��و���ش��ك��و ه���ذ� ع���ن �ع��ت��ز�م��ه��ا ب���ل���ورة م��ف��ه��وم جديد 
وما  �حل���رب  ه��ذه  ���ش��وء  على  لرو�شيا،  �خل��ارج��ي��ة  لل�شيا�شة 
�أننا  �أح��دث��ت��ه م��ن ����ش��ط��ف��اف��ات ومت��و���ش��ع��ات دول��ي��ة، مبعنى 
حيال عامل جديد يت�شكل ما يقت�شي �إعادة ت�شكيل �ل�شيا�شات 

و�ل�شرت�تيجيات«.

••مو�صكو-وكاالت

يف �أحدث حلقة من م�شل�شل �لت�شعيد و�لتاأزم بني و��شنطن 
ب��دء مناق�شة  �ل��رو���ش��ي��ة  �أع��ل��ن��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة  وم��و���ش��ك��و، 
جمل�س �إد�رتها ن�شخة جديدة من مفهوم �ل�شيا�شة �خلارجية 
�لأوكر�نية، و�لأزم��ة �حل��ادة مع  �لرو�شية على �شوء �حلرب 

�لغرب.
ووف����ق ب��ي��ان �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة، ف����اإن �ج��ت��م��اع��ا ق��د عقد 
ملناق�شة �إعد�د ن�شخة جديدة من مفهوم �ل�شيا�شة �خلارجية 
�لرو�شية، وفقا لتعليمات �لرئي�س �لرو�شي، فادميري بوتن، 
و�أن :”�لجتماع ناق�س مهام �ل�شيا�شة �خلارجية �لرو�شية يف 
�شوء �حلقائق �جليو�شيا�شية �ملتغرية جذريا، و�لتي تطورت 
بادنا،  �شد  �ملعلنة  �لهجينة  للحرب  �لعنان  �إط��اق  نتيجة 
حت��ت ذري��ع��ة �لو�شع يف �أوك��ر�ن��ي��ا، مب��ا يف ذل��ك �إح��ي��اء نظرة 
عن�شرية لأوروبا من كهف �لرو�شوفوبيا، لإلغاء رو�شيا وكل 

ما هو رو�شي«.
�لغرب  �أخ�شعت  �أن  وبعد  و��شنطن،  “�إن  ب��ال��ق��ول:  وتابعت 
بالتاأكيد  ه��و���ش��ه��ا  �ل���اع���ودة يف  ن��ق��ط��ة  ب��ال��ك��ام��ل، جت�����اوزت 
�لعملية  وقمع  ثمن،  ب��اأي  �لعامل  على  �لكاملة  على هيمنتها 

�ملو�شوعية لت�شكيل عامل متعدد �لأقطاب«.
�لتوتر  �أن  تعني  �خل��ط��وة  ه��ذه  �أن  وخ���رب�ء  وي��رى مر�قبون 
حتتم  باتت  خطرية،  مديات  بلغ  قد  وو��شنطن  مو�شكو  بني 
�إعادة �لنظر مبجمل قو�عد �للعبة و�ل�شتباك بني �جلانبني 
يف �مل��ع��رتك �ل�����دويل، مب��ا ي��ت��ن��ا���ش��ب وع����امل م��ا ب��ع��د �حلرب 
�لأوكر�نية �لتي متثل �أخطر �أزمة دولية منذ �حلرب �لعاملية 

�لثانية.
ت�شبح  تكاد  �للحظة  ه��ذه  �إن  �لقول  حلد  �ملر�قبون  ويذهب 
فارقة ونقطة حتول يف م�شهد �لعاقات و�لتو�زنات �لدولية، 
و�أن �شيغة عامل ما بعد �نتهاء �حلرب �لباردة وتفكك �لحتاد 
قوى  ب��روز  ل�شالح  �أنفا�شها،  تلفظ  تكاد  �ل�شابق  �ل�شوفييتي 

و�أدو�ر تطالب بتعددية �لأقطاب.
وتعليقا على �لقر�ر �لرو�شي باإعادة �لنظر يف مفهوم �ل�شيا�شة 
حممد  �لدكتور  يقول  ر�شمها،  و�إع���ادة  �لرو�شية  �خلارجية 
بالعاقات  و�لباحث  �ل�شرت�تيجي  �خلبري  �حلربي،  �شالح 
�لدولية، يف حو�ر مع �شكاي نيوز عربية: “نحن على �أعتاب 
دخول هذه �حلرب �شهرها �لر�بع، وهي حرب خمتلفة متاما 
عن �حلروب �لتقليدية �ملعهودة، فنحن ن�شهد حربا مت�شعبة 
�جلبهات و�ملجالت، فهي حرب طاقة وغاز وحرب تكنولوجية 

ومعلوماتية، وحرب نف�شية و��شتخبارية، وهكذ� دو�ليك«.

•• عوا�صم-وكاالت

على نحو �شريع، مت�شي فنلند� نحو 
�لن�شمام �إىل حلف �شمال �لأطل�شي، 
ب���ع���د م���و�ف���ق���ة �ل����ربمل����ان ع���ل���ى تلك 
باأغلبية كبرية، على �لرغم  �خلطوة 
�ملتكررة  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ت��ح��ذي��ر�ت  م��ن 
�لرئي�س  وق������رر  �ل���ت���د�ع���ي���ات.  م����ن 
�إخطار  نيني�شتو،  ���ش��اويل  �لفنلندي 
باده  باهتمام  ر�شمياً  �لناتو  حلف 
بامل�شاركة يف حمادثات �لن�شمام �إىل 
يف  للم�شاركة  وف��د  وتعيني  �حل��ل��ف، 
�تخاذ  مع  بالتز�من  �ملحادثات،  تلك 
�ل�شويد قر�ر� م�شابًها بهدف تقدمي 

طلب م�شرتك للبلدين.
ووفق مر�قبني وحمللني يف �ل�شوؤون 
خال  �شعت  فنلند�  ف��اإن  �لع�شكرية، 
�حتياجاتها  لتاأمني  �ملا�شية  �لفرتة 
ب�شكل  ق��در�ت��ه��ا  وتعزيز  �لع�شكرية، 
�إىل خطة  �أق�����رب  ب�����ش��ك��ل  م��ل��ح��وظ، 
�لع�شكري، يف وقت  �شاملة للتحديث 
“�ل�شمانات  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  تن�شد 
�لفرتة  خ����ال  �ل��ك��اف��ي��ة  �لأمنية” 

�لنتقالية لان�شمام �إىل �لناتو.
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �لتي  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ودف���ع���ت 
�شنتها رو�شيا يف �أوكر�نيا، �إىل تغيري 
ب�شاأن  ف��ن��ل��ن��د�  م���وق���ف  يف  ت���اري���خ���ي 
بعدما  “�لناتو”،  حللف  �لن�شمام 
بقيت حمايدة خال �حلرب �لباردة، 
مو�شكو  م����ن  ت����اأك����ي����د�ت  م���ق���اب���ل  يف 
تغزو  ل��ن  �ل�شوفياتية  �ل���ق���و�ت  ب���اأن 

�أر��شيها.
نيوز  ل�”�شكاي  ت�������ش���ري���ح���ات  ويف 

  اإ�صرائيل تقدم خوذات 
و�صرتات طبية لأوكرانيا 

•• القد�س-رويرتز

قالت وز�رة �لدفاع �لإ�شر�ئيلية  �أم�س �لأربعاء �إن �إ�شر�ئيل �شلمت 2000 
خوذة و500 �شرتة و�قية خلدمات �لطو�رئ و�ملنظمات �ملدنية يف �أوكر�نيا. 
�شيو�فق  �إن��ه  �ملا�شي  �ل�شهر  جانت�س  بيني  �لإ�شر�ئيلي  �لدفاع  وزي��ر  وق��ال 
�إ�شر�ئيل  على ت�شليم �خل��وذ�ت و�ل�شرت�ت، مما ي�شري �إىل حتول يف موقف 
تزويدها  �أوكر�نيا  طلب  عقب  هذ�  وياأتي  �ملعد�ت.  هذه  مثل  توفري  ب�شاأن 
باإمد�د�ت. و�أد�نت �إ�شر�ئيل، �لتي تو�شطت يف �لأزمة �لأوكر�نية-�لرو�شية، 
�لغزو �لرو�شي لكنها ق�شرت �إمد�د�تها على �لإغاثة �لإن�شانية. وتخ�شى من 
�ملجاورة حيث تن�شق  �لنفوذ يف �شوريا  �لعاقات مع مو�شكو �شاحبة  توتر 
�إ�شر�ئيل �شربات �شد �أهد�ف �إير�نية. و�شبق �أن عربت �أوكر�نيا عن �إحباطها 

من رف�س �إ�شر�ئيل تقدمي ما تعتربه م�شاعدة دفاعية �شد رو�شيا.

 احلكم ب�صجن مقاتلني �صابقني بكو�صوفو
•• الهاي-اأ ف ب

ق�شت �ملحكمة �خلا�شة بكو�شوفو  �أم�س �لأربعاء ب�شجن مقاتلني �شابقني 
�ثنني مدة �أربع �شنو�ت ون�شف �ل�شنة بعد �إد�نتهما بتهمة ترهيب �شهود يف 
�أول حكم ي�شدر ب�شاأن حرب ��شتقال كو�شوفو يف �لت�شعينيات �شد �شربيا.

وقال رئي�س �ملحكمة ومقرها يف لهاي ت�شارلز �شميث لدى تاوته �حلكم 
�ل�شادر يف حق �ملقاتلني �ل�شابقني ح�شني غوكاتي ون�شيم هار�ديناي “ي�شف 

�حلكم هذه �ملمار�شات على ما هي فعا: �أعمال �إجر�مية ولي�س وطنية«.
وهما على �لتو�يل قائد جمموعة مقاتلني قد�مى يف �مليلي�شيا �لنف�شالية 

�للبانية جي�س حترير كو�شوفو، وم�شاعده.
خال  بال�شاح  مدججان  وهما  �لأوروب���ي  �لحت��اد  �شرطة  �أوقفتهما  وق��د 
�أيلول- يف  بري�شتينا  يف  �لقد�مى  للمقاتلني  �لعام  للمقر  مد�همة  عملية 
�خلا�شة  �ملحكمة  �أم���ام  ملحاكمتهما  له���اي  �إىل  ون��ق��ا   2020 �شبتمرب 
�لأول- ت�شرين  يف  �ملحاكمة  �نطاق  عند  برب�ءتهما  دفعا  وقد  بكو�شوفو. 

�أكتوبر.
 

•• بغداد-اأ ف ب

وبطء  �مل�شلحة  �ل�شتباكات  تعيق 
�ملعقل  �شنجار،  يف  �لإع��م��ار  �إع����ادة 
�لأيزيدية  ل��اأق��ل��ي��ة  �ل��ت��اري��خ��ي 
�لعائات  ثلثي  ع���ودة  �ل��ع��ر�ق،  يف 
�ل��ن��ازح��ة م���ن �مل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا �أف���اد 
ت����ق����ري����ر ل���ل���م���ج���ل�������س �ل�����رنوج�����ي 

لاجئني ن�شر �لأربعاء.
وب��ع��د خ��م�����س ���ش��ن��و�ت ع��ل��ى نهاية 
م��ت��ط��ريف تنظيم  ���ش��د  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
د�ع�س �لإرهابي، مل يعد بعد �أكرث 
�شنجار،  �شكان  �ألفاً من   193 من 
�أيزيديني و�أك���ر�د وع��رب��اً، بعد  من 
�شمال  يف  �ل��و�ق��ع��ة  منطقتهم  �إىل 

�لعر�ق.
�لتوتر  �أرغ���م  �أي��ار/م��اي��و،  ومطلع 
�جلي�س  بني  و�ل�شتباكات  �لأمني 
�ملنطقة  يف  �أي��زي��دي��ني  وم��ق��ات��ل��ني 
نحو 10 �آلف �شخ�س على �لنزوح 

من جديد.
�لرنوجي  �ملجل�س  تقرير  وي��ق��ول 
لاجئني �إنه “بالإ�شافة للت�شعيد 
�مل�شلحة،  �جل��م��اع��ات  ب��ني  �مل�شتمر 
فاإن حتديات �لو�شول �إىل �مل�شاكن 
ت�شكل  �مللكية  وح��ق��وق  و�لأر�����ش���ي 
�ملجتمعات  �أم������ام  ك���ب���رية  ع���و�ئ���ق 
�لنازحة”. و�أ�شاف �لتقرير �أن نحو 
“%64 ممن �شملهم �ل�شتطاع 
قالو� �إن منازلهم ت�شررت ب�شدة”، 
�أج���ري يف  ��شتطاع  �إىل  �إ���ش��ارة  يف 
 2021 �لأول/دي�������ش���م���رب  ك���ان���ون 

�شمل 1500 �شخ�س.
�لنازحني  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 

�لقت�شادي  �خل��ب��ري  ق���ال  عربية”، 
�ل��ف��ن��ل��ن��دي، �إي���ك���ا ك���وره���ون���ني، �إن���ه 
�لدفاعية،  ميز�نيتنا  �إىل  “بالنظر 
�ملئة  يف   2 خ�ش�شنا  بالفعل  فنحن 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  تقريًبا 
لدعم �جلي�س، وهو ي�شاهي �إر�شاد�ت 
�ل��ن��ات��و«. ويف �أب��ري��ل �مل��ا���ش��ي، و�فقت 
�حل���ك���وم���ة �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ة ع���ل���ى زي�����ادة 
�لإنفاق �لع�شكري باأكرث من ملياري 
دولر،  م��ل��ي��ار   2.2 ن��ح��و  �أي  ي����ورو 
يف  �لرو�شية  �لع�شكرية  �لعملية  بعد 

�لباحث  ي��رى  �أوك��ر�ن��ي��ا. من جانبه، 
�لع�شكرية  �ل�����ش��وؤون  يف  �ملتخ�ش�س 
و�لدر��شات  للفكر  �مل�����ش��ري  ب��امل��رك��ز 
�أنه  من�شور،  حممد  �ل�شرت�تيجية 
�لفنلندي  ب�شكل عام ميتلك �جلي�س 
�لت�شليح  وح��د�ت برية وجوية جيدة 
و�لتدريب، قو�مها 280 �ألف جندي 
ب�  تقدر  �حتياط  ق��وة  بجانب  عامل، 

900 �ألف جندي.
ت�شريحات  يف  م��ن�����ش��ور  و�أ������ش�����اف 
�أن هل�شنكي  ل�”�شكاي نيوز عربية”، 

ي���ورو، وف��ق خبري  م��ل��ي��ار�ت  بخم�شة 
�ل�شوؤون �لع�شكرية.

�شتكون  �ملخ�ش�شات  هذه  �أن  و�أو�شح 
جديدة  م��ن��ظ��وم��ات  ل�����ش��ر�ء  مكر�شة 
�شاروخية  و�أنظمة  للدبابات  م�شادة 
للدفاع  �أن���ظ���م���ة  ب��ج��ان��ب  م��ت��ن��وع��ة، 
�جلوي، وقد بد�أت فنلند� بالفعل يف 
�ل��دول لتحديث  �لتو��شل مع بع�س 
دفاعاتها �جلوية، ناهيك عن دخولها 
مع  �ل��دف��اع��ي،  للتعاون  مباحثات  يف 

دول �أخرى مثل �ململكة �ملتحدة.
مليار   1.74 �إن��ف��اق  فنلند�  وتعتزم 
ي�������ورو ع���ل���ى ������ش�����ر�ء �مل�����ع�����د�ت مثل 
�لأ�شلحة و163 مليون يورو ل�شر�ء 
ط���ائ���رة م��ر�ق��ب��ة حل��ر����ش��ة �حل����دود، 
لوزيرة  �شابقة  ت�شريحات  بح�شب 

�ملالية �لفنلندية �أنيكا �شاريكو.
كما قررت �حلكومة �لفنلندية توفري 
تاأمني  �أو  �أي متويل مطلوب للدفاع 
�ل�شيرب�ين، حتى  �لأم��ن  �أو  �حل��دود 

لو مل يكن مدرجا يف �مليز�نية.
وي�شري “من�شور” �إىل �أن �ل�شتنفار 
�لع�شكري  �مل�شتوى  على  �لفنلندي 
ك�����ان و������ش����ح����اً خ�����ال �ل���ت���دري���ب���ات 
�لع�شكرية �لأخرية، �لتي �شارك فيها 
فنلندي،  ج��ن��دي  �آلف   3 م��ن  �أك���رث 
�إىل جانب مئات �جلنود �لأمريكيني 
و�ل����ربي����ط����ان����ي����ني و�لإ�����ش����ت����ون����ي����ني 

و�لاتفيني.
ت�����ش��ت��ه��دف من  ف��ن��ل��ن��د�  �أن  و�أو����ش���ح 
تو�فقها  �خ��ت��ب��ار  �ل���ت���دري���ب���ات  ه����ذه 
�لت�شليحية  �لع�شكرية  �لأنظمة  مع 

و�لإد�رية �لعاملة يف حلف �لناتو.

�شاملة  خ���ط���ة  يف  م������وؤخ������ًر�  ب��������د�أت 
�شر�ء  ت�شمنت  �لع�شكري،  للتحديث 
نوع  م��ن  �مل��ه��ام  متعددة  مقاتلة   64
ثمانية  تتجاوز  بقيمة  “�إف-35”، 
جوية  ق����وة  وه����ي  دولر،  م���ل���ي���ار�ت 
���ش��ت�����ش��اه��م يف حال  ب��ه��ا،  ل ي�����ش��ت��ه��ان 
�لدوريات  يف  كامل،  ب�شكل  ت�شليمها 
�جل����وي����ة حل���ل���ف �ل���ن���ات���و ف�����وق بحر 

�لبلطيق.
حمل  �جل��دي��دة  �ل��ط��ائ��ر�ت  و�شتحل 
�إف-18  ط�������ر�ز  م�����ن  �ل�����ط�����ائ�����ر�ت 

�ل�شفقة  ه�����ذه  وت����رف����ع  ه���ورن���ي���ت، 
�إىل  ف��ن��ل��ن��د�  يف  �ل���دف���اع  خم�ش�شات 
�أكرث من 2 باملئة من �إجمايل �لناجت 

�ملحلي للباد.
ي�����ش��اف �إىل ه���ذه �خل���ط���وة، �إع���ان 
وزي�����ر �ل���دف���اع �ل��ف��ن��ل��ن��دي م���وؤخ���ر�ً، 
لباده  �لدفاعية  �مل��و�زن��ة  زي��ادة  عن 
بحلول  باملائة   40 �إىل  ت�شل  بن�شبة 
عام 2026، لتتجاوز �شبعة مليار�ت 
ي������ورو ����ش���ن���وي���اً، م���ق���ارن���ة ب���امل���و�زن���ة 
تقدر  �ل��ت��ي  �حل���ايل  للعام  �لدفاعية 

للمو�رد  �متاكهم  “عدم  يوؤكدون 
بيوتهم،  �إع���م���ار  لإع�����ادة  �ل���ازم���ة 
ب�������ش���ب���ب ق����ل����ة ف���ر����س  ����ش���ي���م���ا  ل 
�ل��ع��م��ل وت���اأخ���ر �حل��ك��وم��ة يف دفع 
�إن  �ملنظمة  وقالت  �لتعوي�شات”. 
بطلبات  ت��ق��دم��و�  مم���ن   99%“
للح�شول على تعوي�شات حكومية 
مل يتلقو� �أي تعوي�س عن �ملمتلكات 

�ملت�شررة«.
�لعر�قية  �حلكومة  �ملنظمة  ودعت 
�ملجاور  كرد�شتان  �إقليم  و�شلطات 
�لأولوية  “�إعطاء  �إىل  ل�����ش��ن��ج��ار 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��اأه��ي��ل  لإع������ادة 

و��شتعادة �خلدمات لل�شماح بال�شكن 
�إىل  و�ملمتلكات  و�لأر����ش��ي  �لآم���ن 

جانب �لبنية �لتحتية �لعامة«.
وذّكرت �ملنظمة �أنه �إثر �حلرب �شّد 
من   80%“ ف����اإّن  د�ع�����س  تنظيم 
و70%  �ل��ع��ام��ة،  �لتحتية  �لبنى 

من �ملنازل يف �شنجار دّمرت«.
كذلك، ذكرت �ملنظمة �أن نحو ثلث 
كبرية  خم���اوف  لديهم  �ل��ن��ازح��ني 
يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  “�لتوتر�ت  م���ن 
�ملنطقة، و�ملو�جهات بني �لأطر�ف 

�لأمنية«.
�أيار-مايو  مطلع  �شنجار  �شهدت 

�جلي�س  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة  ����ش��ت��ب��اك��ات 
�ل������ع������ر�ق������ي ووح���������������د�ت ح���م���اي���ة 
�لعمال  ب��ح��زب  �مل��رت��ب��ط��ة  ���ش��ن��ج��ار 
�لكرد�شتاين �لذي ي�شّن منذ عقود 
�ملناو�شات  لكن  تركيا.  �شّد  مت��رد�ً 
�ملتفرقة بني �لطرفني تتكرر منذ 

مدة طويلة.
�شنجار،  ح��م��اي��ة  وح�����د�ت  وت��ت��ه��م 
ك��ذل��ك ���ش��م��ن �حل�شد  �مل��ن�����ش��وي��ة 
يريد  ب����اأن����ه  �جل���ي�������س  �ل�������ش���ع���ب���ي، 
وطردها  منطقتها  على  �ل�شيطرة 
�جلي�س  ي����ري����د  ح�����ني  يف  م���ن���ه���ا، 
�لعر�قي تنفيذ �تفاقية بني بغد�د 

و�أربيل، تق�شي بان�شحاب �ملقاتلني 
�لي������زي������دي������ني وح���������زب �ل���ع���م���ال 

�لكرد�شتاين من �ملنطقة.
وت���ع���ر����ش���ت �لأق���ل���ي���ة �لي���زي���دي���ة 
ب�شبب  ل���ا����ش���ط���ه���اد  ل�������ش���ن���و�ت 
�شيما  ل  �ل���دي���ن���ي���ة،  م��ع��ت��ق��د�ت��ه��ا 
�ل��ذي قتل  على يد تنظيم د�ع�س  

�أبناءها وهّجرهم و�شبا ن�شاءها.
�ل��رتك��ي��ة بدورها  �ل���ق���و�ت  وت�����ش��ن 
ع��ل��ى ن��ح��و م��ت��ك��رر ع��م��ل��ي��ات �شد 
�لعمال  حل��زب  �خللفية  �ل��ق��و�ع��د 
ت�شّنفه  �ل��������ذي  �ل����ك����رد�����ش����ت����اين 

“�إرهابياً” يف �شمال �لعر�ق.

قبل خطوة الناتو.. كيف طورت فنلندا اإمكانياتها الع�صكرية؟

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

�أن���ه م��ع تعرث �حل���رب يف  �لأم��ري��ك��ي  “بلومربغ”  ر�أى م��وق��ع 
�حتمالت  تدر�س  �شابقة  �شوفيتية  جمهوريات  ف��اإن  �أوكر�نيا، 
جمازفتها  رغ��م  على  �ل��رو���ش��ي،  �لنفوذ  د�ئ���رة  م��ن  �لن�شحاب 

باإندلع نز�عات حدودية.
وت�����ش��ب��ب��ت �حل����رب ب����ارت����د�د�ت ع��ل��ى �م���ت���د�د ق��و���س م���ن عدم 
�ل�شتقر�ر ميتد من مولدوفا �ملجاورة لأوكر�نيا عرب �لقوقاز 

�إىل كاز�خ�شتان يف �آ�شيا �لو�شطى.
يف  �لقومي  ب��الأم��ن  تتعلق  ملحة  م�شاألة  بوتني  نيات  وب��ات��ت 
�لتي  �أو تلك  “نز�عات جممدة”  بلد�ن ت�شهد ما يطلق عليه 

توجد فيها �أقليات رو�شية كبرية.
وقال �خلبري يف �ل�شيا�شة �خلارجية �لرو�شية مبعهد كارنيغي- 
مو�شكو �ألك�شندر بونوف �إن رو�شيا “قد تلجاأ �إىل فتح جبهات 
�أوكر�نيا... ويف  �حتاج بوتني لتمويه ف�شله يف  �أخ��رى يف حال 

غري  لي�شت  �مل�شادر  �إن  �لرو�شية  �لقيادة  ت��درك  نف�شه  �لوقت 
حمدودة و�أن �ملوجود يف �أوكر�نيا ل يكفي«.

و�أ�شاف �ملقال �إنها منطقة مطوقة بالقوى �ملتناف�شة �ل�شاعية 
ور�ء �لهيمنة. فرتكيا تتطلع �إىل تعزيز نفوذها عقب م�شاعدة 
حرب  يف  باأرمينيا  �لهزمية  �إحل���اق  على  �أذرب��ي��ج��ان  حليفتها 
2020، بينما �ل�شني تو�شع وجودها على طول طرق �لتجارة 
�إىل �أوروبا، و�إير�ن ت�شعى �إىل تدعيم م�شاحلها يف منطقة بحر 

قزوين.
�شيا�شية  �نق�شامات  مع  ب��ال��رتدد�ت،  �لبلقان  منطقة  وت�شعر 
�أوروبياً  تو�جه �شربيا �شغطاً  بينما  يف كرو�تيا حول �حلرب، 

لتخفيف �لرو�بط مع �لكرملني.
غري  من  فاإنه  �أوكر�نيا،  تبديها  �لتي  �ل�شر�شة  �ملقاومة  وم��ع 
�لو��شح ما �إذ� كان يف �إمكان رو�شيا حتقيق �أهد�فها هناك، �أو 
ما �إذ� كان ثمة �شهية لتو�شيع �شر�ع يت�شبب بخ�شائر ع�شكرية 

فادحة وعزلة دولية، من �أجل مكا�شب قليلة.

�إىل ت�شعيد  ب��وت��ني  ب���اأن يعمد  ف���اإن ثمة خم��اط��ر  وم��ع ذل���ك، 
يف  �لغرب،  مع  بالوكالة  مبو�جهة  رو���س  م�شوؤولون  ي�شفه  ما 
�ل�شوفيتية  �لإمرب�طورية  من  مزيد  على  لل�شيطرة  حماولة 
�ل�����ش��اب��ق��ة. وه���و ع��ق��د ق��م��ة م��ع ق���ادة منظمة م��ع��اه��دة �لأمن 
مبا  �شابقة،  �شوفياتية  جمهوريات  �شتة  ت�شم  �لتي  �جلماعي 

فيها كاز�خ�شتان و�أرمينيا وبيارو�شيا.
يف  لرو�شيا  �خللفية  �حل��دي��ق��ة  يف  تفوقه  �أظ��ه��ر  ب��وت��ني  وك���ان 
�إىل  �إر�شاله ج��ن��ود�ً  �ملا�شي من خ��ال  �ل��ث��اين(  يناير )ك��ان��ون 
على  توكاييف  -جومارت  قا�شم  �لرئي�س  مل�شاعدة  كاز�خ�شتان 
�شحق �نتفا�شة يف هذ� �لبلد �لذي تبلغ م�شاحته م�شاحة �أوروبا 

�لغربية.
لكن توكاييف مل يدعم بوتني يف �ملقابل، �إذ قال نائب �لرئي�س 
�لكاز�خي تيمور �شليمانوف يف مقابلة تلفزيونية يف 29 مار�س 
)�آذ�ر(:”بالطبع، تريد منا رو�شيا �أن نكون �إىل جانبها �أكرث...

لكن كاز�خ�شتان حترتم وحدة �لأر��شي �لأوكر�نية«.

% من البنى التحتية العامة دّمرت  80

النزاع والدمار مينعان عودة عائالت نازحة اإىل �صنجار العراقية
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الطاقة والغذاء وال�سالح

هكذا ت�صتفيد الوليات املتحدة من حرب اأوكرانيا...!
•• الفجر -اأودري بارمنتييه

ترجمة خرية ال�صيباين
    ت�سع احلرب يف اأوكرانيا القارة العجوز يف مواجهة 
حقيقة: ا�ستحالة ا�ستمرار تبعيتها جلارتها الرو�سية. 
منذ الهجوم الرو�سي، يفّكر الأوروبيون يف بدائل من 

اأن  واحــدة  لدولة  وميكن  م�سرتياتهم.  تنويع  اأجــل 
“هذه  املتحدة.  الوليات  الأزمة:  هذه  من  ت�ستفيد 
اإدانته”،  ميكن  ما  هناك  لي�س  ا�سرتاتيجية،  فر�سة 
�سرييل  “الك�سربي�س”،  لـ  بداية  به  �سرح  ما  هذا 
بريت، اجليو�سيا�سي، والباحث يف معهد جاك ديلور، 

وا�ستاذ يف �ساين�س بو.

على  ال�سطو  الأوىل  العاملية  للقوة  ميكن  وبالتايل،   
قطاع  يف  �ــســواء  الأوروبـــيـــة،  ــواق  ــس الأ� مــن  العديد 

الطاقة اأو الغذاء اأو الت�سلح.
 45 2021، مثل الغاز الرو�سي  اأوًل الطاقة: عام     
للمفو�سية  وفقًا  الأوروبــيــة،  الـــواردات  من  باملائة 

الأوروبية.

الطاقات  على  العتماد  يرتاجع  اجلانب،  هذا  ويف   
اأوروبا. فقد انهارت �سحنات الغاز  الرو�سية قلياًل يف 
يف  تقريًبا  باملائة   30 بن�سبة  رو�سيا  من  القادمة 
اأوروبا خالل الربع الأول، ح�سبما اأعلنت املجموعة 
التي ت�سيطر عليها الدولة الرو�سية غازبروم الأحد 

1 مايو.

