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عمران خان يتحدث اإىل ممثلي و�شائل االإعالم يف م�شت�شفى يف الهور. )ا ف ب(

رئي�س الوزراء اجلديد ري�شي �شوناك على راأ�س حزب ممزق

جورجيا ميلوين حماطة بحلفائها

كييف تخطط لإجالء املاليني من العا�صمة مع انقطاع الكهرباء 

ك�سف م�ستوى الإ�سعاع يف زابوريجيا.. وخ�سائر كارثية لأوكرانيا

بعد حماولة اغتياله 

عمران خان ي�ستاأنف الحتجاجات نحو اإ�سالم اأباد
•• �إ�سالم �أباد-وكاالت:

ع����ل����ى ال������رغ������م م������ن ت���رح���ي���ب���ه 
�شتجريه  ال��������ذي  ب���ال���ت���ح���ق���ي���ق 
اغتياله،  مب���ح���اول���ة  احل���ك���وم���ة 
الباك�شتاين  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 
اأم�س االأحد  ال�شابق عمران خان 
االحتجاجية  امل�����ش��رة  ا�شتئناف 
يوم  اآب���اد  اإ���ش��الم  العا�شمة  نحو 
توقفت  حيث  من  الثالثاء،  غ��دا 
عندما  اآب�������اد  وزي������ر  م���دي���ن���ة  يف 

تعر�س ملحاولة اغتيال فا�شلة.
�شيخاطب  اأن������ه  خ�����ان  واأ������ش�����اف 

اأن  على  يومي،  ب�شكل  اجلماهر 
الحق  وق���ت  يف  ب��امل�����ش��رة  يلتحق 
راولبندي  مدينة  و�شولها  عند 
 –  10 ب��ع��د  للعا�شمة  امل���ج���اورة 
15 يوماً حيث �شيتوىل قيادتها 
����ش���خ�������ش���ي���اً، ب���ح�������ش���ب م���را����ش���ل 

العربية- احلدث.
اإىل ذلك، اأعرب يف كلمة م�شورة 
ب��ع��ر���س احلكومة  ت��رح��ي��ب��ه  ع���ن 
للتحقيق  ق�شائية  جلنة  ت�شكيل 
له يوم  ال��ذي تعر�س  الهجوم  يف 
اإىل  يتطلع  اإن��ه  وق��ال  اخلمي�س. 
مت�شائاًل  ون��زي��ه،  �شفاف  حتقيق 

حم�شر  ت�شجيل  ع��دم  �شبب  ع��ن 
م���رور  رغ����م  ال�����ش��رط��ة  يف  اأويل 
حكومة  اأن  ورغ�����م  اأي������ام  ث���الث���ة 
حلكومة  ت���خ�������ش���ع  ال����ب����ن����ج����اب 

ائتالفية حلزب االإن�شاف.
رئي�س  اق�����راح  اإىل  اإ�����ش����ارة  ويف 
���ش��ري��ف ت�شكيل  ���ش��ه��ب��از  ال�����وزراء 
ق�شائية  جل��ن��ة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة 
يف  للتحقيق  االأع�������ش���اء  ���ش��ام��ل��ة 
قال  الفا�شلة،  االغتيال  حماولة 
ت�شكيل  من  اأف�شل  يوجد  ال  اإن��ه 
جل���ن���ة ق�������ش���ائ���ي���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 

املحاولة الفا�شلة.

خم�سة قتلى بهجوم على مع�سكر تدريب يف ال�سومال                 
•• مقدي�سو-وكاالت:

قتل خم�شة اأ�شخا�س يف هجوم انتحاري نفذه متطرفون ا�شتهدفوا مع�شكر تدريب 
يف ال�شومال، وفق ما اأكد م�شوؤولون يف اجلي�س لوكالة فران�س بر�س االأحد.

واأعلن متطرفون من حركة ال�شباب م�شوؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع ال�شبت يف 
مع�شكر يف العا�شمة مقدي�شو بعد اأ�شبوع على هجوم مزدوج خلف 116 قتيال.

ي�شنون مترًدا  الذين  املتطرفني  قتالها �شد  تكثف احلكومة  بينما  الهجمات  تاأتي 
منذ 15 عاًما يف البلد امل�شطرب الواقع يف القرن االإفريقي.

واأفاد ال�شابط حممد عبداهلل وكالة فران�س بر�س باأن الهجوم االنتحاري وقع عند 
مدخل )املخيم( وقتل فيه خم�شة من املجندين اجلدد وا�شيب اأكرث من ع�شرة.

وقال امل�شوؤول الع�شكري ادان ياري لفران�س بر�س اإن مدنيني من بني ال�شحايا كانوا 
يقيمون بالقرب من مع�شكر ك�شرو ناكناك لتدريب املجندين اجلدد.

ومل ت�شدر احلكومة اأي بيان ر�شمي ب�شاأن الهجوم.
اأن  و�شّعد مقاتلو حركة ال�شباب املرتبطون بالقاعدة هجماتهم يف ال�شومال منذ 
توىل الرئي�س ح�شن �شيخ حممود ال�شلطة يف مايو)اأيار( متوعداً ب�شن حرب �شاملة 

على املتطرفني.
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نور دبي تعالج 10 �آالف �شخ�ص يعانون 
من �أمر��ص �لعيون يف بنغالدي�ص 

�أخبار �الإمار�ت

�نتخابات �لكونغر�ص.. ما تاأثريها 
على م�شار �حلرب �الأوكر�نية؟

عربي ودويل

خالد بن ز�يد يح�رض �الحتفال باالإعالن عن �فتتاح 
مناف�شات بطولة �لعامل للرماية �لبار�ملبية 2022

�لفجر �لريا�شي

الربهان: لن نقبل بانهيار ال�سودان بينما ت�ستمر احلوارات
•• �خلرطوم-وكاالت:

لقاعدة  ت��ف��ق��دي��ة  زي�������ارة  خ�����الل 
�شرقي  �شمال  الع�شكرية  ح��ط��اب 
رئي�س  �شدد  اخل��رط��وم،  العا�شمة 
القوات  وق��ائ��د  ال�����ش��ي��ادة،  جمل�س 
الفتاح  عبد  ال�����ش��ودان��ي��ة،  امل�شلحة 
ال�����ره�����ان ع���ل���ى اأه���م���ي���ة احل�����وار 
البالد،  يف  االأف�����رق�����اء  ك���اف���ة  ب���ني 
لن  اجل��ي�����س  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  اأن���ه  اإال 
البالد  انهيار  على  متفرجاً  يقف 
ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ت�شتمر  بينما 
اجلي�س  اأن  واأك�����د  ح���وارات���ه���ا،  يف 
يف  ودوره  �شالحه  ع��ن  يتخلى  ل��ن 

�شمان االأمن.
االأحد،  اأم�����س  كلمته  اأع��ل��ن يف  كما 
العديد  امل�شلحة �شهدت  القوى  اأن 
واحلقيقية  املهمة  التغيرات  من 

يف تنظيمها و�شلوك عملها.
امل�شلحة  ال���ق���وات  اأن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
البلد  قوات قومية وطنية، حتمي 
اأو  جهة  الأي  تتبع  وال  ومواطنيه، 
الوطني  ف��ئ��ة، ال احل���زب  اأو  ح��زب 
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حممد بن را�سد يعتمد منح و�سام اإك�سبو 
2020 دبي لـ 40 األفا من الكوادر الوطنية 

عمال ينظفون حطام مبنى مدمراً جزئًيا بعد ق�شف على م�شارف مدينة خاركيف )ا ف ب(

•• عو��سم-وكاالت:

الرو�شية،  ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
االإ�شعاع  م�����ش��ت��وى  اأن  االأح�������د، 
يف زاب���وروج���ي���ا، ح��ي��ث ت��ق��ع اأكر 
حم���ط���ة ل���ل���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة يف 
اأوروب���������ا، ط��ب��ي��ع��ي، م�����ش��رة اإىل 
ا�شتهداف  ح��اول��ت  اأوك��ران��ي��ا  اأن 
واأن  ب���ق���ذائ���ف  امل���ح���ط���ة  حم���ي���ط 
خ�شائر  اأحلقت  الرو�شية  القوات 

بنظرتها االأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الرو�شية اأن 
على  طبيعي،  االإ���ش��ع��اع  م�شتوى 
اأوكرانية  حم����اوالت  م��ن  ال��رغ��م 
ال�شتهداف حميط املحطة باأكرث 

من 15 قذيفة مدفعية.
واأكدت اأن القوات الرو�شية دمرت 
120 �شاروخ هيمار�س وم�شتودع 
للذخائر يف زابوروجيا، م�شيفة: 
ا�شتفزازاتها  يف  م�شتمرة  كييف 
زابوروجيا  حم��ط��ة  ت��ه��دد  ال��ت��ي 

و�شالمتها.
قالت  امل���ي���داين،  ال�شعيد  وع��ل��ى 
قتل  ال���رو����ش���ي���ة:  ال���دف���اع  وزارة 
اأوكرانيا  ج��ن��دي��ا   570 ح����وايل 
املا�شية،  ال�24  ال�شاعات  خ��الل 
املرتزقة  ع�شرات  اإىل  باالإ�شافة 
االأجانب، الذين جاء بع�شهم من 

اأنه  اإىل  كييف،  بلدية  يف  االأم���ن 
ا�شتهداف  يف  رو�شيا  ا�شتمرت  اإذا 
املدينة  �شتفقد  التحتية،  البنى 
بح�شب  بالكامل،  الكهرباء  نظام 
نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  م����ا 

تاميز.
امل�شوؤولني  اإخبار  اأنه مت  اأكد  كما 
اأن  املحتمل  اأن��ه من  العا�شمة  يف 
�شاعة   12 ق��ب��ل  اإ���ش��ع��اراً  يتلقوا 
ع��ل��ى االأق������ل ب�����اأن ال�����ش��ب��ك��ة على 
اإذا  اأن���ه  االن��ه��ي��ار، م�شيفاً  و���ش��ك 
النقطة  اإىل هذه  االأم��ور  و�شلت 
�شيبداأ امل�شوؤولون يف اإبالغ النا�س 

والطلب منهم املغادرة.
الوقت  يف  اأن�����ه  اأو�����ش����ح  اأن�����ه  اإال 
االأق������������ل، ميكن  ع����ل����ى  احل���������ايل 
التحكم يف الو�شع حيث ال توجد 
اأعداد كبرة  موؤ�شرات على فرار 
م��ن امل��دن��ي��ني م��ن ك��ي��ي��ف، الفتاً 
اإذا  ب�شرعة  �شيتغر  ذل��ك  اأن  اإىل 

توقفت اخلدمات املدينة.
كما ب��نّي اأن��ه يف ح��ال ع��دم وجود 
ك��ه��رب��اء ف��ل��ن ي���ك���ون ه���ن���اك ماء 
اإىل  وال ���ش��رف ���ش��ح��ي، م�����ش��راً 
اأن احلكومة واإدارة املدينة تتخذ 
املمكنة  ال��ت��داب��ر  ج��م��ي��ع  ح��ال��ي��اً 
الطاقة  اإم����دادات  ن��ظ��ام  حلماية 

لدينا.

الواليات املتحدة وبريطانيا. ومن 
بني اجلنود االأوكرانيني القتلى: 
نحو 200 يف حمور كوبيان�شك، 
ليمان�شك،  حم���ور  ع��ل��ى  و100 
و120  م����رت����زق����ة،  ج���ان���ب  اإىل 
كرا�شنوليمان�شك.  حم���ور  ع��ل��ى 
م�شرة  ط���ائ���رة   17 واإٍ����ش���ق���اط 
حماولة  واإح����ب����اط  اأوك����ران����ي����ة. 
قواعد  ع���ل���ى  اأوك���������راين  ه���ج���وم 

واإحباط  خ��ر���ش��ون.  يف  رو���ش��ي��ة 
حم���اول���ة ل���ل���ق���وات االأوك���ران���ي���ة 
مل��ه��اج��م��ة ال��ق��واع��د ال��رو���ش��ي��ة يف 
لوغان�شك. وتدمر مركز قيادة 

اأوكراين يف دونيت�شك.
فيه  ت��ك��اف��ح  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف 
�شبكة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ك���ي���ي���ف 
ال��ت��ي ت�����ش��ررت ب�شدة  ال��ك��ه��رب��اء 
الرو�شية،  ال�������ش���واري���خ  ج������راء 

العا�شمة  يف  م�����ش��وؤول��ون  ك�����ش��ف 
االأوكرانية اأنهم بداأوا التخطيط 
املمكن  م���ن  ي��ك��ن  مل  الح���ت���م���ال 
انقطاع  وه��و  ال�شابق  يف  ت�شوره 
كامل،  ب�شكل  الكهربائي  ال��ت��ي��ار 
اإخ���الء م��ا يقرب من  م��ا يتطلب 
ثالثة ماليني من �شكان املدينة 

املتبقني.
فقد اأ�شار رومان تكات�شوك، مدير 

حزب  اأو  االإ�شالمية،  احلركة  وال 
اتهم  ومل�����ن  غ������ره.  اأو  ����ش���ي���وع���ي 
معينة،  جلهة  م��وال  باأنه  اجلي�س 
تنتمي  ال  امل�شلحة  القوات  اأن  اأك��د 

اإال للوطن.
وتوجه للحركة االإ�شالمية قائال: 

ارفعوا اأيديكم عن اجلي�س.
الع�شكريني  اأن  اإىل  ل���ف���ت  ك���م���ا 
وقادتهم تعر�شوا لهجوم من قبل 
فئات معينة، لكنه حذر تلك الفئات 

من التحري�س، وفق تعبره.
كذلك، اعتر اأن القوات النظامية 
بالتالعب  ُي�شمح  لن  اأح��م��ر،  خط 

بها.
والتفاهمات  احل������وارات  ع���ن  اأم����ا 
البالد،  يف  اجل���اري���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
تفاهمات  ه��ن��اك  ���ش��ح��ي��ح  ف���ق���ال: 
ولن  ح��م��راء،  خطوط  لدينا  لكن 
البالد.  اأو  ن�شمح بتفكيك اجلي�س 
يتحمل  ال  ال�������ش���ودان  اأن  واع���ت���ر 
م�شدداً  اتفاق،  دون  املبادرات  تكرر 
ي�شتحقون  ال�شودانيني ال  اأن  على 

البقاء بدون حكومة ل� 3 �شنوات.

بانهيار  نقبل  ل��ن  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
القوى  ت�����ش��ت��م��ر  ب��ي��ن��م��ا  ال�������ش���ودان 

ال�شيا�شية يف حواراتها.
اأت�����ت ت��ل��ك ال��ت�����ش��ري��ح��ات ب��ع��د اأن 
من  جواً  املا�شية  االأ�شابيع  �شهدت 
حلل  التو�شل  قرب  حول  التفاوؤل 
االن�شداد  على  �شنة  من  اأك��رث  بعد 
���ش��ي��ط��ر على  ال�������ذي  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 
االأممي  املبعوث  عنه  عر  ال��ب��الد، 
ف��ول��ك��ر ب��رت�����س، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
التي  املناق�شة  الت�شريحات  بع�س 
�شدرت عن بع�س االأقطاب يف قوى 
الرئي�س  املكون  والتغير،  احلرية 
يف اجلهة املدنية املعار�شة موؤخراً. 
وال يزال ال�شودان الذي يعد واحدا 
م��ن اأف��ق��ر دول ال��ع��امل غ��ارق��ا منذ 
2021 ح��ني فر�س  اأك��ت��وب��ر   25
وحل  ا�شتثنائية  اإج���راءات  اجلي�س 
احلكومة ال�شابقة، يف ركود �شيا�شي 
كافة  من  الرغم  على  واقت�شادي، 
اإطالق  اأج��ل  االأممية من  امل�شاعي 
اإىل حل بني  جل�شات حوار تف�شي 

املدنيني والع�شكريني.

•• �أبوظبي-و�م:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ي�شارك 
27 من موؤمتر  ال��  ال���دورة  ال��دول��ة حفظه اهلل يف  رئي�س 
الدول االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن 
تغر املناخ كوب 27 الذي يعقد يف مدينة �شرم ال�شيخ يف 

جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة.
حتى  وي�شتمر  اأم�س  اأعماله  ب��داأ  ال��ذي   - املوؤمتر  ويبحث 
من �شهر نوفمر اجلاري مب�شاركة قادة دول العامل   18
واملجتمعات  الدولية  الهيئات  وممثلي  حكوماتها  وروؤ�شاء 
بتعزيز  املرتبطة  وامللفات  الق�شايا  من  العديد   ��� املدنية 
من  واحل��د  املناخية  التغرات  ملواجهة  الدولية  اجل��ه��ود 
واأمن  امل�شتدامة  التنمية  �شمان  وكيفية  ال�شلبية،  اآثارها 
الطاقة تزامناً مع العمل املناخي الفاعل بجانب التزامات 
من  وغرها  اال�شتدامة  حلول  ب�شاأن  ومبادراتها  ال��دول 

املو�شوعات.
ال�شيخ  �شمو   .. ك��اًل من  ي�شم  ر�شمي  وف��د  �شموه  ويرافق 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  دي��وان 
حمدان  ال�شيخ  و�شمو  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
بن  حممد  ال�شيخ  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن 
ال�شوؤون اخلا�شة يف  اآل نهيان م�شت�شار  حمد بن طحنون 
ديوان الرئا�شة ومعايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة ومعايل مرمي بنت 
حممد �شعيد حارب املهري وزيرة التغر املناخي والبيئة 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  ومعايل 
وزير دولة ومعايل علي بن حماد ال�شام�شي نائب االأمني 
ال��ع��ام للمجل�س االأع��ل��ى ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي و���ش��ع��ادة مرمي 

الكعبي �شفرة الدولة لدى جمهورية م�شر العربية.