�شوق �ل�شلحة �لمريكية تزدهر

�لنق�س  ع��ل��ى  �ل�����رد  �أج�����ل     وم����ن 
و�لع�شرين،  ل��ل�����ش��ب��ع��ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 
حلفائهم  �إىل  �لأوروب����ي����ون  ي��ت��ج��ه 
م����ار�����س   25 يف  �ل����ت����اري����خ����ي����ني. 
�مل���ف���و����ش���ي���ة  ت����ع����ه����دت   ،2022
15 مليار مرت  ب�����ش��ر�ء  �لأوروب���ي���ة 
�مل�شال  �لطبيعي  �ل��غ��از  م��ن  مكعب 
�لإ�شايف من �لرئي�س �لأمريكي جو 
“يغتنم  وهنا،   .2022 عام  بايدن 
�لأمريكيون فر�شة جيو-�قت�شادية 
لتزويد �لأوروبيني مب�شدر �شيقلل 
�لرو�شية.  �لإم�������د�د�ت  ح�����ش��ة  م��ن 
تنظيم  �شيعيدون  �أخ����رى،  ب��ع��ب��ارة 
ج��ي��و-�ق��ت�����ش��اد �ل��ط��اق��ة يف �أوروب����ا 
ياحظ  �شركاتهم”،  ل�������ش���ال���ح 
���ش��ريي��ل ب���ري���ت. وب��ت��ح��ق��ي��ق ذل���ك، 
ر�فعة  �آخر  تقوم و��شنطن بتفجري 

ملو�شكو كقوة دولية.

»الأمريكيون �ستفتك 
ريع رو�سيا«

   ب��ع��ب��ارة �أخ����رى، متثل �حل���رب يف 
على  لا�شتياء  فر�شة  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�لثقيل  �ل������وزن  م���ن  ����ش���وق  ح�����ش��ة 
لإم����د�د�ت �ل��غ��از يف �أوروب����ا. “هذه 
�لوليات  لأن  للغاية  مهمة  ���ش��وق 
رو�شيا.” �إذ�  ريع  �شتقب�س  �ملتحدة 
كانت باد �لعم �شام متثل 6 فا�شل 
3 باملائة فقط من �إجمايل و�رد�ت 
�لأول  �لن�شف  يف  �لأوروب��ي��ة  �ل��غ��از 
�أكرب  �لن  فهي   ،2021 ع��ام  م��ن 
�إىل  �مل�شال  �لطبيعي  للغاز  م�شّدر 

�لحتاد �لأوروبي.
لاأمريكيني  مي���ك���ن  ه����ل  ل���ك���ن     
�أكرب م�شدري  �إىل مرتبة  �لرتقاء 
ي��ج��ي��ب �شرييل  �أوروب�������ا؟  �ل���غ���از يف 
هذه  �إىل  ب��ع��د  ن�����ش��ل  “مل  ب���ري���ت: 
�لكثري  يتطلب  ذل��ك  لأن  �مل��رح��ل��ة، 
على  �شيتعني  �ل��ذي  �ل�شتثمار  من 
يتعلق  فيما  ب��ه  �لقيام  �لأوروب��ي��ني 
ت�شغيل  وت���ط���وي���ر  وب����ن����اء  ب�������ش���ر�ء 

حمطات ت�شييل �لغاز”. 
�لأمر  �شي�شتغرق  �ملخت�س،  ووف���ق 
حتى  �أعو�م”  “عام وثاثة  ما بني 
ًر�  ُم�شِدّ �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ت�شبح 
لي�شت  �لغاز  لكن  لأوروب���ا.  رئي�شًيا 
�شي�شبح  �ل��ت��ي  �ل���وح���ي���دة  �ل�����ش��وق 
�لآخر  �جل��ان��ب  على  حليفنا  فيها 
من �ملحيط �لأطل�شي �شريًكا مهًما 

لأوروبا.
�ملرتبة  و�أوك��ر�ن��ي��ا     حتتل رو���ش��ي��ا 
�لتو�يل  ع��ل��ى  و�خل��ام�����ش��ة  �لأوىل 

    جت��در �لإ���ش��ارة �إىل �أن �لوليات 
�ملتحدة حتتّل، تقليديا، مكانة قوية 
“لقد  �حلبوب.  �شادر�ت  يف  للغاية 
�أنقذو� �لعديد من �لدول �لأوروبية 
بريت.      �شرييل  علق  �ملجاعة”،  من 
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ����ش��ت��ري�د �حلبوب 
ثمن.  ل�����ه  ����ش���ي���ك���ون  �لأم����ري����ك����ي����ة 
�لتكاليف  ���ش��ت��ك��ون  �ل���ن���ق���ل،  “مع 
�لإج��م��ال��ي��ة �أع��ل��ى، ول��ن ي��ك��ون هذ� 
مفيد� على �ملدى �لق�شري بالن�شبة 
ت�شخمي  ���ش��ي��اق  يف  ل���اأوروب���ي���ني 
م�شكلة  �إ�شافة  ا  �أي�شً وميكن   )...(
ل��دخ��ول �ل�شوق  �مل��ع��اي��ري �خل��ا���ش��ة 
ع��ل��ى وج���ه �خل�شو�س  �لأوروب���ي���ة، 
��شتخد�م �ملنتجات �ملعدلة ور�ثًيا “، 
ت�شرح �آن �شويف �ل�شيف.    بالإ�شافة 
�إىل ذل���ك، ي��ت��م��ّي��ز �لأم��ري��ك��ي��ون يف 
�آخر: �لت�شلح. على �مل�شتوى  جمال 
�أول  �ملتحدة  �لوليات  تعد  �لعاملي، 
للحرب  وميكن  لاأ�شلحة،  م�شدر 
�ل�شناعة  ت��ف��ي��د  �أن  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف 
�لع�شكرية �ملحلية. وتوؤكد �آن �شويف 
�شن�شهد  �ل�����ش��ر�ع،  “مع  �ل�����ش��ي��ف: 

�إعادة ع�شكرة �لدول �لأوروبية«. 
ن��ه��اي��ة ف���رب�ي���ر، ق���رر �لزعيم     يف 
�شرف  ����ش���ول���ت���ز  �أولف  �لأمل���������اين 
100 مليار يورو لتحديث جي�شه. 
�أبو�ب  ودون مفاجاأة، تطرق برلني 
�لكربى  �لأم���ري���ك���ي���ة  �مل��ج��م��وع��ات 
يتو�فق  ر�شمّيا،  مطالبها.  لتلبية 
مع  �أك��رب  ب�شكل  �لأمريكي  �لعر�س 
�حتياجاتهم، لكن �آن �شويف �ل�شيف 
دبلوما�شية:  ره��ان��ات  ه��ذ�  ت��رى يف 
على  للحفاظ  طريقة  ا  �أي�شً “�إنها 
عاقاتهم �جليدة مع �لأمريكيني، 
�أن ي�شرتي �لأملان  لكننا كنا نف�شل 
م����ن �أوروب���������������ا«.    ب��ي��ن��م��ا تخرتق 
�لثغر�ت  ه����ذه  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
�لأمريكيني  �أن  يبدو  �لقت�شادية، 
بيادقهم  توزيع  لإع��ادة  ي�شتغلونها 
�ل�شيف:  �آن �شويف  �لقارة، تقول  يف 
“مع �حل��رب يف �أوك��ر�ن��ي��ا، ل يريد 
�أوروب�����ا  �أن ي����رى  �ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س 
متر حتت نري رو�شيا )...(، وهناك 
لإعادة  �لأوروب��ي��ني  ��شتخد�م  فكرة 
فاإن  وب���ال���ت���ايل،  قوتهم”.  ت��اأك��ي��د 
ه���ذ� �لن��ف��ت��اح ع��ل��ى �ل��غ��رب، ي�شري 
�إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ع����ودة  �إىل 
�أوروب�������ا. وم���ع ذل����ك، وف���ق �شرييل 
�شلبًيا  �لأم�����ر  ه���ذ�  “يظل  ب���ري���ت، 
لا�شتقالية  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  مت����اًم����ا 

�جليو�شرت�تيجية �لأوروبية«.

بينهما،  وفيما  �لقمح.  ت�شدير  يف 
�لطلب  م���ن  ب��امل��ائ��ة   26 ت���وف���ر�ن 
تقرير  �ل�شر�ع، ح�شب  قبل  �لعاملي 
للتجارة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م���وؤمت���ر 

و�لتنمية )�أونكتاد(.
�أوكر�نيا   وبالتايل، ف��اإن �حل��رب يف 

�لقدرة  ول��دي��ه��ا   ، ل��ل��غ��اي��ة  م��رت��ف��ًع��ا 
حيث  من   ، �أوكر�نيا  تعوي�س  على 
تقول  �حلجم و�لقدرة �لإنتاجية”، 
ل� “�لك�شرب�س” �آن �شويف �ل�شيف، 
�شركة  يف  �لق���ت�������ش���ادي���ني  ك���ب���رية 

�ل�شت�شار�ت �لفرن�شية. 

2021 �إىل  �أب��ري��ل  200 ي��ورو يف 
 .2022 �أب����ري����ل  يف  ي�����ورو   400
دخل   ،2022 �أب�����ري�����ل   3 و”يف 
�لأوروبي  �لحتاد  طًنا   404162
�لرو�شي، و�لذي ميثل  من �لحتاد 
و�رد�ت  م��ن  ب��امل��ائ��ة   9 ف��ا���ش��ل   20

رو�شيا،  على  �ملفرو�شة  و�لعقوبات 
توؤثر�ن على قنو�ت �لتوزيع.

   يف �لأ�شو�ق �لعاملية، �أ�شبح �لقمح 
و�ل����ذرة وح��ت��ى زي��ت ع��ب��اد �ل�شم�س 
�رتفاع  �إىل  �أدى  مم��ا  ن����درة،  �أك����رث 
�لأ����ش���ع���ار: �رت���ف���ع ط���ن �ل��ق��م��ح من 

 الوليات املتحدة، 
�سلة خبز الكوكب؟

ل�����ل�����م�����ز�رع�����ني  مي������ك������ن  ه���������ل     
�لأمريكيني �أن يحلو� حمل �لرو�س 
�لوليات  “متتلك  و�لأوك��ر�ن��ي��ني؟ 
و�إنتاًجا  �شخمة  م�شاحات  �ملتحدة 

�لقمح �لأوروبية. وتاأتي �أوكر�نيا يف 
�ملرتبة �لثانية ب� 328.581 طًنا، 
�لإجمايل”،  م���ن  ب��امل��ائ��ة   17 �أي 
ي�شري موقع كل �أوروب��ا، �ل��ذي نقل 
�قرتحتها  �لتي  �حلبوب  �إح�شاء�ت 

�ل�شلطة �لتنفيذية �لأوروبية.

ميثل الغزو الرو�سي فر�سة جيو-اقت�سادية لالأمريكيني يف الأ�سواق الأوروبية، وخا�سة يف قطاع الغاز

�ل�شطو على ح�شة �لرو�س من �لغازوللقمح �لمريكي ن�شيبه �ي�شا

م�شائب قوم عند بايدن فو�ئد

الوليات  موقف 
يظل  ــدة  ــح ــت امل
ــا ــاًم ــا مت ــًي ــب ــل ــص �
ـــة  ـــب ـــص ـــ� ـــن ـــال ب
لــال�ــصــتــقــاللــيــة 
اجليو�صرتاتيجية 
ــــــة ــــــي الأوروب

ــات  ــولي تــعــد ال
اأول  ــدة  ــح ــت امل
لالأ�صلحة, م�صدر 

مع  و�ــصــنــ�ــصــهــد   
ــادة  اإع ال�صراع 
الــدول  ع�صكرة 
ــــــة  ــــــي الأوروب

جندي رو�صي ميثل اأمام حمكمة يف اأوكرانيا  •• كييف-اأ ف ب

تبد�أ يف كييف �أول حماكمة مرتبطة 
غ����زو مو�شكو  م��ن��ذ  ح����رب  ب���ج���ر�ئ���م 
متهم  رو�شي  جندي  بحق  لأوكر�نيا، 

بقتل مدين �أعزل. و�شتكون �ملحاكمة، �ملتوقع �أن يعقبها حماكمات �أخرى، 
مبثابة �ختبار لنظام �لعدل �لأوكر�ين، يف وقت جتري هيئات دولية �أخرى 

حتقيقاتها �خلا�شة يف �نتهاكات ُتتهم �لقو�ت �لرو�شية بارتكابها.
حرب  بجر�ئم  و�ملتهم  ب�شيبرييا،  �إركتوت�شك  م��ن  وه��و  �جل��ن��دي  وي��و�ج��ه 

و�لقتل �لعمد، عقوبة ت�شل �إىل �ل�شجن مدى �حلياة.
ملا  “�إنه مدرك  بر�س  لوكالة فر�ن�س  �أوف�شيانيكوف  وقال حماميه فيكتور 

من دون �لك�شف عن تفا�شيل �لق�شية. ُيتهم به”، 
تقول �ل�شلطات �لأوكر�نية �إن �جلندي يتعاون من �ملحققني ويقّر بوقائع 

�حلادثة �لتي جاءت بعد �أربعة �أيام فقط على بدء �لغزو �لرو�شي.
بعد تعر�س فرقته لهجوم يف �شمال �أوكر�نيا يف 28 �شباط/فرب�ير، �ن�شم 
قرية  ق��رب  �شيارة  و���ش��رق��و�  �آخ��ري��ن  ف��اري��ن  ج��ن��ود  �أرب��ع��ة  �إىل  �شي�شمارين 
تعلن هويته،  �ل��ذي مل  �مل��دين  و�لقتيل  كييف.  تقول  ما  على  �شوباخيفكا، 
كان على در�جة هو�ئية على جانب �لطريق على مقربة من منزله عندما 

�لأوكر�نية  �ل��ع��ام��ة  �مل��دع��ي��ة  و���ش��دد 
من  �شل�شلة  يف  فينيديكتوفا  �إي��ري��ن��ا 
�لق�شية  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل���ت���غ���ري���د�ت 

بالن�شبة لبادها.
 11،00 م��ن  �أك����رث  “لدينا  وق��ال��ت 
�أ�شافت “من خال هذه  ق�شية متعلقة بجر�ئم حرب و40 م�شتبها بهم”. 
�ملحاكمة �لأوىل، نر�شل �إ�شارة و��شحة مفادها �أن كل مرتكب جرمية وكل 
�شخ�س �أُمر بارتكاب جر�ئم يف �أوكر�نيا �أو �شاعد يف �رتكابها، لن يهرب من 

�مل�شاءلة ».
�عتبار� من �خلمي�س  �أم��ام حمكمة  رو�شيان  �أن ميثل جنديان  �ملقرر  ومن 
�لو�قعة  بنى حتتية مدنية يف منطقة خاركيف  على  �شو�ريخ  لإطاقهما 
ب�شمال �ل�شرق. �تهمت دول �لغرب مر�ر� �لقو�ت �لرو�شية بارتكاب جر�ئم 

حرب يف �أوكر�نيا.
وو�فق جمل�س حقوق �لإن�شان �لتابع لاأمم �ملتحدة باأغلبية و��شعة �لأ�شبوع 
�ملا�شي، يف جل�شة قاطعتها رو�شيا، على فتح حتقيق يف �لفظائع �ملرتكبة يف 
�ملحكمة  خ��رب�ء  ويجري  و�شومي.  وخاركيف  وت�شرينيهيف  كييف  مناطق 
بوت�شا  يف  وق��ع  م��ا  منها  حمتملة،  فظائع  يف  حتقيقات  �لدولية  �جلنائية 

�شاحية كييف، حيث عرث على 20 جثة على �لأقل يف ني�شان-�أبريل.

�إيرينا  �لعامة  �ملدعية  مكتب  و�أو���ش��ح  �لدع���اء.  بح�شب  �ل�شرقة،  ح�شلت 
فينيديكتوفا يف بيان �خلمي�س �أن “�أحد �جلنود �أمر �ملتهم بقتل مدين حتى 
ع�شر�ت  م�شافة  على  �لفور،  على  قتل  “�لرجل  �أن  م�شيفا  بهم”  ي�شي  ل 
�لأمتار فقط من منزله«. �أعلنت �ل�شلطات �لأوكر�نية يف مطلع �أيار-مايو 
�عتقاله من دون �لك�شف عن تفا�شيل، ون�شرت فيديو يقول فيه �شي�شمارين 

�إنه جاء للقتال يف �أوكر�نيا “لدعم و�لدته ماليا«.
و�شرح ظروفه قائا “�أُمرت باإطاق �لنار، �أطلقت �لنار عليه مرة. �شقط 

وتابعنا رحلتنا«.
ويبدو �أن �لق�شية �شتنطوي على �شعوبات، وفق حماميه.

وقال �ملحامي “�إنها �أول ق�شية من هذ� �لنوع يف �أوكر�نيا مع لئحة �تهام 
�شنجد  �لق�شايا.  هذه  مثل  يف  �أحكام  �أو  قانونية  ممار�شة  توجد  ل  كهذه. 

حا لها«.
وق���ال �أوف�����ش��ي��ان��ي��ك��وف �إن���ه مل ي��ر���ش��د �أي �ن��ت��ه��اك��ات ل��ل��ح��ق��وق م��ن جانب 

�ل�شلطات.

املقاومة يف ميامنار حتث الغرب على مدها بال�صالح
•• رانغون-رويرتز

قو�ت  لت�شليح  دولية  �لظل يف ميامنار م�شاعدة  �لدفاع يف حكومة  وزير  طلب 
دعم  على  �حل�شول  وطلب  �حل��اك��م،  �لع�شكري  �ملجل�س  تقاتل  �لتي  �ملعار�شة 

مماثل ملا يقدم لاأوكر�نيني �لذين يت�شدون للقو�ت �لرو�شية �لغازية.
وقال يي مون وزير �لدفاع يف حكومة �لوحدة �لوطنية �إن �مليلي�شيات �لد�عمة 
وت�شحي  �حلرية  �أج��ل  من  تقاتل  وميامنار  �أوكر�نيا  �شعبي  يف  للدميقر�طية 
هو  ملا  يحتاج  جيد  نحو  على  �ملجهز  ميامنار  جلي�س  �لت�شدي  لكن  باأرو�حها، 
�أكرث من �لت�شامن �لدويل. و�أ�شاف يف ت�شريحات مكتوبة �إىل رويرتز “موقف 
�ملجتمع �لدويل من ميامنار هو تقدمي دعم معنوي لنا ونحن ممتنون لذلك. 
لكننا �شنكون �أكرث �متنانا �إذ� تلقينا دعما ملمو�شا مثل �أ�شلحة ومتويل«. و�أ�شاف 
�أ�شرع وتقلي�س  �إنهاء �لثورة يف وقت  “بف�شل هذ� �لدعم �شنكون قادرين على 
حتالف  وهي  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  و�أعلنت  و�ملمتلكات«.  �ل�شعب  خ�شائر 
للجماعات �ملناه�شة للحكم �لع�شكري، يف �لعام �ملا�شي �شن “حرب �لدفاع عن 
�ل�شعب” يف �لريف لإف�شال جهود �جلي�س يف تعزيز قب�شته على �ل�شلطة بعد 

حملة دموية ��شتمرت �شهور� على �ملحتجني �ملوؤيدين للدميقر�طية.
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نظرية  اإن  يقال      
ل  ا �ستبد ل ا “
ــت  ــان ك العظيم” 
الهجوم  وراء  الدافع 
بحياة  اأودى  الـــذي 
ع�سرة اأ�سخا�س على 
من  معظمهم  ــل،  الأق
ال�سود،  الأمريكيني 
الأ�سبوع  نــهــايــة  يف 
بوفالو.  يف  املــا�ــســي 
نــبــذة  ــي  ــل ي ـــا  م ويف 
خمت�سرة عن نظرية 
اليمينية  املـــوؤامـــرة 

املتطرفة.

•• الفجر -غابرييل اأوميت  
ترجمة خرية ال�صيباين

كيف �صيتقا�صم ماكرون ال�صلطة يف حالة »التعاي�س«؟
•• باري�س-وكاالت

عرفت  �لتي  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �لي�شار  �أح��ز�ب  هزمية  بعد 
�إميانويل ماكرون،  �لأمام”،  �إىل  “�جلمهورية  فوز موؤ�ش�س حزب 
لوك  ج��ان  بقيادة  �لأبية”  “فرن�شا  ح��زب  ي�شعى  ثانية،  ب��ولي��ة 
�لت�شريعية  �لنتخابات  يف  ثالثة”  “جولة  خلو�س  ميان�شون 
�لرئي�س  وم��ن��ع  �مل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و  و19   12 يف  �مل���ق���ررة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
زعيم  حقق  �ل��ربمل��ان.  يف  �لأغلبية  على  �حل�شول  م��ن  �لفرن�شي 
حزب “فرن�شا �لأبية” حتالفا تاريخيا بني �أحز�ب �لي�شار وجمع 
م�شعى  و�ل�شيوعيني يف  و�خل�شر  �ل�شرت�كي  و�حل��زب  بني حزبه 
لفر�س حالة “�لتعاي�س” على ماكرون. فماذ� يعني “�لتعاي�س” 
�ملوقع  يعّرف  �خلام�شة؟  �جلمهورية  تاريخ  يف  �شابقة  تكون  وهل 

�شيا�شي  “و�شع  ب��اأن��ه  �لتعاي�س  �ل��د���ش��ت��وري  للمجل�س  �لر�شمي 
يكون فيه رئي�س �جلمهورية و�أغلبية �لنو�ب ذوي ميول �شيا�شية 
على  �حل�شول  يلزم  مطلقة،  �أغلبية  على  وللح�شول  معاك�شة«. 
�شيا�شي  �ئتاف  و�شل  و�إذ�  نائبا.   577 �أ�شل  من  مقعد�   289
مغاير حلزب �لرئي�س �إىل هذه �لعتبة �أو جتاوزها، ف�شيتم فر�س 
�خلام�شة  �جلمهورية  ظل  يف  فرن�شا  و�شهدت  “�لتعاي�س«.  حالة 
ثاث حالت “تعاي�س” بعد فوز معار�شة �لرئي�س يف �لنتخابات 

�لت�شريعية.
“بانتيون-�أ�شا�س”  باري�س  بجامعة  �لعام  �لقانون  لأ�شتاذ  ووفقا 
“�شكاي  ملوقع  ت�شرحيه  يف  موريل  بنجامني  �ل�شيا�شي،  و�ملحلل 
فقد وقعت �لأوىل بني عامي 1986 �إىل 1988،  نيوز عربية”، 
عندما عني �لرئي�س �لفرن�شي �ل�شابق وزعيم حزب �ل�شرت�كيني، 

�جلمهورية”،  �أجل  من  “�لتجمع  حزب  ممثل  ميرت�ن،  فر�ن�شو� 
�ل��ف��رتة م��ا بني  ل��ل��وزر�ء. و�لثانية خ��ال  ���ش��ري�ك كرئي�س  ج��اك 
1993 �إىل 1995 �لتي عرفت حكم ميرت�ن لولية �لثانية مع 
وكانت  �إدو�رد بالدور عن حزب “�لتجمع من �أجل �جلمهورية”. 
�لأخرية بني جاك �شري�ك كرئي�س و�ل�شرت�كي، ليونيل جو�شبان 
�لرئي�س  يح�شل  �حل��ني،  ذل��ك  ومنذ   .»2002 �إىل   1997 من 
�أغلبية يف �جلمعية �لوطنية من خال �لنتخابات  �ملنتخب على 

�لت�شريعية �لتي تعقب مبا�شرة �لنتخابات �لرئا�شية.
�أي  �لتي م�شت  “�لتعاي�س”  �ل�شيا�شي يف حالت  ول يرى �ملحلل 
ورئي�س  �لرئي�س  بني  �ل�شاحيات  توزيع  يف  خلل  �أو  يذكر  �شلل 
�لوزر�ء. »ففي حالة “�لتعاي�س” وتقا�شم �ل�شلطة، يتم تاأطري دور 
رئي�س �جلمهورية يف تعيني رئي�س �لوزر�ء �لذي يجب �أن يحظى 

�مل��ر����ش��ي��م وحل  �ل����وزر�ء وت��وق��ي��ع  �ل��ربمل��ان وت��ر�أ���س جمل�س  بثقة 
�جلمعية �لوطنية«.

ويف حالة “�حلل” �مل�شموح بها مرة يف �ل�شنة، يتم تنظيم ت�شويت 
جديد، وميكن لاأغلبية �لربملانية �أن تتغري، مما ي�شمح لرئي�س 
“وفًقا  ويو�شح موريل،  وزر�ء جديد.  رئي�س  باختيار  �جلمهورية 
للد�شتور �لفرن�شي، فاإن �ل�شيا�شة �لد�خلية للدولة منوطة ب�شكل 
و��شح باأع�شاء �حلكومة. �إذ �أن رئي�س �لوزر�ء يوجه عمل �حلكومة 
وفق  �لوطني  �لدفاع  عن  م�شوؤول  وهو  �لقو�نني  تنفيذ  وي�شمن 
� لد�شتور بح�شب  �أخ��رى، ين�س  20 و21«. ومن ناحية  �ملادتني 
�لوطني  �ل�شتقال  “�شامن  هو  �لدولة  رئي�س  �أن  على   5 �مل��ادة 
و”يرت�أ�س  �جليو�س”  و”رئي�س  �لوطني”  �ل����رت�ب  و���ش��ام��ة 

�ملجال�س و�للجان �لعليا �لوطنية«.

�ملتجر �لذي كان م�شرحا للجرمية

جرمية عن�سرية 
بدافع الكراهية

�شخ�س متع�شب  �شافر  �ل�شبت،     
عاًما   18 �لعمر  م��ن  يبلغ  �أبي�س 
بلدة  م���ن  م��ي��ل   300 م���ن  �أك�����رث 
كونكلني يف جنوب ولية نيويورك 
متجر  يف  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  م��وق��ف  �إىل 
بقالة، بوفالو، بالقرب من �حلدود 

بني كند� و�لوليات �ملتحدة.
    و�أ�شفر �لهجوم، �لذي مت بثه على 
ع�شرة  مقتل  ع��ن  تويت�س،  من�شة 
بالإ�شافة  �لأق����ل،  ع��ل��ى  �أ���ش��خ��ا���س 
�إىل �إ�شابة ثاثة �آخرين. 11 من 
و�ث��ن��ان من  �ل�����ش��ود  م��ن  �ل�شحايا 

�لبي�س.
�لأمريكية  �ل�����ش��ل��ط��ات  و���ش��ف��ت     
عن�شرية  “جرمية  ب��اأن��ه  �ل��ه��ج��وم 
�لقاتل  لأن  �لكر�هية”  د�ف��ع��ه��ا 
�لإنرتنت  على  بياًنا  ن�شر  �ل�شاب 
بخطاب  يعّج  جرميته  تنفيذ  قبل 
نظرية  �إىل  و�لإ����ش���ار�ت  �لكر�هية 

“�ل�شتبد�ل �لعظيم«.
   ووفق و�شائل �لإعام �لأمريكية، 
 180 من  �ملكونة  �لوثيقة  متتلئ 
�إىل جر�ئم  باإ�شار�ت  ا  �أي�شً �شفحة 
بي�س،  متطرفون  �رتكبها  �أخ���رى 
يف  �لإ�شاموفوبية  �ملذبحة  منها 
عام  ن��ي��وزي��ل��ن��د�،  كر�ي�شت�شري�س، 

 •• كولومبو-اأ ف ب

�أعلنت �ل�شرطة �ل�شريانكية  �أم�س 
نائبني من حزب  �لأرب��ع��اء توقيف 
على  ر�جاباك�شا  غوتابايا  �لرئي�س 
وقعت  �لتي  �لعنف  �أع��م��ال  خلفية 
�لأ�شبوع �ملا�شي و�لتي خلفت ت�شعة 

قتلى و�أكرث من مئتي جريح.
�إن  �ل�������ش���رط���ة  يف  م���������ش����وؤول  ق�����ال 
��شتجوبو�  �جلرمية  فرق  حمققي 
رودو  �ل��رئ��ي�����س،  م��ن ح��زب  نائبني 
�لثاثاء  م�����ش��اء  ب���ري�م���ون���ا،  ج��ان��ا 

و�ُحُتِجز� طو�ل �لليل.
�أدلة مبا�شرة �شد  “هناك  و�أ�شاف 

�لنائبني ولهذ� مت �عتقالهما«.
و�ل����ن����ائ����ب����ان ه���م���ا م�����ن ب�����ني 22 
�ل���وزر�ء  رئي�س  �شمنهم  �شيا�شًيا، 
�ل�شابق ماهيند� ر�جاباك�شا وجنله 
�ل���ل���ذ�ن م��ن��ع��ا م���ن مغادرة  ن���ام���ال 
�لباد �لأ�شبوع �ملا�شي بعد تقدمي 
�شكاوى �شدهما ب�شبب �لتحري�س 

على �لعنف.
يف 9 �أيار-مايو،ُنقل عدة �آلف من 
من  باحلافات  ر�جاباك�شا  �أن�شار 
�إقامة  مقر  �إىل  �لريفية  �مل��ن��اط��ق 
كولومبو،  يف  ر�جاباك�شا  ماهيند� 

قبل �شاعات من ��شتقالته.
“حماية  ب������  �لأخ���������ري  ووع�����ده�����م 
�أن�شاره  ه��اج��م  �لأمة”.  م�شالح 
�ملطالبني  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  جت��م��ع��ات 
بتنحي �لرئي�س ر�جاباك�شا منذ 9 

ني�شان-�أبريل.
�شد�مات  �إىل  �لهجوم  ه��ذ�  حت��ول 
عنيفة �أودت بحياة ت�شعة ��شخا�س 

2019. وقد فتح �ملنتمي لنظرية 
“�ل�شتبد�ل �لعظيم” حينها �لنار 
يف م�شجدين، مما �أ�شفر عن مقتل 

51 م�شلًيا.
ا  �أي�شً �ل��ن��ظ��ري��ة  ه���ذه  �أل��ه��م��ت      
�لقاتلة  �لأح��������د�ث  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�لأخرى �لتي ��شتهدفت جمتمعات 
�لأق���ل���ي���ات يف �أوروب��������ا و�ل����ولي����ات 

�ملتحدة يف �ل�شنو�ت �لأخرية.