•• �رشم �ل�سيخ-وكاالت:

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ط��الق ال���دورة 
االأط������راف  م���وؤمت���ر  م���ن  ال�27 
التفاقية االأمم املتحدة االإطارية 
حول تغر املناخ الذي ت�شت�شيفه 
م�شر، اأكد الرئي�س امل�شري عبد 
التحديات  اأن  ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح 
العامل  يواجهها  التي  واالأخطار 
ت�شتلزم  امل���ن���اخ  ت���غ���رات  ب�����ش��ب��ب 
الدول  كافة  م��ن  �شريعاً  حت��رك��اً 
لالإنقاذ  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  لو�شع 
حت���م���ي ال����ع����امل م����ن ت����اأث����رات 

التغرات املناخية.
�شفحته  ع���ر  ب���ي���ان  يف  و����ش���دد 
ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك على 
ت���اأت���ي يف  ال�������دورة احل���ال���ي���ة  اأن 
يتعر�س  للغاية  ح�شا�س  توقيت 
وجودية  الأخ���ط���ار  ال���ع���امل  ف��ي��ه 

وحتديات غر م�شبوقة.
كما اأ�شار اإىل تطلع بالده خلروج 
امل����وؤمت����ر م����ن م���رح���ل���ة ال���وع���ود 
باإجراءات  التنفيذ  مرحلة  اإىل 
م��ل��م��و���ش��ة ت��ب��ن��ي ع��ل��ى م���ا �شبق 
جال�شكو  قمة  خمرجات  خا�شة 

واتفاق باري�س.

 200 ي�شم  الذي  املوؤمتر  وكان 
دولة، انطلق يف وقت �شابق اأم�س 
ال�شياحي،  ال�شيخ  �شرم  مبنتجع 
يف حماولة الإع��ط��اء دف��ع جديد 
املناخي  االح�����������رار  مل���ك���اف���ح���ة 
عامل  يف  تتالت  التي  وتداعياته 
اأخرى  اأزم��ات  منق�شم وقلق من 

متنوعة.
ف��ي��م��ا دع���ا ال����وك ���ش��ارم��ا رئي�س 
املوؤمتر، الذي �شلم رئا�شة الدورة 
لوزير اخلارجية امل�شري، �شامح 
�شكري قادة العامل لال�شتيقاظ. 
وقال يف كلمته االفتتاحية اأتفهم 
ال���زع���م���اء يف جميع  م���ا واج���ه���ه 
اأن����ح����اء ال���ع���امل ه����ذا ال���ع���ام من 
اأن  اأولويات خمتلفة، لكن يجب 
نكون وا�شحني، .. التقاع�س عن 
العمل ميكنه فقط اإرجاء كارثة 
امل���ن���اخ. ك��م��ا ت�����ش��اءل ك���م يحتاج 
العامل وقادة العامل من نداءات 

لال�شتيقاظ بالفعل.
الدرا�شات  ك��اف��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
املتحدة  االأمم  وتقارير  البيئية 
انبعاثات  خ��ف�����س  اإىل  ت���دع���و 
 45% بن�شبة  الدفيئة  غ���ازات 

بحلول العام 2030.

رئي�س الدولة ي�سارك يف موؤمتر كوب 27 ب�سرم ال�سيخ

رئي�س الدولة يوجه باإقامة �سالة ال�ست�سقاء يف جميع م�ساجد الدولة
•• �أبوظبي-و�م:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باإقامة 
�شالة اال�شت�شقاء يف جميع م�شاجد الدولة وذلك بعد �شالة يوم اجلمعة املقبل املوافق 
باإقامة �شالة  و�شلم  عليه  اهلل  النبي حممد �شلى  بهدي  تاأ�شياً  اجل��اري  نوفمر   11
اال�شت�شقاء طلباً لنزول الغيث. ودعا �شموه اإىل االبتهال للموىل عز وجل ليعّم الغيث 

وين�شر رحمته وعطاءه وخره على العباد والبالد.

حزب ممزق بني قاعدتني:
هل رئي�س الوزراء الربيطاين �سرعي؟

•• �لفجر -�أغني�س �لك�سندر كولري –ترجمة خرية �ل�سيباين

باملائة   57 بن�شبة  ترو�س  ليز  انتخاب  من  اأ�شابيع  �شتة  من  اأك��رث  بعد 
رئي�س الوزراء اجلديد ري�شي  وجد  لها،  �شوتوا  ع�شو  األف  من 172 
�شوناك نف�شه م�شوؤواًل بعد اأن جمع 197 رعاية من 357 نائباً حمافظاً 

يف جمل�س العموم.                            )التفا�شيل �س11(

�صمة رئي�صية يف احلياة ال�صيا�صية

ف�سائل عدم ا�ستقرار احلكومة يف اإيطاليا!
•• �لفجر -�إليونور� بوتيني –ترجمة خرية �ل�سيباين

منذ اأن فاز االئتالف اليميني واليميني املتطرف بقيادة جيورجيا ميلوين 
باالنتخابات الت�شريعية االإيطالية يف 25 �شبتمر، ت�شاعفت التف�شرات 
ميلوين  حكومة  اأدت  امل�شتقبل.  يف  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�شيا�شة  م�شر  ب�����ش��اأن 
اجلديدة اليمني الد�شتورية بعد �شهر تقريًبا، يف 22 اأكتوبر، ويف غ�شون 
400( وجمل�س  اأ�شل  اأيام فازت بثقة جمل�س النواب )235 �شوًتا من 

ال�شيوخ )115 �شوًتا من اأ�شل 206(.          )التفا�شيل �س12(

يتعّهد  الياباين  الـــوزراء  رئي�س 
لبالده  الع�سكرية  القدرات  تعزيز 

•• �ليابان-�أ ف ب:

الياباين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ت��ع��ه��د 
تعزيز  االأح�������د  ك��ي�����ش��ي��دا  ف���وم���ي���و 
والع�شكرية  ال��ب��ح��ري��ة  ال����ق����درات 
لبالده، حمّذرا من اأن الدول يجب 

اأن ت�شتعد للتعامل مع املعتدين.
وندد كي�شيدا باحلرب الرو�شية يف 
اأوكرانيا وبكوريا ال�شمالية الإجراء 
اأحدها فوق  جتارب �شواريخ حّلق 
العام  منذ  االوىل  للمرة  ال��ي��اب��ان 
حتذير  ا���ش��ت��دع��ى  م���ا   ،2017

ال�شكان ودعوتهم اإىل االحتماء.
يف  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  كي�شيدا  وق���ال 
االأ�شطول  ا���ش��ت��ع��را���س  م��ن��ا���ش��ب��ة 
البحري الياباين الدويل يجب اأن 
العبون  فيه  يظهر  لع�شر  ن�شتعد 
وي�شتخدمون  القواعد  يخالفون 
لتدمر  ال���ت���ه���دي���دات  اأو  ال����ق����وة 

ال�شالم واالأمن يف دول اأخرى.

•• دبي -و�م:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اعتمد �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً الإمارة دبي، منح 
و�شام اإك�شبو 2020 دبي ل� 40 األف م�شارك �شاهموا يف جناح ا�شت�شافة 
دولة االإمارات للحدث العاملي، من كافة القطاعات الع�شكرية واملدنية 
تقديراً  وذل��ك  العمل،  وف��رق  واملتطوعني  الوطنية  اخل��دم��ة  وق��ط��اع 
�شبقها  وما  املعر�س  انعقاد  فرة  ط��وال  املتميزة  واأعمالهم  جلهودهم 

من حت�شرات وا�شتعدادات.                  )التفا�شيل �س2(

انطالق الدورة الـ27 من م�ؤمتر املناخ 
ال�سي�سي: نواجه اأخطارًا مناخية 

وجودية تتطلب حتركًا �سريعًا
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اأخبـار الإمـارات

الإحاطة العالمية : تفعيل املرحلة الثانية من اإجراءات تخفيف قي�د ك�رونا بالدولة الي�م

اإلغاء كافة القيود والإجراءات الحرتازية اخلا�سة بكوفيد- 19
•• �أبوظبي -و�م: 

الإدارة  الوطنية  الهيئة  عن  الر�شمي  املتحدث  الظاهري،  �شيف  الدكتور  اأعلن 
ال��ط��وارئ واالأزم����ات وال��ك��وارث اأم�����س خ��الل االإح��اط��ة االإع��الم��ي��ة اال�شتثنائية 
ل�"كوفيد 19" عن املرحلة الثانية من اإجراءات تخفيف القيود وتفعيلها بدءا 
احلايل،  نوفمر   7 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ال��ي��وم  �شباح  م��ن  ال�شاد�شة  ال�شاعة  م��ن 
بكوفيد19-  اخلا�شة  االح��رازي��ة  واالإج�����راءات  القيود  كافة  اإل��غ��اء  وتت�شمن 
حيث �شيكون لب�س الكمامة اختياريا يف جميع املرافق املفتوحة واملغلقة مبا يف 
اأ�شحاب  ذلك دور العبادة وامل�شاجد ، ما عدا املن�شاآت واملرافق ال�شحية ومراكز 

الهمم �شيكون ارتداء الكمامات اإلزامياً. 
ال�شالة  اختيارية  عن  اأي�شاً  نعلن  فاإننا  وامل�شليات،  للم�شاجد  " بالن�شبة  وقال 
فيما   ، القرار  تفعيل  موعد  بعد  اإلزامية  تعد  مل  اإذ  ال�شخ�شية،  ال�شجادة  على 
�شيق�شر ا�شتخدام تطبيق احل�شن الإثبات �شهادات التطعيم ونتائج الفحو�شات 
داخل الدولة وخارجها عند الطلب وبالتايل ال ي�شرط املرور االأخ�شر للدخول 

للمرافق واملواقع العامة. 
على  املنظمة  للجهات  يجوز  فاإنه  الريا�شية،  واالأن�شطة  الفعاليات  اأما  واأ�شاف 
امل�شتوى الوطني واملحلي طلب الفحو�شات امل�شبقة، اأو �شهادات التطعيم ح�شب 

نوعية اأو اأهمية الن�شاط والفعالية". 
وقال " اإننا بعد اأن اأعلنا �شهر �شبتمر املا�شي عن عدد من االإجراءات للتخفيف 
من القيود املتعلقة ب�"كوفيد 19" نزف اليوم خر املرحلة الثانية من اإجراءات 
ن�شب  ومراقبة  ال��دول��ة  يف  الوبائي  الو�شع  درا���ش��ة  بعد  وذل��ك  القيود،  تخفيف 
االإ�شغال يف امل�شت�شفيات والعناية املركزة للحاالت امل�شابة بفرو�س كوفيد19-"، 
م�شرا اإىل اأن جميع القرارات املعلن عنها اليوم جاءت وفق درا�شة دقيقة وبحث 

م�شتمر يف كافة القطاعات احليوية يف الدولة. 
كما اأعلن الدكتور �شيف الظاهري عن جمموعة من االإجراءات اخلا�شة بالقطاع 
الن�شط  الر�شد  برنامج  يف  كوفيد19-  فرو�س  اإدراج  �شيتم  حيث  ال�شحي، 
البحوث  دع��م  �شيتم  كما   ، احل���ادة  التنف�شية  واالأم��را���س  لالأنفلونزا  الوطني 
وكذلك  والفرو�شية،  البكترية  االأمرا�س  ملتابعة  اجلينية  والدرا�شات  العلمية 
ال�شحية  للجهات  اال�شتجابة  ق��درات  وتطوير  تعزيز  ومتابعة  اليقظ  الر�شد 

واجلهات االأخرى مع اأي متغرات م�شتقبلية اأو اأحداث طارئة. 
املخري  بالفح�س  املتعلقة  ال�شحية  االإمكانيات  على  االإب��ق��اء  �شيتم  اأن��ه  وب��ني 

والعالج، واالإبقاء على فرة العزل ملدة خم�شة اأيام للم�شابني بكوفيد19-. 
وقال اإنه حر�شاُ على �شحة و�شالمة اجلميع، ودعما جلهود كافة اجلهات املعنية 
باجلائحة ال�شحية، �شيتم اال�شتمرار يف توعية املجتمع مبخاطر فرو�س كوفيد 

عام.  ب�شكل  املو�شمية  واالنفلونزا  خا�س،  ب�شكل   19
واأ�شاف " بالن�شبة للحاالت اليومية، فاإننا م�شتمرين يف توفر بياناتها املحدثة 
يف املوقع الر�شمي لوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع والهيئة االحتادية للتناف�شية 

واالح�شاء والهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث". 
ال��ي��وم قابلة  اإح��اط��ت��ن��ا  االإع����الن عنها يف  ال��ت��ي مت  االإج������راءات  اأن جميع  وذك���ر 
للتحديث والتغير ح�شب م�شتجدات الو�شع الوبائي يف الدولة، و�شيتم االإعالن 

عن اأية م�شتجدات ب�شكل م�شتمر. 
ا�شتثنائيا  عامليا  واأ�شبحت منوذجاً  تبواأت مكانة عالية  االإم��ارات  دولة  اأن  واأك��د 
انت�شارا عظيماً يف  التي حققت  ال��دول  اأوائ��ل  وا�شعة، وكانت من  ب�شهادة دولية 

احتواء التحديات التي ع�شفتها بكل مرونة و�شفافية واحرافية. 
وقال " بذلت حكومة دولة االإمارات جهوداً حثيثة خالل الفرة املا�شية، وذلك 
األقت  التي  كوفيد19-  جائحة  احل��ايل،  ع�شرنا  حتديات  اأ�شد  احتواء  يف  �شعيا 
اأكرث وعيا يف كيفية  اليوم  العامل، وغرت م�شار حياتنا، لن�شبح  بظاللها على 

التعامل مع االأوبئة واالأمرا�س التي ت�شيب االإن�شان". 
" كثف القطاع ال�شحي بالتن�شيق والتعاون مع اجلهات املعنية جهوده  واأ�شاف 
ب��اأن �شحة  اإمياناً  ال�شحية،  االأزم��ة  للتعامل مع  واإمكانياته  كل طاقاته  و�شخر 

املجتمع بكافة اأطيافه ومكوناته اأولوية ق�شوى لدى قيادتنا الر�شيدة". 

واأكد ا�شتمرار القطاع ال�شحي يف مراقبة االأو�شاع وتطبيق التق�شي الن�شط يف 
كل مناطق الدولة. 

وقال املتحدث الر�شمي عن الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
" تكاتفنا معاً خالل الثالث �شنوات املا�شية، حر�شا على �شحة و�شالمة اأحبائنا، 
وخا�شة من فئة كبار املواطنني واملقيمني، واأ�شحاب الهمم، واأ�شحاب االأمرا�س 

املزمنة".
واأ�شاف "جهودنا املبذولة معاً، جاءت بثمارها اليوم وذلك بف�شل روؤية قيادتنا 
الر�شيدة وقراراتها احلكيمة يف التعامل مع اجلائحة، واأي�شاً اجلهود املجتمعية 

وامل�شوؤولية الذاتية لدى كل فرد من اأفراد جمتمع الدولة". 
وقال “ �شهدنا يف الفرة املا�شية م�شتوى انخفا�س ملحوظا يف حاالت االإ�شابة 
والوفيات، االأمر الذي يدل على مدى وعي املجتمع وتطبيقه لكافة االإجراءات 
مكت�شبات  على  وحفاظاً  و�شحته،  �شالمته  على  حر�شاً  والوقائية  االح��رازي��ة 

الدولة وما حققته من منجزات ا�شتثنائية”. 
واأكد اأهمية االلتزام والت�شامن بني اأفراد املجتمع يف املرحلة املقبلة، حتى نحافظ 
على ما حققناه يف فرة التعايف، ونحن على ثقة عالية يف جمتمع دولة االإمارات 
ومدى وعيه يف امل�شوؤولية الذاتية، وخا�شة بعدما جتاوزنا املراحل ال�شعبة من 

الوباء وتخطيناها بكل احرافية وكفاءة حتى و�شولنا لهذا اال�شتقرار. 