ما هي نظرية “ال�ستبدال 
العظيم”؟

مرتبط  �لعظيم”  »�ل�شتبد�ل      
�رت����ب����اًط����ا وث����ي����ًق����ا ب����اخل����وف من 
�ل������ه������ج������رة، ي�����ق�����ول ف����ري����دري����ك 
�ل��ب��اح��ث يف م��رك��ز �خلربة  ن�����ادو، 
�لدينية  �لأ���ش��ول��ي��ة  و�ل��ت��دري��ب يف 
�ل�شيا�شية  و�لإي����دي����ول����وج����ي����ات 

و�لتطرف.
   »ب��ب�����ش��اط��ة ���ش��دي��دة، �إن���ه���ا فكرة 
�إىل  ت�شعى  عاملية  نخبة  �أن  ت��ق��ول 
ط��م�����س �ل���ث���ق���اف���ات و�حل�������ش���ار�ت 
�ل���ب���ي�������ش���اء م����ن خال  �ل���غ���رب���ي���ة 
�لبي�س  غ���ري  �لأ���ش��خ��ا���س  ه��ج��رة 
قابلة  غري  ثقافة  يحملون  �لذين 

ي�شرح �لباحث. لا�شتيعاب”، 

�لأكرث �شعبية و�لدو�ئر �ل�شيا�شية 
يو�شح  ل����ل����ه����ج����رة،  �مل����ع����ار�����ش����ة 

فريديريك نادو.
مو�شوعات  تنت�شر  �ل���و�ق���ع،  يف     
�لبلد�ن  يف  �لعظيم”  “�ل�شتبد�ل 
�لتي ت�شهد �لهجرة فيها ��شتقطاًبا، 
وفرن�شا.  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  م��ث��ل 
خال �حلملة �لرئا�شية �لفرن�شية 
�ليمني  مر�شحو  ذكرها  �لأخ���رية، 
�ملتطرف، مثل �إريك زمور ومارين 

لوبان.
اأي مكانة حتتلها 

يف كيبيك؟
   وع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن وج����ود هذه 
هذه  �أن  �إل  كيبيك،  يف  �ل��ن��ظ��ري��ة 
ه��ام�����ش��ي��ة متاًما،  ت��ظ��ل  �ل��ن��ظ��ري��ة 

ي�شري �ل�شيد نادو.
   »يف كيبيك، ر�أينا �لتاأثري حم�شو�ًشا 
مع   ،2015-2010 �لأع���و�م  يف 
جديدة  ف��ا���ش��ي��ة  ح����رك����ات  ظ���ه���ور 
�أتالنتي.  جم��م��وع��ة  م��ث��ل  علنية، 
عنها  نتحدث  ل  ع���ام،  ب�شكل  لكن 
ف���رن�������ش���ا، حيث  ك���م���ا يف  ����ش���ر�ح���ة 
وو�شائل  �ل�شيا�شية  �لأحز�ب  تنظم 
�لإع����ام �ل��ك��ربى م��ن��اظ��ر�ت حول 

هذه �مل�شاألة.

�لنظرية،  ه��ذه  لأت��ب��اع  بالن�شبة     
�ملعوملة،  �لنخب������ة  ه����ذه  ف�����������������������اإن 
جماعية  “�إب�����ادة  ع��ل��ى  ���ش��ت��ع��م��ل 
وجه  ع��ل��ى  وي��ع��ت��ق��دون،  بطيئة”. 
�لناخبني  ت��دف��ق  �أن  �خل�����ش��و���س، 
�لت�شويت  ُي�����ش��ع��ف  �ل��ب��ي�����س  غ��ري 
�ملجتمعات  وب���ال���ت���ايل  �لأب���ي�������س، 
�ل��ب��ي�����ش��اء. و���ش��ي��ك��ون �ل���ه���دف هو 
بال�شعوب  ي�شمى  ما  على  �لق�شاء 
لإنتاج كائن  “�لأ�شيلة”  �لبي�شاء 

ب�شري “جني�س«.
   ُولدت هذه �لنظرية يف فرن�شا يف 
و�نت�شرت  �لع�شرين،  �لقرن  �أو�ئ��ل 
�ل���ن���ازي���ني �جل�����دد منذ  يف دو�ئ������ر 
ثم  �لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  نهاية 
�لبي�س  �ل��رج��ل  تفوق  يف ح��رك��ات 
و�ل���ي���م���ني �مل���ت���ط���رف �لأخ��������رى يف 
�لآون�������ة  ويف  �لأخ����������رية.  �ل���ع���ق���ود 
�لأخرية، طرحها �ملوؤلف �لفرن�شي 
ُن�����ش��ر عام  ري���ن���و ك���ام���و، يف ك���ت���اب 

.2011
�أ�شولها  �ع�������ادة  �مل���م���ك���ن  »م�����ن     
�ملتطرفة  �ل��ب��ي�����س  ج��م��اع��ات  �إىل 
�ليوم  لكنها  �ملتطرفة،  و�ليمينية 
�نت�شرت  وق�����د  ق���ل���ي���ًا.  �ت�������ش���ع���ت 
م��ف��اه��ي��م��ه��ا يف و����ش���ائ���ل �لإع������ام 

   احلذر مطلوب، مع 
ذلك، ينّبه ال�سيد نادو.

   »�مل�����ش��ك��ل��ة، ه��ي �أن��ه��ا م��ث��ل جميع 
ن���ظ���ري���ات �مل������وؤ�م������رة، ت���ق���وم على 
�ملخاوف �لتي تنبع من روؤي��ة �ملرء 
لبلده �أو ثقافته تتغري. ل �شك �أن 
وجه كيبيك وقيمها تتغري، مل نعد 
يف كيبيك �ل�شتينات، ول يوجد على 
ينتظرها،  “��شتبد�ل”  �لإط���اق 
منظم”،  �����ش���ت���ب���د�ل  ���ش��ي��م��ا  ول 
ي�شدد �ل��ب��اح��ث.     �إن �خل��وف من 
ي�شوه  �أن  تتغرّي ميكن  قيمه  روؤي��ة 
تيار�ت  ظهور  يف  وي�شاهم  �ل��و�ق��ع 
عام  �لعظيم”.  “�ل�شتبد�ل  مثل 
يف  �أُج�����ري  م�شح  �أو����ش���ح   ،2016
كيبيك ه��ذ� �لأم���ر ج��ي��ًد�.    »لقد 
تقدير  كيبيك  ���ش��ك��ان  م��ن  طلبنا 
ن�����ش��ب��ة �مل�����ش��ل��م��ني يف �لإق���ل���ي���م. يف 
�مل�شلمون  �ل�����ش��ك��ان  مي��ث��ل  �ل���و�ق���ع، 
حو�يل 3 % من �ل�شكان. لكن يف 
ت�شور�ت �لنا�س، كانو� حو�يل 20 
ب��امل��ائ��ة. �إن���ه ف���رق ك��ب��ري ي��اأت��ي من 
�لقلق من �لعي�س يف عامل متغري. 
ت��وخ��ي �حل���ذر وعدم  ل��ذل��ك يجب 
�ل���ش��ت��ه��ان��ة ب��ه��ذه �حل���رك���ات، لأن 

�لعامل �شي�شتمر يف �لتطور«.

�آخرين   225 م��ن  �أك���رث  و����ش��اب��ة 
كما خلفت �أ�شر�ًر� ل ح�شر لها.

 500 ح���و�يل  على  �لقب�س  �أل��ق��ي 
بال�شد�مات،  ل��ت��ورط��ه��م  �شخ�س 

بح�شب �ل�شرطة.
وتو�جه �لدولة �لبالغ عدد �شكانها 
�أ�����ش����و�أ �أزم����ة  22 م��ل��ي��ون ن�����ش��م��ة 
�ق��ت�����ش��ادي��ة م��ن��ذ ����ش��ت��ق��ال��ه��ا عام 
�أ���ش��ه��ر من  1948 وت��ع��اين م��ن��ذ 

�نعا�س �لقت�شاد �ملنهار.
�ل�شبت،  �ليمني  وزر�ء  �أرب��ع��ة  �أدى 
ر�جاباك�شتا،  ح��زب  م��ن  جميعهم 

.)SLPP( رودو جانا بري�مونا
يجري  وي��ك��رمي��ي�����ش��ن��غ��ه  ي�����ز�ل  ل 
ب�شاأن  �ل��ت��ح��ال��ف  م���ع  حم����ادث����ات 
بح�شب  �لآخ��ري��ن،  �ل����وزر�ء  تعيني 

م�شادر ر�شمية.
كان�شانا  �ل����ط����اق����ة  وزي��������ر  �أق��������ر 

نق�س يف �ل�شلع �لأ�شا�شية و�نقطاع 
يومي ل�شاعات طويلة يف �لكهرباء 

وت�شخم غري م�شبوق.
�ملعار�س  �خلمي�س  �لرئي�س  ع��ني 
رئي�شا  وي��ك��رمي��ي�����ش��ن��غ��ه  ر�ن����ي����ل 
للوزر�ء. ح�شل ويكرميي�شنغه على 
دعم �شروري من حزبني معار�شني 
رئي�شيني لت�شكيل “حكومة وحدة” 
على  �ل��رتك��ي��ز  عليها  يتعني  �ل��ت��ي 

�أم������ام  ك���ل���م���ة  وي���ج���ي�������ش���ي���ك���ري�، يف 
�لطاقة  �أزمة  �أن  �لأربعاء،  �لربملان 
ك����ان متوقعا  �أك�����رث خ���ط���ورة مم���ا 
ويجي�شيكري�  وق����ال  �ل��ب��د�ي��ة.  يف 
�لبنزين  ت��وف��ري  م��ن  نتمكن  “لن 
د�عياً  �ملقبلني”،  �ليومني  خ��ال 
�إىل  �ل��ذه��اب  ع���دم  �إىل  �ل�شائقني 
حم���ط���ات �ل�����وق�����ود. و�أ������ش�����اف �أن 
�حل��ك��وم��ة مت��ك��ن��ت م���ن ج��م��ع 53 
نفط  ناقلة  لت�شديد  دولر  مليون 
يتم  �أن  كولومبو  ميناء  يف  تنتظر 
من  �ملبلغ  لهذ�  �لفعلي  �لتح�شيل 

�أجل �إفر�غ �شحنتها.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

   من خال ذكر �لف�شائيني يف �لعنو�ن، ل �أق�شد 
تلك  ولكن  �لبذيئني،  �لكوجنر�س  �أع�شاء  بع�س 
عنها  نتحدث  �ل��ت��ي  �ل�شهرية  �لغريبة  �لأج�����ش��ام 
�خليال  �أف���ام  �إىل  ُرِح��ل��ت  ولطاملا  متكرر،  ب�شكل 
�تباع  ع��ن  ���ش��ادرة  ب��اإ���ش��اع��ات  �رت��ب��ط��ت  �أو  �لعلمي 
نظرية �ملوؤ�مرة �لهام�شيني، وهي تثري �هتمام كل 

من �لبنتاغون و�لطبقة �ل�شيا�شية.
2021، حدد  يونيو  تقدميها يف  وثيقة مت     يف 
�لبنتاغون 143 تقريًر� عن �أحد�ث غري مف�شرة 
منذ عام 2004. وخل�س �إىل �أن �لرب�عة �لتقنية 
و�لتكنولوجية لاأ�شياء �ملر�شودة ل ميكن ربطها 
مب�����ش��روع ���ش��ري ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �أو ب���دول مثل 

�ل�شني �أو رو�شيا.
�إىل  2021 ع��ل��ى �حل��اج��ة     ول��ئ��ن ت�شر وث��ي��ق��ة 
حتليات �أعمق ومزيد من �لبيانات، فاإنها فتحت 

ا �أمام �لتكهنات. �لباب �أي�شً
ل،  �أم  ف�شائي  كائن  بتدخل  ن��وؤم��ن  كنا  و���ش��و�ء     
وتعد  �لق�شية  يف  تنظر  �ل�شيا�شية  �لطبقة  ف���اإن 

بال�شفافية للمو�طنني �ملهتمني بتكاثر �حلالت.
�ملرتبط  �لفولكلوري  �ل��ط��اب��ع  م��ن  وللتخفيف     
�لهوية”،  جم��ه��ول��ة  �ل��ط��ائ��رة  “�لأج�شام  ب��ا���ش��م 
�لآن  و�ل��ب��ن��ت��اغ��ون  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��خ��اب��ر�ت  تف�شل 

�خت�شار” لظو�هر �جلوية �ملجهولة«.
   قبل خم�شة �أ�شهر، طالبت جلنة مبجل�س �لنو�ب 
�أب��ح��اث د�ئمة  ب��اإن�����ش��اء وح���دة  �لأم��ري��ك��ي  �جلي�س 
�لأمن  م�شوؤويل  تهم  �لتي  �لظو�هر  هذه  لتوثيق 

�لقومي ومكافحة �لإرهاب.
�ل��ذي �شيعقد فيه  �ل��ق��ادم، هو �ملوعد     و�لثاثاء 
�أع�شاء جلنة جمل�س �لنو�ب جل�شات ��شتماع عامة 
وبعد �شنو�ت  حول “�لظو�هر �جلوية �ملجهولة”. 
من �لتهمي�س �أو ثقافة �ل�شرية، �شي�شتمع �لمريكان 
رونالد  �لبنتاغون،  م�شوؤويل  كبار  من  �ثنني  �إىل 
�لكوجنر�س  ي�شهد  مل  ب����ر�ي.  و���ش��ك��وت  م��ول��رتي 
ل  كنا  و�إذ�     !1970-1969 منذ  كهذ�  �شيًئا 
نتوقع تاأكيًد� لقدوم زّو�ر من عامل �آخر، ف�شت�شمح 
جل�شات �ل�شتماع هذه مبعرفة �ملزيد عن �لظو�هر 

�لتي مت �إهمالها لفرتة طويلة جًد�.
ترجمة خرية �ل�شيباين

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�لثاثاء  �لأمريكية  �لعدل  ن�شرته وز�رة  �أظهر تقرير 
�لوليات  يف  �ل��ن��اري��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة  ت�شنيع  ���ش��رك��ات  �أّن 
�ملّتحدة �أنتجت خال �ل�شنو�ت �لع�شرين �ملا�شية �أكرث 
�شة للبيع  139 مليون قطعة �شاح ناري خم�شّ من 
�شنة  يف  �أنتجت  قطعة  مليون   11.3 بينها  ل��اأف��ر�د، 

2020 لوحدها.
�ل���ف���رتة نف�شها  �أّن�����ه يف  �ل�������وز�ري  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ�����ش����اف 
�شاح  قطعة  مليون   71 �ملّتحدة  �ل��ولي��ات  ��شتوردت 
ناري و�شّدرت 7.5 مليون قطعة فقط، يف �أرقام تعك�س 
�لكّم �لهائل لاأ�شلحة �لنارية �ملتوّفرة يف �لباد و�لذي 
�لقتل  �مل�شّلح وجر�ئم  �لعنف  �أعمال  ت�شاعد  �شاهم يف 

وعمليات �لنتحار.
ز�د  �ل��ن��اري��ة  �لأ�شلحة  �شناعة  قطاع  ف���اإّن  �ل��و�ق��ع  ويف 
�إّن عدد �شركات  �إذ  �لزمن،  �أ�شعافاً خال عقدين من 
من  ز�د  �ملّتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لعاملة  �ل�شاح  �شناعة 
2222 �شركة يف �لعام �ألفني �إىل 16،936 �شركة يف 

�لعام 2020، وفق �لتقرير.
�شة  بدوره قفز �لإنتاج �ل�شنوي لاأ�شلحة �لنارية �ملخ�شّ
للبيع �لتجاري من 3.9 مليون قطعة يف �لعام �ألفني 
باأّن  علماً   ،2020 �لعام  مليون قطعة يف   11.3 �إىل 
هذ� �لرقم بلغ ذروته يف �لعام 2016 بت�شجيله 11.9 

•• �صيول-اأ ف ب

قال زعيم كوريا �ل�شمالية كيم جونغ �أون �إن �إهمال وك�شل 
يف  كوفيد  تف�شي  تفاقم  �إىل  �أدي���ا  �حلكوميني  �مل�����ش��وؤول��ني 
�أم�س �لأربعاء،  �إعام ر�شمية  �لباد، ح�شبما ذكرت و�شائل 

يف وقت جتاوز عدد �حلالت �ملعروفة 1،7 مليون �إ�شابة.
�لإ�شابة  ح���الت  �أوىل  ع��ن  ن��ووي��ا  �مل�شلحة  �ل��دول��ة  �أف����ادت 
بفريو�س كورونا �لأ�شبوع �ملا�شي. وتتز�يد �أعد�د �لإ�شابات 
�لإغاق  �إج�����ر�ء�ت  ف�شل  يظهر  م��ا  �أوم��ي��ك��رون  ب��امل��ت��ح��ورة 

�مل�شتمرة منذ عامني.
للمكتب  �ج���ت���م���اع���ا  ت����روؤ�����ش����ه  وخ�������ال 
�لثاثاء،  �حل���اك���م  ل��ل��ح��زب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
ن�شج يف قدرة  “عدم  �إن هناك  كيم  قال 
�لدولة على �لتعاطي مع �لأزمة” و�نتقد 
“�ملوقف غري �لإيجابي و�لرت�خي وعدم 
على  حترك كبار �مل�شوؤولني يف �لدولة”، 
ما ذكرت وكالة �لأنباء �لكورية �ل�شمالية 

�لر�شمية.
 232،880 �ل�شمالية  ك��وري��ا  �شجلت 
م�شاء  ب”حمى”  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة  حالة 
�ل��ث��اث��اء م��ا ي��رف��ع �إج��م��ايل �ل��ع��دد �إىل 
بح�شب  وف�������اة،   62 و  م���ل���ي���ون   1،72

�لوكالة.
�لر�شمية عدد  �لإع��ام  و�شائل  مل حت��دد 

�لإ�شابات و�لوفيات �لناجمة عن فريو�س كورونا �مل�شتجد، 
لكن خرب�ء يقولون �إن �ل�شلطات �شتاقي �شعوبة يف �إجر�ء 
�ختبار�ت على نطاق و��شع. يف �لجتماع م�شاء �لثاثاء وعد 
ملو�جهة  ثائر”  بركان  مثل  باأ�شره  �حل��زب  ب�”�إيقاظ  كيم 

تف�شي �لفريو�س.
وو�شع كيم نف�شه يف مقّدمة ��شتجابة �لباد �لوبائية منذ 

�إذ� كان  �أّن����ه  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أظ���ه���ر  ���ش��اح.  م��ل��ي��ون قطعة 
�لنوع  �آل��ي��ة،  �لن�شف  �لأ�شلحة  لون  يف�شّ �لأم��ريك��ي��ون 
�إطاق  عمليات  من  �لعديد  تنفيذ  يف  ��شُتخدم  �ل��ذي 
��شرتت  منهم  �لعظمى  �لغالبية  ف��اإّن  �جلماعية،  �لنار 
ملم،وهو   9 عيار  م��ن  �أوتوماتيكية  ن�شف  م�شد�شات 
�شاح زهيد �لثمن ودقيق �لت�شويب و�شهل �ل�شتخد�م 

وي�شبه �ل�شاح �لذي ت�شتخدمه �ل�شرطة.
زيادة  �لأمريكية  �ل�شلطات  تو�جه  �أخ��رى،  جهته  من 
م�شد�شات  عن  عبارة  وه��ي  “�ل�شبحية”،  �لأ�شلحة  يف 
�ملنزل  يف  �شنعها  وميكن  مفّككة  �أج��ز�ء  تباع  بنادق  �أو 
�شر�ء  ميكن  كما  �ل�����دولر�ت  م��ن  م��ئ��ات  ب�شع  مقابل 
بو��شطة  �إن��ت��اج��ه��ا  �أو  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �أج��ز�ئ��ه��ا  بع�س 

طابعة ثاثية �لأبعاد.
وخافاً لاأ�شلحة �لنارية �لتي تنتجها م�شانع �ل�شاح 
فاإّن هذه �لأ�شلحة �ل�شبحية ل حتمل �أرقاما ت�شل�شلية، 
�لأم����ر �ل����ذي ي��ج��ع��ل ت��ق��ّف��ي��ه��ا م��ه��م��ة ���ش��ب��ه م�شتحيلة 
يحتاج  ل  و�شر�ءها  بيعها  �أّن  كما  ��شمها(،  هنا  )وم��ن 
مفّككة  �أج���ز�ء  ب��ل  كاملة  تباع  ل  كونها  ترخي�س  �إىل 

وبالتايل ل ُتعترب �شاحاً كامًا.
ومبا �أّن م�شرتي هذ� �لنوع من �لأ�شلحة ل يحتاجون 
للقيود  ي��خ�����ش��ع��ون  ف��ه��م ل  ����ش���اح،  ل��رخ�����ش��ة ح��م��ل 
�لتقليدية  �لنارية  �لأ�شلحة  م�شرتي  على  �ملفرو�شة 

مثل �شحيفة �ل�شو�بق و�لأهلية �لعقلية و�لنف�شية.

�لأ�شبوع  كوفيد  �إ���ش��اب��ة  �أول  ع��ن  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أعلنت 
ب�”��شطر�بات  يت�شبب  �لتف�شي  �أن  �إىل  م�شري�  �مل��ا���ش��ي، 
كبرية«. وُوزعت �أدوية تربعت بها �أ�شرة كيم على �لكوريني 
�ل�شمالني يف �إقليم جنوب هو�نغي، بح�شب و�شائل �لإعام 
�لر�شمية، يف م�شعى لت�شليط �ل�شوء على دوره �شخ�شيا يف 

حماربة �لوباء.
يف  للجي�س  �لطبية  �لطو�قم  من   3000 قر�بة  وي�شارك 
�لأدوية”،  و�إم����د�د  لتو�شيل  �ل�شاعة  م���د�ر  على  “خدمة 

ح�شبما ذكرت و�شائل �لإعام �لر�شمية �لأربعاء.
�لرعاية  ن��ظ��ام  �أن  �إىل  خ����رب�ء  وي�����ش��ري 
من  يعد  �ل�شمالية  ك��وري��ا  يف  �ل�شحية 
بني �لأ�شو�أ يف �لعامل، يف ظل م�شت�شفيات 
�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت وقلة  م��ن نق�س يف  ت��ع��اين 
وح����د�ت �ل��ع��ن��اي��ة �مل�����ش��ددة وع���دم وجود 
�أدوي��������ة ل���ع���اج �مل�������ش���اب���ني ب��ك��وف��ي��د �أو 
نطاق  على  فحو�س  لإج����ر�ء  �إم��ك��ان��ي��ات 

و��شع.
�أم�س  �لعاملية   �ل�شحة  منظمة  �أع��رب��ت 
�لأرب����ع����اء ع���ن ق��ل��ق��ه��ا ب�����ش��اأن �لأ����ش���ر�ر 
�ملتحّورة  ت��ل��ح��ق��ه��ا  ق���د  �ل���ت���ي  �ل��ه��ائ��ل��ة 
�مللقحني  غ���ري  ب��ال�����ش��ك��ان  �أوم����ي����ك����رون 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة، وج����ددت عر�شها  ك��وري��ا  يف 
�للقاحات  ب��ت��وف��ري  ب�����دء�  ل��ل��م�����ش��اع��دة 

و�شول �إىل �ملعد�ت �لطبية.
�إن  غيربيي�شو�س  �أده��ان��وم  تيدرو�س  �ملنظمة  رئي�س  وق��ال 
خطر  �إز�ء  عميق  بقلق  ت�شعر  �لعاملية  �ل�شحة  “منظمة 

�نت�شار كوفيد-19 ب�شكل �أكرب يف كل �أنحاء �لبا د.
�أن �ل�شكان مل يتلّقو� �للقاحات و�أن �لعديد من   خ�شو�شا 
�لإ�شابة  خلطر  يعر�شهم  طبي  تاريخ  لديهم  �لأ�شخا�س 

ب�شكل خطري من �ملر�س«.

»ف�صائيون« يف الكونغر�س الأمريكي...!

*�أ�شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف �ل�شيا�شة و�لتاريخ �لأمريكيني

نظرية »ال�صتبدال العظيم« مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باخلوف من الهجرة

األهمت العديد من الأحداث القاتلة الأخرى

»ال�صتبدال العظيم«, النظرية التي اأثارها جمرم بوفالو
ُولدت هذه النظرية يف فرن�سا، وانت�سرت يف دوائر النازيني اجلدد وتفوق البي�س

مليون قطعة �صالح اأنتجت يف اأمريكا 2020  11.3

توقيف نائبني من حزب الرئي�س ال�صريالنكي  الزعيم الكوري ال�صمايل ينتقد تراخي امل�صوؤولني اإزاء تف�صي كوفيد 
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بالن�سبة لرو�سيا، التي ت�سعر بالقلق على حدودها 
الغربية واجلنوبية، اإنها نهاية »الرفاه« الع�سكري يف ال�سمال

يف اأوروبا حيث تختفي املناطق العازلة، وحيث اأ�سبح 
احلياد مرادًفا لل�سعف، من املتوقع حدوث تغيريات �سريعة

تر�ّسح فنلندا وال�سويد لالن�سمام اإىل الناتو:

مل يعد البقاء على احلياد ممكًنا يف اأوروبا...!
•• الفجر -�صرييل بريت
ترجمة خرية ال�صيباين

   مت عبور روبيكون جديد يف اأوروبا، جراء �سدمة 
15 مايو، قدمت  احلرب يف اأوكرانيا: يوم الأحد 
طلب  ر�سمًيا  فنلندا  وجمهورية  ال�سويد  مملكة 

معاهدة  منظمة  يف  كاملة  ع�سوية  اإىل  الن�سمام 
�سمال الأطل�سي )حلف الناتو(.

   فهل يبّدد هذا التطور حيلة دبلوما�سية فقط، 
مبا اأن هاتني الدولتني كانتا جزًء من ال�سراكة من 

اأجل ال�سالم للناتو منذ 1994،..
 و�ســاركتا يف العديــــد مــــن الأن�ســـطة الع�ســـكرية 

والدبلوما�ســــية للحلف؟
ال�ستقطاب  يف  اإ�ــســافــيــة  خــطــوة  هـــذه  اأن  اأم   

ال�سرتاتيجي للقارة؟
   املوؤكد، هو اأن هذا الرت�ّسح املزدوج �سيغري قواعد 
الأوروبــي  ال�سمال  من  لدولتني  بالن�سبة  اللعبة 

ولالحتاد الرو�سي. 

ا ت�سريع اإعادة  عالوة على ذلك، فاإنـه يو�سح اأي�سً
الت�سكيل ال�سرتاتيجي اجلارية يف جميع اأنحـــاء 

ن�سف الكرة ال�سمايل.
 و�سيكون ال�سحية الرئي�ســــية لعمليـــــات الن�سمام 
ال�سرتاتيجي  ال�ــســتــقــالل  هــو  �ــســك،  بــال  هــذه 

الأوروبي خارج الناتو.

�لأمني �لعام حللف �لناتو ين�س �شتولتنربغ يرحب�ملار�شال �ل�شابق لاإمرب�طورية جان بابتي�شت برنادوت �شانع �حلياد �ل�شويدي

نهاية قرنني من ال�ستاء 
ال�سرتاتيجي لل�سويد

باري�س  م���ن  �إل��ي��ه��ا  ن��ظ��رن��ا  �إذ�     
تبدو  ق��د  ب��رل��ني،  �أو  ب��روك�����ش��ل  �أو 
لدولتي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل���و�ق���ف 
مت�شابهة:  �لأوروب����������ي  �ل�������ش���م���ال 
ت��اري��خ��ي��اً م��ت��م�����ش��ك��ت��ان ب��ح��ي��اد كل 
�ملجتمعان  ه�����ذ�ن  ع���ا����س  م��ن��ه��م��ا، 
ب���د�ي���ة غ����زو �أوك���ر�ن���ي���ا، ق��ب��ل �أقل 
“�شرخة  �أ���ش��ه��ر، مثل  ث��اث��ة  م��ن 
ذلك،  وم��ع  ��شرت�تيجية.  يقظة” 
ف������اإن ت��ر���ّش��ح��ه��م��ا ر���ش��م��ي��ا حللف 
قطيعتني  ي�شكل  �لأطل�شي  �شمال 
لهذه  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل  خم��ت��ل��ف��ت��ني 

وتلك.
�ل�شويد، �حلياد  ململكة  بالن�شبة     
قدمي ج��ًد�، مت �ختياره عن عمد، 
ومكانتها  ���ش��م��ع��ت��ه��ا  يف  وي�����ش��اه��م 
 1812 ع������ام  �أر�ده  �ل����دول����ي����ة. 
لاإمرب�طورية  �ل�شابق  �مل��ار���ش��ال 
ب����رن����ادوت، �لذي  ب��اب��ت��ي�����ش��ت  ج����ان 
و�لرنويج  �ل�����ش��وي��د  م��ل��ك  �أ���ش��ب��ح 
حت��ت ����ش��م ت�����ش��ارل��ز �ل���ر�ب���ع ع�شر 
�لق�شد  وكان   ،)1844-1818(
م��ن��ه م��ن��ع جت��ن��ي��د �مل��م��ل��ك��ة م���ع �أي 

جانب يف �حلروب �لنابليونية.
   كانت �ل�شويد قوة عظمى �شابقة 
يف �لقرن �ل�شابع ع�شر، وكانت لها 
يف  ورغبة  قوية،  ع�شكرية  تقاليد 
�ل��ه��ي��م��ن��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة ع���دة م���ر�ت، 
ون���ز�ع���ات م��ع �ل��ع��دي��د م��ن �لدول 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل��ب��ل��ط��ي��ق و�أوروب���������ا 
�ل�����ش��رق��ي��ة. ���ش��م��ح �حل��ي��اد يف زمن 
�حل������رب )ون���ت���ي���ج���ة ل����ذل����ك، عدم 
�لع�شكرية  �لتحالفات  يف  �مل�شاركة 
بتحقيق  لل�شويد  �ل�شلم(  وق��ت  يف 
ثورة �شناعية، ثم تنمية �قت�شادية 
م��ل��ح��وظ��ة ط��ي��ل��ة ق��رن��ني، حممية 
م����ن �ل�������ش���ر�ع���ات �لأوروب������ي������ة ثم 
�لعاملية. لذ� فاإن �لنزعة �ل�شلمية، 
�نحد�ر،  كحالة  �أوًل  عي�شت  �لتي 

�أ�شبحت ماركة م�شّجلة لل�شويد.
   وميثل تقدمي �لرت�ّشح لع�شوية 
لل�شويد،  بالن�شبة  �ل��ي��وم،  �ل��ن��ات��و 
جهودها  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة:  ق��ط��ي��ع��ة 
لإعادة �لت�شلح -ل �شيما يف جزيرة 
�لبلطيق  ب��ح��ر  و���ش��ط  ج��وت��ان��د، 
متوقعة.  نتيجة غري  �ليوم  -جتد 
ومن �لآن، ميكن �أن ت�شبح �ل�شويد 
جمدد� طرًفا يف نز�ع م�شلح د�خل 
�لناتو. تن�س �ملادة 5 �ل�شهرية من 
�مل�شاعدة  على  �لأطل�شي  معاهدة 
على  �لع���ت���د�ء  ح���ال  يف  �لتلقائية 
وعلى  �حل����ل����ف.  يف  �آخ�������ر  ع�������ش���و 
�لرو�شي  �ل��ه��ج��وم  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 
ي��ز�ل غري مرجح  ل  �ل�شويد  على 
�أن هناك نقاط �حتكاك  �إل  �ليوم، 
�ل��ب��ل��ط��ي��ق -حيث  ب��ح��ر  ك��ب��رية يف 
-ويف  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��غ��و����ش��ات  تعمل 
لقد  �ل�شمايل...  �ملتجمد  �لف�شاء 
حتطم �لآن �جلليد �لهادئ للحياد 

�ل�شويدي.
ود�عا �لفنلندنة

   بالن�سبة لفنلندا، فاإن 
الرهانات خمتلفة جًدا.

�����ش����اب����ق����ة  م����ن����ط����ق����ة  ك�������ان�������ت     
خال  �لقي�شرية  لاإمرب�طورية 
حت�شل  ومل  ع�شر،  �لتا�شع  �لقرن 
��شتقالها  ع���ل���ى  �ل����دول����ة  ه�����ذه 
عام  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل���ث���ورة  بف�شل  �إل 
مع  �ل���ع���اق���ات  وك���ان���ت   .1917
م�شطربة  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي  �لحت�����اد 

ب�شكل خا�س.
ب��ع��د ح���روب �ل�شتاء  �ل���و�ق���ع،     يف 
�حلروب  ث��م   )1940-1939(
مع   )1945-1941( �مل�شتمرة 
�لحتاد �ل�شوفياتي، فقدت �لدولة 
�لفنلندية �لفتية على حد �ل�شو�ء، 
وثقافية  �ق���ت�������ش���ادي���ة  م���ن���ط���ق���ة 
�تباع  و�إمكانية  كاريليا،  رئي�شية، 

�شيا�شة خارجية م�شتقلة.
  يف فنلند�، �حلياد مفرو�س ونتاج 
ه��زمي��ة ���ش��د �جل����ار �ل��ك��ب��ري. كما 
�إذلل  �أن���ه  على  ��ا  �أي�����شً �إل��ي��ه  ُينظر 
�لفنلنديني  م���ن  �ل��ع��دي��د  ي��ط��ي��ل��ه 
“�لفنلندنة”  لهم  بالن�شبة  �لذين 
�عتز�ز  م�شاألة  �شوى  �شيء  �أي  هي 

وطني.
مع  و�������ش�����ح  �ل���ت���ن���اق�������س  �إن      
�حلياد  �خ����ت����ارت  �ل���ت���ي  �ل�������ش���وي���د، 
�لقت�شادي،  ل��ن��ج��اح��ه��ا  ك�����ش��رط 
�إىل ع��ام��ة هيبة.  و�ل��ت��ي ح��ول��ت��ه 
�شريع  نقا�س  �إط���اق  وم��ن خ��ال 
�نحيازها  �إع�������ادة  ح����ول  وم��ك��ث��ف 

�نعد�م  تر�ّشحهما،  تقدمي  مبجرد 
�ملتبادلة  �مل�������ش���اع���دة  يف  ث��ق��ت��ه��م��ا 
�لأع�����ش��اء يف �لحتاد  �ل����دول  ب��ني 
�لأوروبي �ملن�شو�س عليها يف �ملادة 
42 من معاهدة �لحتاد �لأوروبي. 
يف  �حل���رب  تظهر  ل��ه��م��ا،  بالن�شبة 
�أوكر�نيا �أن �مل�شاعدة �ملتبادلة فقط 
مبوجب �ملادة 5 من معاهدة �شمال 
ع�شكرًيا  ت��اأم��ي��ًن��ا  ت��وف��ر  �لأط��ل�����ش��ي 

حقيقًيا على �حلياة.
�ل�شمال،  دول  ت��ر���ّش��ح  وي��ع��ت��رب     
�شمنًيا، عامة، �إن مل يكن حتديا، 
على �لأقل ت�شكيكا يف �جلهود �لتي 
يبذلها �لأوروبيون يف جمال �لأمن 

�جلماعي. 
و�ش�����ائل  يف  ذل�����ك  وي��ت��ج��ل��������������������ى 
يف  �لأع�ش������اء  �ل���دول  �لإع�����ام: 
�حل���ل���ف �لأط���ل�������ش���ي، ول���ك���ن خ���ارج 
�لحت����اد �لأوروب�����������������ي، ه��ي �لأكرث 
ن�����ش��اط��ا د�خ�����ل �حل���ل���ف ب��ع��د هذه 
تركيا  حت����دث����ت  �����ح�����ات.  �ل�����رت������شّ
و�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى �ل��ف��ور عن 
هذ� �ملو�شوع. هدفهما هو ��شتعادة 
منهما  ح���رم���ت���ه  �أوروب���������ا  يف  دور 
�لحتاد  م��ع  �ل�شعبة  عاقاتهما 

�لأوروبي.

تاأثري الدومينو؟
�ل���ت���وج���ي���ه  �إع�������������ادة  ����ش���ت���ع���م���ل     
دول  م��ن  لدولتني  �ل�شرت�تيجي 
ك�شابقة  ��ا  �أي�����شً �لأوروب����ي  �ل�شمال 
د�خ����ل �لحت����اد �لأوروب������ي جلميع 
مرتبطة  ك����ان����ت  �ل����ت����ي  �ل����������دول 
�أ�شكال �حلياد،  ب�شكل من  تاريخًيا 
وقرب�س  و�إي��رل��ن��د�  �لنم�شا  م��ث��ل 

ومالطا. 
ه����ذه �ل������دول �لأع�������ش���اء �لأرب���ع���ة 
�لناتو  �شر�كة  يف  ا  �أي�شً منخرطة 
م���ن �أج�����ل �ل�������ش���ام. ول���ك���ل منها 
يف  �مل�شاركة  ع��دم  يف  يتمثل  تقليد 
�مل�شلحة،  و�ل��ن��ز�ع��ات  �ل��ت��ح��ال��ف��ات 
وي���ت���م ت��ف�����ش��ري ه�����ذ� �مل����وق����ف �إم����ا 
�لف�شاء  يف  ب��امل��وق��ع  �أو  ب��احل��ج��م 
�ملا�شي  خ���ال  م���ن  �أو  �لأوروب�������ي 

�ل�شتعماري.
تختف�ي  ح��ي�����������������������ث  �أوروب�����������������������ا  يف   
تت������م  وحيث  �لعازل�����ة،  �ملن������اطق 
وحيث  �لكت�����ل،  ت�شكيل  �إع��������������ادة 
لل�شعف،  مر�دًفا  �حلي��������اد  ي�شبح 
تغيري�ت  ح�������دوث  �مل����ت����وق����ع  م�����ن 

�شريعة.
�ل��رت���ش��ح، مي��ث��ل نقطة  �إن ه���ذ�     
حت������ول م���ه���م���ة ب���ال���ن�������ش���ب���ة ل�����دول 
�ل�������ش���م���ال �لأوروب�������������ي ورو�����ش����ي����ا، 
ول��ل��ت��ح��ال��ف ول���احت���اد �لأوروب������ي 
وج��م��ي��ع �ل�����دول �ل��ت��ي ظ��ل��ت على 
و�شو�ء  �لناتو.  من  معينة  م�شافة 
مت �خ���ت���ي���ار ع������دم �ل���ع�������ش���وي���ة يف 
�أو  �إل��خ(  �إيرلند�،  )�لنم�شا،  �لناتو 
جورجيا،  )�أوك���ر�ن���ي���ا،  ����ش��ت��م��ر�ره 
ف�شاعًد�،  �لآن  ف��م��ن  م��ول��دوف��ا(، 
�شتظهر  �حل��ل��ف  ع�شوية  وح��ده��ا 

ك�شمان لاأمن.
 على �ملدى �لق�شري، �شتدعى جميع 
باملعنى  �لأوروب�������ي  �ل��ف�����ش��اء  دول 
�إن��ه، يف  �لو��شع �ىل �تخاذ موقف: 
و�نقر��س  �حل��ي��اد،  نهاية  �أوروب����ا، 
�ملو�قف  و�ختفاء  �لعازلة،  �ملناطق 

�مللتب�شة �أو �ملتو�زنة.
ب�شرعة،  �لع�شكرية  �لكتل  تت�شكل   
�شي�شّقها  �أوروب���ا  �أن  هي  و�لنتيجة 

خط �أمامي د�ئم.
* اأ�ستاذ حما�سر يف معهد 

الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س، 
واأ�ستاذ �سابق للعلوم ال�سيا�سية 

يف جامعة مو�سكو. 

حقاً  فنلند�  تكون  �ل�شرت�تيجي، 
قد ك�شرت �أحد �ملحرمات.

    فعليا، ت�شرتك �لباد يف 1300 
كيلومرت من �حل��دود مع �لحتاد 
ب�شكل  م��ع��ر���ش��ة  وه����ي  �ل���رو����ش���ي. 
ل��ت��وغ��ات ج��وي��ة وبحرية  خ��ا���س 
وح��ت��ى ب��ري��ة م��ن ق��ب��ل رو���ش��ي��ا. يف 
�شبه  �مل��ع�����ش��ل��ة  ك���ان���ت  ه��ل�����ش��ن��ك��ي، 
وج��ودي��ة: �إم���ا �حل��ف��اظ على هذه 
“�لفنلندنة” �لتي فر�شها �لحتاد 
قدر  توفري  �أم��ل  على  �ل�شوفياتي 
�لأم���ن يف مو�جهة قوة  معني م��ن 
�أو  �أب��و�ب��ه��ا،  على  ن�شطة  ع�شكرية 
�ل�شتفادة من �لتاأمني على �حلياة 
�لف�شل �خلام�س مع  يوفره  �لذي 

خطر ��شتفز�ز رو�شيا.
�ل�شرت�تيجية  �ملخاطرة  ت��وؤك��د     
ف���ن���ل���ن���د� على  �ت����خ����ذت����ه����ا  �ل����ت����ي 
�لنعطاف �لذي �شجلته �لعاقات 
�لأ�شهر  خ��ال  �أوروب���ا  يف  �لدولية 
ف���ه���ي ع�شو  �مل���ا����ش���ي���ة:  �ل���ث���اث���ة 
م��ن��ذ عام  �لأوروب���������ي  يف �لحت������اد 
1995 ، وتعترب هذه �جلمهورية 
�ل�شمانات  �أن  �ل���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة 
�لت�شامن  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �لأم��ن��ي��ة 
مو�جهة  يف  كافية  غ��ري  �لأوروب����ي 
�أن���ه���ا ت����وؤك����د، على  رو����ش���ي���ا ؛ ك��م��ا 
جتميد  نهاية  �لأوروب��ي��ة،  �ل�شاحة 
مت��و���ش��ع��ه��ا �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي لأن���ه 
�لتي  “�لفنلندية”  ه��ك��ذ�  مي��ح��و 
�حلركات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت��ع��ت��ربه��ا 
�لفنلندية منذ فرتة طويلة عامة 
 ، و�أخ������رًي�  ؛  �شيا�شية  �أق��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
�لوليات  م��ع  �ل��ت��ق��ارب  �أن  �أع��ل��ن��ت 
ف�شاعًد�  �لآن  �شيكون من  �ملتحدة 

حمور �شيا�شتها �خلارجية.
�لكبرية  �لختافات  �إىل جانب     
ب�����ني �ل���������ش����وي����د وف����ن����ل����ن����د�، ف�����اإن 
بالن�شبة  ي�شري  للناتو  تر�ّشحهما 
�إىل منطقة �لبلطيق �ىل �لدخول 
�ملتز�يدة،  �ل��ت��وت��ر�ت  م��ن  ف��رتة  يف 

   �نها تخاطر �ذن، بزيادة مبادر�تها 
بجميع  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���ع���دو�ن���ي���ة 
و�ل�شيرب�نية،  -�لبحرية،  �أ�شكالها 
و�لق��ت�����ش��ادي��ة. وخارج  و�جل���وي���ة، 
تاأثري  حماربة  �شتحاول  �ملنطقة، 
���ح���ات  �ل���دوم���ي���ن���و ل����ه����ذه �ل���رت����شّ
�إن�شاء  لأن  �لأط���ل�������ش���ي.  ل��ل��ح��ل��ف 
�أهد�فها  �أحد  كان  �لعازلة  �ملناطق 
�إذ�  و�ل������ي������وم،  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة. 
�ل�شمال  دول  ���ح  ت���ر����شّ ق���ب���ول  مت 
من  ت��ق��ل��ي��ده��ا  فيمكن  و�زده������رت، 
�لأخرى  �ل���دول  م��ن  �ل��ع��دي��د  قبل 
�حللف:  حماية  �إىل  �شت�شعى  �لتي 
ل مي���ك���ن جل���ورج���ي���ا وم���ول���دوف���ا 
وبالطبع �أوكر�نيا عدم �إعادة تقييم 
تر�ّشحاتها على �شوء هذه �ل�شابقة.    
�ن هذه �لرت�ّشحات، ت�شكل بالتاأكيد 
�لرو�س.  لا�شرت�تيجيني  نك�شة 
فعلى مدى عقدين، د�خل جمل�س 
ومنذ  �لأوروب�����ي،  و�لحت���اد  �لناتو 
�مل�شار  ك����ان  ����ش���ده،   2014 ع����ام 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��رو���ش��ي��ا يف �أوروب�����ا هو 
جعل مزيد تو�شع �حللف �لأطل�شي 
 1999 مت����ّدده  ب��ع��د  م�شتحيا، 
�لدميقر�طيات  لي�شمل  و2004 
�ملجر،  )بولند�،  �ل�شابقة  �ل�شعبية 
وجمهوريات  �لت�شيك(  �شلوفاكيا، 
�ل�شابقة(.  �ل�شوفياتية  �لبلطيق 
�لعملية  �إط���������اق  خ������ال  وم������ن 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��د �أوك���ر�ن���ي���ا، جنت 
يتعار�س  ع��ن��ي��ف  ف��ع��ل  رد  رو���ش��ي��ا 
�لأ�شا�شية...  �أه��د�ف��ه��ا  م��ع  مت��اًم��ا 

�لنتكا�شة و��شحة �ليوم.

اإحياء الناتو وقّدا�س 
لال�ستقالل ال�سرتاتيجي 

الأوروبي؟
   �سيكون لهذه الرت�ّسحات 

الوطنية تاأثريات قارية، على 
املدى الق�سري والطويل.

   يف �لو�قع، �أظهرت هاتان �لدولتان، 

�شتغري  �ل����ت����ط����ور�ت  ه�����ذه  ك����ل     
�ل�شويد  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
وفنلند�... ولكن، من جهة �خرى، 
ر�ديكالية  �إىل  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ���ش��ت��وؤدي 

�ملوقف �لرو�شي يف �ملنطقة.

نك�سة اأخرى لرو�سيا
على  �لرو�شي  �لفعل  رد  ق��وة  �إن     
و�لفنلندي،  �ل�����ش��وي��دي  �ل��رت���ّش��ح 
ت�شعر  �لتي  �ل�شدمة  يك�شف مدى 
تدعي  �أو  �ل�شلطات يف مو�شكو  بها 
حتى  �أ�شبوع،  منذ  بها.  ت�شعر  �أنها 
قبل �لإعان �لر�شمي عن �لرت�شح، 
�لرو�شية  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات  �ت���خ���ذت 
تعليق  �إىل  و�أدت  م��ه��دد�ً،  منعطفاً 
�لهيدروكربونية  �مل�����و�د  ت�����ش��ل��ي��م 
�لقطيعة  وت��ع��ت��رب  ف��ن��ل��ن��د�.  �إىل 
�ل�شرت�تيجية مهمة فعا بالن�شبة 
�لرت�شحني،  هذين  ب�شبب  ملو�شكو 

وخا�شة �لرت�شح �لفنلندي.

و�إع������ادة �ل��ت�����ش��ل��ح �مل��ت�����ش��ارع، وعدم 
يو�شح  �ل����و�ق����ع،  يف  �ل����ش���ت���ق���ر�ر. 
ر�ديكالًيا،  يجعل  �أو  �لرت�ّشح،  هذ� 
�مل���ع���ط���ى �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي ل�����دول 
على  �لق�شاء  خ��ال  من  �لبلطيق 
يف  ب��احل��ي��اد  تتميز  ع��ازل��ة  منطقة 

�شر�كة حرة مع �لناتو.
   وقريًبا، �شت�شبح �شو�حل �لبلطيق 
يف �أغلبها من �شو�حل �لناتو، حيث 
وبولند�  �أمل��ان��ي��ا  �أ�شبحت  �ن  �شبق 
�أط��ر�ًف��ا يف  �لثاث  �لبلطيق  ودول 
وقريًبا،  �لأطل�شي.  �شمال  معاهدة 
جهودهما  �ل����دول����ت����ان  ���ش��ت��ك��ث��ف 
�ل��ك��ب��رية لإع������ادة �ل��ت�����ش��ّل��ح، حيث 
�ملالية  م���و�رده���م���ا  ب��ذل��ك  ت�����ش��م��ح 
�ل�شناعية.  و�أج��ه��زت��ه��م��ا  �ل��ع��ام��ة 
�لناتو  ق����و�ت  ���ش��ت��ت��م��ك��ن  وق���ري���ب���اً، 
�ملناطق على  �لنت�شار يف هذه  من 
�لّتما�س مع �ملناطق �ل�شرت�تيجية 

للقو�ت �مل�شلحة �لرو�شية.

“�لرفاه”  نهاية  �إنها  و�جلنوبية، 
�لع�شكري يف �ل�شمال.

وخيمة  �ل����ع����و�ق����ب  ت���ك���ون  ق����د     
�لفيدر�لية،  �مليز�نية  على  للغاية 
�لع�شكرية  بالنفقات  ��شا  �ملثقلة 
وعلى  �لأوروب�������ي�������ة،  و�ل���ع���ق���وب���ات 
�لرو�شية،  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ح��ال��ة 
�ل��ي��وم د�خ����ل رو�شيا  ُت��ن��ت��ق��د  �ل��ت��ي 
وخ�����ارج�����ه�����ا. وت����خ����اط����ر رو����ش���ي���ا 
على  و�لع�شكري  �مل���ايل  ب��الإن��ه��اك 
�ملدى �لق�شري، خا�شة �إذ� مت تبني 
�ل�شريع من قبل  �إجر�ء �لن�شمام 
�مل�����دى �لطويل،  �ل����ن����ات����و.    ع��ل��ى 
�شيتم تعديل �ملوقف �ل�شرت�تيجي 
�لبد�ية،  يف  ك��ب��ري.  ب�شكل  ملو�شكو 
حما�شرة  نف�شها  رو�شيا  �شتعترب 
جميع  يف  مبا�شر  ب�شكل  وم��ه��ددة 
�لبلطيق  بحر  �ل�شمالية:  �ملناطق 
�لأطل�شي  �ملحيط  �شمال  وك��ذل��ك 

و�لقطب �ل�شمايل.

�لثانية،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  م��ن��ذ     
�لدولتني  �ن  م��و���ش��ك��و  �ع����ت����ربت 
ت�شكان  ل  �ل����ش���ك���ن���دن���اف���ي���ت���ني 
تهديد� ب�شبب حيادهما. وبالتايل، 
ب�شيطة لل�شيادة  “�ختبار�ت”  فاإن 
�أو  �مل����ج����ال �جل�������وي  -�ن����ت����ه����اك����ات 
�ل��ب��ح��ري -ك���ان���ت كافية  �ل��ف�����ش��اء 
بتكلفة  �ل�����ش��غ��ط  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ق��ل��ي��ل��ة، وب���ال���ت���ايل �حل���ف���اظ على 
�لنهاية  تو�زن ��شرت�تيجي كان يف 
ل�شالح رو�شيا. ومن �لآن ف�شاعًد�، 
�شتعمل رو�شيا با �شك على تعزيز 
م�شاحة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �أج��ه��زت��ه��ا 
حيث  ب��ال�����ش��اح  م��دج��ج��ة  �شا�شعة 
للعمل:  ر�ف���ع���ت���ان  ف���ق���ط  ل���دي���ه���ا 
�شانت  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ق���و�ع���د 
كالينينغر�د،  وج��ي��ب  ب��ط��ر���ش��ربغ 
وبولند�.  ل��ي��ت��و�ن��ي��ا  ب���ني  �ل���و�ق���ع 
ت�شعر  �ل���ت���ي  ل��رو���ش��ي��ا،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لغربية  ح����دوده����ا  ع��ل��ى  ب��ال��ق��ل��ق 

كل هذه التطورات �ستغري ال�سيا�سة الداخلية يف ال�سويد وفنلندا، و�ستوؤدي بالتاأكيد اإىل راديكالية املوقف الرو�سي يف املنطقة

فنلند� تعلن تر�شحها�شانا مارين وماغد�لينا �أندر�شون، رئي�شتا وزر�ء تتحديان رو�شيا

�حل�شور �لمريكي و�لطل�شي �شابق يف �ملنطقة

قريًبا, �صت�صبح �صواحل البلطيق يف اأغلبها من �صواحل الناتو

ال�صتقالل ال�صرتاتيجي الأوروبي خارج الناتو, �صيكون ال�صحية الرئي�صية لعمليات الن�صمام هذه 
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احللول التي تزعم احلركات الإ�صالموية 
اإح�صارها اإىل املجتمعات امل�صلمة عدمية اجلدوى

�صرورة بدء حوار يقود اإىل تفكيك ظاهرة 
الإ�صالموية يف الدرا�صات الأكادميية حول العامل

املوؤمتر منا�سبة نادرة لتعزيز ح�سور ال�سرديات العربية التي تناولت الإ�سالموية

# اأكادمييون وخرباء:
“�لإ�شاموية”  مي���ي���ز  م����ا  �أن 
�لوطنية  للحدود  �لعابر  ُبعدها 
وحماولتها دوماً ن�شر طروحاتها 
ك���ل مكان  ه��ي��م��ن��ت��ه��ا يف  وف���ر����س 
م�شلَّحة  �لأر���������س،  ك���وك���ب  ع��ل��ى 
حمكمة  وب�شبكة  ب��اأي��دي��ول��وج��ي��ا 
�لتنظيم من �ملنظمات، مو�شحني 
تقوم  �لأي���دي���ول���وج���ي���ا  ه����ذه  �أن 
�جتماعي- م�شروع  ت��روي��ج  على 
�مل�شروع  وه����و  م�����ش��اد،  ���ش��ي��ا���ش��ي 
با  “�لأ�شلمة”  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 

حدود.
وح�����ذر �خل�����رب�ء م���ن �أن�����ه برغم 
ير�ود  ك��ان  �ل��ذي  �حللم  �نح�شار 
ق��������ادة ه������ذ� �ل���ت���ن���ظ���ي���م �ل������دويل 
“�لدولة  ب���اإن�������ش���اء  �لإره������اب������ي 
ما  ق����ي����ادة  حت����ت  �لإ�شامية” 
ي�شمى “�خلافة” فاإن خطره ل 

يز�ل ماثًا و�قعياً و�فرت��شياً.
 

د. حممد العلي: احلاجة 
لو�سع منهج نقدي وتعددي 

لتح�سني فهم ظاهرة 
الإ�سالموية

وق���د �ف��ُت��ت��ح �مل���وؤمت���ر، �ل����ذي فاز 
�حل�شري  بالتنظيم  “تريندز” 
ل����ه ���ش��م��ن ه�����ذ� �مل���ن���ت���دى �ل����ذي 
ي���ع���د �أك������رب م���ن���ت���دى ل��ل��ع��ل��وم يف 
للدكتور  ترحيبية  بكلمة  �لعامل، 
�لرئي�س  �لعلي،  ع��ب��د�هلل  حممد 
للبحوث  تريندز  ملركز  �لتنفيذي 

و�ل�شت�شار�ت، قال فيها:
ت��ري��ن��دز هذ�  ت��ن��ظ��ي��م م��رك��ز  �إن   
�شعي  �إط�������ار  يف  ي����اأت����ي  �مل�����وؤمت�����ر 
تو��شل  ج�����ش��ر  ل���ي���ك���ون  �مل����رك����ز 
ويف  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  بني  معريف 
�إط����ار �ه��ت��م��ام��ه ب��در����ش��ة ظاهرة 
من  �ل�شيا�شي،  �لإ���ش��ام  ح��رك��ات 
و�شياقاتها  �أب����ع����اده����ا  خم��ت��ل��ف 
و�لدولية،  و�لإقليمية  �لد�خلية 
�لفكرية  �أُط��ره��ا  على  و�ل��ت��ع��رف 
و�لتنظيمية  و�لأي���دي���ول���وج���ي���ة 
ماآلتها  و��شت�شر�ف  و�حل��رك��ي��ة، 

�مل�شتقبلية.

�لتي  �ل��ك��ل��م��ة،  �ل��ع��ل��ي يف  و�أ����ش���ار 
و�ئل  �لدكتور  عنه  نيابة  �ألقاها 
�ل�شيا�شي  �لإ�شام  خبري  �شالح، 
وح����دة  رئ���ي�������س  “تريندز”  يف 
م��ت��اب��ع��ة �لجت���اه���ات �مل��ع��رف��ي��ة يف 
بال�شر�كة  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  �لعامل، 
�لكندية  م��ون��رتي��ال  م��ع ج��ام��ع��ة 
معريف  ح�����و�ر  �إق���ام���ة  �إىل  ���ش��ع��ى 
�لعرب  �لباحثني  ب��ني  ومنهجي، 
فهمنا  ل��ت��ح�����ش��ني  و�ل���غ���رب���ي���ني؛ 
خال  من  �لإ�شاموية  لظاهرة 
وتعددي  ن���ق���دي  م��ن��ه��ج  ت��ط��وي��ر 
ُي�شمى”�لإمربيالية  ما  لتجنب 
�ملتطرفة،  و�لن�شبية  �لعلمية” 
على  رك����ز  �مل����وؤمت����ر  �أن  و�أو�����ش����ح 
“�لتيار�ت  ه���ي:  حم����اور،  ث��اث��ة 
�لإ�شاموية  در����ش��ة  يف  �ل�شائدة 
و”�لتيار�ت  �لعربي”،  �لعامل  يف 
�لإ�شاموية  در����ش��ة  يف  �ل�شائدة 

خ���ب���ري �لإ������ش�����ام �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
متابعة  وح��دة  رئي�س  “تريندز” 
�لجتاهات �ملعرفية يف �لعامل، يف 
لإعادة  “�أ�شئلة  بعنو�ن  مد�خلة 
�لإ����ش���ام���وي���ة.. نحو  �ل��ن��ظ��ر يف 
�مل�شبقة”،  تفكيكي لاأفكار  حو�ر 
دع����ا ف��ي��ه��ا �إىل �إع������ادة �ل��ن��ظ��ر يف 
�لإ�شاموية وبدء حو�ر يقود �إىل 
تفكيك �لأفكار �مل�شبقة حول هذه 

�لظاهرة.
وقال �إنه على �لرغم من �لأهمية 
�لإ�شاموية  لظاهرة  ُت��وىل  �لتي 
�ل���در�����ش���ات �لأك���ادمي���ي���ة حول  يف 
بعُد  ُت���در����س  ف��اإن��ه��ا مل  �ل���ع���امل، 
عدة  و�ئ��ل  �لدكتور  وق��دم  بعمق، 
�أ����ش���ب���اب ظهور  ت�������ش���اوؤلت ح����ول 
�أنه  و�أو���ش��ح  �ل�شيا�شي،  �لإ���ش��ام 
لاإجابة عن هذه �لأ�شئلة نحتاج 
�إىل حتليل هذه �لظاهرة وقر�ءة 
دللتها وعنا�شرها بروؤى علمية 
ب��ح��ث��ي��ة ���ش��ف��اف��ة، و�إق����ام����ة ح���و�ر 
ظاهرة  ل��ف��ه��م  م��ن��ه��ج  وت���ط���وي���ر 

�لإ�شاموية.

منا�سبة نفي�سة ونادرة
�أك������دت �أم���ل  ويف خ���ت���ام �مل����وؤمت����ر 
�إدر�ة  م����دي����ر  ن����ائ����ب  �ل����ربي����ك����ي 
�ل���ب���ح���وث و�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
�شّكل  �مل����وؤمت����ر  �أن  “تريندز” 
لتعزيز  ون����ادرة  نفي�شة  منا�شبة 
�لتي  �لعربية  �ل�شرديات  ح�شور 
و�لتي  �لإ�����ش����ام����وي����ة  ت���ن���اول���ت 
حمدودة  �أو  غائبة  �شبه  م��از�ل��ت 
�لأكادميي  �ل��و���ش��ط  يف  �ل��ت��اأث��ري 
�أهميتها  من  �لرغم  على  �لعاملي 

وجديتها و�أ�شالتها.
�أي�شاً  مّثل  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�شباب  للباحثني  مهمة  فر�شة 
لكت�شاب  �ل�����ش��اب��ات  و�ل��ب��اح��ث��ات 
�خل����رب�ت وت��ن��م��ي��ة م��ه��ار�ت��ه��م يف 
جمال �لبحث يف ظاهرة �لإ�شام 
فر�شة  ���ش��ك��ل  ك���م���ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، 
حل�شور مناق�شات علمية ر�شينة 
ُيبَنى عليها  م��ب��ادئ  ع��ن  �أ���ش��ف��رت 
لظاهرة  �أف�شل  لفهم  ب��ن��اء  ح��ور 
خطورتها  وت��ب��ي��ان  �لإ���ش��ام��وي��ة 
على �ملجتمعات و�لدول �لوطنية.