جائزة ات�سالت لأدب الطفل: عدم مالئمة اللغة لـ»اليافعني« اأبرز اإ�سكاليات الأعمال املتقدمة هذا العام 
•• �ل�سارقة-و�م:

لعام  الطفل  "ات�شاالت" الأدب  ج��ائ��زة  حتكيم  جلنة  اأع�����ش��اء  م��ن  ع��دد  ات��ف��ق 
لليافعني  املوجهة  االأعمال  بها  املكتوب  اللغة  مالئمة  عدم  اأن  على   2022
عدم  اإىل  باالإ�شافة  ال��ع��ام  ه��ذا  املتقدمة  االأع��م��ال  يف  االأك���ر  االإ�شكالية  تعد 
توافق مو�شوع الكتاب مع الفئة املتقدم لها.  واأو�شحوا خالل جل�شة حوارية 
اأن  الدويل للكتاب يف دورته احلادية واالأربعني  ال�شارقة  على هام�س معر�س 
اجلائزة ت�شم 5 فئات تقدم لها 16 عماًل متنوعاً با�شتثناء ُكتب "الكوميك�س" 
التي بلغت 9 اأعمال.  وقالت الدكتورة هنادي �شيلط ر�شامة م�شتقلة واأ�شتاذة 
للطفل  املوجهة  اخلطاب  لغة  اإن  بالقاهرة  اجلميلة  الفنون  بكلية  م�شاركة 
تغرت حيث اأ�شبح هناك تنوع للغة الب�شرية التي نخاطب بها اجلمهور فاللغة 

الب�شرية ال تختلف كثراً عن اللغة املكتوبة اإذ يظل لديها نف�س العنا�شر وهي 
اأ�شبح   “ واأ�شافت  النهاية.   وحتى  والهبوط  وال�شعود  والت�شل�شل  التكوين 
وبالتايل البد  تنوع  واأ�شبح هناك  فاللغة تغرت  اأو�شع من ذي قبل  املو�شوع 
هناك  اأن  اإىل  الفتة  الفهم  على  الطفل  ت�شاعد  اأي�شر  لغة  الكتب  تت�شمن  اأن 
بع�شاً من امللحوظات على االأعمال املقدمة منها اأن الغالف قد يكون اأحياناً 
اأقل من م�شتوى الكتاب رغم كون الكتاب جيداً جداً وكذلك تركيز الكتب على 
املوجودة لديهم”.   املوهبة  بداًل من احلفاظ على  االأف�شل  باعتبارها  املو�شة 
غر حجمه  واأ�شارت اإىل اأن بع�س الكتب بها مبالغة يف حجم الكتاب رغم اأن �شِ
قد يكون اأكرث مالءمة للطفل باالإ�شافة اإىل اأننا وجدنا قوة يف بع�س الكتب 
ور�شماً وجتريبا فاإذا كان هذا النوع من الر�شم �شعب على الطفل لكن  ن�شاً 
هذا ال مينع كون الكتاب ف�شاًل عن احتواء بع�س االأعمال على زخرفة واألوان 

والرئي�س  امل��وؤ���ش�����س  �شوي�س  �شنان  وق���ال  ال��ع��م��ري��ة.   امل��رح��ل��ة  ل��ه��ذه  مالئمة 
التنفيذي جلبل عّمان للنا�شرين اإن وجود 9 اأعمال مقدمة يف فئة الكوميك�س 
هي رقم قليل مقارنة مبا كانت عليه يف ال�شابق فاحلاجة اإىل "الكوميك�س" يف 
امل�شتوى املطلوب.   اإىل  الت�شعة مل ترتِق  واالأعمال  ال�شوق العربية مهمة جداً 
واأ�شاف "هناك جمال للنا�شرين للعمل مبجال الكوميك�س واأي�شاً متاح فر�شة 
كبرة لكتب الطفولة املبكرة فكتب اليافعني حتتاج لطريقة كتابة معينة الأن 
هناك �شعوبة يف بيئتنا العربية فما�شياً كان هناك �شل�شلة االألغاز "املغامرون 
اخلم�شة" وكانت ُتكتب ب�شكل يتنا�شب مع هذا الوقت لكن حاليا اأ�شبح لدينا 
فجوة الأن الوعي لدى املوؤ�ش�شات احلكومية ووزارة الربية والتعليم واالأهايل 
ازداد جتاه كتب الطفولة املبكرة".  واأو�شح اأن الر�شم اأب�شط من الكتابة ومع 
جتربتنا كنا�شرين مع من حاولنا العمل معهم يف ال�شابق فدائماً جند اأن هناك 

نواحي اإ�شكالية كبرة منها �شعف الدور التحريري يف دور الن�شر بالتوازي مع 
ارتقاء م�شتوى كتاب الطفل و غياب االبتكار يف االأفكار باالإ�شافة اإىل اأن بع�س 
دور الن�شر تفتقر ملنطق الكتابة وال�شوؤال هو هل ميكن لنا اأن ننتج اأدباً للطفل 
وقالت  التحديات.   هذه  نواكب  اأن  البد  وبالتايل  اليومية  وحياته  مب�شاكله 
موؤلفة كتب االأطفال االإماراتية الدكتورة ن�شيبة العزيبي " وجدنا يف االأعمال 
املتقدمة لها رغم كونها عماًل  البع�س للفئة  املتقدمة للجائزة عدم مالئمة 
فئة  ل�"الكوميك�س" �شمن  اأكرث  ب�شورة  منا�شبة  اأعمااًل  وجدنا  فمثاًل  مميزاً 
الكتاب امل�شور واأعمااًل منا�شبة للكتاب امل�شور يف فئة الطفولة املبكرة واأي�شاً 
وجدناً كتباً م�شورة موجودة �شمن كتب اليافعني رغم اأنها جميلة للغاية لكن 
هذا يعد خطاأً م�شرة اإىل اأن اللجنة راأت ا�شتبعاد اأي كتاب يف فئة غر منا�شبة 

له". 

نور دبي تعالج 10 اآلف �سخ�س يعانون من اأمرا�س العيون يف بنغالدي�س 

جمموعة جلنة ال�سداقة مع برملانات الدول الأوروبية يف املجل�س الوطني 
الحتادي تلتقي بوفد الربملاين ال�سوي�سري

•• �أبوظبي-�لفجر:

التقى اأع�شاء جمموعة جلنة ال�شداقة مع برملانات الدول االأوروبية 
يف املجل�س الوطني االحت��ادي اأم�س االأح��د 6 نوفمر 2022م يف 
مقر املجل�س باأبوظبي، برئا�شة �شعادة �شارة فلكناز رئي�شة املجموعة، 
وفد من الرملان ال�شوي�شري برئا�شة ماركو رومانو ع�شو الرملان 

ال�شوي�شري ورئي�س جلان املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية.
ح�شر اللقاء اأع�شاء املجموعة �شعادة كل من: �شرار حميد بالهول 
ومروان  املن�شوري،  ال�شحاك  ح��واء  ود.  املجموعة،  رئي�س  نائب 

الوطني  املجل�س  اأع�شاء  ال�شويدي  �شلطان  وم��رة  املهري،  عبيد 
االحتادي. وجرى خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز عالقات التعاون 
والتوجهات  وال��روؤى  املواقف  وتوحيد  ال�شديقني،  الرملانني  بني 
اخلرات  وتبادل  امل�شرك،  االهتمام  ذات  الق�شايا  خمتلف  حيال 
البلدين  م�شلحة  يف  ي�شب  مب��ا  الرملانية،  وامل��م��ار���ش��ات  وامل��ع��ارف 
وال�شعبني ال�شديقني. واأكد اجلانبان على عمق العالقات الثنائية 
واملتميزة التي تربط الدولتني، واأهمية التعاون الرملاين و تبادل 
واال�شتفادة  والرقمنة،  واملناخ  املتجددة  الطاقة  اخلرات يف جمال 
�شارة  �شعادة  وعر�شت  امل��ج��االت.  ه��ذه  يف  اخلا�شة  الت�شريعات  من 

فلكناز جماالت متكني املراأة �شيما العمل الرملاين، موؤكدة اأن دولة 
االإمارات تعد من بني اأربع دول على م�شتوى العامل االأكرث متثياًل 
الوطني  املجل�س  يف  امل���راأة  ن�شبة  بلغت  اأن  بعد  ال��رمل��ان،  يف  للن�شاء 
من   50% احل��ايل   17 الت�شريعي  الف�شل  ت�شكيل  يف  االحت���ادي 
املراأة  به  ال��ذي حتظى  الكبر  الدعم  وذل��ك بف�شل  االأع�شاء،  عدد 
اأك���د ال��وف��د ال�شوي�شري  م��ن ق��ي��ادة ال��دول��ة ال��ر���ش��ي��دة. م��ن جانبه 
املجاالت،  خمتلف  يف  الرملانني  ب��ني  التعاون  تطوير  اأهمية  على 
يف  البلدين  بني  اال�شراتيجية  ال�شراكة  م�شتوى  مع  يتوازى  مبا 

خمتلف القطاعات.

•• دبي-و�م:

حققت "نور دبي" حتقيقها رقما قيا�شيا هذا العام يف اإعادة نعمة الب�شر 
15 يوما وذلك يف واليتي باجورا و  10 اآالف �شخ�س يف  اإىل ما يقارب 

جيبورهات يف جمهورية بنغالدي�س. 
و�شهدت املخيمات العالجية املتنقلة اإقباال كبرا من قبل املر�شى الذين 
الك�شوفات  ب��اإج��راء  الطبي  الفريق  ق��ام  حيث  الب�شر  يف  م�شاكل  يعانون 
الطبية وت��وف��ر ال��ع��الج ب��ال��دواء وال��ن��ظ��ارات الطبية واإج���راء اأك��رث من 
البي�شاء  املياه  اإزال��ة  تتطلب  التي  للحاالت  جراحية  عم�����لية   1000
العيون  واأم��را���س  احل���اد  الب�شر  �شعف  ح���االت  م��ن  وغ����رها  ال�شاد  اأو 

االأخرى. 
نور  موؤ�ش�شة  حت��ر���س  ال��ت��ي  ال��وج��ه��ات  م��ن  بنغالدي�س  جمهورية  وت��ع��د 
دبي على توفر الرامج العالجية فيها وعلى الرغم من حتقيق تقدم 

�شنني  ال�10  يف   %  35 بالعمى  االإ���ش��اب��ة  ن�شبة  انخفا�س  يف  ملحوظ 
الرا�شدين يف  % من   19 اأن  اأظهرت  امل�شوحات ال�شحية  اأن  املا�شية اال 
وتعد  االأربعني  �شن  بلوغهم  بعد  الب�شرية  باالإعاقة  ي�شابون  بنغالدي�س 
املياه البي�شاء امل�شبب الرئي�شي لالإعاقة الب�شرية لدى كبار ال�شن بن�شبة 

بنغالدي�س.  يف  للعمى  امل�شببة  االأمرا�س  اإجمايل  % من   81
ففي والية باجورا قامت موؤ�ش�شة نور دبي بالتعاون مع �شركائها بفح�س 
وعالج 5191 م�شتفيدا كما قامت املوؤ�ش�شة باإجراء 626 عملية جراحية 

و توزيع 1886 نظارة طبية. 
ويف والية جيبورهات قامت نور دبي بدعم من جملة 999 ال�شادرة عن 
عملية   723 واإج���راء  �شخ�شا   7635 وع��الج  بفح�س  الداخلية،  وزارة 

جراحية وتوزيع 2474 نظارة طبية. 
"الروؤية حق للجميل" والتي  وتدعم بنغالدي�س تو�شيات االأمم املتحدة 
عام  بحلول  مواطنيها  جلميع  للعيون  ال�شحية  الرعاية  لتوفر  تهدف 

ت�شعى  كما  امل�شتدامة.  التنمية  اأهداف  لتحقيق  دعما  ذلك  و   ،  2030
نور دبي بدعم م�شاعي بنغالدي�س من خالل براجمها الداعمة لعدد من 
والرفاه،  وال�شحة اجليدة  الفقر  " الق�شاء على  الهدف  االأه��داف وهي 

والتعليم 
اجليد وامل�شاواة بني اجلن�شني وال�شراكات لتحقيق االأهداف". 

اأمناء  جمل�س  وع�����ش��و  التنفيذي  امل��دي��ر  ت���رمي  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
يف  م�شتمرة  دب��ي  ن��ور  ملوؤ�ش�شة  االإن�شانية  الرحلة  اإن  دب��ي،  ن��ور  موؤ�ش�شة 
املحلية  فراجمها  متييز،  دون  م��ن  للجميع  الطبية  اخل��دم��ات  ت��وف��ر 
العاملية  اأما براجمها  االأ�شخا�س من مواطنني ومقيمني،  و�شلت الآالف 
فقد غرت واقع ماليني الفقراء الذين يعانون م�شاكل يف الب�شر حيث 

و�شلت اإىل 32 مليون م�شتفيد حول العامل. 
ال�شحية  الرعاية  توفر  يف  كبرة  حتديات  يواجه  العامل  اأن  واأ�شافت، 
الو�شول  ���ش��ع��وب��ة  م��ن  امل��ج��ت��م��ع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ع��اين  ح��ي��ث  للجميع 

للخدمات ال�شحية لذلك و�شعت موؤ�ش�شة نور دبي ا�شراتيجية متكاملة 
تعمل على توفر الرامج امل�شتدامة لرفع الكفاءات يف تقدمي اخلدمات 
توفر  خالله  من  التي  املتنقلة  العالجية  املخيمات  توفر  كما  ال�شحية 
العون  الفوري للمحتاجني وماتزال نور دبي م�شتمرة يف مد يد  العالج 

للمحتاجني. 
الدولة  �شفر  احل��م��ودي،  خ�شيف  علي  ع��ب��داهلل  �شعادة  ع��ر  جانبه  م��ن 
لدى بنغالدي�س ، عن �شعادته للنتائج التي حققتها موؤ�ش�شة نور دبي يف 

بنغالدي�س ودول اأخرى حول العامل. 
جاء ذلك خالل زيارة �شعادة ال�شفر ملخيم نور دبي العالجي حيث قام 
مبتابعة �شر العمل واالطمئنان على �شحة املراجعني وا�شتمع لعدد من 

االأطباء والعاملني 
يف املخيم واملتطوعني من االمارات الذي �شاركوا يف خميم نور دبي لدعم 

الطاقم الطبي واالإداري. 

حممد بن را�سد يعتمد منح و�سام اإك�سبو 2020 دبي لـ 40 األفا من الكوادر الوطنية
•• دبي -و�م:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء “رعاه اهلل”، ب�شفته حاكماً الإمارة دبي، منح و�شام " 
اإك�شبو 2020 دبي " ل� 40 األف م�شارك �شاهموا يف جناح ا�شت�شافة دولة 
وقطاع  واملدنية  الع�شكرية  القطاعات  كافة  من  العاملي،  للحدث  االإم��ارات 
ت��ق��دي��راً جلهودهم  ال��ع��م��ل، وذل���ك  اخل��دم��ة الوطنية وامل��ت��ط��وع��ني وف���رق 
�شبقها من حت�شرات  املعر�س وما  انعقاد  املتميزة طوال فرة  واأعمالهم 

وا�شتعدادات . 
" اعتمدنا   : م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وق���ال 
األفا من كوادرنا الوطنية من مدنيني   40 “ ل�  اإك�شبو  " و�شام  اليوم منح 
وع�شكريني والذين كان لهم الدور االأكر يف جناح الفعالية العاملية االأكر 
التي ا�شت�شافتها دولة االإمارات، واأكر مكا�شب اإك�شبو هي اخلرة العاملية 

التي اكت�شبناها عر كوادرنا ” . 
واأ�شاف �شموه : " 40 األفا من كوادرنا الوطنية املميزة �شاهموا يف جناح 
وواثقون  ب��ه��م  ف��خ��ورون   .. اال�شتثنائي  احل���دث  ل��ه��ذا  دول��ت��ن��ا  ا�شت�شافة 

بقدرتهم على �شناعة م�شتقبل اأف�شل". 