زيارات على الهام�س
مركز  ت��ن��ظ��ي��م  ه���ام�������س  وع����ل����ى 
و�ل�شت�شار�ت  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
�لإ�شاموية  “در��شة  م���وؤمت���ر: 
�لعربي:  و�ل����ع����امل  �ل���غ���رب  ب���ني 
�أف�شل  ل��ف��ه��م  ���اء  ب���نَّ ح�����و�ر  ن��ح��و 
�شمن  �ل�شيا�شي”  ل���اإ����ش���ام 
�لفر�نكوفونية  �جلمعية  منتدى 
ج����ام����ع����ة لف�����ال  ل���ل���م���ع���رف���ة يف 
�ملكتبة  �مل��رك��ز  وف��د  ز�ر  �لكندية، 
�لوطنية يف كيبك و�أهدى �ملكتبة 
جم���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة م�����ن �أه�����م 
ز�ر  كما  ع��دة،  وبلغات  �إ���ش��د�ر�ت��ه 
مونرتيال  ج��ام��ع��ة  م��ق��ر  �ل��وف��د 
�جلامع�����ة  تعد  و�ل��ت��ي  �لعريقة، 
�لوحيدة  �لكندية  �لفر�نكوفونية 
�شمن �أف�شل 150 جامعة عاملية 
كربى، حيث �أهدى �لوفد مكتبة 
�جلامعة عدد�ً من �إ�شد�رت �ملركز 

�لنوعية.

بنَّاء  ح���و�ر  و”نحو  �لغرب”،  يف 
و�ملنهجية  �لعربية  �ملنهجية  بني 
لاإ�شام  �أف�����ش��ل  لفهم  �لغربية 

�ل�شيا�شي«.

الإ�سالموية كما يراها 
الباحثون العرب

باملحور  �ملوؤمتر  �أعمال  و��شُتهلت 
�لإ������ش�����ام�����وي�����ة  ح��������ول  �لأول 
�لعرب  �ل���ب���اح���ث���ون  ي����ر�ه����ا  ك���م���ا 
�شالح،  و�ئ�����ل  �ل���دك���ت���ور  ب��������اإد�رة 
بلقا�شم  ب����ن  ف���ري���د  ق�����دم  ح���ي���ث 
�حلركات  يف  �ملتخ�ش�س  �لباحث 
تون�س  ج��ام��ع��ة  يف  �لإ���ش��ام��وي��ة 
“�لإ�شاموية  ورقة عمل بعنو�ن 
ت���ق���ل���ي���دي يف �لأدب�����ي�����ات  ك���ت���ح���دٍّ 
�لتحدي  ف��ي��ه��ا  ت��ن��اول  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�ل�������ذي ت���ط���رح���ه �لإ����ش���ام���وي���ة 
وكموؤ�ش�شات  ك���اأي���دي���ول���وج���ي���ا 
�حلديث،  �ل���ع���امل  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

�شو�ء كدول �أو كمجتمعات.
ه���ذ�  ب�����ه  ي���ت���م���ي���ز  م�����ا  �إن  وق�������ال 
�لتحدي هو ُبعده �لعابر للحدود 
�لإ�شاموية  �إن  حيث  �لوطنية، 
ن�شر طروحاتها  �إىل  دوم��اً  ت�شعى 
مكان،  ك��ل  يف  هيمنتها  وف��ر���س 
باأيديولوجيا  جهة  م��ن  م�شلَّحة 
“�لإ�شام  مت���ث���ل  �أن����ه����ا  ت����زع����م 
جهة  م��ن  وت��ت�����ش��ل��ح  �حلقيقي”، 
�لتنظيم  حمكمة  ب�شبكة  �أخ���رى 
من  ت�شتفيد  �لتي  �ملنظمات  م��ن 
�لتي  �ل�شتثنائية  �ملالية  �مل���و�رد 
و�شيلة  مبثابة  تكون  �أن  ُيفرت�س 
م�شري�ً  �لأي���دي���ول���وج���ي���ا،  ل��ن�����ش��ر 
تقوم  �لأيديولوجيا  ه��ذه  �أن  �إىل 
�جتماعي- م�شروع  ت��روي��ج  على 
�مل�شروع  وه����و  م�����ش��اد،  ���ش��ي��ا���ش��ي 
با  “�لأ�شلمة”  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 

حدود. 
�لأدب�����ي�����ات  �أن  �إىل  �أ������ش�����ار  ك���م���ا 
�مل�شلمني،  لاإخو�ن  �لإ�شاموية 
�أدبيات ح�شن �لبنا �لأب  ول�شيما 
�ملعا�شرة،  لاإ�شاموية  �ملوؤ�ش�س 
ت�������ش���ك���ل �ل�����رك�����ائ�����ز �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 

لاأيديولوجيا �لإ�شاموية.

مقاربتان للظاهرة
م��ن ج��ان��ب��ه م��ي��ز �ل��دك��ت��ور عمرو 
مبركز  �مل�������ش���ت�������ش���ار  �ل�������ش���وب���ك���ي 
�ل�شيا�شية  ل��ل��در����ش��ات  �لأه������ر�م 
مد�خلة  يف  و�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة، 
ب��ع��ن��و�ن “ �ل��ُب��ع��د �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
بني  �ل�شيا�شي”،  �لإ���ش��ام  ق��ر�ءة 
�لإ�شام  ظ��اه��رة  �إز�ء  مقاربتني 
�ل�شيا�شي، �شو�ء يف �لعامل �لعربي 
�ل��غ��رب��ي��ة. وهما:  �ل��ك��ت��اب��ات  �أو يف 
�لتعامل  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل���ب���ع���د 
دخلت  “�شيا�شية”  ظ��اه��رة  م��ع 

�لتطبيقية  ب��امل��در���ش��ة  �لأ����ش���ت���اذ 
باري�س.  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  ل���ل���در�����ش���ات 
�أكليمندو�س،  توفيق  فيها  وق��دم 
للدر��شات  �مل�����ش��ري  �مل���رك���ز  م���ن 
در������ش����ة حول  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة، 
)خا�شة  �ل���غ���رب���ي���ني  �ل���ب���اح���ث���ني 
مبيناً  ب��ال��ف��رن�����ش��ي��ة(  �ل��ن��اط��ق��ني 
�إىل  ����ش��ت��ن��دت  �ل��در����ش��ة  �أن ه���ذه 
ث��اث��ة �أن����و�ع م��ن �مل�����ش��ادر؛ هي: 
و�ملقابات  �ل�شخ�شية،  �شهادته 
فرن�شي  وك�����ت�����اب  �ل�������ش���ح���ف���ي���ة، 
���ف م��ه��م، و����ش��ت��ع��ر���س نظرة  مل���وؤلِّ
وحتيز�تهم  �ل���ب���اح���ث���ني  ه�������وؤلء 
�جلماعية  �مل�شبقة  و�فرت��شاتهم 
مدى  �إىل  وت���ط���رق  و�ل���ف���ردي���ة، 
ينتجها  �ل���ت���ي  �مل���ع���رف���ة  �أه���م���ي���ة 
وين�شرونها،  �ل��ب��اح��ث��ون  ه�����وؤلء 
�أو  �مل��ع��رف��ة،  �أن ع��دم  �إىل  م�����ش��ري�ً 
هذه  بتاريخ  �ل�شطحية،  �ملعرفة 
�ملجتمعات وهذه �لدول وهياكلها 
�حلا�شمة  و�ل��ت��ف��اع��ات  �حل��ال��ي��ة 
�لإ�شام  فهم  على  ي��وؤث��ر  د�خلها 

�ل�شيا�شي.

منظوران خمتلفان
م�����ن ج���ان���ب���ه �أع�����ط�����ى �لأ�����ش����ت����اذ 
مركز  م�����ن  ح������م������ادة،  م���ن���ت�������ش���ر 
�مل����غ����رب �لأق���������ش����ى ل���ل���در�����ش���ات 
و�لأب��ح��اث، يف ورق��ة عمل بعنو�ن 
عيون  يف  �ل��ر�دي��ك��ايل  “�لإ�شام 
و�لعرب..  �لغربيني  �لأكادمييني 
ملحة  �أع��ط��ى   - مقارنة”  در����ش��ة 
ع��ام��ة ع��ن جمموعة و����ش��ع��ة من 
�لأع��م��ال �لأك��ادمي��ي��ة �ل��ت��ي تركز 
على �لإ�شام �ل�شيا�شي يف كل من 
�لعامل �لعربي و�لغرب )وحتديد�ً 
�أوروبا(. و�أ�شار �إىل �أن �لعديد من 
ينظرون  �ل���ع���رب  �لأك����ادمي����ي����ني 
�ل�شيا�شي  �لإ����ش���ام  ظ��اه��رة  �إىل 
خمتلفني؛  م����ن����ظ����وري����ن  م������ن 
وعلم  �ل�شيا�شية،  �لعلوم  وه��م��ا: 
�لجتماع. وهناك �أي�شاً ما ت�شفه 
ب��ع�����س �لأو�����ش����اط �لأوروب�����ي�����ة ب� 
�لتي  �لي�شارية”،  “�لإ�شاموية 
عن  �خل��ا���ش��ة  بطريقتها  ت��د�ف��ع 
�لإ�شاموية.  �لأي���دي���ول���وج���ي���ة 
نف�شه  �ل���������ش����يء  �أن  م���و����ش���ح���اً 
يحدث  م��ا  ع��ل��ى  ت��ق��ري��ب��اً  ينطبق 
��شتثنائني،  وج��ود  مع  �لغرب،  يف 
وه���م���ا: �حل���ري���ة �لأك���ادمي���ي���ة يف 
�ل���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي ب�����ش��ك��ل ع����ام، 
�إىل  �أخ���رى  تخ�ش�شات  وت��د�خ��ل 
وعلم  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  ج��ان��ب 

�لجتماع.

حوار لتفكيك ظاهرة 
الإ�سالم ال�سيا�سي

بدوره تكلم �لدكتور و�ئل �شالح، 

مقاربة تاريخية
توجاين  زينب  قالت  جانبها  من 
منوبة  ب����ج����ام����ع����ة  �لأ�������ش������ت������اذة 
بعنو�ن  عمل  ورق��ة  يف  �لتون�شية 
تون�س..  يف  �لإ�شاموية  “در��شة 
�إن  �لبحث”:  ون���ت���ائ���ج  �مل���ن���اه���ج 
يف  تون�س  يف  �لإ�شاموية  در����ش��ة 
ب�شكل  ت��ق��وم  �لأك���ادمي���ي  �ل�شياق 
تاريخية  م��ق��ارب��ة  ع��ل��ى  �أ���ش��ا���ش��ي 
للعاقة  وحتليل  �لظاهرة  لهذه 
ب����ني �ل����دي����ن و�لأي���دي���ول���وج���ي���ا، 
فر�شيتني  هناك  �أن  �إىل  م�شرية 

رئي�شيتني؛ هما:
 �لإ�����ش����ام����وي����ة م���ر����س �أ����ش���اب 
�لإ������ش�����ام؛ و�لإ�����ش����ام����وي����ة هي 
ل���ل���ح���د�ث���ة.  �لأول  �ل����ت����ح����دي 
�أن  ت������وج������اين  زي�����ن�����ب  وذك�����������رت 
بني  مييز  ت��اري��خ��ي��اً  نهجاً  ه��ن��اك 
و�لأي��دي��ول��وج��ي��ا ويعترب  �ل��دي��ن 
�جتماعية  ح��رك��ة  �لإ���ش��ام��وي��ة 
ُتخ�شع  و�أيديولوجية  و�شيا�شية 
حرفية  ل��ق��ر�ءة  �ل��ق��ر�آين  �لن�س 
م�شروع  خ����دم����ة  يف  وت����وظ����ف����ه 
�أ�شويل، مو�شحة �أن م�شاألة فهم 
و�خلطابات  �ل���ت���ط���رف  ظ���اه���رة 
من  للتفكيك  تخ�شع  �لدعائية 
�لتخ�ش�شات،  م��ت��ع��دد  م��ن��ظ��ور 
ول�شيما من خال نظرة نقدية 
�ل�شيا�شية  �حل��رك��ات  ت��اري��خ  �إىل 
و����ش��ت��غ��ال �ل���دي���ن. وب��ي��ن��ت �أن 
�لأكادمييني  �ل��ُك��ّت��اب  م��ن  ع����دد�ً 
و�مل�شلمني،  �لإ�شام  مييزون بني 
و�لتاريخ  �لثابتة  �لعقيدة  وب��ني 
�لجتماعي، وبني �جلانب �لديني 

و�حل�شار�ت �لدنيوية. 
�ملجتمعات  رك���ود  �أن  ي���رون  وه���م 
بت�شلب  م���رت���ب���ط  �لإ����ش���ام���ي���ة 
�رتباط�����ه  م���ن  �أك��ث�����������������ر  �ل��ف��ك�����ر 
�لإ�شامية.  �ل��ع��ق��ي��دة  ب���ج���ودة 
�إىل  �لتون�ش������ية  �لباحثة  و�أ�شارت 
من  �خل�������روج  �أن  ت���رى  �أنه�������ا 
يف  حت���رر�ً  يتطلب  �لإ�ش���اموية 

�لعقل و�لفكر.

الإ�سالموية كما يراها 
الباحثون يف الغرب

وت������ن������اول �مل�����ح�����ور �ل�����ث�����اين من 
ير�ها  كما  “�لإ�شاموية  �ملومتر 
ب����اد�رة  �لغرب”،  يف  �ل��ب��اح��ث��ون 
�ل��دك��ت��ور ب��ات��ري�����س ب������رودور من 
جامعة مونرتيال �لكندية. وقدم 
�لأ�شتاذ  ع������در�وي،  ع��ل��ي  حم��م��د 
�لدولية  �ل��ع��اق��ات  يف  �مل��ح��ا���ش��ر 
�ل�شيا�شية  �ل����در������ش����ات  مب��ع��ه��د 
بعنو�ن  ع���م���ل  ورق������ة  ب���ب���اري�������س، 

وحظيت  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي،  �ل���ف�������ش���اء 
و�شيطرت  �ل��ربمل��ان،  يف  بالتمثيل 
ع��ل��ى ب��ع�����س �ل���ن���ق���اب���ات، ك��م��ا هو 
�حلال بالن�شبة لاإخو�ن �مل�شلمني 
)وخ�شو�شاً  وفل�شطني  م�شر  يف 
�أو  و�ليمن؛  و�لأردن  غ��زة(  قطاع 
�ل�شيا�شية  �لأح��ز�ب  وهي  �لثانية 
مثل  �لإ���ش��ام��ي��ة،  �ملرجعية  ذ�ت 
حزب �لعد�لة و�لتنمية يف �ملغرب، 
�أو  ت��ون�����س،  يف  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أو 
�ملحافظة  �ملرجعية  ذ�ت  �لأح��ز�ب 
يف  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  مثل 

تركيا.
من  �ل���ك���ث���ري  �أن  �إىل  م���������ش����ري�ً 
حلوًل  تقرتح  �لعربية  �لكتابات 
در��شة  من  ب��دًل  �شيا�شية  مل�شكلة 
ث��م��ة خلطاً  و�أن  م��ع��رف��ي��ة،  ح��ال��ة 
�لدر��شة  بني  �أي  �ملقاربتني؛  بني 
�ل�شيا�شية  و�حل���ل���ول  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
ل����ظ����اه����رة ت���ت���ع���ل���ق ب������الأح������ز�ب 
�ملقاربة  �أن  وذك�����ر  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. 
من  �ل���ك���ث���ري  �أن  ه�����ي  �ل���ث���ان���ي���ة 
�لكتابات �لعربية تاأثرت بالوجود 
لفتاً  �لأح����ز�ب،  لتلك  �ل�شيا�شي 
�إىل �أن���ه ق��د ي��ك��ون م��ن �مل��ف��ي��د يف 
هذ� �ل�شياق متابعة �جلدل �لذي 
ب�شاأن  م����وؤخ����ر�ً  ف��رن�����ش��ا  ���ش��ه��دت��ه 

م�شاألتْي �لإ�شام و�مل�شلمني.

حلول عدمية اجلدوى
ب������دوره �أ�����ش����ار �ل���دك���ت���ور حممد 
منوبة  بجامعة  �لأ���ش��ت��اذ  �حل���ّد�د 
بعنو�ن  عمل  ورق��ة  يف  �لتون�شية 
يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  “�لإ�شاميات 
م���و�ج���ه���ة �ل���ب���اء �لإ����ش���ام���وي 
تعني  ل  �لإ�شاميات  �أن  �إىل   ،“
ز�وي������ة  م����ن  �لإ������ش�����ام  ت����ن����اول 
حتليًا  ت��ع��ن��ي  و�إمن������ا  له���وت���ي���ة 
بهذ�  �مل��رت��ب��ط��ة  للحقائق  علمياً 
�لدين، بغ�س �لنظر عن كون هذه 
�حلقائق �شيا�شية �أو �جتماعية �أو 

رمزية.
�أن جميع �حللول  وب��ني �حل���د�د   
�لتي تزعم �لإ�شاموية �إح�شارها 
عدمية  �مل�شلمة  �ملجتمعات  �إىل 
�جل����������دوى؛ م����ث����ل: )�خل����اف����ة، 
و�ل��ق��رو���س ب���دون ف��ائ��دة، وتعدد 
�لزوجات، و�أ�شلمة �لِعلم،... �إلخ(، 
عن  تك�شف  �لإ���ش��ام��وي��ة  �أن  بيد 
�ل�شيا�شة  يف  عميق  جمتمعي  �شر 
)غ����ي����اب �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة(، ويف 
�لقت�شاد )�لفقر وعدم �مل�شاو�ة(، 
�إلخ،  )�لأم����ي����ة(،...  �ل��ث��ق��اف��ة  ويف 
وت�شتفيد �لإ�شاموية يف �نت�شارها 

من جميع هذه �لعيوب.

�ل���در�����ش���ات  �أن  �لإ�شامية”، 
�أ�شكال �لإ�شاموية تتناول  ب�شاأن 
�لظاهرة،  ل���ه���ذه  ع����دة  ج���و�ن���ب 
�لفكرية  �جل���و�ن���ب  ذل���ك  يف  مب��ا 
و�لتاريخية  و�جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�آث����ار  ج���ان���ب  �إىل  و�ل���ع���ق���ائ���دي���ة، 
ب�شاأن  �مل�شتمر  و�جل��دل  �لإره���اب 
�لبلد�ن  يف  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �حل��د�ث��ة 

�لإ�شامية.
�ل������در��������ش������ات  �أن  و�أ��������ش�������اف�������ت 
�لعامل  ب�����ش��اأن  �لأن��رثوب��ول��وج��ي��ة 
م�شائل  ع��ل��ى  رك����زت  �لإ����ش���ام���ي 
�ملر�أة،  حرية  قبيل:  من  منفردة 
بني  و�لعاقات  �لتدين،  و�أ�شكال 
�جلن�شني، من منظور ن�شبي �إىل 
من حتليل  �أحياناً  يخلو  م��ا،  حد 
نقدي لأنظمة �لتفكري �ملح�شودة 
حياة  ع��ل��ى  �مل��ب��ا���ش��رة  �لآث�������ار  �أو 

�لأفر�د، و�ملر�أة ب�شكل خا�س.

خطر تنظيم الدولة 
مازال حا�سرًا

بدوره قال كرمي كرد�دي، �لأ�شتاذ 
بجامعة مونرتيال، يف ورقة عمل 
�جلهادية  “�لدعاية  ب���ع���ن���و�ن 
جائحة  �شياق  يف  �لدولة  لتنظيم 
�أم  وه���م  ه���ي  ه���ل  كوفيد-19.. 
خطر حقيقي على �لإنرتنت؟”: 
�لدولة  تنظيم  ه��زمي��ة  منذ  �إن���ه 
�نح�شر   ،2019 ع��ام  ���ش��وري��ا  يف 
�حل���ل���م �ل�����ذي ك����ان ي������ر�ود ق���ادة 
باإن�شاء  �لإره���اب���ي  �لتنظيم  ه��ذ� 
“�لدولة �لإ�شامية” حتت قيادة 
“�خلافة” يف �لأر��شي �لو�قعة 
بني �لعر�ق و�شوريا، لتبتلعه رمال 
باد �ل�شام، وخ�شو�شاً بعد قدوم 
و�ن�شغال  كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة 
�لعامل باأ�شره مبا هو �أكرب منها. 
برغم  �أن����ه  �إىل  ك������رد�دي  و�أ����ش���ار 
ك��ورون��ا يف  �أخ��ب��ار جائحة  هيمنة 
�ل���ع���ام���ني �مل��ا���ش��ي��ني ف�����اإن خطر 
�لإ�شامية ليز�ل ماثًا  �لدولة 
يف �شوريا و�لعر�ق، بح�شب تقرير 
�إىل  حديث لاأمم �ملتحدة، لفتاً 
�أن���ه ب��ال��ت��و�زي م��ع ه��ذ� �حل�شور 
�لتنظيم  لي�����ز�ل  �لأر�������س،  ع��ل��ى 

حا�شر�ً على �شبكة �لإنرتنت.

املعرفة طريق 
الفهم ال�سحيح

�لثالثة  �جل���ل�������ش���ة  وت�����ن�����اول�����ت 
ح���و�ر  “نحو  حم����ور  و�لأخ��������رية 
و�لعامل  �لغربي  �لعامل  بني  بنَّاء 
ب�شكل  �لإ�شاموية  �لعربي لفهم 
�أفون  دومينيك  ب���اإد�رة  �أف�شل”، 

�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  “�لوليات 
مدى  على  �ل�شيا�شي  و�لإ����ش���ام 
�ل�شيا�شة  �ل�����زم�����ان-  م����ن  ق�����رن 
�لأمريكية جتاه جماعة �لإخو�ن 
تاريخية  م���ق���ارب���ة  �مل�����ش��ل��م��ني.. 

ومعا�شرة”. 
ت���ن���اول ف��ي��ه��ا ���ش��ي��ا���ش��ة �ل���ولي���ات 
جماعة  جتاه  �لأمريكية  �ملتحدة 
�لإخ�������و�ن �مل�����ش��ل��م��ني، خ��ا���ش��ة يف 
�إىل  بال�شتناد  �أن��ه  ومبيناً  م�شر، 
�لأمريكي  �لدبلوما�شي  �لأر�شيف 
وع���������دد ك����ب����ري م������ن �مل����ق����اب����ات 
م����ع �مل�������ش���وؤول���ني �لأم���ري���ك���ي���ني، 
ت�شليط  حم����اول����ة  خ�����ال  وم�����ن 
�لفكرية  �لنقا�شات  على  �ل�شوء 
�لتي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  و�لأك����ادمي����ي����ة 
خمتلفة  ت����ف���������ش����ري�ت  ق�����دم�����ت 
فاإن  �لإ�شاموية،  لاأيديولوجيا 
ب��ني �جل��ان��ب��ني معقدة  �ل��ع��اق��ة 
، م��ب��ي��ن��اً �ل��ث��و�ب��ت و�مل��ت��غ��ري�ت يف 
�لنهج �لأم��ري��ك��ي جت��اه �لإخ���و�ن 

�مل�شلمني.

الإ�سالم املتكامل
بدوره قال دومينيك �أفون، مدير 
�لعملية  �مل��در���ش��ة  يف  �ل���در�����ش���ات 
ل��ل��در����ش��ات �ل��ع��ل��ي��ا ب��ب��اري�����س، يف 
ب�شاأن  “مقرتح  بعنو�ن  مد�خلة 
�ملتكامل”  �لإ���ش��ام  ب��دي��ل��ة:  فئة 
ت�شميات  �أن  ف����ي����ه����ا  �أو��������ش�������ح 
“�لإ�شامويون” و”�ملتطرفون” 
دقيقة.  م��ع��اي��ري  �إىل  ت�����ش��ت��ن��د  ل 
فرد  ���ش��د  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  �أن  ك��م��ا 
يخلو  بعينها  جمموعة  �أو  بعينه 
م��ن �مل���ر�ج���ع �ل��ن��ظ��ري��ة مل��ث��ل هذ� 
�حلكم. و�أ�شار �إىل �أنه ��شتناد�ً �إىل 
ه���ذه �مل��اح��ظ��ة، ف���ان ه��ن��اك فئة 
�أخرى تبدو �أكرث �شلة باملو�شوع 
ل���ت�������ش���وي���ر �حل����ق����ي����ق����ة. وث���م���ة 
�لتكاملية،  ل���رتوي���ج  ط��ري��ق��ت��ان 
�إح����د�ه����م����ا ����ش���ارم���ة و�لأخ�������رى 
ه���ذه  �أن  م���ب���ي���ن���اً  ب���ر�غ���م���ات���ي���ة، 
�لطريقة تر�عي �ل�شر�عات على 
�ملنخرطني  �إن  بحيث  �ل�شلطة، 
�ل�شتعد�د  ل��دي��ه��م  ي��ك��ون  ف��ي��ه��ا 
موؤقتة  �شفقات  على  للتفاو�س 
ق��ب��ل ب��ن��اء �ل��ن��ظ��ام �مل���ث���ايل �لذي 

يطمحون �إليه.

منظور ن�سبي
من ناحيتها �أو�شحت �أمل هارون، 
م��ن جامعة م��ون��رتي��ال، يف ورقة 
حتليل  “�شوب  ب���ع���ن���و�ن  ع���م���ل 
ير�عي �عتبار�ت �لأ�شول �لإثنية 
وحقوق �ملر�أة يف جمال �لدر��شات 

ا�ست�سافته جامعة لفال الكندية

موؤمتر عاملي لـ »تريندز « �صمن منتدى اجلمعية الفرنكوفونية للمعرفة يدر�س الإ�صالموية بني الغرب والعامل العربي
نظمه  الذي  املوؤمتـــر  يف  وخرباء  اأكادمييون  اأكد 
اجلمعة  وال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  مركز 
اجلمعيـــة  مــنــتــدى  �سمن  اجلــــاري  مــايــو   13
جامعة  يف   ACFAS للمعرفة  الفرانكوفونية 
ظاهرة  يف  النظر  اإعــادة  اأهمية  الكندية  لفــال 
الإ�سالموية وبدء حوار يقود اإىل تفكيك الأفكار 

حول  الأكادميية  الدرا�سات  يف  حولها  امل�سبقة 
العامل.

وبني 14 اأكادمييًا وخبريًا �ساركوا يف املوؤمتر الذي 
نظمه “تريندز” حتت عنوان:

ــعــامل  وال ــرب  ــغ ال ــني  ب ــة  ــوي ــالم ــس الإ� “درا�سة   
لالإ�سالم  اأف�سل  لفهم  اء  بنَّ حــوار  نحو  العربي: 

ال�سيا�سي”،اأنه على الرغم من الأهمية التي ُتوىلىَ 
الأكادميية  الدرا�سات  يف  الإ�سالموية  لظاهرة 
حول العامل، فاإنها مل ُتدر�س بعد بعمق وباأبعادها 
الأفكار  وتفكيك  جوهرها  ل�ستك�ساف  املتعددة 
الظاهرة  ما جعل هذه  بها؛  التي حتيط  ال�سائدة 
الأدبيات  ب�سبب  م�سوهة  تكون  تكاد  الإ�سالموية 

من  ال�سيا�سي  الإ�ــســالم  مــع  املتعاطفة  الغربية 
املوؤدلج  التحليل  ذات  العربية  والأدبيات  جانب، 

من جانب اآخر.
ــرباء  وخ ومــفــكــرون  جامعات  اأ�ــســاتــذة  ــاف  ــس واأ�
�ساركوا يف املوؤمتر �سمن املنتدى الذي ح�سره نحو 

اأرجاء العامل، خمتلف  من  باحث   3500
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•• دبي-الفجر:

 �شيحظى ع�شاق �ملاكمة د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على فر�شة 
جديدة مل�شاهدة بطولة مقاتلي �ل�شعب �لكوبية "�لن�شخة �خلا�شة"وذلك 
بلو  بال�س  �شيز�رز  لفندق  �لد�خلية  �ل�شالة  يف   2022 يونيو   18 ي��وم 
�لن�شختني  ��شت�شافة  يف  دب��ي  لنجاح  تتويجاً  �لن�شخة  دب��ي،وت��اأت��ي  ووت��رز 
�أملع جنوم �ملاكمة  �أقيمتا مب�شاركة جمموعة من  �للتان  �لأوىل و�لثانية 
�ملاكمة  �أ�شطورة  ت�شاكا"  "�آل  غيريموريجونديو  مقدمتهم  يف  �لعاملية 

�لكوبية �ملتوج بذهبيتي �أوملبياد)�شيدين 2000( و)�أثينا 2004(.
ذ�ت  يف  �لقادم  يونيو   16 يوم  �شحفياً  موؤمتر�ً  �ملنظمة  �للجنة  و�شتعقد 
لوجه  وج��ه��اً  مناف�شيهم  ل��ق��اء  �مل��اك��م��ني فر�شة  �أج���ل منح  م��ن  �ل��ف��ن��دق 
لرفع  و�لعاملية  �ملحلية  �لإع��ام  لو�شائل  �ل�شاخنة  بالت�شريحات  و�لإدلء 
فيه  �شتكون  عاملياً، يف وقت  �لنز�لت كما هو متعارف عليه  ح��ر�رة  درج��ة 
�لأنظار متجهة نحو �ملاكم �لكوبي جادير هريير� لكونه �أحد �أملع �لنجوم 

حالياً.
�ملقاعد،  حم���دودة  �شتكون  �خلا�شة  �لن�شخة  �أن  �ملنظمة  �للجنة  وذك���رت 

وذلك ملنح �حل�شور فر�شة لاقرت�ب �أكرث من �حللبة وم�شاهدة جنومهم 
�أن �لباب مفتوح للحجز  �ملف�شلني يف �أجو�ء مفعمة باحلما�س، و�أو�شحت 
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971+
�إذ  �لتوقعات  �ملا�شي كل  �أقيمت يف فرب�ير  �لتي  �لثانية  �لن�شخة  وتخطت 
�أي�شاً  ��شت�شافتها  �لتي  �لأوىل  بالن�شخة  مقارنة  غفري�ً  ح�شور�ً  �شهدت 
�ملحبة  �جلماهري  رق��ة  �ت�شاع  �إىل  ي�شري  م��ا  وه��و  �ملا�شي،  �أكتوبر  يف  دب��ي 
للماكمني �لكوبني يف �لإمار�ت خا�شة بعد تد�شني نادي خا�س للماكمة 

�لكوبية يف منطقة �لقوز بدبي.
�لكوبي،  �ل�شعب  لدى  �ل�شغف  �ل�شعب" ليعك�س حالة  "مقاتلو  ��شم  وجاء 
و�هتمامه باملاكمة �لذي يعود �إىل بد�يات �لقرن �ملا�شي، �إذ �إن �أول نز�ل 
ر�شمي �أقيم يف عام1909، ومن وقتها تطورت �لريا�شة حتى �أ�شبحت كوبا 

�أكرث بلد�ن �لعامل ح�شوًل على �مليد�ليات يف دور�ت �لألعاب �لأوملبية.
وميار�س �لكثري من �لكوبيني نز�لت �ملاكمة ب�شكل ترفيهي، �إذ يقبل على 
�أن ي�شبحو� يوماً من  �أمًا يف  �إع��د�د �ملقاتلني �لكثري من �ل�شباب  مر�كز 

�لأيام �أبطاًل يف عامل هذه �لريا�شة.

•• دبي –الفجر:

�لقفال  �شباق  م��ن   31 رق��م  �لن�شخة  ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  ع��ق��دت   
للم�شافات �لطويلة من جزيرة �شري بونعري وحتى �شو�طئ دبي و�لذي 
-27 �لفرتة من  �لبحرية خال  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  ينظمه 
من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  ودعم  برعاية  �جلاري   29
مع  �لعام  �لجتماع  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
�ل�شركاء من �لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لتي ت�شهم يف �إجناح 

�حلدث.
�ملدير  �لفاحي  �ملنظمة بح�شور حممد عبد�هلل حارب  �للجنة  وبحثت 
�لعليا  �للجنة  ع�شو  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  لنادي  �لتنفيذي 
�ملنظمة ل�شباق �لقفال 31 كافة �لتفا�شيل و�ملتطلبات من قبل �للجان 
لإجناح  و�لتمهيد  �ملرتقب  لل�شباق  �ملبكر  �لتجهيز  �أج��ل  م��ن  �ملختلفة 
�شمو  ين�شجم مع توجيهات  �لرت�ثية مبا  �لبحرية  �لريا�شية  �لتظاهرة 
ر�عي �حلدث وتو��شا من �لنجاح �ملتو��شل لل�شباق �لكبري منذ تاأ�شي�شه 

عام 1991.
ورحب حممد عبد�هلل حارب �لفاحي خال �لجتماع �لذي �نعقد ظهر 
يوم �أم�س �لأربعاء يف قاعة ��شتديو بفندق "دبليو دبي-�مليناء �ل�شياحي" 
تقف  �لتي  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  وممثلي  باحل�شور 
د�ئما ور�ء �إجناح �لتظاهرة �لكبرية من خال �لدعم �ملتو��شل و�ملو�قف 
�أجل تاأمني �شامة �مل�شاركني يف رحلة �ل�شباق نحو جزيرة  �ل�شلبة من 
�لنهاية  �ل�شباق من هناك �ىل خط  ي��وم  �ل��ع��ودة  ثم  وم��ن  بونعري  �شري 

قبالة �شو�طئ دبي.
وحر�س �ملدير �لتنفيذي على نقل حتيات رئي�س و�أع�شاء �للجنة �لعليا 
�ملنظمة للحدث للح�شور منوها �ىل �أن �للجنة �ملنظمة و�شعت يف مقدمة 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  توجيهات  تنفيذ  �أولوياتها 

بت�شهيل  �حل��دث  ر�ع��ي  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
�لنهاية لذلك يعمل  �إىل خط  باأمان  �مل�شاركني و�شمان و�شولهم  مهمة 

�جلميع بروح �لفريق �لو�حد للو�شول �إىل هذه �لغاية.
�لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  ملمثلي  �لفر�شة  ح��ارب  و�أت���اح 
للحديث حول �لتح�شري�ت و�لتجهيز�ت م�شيد� بجهود جميع �ل�شركاء 
من  �لجتماع  ح�شر  حيث  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مقدمتهم  ويف 
علي  �مل��ق��دم  م��ن  ك��ا  �لإن��ق��اذ  ق�شم  �مل��و�ن��ئ  �شرطة  ملركز  �لعامة  �لإد�رة 

�ل�شحي  يو�شف  و�لنقيب  �لبحري  �لإن��ق��اذ  ق�شم  رئي�س  �لنقبي  عبد�هلل 
�أول  �مل����ازم  �لبحري"  ق�شم"�لأمن  ،وم���ن  �مل��ن�����ش��وري  ط���ارق  و�مل����ازم 

عبد�لرحمن بورقيبة.
و�أكد �ملقدم علي عبد�هلل �لنقبي �أن ق�شم �لإنقاذ �لبحري �شيقوم كاملعتاد 
�ل�شباق  �شري  و�ل�شامة بخط  �لأم��ن  وتاأمني جانب  بالتغطية �خلا�شة 
عمليات  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  متخ�ش�س  وط��اق��م  جم��ه��زة  وزو�رق  �ف���ر�د  م��ن 
�ملازم عبد�لرحمن  �كد  فيما  �ل�شباق  و�لتحكم جلميع جلان  �ل�شيطرة 

بورقيبة توفري 4 زو�رق لتاأمني خط �شري �ل�شباق.
�لتي تر�فق  كما حتدث يف �لجتماع ممثلني عن موؤ�ش�شة دبي لاإعام 
�ل�شباق من خال �لتغطية �ملبا�شرة للحدث عرب �شا�شات دبي �لريا�شية 
فريق مر�فق  �ملوؤ�ش�شة عرب  كادر  �لف�شائية ومن خال  دبي  �شما  وقناة 
ل�)�شنيار( �ل�شفن من �لنطاقة يف جزيرة �شري بونعري وحتى �لو�شول 
��شتديو  يخدم  �لنهاية  نقطة  يف  �آخ��ر  مر�بط  وفريق  �لنهاية  خط  �ىل 

خا�س ملتابعة �ل�شباق كاملعتاد.
و�أكد �شند حممد �لظفري مدير �لفعاليات �لرتفيهية بد�ئرة  �لقت�شاد 
�لتعاون بني جدول فعاليات دبي و�حلدث من  ��شتمر�ر  و�ل�شياحة على 
خال �ل�شتفادة من �ملن�شات �لرقمية يف �لرتويج للحدث عرب �لقنو�ت 

�لتو��شل �لجتماع.
�لطبيعية من  و�ملحميات  للبيئة  �ل�شارقة  هيئة  �لجتماع جهود  وتناول 
�أك��د على �جلهود  �ل��ذي  �ملطوع  �شعيد  �شامل  �لجتماع  خ��ال ممثلها يف 
كمحمية  بونعري  �شري  جزيرة  باأهمية  �لتعريف  يف  و�لتعاون  �مل�شرتكة 
�خلا�شة  بال�شو�بط  هناك  �إىل  �لو��شلني  كل  تعريف  وكذلك  طبيعية 

بالتو�جد على �جلزيرة.
�خلطط  �ل�شباق  يف  و�لبحث  �ل�شامة  م�شئول  ح�شن  عتيق  و��شتعر�س 
�ملنتظر تنفيذها خال مر�حل �ل�شباق وتنظيم حركة �لطري�ن للتغطية 
�لتلفزيونية و�لبحث و�ل�شتق�شاء وتنظيم زيارة تفقدية للجنة �ملنظمة 
�للجنة  قافلة  و���ش��ول  قبل  �لأخ���رية  �للم�شات  لبحث  �ملعاونة  و�للجان 

�ملنظمة و�مل�شاركني.
للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  بني  �ملتجدد  �لتعاون  �لجتماع  كما بحث 
�شوف  �ل��ت��ي  "دي مارين"  ه���ارب���ور مم��ث��ل��ة يف  دب���ي  �ل��ب��ح��ري��ة وو�ج���ه���ة 
بعد  �مل�شاركني  ل�شتقبال  �ل�شباق  قرية  ومقر  �لتتويج  مكان  ت�شت�شيف 
نهاية �ل�شباق حيث �أكد حممد �لريامي ترحيبهم �لكبري باحلدث للعام 

�لثاين على �لتو�يل.

ن�صخة خا�صة لـ »مقاتلو ال�صعب الكوبية« يف �صيافة دبي يونيو القادم

ناق�ست خطط العمل مع ال�سركاء والداعمني

تنظيمية �صباق القفال 31 تطمئن على حت�صريات احلدث
حممد حارب: نعمل بروح الفريق الواحد لتاأمني �سالمة امل�ساركني

•• دبي -الفجر

 �شارك �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم برئا�شة �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
�لنعيمي، رئي�س �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم، يف كوجنر�س �لحتاد 
�لآ�شيوي �ل�32، �لذي عقد بتقنية �لت�شال �ملرئي "عن بعد" ظهر 
�أم�س �لأربعاء و�شارك يف �لجتماع �أي�شاً عبد �هلل نا�شر �جلنيبي 
�لنائب �لأول لرئي�س �لحت��اد، رئي�س ر�بطة �ملحرتفني، وحممد 

عبد�هلل هز�م �لظاهري �لأمني �لعام لاحتاد.
رئي�س  �إب��ر�ه��ي��م،  ب��ن  �شلمان  �ل�شيخ  بح�شور  �لكوجنر�س  وع��ق��د 
�إنفانتينو  ج��ي��اين  و�ل�شوي�شري  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �لآ���ش��ي��وي  �لحت���اد 

رئي�س �لفيفا، وح�شره جميع �لحتاد�ت �لوطنية يف �لقارة.
�لكبري  و�لعمل  �لآ�شيوي،  بالحتاد  بن حميد  ر��شد  �ل�شيخ  و�أ�شاد 
�لذي �شهدته �لكرة �لآ�شيوية خال �لأع��و�م �ملا�شية، ل �شيما يف 
جو�نب �لتطوير و�لنهو�س مبختلف �أوجه �لعمل �لفني و�لإد�ري 
عر�شها  مت  �لتي  �ملرفقة،  �لتقارير  ووف��ق  �لآ�شيوي،  و�لتنظيمي 

خال �جتماع �لكوجنر�س.
وكان �لحتاد �لآ�شيوي قد �ختار حممد عبد�هلل هز�م �لظاهري، 
�لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم، ملر�جعة وتدقيق حم�شر 

�جتماع �جلمعية �لعمومية .
لاحتاد  �مل��ايل  �لتقرير  على  �لأغلبية  مو�فقة  �لجتماع  و�شهد 

تعزيز  ناحية  م��ن  �شيما  ل  �إيجابية،  طفرة  �شهد  �ل��ذي  �ل��ق��اري، 
على  �حلا�شرة  �لحت���اد�ت  �أغلبية  مو�فقة  �شهد  كما  �لإي����ر�د�ت، 
دولة  �ختيار  �شاحية  �لآ�شيوي،  �لتنفيذي  �ملكتب  مينح  مقرتح 
�أعلنت  �ل��ت��ي  لل�شني،  ب��دي��ل��ة   ،2023 �آ���ش��ي��ا  ل��ك��اأ���س  م�شت�شيفة 
�ن�شحابها من �لتنظيم.  من جهته، �شدد �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
على �أن �حتاد �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يعمل يًد� بيد مع �شركائه 
يف �لحتاد �لآ�شيوي و�لفيفا، لا�شتمر�ر بالتطوير، مبا يتما�شى 
�لقوية  �لعاقات  ��شتمر�ر  عن  ف�شا  �لحت��اد،  ��شرت�تيجية  مع 
�إىل م�شاندة  �لقاري و�ل��دويل، م�شري�  و�ملتينة بينه وبني �لحتاد 

�لإمار�ت لكافة ملفات �لحتاد �لآ�شيوي .

را�صد بن حميد ُي�صارك يف كوجنر�س الحتاد الآ�صيوي الـ32
الفجر الريا�ضي
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�أحلق طائع �جلي�س �خل�شارة �لثانية تو�ليا و�لر�بعة هذ� �ملو�شم مب�شيفه 
�لزمالك �ملت�شدر وحامل �للقب عندما تغلب عليه -1�شفر مبلعب �لقاهرة 

�لدويل يف �ملرحلة �لتا�شعة ع�شرة من �لدوري �مل�شري لكرة �لقدم.
�لدقيقة  يف  �لوحيد  �مل��ب��ار�ة  ه��دف  بنينيانغبا  فيكتوري  �لنيجريي  و�شجل 

.70
خ�شارته  عقب  �لنت�شار�ت  �شكة  �ىل  بالعودة  �لنف�س  ميني  �لزمالك  وك��ان 
�ل�شابقة، لكنه �شقط جمدد� لي�شع �شد�رته  �ملرحلة  �إنبي �شفر2- يف  �مام 
�أم��ام مطارده  41 نقطة بفارق نقطتني  يف خطر حيث جتمد ر�شيده عند 
�أمام  نقاط  ثماين  وب��ف��ارق  موؤجلة،  م��ب��ار�ة  ميلك  �ل��ذي  بري�ميدز  �ملبا�شر 
غرميه �لتقليدي وو�شيفه �ملو�شم �ملا�شي �لأهلي �لذي ميلك خم�س مباريات 

موؤجلة بينها مو�جهته مل�شيفه �لبنك �لأهلي م�شاء �ليوم يف ختام �ملرحلة.

يف �ملقابل، رفع �جلي�س ر�شيده �ىل 26 نقطة و�شعد �إىل �ملركز �ل�شابع موؤقتا 
بفارق نقطتني �أمام �لبنك �لأهلي.

حافة  من  �شمري  لأحمد  بت�شديدة  بالتهديد  �ل��ب��ادئ  �جلي�س  طائع  وك��ان 
بت�شديدة من  عا�شور  �إم��ام  ورد  ع��و�د،  �حل��ار���س حممد  لها  ت�شدى  �ملنطقة 

خارج �ملنطقة بعيد� عن �ملرمى.
عر�شية  �إث��ر  ب�شام  حممد  مرمى  "�لون�س"  حمدي  حممود  ر�أ���ش��ي��ة  وعلت 
لأحمد �شيد "زيزو"، و�شدد �لأخري من د�خل �ملنطقة ��شطدمت بعلي �لفيل 

وهى يف طريقها �ىل �ل�شباك وحتولت �ىل ركنية.
ودفع �ملدرب �لربتغايل للزمالك جي�شو�لدو فالدو فريير� باملغربي �أ�شرف بن 
�شرقي و�لتون�شي �شيف �لدين �جلزيري على ح�شاب عمرو �ل�شعيد وحممد 
�ل�شدمة  لكن  �لهجوم،  لتن�شيط خط  �لثاين  �ل�شوط  "روقا" مطلع  ��شرف 

جاءت من �ل�شيوف �لذين هزو� �ل�شباك من هجمة مرتدة مرر على �إثرها 
�شمري كرة �ىل بنينيانغبا فانفرد بعو�د و�شددها على ي�شاره.

و�شغط �لزمالك �شعيا لدر�ك �لتعادل، و�شدد زيزو كرة قوية علت �لعار�شة، 
و�أخرى للجزيري �بعدها �ملد�فع م�شطفى �لزناري من خط �ملرمى.

4-3 مبلعب  �ل�شكندري  �لحت��اد  �شيفه  ف��وز� مثري� من  فيوت�شر  و�قتن�س 
�ل�شام.

عاطف  �أحمد  طريق  عن  نظيفة  بثاثية  �لول  �ل�شوط  يف  فيوت�شر  وتقدم 
و��شاف   ،)39( �ل�شفاق�شي  �أمي��ن  و�لتون�شي   )30( رفعت  و�أحمد   )25(
كرمي وليد "ندفيد" �لهدف �لر�بع )65(، فيما �شجل لاحتاد �ل�شكندري 

�بر�هيم ح�شن )63( و�لبديل �لغاين بنيامني برنارد بو�تينغ )72 و78(.
ر�شيد  وجتمد   ، �خلام�س  �ملركز  يف  نقطة   31 �إىل  ر�شيده  فيوت�شر  ورف��ع 

 19 عند  تو�ليا  و�لثانية  �ملو�شم  هذ�  �لثامنة  �خل�شارة  تلقى  �ل��ذي  �لحت��اد 
نقطة يف �ملركز �لثالث ع�شر.

��شهر، بفوزه على   6 �لغائبة منذ  �ملقا�شة نغمة �لنت�شار�ت  و��شتعاد م�شر 
مبلعب  "�أمو" )15(  ع���ادل  حممد  �شجله  وح��ي��د  ب��ه��دف  �جل��ون��ة  م�شيفه 
�لأول/�كتوبر  ت�شرين   31 منذ  للمقا�شة  �لأول  �لفوز  وهو  ب�شارة.  خريي 

�ملا�شي عندما تغلب على �جلونة �ي�شا )-2�شفر( يف �ملرحلة �لثانية.
وهو �لفوز �لثاين للمقا�شة هذ� �ملو�شم، و�لول حتت قيادة مدربه �جلديد 
لتدريب  و�ملنتقل  �مل�شتقيل من من�شبه  تامر م�شطفى  طارق حجاج خليفة 
�ل�شابع ع�شر، فيما  13 نقطة يف �ملركز  �ملقا�شة ر�شيده �ىل  �جلونة. ورفع 
تلقى �جلونة �خل�شارة �لر�بعة تو�ليا وجتمد ر�شيده عند 17 نقطة فرت�جع 

�ىل �ملركز �خلام�س ع�شر.

•• اأبوظبي - وام:

و�لع�شرين من  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �ل��ث��اث��اء  �لأول  �أم�����س  �ختتمت 
7 مباريات يف  �إقامة  و�لتي �شهدت  �لقدم،  �أدن��وك للمحرتفني لكرة  دوري 
يوم و�حد، وجاءت �لنتائج �إيجابية يف جميع مباريات �جلولة فلم تخرج �أي 
مو�جهة بنتيجة �لتعادل �ل�شلبي، ومن �أبرز مامح تلك �جلولة �أنها �أعلنت 
�إىل دوري �لدرجة �لأوىل، بعد خ�شارته  ر�شميا عن هبوط فريق �لإم��ار�ت 
�أمام �لعروبة بهدف دون مقابل. ومل يتبق لفريق �لإمار�ت �شوى مبار�تني، 
ولديه 10 نقاط فقط ما يعني �أنه يف حال �لفوز يف �ملبار�تني �ملتبقيتني لن 
يتمكن من �لو�شول لر�شيد فريق �لعروبة �لثالث ع�شر 17 نقطة، و�لذي 

�نح�شرت بطاقة �لهبوط �لثانية بينه وبني �لظفرة �شاحب ترتيب �لثاين 
�لإمار�ت  �أنباء  وكالة  تر�شد  �لتايل  �لتقرير  ويف  نقطة.  ع�شر بر�شيد 18 
"و�م" �أبرز �أرقام و�إح�شائيات �جلولة .. و�شهدت مباريات �جلولة ت�شجيل 
كان �أكرثهم بلقاء عجمان و�لو�شل �لذي �نتهى بفوز عجمان 4  هدفا   18
�لن�شر،  مع  �لعني  مبار�تي  كانت  بينما  �أه��د�ف،   6 مبجموع  وذل��ك   -2
و�لعروبة مع �لإمار�ت �لأقل بو�قع هدف يف كل منهما .. كما �شجل �لاعبني 
عجمان  لعب  جا�شم  �شعيد  كان  حيث   ،18 �أ�شل  من  هدفا   17 �لأجانب 
�ملو�طن �لوحيد �لذي �شجل يف �جلولة. ويف ما يتعلق بالأهد�ف من ركات 
�جلز�ء فقد �شهدت �جلولة ت�شجيل 4 �أهد�ف من ركات جز�ء، كانت لكل 
من يوري �شيز�ر لعب �شباب �لأهلي يف مرمى �لظفرة، وهدفان لرفائيل 

�لعروبة يف  دوب��اول لع��ب خورفكان يف مرمى �جلزيرة وعلي م��دن لع��ب 
مرمى �لإمار�ت. وكان لفتا �أن فريق عجمان �لذي ��شتطاع �أن يلحق بفريق 
 10 �لو�شل �خل�شارة �لأوىل على ملعبه يف �لعام �حلايل، وكذلك حتقيقه 
"�لن�شر  12 نقطة على ماعب فرق بر دبي هذ� �ملو�شم  �أ�شل  نقاط من 
و�لو�شل" حيث تعادل مع �لو�شل يف لقاء �لدور �لأول، وفاز عليه يف �لدور 
�لثاين، بينما فاز على �لن�شر يف �لدورين �لأول و�لثاين. وحول �لبطاقات 
�ل�����ش��ف��ر�ء ف��ق��د ���ش��ه��دت �جل��ول��ة �إ���ش��ه��ار 25 ب��ط��اق��ة ���ش��ف��ر�ء، وبطاقتني 
حمر�وتني، كانتا من ن�شيب كل من عبد �هلل �شاملني لعب �لوحدة، ومامادو 
كوليبايل لعب �جلزيرة. وعلى �لرغم من عدم ت�شجيله �أي �أهد�ف �إل �أن 
بر�شيد  �لهد�فني  لرتتيب  �شد�رته  على  حافظ  �لعني  لعب  كودجو  لبا 

14 هدفا. وخال  �لوحدة بر�شيد  لعب  خريبني  عمر  يليه  هدفا،   25
�جلولة �أي�شا ��شتطاع فريق خورفكان �لفوز على �جلزيرة و�أن يوؤمن بقاوؤه 
 25 �أدن��وك للمحرتفني بعدما رفع ر�شيده �إىل �لنقطة  يف م�شابقة دوري 
يف �ملركز �حلادي ع�شر. وجاء جدول ترتيب �جلولة عقب �خلتام كالتايل: 
و�لوحدة  نقطة،   51 ثانيا  �ل�شارقة  نقطة،   61 ب�  �ل�شد�رة  يو��شل  �لعني 
 36 خام�شا  �لأهلي  �شباب  نقطة،   45 ر�بعا  �جلزيرة  نقطة،   49 ثالثا 
32 نقطة، �لو�شل ثامنا  �لن�شر �شابعا  32 نقطة،  نقطة، عجمان �شاد�شا 
32 نقطة، بني يا�س تا�شعا 30 نقطة، كلباء عا�شر� 27 نقطة، خورفكان 
ع�شر  ثالث  �لعروبة  نقطة،  حادي ع�شر 25 نقطة، �لظفرة ثاين ع�شر 18 

نقاط.  10 ع�شر  ر�بع  �لإمار�ت  نقطة،   17

�مل�شنف  ميدفيديف  د�نييل  تعر�س 
6-2 و6-7  �لثاين عاملياً للخ�شارة 
يف  جا�شكيه  ري�����ش��ار  �لفرن�شي  �أم���ام 
بطولة جنيف �ملفتوحة للتن�س بعد 
عودته للم�شاركة يف بطولت لعبي 
�أم�شى  �أن  بعد  �ملحرتفني،  �لتن�س 
يتعافى عقب خ�شوعه  �أ�شابيع  �شتة 

جلر�حة فتق.
وك����ان �ل��رو���ش��ي م��ي��دف��ي��دي��ف بطل 
�أم����ري����ك����ا �مل���ف���ت���وح���ة ق����د غ�����اب عن 
بعد خ�شوعه جل��ر�ح��ة يف  �مل��اع��ب 
�أعقاب دور �لثمانية لبطولة ميامي 

�ملفتوحة.
�ل��ب��ال��غ م���ن �لعمر  �ل���اع���ب  وب�����د� 
عاماً بعيد�ً عن م�شتو�ه يف �أول   26
مبار�ة له بعد �لعودة، وكان جا�شكيه 
يف حالة تاألق، حيث و��شل �ل�شغط 
يف  �ل��رو���ش��ي  مناف�شه  ع��ل��ى  للتغلب 
يتقدم  �أن  ق��ب��ل  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 

�ملجموعة �لثانية. يف   1-3
�إيقاعه  �إىل  م��ي��دف��ي��دي��ف  وو����ش���ل 
باإر�شال  ث��م  ق��وي��ة  �أم��ام��ي��ة  ب�شربة 
�لثاثة  ب����الأ�����ش����و�ط  وف�����از  ق�����وي، 
�إظهار ملحات  ب��د�أ يف  �أن  �لتالية بعد 
�ل��ذي كان يقدمه قبل  من م�شتو�ه 
خ�����ش��وع��ه ل��ل��ج��ر�ح��ة وب����د�أ ي�شغط 
فا�شلة،  جمموعة  خو�س  �أج��ل  من 
لكن جا�شكيه �نت�شر 7-5 يف �شوط 

ك�شر �لإر�شال.
جا�شكيه  ح��ق��ق  �ل��ن��ت��ي��ج��ة،  وب���ه���ذه 
منذ  �لأول  ف�������وزه  ع�����ام�����اً(   35(
�أول  ب��ني  م��ن  لع��ب  على   2005
و�شمن  �لعاملي  �لت�شنيف  يف  �ثنني 

مكاناً يف دور �لثمانية حيث �شيلتقي 
�أو  ت�شيكيناتو  ماركو  �لإي��ط��ايل  مع 

�لبولندي كميل ماي�شاك.
و�شيدخل ميدفيديف، �لذي بلغ دور 
�لثمانية يف بطولة فرن�شا �ملفتوحة 

�لعام  م�����ش��ريت��ه  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�مل��ا���ش��ي، ب��ط��ول��ة ه���ذ� �ل��ع��ام و�لتي 
دون  �مل��ق��ب��ل،  �لأح����د  ي���وم  �شتنطلق 
��شتعد�د "كاف" ب�شبب قلة �ملباريات 

�لتي خا�شها يف �لفرتة �لأخرية.

•• دبي-وام:

يف  للم�شاركة  ��شتعد�د�ته  �لإلكرتونية  لاألعاب  �لوطني  منتخبنا  يو��شل 
دورة �لألعاب �خلليجية بالكويت من خال �إقامة مع�شكرين �أحدهما يف دبي 
و�لثاين يف �لكويت، حيث تنطلق مناف�شات �لألعاب �لإليكرتونية يف 23 مايو 

�جلاري.
و�أو�شح �شعيد �لطاهر �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت للريا�شيات �للكرتونية 
�أن م�شاركة منتخب �لإمار�ت �شتكون من خال 7 لعبني ميثلون فريقني، 
وخليفة  �مل��ن�����ش��وري،  بطي  ه��م  5 لع��ب��ني،  ب��و�ق��ع  �لأ���ش��اط��ري،  للعبة  �لأول 
�ل��ظ��اه��ري، وع��ي�����ش��ى �ل��ظ��اه��ري، وحم��م��د �مل��ط��رو���ش��ي، وف���ار����س �ملزروعي، 
�أحمد  هما  �ثنني  باعبني  في�شارك  �ل��ق��دم  ك��رة  للعبة  �ل��ث��اين  �لفريق  �أم��ا 
و�لإد�ري  مدربه  لديه  فريق  كل  �أن  �إىل  لفتا  �حلمادي،  و�شامل  �ل�شويدي، 
�خلا�س به. وتنطلق مناف�شات كرة �لقدم يف 23 مايو �جلاري، بينما تنطلق 
24 من �ل�شهر نف�شه، حيث �شتكون �مل�شاركة  مناف�شات لعبة �لأ�شاطري يوم 

�حتاد  تاأ�شي�س  عقب  خارجية  بطولة  يف  ل��اإم��ار�ت  نوعها  م��ن  �لأوىل  ه��ي 
منتخبنا  مباريات  بجدول  يتعلق  وفيما  �للكرتونية.  للريا�شات  �لإم���ار�ت 
�أن  �لإلكرتونية،  للريا�شيات  �لإم��ار�ت  �لعام لحتاد  �لأم��ني  �أو�شح  �لوطني 
21 مايو �جلاري لتحديد  �شيعقد يوم  للعبة  �لفنية  هناك �جتماعا للجنة 
�آلية �مل�شاركة جلميع �ملنتخبات �مل�شاركة وهي �لإمار�ت و�ل�شعودية و�لكويت 
وعمان وقطر و�لبحرين وبالن�شبة لتفا�شيل مع�شكري دبي و�لكويت �أو�شح �أن 
مع�شكر دبي خم�ش�س لفريق لعبة �لأ�شاطري حيث يبد�أ �ملع�شكر يوم غد 19 
مايو، وي�شتمر حتى يوم 22 من �ل�شهر نف�شه على �أن يعقبه �ل�شفر ��شتعد�د�، 
�أما فريق كرة �لقدم فيغادر �إىل �لكويت �ليوم �خلمي�س، لإقامة  للم�شاركة، 
مع�شكر ملدة يومني �أي�شا هناك قبل �نطاقة �ملناف�شات من �أجل �لتعرف على 
�لنظام �للكرتوين للبطولة. و�أ�شار �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت للريا�شات 
�أي�شا ممثلني لاإمار�ت يف �لبطولة وهما �شعيد  �أن هناك  �إىل  �لإلكرتونية 
�لكتبي، وحممد �لكربي، من خال �للجنة �لفنية، موؤكد� �أن �جلميع ي�شعى 

لرفع علم �لدولة يف �لدورة �خلليجية وحتقيق �أف�شل نتائج.