االأو�شمة، واالأنواط وال�شارات، وطبقاتها. 
" و�شام  �شملت  فئات  اإىل عدة  االأو�ِشمة  ق�شمت  القانون اجلديد،  وبح�شب 
االإقدام " )من طبقة واحدة(، و"و�شام �ُشرطة دبي" )من خم�س طبقات(، 
(، و"و�شام اليوبيل الّذهبي ل�ُشرطة  و"و�شام اخلدمة املُخِل�شة" )من طبقتنينْ
دبي" )من طبقة واحدة( وتكون من الّذهب، و"و�شام اإك�شبو 2020 دبي" 

)من طبقة واحدة( وتكون من الّذهب. 
2020 دبي" ملنت�شبي القّوة  اإك�شبو  "و�شام  وتف�شياًل، يجيز القانون منح 
والع�شكريني  اجلمهور  الأف��راد  منحه  يجوز  كما  ومدنيني،  ع�شكريني  من 
اأثناء  ُمتمّيزة  باأعمال  قاموا  اأو  اأّدوا خدمات جليلة  ن  مِمّ القّوة،  من خارج 

ا�شت�شافة اإمارة دبي ملعر�س اإك�شبو 2020 دبي. 
2020 دبي يف اإمارة  اإك�شبو  وكانت دولة االإم��ارات قد ا�شت�شافت معر�س 
ف�شاًل  م�شجلًة   ،2022 وم��ار���س   2021 نوفمر  ب��ني  ال��ف��رة  م��ن  دب��ي 
اأن  اإجن��ازات الدولة، حيث ا�شتطاعت  جديداً وجناحاً عاملياً ي�شاف مل�شرة 
جتمع 192 دولة كل يف جناحها ، للمرة االأوىل يف تاريخ اإك�شبو املمتد على 

عاماً.   170
اأقيم للمرة االأوىل يف تاريخه على  2020 دبي، والذي  اإك�شبو  كما �شجل 
اأر�س دولة عربية، زيارة اأكرث من 24 مليون �شخ�س من خمتلف الدول، 

اجلهود  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأك����د 
يقام يف  عاملي  ح��دث  ك���اأول  دب��ي،   2020 اإك�شبو  التي حملها  واالإجن����ازات 
اأثبتت دول��ة االإم��ارات قدرتها  “ مرة جديدة،   : املنطقة، حيث قال �شموه 
على اإبهار العامل من خالل حتويل التحديات اإىل فر�س للنجاح والتميز .. 
كوادرنا الوطنية جنحت مبثابرتها وعزميتها يف تقدمي جتربة ا�شتثنائية 

للجميع على الرغم من �شعوبة تداعيات االأزمة ال�شحية العاملية”. 
�شموه جتاه  م��ن  م��ب��ادرة  اإك�شبو2020 يف  و���ش��ام  اعتماد منح  ق��رار  وج��اء 
الع�شكرية  القطاعات  2020 دبي"، من  "اإك�شبو  اإجن��اح  �شاهم يف  كل من 
العمل،  وف��رق  املتطوعني  جانب  اإىل  الوطنية،  اخلدمة  وقطاع  وال�شرطة 
تقديراً ملا قّدموه من جهود جبارة خالل فرة انعقاد احلدث وما �شبقها 
من مرحلة حت�شرية ا�شتمرت ل�شنوات طويلة من العمل واملثابرة لتقدمي 

جتربة متميزة جلميع زوار احلدث والدول امل�شاركة فيه. 
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، ب�شفته حاكماً الإمارة 
بع�س  بتعديل   2022 ل�شنة   )20( رقم  القانون  موؤخراً  اأ�شدر  قد  دب��ي، 
اأحكام القانون رقم )10( ل�شنة 1997 ب�شاأن االأو�شمة واالأنواط وال�ّشارات 
بقوة �شرطة دبي، حيث ن�ّس القانون على ا�شتبدال ن�شّي املادتني )5( و)9( 
من القانون رقم )10( ل�شنة 1997، بن�شني جديدين يتعلقان بتحديد 

خالل �شتة اأ�شهر، على الرغم من اأنه كان اأول حدث عاملي بهذا احلجم منذ 
بداية جائحة كورونا. 
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اأخبـار الإمـارات

حتت رعاية خالد بن حممد بن زايد.. اليوم انطالق فعاليات مهرجان »بايك اأبوظبي« الأول 

العاملية  الوجهة  لتكون  اأب��وظ��ب��ي، 
ال�����رائ�����دة يف ري���ا����ش���ة ال����دراج����ات 
ريا�شياً  ن�شاطاً  باعتباره  الهوائية، 
وو�شيلة  و����ش���ح���ي���اً،  وت���رف���ي���ه���ي���اً 
م�شتدامة للتنقل، وريا�شًة تناف�شيًة 
للهواة واملحرفني، مبختلف اأنواع 
التي يتابعها  امل�شابقات واملناف�شات 
واجلماهر  املهتمني  من  املاليني 

حول العامل. 
الدراجني  بنخبة  ال��ع��واين  ورح��ب 
امل�شاركني من 33 دولة يف بطولة 
ال���ع���امل ل���ل���دراج���ات ال���ه���وائ���ي���ة يف 
املناطق احل�شرية التي تقام الأول 

نقطة الو�شول يف م�شار الدراجات 
ال��ه��وائ��ي��ة مب��دي��ن��ة ال���ع���ني، حيث 
من  الريا�شة  ه��ذه  ه��واة  يتناف�س 
كاًل اجلن�شني منا�شفة على جوائز 
2 مليون درهم،  ت�شل قيمتها اإىل 
اأي��ق��ون��ة دراج����ي العامل  مب�����ش��ارك��ة 

الريطاين مارك كافيند�س. 
وي�شتعد جمتمع حمبي الدراجات 
للم�شاركة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ه��وائ��ي��ة 
على  للجميع  م��ف��ت��وح��ة  ج��ول��ة  يف 
اأب��وظ��ب��ي �شباح  ام��ت��داد ك��ورن��ي�����س 
13 نوفمر،  امل��واف��ق  االأح���د  ي��وم 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م�����ش��اع��ي  ���ش��م��ن 

العني،  اإىل  وو���ش��واًل  اأبوظبي  م��ن 
قيمتها  ت�����ش��ل  ج���وائ���ز  مب��ج��م��وع 
يعتر  حيث  دره���م،  مليون   2 اإىل 
بايك  مهرجان  من  ج��زءاً  ال�شباق 
اأب��وظ��ب��ي وف��ع��ال��ي��ات��ه امل��م��ت��دة على 

مدار اأ�شبوع كامل". 
ووجه الدعوة لعموم فئات املجتمع 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ج���ول���ة ال���دراج���ات 
امتداد  على  �شتقام  التي  الهوائية 
اليوم  اأب��وظ��ب��ي ���ش��ب��اح  ك��ورن��ي�����س 
ياأتي  وال��ذي  للمهرجان،  اخلتامي 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م�����ش��اع��ي  ���ش��م��ن 
الريا�شي الأن تكون الريا�شة جزء 

دولة،   33 من  احل�شرية  املناطق 
اك�س  ام  ب��ي  ف��ئ��ات  على  للمناف�شة 
 – ب��ارك  ام اك�س  – ب��ي  فالتالند 
الريا�شي يف  امل�شهد  تريلز، الإثراء 
الريا�شة  ه��ذه  وت��ق��ري��ب  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل جمهور وا�شع من ع�شاق وهواة 

ريا�شة الدراجات الهوائية. 
وي�شهد املهرجان، يوم 12 نوفمر، 
�شباق  من  االأوىل  الن�شخة  تنظيم 
فوندو"  ج���ران  اأب��وظ��ب��ي  "بايك 
املجتمعي، على م�شار بطول 150 
كم يربط بني نقطة االنطالق من 
اإىل  اأبوظبي  بوابة ال�شرق مول يف 

االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  م��رة 
على  ت���دل  اال���ش��ت�����ش��اف��ة  اأن  مبيناً 
الدولية  والهيئات  االحت��ادات  ثقة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ق��درة اأب��وظ��ب��ي على 
اإىل  تقدمي تنظيم مبهر، وم�شراً 
اأن اأبوظبي �شتكون على موعد مع 
اأ�شبوع مثر جلميع حمبي ريا�شة 

الدراجات الهوائية. 
وقال " جمتمع الدراجات الهوائية 
واأبوظبي  ع���م���وم���اً  االإم���������ارات  يف 
مع  موعد  على  �شيكون  خ�شو�شاً، 
الذي  ال�شهر  فوندو  جران  �شباق 
انطالقاً  ك��م،   150 مل�شافة  ميتد 

جزءاً  ال��ري��ا���ش��ة  جلعل  ال��ري��ا���ش��ي 
م��ن احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ل���دى عموم 

فئات املجتمع. 
م���ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه ���ش��ع��ادة عارف 
حمد العواين، االأمني العام ملجل�س 
اإىل  بال�شكر  ال��ري��ا���ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
بن  حممد  ب��ن  خالد  ال�شيخ  �شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د 
رئي�س  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
م��ك��ت��ب اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي، على 
للمهرجان  ال����ك����رمي����ة  رع����اي����ت����ه 
اأن املهرجان يعتر  املرتقب، مبيناً 
اإمارة  لطموحات  اأ�شا�شياً  حمركاً 

•• �أبوظبي-و�م:

فعاليات  االإث���ن���ني  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
مهرجان  م����ن  االأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة 
برعاية   ،"2022 اأبوظبي  "بايك 
بن  حممد  ب��ن  خالد  ال�شيخ  �شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د 
رئي�س  اأبوظبي،  الإم��ارة  التنفيذي 
والتي  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب 
ت�شتمر حتى 13 من ال�شهر نف�شه، 
امل�شاحة  يف  اأبوظبي  كورني�س  على 

بجانب ني�شن تاورز. 
مبادرة  اأح������دث  امل���ه���رج���ان  وي���ع���د 
التي  اأبوظبي"،  "بايك  مل��ن�����ش��ة 
 2021 �شمّوه يف نوفمر  اأطلقها 
لدعم اأه��داف وطموح االإم��ارة باأن 
الحت�شان  رائ������دة  وج���ه���ة  ت�����ش��ب��ح 
فعاليات عاملية يف ريا�شة الدراجات 

الهوائية. 
بايك  "مهرجان  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
جمل�س  ُينظمه  ال���ذي  اأبوظبي"، 
اأبوظبي الريا�شي، فعاليات عاملية 
الهوائية،  ال����دراج����ات  ري��ا���ش��ة  يف 
للدراجات  العامل  "بطولة  اأبرزها 
احل�شرية"  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ه��وائ��ي��ة 
تقام  ال��ت��ي   -  2022 اأب��وظ��ب��ي   -
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  م�����رة  الأول 
 13 اإىل   9 االأو����ش���ط، وذل����ك م��ن 
نوفمر، و ت�شتقطب نخبة دراجي 

من احلياة اليومية لدى اجلميع. 
ال�شعفار  اأ���ش��ام��ة  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
، ن���ائ���ب رئ��ي�����س االحت������اد ال����دويل 
ورئ�����ي�����������س االحت������������اد االآ������ش�����ي�����وي 
" يعد م��ه��رج��ان بايك  ل��ل��دراج��ات 
ث��م��ي��ن��ة ملحبي  اأب���وظ���ب���ي، ف��ر���ش��ة 
ملتابعة  الهوائية  الدراجات  ريا�شة 
الهوائية  العامل للدراجات  بطولة 
امل��ن��اط��ق احل�����ش��ري��ة ع��ن كثب،  يف 
ب��ل وي��ت��ي��ح امل��ه��رج��ان امل�����ش��ارك��ة يف 
فوندو  اأبوظبي جران  بايك  �شباق 
، اإ�شافة اإىل حزمة من الفعاليات 
امل�����ش��اح��ب��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا منطقة 
اجلولة  ع���ن  ف�����ش��اًل  امل�����ش��ج��ع��ني، 
والتي  للعموم  املفتوحة  املجتمعية 
من  اخلتامي  ال��ي��وم  �شباح  �شتقام 

املهرجان". 
العامل  ب��ط��ول��ة  ت���ذاك���ر  اأن  ي��ذك��ر 
املناطق  يف  ال��ه��وائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات 
 - 2022 اأب��وظ��ب��ي   - احل�����ش��ري��ة 
االإلكروين  امل���وق���ع  ع��ل��ى  م��ت��اح��ة 
www.platinumlist.

والدخول  رم��زي��ة،  با�شعار   net
جم�����اين ل���ل���ذي���ن ت���ق���ل اأع���م���اره���م 
الت�شجيل  16 ع��اًم��ا، وم���ازال  ع��ن 
اأبوظبي  ب��اي��ك  �شباق  يف  مفتوحاً 
ج���ران ف��ون��دو م��ن خ��الل الرابط 
www.bike.abudhabi/

 .events

يقام يف الفرتة ما بني 14 و 16 ن�فمرب يف اأب�ظبي

هيئة اأبوظبي للدعم الجتماعي ت�سارك يف معر�س توظيف
•• �أبوظبي-�لفجر: 

انطالقاً من ا�شراتيجيتها الهادفة اإىل متكني امل�شتفيدين القادرين على 
العمل وتاأهيلهم وتدريبهم ليكونوا فاعلني يف جمتمعهم وقادرين على 
امل�شاهمة بن�شاط يف �شوق العمل، اأعلنت هيئة اأبوظبي للدعم االجتماعي 
عن م�شاركتها يف معر�س توظيف الذي يقام يف الفرة ما بني 14 و 16 

نوفمر يف اأبوظبي.
وفتح  املعر�س  زي��ارة  على  امل�شتفيدين  لت�شجيع  الهيئة  م�شاركة  وت��اأت��ي 
من  واال���ش��ت��ف��ادة  امل��ت��اح��ة،  الوظيفية  الفر�س  م��ن  العديد  على  اآف��اق��ه��م 

اخلراء  م��ن  نخبة  يديرها  ال��ت��ي  النقا�س  وحلقات  التفاعلية  ال��ور���س 
املهنيني، ومبا يوفر فر�شاً ت�شهم يف دعم امل�شتفيدين وحتثهم على التعلم 

والنمو والتقدم يف رحلتهم املهنية.
العام واخلا�س، على  ال�شركاء يف القطاعني  وتعمل الهيئة بالتعاون مع 
امل�شاعدة يف ايجاد الفر�س الوظيفية للم�شتفيدين من خالل تزويدهم 
واإعدادهم  االأ�شا�شية  اإمكانياتهم  الذاتية وتطوير  ال�شرة  اإعداد  مبهارة 
اال�شراتيجي يف دعم  دورها  من  انطالقاً  وذلك  الوظيفية،  للمقابالت 

امل�شتفيدين لتحقيق ا�شتقاللهم املايل وا�شتقرارهم االجتماعي. 
اأب��وظ��ب��ي للدعم  وق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل ال��ع��ام��ري، امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة 

االج��ت��م��اع��ي: " اإن م�����ش��ارك��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف امل��ع��ر���س ت���اأت���ي ان��ط��الق��اً من 
ال�شعي  للم�شتفيدين عر  االإيجابية  امل�شاركة  تفعيل  اإىل  ا�شراتيجيتنا 
اجلاد للعمل، وذلك يف اإطار جهود الهيئة على �شعيد متكني امل�شتفيدين 
ودعمهم لل�شعي اجلاد للبحث عن فر�س عمل منا�شبة حتّقق ا�شتقاللهم 
امل�����ايل وا���ش��ت��ق��راره��م االج��ت��م��اع��ي ومب����ا ي���وف���ر احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة لهم 

والأ�شرهم".                    
واأ�شاف: " اأن الهيئة تعمل على تاأهيل امل�شتفيدين واإعدادهم لالنخراط 
والتاأهيلية ومبا  التدريبية  والفر�س  الور�س  العمل من خالل  �شوق  يف 
ي�شهم يف حتقيق اأهداف الهيئة ودفع امل�شتفيدين اإىل العمل اجلاد واملنتج 

مه. وذلك بالتعاون  وال�شعي له، وبالتايل امل�شاهمة يف تنمية املجتمع وتقدُّ
مع ال�شركاء وبتكامل اجلهود والعمل بني خمتلف القطاعات واملوؤ�ش�شات 
االأهداف  يحّقق  ومبا  اأبوظبي،  حكومة  مظلة  حتت  متكاملة  كمنظومة 
اال�شراتيجية للهيئة يف امل�شاركة االإيجابية وتوفر حياة كرمية لالأ�شر 

املواطنة ذات الدخل املحدود يف اإمارة اأبوظبي".
والتدريبية  التعليمية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  تتعاون  الهيئة  اأن  ُي��ذك��ر 
ب�شورة  واإدارة حاالتهم  امل�شتفيدين،  �شوؤون  تلتزم مبتابعة  كما  املختلفة 
ُم�شتمرة حتى يتمّكنوا من االنخراط ب�شوق العمل ويكونوا اأفراداً فاعلني 

ومنتجني يف املجتمع مبا يحقق مواطنتهم االإيجابية.