طالئع اجلي�س يلحق اخل�صارة الثانية تواليا بالزمالك 

اجلولة 24 من دوري املحرتفني .. فريق الإمارات اإىل دوري الدرجة الأوىل وانتفا�صة قوية خلورفكان وعجمان

رابطة الدوري الإجنليزي تعطي موافقة 
م�صروطة على بيع ديربي كاونتي

جا�صكيه يف�صد عودة ميدفيديف اإىل 
املالعب يف بطولة جنيف 

منتخبنا لالألعاب الإلكرتونية ي�صتعد 
للخليجية مبع�صكرين يف دبي والكويت 

�مل�شروطة على  �لقدم مو�فقتها  �لإجنليزي لكرة  �ل��دوري  ر�بطة  �أعطت 
نادي  كري�س كري�شرن لا�شتحو�ذ على  �لأمريكي  �لأعمال  �ق��رت�ح رجل 

ديربي كاونتي.
حتت  و�شعه  عقب  �لإجنليزي  �لنادي  �شوؤون  ت�شيري  على  �لقائمون  قال 
�حلر��شة �إنهم "تبادلو� عقود بيع �لنادي مع �مل�شرتي، مع توقع �كتمال 

�ل�شفقة بحلول 31 مايو- �أيار �جلاري".
�لإجنليزي لكرة  �ل��دوري  ر�بطة  �إد�رة  "جمل�س  بيان  �لر�بطة يف  وقالت 
�أع��ط��ى �ل��ي��وم مو�فقته �مل�����ش��روط��ة على �ل���ش��ت��ح��و�ذ �مل��ق��رتح من  �ل��ق��دم 
�شبورت�س  كري�س كري�شرن )9�شي.كيه  عليها  ي�شيطر  �لتي  �ل�شركة  قبل 

هولدينجز ليمتد( على نادي ديربي كاونتي لكرة �لقدم.
كري�شرن  �ل�شيد  ل�شتكمال  تخ�شع  �لنهائية  �ملو�فقة  ف��اإن  "وبالتايل، 
لتفاق �شر�ء �لأ�شول و�ل�شفقة �لتي يتم �بر�مها حاليا فيما يتعلق بعقد 

."2022 مايو  �إيجار �ل�شتاد بحلول 31 

على  �ملفرو�شة  �حل��ر����ش��ة  على  �لإ���ش��ر�ف  تتوىل  �لتي  كو�نتوما  وق��ال��ت 
ديربي كاونتي �إن "�ل�شفقة �شتكتمل يف حال بيع �لإ�شتاد ومو�فقة ر�بطة 

�لدوري �لإجنليزي و�حل�شول على مو�فقة �لد�ئن".
وقال كري�شرن، �لذي مت �ختياره كاأف�شل �شاخب عر�س يف �أبريل ني�شان 
�إع��ادة بناء �لفريق �لذي  �إن فريق �لعمل معه �شريكز �لآن على  �ملا�شي، 

هبط �إىل �لدرجة �لثالثة �ل�شهر �ملا�شي.
للجميع  م��وؤمل��ة  ف��رتة  "كانت  تويرت  على  ع��ام��اً(   34( كري�شرن  وق��ال 
�أن  �أ�شعب �شفقة يجب  تكون هذه هي  �أن  �آم��ل يف  �أنني  �لقول  وبو�شعي 

�أبرمها منذ فرتة طويلة جد�ً".
يقوده  �ل���ذي  دي���رب���ي،  ر���ش��ي��د  م��ن  نقطة   21 �إج��م��ال��ي��ه  م��ا  ومت خ�شم 
عقوبتني  يف  �ل�شابق،  يونايتد  ومان�ش�شرت  �إجن��ل��رت�  مهاجم  روين  وي��ن 
منف�شلتني بعد و�شعه حتت �حلر��شة وملخالفته �للو�ئح �ملالية يف مطلع 

�ملو�شم �حلايل كما مت منعه من �إبر�م تعاقد�ت.

�أنه متت مقاربة باده  ك�شف رئي�س �لحتاد �لياباين لكرة �لقدم كوزو تا�شيما 
تد�عيات  ب�شبب  �ل�شني  �ن�شحاب  بعد   2023 ��شيا  كاأ�س  ��شت�شافة  �أج��ل  من 

فريو�س كورونا.
�ل�شيوي  �لحت��اد  �أن  تا�شيما  عن  �شبورت�س" �ليابانية  "نيكاي  �شحيفة  ونقلت 
�لقارية، وقال يف  �لياباين لإمكانية تنظيم �لبطولة  للعبة تو��شل مع �لحتاد 
�شيكون  �لبطولة،  ��شت�شافة  لليابان  قدر  �إذ�  مقاربتنا.  "لقد متت  �ل�شدد  هذ� 

�لأمر مثري� دون �أدنى �شك".
و�عتذرت �ل�شني عن عدم ��شت�شافة كاأ�س �آ�شيا ب�شبب تد�عيات جائحة كوفيد-

ما �أعلن �لحتاد �لقاري �ل�شبت �ملا�شي، يف وقت تكافح �لباد �أ�شو�أ  ح�شب   ،19
�نت�شار لفريو�س كورونا منذ بدء فرتة تف�شيه.

وكان من �ملقرر �أن تقام �لبطولة يف 10 مدن خال �لفرتة من 16 حزير�ن/
24 منتخباً، وذلك بعد �ختيار  2023 مب�شاركة  16 متوز/يوليو  �إىل  يونيو 

�لجتماع  خ��ال   2019 حزير�ن/يونيو   5 يف  �ل�شت�شافة  �أج��ل  م��ن  �ل�شني 
�ل�شتثنائي للجمعة �لعمومية يف باري�س.

�لتاأجيل،  �و  �للغاء  و�جهت  �ل�شني  �أح��د�ث يف  �شل�شلة  �إىل  �آ�شيا  كاأ�س  وت�شاف 
�أبرزها دورة �لألعاب �لآ�شيوية "هانغجو 2022" �لتي كانت مقررة يف �أيلول/

�شبتمرب، على بعد 200 كلم من �شنغهاي �ملت�شررة من �جلائحة.
وكانت منتخبات �ل�شني )كونها �مل�شيفة �شابقاً( و�ليابان و�شوريا وقطر وكوريا 
وفيتنام  وعمان  و�ل��ع��ر�ق  و�ل�شعودية  و�لإم����ار�ت  و�إي���ر�ن  و�أ�شرت�ليا  �جلنوبية 
ت�شتكمل ت�شفيات  �ن  �ملقرر  �لبطولة، فيما من  تاأهلها �ىل  ولبنان، قد �شمنت 

�لدور �لثالث بني 8 و14 حزير�ن/يونيو بنظام �لتجمع.
�ل�شعودية  �أم��ام  �للقب )4(  �ح��ر�ز  بعدد مر�ت  �لقيا�شي  �لرقم  �ليابان  وحتمل 
2019 يف  ع���ام  ت��اري��خ��ه��ا  �لأول يف  �ل��ل��ق��ب  ق��ط��ر  �أح����رزت  فيما  و�إي�����ر�ن )3(، 

�لإمار�ت.

اليابان توؤكد مقاربتها ل�صت�صافة كاأ�س اآ�صيا 2023
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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول �إن فر�شة خطف فريقه لقب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 
لكرة �لقدم من مان�ش�شرت �شيتي يف �جلولة �لأخرية يوم �لأحد �ملقبل "غري حمتملة لكنها 

ممكنة".
2-1 على م�شيفه �شاوثامبتون لي�شبح على بعد نقطة و�حدة خلف �شيتي  وفاز ليفربول 

يف  وولفرهامبتون  على  للفوز  ليفربول  ويحتاج  �لأخ���رية.  �جلولة  قبل 
على  �شيتي  مان�ش�شرت  ينت�شر  و�أل  "�لأنفيلد"  ليفربول  معقل 

�شيفه �أ�شتون فيا.
قائد  ج��ري�رد  �شتيفن  �مل��درب  بقيادة  فيا،  �أ�شتون  ويلعب 

ليفربول �ل�شابق، �أمام برينلي �ملتعرث، يوم �خلمي�س، قبل 
�مل��درب بيب  �إىل ملعب �لحت��اد ملو�جهة فريق  �لتوجه 

غو�رديول.
2020، و�لذي  �ل��دوري يف  بلقب  �لفائز  وق��ال كلوب 
غري  مم��ك��ن،  "�إنها  تاريخية:  برباعية  للفوز  ي�شعى 

حمتملة لكنها ممكنة. وهذ� يكفي".
"بالتاأكيد غري حمتملة  �لأمل��اين  �مل��درب  و�أ���ش��اف 

�أمام  �أر�شه  على  �شيلعب  �شيتي  لأن 
يخو�س  �ل�����ذي  ف��ي��ا  �أ����ش���ت���ون 

مبار�ة يوم �خلمي�س. �شتكون 
مبار�ة �شعبة �أمام برينلي 

يكافح  �ل�����ذي 

للهروب من �لهبوط".
و�أ�شاف م�شري� �إىل �إبعاد جون �شتونز �لكرة من على خط �ملرمى يف مبار�ة �شيتي وليفربول 
يف 2019 "لكنها كرة �لقدم. �أتذكر عندما فاز �شيتي باللقب )يف 2019(، كان ب�شبب 11 

مليمرت�".
و�أ�شار كلوب �إىل �أنه يتوقع �أجو�ء حما�شية يف �أنفيلد يف �جلولة �لأخرية.

وقال "لو �أر�د �لبع�س �أن ن�شبح �أبطال، فيجب علينا �لفوز �أول وح�شول �أ�شتون فيا على 
نقطة و�حدة من �شيتي".

وتابع "كلنا نعلم �أننا لن ن�شت�شلم. �شنحاول، �شتكون مبار�ة على �أر�شنا، مبار�تنا �لأخرية 
على ملعبنا يف �ملو�شم. �لأجو�ء �شتكون ��شتثنائية و�شنحاول ��شتغالها".

�لأحيان.  بع�س  يف  معقدة  ت�شبح  �لقدم  كرة  بعملنا.  �لقيام  علينا  "يجب  و�أ�شاف: 
�أ�شتون فيا �شيلعب يوم �خلمي�س ثم �لأحد. �شرنى لكن يجب علينا �لرتكيز على 

�أنف�شنا".
بركات  ت�شيل�شي  على  تغلب  �ل��ذي  �لفريق  ت�شكيلة  من  ت�شعة  كلوب  يورغن  و�أر�ح 
�لرتجيح يف نهائي كاأ�س �لحتاد �لإجنليزي يوم �ل�شبت �ملا�شي حيث غاب فريجيل فان 

ديك وحممد �شاح لاإ�شابة �إىل جانب جمموعة �أخرى متت �إر�حتها.
وبد� �لقر�ر حمل ت�شاوؤل عندما تقدم �شاوثامبتون يف �لدقيقة 13 بو��شطة هدف ر�ئع 

من ناثان ريدموند.
ومت �إلغاء هدف �شجله روبرتو فريمينو، �لذي قاد خط �لهجوم يف غياب �شاديو ماين، 
من �شربة ر�أ�س بد�عي �لت�شلل مع �شعي �ل�شيوف للعودة ب�شرعة �إىل �أجو�ء �ملبار�ة.
�أوروبا  �أبطال  دوري  نهائي  ري��ال مدريد يف  �شيو�جه  �ل��ذي  ليفربول،  لكن 
يوم 28 مايو �جلاري، تعادل بعدها بنحو 14 دقيقة بو��شطة تاكومي 
�لدوري  �لفريق يف  �لبد�ية لأول مرة مع  لي�شارك منذ  مينامينو، 
�لقائم  ب��اجت��اه  ق��وي��ة  ت�شديدة  �أط��ل��ق  �أن  بعد  �شهر�   18 منذ 
�لقريب. و��شطر كلوب ل�شتبد�ل �ملد�فع جو غوميز، �لذي 
تعرثت م�شريته مع ليفربول ب�شبب كرثة �لإ�شابات، بني 
نهاية  قبل  �لكاحل  يف  لإ�شابة  تعر�شه  بعد  �ل�شوطني 

�ل�شوط �لأول مبا�شرة.
من  �شاوثامبتون  خ���روج  �إىل  �ل��ت��ع��ادل  ه��دف  و�أدى 
�لثاث  �لنقاط  ليفربول  ليقتن�س  �للقاء  �أج���و�ء 
ركنية  رك��ل��ة  ت�شيميكا�س  كو�شتا�س  نفذ  عندما 
ل��ي��ق��اب��ل��ه��ا ج��وي��ل م��ات��ي��ب ب�����ش��رب��ة ر�أ������س يف 

�ل�شباك.
�لعر�س  ����ش���اوث���ام���ب���ت���ون  ي���ق���دم  ومل 
ليفربول  ي���و�ج���ه  ومل  م��ن��ه  �مل���اأم���ول 
�شعوبة كبرية فيما تبقى من �ملبار�ة 
ي��ك��ون يوما  �أن  مل���ا مي��ك��ن  ����ش��ت��ع��د�د� 

ختاميا للمو�شم يت�شم بالتوتر.
عاما(،   36( م��ي��ل��رن  جيم�س  و�أ����ش���اد 
و�لذي �شارك منذ �لبد�ية مع ليفربول 
بالاعبني  �مل���و����ش���م،  ه����ذ�  ن����ادر  ح����دث  يف 
مع  بها  تعاملو�  �ل��ت��ي  و�ل��ط��ري��ق��ة  �لحتياطيني 
"�إنهم لع��ب��ون ر�ئ��ع��ون. رمب��ا مل يقدمو�  �ل��ل��ق��اء. وق���ال 
نف�س �مل�شتوى �ملطلوب )يف مثل هذه �ملباريات( لكنك ت�شاهد 
روؤي��ة ذلك  �لتدريبات كل يوم وميكن للجميع  م�شتو�هم يف 

عندما �حتاج �لفريق لهم.
�لنادي.  خ�شو�شية وكذلك  وحتمل  متميزة  جمموعة  "�إنها 
نقاتل حتى �لنهاية ونو��شل �ل�شعي. كل ما ميكننا فعله هو �أن 

من�شي قدما �إىل �أبعد مدى".

ق���اد ج��ي��م��ي ب��ات��ل��ر ف��ري��ق��ه ميامي 
هيت �إىل ح�شم �ملو�جهة �لأوىل يف 
�ل�شرقية  للمنطقة  �لنهائي  �لدور 
�لأمريكي  �ل�����ش��ل��ة  ك����رة  دوري  يف 
بو�شطن  �شيفه  �أم��ام  للمحرتفني 
بت�شجيله   107-118 �شلتيك�س 

. نقطة   41
و�شاهم باتلر ب�شكل كبري يف �لعودة 
�لثاين  �ل�شوط  يف  مليامي  �لقوية 
�لربع  يف  خ�����ش��و���ش��ا  �مل����ب����ار�ة  م���ن 
 14-39 ك�����ش��ب��ه  �ل������ذي  �ل���ث���ال���ث 
�أف�شليتهم  �ل�شيوف  بعدما فر�س 
ثماين  ب���ف���ارق  �لأول  �ل�����ش��وط  يف 

نقاط )54-62(.
وح��ق��ق ب��ات��ل��ر ت�����ش��ع م��ت��اب��ع��ات مع 
خ��م�����س مت���ري���ر�ت ح��ا���ش��م��ة و�رب����ع 
�ل��ب��دي��ل تايلر  ���ش��رق��ات، و�أ����ش���اف 
ثماين  م�����ع  ن���ق���ط���ة   18 ه�������ريو 
م���ت���اب���ع���ات، وغ���اي���ب ف��ن�����ش��ن��ت 17 

نقطة.
�لر�ئع  �أد�ئ�������ه  ع��ل��ى  ب��ات��ل��ر  وع���ل���ق 
�ل����رد،  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ت��ع��ني  "كان  ق���ائ���ا 
وه���ذ� م��ا غ��ريَّ �لأم����ور. ك��ان يجب 
من  �لكثري  بذلنا  ب��ق��وة.  نلعب  �أن 
مرهقة  م��ب��ار�ة  كانت  لقد  �جلهد. 

)�شلتيك�س(.  �لاعبني  �شد هوؤلء 
مرة  كل  يف  كذلك  �لأم��ر  و�شيكون 

نلتقي فيها".
�شهلة  �مل����ب����ار�ة  "جعلنا  و�أ�����ش����اف 
وب�شيطة و��شتفدنا من �أخطائهم. 
ه���ذ� م��ا ت��غ��ري يف �ل�����ش��وط �لثاين. 
���ش��يء. و����ش��ل��ت لعب  �أي  �أغ���ري  مل 
�ل�شحيحة.  بالطريقة  �ل�شلة  كرة 
متاحا،  �أك�����ون  ع��ن��دم��ا  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

و�لتمرير للزميل غري �ملر�قب".
وحاول �شلتيك�س �لذي تاأثر بغياب 
�ل�شابة  ب�شبب  �شمارت  ماركو�س 
بروتوكول  ب�شبب  ه���ورف���ورد  و�آل 
يف  �ملوقف  ت��د�رك  "كوفيد19-"، 
�لأخ��ري حيث دخله متخلفا  �لربع 
بفارق 17 نقطة )76-93(، لكن 
دون جدوى رغم ح�شمه يف �شاحله 

.25-31
و���ش��رب ج��اي�����ش��ون ت��ات��وم ب��ق��وة يف 
 21 ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه  �لأول  �ل�������ش���وط 
�لربعني  �أعلى غلة له يف  نقطة يف 
�لحرت�فية  م�شريته  يف  �لأول����ني 
�كتفى  �لإق�شائية، لكنه  �لأدو�ر  يف 
ب��ت�����ش��ج��ي��ل رم��ي��ت��ني ح��رت��ني فقط 
ي�شيفه  �أن  قبل  �ل��ث��ال��ث  �ل��رب��ع  يف 

�شت نقاط يف �لربع �لأخري منهيا 
�شفوف  يف  م�شجل  �أف�شل  �مل��ب��ار�ة 
مع  نقطة   29 بر�شيد  �شلتيك�س 

و���ش��ت مترير�ت  م��ت��اب��ع��ات  ث��م��اين 
حا�شمة.

و�أ�شاف جايلن بر�ون "د�بل د�بل" 

و10  ن��ق��ط��ة   24 م����ع  ل��ل��خ��ا���ش��ر 
م��ت��اب��ع��ات، وروب����رت ول��ي��ام�����س 18 
و�لبديل  متابعات  ت�شع  مع  نقطة 

بايتون بريت�شارد 18 نقطة.
و�شهدت �ملبار�ة هجمات مرتدة من 
 20 �ىل  ع��دده��ا  و���ش��ل  �لفريقني 

ت�شع  منها  هيت  مليامي   12 بينها 
يف �ل�����ش��وط �ل��ث��اين م��ق��اب��ل ثماين 

هجمات مرتدة ل�شلتيك�س.
وت����األ����ق جن���م ه��ي��ت ب����ام �أدي���ب���اي���و، 
�شاحب 10 نقاط فقط يف �ملبار�ة، 
يف �لهجمات �ملرتدة بت�شديه لأربع 

حماولت لل�شيوف.
يف �ملقابل، قال مدرب ميامي هيت 
"�لاعبون  ���ش��ب��وي��ل�����ش��رت�  �إري������ك 
نهاية  يف  حقا  �أم��ل  بخيبة  �أ�شيبو� 
�ل�شوط �لأول، بالكاد كنت بحاجة 
�جلميع  ك���ان  ���ش��يء.  �أي  ق���ول  �إىل 
تركيزنا  م�����ن  ح����ًق����ا  حم���ب���ط���ني 

وجهودنا �لدفاعية".
�فتقد  �ل���ذي  �شبويل�شرت�  و�أ����ش���اد 
�لآخ��ر كايل  فريقه خدمات جنمه 
قائا:  ب��ب��ات��ل��ر  �مل�������ش���اب،  لوري 
يف  �جل��م��ي��ع  ج��ي��م��ي  �أل���ه���م  "لقد 
م��رة عندما  ك��ل  �لثالث. يف  �ل��رب��ع 
كنا بحاجة �إىل �لتحكم �أو ت�شجيل 
�لقر�ر  �ت��خ��اذ  �أو  حا�شمة،  رم��ي��ات 
�أ�شابع  ب�شمات  ك��ان��ت  �ل�شحيح، 

جيمي عليها".
�شلتيك�س  م��درب  �أع��رب  �ملقابل،  يف 
��شتيائه خل�شارة  �أودوك��ا عن  �إميي 

يف  �رب���اع  ثاثة  ك�شبه  بعد  فريقه 
�ملبار�ة.

وق����ال �أودوك������ا �ل����ذي ج���رد فريقه 
�لعماق  وجنمه  باك�س  ميلووكي 
�أنتيتوكومنبو  ي��ان��ي�����س  �ل��ي��ون��اين 
�لنهائي  ن�����ش��ف  يف  �ل���ل���ق���ب  م����ن 
)ربع نهائي �ل��دوري( "لقد فقدنا 
رباطة جاأ�شنا يف �لربع �لثالث. من 
بعد  �لنتيجة  يف  �ل���ع���ودة  �ل�����ش��ع��ب 
 39-14 �لثالث  �ل��رب��ع  خ�شارتنا 
بت�شجيل حماولتني من  و�كتفائنا 
�لبدنية  ل��ل��ي��اق��ة  ك���ان   .15 �أ���ش��ل 
لقد  �لنتيجة.  ح�شم  يف  كبري  دور 
فر�شو� �إر�دتهم. يف �لربع �لأخري، 
نقاط  ث��م��اين  �إىل  �ل��ف��ارق  قل�شنا 
من  ز�دو�  ل��ك��ن��ه��م  ن���ق���اط،  وت�����ش��ع 
كثافتهم مرة �أخرى. هذ� ما �شنع 
�لثانية يف  �ملبار�ة  وتقام   ." �لفارق 

ميامي �أي�شا �ليوم �خلمي�س.
ميامي  ب�����ني  �ل����ل����ق����اء  وي����ت����ج����دد 
وبو�شطن يف �إعادة لنهائي �ملنطقة 
�ل�شرقية لعام 2020 عندما ح�شم 
هيت �ل�شل�شة 4-2 يف طريقه �ىل 
�ل��ن��ه��ائ��ي �ل���ذي خ�����ش��ره ���ش��د لو�س 

�أجنل�س ليكرز.

باتلر يقود ميامي حل�صم املواجهة الأوىل �صد �صلتيك�س 

كلوب: فر�صة ليفربول للفوز بالربميريليغ 
غري حمتملة لكنها ممكنة

�أ����ش���اف �مل��ن��ت��خ��ب �ل��رب�زي��ل��ي �مل���د�ف���ع �ل�����ش��اب لنادي 
بر�غانتينو �لرب�زيلي، ليو �أورتيز، للقائمة �مل�شتدعاة 
ملو�جهتي كوريا �جلنوبية و�ليابان �لوديتني يف بد�ية 
�لتح�شري ملونديال 2022 بقطر يف نوفمرب)ت�شرين 

�لثاين( �ملقبل.
�لفني  �ملدير  ‘تيتي’،  بات�شي  ليوناردو  �أدي��ن��ور  وق��رر 
�ل�26 عاماً  ���ش��اح��ب  �ل��اع��ب  ����ش��ت��دع��اء  ل��ل��رب�زي��ل، 
28 لعباً  �إىل  �ل��ق��ائ��م��ة  ل��رتت��ف��ع  �ل���دف���اع،  ل��ت��دع��ي��م 
لهاتني �ملو�جهتني �لوديتني، رغم �أن قائمة �ملونديال 

�لنهائي �شت�شم 26 لعباً.
)ت�شيل�شي  ���ش��ي��ل��ف��ا  ت��ي��اغ��و  �إىل  �أورت����ي����ز  و���ش��ي��ن�����ش��م 
جريمان  ���ش��ان  )ب��اري�����س  وماركينيو�س  �لإجن��ل��ي��زي( 
�لإ�شباين(  مدريد  )ري��ال  ميليتاو  و�إي��در  �لفرن�شي( 
�لإجنليزي(،  )�أر���ش��ن��ال  �شانتو�س  دو����س  وغ��اب��ري��ي��ل 
�لذين مت ��شتدعائهم بالفعل ملبار�تي كوريا �جلنوبية 
يف �لثاين من يونيو )حزير�ن( �ملقبل، و�ليابان بعدها 

باأربعة �أيام.
ورغم �أن �لحتاد �لرب�زيلي مل يو�شح يف بيانه �شبب 
�لفنية  �للجنة  م��ن  �أع�����ش��اء  �أن  �إل  �ل���ش��ت��دع��اء،  ه��ذ� 
بع�س  �شعور  من  تخ�شى  باأنها  �أق��رت  ل�"�ل�شيلي�شاو" 
�لاعبني بالإرهاق �ل�شديد ب�شبب تو�يل �ملباريات مع 
�أنديتهم يف �لأمتار �لأخرية من �ملو�شم يف �لبطولت 

�ملختلفة.
من جانبه، �أكد �لاعب �ل�شاب عقب قر�ر �ل�شتدعاء 
"�شعيد  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عرب  ر�شالة  يف 

للغاية ب��ال��ت��و�ج��د جم���دد� م��ع ه��ذه �مل��ج��م��وع��ة. علي 
�ملهم  �لعام  �ملنتخب يف هذ�  �لآن مل�شاعدة  �لعمل بقوة 

للغاية".
وتعد هذه هي �ملرة �لثالثة �لتي ي�شتدعى فيها �ملد�فع 
�ل�شاب ل�"�لكناري"، حيث �أنه كان �شمن ح�شابات تيتي 
�لرب�زيلي  �حت�شنتها  �ل��ت��ي  �أم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  بطولة  يف 
�شيف �لعام �ملا�شي، ف�شًا عن مو�جهتي �لأرجنتني 

وبريو يف �لت�شفيات �ملوؤهلة للمونديال �لقطري.
 5 �ل��ع��امل  �شت�شم قائمة بطل  وب��الإ���ش��اف��ة لأورت��ي��ز، 
�لدوري  من  لعبني   3 مر�ت لهاتني �لوديتني �أي�شاً 
�لو�شط  ولع��ب  ويفرتون،  �حلار�س  وه��م  �لرب�زيلي، 
د�نيلو )ثنائي باملري��س(، ف�شا عن �لظهري �لأي�شر 

لأتلتيكو مينريو، جيلريمي �أر�نا.
�لقائمة  �شملتهم  �ل����ذي  �ل��اع��ب��ني  ع��ل��ى  و���ش��ي��ك��ون 
�لتوجه مبا�شرة لكوريا �جلنوبية يف 26 مايو )�أيار( 
نهائي  �شتخو�س  �لتي  �لعنا�شر  با�شتثناء  �جل���اري، 
دوري �لأبطال بني ليفربول �لإجنليزي وريال مدريد 

باري�س. يف  �جلاري  �ل�شهر  من  �لإ�شباين يوم 28 
�أم����ام  �آخ���رت���ني  م���ب���ار�ت���ني  "�لكناري"  و���ش��ي��خ��و���س 
�لأرجنتني و�ملك�شيك يف �شبتمرب )�أيلول( �ملقبل، قبل 

�لإعان عن �لقائمة �لنهائية للمونديال.
�لتي  �ل�شابعة  �ملجموعة  �شمن  �ل��رب�زي��ل  و�شتلعب 
�أي�شاً منتخبات �لكامريون و�شربيا و�شوي�شر�،  ت�شم 
ثم  �ل�شربي،  �ملنتخب  �أم���ام  �ل�شريط  �شتق�س  حيث 

�أمام �شوي�شر�، و�أخري�ً �شد "�لأ�شود غري �ملرو�شة". 

الربازيل ت�صتدعي مدافع براغانتينو 
ملواجهتي كوريا اجلنوبية واليابان

•• روما -وام:

�ملرحلة  �إىل  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات  �لإم�����ار�ت  ف��ري��ق  م��ع و���ش��ول ت�شكيلة 
مع�شكر  يف  و�حلما�س  �لثقة  م�شاعر  ت�شود  �إيطاليا،  جولة  من  �لعا�شرة 
يحتل  �إذ  �لدر�جني،  �ل��ذي قدمه عدد من  �لقوي  �لأد�ء  بف�شل  �لفريق 
�لفريق �ملركز �لثاين يف �لت�شنيف �لعام، ف�شًا عن �عتاء در�جيه ملن�شة 

�لتتويج 3 مر�ت حتى �لآن يف �ملر�حل �لت�شع �لأوىل.
فر�شه  تعزيز  من  متكَّن  �ل��ذي  �أمليد�  ج��و�و  على  �لآن  �لرتكيز  وين�شب 
بالفوز و�عتاء من�شة �لتتويج �لنهائية يف مرحلة فريونا يف 29 مايو 

�جلاري. فبعد �نطاقة �لفريق �لقوية، وبف�شل �أد�ئه يف �ل�شباق �جلبلي 
يف �ملرحلة �لتا�شعة �لتي فاز فيها باملركز �خلام�س، يحتل �أمليد� �لآن �ملركز 
خو�ن  مناف�شه  عن  ثانية   12 بفارق  متاأخر�ً  �لعام  �لت�شنيف  يف  �لثاين 

بيدرو لوبيز /تريك-�شيغافريدو/ �لذي يت�شدر �لت�شنيف.
نه من �نتز�ع �لقمي�س �لوردي  ويتطلع �أمليد� �إىل تقدمي عر�س قوي ميكِّ
ق��در�ت جنم  �لتي تنا�شب  �ملقبلة  �ملر�حل �جلبلية  من مناف�شه خو�ن يف 
17 �لتي تقام يف  �إىل   14 فريق �لإم���ار�ت، وهو يركز على �ملر�حل من 
نهاية هذ� �لأ�شبوع �جلاري، ومن �ملتوقع �أن تعزز فر�شه للفوز بقمي�س 

�لت�شنيف �لعام �لوردي.

�لقوي  �أد�ئ���ه  بف�شل  �لقتايل  �لأد�ء  ج��ائ��زة  على  ق��د ح�شل  �أمل��ي��د�  وك��ان 
�لأ�شو�ت.  من   75% على  ح�شل  �إذ  �جل��ول��ة،  من  �لتا�شعة  �ملرحلة  يف 
ومن �شاأن هذ� �مل�شتوى من �لعزمية �أن ي�شاعده يف �ملر�حل �ملتبقية من 
و�عتاء  �ل��ف��وز  كلها على حتقيق  ج��ه��وده  يركز  و�أن���ه  ول�شيما  �جل��ول��ة، 

من�شة �لتتويج �لنهائية.
وتعليقاً على نتائجه �جليدة، قال جو�و �أمليد�: " نخو�س مغامرة مذهلة 
يف جولة �إيطاليا حتى �لآن، �شو�ء على �مل�شتوى �لفردي لكل منا �أو على 
نا من حتقيق نتائج متقدمة، ون�شعى  م�شتوى �لفريق باأكمله، حيث متكَّ
�إىل حتقيق نتائج �أف�شل و�عتاء من�شة �لتتويج مر�ت عديدة يف �ملر�حل 

�أنف�شنا  فهم  على  �جل��ول��ة  يف  �ل�شعبة  �للحظات  �شاعدتنا  لقد  �ملقبلة. 
تني هذه �للحظات بالثقة بقدرة �لفريق على حتقيق  وقدر�تنا، وقد مدَّ

�لفوز يف �لن�شف �لثاين من �جلولة".
�لإمار�ت  فريق  من  فورمولو  وديفيد  غافرييا  فريناندو  من  كلٌّ  وك��ان 
جولة  مر�حل  يف  �أي�شا  �لتتويج  من�شة  �عتليا  قد  �لهو�ئية  للدر�جات 
�إيطاليا حتى �لآن، �إذ فاز غافرييا باملركزين �لثاين و�لثالث يف �ملرحلتني 
�لثالثة و�خلام�شة على �لتو�يل، بينما قدم فورمولو �أد�ء قويا يف �ملرحلة 
�ل��ف��وز يف �ملرحلة  �أو���ش��ك على  ق��د  �ل�شابعة م��ن �جل��ول��ة. وك��ان غافرييا 

�خلام�شة، قبل �أن يتجاوزه مناف�شه �أرنو دميار بعد �أد�ء تكتيكي قوي.