حتت مظلة ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص وبدعم من م�صرف اأب�ظبي الإ�صالمي

وزارة تنمية املجتمع تنظم عر�س الهيلي اجلماعي مب�ساركة 40 �سابًا 
وحيدة خليل: ن�صعى مل�صاركة اأو�صع يف الأعرا�ص اجلماعية تاأكيدًا لأهميتها التنم�ية وجت�صيدًا لروؤية القيادة

•• �لعني – �لفجر:

الهيلي  ع���ر����س  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
وذل����ك مب�شاركة  ال���ع���ني،  م��دي��ن��ة  اجل��م��اع��ي يف 
�شروط  عليهم  تنطبق  ممن  مواطناً  �شاباً   40
تنظمها  التي  اجلماعية  االأع��را���س  يف  امل�شاركة 

الوزارة على مدار العام.
جاء "عر�س الهيلي" بدعم من م�شرف اأبوظبي 
واملنا�شبات،  لالأفراح  الفيت  و�شركة  االإ�شالمي، 

العر�شان  ذوي  م����ن  ك����ب����راً  ح�������ش���وراً  و����ش���ه���د 
واملنظمة  الداعمة  اجل��ه��ات  وم��ن  واأ�شدقائهم، 
منح  اإدارة  مدير  خليل،  وحيدة  وقالت  للعر�س. 
ال���وزارة تعمل  اإن  ب��وزارة تنمية املجتمع،  ال��زواج 
ك���ل م���ا ب��و���ش��ع��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة يف 
التنموية  الأهميتها  تاأكيداً  اجلماعية،  االأعرا�س 
ودعمها  القيادة  لروؤية  وجت�شيداً  واالجتماعية، 
االأ�شري  التما�شك  تعزز  التي  االأع��را���س،  لهذه 
وتعك�س  االإم���ارات،  دول��ة  املجتمعي يف  والتالحم 

املجتمعية،  وامل�شاركة  التكاتف  �شور  اأبلغ  اأي�شاً 
ال�شباب،  كاهل  ع��ن  التخفيف  يف  ل��دوره��ا  ن��ظ��راً 
وتكوين  اأح���الم���ه���م  حت��ق��ي��ق  يف  وم�����ش��ان��دت��ه��م 
اأ�شرهم، ودعم ا�شتقرارهم النف�شي واالجتماعي 
املزيد  الوزارة على  واأكدت حر�س  واالقت�شادي. 
والتي  ���ش��ن��وي،  ب�شكل  اجلماعية  االأع���را����س  م��ن 
جتمع اأعداداً متزايدة من اأبناء الدولة وحتظى 
ب��دع��م ورع��اي��ة م��ن �شركاء ال����وزارة، مب��ا يج�شد 
اخلا�س،  للقطاع  املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  حتقيق 

اجلماعية  االأع���را����س  م��ن  م��زي��د  لتنظيم  �شعياً 
والتقاليد  والقيم  واالأج���داد  االآب��اء  لنهج  اإحياء 
وتر�ّشخ  االإم������ارات.  دول���ة  جمتمع  يف  امل��ت��وارث��ة 
االأعرا�س اجلماعية  ثقافة  املجتمع  تنمية  وزارة 
متزايدة  مب�شاركة  حتظى  جمتمعية،  كظاهرة 
ت�شجيع  على  وحت��ر���س  وال�شابات،  ال�شباب  م��ن 
وج���ذب امل��زي��د م��ن اأب��ن��اء االإم�����ارات، لالن�شمام 
اإىل هذه االأعرا�س التي توفر عليهم الكثر من 
املقابل  يف  وتدعم  امل��ادي��ة،  وامل�شاريف  املتطلبات 

ال�شباب  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ل��ب��ي  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  ب��ن��اء 
لتاأ�شي�س اأ�شر م�شتقرة و�شعيدة.  وتدعو الوزارة 
ال�شباب لال�شتفادة من االأعرا�س اجلماعية التي 
اخلدمة  يف  الت�شجيل  خ��الل  م��ن  لهم،  توفرها 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ل��ه��م ع���ر امل���وق���ع االإل���ك���روين: 
من  يوؤهل  مبا   .www.mocd.gov.ae
اأعرا�س  يف  للم�شاركة  ال�شروط،  عليهم  تنطبق 
مدار  ع��ل��ى  تنظيمها  ي��ج��ري  اأخ�����رى  ج��م��اع��ي��ة 

العام.

•• دبي-�لفجر:

تفقد �شعادة اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل، 
دبي،  �شرطة  يف  وال��ري��ادة  التميز  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد 
العامة ومراكز  االإدارات  ال�شنوي على  التفتي�س  برنامج  �شمن 
الق�شاء  جمل�س  عمل  وخ��ط��ط  اإجن����ازات  وامل��ج��ال�����س،  ال�شرطة 
املجل�س،  ع��ام  مدير  �شهيل  اأح��م��د  العميد  بح�شور  ال�شرطي، 
والعميد الدكتور �شالح احلمراين، نائب مدير االإدارة العامة 
للتميز والريادة، والعميد خالد بن �شليمان، نائب مدير املكتب 
العام  املدير  نائب  املظلوم  �شعيد  الدكتور  والعقيد  التنظيمي، 
ملجل�س الق�شاء ال�شرطي ل�شوؤون االدعاء، والعقيد خمي�س املطوي 
نائب املدير العام ل�شوؤون جمال�س التاأديب بالوكالة، وعدد من 
التي  الكبرة  اجلهود  على  العبيديل  ال��ل��واء  واأث��ن��ى  ال�شباط. 
واملدعون  الق�شاة  وال�شادة  ال�شرطي  الق�شاء  جمل�س  بها  يقوم 
العامون واملحامون يف تعزيز منظومة العدالة، وتطبيق اأف�شل 
املمار�شات وحتقيق االإجنازات النوعية التي تعك�س الدور الهام 
تفقده  ب��داي��ة  يف  العبيديل  ال��ل��واء  واأط��ل��ع  ال�شرطي.  للق�شاء 
الق�شاة  بال�شادة  اخلا�س  ال��زي  على  ال�شرطي  الق�شاء  ملجل�س 
ن�شب  االط���الع على  اإىل ج��ان��ب  وامل��ح��ام��ني  العامني  وامل��دع��ني 
الت�شويت اخلا�شة بال�شعار اجلديد للمجل�س من قبل موظفي 

القيادة العامة ل�شرطة دبي.

امل�ؤ�صرات ال�صرتاتيجية
نتائج  ال�شرطي  الق�شاء  جمل�س  مع  العبيديل  ال��ل��واء  وناق�س 
اأحكام  اعتماد  " ن�شبة  موؤ�شر  واأولها  اال�شراتيجية،  املوؤ�شرات 

خالل  حققت  عمل" وال��ت��ي  اأي���ام   3 خ��الل  التاأديبية  املجال�س 
م�شبقاً  امل�شتهدفة  الن�شبة  عن   98.8% ن�شبة  املا�شي  العام 
االأول  الن�شف  خ��الل  املجل�س  حقق  فيما   ،95% ب���  وامل��ق��درة 
املجال�س  اأح��ك��ام  اعتماد  يف   100% ن�شبة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 

التاأديبية متجاوزاً اأي�شاً الن�شبة املُ�شتهدفة 95%.
" موؤ�شر متو�شط  كما وا�شتمع اللواء العبيديل اإىل �شرح حول 
ملف  ا�شتالم  تاريخ  من  التاأديب  جمال�س  النعقاد  االأي��ام  ع��دد 

املجل�س  �شجل  فيما  ي��وم،   12.5 اإىل  و�شلت  املُخالفة" والتي 
%71 يف عدد املحاكمات من العام 2017- انخفا�شاً بن�شبة 

بن�شبة  امل�شلكية  املخالفات  عدد  انخفا�س  جانب  اإىل   ،2021
ذاتها. الفرة  يف   54%

ال�صعادة ال�ظيفية
واأطلع اللواء العبيديل على موؤ�شر ال�شعادة الوظيفية ملوظفي 

املجل�س والتي و�شلت اإىل %99.4، و�شجل موؤ�شر نب�س ال�شعادة 
�شاهم  فيما   ،100% ن�شبة  املجل�س  يف  ال��ي��وم��ي  االإل��ك��رون��ي��ة 
االأول  الن�شف  خ��الل  موظفيه  من   100% حتفيز  يف  املجل�س 

من العام اجلاري متفوقاً على الن�شبة امل�شتهدفة 85%.

اإجنازات املجل�ص
الق�شاء  جمل�س  اإجن����ازات  على  العبيديل  ال��ل��واء  واأط��ل��ع  كما 
ال�شرطي والذي يعتر اأول جمل�س ق�شاء �شرطي ي�شم ق�شاء 
حا�شلني على دبلوم ق�شائي ُمعتمد، واأول جمل�س ق�شاء �شرطي 
ُبعد، واأول جمل�س ق�شائي �شرطي  اعتمد نظام املحاكمات عن 
ُم��ت��ط��وع��ني، واأول جمل�س  ب��ت��دري��ب واع��ت��م��اد حم��ام��ني  ي��ق��وم 
ق�شاء �شرطي يقوم بتطبيق نظام ال�شاعات التطوعية بداًل من 

املحاكمات الع�شكرية والتي بلغت 1070 �شاعة تطوعية.

برنامج "م�صريتي"
وا�شتمع اللواء العبيديل اإىل �شرح حول اأبرز الرامج التطويرية 
يف املجل�س، ومنها "برنامج م�شرتي" الهادف اإىل تقدمي �شرح 
يف  بالعمل  التحاقهم  قبل  املخالفات  ح��ول  اجل��دد  للخريجني 
�شرطة دبي مبا يعزز من م�شتوى الوعي لديهم، حيث ا�شتفادة 

من الرنامج 118 من الذكور و40 من االإناث، ما �شاهم يف 
توعيتهم مع بدء م�شرة عملهم وعدم ارتكابهم الأي خمالفات 

م�شلكية.

املحكمة الفرتا�صية
"املحكمة  برنامج  حول  �شرح  اإىل  العبيديل  اللواء  ا�شتمع  كما 
العامة  االإدارة  مع  بالتعاون  تنفيذه  يتم  ال��ذي  االفرا�شية" 
ت��دري��ب اخل���راء يف  ل��الأدل��ة اجلنائية وع��ل��م اجل��رمي��ة، وُيتيح 
اأثناء  الق�شاة  اأم��ام  الوقوف  على  التخ�ش�شية  العلوم  خمتلف 
املحاكمات وتقدمي االإفادات والرد على االأ�شئلة مبهنية وحرفية 
29 خ��ب��راً م��ن االإدارة  ع��ال��ي��ة، حيث ا���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��رن��ام��ج 

العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية.

م�ص�ؤوًل"... "كن 
ال�شرطي،" كن  ال��ق�����ش��اء  جم��ل�����س  ي��ط��ب��ق��ه��ا  ال����رام����ج  وم����ن 
ل�شرطة  العامة  القيادة  مرتب  توعية  اإىل  الهادفة  م�شوؤواًل" 
دبي باملخالفات امل�شلكية، حيث ا�شتفادة منه 551 موظفاً من 
خا�س  برنامج  تنفيذ  جانب  اإىل  �شرطياً،  وخمفراً  14مركزاً 
�شاعات  املجل�س عر منحهم  واملتعاونني مع  املحامني  بتحفيز 
تطوعية ُمعتمدة. ويف اخلتام تفقده ملجل�س الق�شاء ال�شرطي، 
اأط��ل��ع ال��ل��واء ال��ع��ب��ي��ديل ع��ل��ى ال��رام��ج واخل��ط��ط ال��ت��ي يعتزم 
املجل�س تطبيقها خالل ال�شنوات املُقبلة، مثنياً على جهود كافة 
تطبيق  يف  والهامة  النوعية  واإجن��ازات��ه��م  املجل�س  يف  العاملني 
اأف�شل املمار�شات وتعزيز منظومة العدالة بكل حرفية ومهنية 

و�شفافية ونزاهة.

اأ�صاد بدوره يف تعزيز منظ�مة العدالة وتطبيق اأف�صل املمار�صات

اللواء العبيديل يتفقد جمل�س الق�ساء ال�سرطي يف �سرطة دبي 
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل ال�سفدي ويبحثان العالقات الأخوية الإماراتية الأردنيةعبداهلل بن زايد ي�ستقبل بوريل ويبحثان العالقات الإماراتية الأوروبية
•• �أبوظبي-و�م:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال���دويل معايل جوزيب  وال��ت��ع��اون 
لل�شوؤون  االأع���ل���ى  امل��م��ث��ل  ب���وري���ل 
يف  االأم��ن��ي��ة  وال�شيا�شة  اخل��ارج��ي��ة 
ن��ائ��ب رئي�س  االحت�����اد االأوروب�������ي، 

املفو�شية االأوروبية.
ج��رى خ��الل اللقاء ال��ذي عقد يف 
اأبوظبي بحث �شبل تعزيز عالقات 
ال����ت����ع����اون ب����ني دول�������ة االإم����������ارات 
واالحت������اد االأوروب�������ي اإ���ش��اف��ة اإىل 
م��ن��اق�����ش��ة ع���دد م��ن ال��ق�����ش��اي��ا ذات 
االه���ت���م���ام امل�����ش��رك وم��ن��ه��ا ملف 

الطاقة.
امل�شتجدات  اجل��ان��ب��ان  وا�شتعر�س 
على ال�شاحتني االإقليمية والدولية 

ومنها االأزمة يف اأوكرانيا.

•• �أبوظبي-و�م: 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
وال��ت��ع��اون ال����دويل م��ع��ايل اأمين 
ال�����ش��ف��دي ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال����وزراء 
وزير اخلارجية و�شوؤون املغربني 
الها�شمية  االأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 

ال�شقيقة.
وج��������������������رى خ����الل ال���ل���ق���اء ال���ذي 
العالقات  بحث  اأبوظبي  يف  عقد 
االأخ����وي����ة ال���را����ش���خ���ة ب���ني دول���ة 
االإم�����������ارات وامل���م���ل���ك���ة االأردن�����ي�����ة 
ال���ه���ا����ش���م���ي���ة واآف�����������اق ال����ت����ع����اون 
امل�شرك بني البلدين ال�شقيقني 

يف القطاعات كافة.
اجلانبني  م��ب��اح��ث��ات  وت���ن���اول���ت 
والتطورات  املنطقة  يف  االأو���ش��اع 
االإقليمي  ال�������ش���ع���ي���دي���ن  ع���ل���ى 

ث���ن���ائ���ي���ة م����ت����ط����ورة م�����ع االحت������اد 
االأوروبي ودوله.

ح�شر اللقاء معايل اأحمد بن علي 
حممد ال�شايغ وزير دولة ومعايل 

ورح����ب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
معايل  ب����زي����ارة  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
جوزيب بوريل موؤكدا حر�س دولة 
ت��ر���ش��ي��خ عالقات  ع��ل��ى  االإم�������ارات 

ال�شفرة النا زكي ن�شيبة م�شاعدة 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
لل�شوؤون ال�شيا�شية املندوبة الدائمة 

للدولة لدى االأمم املتحدة.

وحر�س  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة  االأردن�����ي�����ة 
وقيادتهما  ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن 
على تعزيزها وتنمية اأطر التعاون 
امل�����ش��رك يف امل���ج���االت ك��اف��ة مبا 

والدويل.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان عمق العالقات االأخوية 
واململكة  االإم����������ارات  دول������ة  ب����ني 

ويعود  التنموية  اأهدافهما  يدعم 
باخلر على �شعبيهما.

خليفة  م����ع����ايل  ال���ل���ق���اء  ح�������ش���ر 
�شاهني املرر وزير دولة.

مهرجان ال�سعر العربي يحّلق من مراك�س املغربية اإىل الأق�سر امل�سرية 
•• �ل�سارقة-و�م:

التي  الوطنّية”  املكتبات  “قمة  من  الثانّية  الن�شخة  فعاليات  انطلقت 
تنظمها "هيئة ال�شارقة للكتاب" بال�شراكة مع جمعية املكتبات االأمريكّية 
من  ع��دد  من  متخ�ش�شني  خ��راء  مب�شاركة  يومني  م��دار  على  وت�شتمّر 
الروؤى واالأفكار  العامل بهدف تبادل  اأنحاء  املكتبات الوطنّية يف خمتلف 
واخلرات والرامج التطويرّية وذلك يف اإطاراجلهود التي تبذلها الهيئة 
للنهو�س بدور املكتبات الوطنية و و�شع احللول ملختلف التحدّيات الذي 

يواجهها هذا القطاع. 
للكتاب يف  ال�شارقة  هيئة  رئي�س  العامري  ركا�س  بن  اأحمد  �شعادة  وق��ال 
كلمته االفتتاحية “ لطاملا كانت املكتبات عر التاريخ اإىل يومنا هذا مركز 

اإ�شعاع معريف فهذا هو الدور الرئي�شي لهذه ال�شروح الثقافّية ولكن عند 
احلديث عن املكتبات الوطنية فاإن م�شوؤوليتكم م�شاعفة واأدواركم فيها 
لتناق�س  الوطنّية  املكتبات  قمة  من  الدورةالثانية  تاأتي  لهذا  حمورية 
واإتاحة  الوطنية  املكتبات  ب��دور  للنهو�س  املحاوراالأ�شا�شية  من  �شل�شلة 

الفر�شة اأمامهالتجاوز التحديات التي تواجهها”. 
واأ�شاف “ ظلت املكتبات الوطنية واحدة من اأبرز ركائز م�شروع ال�شارقة 
احل�شاري الذي مي�شي عاماً بعد االآخر بروؤى توجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�شارقة وهنا يف هذا احلدث وعلى مدار يومني �شنناق�س اال�شراتيجيات 
واقع  من  و�شنبحث  الوطنية  املكتبات  مهمة  الإجن��اح  ال��الزم��ة  واجل��ه��ود 
جتاربكم وخراتكم اآلية حماية حقوق الن�شر والن�شخ يف الع�شر الرقمي 

يف  امل�شرك  والعمل  التعاون  فر�س  الكت�شاف  متاحاً  املجال  �شيكون  كما 
تطوير نظم واآليات عمل املكتبات الوطنية”. 

ولفت العامري اإىل اأن هيئة ال�شارقة للكتاب توؤمن اأّن اال�شتثمار يف تاأثر 
يف  االإبداعية  ال�شناعات  �شوق  على  مبا�شر  انعكا�س  له  العامة  املكتبات 
اأثٌر كبر على املجتمعات و قدرتها على �شناعة  املنطقة والعامل كما له 

م�شتقبلها. 
وقال “ نتطلع اأن يكون اللقاء مثمراً ويقود اإىل نتائج ملمو�شة لتطوير 
وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  جهود  قيادة  يف  ودوره��ا  الوطنية  املكتبات 
م��وج��ه��ا دع��وت��ه ل��ل��ت��ج��ّول يف رده����ات م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة ال����دويل للكتاب 

واالطالع على الرهان احل�شاري والثقايف العاملي هنا يف ال�شارقة”. 
ال����دويل جلمعيات  ���ش��اف��والن��ي��ان رئي�شة االحت����اد  ل��ي��زا  ���ش��ارك��ت  ب��دوره��ا 

وموؤ�ش�شات املكتبات "IFLA" يف كلمة رئي�شّية يف القمة وقالت “�شعيدة 
باللقاء مع هذا التجمع الثقايف من خمتلف اأنحاء العامل واليوم بالتاأكيد 
لدينا العديد من الرامج والدوافع كذلك التي نت�شاركها ونتبادلها من 
جتارب عديدة لنتقا�شم اأدوارنا يف النهو�س بواقع املكتبات الوطنّية وفقاً 

الأف�شل املمار�شات العاملّية”. 
واأ�شافت “ من االأهمّية مبكان اأن جنتمع ونلتقي مع جمال�س و مكتبات 
وتر�شيخ  عملنا  اآليات  لتطوير  جميعاً  جهودنا  �شمن  �شلة  ذات  وهيئات 
العامة يف جمتمعاتنا وحتديداً  املكتبات  بها  اأن تتمتع  التي يجب  املكانة 
يف هذه االأوقات التي ن�شهد خاللها حتديات كبرة وذلك ينبع من اأهمّية 
باأّن  ثقة  وكلي  االآخرين  على  والتعّرف  وال�شالت  العالقات  هذه  تقييم 

القّمة �شتكون غنّية بالتجارب الناجحةالتي نت�شاركها فيما بيننا”. 

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية العراق ويبحثان العالقات الأخوية بني البلدين
•• �أبوظبي-و�م:

والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  ا�شتقبل 
ال����دويل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ف����وؤاد ح�شني وزي���ر خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة العراق 
يف  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  ح�شني  ف���وؤاد  وم��ع��ايل  �شموه  وبحث  ال�شقيق. 
بني  الثنائي  وال��ت��ع��اون  العراقية  االإم��ارات��ي��ة  االأخ��وي��ة  العالقات  اأبوظبي 

البلدين ال�شقيقني والفر�س املتاحة لتعزيزه وتطويره يف املجاالت كافة.
االهتمام  ذات  امللفات  من  وع��ددا  املنطقة  يف  االأو�شاع  اجلانبان  تناول  كما 
امل�شرك. واأعرب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء عن 
متنياته للحكومة العراقية التوفيق والنجاح يف اأداء م�شوؤولياتها الوطنية 
وتلبية تطلعات  ال��ع��راق  واال���ش��ت��ق��رار يف  االأم���ن  دع��ائ��م  تر�شيخ  اأج���ل  م��ن 
�شعبه ال�شقيق اإىل التنمية واالزده��ار. واأكد �شموه على العالقات االأخوية 
الرا�شخة التي جتمع البلدين ال�شقيقني واحلر�س على تعزيزها وتنميتها 

مبا يحقق م�شاحلهما امل�شركة ويعود باخلر على �شعبيهما.
ح�شر اللقاء معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة.

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان 
عالقات ال�سداقة وال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين

عبداهلل بن زايد يلتقي ال�سكرتري الربملاين لوزيرة خارجية كندا

•• �أبوظبي-و�م:

ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل  ب��ح��ث �شمو 
اخلارجية والتعاون الدويل خالل ا�شتقباله يف اأبوظبي 
ن��ي��ك��و���س دي��ن��دي��ا���س وزي����ر خ��ارج��ي��ة جمهورية  م��ع��ايل 
اليونان عالقات ال�شداقة وال�شراكة اال�شراتيجية بني 

البلدين.

وناق�س اجلانبان عددا من امللفات ذات االهتمام امل�شرك 
على  وامل�شتجدات  املنطقة  يف  االأو���ش��اع  اإىل  وباالإ�شافة 

ال�شاحتني االإقليمية والدولية.
بزيارة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ورح��ب 
على  احل��ر���س  ..م��وؤك��دا  اليونان  خارجية  وزي��ر  معايل 
البلدين  بني  امل�شرك  والعمل  التعاون  م�شارات  تعزيز 

انطالقا من ال�شراكة اال�شراتيجية التي جتمعهما.

•• �أبوظبي-و�م:

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
اأوليفانت  روب���رت  �شعادة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 

ال�شكرتر الرملاين لوزيرة خارجية كندا.
جرى خالل اللقاء الذي عقد يف اأبوظبي بحث العالقات 
الثنائية والتعاون امل�شرك بني البلدين وفر�س تعزيزه 

وتنميته.
امل�شرك  االهتمام  ذات  الق�شايا  اجلانبان  ناق�س  كما 
وامل�شتجدات االإقليمية والدولية وتبادال وجهات النظر 

ب�شاأنها.
نهيان خالل  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��ار 
بني  التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  على  احل��ر���س  اإىل  اللقاء 

البلدين مبا يخدم م�شاحلهما امل�شركة.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س الحتاد ال�سوي�سري يف اأبوظبي
•• �أبوظبي-و�م:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
ووزير  ال�شوي�شري  االحت���اد  رئي�س  كا�شي�س  اإيجنات�شيو  فخامة  ال���دويل 
اخلارجية. جرى خالل اللقاء الذي عقد يف اأبوظبي بحث عالقات التعاون 
الثنائي بني دولة االإم��ارات واالحت��اد ال�شوي�شري واآف��اق تعزيزه وتطويره 
يف خمتلف املجاالت. كما تبادل اجلانبان خالل اللقاء وجهات النظر جتاه 

عدد من الق�شايا وامل�شتجدات على ال�شاحتني االإقليمية والدولية.
العالقات  اللقاء على  اآل نهيان خالل  زاي��د  ال�شيخ عبداهلل بن  واأك��د �شمو 
ال�شوي�شري  واالحت���اد  االإم����ارات  دول���ة  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  املتميزة  الثنائية 
يحقق  مب��ا  ك��اف��ة  امل��ج��االت  يف  وتنميتها  تعزيزها  على  البلدين  وح��ر���س 
وقع  ال��ل��ق��اء  وع��ق��ب  �شعبيهما.  على  ب��اخل��ر  وي��ع��ود  املتبادلة  م�شاحلهما 
الدويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو 
اخلارجية  ووزير  ال�شوي�شري  االحتاد  رئي�س  كا�شي�س  اإيجنات�شيو  وفخامة 
على بروتوكول بني البلدين لتعديل االتفاقية املوقعة بني دولة االإمارات 
بال�شرائب  يتعلق  فيما  ال�شريبي  االزدواج  لتجنب  ال�شوي�شري  واالحت��اد 

على الدخل.

من�سة التوقيع يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب ت�ست�سيف براعم الأدب 
•• �ل�سارقة : �أ�سامة عبد �ملق�سود 

يف  احل��دي��ث��ة،  الكتب  توقيع  رك��ن  ا�شت�شاف 
من  نخبة  للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة  معر�س 
�شفية  الكاتبة  بينهم  م��ن  اجل���دد،  املوؤلفني 
على  لتوقع  التا�شعة،  بنت  اخل��وري  �شلطان 
ورا�شد  اأج��م��ل  م�شتقبل  اأج���ل  "من  ق�شتي 
يف  لالأطفال  موجهتان  الق�شتان  ال�شجاع" 
طبعة فاخرة ور�شومات معرة عن م�شمون 
الق�شة وتقع كل منهما يف ملزمة من االألوان 

اجلاذبة لالأطفال.
و�شرحت �شفية اخلوري ، باأن فكرة التاأليف 
واملطالعة،  ل���ل���ق���راءة  ع�����ش��ق��ه��ا  م���ن  ج�����اءت 
ملوهبتها  امل��در���ش��ة  واكت�شاف  وال��دي��ه��ا  ودع��م 
تطور  ع��ن  اأ���ش��ف��ر  مم��ا  امل�شتمر،  وت�شجيعها 
اهتمامها  اإىل  باالإ�شافة  ال�شر،  يف  اأ�شلوبها 
خالل  من  وذل��ك  واملعرفة،  بالعلم  ال�شديد 

م�شاندة وت�شجيع االأ�شرة لها. 
ووقع الكاتب ال�شغر �شاهني اإ�شحاق ح�شني 
باالإ�شافة  لالأطفال جديدة،  ق�شة  البلو�شي 
من  ا�شدرها  التى  املوؤلفات  من  العديد  اإىل 
االإيجابي،  وفرو�س  الرقمي  املواطن  بينها 
ك����ورون����ا ودرا�����ش����ة ع���ن ب���ع���د، وم��ع��ظ��م هذه 
الكبرة  ال��ق��ط��ع  م���ن  م��ل��زم��ة  ال��ق�����ش�����س يف 
واأفاد  امل�شمون،  عن  عرت  ر�شومات  وت�شم 

ل�شقل  الرئي�شة  البوابة  كانت  ال��ق��راءة  ب��اأن 
املوهبة باالإ�شافة لدعم والدتي التى بدورها 
وللتعبر  ل��الإب��داع  املنا�شب  امل��ن��اخ  وف��رت يل 
االأن،  حتى  ال��راب��ع  ال�شف  من  موهبتي  عن 
االأ�شلوب  تطور  ثم  يومياتي  بكتابة  وب���داأت 
ومنها  الق�ش�س  من  �شل�شلة  وتاأليف  لل�شرد 

اليوم  بتوقيعه  ت�شرفت  ال���ذي  امل��وؤل��ف  ه���ذا 
جميعا،  علينا  وعزيزة  طيبة  ذك��رى  ولتكون 

واأهدي هذا النجاح الأ�شرتي.
كما وقع �شلطان ماجد �شلطان البادي ق�شته  
اجلديدة  باللغة االإجنليزية يف ركن التواقيع 
مبعر�س ال�شارقة الدويل للكتاب، معرا عن 

�شعادته بهذه التجربة، م�شرا اإىل اأن والديه 
ه��م��ا م���ن اك��ت�����ش��ف��ا ف��ي��ه امل��وه��ب��ة م���ن �شغف 
امل��ع��رف��ة وااله��ت��م��ام بالعلم،  ال���ق���راءة وح���ب 
وثمن والد �شلطان دور الدولة يف خلق املناخ 
وبث  ال�شغرة  امل��واه��ب  الكت�شاف  املنا�شب 

فيهم الثقة
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•• دبي-و�م:

من  للجمهور  االإلكروين  الت�شويت  باب  اأعلن "حتدي القراءة العربي" فتح 
املنطقة العربية والعامل على اختيار "املدر�شة املتميزة" يف دورته ال�شاد�شة من 
بني ثالث مدار�س و�شلت اإىل الت�شفيات النهائية من بني 92 األف مدر�شة من 
خمتلف اأرجاء الوطن العربي.  و�شتحظى املدر�شة الفائزة باللقب بجائزة بقيمة 
اأك��رث يف  اال�شتثمار  ”، متّكنها من  اأمريكي  دوالر   272،294 “ دره��م  مليون 

جهود تر�شيخ ثقافة القراءة والتح�شيل العلمي واملعريف لدى الطلبة. 
االإلكروين  املوقع  عر  الت�شويت  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  للجمهور  وميكن 

لتحدي القراءة العربي على الرابط 
 .https://vote.arabreadingchallenge.com

القراءة  "حتدي  من  ال�شاد�شة  ال��دورة  يف  �شاركت  مدر�شة   92،583 بني  ومن 
العربي"، تاأهل اإىل املناف�شات النهائية على لقب "املدر�شة املتميزة" ثالث مدار�س 
هي؛ متو�شطة وثانوية مدار�س الربية االأهلية من اململكة العربية ال�شعودية، 
ومدر�شة العهد الزاهر الثانوية من مملكة البحرين، ومدر�شة املختار جازوليت 
الدورة  التي متت يف هذه  التاأهيلية  الت�شفيات  بعد  املغربية، وذلك  اململكة  من 
مدار�س  وثانوية  متو�شطة  وح�شدت  التحدي.   حتكيم  جل��ان  قبل  من  رقمياً 
الربية االأهلية يف الدّمام باململكة العربية ال�شعودية املركز االأول على م�شتوى 
اململكة، وت�شارك يف املناف�شة على لقب "املدر�شة املتميزة" يف الدورة ال�شاد�شة من 
واأطلقت   .100% طالبها  م�شاركة  ن�شبة  بلغت  حيث  العربي.  القراءة  حتدي 
التعاون مع  القراءة منها  ثقافة  لن�شر  التحدي  لفكرة  داعمة  مبادرات  املدر�شة 
�شركاء من املجتمع املحلي لتو�شيع االأثر االإيجابي للقراءة، والدورات التدريبية 
ل��ل��ط��الب وامل��ع��ل��م��ني واالأه�����ايل، وم���ب���ادرات اجل�����وازات االإل��ك��رون��ي��ة، واالأندية 

من�شوباتها  وجميع  املدر�شة  اإدارة  و�شاركت  االإل��ك��روين.  واحلائط  التطوعية، 
"قمة  منها  ق�ش�شاً  طالباتها  واأ���ش��درت  حتفيزية.  تربوية  باأ�شاليب  الدعم  يف 
 14 املدر�شة  توفر  كما  حتت�شن زهرة" وفيلماً ق�شراً بعنوان "ترحال كتاب". 
حافلة جمهزة مبكتبات م�شموعة لنقل الطالبات.  وذكرت مديرة املدر�شة خلود 
"حتدي  يف  اجلميع  اإ�شراك  على  " حر�شنا  ت�شريحها  يف  ال�شبيلي  حممد  بنت 
القراءة العربي"، لي�س الطالب وح�شب، بل اأولياء االأمور اأي�شاً، و مبتابعة دقيقة 
امل�شروع يف  حت من�شقة  ال�شرقية، كما و�شّ باملنطقة  التعليم  اإدارة  للم�شروع من 
على  "ح�شلنا  الدو�شري:  حممد  بنت  خلود  االأ�شتاذة  االأهلية  الربية  مدار�س 
اآخرها تزويد  �شل�شلة مبادرات  واأطلقنا  املحلي،  دعم من موؤ�ش�شات من املجتمع 
اأوقاتهم باأ�شياء  �شغل  من  الطلبة  متكن  م�شموعة  بكتب  مدر�شية  حافلة   14
مفيدة، واالآن وقد و�شلنا اإىل املرحلة النهائية، نتطلع اإىل دعم جمهور حتدي 
الزاهر  العهد  مدر�شة  وح�شلت  العامل".   اأنحاء  كل  من  لنا  العربي  ال��ق��راءة 
م�شتوى  على  االأول  امل��رك��ز  على  بالبحرين  ال�شمالية  املحافظة  م��ن  الثانوية 
ال�شاد�شة  ال��دورة  املتميزة" يف  "املدر�شة  لقب  على  املناف�شة  يف  وت�شارك  اململكة، 
من حتدي القراءة العربي. بلغت ن�شبة م�شاركة طالبها يف التحدي 100%. 
وحتفيزية  تربوية  باأ�شاليب  امل��ب��ادرة  دع��م  يف  امل��در���ش��ة  اأق�����ش��ام  ك��ل  �شاركت  كما 
حتفز  م��ب��ادرات  خ��الل  من  التحدي  فكرة  ن�شر  يف  املدر�شة  و�شاهمت  للطالب. 
القراءة" و"اإبداع  ال�شاد" و"مقهى  القراءة" و"نادي  "وهج  مثل  القراءة  على 
وم�شابقة  يقروؤون"  االأم���ور  "اأولياء  وم��ب��ادرة  الكتاب"  "معر�س  حكاية"و  ذو 
كما  البيتية".  "املكتبة  وم�شابقة  االأثر"  عر  "قراءة  ون�شاط  كتاب"  "اإنتاج 
ن�شرت ت�شجيالت وفيديوهات مل�شاركات طالبها عر االإذاعة املدر�شية والبوابة 
التعليمية ومواقع التوا�شل االجتماعي.  وقالت نور ال�شبيعي من مدر�شة العهد 
العام كانت ملهمة،  " م�شاركتنا يف حتدي القراءة العربي هذا  الثانوية  الزاهر 