»الإمارات للدراجات الهوائية« على اأعتاب حتقيق اإجناز كبري يف جولة اإيطاليا 
الفجر الريا�ضي
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تتذوق �صيئني بنف�س الوقت بل�صانها امل�صقوق
ك�شفت �إحدى م�شتخدمات تيك توك عن قدرتها على تذوق �شيئني 

بالوقت نف�شه بف�شل ل�شانها �مل�شقوق من �ملنت�شف.
بريانا ماري �شحادة فنانة من كاليفورنيا، ق�شمت ل�شانها جر�حًيا 
ر�ئعة  �أ�شياء  و�لآن ميكنها فعل  ل�شبب غري معروف،  �إىل ق�شمني 

مثل تذوق نوعني خمتلفني من �ل�شود� يف وقت و�حد.
وح���اول���ت ب��ري��ان��ا ح�����ش��م ن��ق��ا���س ����ش��ت��م��ر ع���ق���وًد� ح����ول �لبيب�شي 
تيك  على  فيديو  مقطع  يف  و  ح��اوة.  �أك��رث  و�أيهما  و�لكوكاكول 
جانبي  تغم�س  ثم  �لكامري�،  �أم��ام  �لكول  من  كاأ�شني  ت�شع  ت��وك، 
ل�شانها �لذي ي�شبه ل�شان �لزو�حف يف �مل�شروبني �لغازيني، بح�شب 
موقع ماند�توري. وعلقت بريانا على مقطع �لفيديو �لذي حظي 
 1.7 عددهم  �لبالغ  ت��وك  تيك  على  متابعيها  من  كبرية  مبتابعة 
�أكرث حاوة  �أن �لكوكاكول كانت  " �عتقدت د�ئًما  مليون �شخ�س 
كبري"،  ح��د  �إىل  مت�شابه  "�لطعم  و�أ���ش��اف��ت  ذلك".  جربت  حتى 
�ملزيد  " كماحظة جانبية، لحظت  �لتعليقات  يف  وذك��رت لحقاً 
ي��ح��ت��وي على  �أن �لبيب�شي  ي��ب��دو  �ل��وخ��ز ع��ل��ى ج��ان��ب و�ح����د،  م��ن 

كربونات �أكرث على �لرغم من �أنني فتحته �أوًل".

تعاين من حالة تت�صبب يف ت�صقق جلدها وتك�صر عظامها
�أن  لها  ي�شبق  مل  ون�شطة،  طبيعية  طفلة  ل��ور�ن�����س  ك��ل��وي  ك��ان��ت 
�أي م�شاكل �شحية، ولكن يف �شن �حلادية ع�شرة، بد�أت  عانت من 

مفا�شلها باإ�شد�ر �شوت طقطقة مرتفع.
ومنذ ذلك �حلني تعاين كلوي من �آلم حادة يف �لعظام وت�شققات 

ومتدد يف �جللد، حتى عندما تقوم باأب�شط �لأ�شياء.
وفوتت  �لفر��س،  حبي�شة  وه��ي  طويلة  �أوق���ات  كلوي  �أم�شت  وق��د 
عز�  �لتي  �ملتفاقمة  حلالتها  نتيجة  �لثانوية  �ملدر�شة  من  عامني 

�لأطباء �شببها �إىل طفرة نادرة يف �لنمو.
و��شتمرت كلوي بال�شعور بالآلم �ملرت�فقة مع �لت�شققات يف وجهها، 

قبل �أن تنتقل هذه �لآلم �مل�شنية �إىل ركبتيها.
�لثانية  ���ش��ن  ح��ت��ى  ك��ل��وي  ح��ال��ة  بت�شخي�س  �لأط���ب���اء  ينجح  ومل 
و�لع�شرين حيث قالو� �إنها تعاين من متازمة �إيلرز د�نلو�س �لتي 
توؤثر على �لأن�شجة �ل�شامة �لتي تدعم �جللد و�لأوتار و�لأوعية 
حركة  نطاق  زي��ادة  �إىل  ي��وؤدي  مما  و�لعظام،  و�لأع�شاء  �لدموية 
على  �شيتعني  �حل��ظ،  ول�شوء  وه�شا�شته.  �جللد  ومت��دد  �ملفا�شل 
كلوي �لتعاي�س مع مر�شها طيلة عمرها، لأن �لعلم مل يتو�شل �إىل 
عاج له حتى �لآن. ومع ذلك، يقول �لأطباء �إن �لعاج �لطبيعي 

ميكن �أن ي�شاعد يف تقوية �ملفا�شل �إىل حد ما.

بيع غيتار يرمز لنف�صال فرقة اأوا�صي�س يف مزاد 
مت ب��ي��ع ج��ي��ت��ار ن��وي��ل ج��الج��ر م��وؤل��ف �لأغ�����اين وع����ازف �جليتار 
مقابل  ب��اري�����س  يف  م���ز�د  يف  "�أو��شي�س"  بفرقة  �ل�شابق  �لرئي�شي 
"درو" للمز�د�ت  د�ر  تدل  دولر(. ومل  يورو )406500   385500
�إي  "جيب�شون  ط��ر�ز  من  �لأح��م��ر  �جليتار  م�شرتي  عن  بتفا�شيل 

�إ�س-355"، �لذي مت ترميمه بعدما تعر�س لأ�شر�ر.
 وقيل �إنه مت ك�شر �جليتار ليلة �نف�شال فرقة �لروك �لربيطانية يف 
2009 ويعترب حمبو �لفرقة �جليتار مبثابة رمز لنف�شال �لفرقة، 
حيث �أنهى �ل�شقيقان نويل وليام جالجر يف نهاية �ملطاف تعاونهما 
�لتي  "�أو��شي�س"،  و�أل��غ��ت  �خل��اف��ات.   م��ن  �شل�شلة  �إث��ر  �لفرقة  يف 
�أنتجت �شل�شلة من �لأغاين �لناجحة ومت تاأ�شي�شها يف مان�ش�شرت يف 
�لنف�شال.  �شبق  باري�س  �ملا�شي، حفًا يف  �لقرن  ت�شعينيات  مطلع 

ويعتقد حمبو �لفرقة �أن ليام حطم جيتار نويل �أثناء �شجارهما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�صاف دلفني عمرها 20 مليون عام 
جتوب  �شنة  مليون  ع�شرين  قبل  كانت  �ل��ي��وم،  حتى  معروفة  تكن  مل  لدلفني  �ملتحجر�ت  مئات  باحثون  �كت�شف 

�ملحيطات مبا فيها �لبحر �لذي كان يغّطي �شوي�شر�،على ما �أعلن باحثون من معهد �لإحاثة يف جامعة زوريخ.
وبعد فح�س نحو 300 متحجرة تابعة حليتان ودلفني �كُت�شفت يف �شوي�شر� ويعود تاريخها �إىل تلك �ملرحلة، متّكن 

باحثون يف �جلامعة �ل�شوي�شرية من حتديد نوعني مل يكونا معروفني �شابقاً، على ما �أو�شحت �جلامعة.
ومن خال فح�س بقايا �لأ�شنان و�لفقر�ت و�لعظام �ملُكت�شفة يف طبقات �لرو��شب �لبحرية، عرث علماء �ملتحجر�ت 

على عظام �لأذن �لد�خلية �لتي نادر�ً ما ُيعرث عليها، و�أتاحت لهم تالياً ت�شنيف �لأنو�ع.
وقال عامل �ملتحجر�ت غابرييل �أغريي يف بيان �أ�شدرته �جلامعة "جنحنا يف حتديد نوعني من �لدلفني مل تكن 

معروفة �شابقاً يف �شوي�شر�".
با�شتخد�م  للزو�ئد، وذلك  �لأبعاد  و�أن�شاأو� �شور�ً ثاثية  �لأذن  �لرخوة حول عظام  �لأن�شجة  بناء  �لباحثون  و�أعاد 

�لت�شوير �لطبقي �ملربمج �ملكروي مب�شاعدة جهاز كمبيوتر، وهي تقنية ت�شوير ثاثية �لأبعاد.
و�أ�شار �أغريي �إىل �أّن هذه �خلطوة �شاعدتهم ليحللو� ب�شكل �أف�شل �لقدر�ت �ل�شمعية للدلفني.

لو� �إىل �أّن �لأنو�ع �ملنقر�شة �لتي  و�أو�شح �لباحثون يف در��شتهم �ملن�شورة عرب موقع "بري جاي" �لعلمي �أنهم تو�شّ
حددوها مرتبطة بحيتان �لعنرب و�لدلفني �ملوجودة حالياً. 
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م�صرتيح جديد يف م�صر ا�صتوىل على 50 مليونا
ظهر م�شرتيح جديد يف م�شر، وبالتحديد يف �لإ�شكندرية، يدعى "روؤوف. 

ع" )38 عاما(، و��شتوىل على قر�بة 50 مليون جنيه من �ملو�طنني.
"�لن�شاب" ��شتوىل على  �مل�شرتيح  �أن  "�لوطن" �مل�شرية  وذك��رت �شحيفة 
�أن�شاأ �شركة للم�شاربة يف �لبور�شة،  ع�شر�ت �ملايني بفكرة مبتكرة، حيث 
مما يعني عما قانونيا، وعليه جمع �لأمو�ل دون �شكوك، م�شتخدما  ن�شبة 

�لربح و�شيلة جلذب �ل�شتثمار�ت، و�لتي بلغت قر�بة 40 يف �ملئة.
من  عليهم  �ملن�شوب  �لأ�شخا�س  �أح��د  �ملنعم،  عبد  يا�شر  عن  �مل�شدر  ونقل 
روؤيتهم لإعانات على  �لبد�ية كانت عرب  �إن  �لإ�شكندرية، قوله  م�شرتيح 
"في�شبوك"، باأن �شركته تتعامل مع �لبور�شة و�أن ن�شبة �لربح من 30 �إىل 
40 باملئة، فيما �أقنع �لبع�س باأن �لدخول معه يف تلك �ل�شر�كة �أف�شل من 
�شبهة  بها  توجد  ل  جت��ارة  �أنها  �إىل  بالإ�شافة  �ملك�شب،  حيث  من  �لبنوك 
"ربا". و�أ�شاف عبد �ملنعم �أن �لعمل كان عبارة عن جتارة �إلكرتونية، حيث 
ن�شر �لن�شاب عدد� من �لدعايات حتى يف�شح �لطريق �أمامه و�أمام �شركته 
باأنه يتلقى �لأمو�ل للمو�طنني من �أجل توظيفها يف �لتجارة �لإلكرتونية 
وعملة �لبيتكوين �لرقمية. و�أكد �أن هذ� �ل�شخ�س جنح يف خد�ع �ملو�طنني، 
�إذ تلقى منهم مبالغ طائلة و�شلت �إىل ما يزيد على 50 مليون جنيه، وذلك 
خال نحو 6 �شهور فقط. و�أ�شار �إىل �أن هذ� �ملبلغ قابل للزيادة، حيث �إنهم 
حاليا يكت�شفون �لأعد�د �لتي ن�شب عليها، موؤكد� �أنهم قر�بة 14 �شخ�شا 

حتى �لآن تقدمو� بباغات �شده.

اأحفورة تلقي ال�صوء على اأ�صل التما�صيح
تعود  �لتاريخ يف بريو  لتم�شاح من ع�شور ما قبل  �أحفورة  �كت�شاف  �أعطى 
لنحو 7 مايني �شنة لعلماء �لآثار و�لأحافري �ملزيد من �لأدلة عن كيفية 
و�شول متا�شيح �لع�شر �حلديث، وجميع كائنات �ملياه �لعذبة يف بريو، �إىل 

�لياب�شة �أول مرة قادمة من �لبحر.
ووفقا لفريق بحث بريويف قام بتحليل بقايا �لفك و�جلمجمة لهذ� �لنوع، 
فمن �ملحتمل �أن يكون �لتم�شاح قد عرب �ملحيط �لأطل�شي �إىل �شاحل �أمريكا 

�جلنوبية و��شتقر يف �لنهاية فيما يعرف �لآن بجنوب بريو.
وقال �لباحث رودولفو �شال�س �إن فريقه جمع �أجز�ء من هياكل عظمية من 

هذه �لكائنات خال �ل�شنو�ت �ملا�شية، بح�شب رويرتز.
�لعام  �شاكاكو يف بريو يف  لتم�شاح يف �شحر�ء  �لعثور على عظام فك  وبعد 
�ملياه  يف  �لعي�س  بعد  �حل��ي��و�ن��ات  ه��ذه  ت��ط��ورت  كيف  �لفريق  فهم   2020
�ملاحلة. وقال �شال�س عن هذ� �لنوع، �لذي �أطلق عليه ��شم �شاكاكو�شوتو�س 
يف  عا�س  للعامل  نقدمها  �لتي  �لتما�شيح  من  �جلديد  "�لنوع  ك��وردوف��اي، 
ن�شرت  در����ش��ة  بح�شب  ���ش��ال���س،  و�أ���ش��اف  �شنة".  م��اي��ني   7 قبل  �شاكاكو 
�أن  �لربيطانية،  �شو�شايتي" �لعلمية  روي��ل  "ذ�  دوري��ة  يف  �ملا�شي  �لأ�شبوع 

�أ�شاف هذ� �لنوع بلغت �أطو�لها 4 �أمتار، وفقا ملا ذكرته رويرتز.

ح�صني اأبو حجاج 
يعلن اعتزاله 

�ل���ذي حققه  �لكبري  �ل��ن��ج��اح  رغ��م 
م�شل�شل  م��ن  �ل�����ش��اد���س  �جل����زء  يف 
�لفنان  �أن  �إل  �أوي(  )�ل���ك���ب���ري 
�أبو  "ح�شني  �ل��ك��وم��ي��دي  �مل�����ش��ري 
باإعانه  ج��م��ه��وره  ف��اج��اأ  حجاج" 
لأ�شباب  ذلك  عازيا  �لفن،  �عتز�له 

�شحية.
"�شكاي  ل���������  خ���ا����س  ح���دي���ث  ويف 
�أن  �أب���و ح��ج��اج  ن��ي��وز عربية" �أك���د 
تعيقه  رك��ب��ت��ي��ه  يف  م�شكلة  ه��ن��اك 
لكنه  �ل��ف��ن��ي،  عمله  ��شتكمال  ع��ن 
��شتثنى �مل�شاركة مع �لفنان "�أحمد 
ق���ر�ر �لع��ت��ز�ل ب�شبب  مكي" م��ن 

ما يكنه له من حب وتقدير.
�لفن  "�عتزلت  �أب��و ح��ج��اج:  وق��ال 
�أ�شارك �شوى  2020 ومل  منذ عام 
ل���ب���ن���ان، حيث  يف  و�ح������د  ع���م���ل  يف 
 17 مل���دة  ت�شوير  ه��ن��اك يف  ذه��ب��ت 
�أخرى،  �أدو�ر  ب��اأي  �أق��م  ي��وم��ا، ومل 
�لعمل  ه��ذ�  لقبول  دفعني  م��ا  لأن 
وحبي  لبنان  روؤي���ة  يف  رغبتي  ه��و 

لزيارة هذ� �لبلد".
و�أ�شاف �لفنان �لكوميدي: "�شبب 
�لع���ت���ز�ل ه��و �شبب ���ش��ح��ي، لأين 
ل�����دي م�����ش��ك��ل��ة يف �ل���رك���ب���ت���ني، ل 
�ل�شابق،  م��ث��ل  �ل���وق���وف  �أ���ش��ت��ط��ي��ع 
يف  يحتاجني  م��ن  ك��ل  و�أن  خا�شة 
�أعمال فنية يطلب مني فيها �أدو�ر� 

حركية".
�إجر�ء  طلبو�  "�لأطباء  �أن:  وب��ني 
�لركبة  مل��ف�����ش��ل��ي  ت��غ��ي��ري  ج���ر�ح���ة 
ب�شكل  �حل����رك����ة  �أ���ش��ت��ط��ي��ع  ح���ت���ى 
�أف�شل، وهو �شيء ل �أريده ل �شيما 
عاما،   68 �ل��ع��م��ر  م��ن  �أب��ل��غ  و�أين 
وبالتايل ل �أرى د�عيا لإجر�ء هذه 

�جلر�حة".

يو-يو ما يفوز بجائزة بريجيت 
نيل�صون ومبليون دولر

�لأمريكي  �لت�شيلو  ع��ازف  يح�شل 
ي���و-ي���و م���ا ع��ل��ى ج���ائ���زة بريجيت 
�أول  ب���ذل���ك  ل��ي�����ش��ب��ح  ن���ي���ل�������ش���ون، 
م���و����ش���ي���ق���ي ي����ن����ال ه������ذه �مل����ك����اف����اأة 
�لعادة  يف  �ملخ�ش�شة  �ل�����ش��وي��دي��ة 
ملو�شيقيني كا�شيكيني و�مل�شحوبة 
مليون  ق����دره����ا  م���ال���ي���ة  ب���ج���ائ���زة 

دولر.
بريجيت  موؤ�ش�شة  رئي�شة  وق��ال��ت 
�جلائزة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  ن��ي��ل�����ش��ون 
�شوز�ن ر�يدن يف بيان �إن �ملو�شيقي 
�أ�شل  �ملتحدر من  66 عاماً  �لبالغ 
فتح  ب��اري�����س،  يف  و�مل���ول���ود  �شيني 
"ف�شًا هاماً يف تاريخ �ملو�شيقى".
مو�شيقي  ح�����س  "مع  و�أ����ش���اف���ت: 
ي�شاعدنا  وتفاِن،  و�شغف  ��شتثنائي 
�لتز�م يو-يو �ملو�شيقي على ت�شور 
وم�شتقبل  �أق�����وى  جم��ت��م��ع  وب���ن���اء 

�أف�شل".
نيل�شون  ب��ري��ج��ي��ت  ج����ائ����زة  ُت���ع���د 
قدرها  مالية  مب��ك��اف��اأة  �مل�شحوبة 
�مل���ك���اف���اآت  �أع����ل����ى  دولر،  م���ل���ي���ون 
�ملو�شيقى  ع���امل  يف  ق��ي��م��ة  �مل��ال��ي��ة 

�لكا�شيكية، وفق �ملوؤ�ش�شة.
ب�19  عاملياً  �مل�شهور  ما  يو-يو  ف��از 
م�شريته  خ����ال  غ���ر�م���ي  ج���ائ���زة 
�ل��ت��ي �أ����ش���در خ��ال��ه��ا ح��ت��ى �ليوم 
�أل���ب���وم���اً. وهو  م���ا ي��ق��رب م���ن 90 
�لت�شويرية  �ملو�شيقى  �أي�شاً  �أّل��ف 
لأف����ام ك��ث��رية. وق���ال ي��و-ي��و ما: 
هذه  �أت�شلم  �أن  كبري  ل�شرف  "�إنه 
�جلائزة و�أوؤدي دور�ً �شغري�ً يف �إرث 

�أحد �أكرب مناذجنا �ملو�شيقية".

بيال حديد باإطاللة عربية
خ��ط��ف��ت ع��ار���ش��ة �لأزي�������اء �ل��ع��امل��ي��ة من 
�لأنظار،  حديد   فل�شطينية  بيا  �أ�شول 
بعد ن�شرها �شورة ظهرت فيها باإطالة 
عربية عرب ح�شابها �خلا�س على موقع 

�لتو��شل �لجتماعي.
وظ��ه��رت ب��ي��ا ح��دي��د يف �ل�����ش��ورة، وقد 
�لأبي�س  باللونني  �أن��ي��ق��ة  ع��ب��اءة  �رت���دت 
و�لأ����ش���ود، وو���ش��ع��ت و���ش��اح��اً م��ل��ون��اً على 

ر�أ�شها، خباأت به �شعرها وكاأنه حجاب.
وكانت بيا حديد قد علقت على �ملن�شور 
وعربت  و�لإجنليزية،  �لعربية  باللغتني 
عن تفكريها بالدين �لإ�شامي، وقالت: 
"لقد ك�شر قلبي، لكن هذ� ما جعلني �إىل 

�هلل �أقرب".
ود�ئماً ما تثري بيا حديد �جلدل حول 
وذلك  حياتها،  يف  ومعتقد�تها  مبادئها 
�لق�شايا  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه��ا  خ����ال  م���ن 

�لعامة.

لت حل�صابه باخلطاأ يقامر بـ 360 األف دولر اأر�صِ
3ر46 مليون ين  ب���  ع��ام��اً   24 ي��اب��اين عمره  قامر رج��ل 
)360 �ألف دولر( كانت قد �أر�شلت �إليه عن طريق �خلطاأ 
من �أمو�ل �لإغاثة �خلا�شة مبكافحة فريو�س كورونا من 
جانب �لبلدة �لتي يعي�س بها غربي �ليابان، ح�شبما نقلت 

وكالة كيودو لاأنباء عن م�شادر مطلعة �لثاثاء.
�لأمو�ل  �إع���ادة  من  �لرجل  يتمكن  �أن  �ملرجح  غري  وم��ن 
�لتي حولتها �إليه بلدة "�أبو" يف مقاطعة ياماجوت�شي عن 
طريق �خلطاأ، بح�شب حماميه. وقال �ملحامي يف موؤمتر 
�أن��ه نقل �لأم���و�ل من ح�شابه  �أخ��ربه  �إن �لرجل  �شحفي 
�لرجل  �أن  �مل��ح��ام��ي  و�أو���ش��ح  �ل��ذك��ي.  هاتفه  با�شتخد�م 
يعي�س مبفرده ول يعتقد �أن �أحد� �آخر متورط يف �لأمر.

دع���وى ق�شائية  �ل��ب��ل��دة  رف��ع��ت  �مل��ا���ش��ي،  وي���وم �خلمي�س 
هي  ي��ن  مليون   51 ح���و�يل  على  للح�شول  �ل��رج��ل  �شد 
�لأمو�ل �لتي �أر�شلت �إليه بالكامل بالإ�شافة �إىل �لر�شوم 
�لأمو�ل،  �إع��ادة  �لرجل  رف�س  للبلدة،  ووفقاً  �لقانونية. 
�إعادتها".  مي��ك��ن  ول  ح�����ش��اب��ي  م��ن  "نقلت  �إن��ه��ا  ق��ائ��ًا 

و�أ�شاف: "�شاأكفر عن خطاياي".

تتحدى توقعات الأطباء باإجناب 9 اأطفال
حتدت �مر�أة بريطانية كل �لتوقعات و�أ�شبحت �أماً لت�شعة 
�أطفال، بعدما قال لها �لأطباء �إنها لن تكون قادرة على 

�لإجناب ب�شبب معاناتها من ��شطر�ب �لطعام �حلاد.
للغاية،  رديئة  تعاين من حالة �شحية  وليامز  ليا  كانت 
جعلتها تفقد �ل�شهية وهي ل تز�ل يف ريعان �شبابها. ففي 
جعلتها  ح��ادة  با�شطر�بات  �مل��ر�أة  �أ�شيبت  �لع�شرين  �شن 
تدهورت  ل��ذل��ك،  ونتيجة  �ل��ط��ع��ام.  جت��اه  �شهيتها  تفقد 
ف�����ش��ي��ئ��اً، وع��ان��ت م��ن ف��ق��د�ن ح���اد يف  �مل����ر�أة �شيئاً  �شحة 
�ل��وزن. وعلى �لرغم مما كانت تعاين  من وهن و�شعف 
�لأول  ب���اأن حت��م��ل بطفلها  �لأق�����د�ر  ���ش��اءت  يف ج�����ش��ده��ا، 
خا�شة  �شوء�ً  �ل�شحي  و�شعها  �زد�د  �أن  وبعد  "جيكوب". 
بعد توقف �لدورة �ل�شهرية لديها، بد�أت ليا بالتعايف �شيئاً 

ف�شيئاً يف �شن �لر�بعة و�لع�شرين.
�لتي  ليا  �أجن��ب��ت  �ل��زم��ان،  م��ن  زه��اء عقدين  بعد  و�لآن، 
�آخرين ترت�وح  �أطفال  40 عاماً، ثمانية  تبلغ من �لعمر 

�أعمارهم بني 15 عاماً و 4 �أ�شهر.
�أن  �أتخيل يوماً  " مل  وتقول ليا متحدثة عن جتربتها: 
�أن قال يل �لأطباء  يكون لدي عائلة كبرية. خا�شة بعد 

�إنني لن �أمتكن من �إجناب �ملزيد من �لأطفال"

التلوث يقتل 9 ماليني �صخ�س �صنويا 
ذك��ر ف��ري��ق م��ن �لعلماء �أن زي���ادة ت��ل��وث ت��ل��وث �ل��ه��و�ء يف 
�لأماكن �ملفتوحة و�لت�شمم بالر�شا�س م�شوؤولن عن وفاة 
�لأمر   ،2015 منذ  �شنويا  تقرببا  �شخ�س  مايني  ت�شعة 
�لذي يقو�س �لتقدم �ملتو��شع يف مو�جهة �لتلوث يف �أنحاء 
�لوفاة  معدلت  لبيانات  �لعلماء  لتحليل  ووفقا  �لعامل. 
�لعاملية وم�شتويات �لتلوث فاإن تلوث �لهو�ء من عمليات 
�ل�شناعة و�لتو�شع �حل�شري �شاهم بزيادة ن�شبتها �شبعة 
2015 و2019.  �ملرتبطة بالتلوث بني  �لوفيات  باملئة يف 
وقال ريت�شارد فولر، �مل�شارك يف �لدر��شة ورئي�س جمعية 
)ب��ي��ور �إي�����رث( �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ل ت��ه��دف ل��ل��رب��ح �إن����ه على 
�ملناعة  نق�س  ومر�س  و�ملاريا  �ملناخ  تغري  من  �لنقي�س 

�ملكت�شب، فاإننا "ل نركز كثري� على )تلوث �لبيئة(".

العلم يقرتب من عالج اأكرث اأ�صكال فقدان الب�صر انت�صارًا
�إنهم  �لربيطانية  مان�ش�شرت  جامعة  يف  باحثون  قال 
����ش��ت��ط��اع��و� حتقيق خ��ط��وة ه��ام��ة ن��ح��و �إي��ج��اد عاج 
�ل�شكل  بالعمر، وهو  �ملرتبط  �لبقعي  جيني لل�شمور 
�ل��ع��امل. ومتكن  �ل��ب��ال��غ��ني يف  ���ش��ي��وع��اً لعمى  �لأك����رث 
�ل��ب��اح��ث��ون م��ن حت��دي��د �ل��ع��ام��ات �مل��ب��ك��رة للمر�س 
و�لتي ميكن ��شتهد�فها بعاجات جديدة قبل ظهور 

�لأعر��س.
�لأكادميية  دوري��ة  يف  ُن�شرت  �لتي  �لدر��شة  وبح�شب 
�لعلماء  ��شتخدم  �ملتحدة،  بالوليات  �لعلوم  �لوطنية 
�أن�شجة عني ب�شرية �شحية مت �لتربع بها بعد �لوفاة 
وحددو�  مان�ش�شرت.  يف  �لعني  �أن�شجة  م�شتودع  �إىل 
�لبقعي،  بال�شمور  �لإ�شابة  �ملعر�شني خلطر  جينات 
�لأف���ر�د  �أن�شجة  يف  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��غ��ري�ت  و�كت�شفو� 

�لأ�شحاء �ملعر�شني للخطر.
وت�شمنت خطو�ت �لبحث حتليل �لربوتينات �ملوجودة 
�مل�شتقبات  ت��دع��م  رق��ي��ق��ة  وه���و ط��ب��ق��ة  �ل��غ�����ش��اء،  يف 

و�ملخروطية،  �لع�شوية  �خل��اي��ا  �مل�شماة  �ل�شوئية 
حيث يبد�أ �ملر�س.

�أن ع��و�م��ل �حل��ي��اة تلعب دور�ً يف  �ل��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
تطّور �ملر�س �مل�شبب لفقد�ن �لب�شر، �إل �أن �لعو�مل 
�جلينية �ل��ت��ي مت��ّك��ن �ل��ب��اح��ث��ون م��ن حت��دي��ده��ا هي 
�أمام  مفتوحاً  �ل��ب��اب  �أ�شبح  وق��د  �لرئي�شي،  �ل�شبب 

تطوير عاج جيني مبكر بعد حتديد هذه �لعو�مل.
�أ�شتاذ  بي�شوب،  بول  �لربوفي�شور  �لبحث  فريق  وق��اد 
طب وجر�حة �لعيون يف جامعة مان�ش�شرت، بالتعاون 

مع ريت�شارد �أونوين و�شاميون كارك.
وقال �لدكتور �أونوين: "�ملثري حقاً يف هذ� �لعمل هو 
عامات  ظهور  قبل  �لنا�س  م��ن  �أن�شجة  ن��در���س  �أن��ن��ا 
�ملر�حل  ع��ل��ى  ن��ظ��رة  يعطينا  وه���ذ�  ع��ل��ي��ه��م.  �مل��ر���س 
�لتدخل  �أن��ه ميكننا  �لأم��ل يف  �ملبكرة ج��د�ً، ويعطينا 
نهاية  يف  �لب�شر  ف��ق��د�ن  ومنع  �مل��ر���س  تطور  لوقف 

�ملطاف".

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

ي�صرا تك�صف عن �صبب 
جناح عادل اإمام

وجهت �ملمثلة �مل�شرية  ي�شر�  ر�شالة �إىل زميلها  عادل �إمام  طالبته فيها 
بالعودة وتقدمي عمل جديد قائلة: "يا بقى �أرجعلنا هنموت عاوزين 

ن�شوفك تاين و�أنا عاوزة ��شتغل معاك يا �أ�شتاذ يا يا �أ�شتاذ".
"�لتا�شعة" من تقدمي  وك�شفت خال مد�خلة هاتفية لها مع برنامج 
بالتليفزيون  �لأوىل  �لقناة  عرب  ويعر�س  �حل�شيني  يو�شف  �لإع��ام��ي 
ذكائه  ه��و  �إم���ام  ع��ادل  ��شم  م��ا �شنع  ق��ال��ت:  �شبب جناحه  ع��ن  �مل�شري 
كمهنة  �لفن  ياأخذ  مل  هو  بامل�شوؤولية،  و�إح�شا�شه  للفن  وحبه  وثقافته 
كبرية  ر�شالة  �أن��ه  موؤمن  بل  �ل�شهرة  على  يح�شل  �أو  ور�ئها  من  ك�شب 

ومهمة ومن خاله ي�شتطيع قول كل �شيء.