وعر  وم�شموعة  مرئية  ب�شيغ  القرائية  لتجاربهم  الطالب  م�شاركات  وحفزت 
التوا�شل  التعليمية ومواقع  املدر�شية والبوابة  ت�شجيالت وفيديوهات لالإذاعة 
االجتماعي. وبعد اأن ت�شدرنا يف موقع املدر�شة االأكرث متيزاً يف حتدي القراءة 
العربي على م�شتوى البحرين، نتطلع اإىل دعم اجلمهور يف الت�شويت النهائي 
ال�شاد�شة من حتدي القراءة العربي" ،  املتميزة" للدورة  "املدر�شة  للفوز بلقب 
، وللدعم  معرة يف ذات الوقت عن �شكرها وتقديرها جلميع منظمي امل�شابقة 
الذي تلقته املدر�شة من قطاع �شوؤون املدار�س مبملكة البحرين.  وحازت مدر�شة 
اململكة،  م�شتوى  على  االأوىل  املرتبة  على  باملغرب  الرباط  يف  جازوليت  املختار 
ال�شاد�شة  للدورة  الدولية  امل�شابقة  وهي تناف�س على لقب "املدر�شة املتميزة" يف 
االبتدائية  املدر�شة  وت�شارك    .2022 نونر  بدبي  العربي  القراءة  من حتدي 
يف التحدي منذ انطالقته. وو�شلت ن�شبة م�شاركة طالبها %100. و�شاركت 
حتفيزية.  تربوية  باأ�شاليب  تالميذتها  م�شاركة  دعم  يف  املدر�شة  اأق�شام  جميع 
و�شهدت املدر�شة مبادرات داعمة لفكرة التحدي الهادف لر�شيخ ثقافة القراءة 
باليوم  االحتفال  كتابة ق�شة ق�شرة"،  "ور�شة  العربي"،  القراءة  "نادي  ومنها 
مب�شاركات  خا�شة  �شفحة  فتح  للكتاب،  العاملي  وال��ي��وم  العربية  للغة  العاملي 
االأنا�شيد  يف  التالميذ  واإ���ش��راك  االجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  على  التالميذ 
وامل�شرحيات لدعم ثقافة القراءة، وتنظيم ور�شات تدريبية للتالميذ با�شت�شافة 
خراء واأدباء وتربويني.  وقال م�شطفى بنزهة املتحدث الر�شمي للم�شروع من 
مدر�شة املختار جازوليت " كل طالبنا وكافة اأق�شام مدر�شتنا �شاركوا يف حتدي 
القراءة العربي لهذا العام، ونظمنا معه مبادرات موازية حتبب الطلبة بالقراءة 
اإىل مراحل جديدة يف الكتابة االإبداعية وتاأليف الق�ش�س الق�شرة  وتاأخذهم 
واال�شتفادة من املطالعة يف االأداء امل�شرحي. ح�شدنا املركز االأول على م�شتوى 
الن�شخة  املتميزة" يف  "املدر�شة  لنكون  الغايل  اللقب  على  االآن  وعيوننا  املغرب، 

ال�شاد�شة من حتدي القراءة. وندعو اأكرث من 22 مليون م�شارك يف حتدي هذا 
العام وذويهم وكل داعمي القراءة واملعرفة للت�شويت لنا". 

واأكدت �شارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية، 
حتدي  دورات  كافة  يف  للمدار�س  واملتنامية  واملتوا�شلة  الوا�شعة  امل�شاركة  اأن 
لدورها  نظراً  اال�شراتيجية،  اأه��داف��ه  لتحقيق  اأ�شا�شية  كانت  العربي  ال��ق��راءة 
اللغة العربية وابتكار  املحوري يف دعم الطالب والتحفيز على القراءة وتعزيز 

و�شائل واأ�شاليب لتحبيب الطالب بها، وت�شجيعهم على ا�شتخدامها. 
اإ�شراك اجلمهور يف الت�شويت للمدر�شة املتميزة التزامنا التام  " يعك�س  وقالت 
وتكرمي  التحدي،  اأه���داف  لتحقيق  امل�شتمر  والتمكني  البناء  التفاعل  بتعزيز 
املتميزين والت�شجيع على امل�شاركة. املدر�شة املتميزة ت�شتحق كل التقدير ونوؤمن 
التي  مكانتها  ويعك�س  حقها  للمدار�س  �شيويف  للجمهور  الت�شويت  باب  فتح  اأن 

ت�شتحقها كمحفز وحمرك لتحدي القراءة العربي". 
عن  لالإعالن  متهيداً  الرابط  على  بكثافة  للت�شويت  اجلمهور  النعيمي  ودعت 
النتائج يف احلفل اخلتامي الذي �شيقام يف 10 نوفمر يف اأوبرا دبي، معترًة اأن 
التحدي جنح على كافة امل�شتويات يف اإحداث تغير جذري يف حبنا للغة العربية، 

وتفعيل دور املدرا�س يف حتفيز القراءة. 
22.27 مليون طالب  العربي  القراءة  ال�شاد�شة من حتدي  ال��دورة  و�شارك يف 
وطالبة من 44 دولة. ويهدف التحدي، الذي تنظمه مبادرات حممد بن را�شد 
اإنتاج حراك قرائي ومعريف �شامل، ير�شخ قيم التوا�شل  اإىل  اآل مكتوم العاملية، 
والتعارف واحلوار واالنفتاح على الثقافات املختلفة، ويكّر�س القراءة واملطالعة 
اللغة  ن  ويح�شّ الطلبة،  ح��ي��اة  يف  يومية  ثقافة  وامل��ع��ريف  العلمي  والتح�شيل 
العربية، ويعزز دورها كوعاء لنقل واإنتاج ون�شر املعرفة وامل�شاركة يف اإثراء التقدم 

الب�شري ورفد احل�شارة االإن�شانية وا�شتئناف م�شاهمة املنطقة فيها. 

•• دبي-و�م:

العربي"  ال����ق����راءة  "حتدي  ان��ط��ل��ق 
 ،2015 ع��ام  التاأ�شي�شية  دورت���ه  يف 
ن��ه�����ش��ة �شاملة  اإح�����داث  م���ن ر���ش��ال��ة 
والتح�شيل  وامل��ط��ال��ع��ة  ال���ق���راءة  يف 
مكانة  وت���ع���زي���ز  وامل����ع����ريف،  ال��ع��ل��م��ي 
املحتوى  اإث��راء  ودع��م  العربية،  اللغة 
�شامل  قرائي  ح��راك  وخلق  العربي، 
املعرفة  مل��ج��ت��م��ع��ات  االأ����ش���ا����س  ي���ّك���ون 
�شت  وب��ع��د  ال��ي��وم  لي�شل  م�شتقباًل، 
مليون   79 جمموعه  ما  اإىل  دورات 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  م�شارك 
م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف الوطن 
يف  العربية  اجلاليات  واأب��ن��اء  العربي 
العربية  اللغة  ومتعلمي  العامل  بالد 
لي�شنع  ب���غ���ره���ا،  ال���ن���اط���ق���ني  م����ن 
ت���ظ���اه���رة ق���رائ���ي���ة ه����ي االأك�������ر من 
م�شتوى  على  العربية  باللغة  نوعها 
ال����ع����امل.  وي��ج�����ش��د حت����دي ال���ق���راءة 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال��ذي  العربي 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
روؤية �شموه الإعداد جيل متمكن من 
العرب  واملبتكرين  واملبدعني  ال��رواد 
واملهارات  ال���ق���درات  مي��ت��ل��ك��ون  مم���ن 
االإنتاج  لتجديد  واملعارف  والكفاءات 
العربي  ال��ع��امل  يف  وامل��ع��ريف  العلمي 
ال�شتئناف  الالزمة  املقومات  واإر�شاء 
م�شاهمة املنطقة يف م�شرة احل�شارة 
التاريخي  ال���دور  وا�شتعادة  العربية 
يف  فاعل  كم�شاهم  للمنطقة  امل�شهود 
احل�شارة االإن�شانية وحتقيق التنمية 
والب�شرية  واالجتماعية  االقت�شادية 

املن�شودة حا�شراً وم�شتقباًل. 
امل�شاركني  اأع������داد  ���ش��ع��ود  وا���ش��ت��م��ر 
يف حت����دي ال����ق����راءة ال���ع���رب���ي ال���ذي 
را�شد  ب��ن  حممد  "مبادرات  تنظمه 
اأخرى،  تلو  العاملية" دورة  مكتوم  اآل 
االأوىل من  ال�����دورة  ���ش��ارك يف  ح��ي��ث 
م��ل��ي��ون طالب   3.6 ن��ح��و  ال��ت��ح��دي 
وطالبة. ثم ت�شاعف العدد يف الدورة 
الثانية ليتجاوز 7.4 ماليني طالب 
وط��ال��ب��ة. وم���ع حت���ول ال��ت��ح��دي اإىل 
م�����ش��اب��ق��ة ق��رائ��ي��ة دول���ي���ة وف��ت��ح باب 
خارج  امل��ت��واج��دي��ن  للطلبة  امل�شاركة 
الدورة  يف  واجلاليات  العربي  العامل 
اللغة  ومتعلمي  التحدي  الثالثة من 
العربية، قارب عدد امل�شاركني 10.5 
الدورة  واأت��ت  وطالبة.  طالب  مليون 
العربي  ال��ق��راءة  م��ن حت��دي  الرابعة 
التحدي  امل�����ش��ارك��ني يف  ع���دد  ل��رف��ع 
اإىل 13.5 مليون طالب وطالبة من 
49 دولة، حتى بلغت اأعداد امل�شاركني 
يف الدورة اخلام�شة 21 مليون طالب 
وطالبة من 52 دولة، لت�شل يف هذه 
الدورة ال�شاد�شة اإىل 22.27 مليون 

دولة.  م�شارك وم�شاركة من 44 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ّرم 
حممد  الطالب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
"حتدي  ل���  جلود م��ن اجل��زائ��ر بطاًل 
االأوىل،  دورت���ه  العربي" يف  ال��ق��راءة 
االأم�����ة  اأن  ح��ي��ن��ه��ا  ����ش���م���وه  م�����وؤك�����داً 
اأج���ي���اال تتوارث  ت��ن��ج��ب  ت���ق���راأ  ال��ت��ي 
ق��ي��م اخل���ر وال��ت�����ش��ام��ح واالع���ت���دال 
واملثابرة،  باالأمل  التحديات  وتواجه 
ال���ذي ي��ق��راأ ه��و جيل  اأن اجل��ي��ل  كما 

مع  باإيجابية  ويتفاعل  وي��ب��دع  يبني 
حميطه ومع العامل، وذل��ك يف حفل 
اأوب��را دبي وجتاوز  ا�شت�شافته  حا�شد 
1500 �شخ�شية  عدد احل�شور فيه 

من بينهم وفود من 21 دولة. 
حالياً  جلود  حممد  البطل  ويوا�شل 
امل���در����ش���ي ك��ط��ال��ب جمتهد  ن�����ش��اط��ه 
م��ت��ف��اع��ل م����ع جم��ت��م��ع��ه واأق�����ران�����ه، 
ح����ري���������س ع����ل����ى ت����ط����وي����ر ق�����درات�����ه 
واإم��ك��ان��ات��ه. وا���ش��ت��ط��اع حم��م��د بفعل 
األف   500 ب��ق��ي��م��ة  ب��اجل��ائ��زة  ف����وزه 
األ��ف دوالر   150 اأو ما يعادل  دره��م 
اإهداء زمالء مدر�شته مكتبة �شغرة 
وقّدم  واملطالعة.  القراءة  على  حتفز 
ب��ع��ن��وان "كنز  ت��ل��ف��زي��ون��ي��اً  ب��رن��اجم��اً 
القراءة" يف قناة "براعم" لالأطفال، 
لل�شالمة  حملية  حملة  يف  و���ش��ارك 

املرورية. 
يف  حم��م��د  جن���اح  جت��رب��ة  اإدراج  ومت 
الفوز ببطولة حتدي القراءة العربي 
الربوي  املنهاج  يف  االأوىل  دورت��ه  يف 
االإجنليزية  واللغة  التاريخ  كتابي  يف 
واملتو�شطة،  االبتدائية  للمرحلتني 
للتفوق  واالجتهاد  للمثابرة  كنموذج 

وحتقيق الفوز. 
وي����ق����ول حم���م���د ج����ل����ود " ال����ق����راءة 
هو  ن��ق��روؤه  كتاب  وك��ل  م�شروع حياة. 
لبنة يف بنيان هذا امل�شروع. وهذا على 
امل�شتوى الفردي، فكيف مب�شروع على 
م�شتوى عاملي اليوم كتحدي القراءة 
التحدي  ه����ذا  ب�����اأن  ن��ع��ت��ز  ال���ع���رب���ي؟ 
من  مزيداً  وي�شم  ويتو�شع  يتوا�شل 
فر�شان القراءة وع�شاق التحدي ورواد 
املناف�شة الهادفة التي تبني االأوطان. 
واأفخر بوطني اجلزائر الذي ي�شارك 
يف ال��ت��ح��دي ل��ل��م��رة ال�����ش��اد���ش��ة على 
يف  مهيباً  ح�شوراً  وي�شجل  ال��ت��وايل، 
اأكرث من مليون  مناف�شاته مب�شاركة 
زم��الئ��ي يف هذه  م��ن  وطالبة  طالب 
االأكر  العربي  القرائي  االألومبياد 
من نوعه، من اأجل نيل �شرف التتويج 
ع��ل��ى من�شات  ول��ل��ج��زائ��ر  الأن��ف�����ش��ه��م 
وتر�شيخ  وال��ري��ادة  واالإجن����از  التمّيز 
م��ك��ان��ة ال����ق����راءة يف ح���ي���اة االأج���ي���ال 
املدر�شة  م�شتوى  وعلى  اجلديدة".  
املتميزة يف الدورة االأوىل من حتدي 
 30 حوايل  �شاركت  العربي،  القراءة 
األ���ف م��در���ش��ة يف امل��ن��اف�����ش��ات، وحازت 
من  الثانوية  االأم���ل  طالئع  مدر�شة 
درهم  امل��ل��ي��ون  ج��ائ��زة  على  فل�شطني 

لتميزها يف التحدي. 
و�شارك يف متكني الطالب امل�شاركني 
يف الن�شخة االأوىل من حتدي القراءة 
على  وتدريبهم  وحتفيزهم  العربي 
ت��ل��خ��ي�����س ال��ك��ت��ب ح�����وايل 60 األ���ف 
للطلبة  عوناً  كانوا  وم�شرف  م�شرفة 

يف خمتلف مراحل املناف�شة. 
وو���ش��ل ع��دد اأع�����ش��اء جل��ان التحكيم 
اإىل 48 حمكما معتمدا فيما �شارك 
3000 متطوع يف الدورة االأوىل من 

حتدي القراءة العربي. 
ال���ت���ت���وي���ج بلقب  ت����اب����ع ح������دث  ك���م���ا 
التحدي ماليني  االأوىل من  ال��دورة 
الوطن  اأنحاء  خمتلف  يف  امل�شاهدين 
ال��ع��رب��ي م���ن خ����الل اأك�����رث م���ن 70 
تفا�شيل  ن��ق��ل��ت  اإع��الم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
مبا�شر عر  نقل  احلفل ومن خالل 
الثانية  ال���دورة  و�شهدت  االإن��رن��ت.  

ت�شاعف  العربي  القراءة  حتدي  من 
عدد امل�شاركني وامل�شاركات يف التحدي 
عفاف  الطالبة  تتويج  ومت  القرائي، 
القراءة  لتحدي  بطلة  �شريف  رائ���د 
طالب  مليون   7.4 بني  من  العربي 
وط����ال����ب����ة.  و����ش���ك���ل���ت ع����ف����اف ق����دوة 
لطالبات  يحتذى  الأقرانها ومنوذجاً 
لتعزيز م�شاركتهم  وطالب فل�شطني 
ال���ع���رب���ي، حيث  ال����ق����راءة  يف حت����دي 
مناف�شة  تليها  ال��ت��ي  ال����دورة  �شهدت 
من  الثالثة  ل��ل��دورة  فل�شطني  بطل 
ق�شام �شبيح  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي 
الت�شفيات  يف  االأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
اخلتامي  احل���ف���ل  ���ش��م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
عفاف  تتخ�ش�س  وال��ي��وم  للتحدي.  
يف جمال الطب الب�شري، حيث تتابع 
وتوا�شل  بتفوق  اجلامعية  درا�شتها 
م�شارها املتميز امللهم الذي احتفى به 

حتدي القراءة العربي. 
ال����ق����راءة  "حتدي  ع����ف����اف:  وت����ق����ول 
الإبداعات  اإط��الق  من�شة  هو  العربي 
املنطقة  يف  ال��ط��ل��ب��ة  م����ن  امل����الي����ني 
يعرف  وق����د ال  وال����ع����امل.  ال��ع��رب��ي��ة 
ك�����ث�����رون م�����ن ال����ن���������سء وال�������ش���ب���اب 
يف  ي�����ش��ارك��وا  اأن  اإىل  متميزون  اأن��ه��م 
اأقرانهم  م���ع  جت��م��ع��ه��م  م��ن��اف�����ش��ات 
اأف�شل  لتقدمي  حتفزهم  وم�شابقات 
اأنف�شهم  ي���رون  بهم  واإذا  لديهم،  م��ا 
واأو�شع  اأ���ش��م��ل  ج��دي��د  م��ن��ظ��ور  م���ن 
واأك��رث ثقة وان��دف��اع��اً. ه��ذه امل�شابقة 
القرائية عربية الهوية عاملية النطاق 
االأوىل  ان���ط���الق���ت���ه���ا  م���ن���ذ  األ���ه���م���ت 
والطالبات  الطالب  ع�شرات ماليني 
واالطالع  العربية  بلغتهم  ل��ل��ق��راءة 
وثقافية  واأدب���ي���ة  علمية  اآف����اق  ع��ل��ى 
ج���دي���دة مت��ّك��ن��ه��م م���ن امل�����ش��اه��م��ة يف 
وتطوير  العربية  نهو�س جمتمعاتنا 

منظوماتنا التعليمية واملعرفية." 
و�شهد احلفل اخلتامي للدورة الثانية 
ال�شمو  �شاحب  اإع���الن  التحدي  م��ن 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
ع��ن حت��وي��ل حت��دي ال��ق��راءة العربي 
اإىل حتٍد عاملي ي�شمل اأبناء اجلاليات 

العربية يف الدول االأجنبية. 
كما تّوجت الدورة الثانية من حتدي 
ال��ق��راءة العربي م��دار���س االإمي���ان يف 
املتميزة من  املدر�شة  بلقب  البحرين 
بني 41 األف مدر�شة، وجرى اختيار 
ال��دك��ت��ورة ح��وري��ة ال��ظ��ل م��ن املغرب 
من  املتميزة"  "امل�شرفة  لقب  لتنال 

بني 75 األف م�شرف وم�شرفة . 
ومتيزت الدورة الثالثة من التحدي 
باب  وف���ت���ح  ال��ع��امل��ي��ة،  اإىل  ب��ت��ح��ول��ه��ا 
م����ن خمتلف  ل���ل���ط���الب  امل�������ش���ارك���ات 

ال���ع���امل ول��ي�����س م���ن الوطن  اأن����ح����اء 
العربي فقط، وبلغ عدد امل�شاركني يف 
10.5 مليون طالب  الثالثة  ال��دورة 

وطالبة. 
وف����ازت ال��ط��ال��ب��ة م���رمي اأجم����ون من 
اململكة املغربية بلقب الن�شخة الثالثة 
من حتدي القراءة العربي، بعد تاألقها 
واأبهرت  �شنها  �شبقت  التي  باإجاباتها 
الطفلة  تتويج  وكان  التحكيم،  جلان 
�شنوات   9 حينها  العمر  من  البالغة 
على  التحدي  يف  تتوج  بطلة  واأ�شغر 
م�شرح اأوب��را دب��ي م��وؤث��راً حني ذرفت 
كان  فما  �شديد،  بتاأثر  ال��ف��رح  دم���وع 
من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأن م�شح دموعها  اإاّل  اآل مكتوم  را�شد 
اأب��وي ولقطة بقيت عالقة  يف موقف 
اأذه��ان م�شاهدي احلفل ومتابعيه  يف 
واملن�شات  االإع���������الم  و����ش���ائ���ل  ع����ر 

الرقمية. 
تفوقها  م������رمي  ت����وا�����ش����ل  وح����ال����ي����اً 
بعد  املجتمعي  ون�����ش��اط��ه��ا  ال��درا���ش��ي 
االأمم  م��ن��ظ��م��ة  ج��ان��ب  م���ن  تعيينها 
"اليوني�شيف"  ل��ل��ط��ف��ول��ة  امل��ت��ح��دة 
اأطفال املنطقة للتعبر  ناطقة با�شم 
وطموحاتهم  واأحالمهم  اآمالهم  عن 
عملت  ق��د  امل��ت��ح��دة،  االأمم  منابر  يف 
�شالمة  ح��ول  تلفزيوين  برنامج  مع 

الطرق. 
والتفوق  للنجاح  م��ث��ال  ال��ي��وم  وه���ي 
�شفرة  وه�����ي  امل�����غ�����رب.  وط���ن���ه���ا  يف 
ل���ل���ق���راءة وامل��ط��ال��ع��ة وامل���ع���رف���ة عر 
من  ت�شارك  التي  املدر�شية  زي��ارات��ه��ا 
وتدعوهم  جتربتها،  الطلبة  خاللها 
لال�شتفادة من القراءة م�شاراً لتطوير 
ال�������ذات وب����ن����اء امل����ع����ارف وال����ق����درات 
وتطوير املواهب واملهارات.  كما تقدم 
ب�شاأن  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ب���رام���ج 
الطرق،  وح���وادث  امل��روري��ة  ال�شالمة 
ت�شجيعية  ف���ي���دي���وه���ات  ت��ن��ج��ز  ك��م��ا 
ال�شالمة  ت���داب���ر  ح����ول  ل���الأط���ف���ال 
كوفيد19-.   جائحة  م��ن  وال��وق��اي��ة 
ال�����ق�����راءة  "حتدي  م������رمي  وت�����ق�����ول 
والتناف�س  للتعلم  م���ي���دان  ال��ع��رب��ي 
واالإبداع والتفوق. واليوم بعد �شنوات 
م��ن ال��ف��وز بلقب حت���دي ال���ق���راءة يف 
اأ�شدقائي  زال  ال  ال��ث��ال��ث��ة،  دورت�����ه 
وم���در����ش���ت���ي واجل���م���ي���ع م����ن حويل 
وطني  مثلت  كبطلة  معي  يتعاملون 
باللغة  اأك��ر حتدي قرائي  املغرب يف 
الذي  العام  بلقبه يف  وف��زت  العربية، 
اأ���ش��ب��ح ف��ي��ه ال��ت��ح��دي م��ف��ت��وح��اً حتى 
للم�شاركني من خارج البالد العربية، 
وال زلت بدوري اأحر�س على اأن اأكون 
وقيمها  ولقيمتها  ل��ل��ق��راءة  ���ش��ف��رة 

اأن  واأمت��ن��ى  تقدمها حل��ي��ات��ن��ا.  ال��ت��ي 
اأ�شرتي  من  بدعم  هذا  دوري  اأوا�شل 
وكل  ومعلميي ومدر�شتي وجمتمعي 
يف  واملعرفة  والكتاب  ال��ق��راءة  حمبي 

املغرب والبلدان العربية والعامل". 
املتميزة  امل����در�����ش����ة  ب���ل���ق���ب  وف��������ازت 
القراءة  حت��دي  م��ن  الثالثة  ل��ل��دورة 
االأهلية  االإخال�س  مدار�س  العربي، 
52 األف  م��ن دول��ة الكويت م��ن ب��ني 
مدر�شة، فيما ح�شدت املربية عائ�شة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م����ن  ال���ط���وي���رق���ي 
يف  املتميزة  امل�شرفة  لقب  ال�شعودية 
الدورة الثالثة من التحدي، من بني 

حوايل 87 األف م�شرف وم�شرفة. 
العربي  القراءة  حتدي  منو  وا�شتمر 
م�شاركة  ال���راب���ع���ة  دورت������ه  ل��ت�����ش��ج��ل 
م��ل��ي��ون ط��ال��ب وط��ال��ب��ة من   13.5
الطالبة  ت��ت��وي��ج  ومت  دول������ة.   49
ال�شودان  جمهورية  م��ن  اأن���ور  هديل 
ب��ط��ل��ًة ل��ت��ح��دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي يف 
دورته الرابعة، وذلك يف حفل حا�شد 
اأكرث  وح�شره  دب��ي  اأوب���را  احت�شنته 
وا�شتطاعت  ���ش��خ�����س.   اآالف   3 م��ن 
جمهورية  م��ن  اأن���ور  ه��دي��ل  الطالبة 
ال�������ش���ودان ح�����ش��م ل��ق��ب ب��ط��ل��ة حتدي 
القراءة العربي يف دورته الرابعة، يف 
نوعها  م��ن  االأك���ر  املعرفية  امل��ب��ادرة 
ع���رب���ي���ا، ب���ع���د م��ن��اف�����ش��ات ق���وي���ة مع 

املتاأهلني للنهائيات. 
وال���ي���وم ل����دى ه���دي���ل ر���ش��ي��د حافل 
اأقرانها.  تلهم  ال��ت��ي  االإجن����ازات  م��ن 
اإقليمية  ملتقيات  يف  متحدثة  فهي 
وع����امل����ي����ة، وم�������ش���ارك���ة يف م����ب����ادرات 
فعاليات  ف��ري��ق  وم���دي���رة  ت��ط��وع��ي��ة، 
كما  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  اإح��دى  يف 
ت�شارك يف ور�س للفنانني الت�شكيليني 
الهواة واملعار�س املخ�ش�شة لهم، كما 
ت�شارك يف مع�شكرات التعبر الرقمي 
التجمعات  م����ن  وغ����ره����ا  ال���ع���رب���ي 
ولهديل  الهادفة.  العربية  ال�شبابية 
التوا�شل  يومية يف مواقع  م�شاركات 
األف   100 اأكرث من  االجتماعي مع 

ُمتابع. 
اأع����وام مرت  "ثالثة  وت��ق��ول ه��دي��ل: 
على فوزي با�شم ال�شودان بلقب بطلة 
حت����دي ال����ق����راءة ال��ع��رب��ي يف دورت����ه 
الرابعة، لكني ال اأزال من اأفراد اأ�شرة 
احلري�شة  ال��ع��رب��ي  ال���ق���راءة  حت���دي 
على تعزيز مكانة اللغة العربية، لغة 
و�شناعة  وال��ث��ق��اف��ة  واالآداب  للعلوم 
الهادف  ال��رق��م��ي االأ���ش��ي��ل  امل��ح��ت��وى 
وال�شباب.  الن�سء  اأج��ي��ال  يف  وامل��وؤث��ر 
اأعطاين  ال���ع���رب���ي  ال����ق����راءة  حت����دي 
ح���اف���زاً ج���دي���داً يف ح��ي��ات��ي، وه���ديف 

وامل�شاركة  العمل  موا�شلة  ه��و  االآن 
اأجل متكني  الهادفة من  املبادرات  يف 
ال�شاعدة  االأجيال  وت�شجيع  زمالئي 
اأداة  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  التم�شك  ع��ل��ى 
املعرفة  واإن���ت���اج  ال����ذات  ع��ن  للتعبر 
على �شوية اللغات االأ�شا�شية االأخرى 
ح���ول ال��ع��امل. ت��ن��ام��ي االإق���ب���ال دورة 
وامل�شاركة  ال���ق���راءة  ع��ل��ى  اأخ����رى  ت��ل��و 
دليل  ال���ع���رب���ي  ال�����ق�����راءة  حت�����دي  يف 
مبادرات  م��ن  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى 
العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شتعادة  ال�شحيح  امل�����ش��ار  على  ه��ي 
و�شعوبنا  ملنطقتنا  احل�شاري  ال��دور 
وجمتمعاتنا و�شناعة امل�شتقبل الذي 
نطمح اإليه جميعاً."  و�شهدت الدورة 
الرابعة تكرمي مدر�شة االإمام النووي 
بلقب  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 
حوايل  بني  من  املتميزة"  "املدر�شة 
67 األف مدر�شة �شاركت يف الن�شخة 
العربي،  القراءة  حتدي  من  الرابعة 
وفازت املدر�شة بجائزة املليون درهم. 
و�شهدت الن�شخة الرابعة من التحدي 
اأي�����ش��اً ت��ت��وي��ج امل��رب��ي��ة اأم����رة جنيب 
املتميزة"  "امل�شرفة  بلقب  م�شر  من 
لتحدي القراءة العربي من بني اأكرث 

من 99 األف م�شرف وم�شرفة. 
اجلاليات  فئة  جائزة  م�شتوى  وعلى 
العربي،  ال��ق��راءة  حت��دي  يف  امل�شاركة 
ال���ط���ال���ب حم���م���ود بالل  ت��ت��وي��ج  مت 
القراءة  لتحدي  بطاًل  ال�شويد  م��ن 
اجلاليات  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي 
م��ن ال��ع��رب امل��ق��ي��م��ني خ����ارج الوطن 
 100 ال��ع��رب��ي، ون��ال ج��ائ��زة قيمتها 

األف درهم. 
ال���دورة الرابعة م��ن حتدي  ومت��ي��زت 
القراءة العربي بتحويل الت�شفيات ما 
تلفزيوين  برنامج  اإىل  النهائية  قبل 
يجمع بني برامج امل�شابقات وتلفزيون 
الواقع و�شارك فيه 16 بطاًل متوجاً 
العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  بطل  بلقب 
وت��اب��ع حلقاته  ع��رب��ي��اً،  ب��ل��داً   14 يف 
اأ�شبوعي  ب�شكل  اأذي��ع��ت  ال��ت��ي  ال�شبع 
MBC ماليني  ق��ن��اة  ���ش��ا���ش��ة  ع��ر 
امل�����ش��اه��دي��ن ح���ول ال���ع���امل.  وال����دورة 
ال���ق���راءة العربي  ل��ت��ح��دي  اخل��ام�����ش��ة 
املقايي�س  ب���ك���ل  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ج������اءت 
الأن��ه��ا ت��زام��ن��ت م��ع ج��ائ��ح��ة فرو�س 
"كوفيد19-" التي  امل�شتجد  كورونا 
العديد  واأج������رت  ال���ع���امل  اج��ت��اح��ت 
حول  واملدار�س  التعليمي  النظم  من 
التعّلم  نظام  اإىل  التحول  اإىل  العامل 
من املنزل اأو التعّلم عن ُبعد ريثما مت 
اكت�شاف اللقاحات الالزمة وتوزيعها 

على نحو وا�شع. 

ومل مت��ن��ع اجل��ائ��ح��ة ال��ق��ائ��م��ني على 
حتدي القراءة العربي من موا�شلته، 
وذلك بتوظيف اآليات واأدوات مبتكرة 
ل�شمان ا�شتمرارية التحدي يف تر�شيخ 
ثقافة القراءة واكت�شاب املعرفة لدى 
املاليني من الطلبة يف الوطن العربي 
والعامل. وجلاأ حتدي القراءة العربي 
ال��ت��ي توظف  ال��رق��م��ي��ة  اإىل احل��ل��ول 
قراءة  للطلبة  واأت����اح  التكنولوجيا، 
الكتب االإلكرونية، واإعداد ملخ�شات 
وخو�س  وحتميلها  ل��ه��ا  اإل��ك��رون��ي��ة 
افرا�شياً  وال��ت�����ش��ف��ي��ات  امل��ن��اف�����ش��ات 
التحكيم  جل���ان  واإ�����ش����راف  مب��ت��اب��ع��ة 
التي قّيمت اأداء امل�شاركني اإلكرونياً، 
مبا �شمن توا�شل املناف�شة القرائية، 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  يف  وا����ش���ت���م���راره���ا 
الفجوة  ����ش���د  يف  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
املعرفية وتعزيز مكانة اللغة العربية 
واملطالعة  ال���ق���راءة  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
الدورة  يف  و���ش��ارك  يومية.   ممار�شة 
اخلام�شة التي نظمت افرا�شياً اأكرث 
من 21 مليون طالب من 52 دولة، 
و96 األف مدر�شة، واأكرث من 120 
تتويج  ل���ل���ق���راءة. ومت  م�����ش��رف  األ����ف 
ال��ط��ال��ب ع���ب���داهلل حم��م��د م����راد اأبو 
الها�شمية  االأردنية  اململكة  من  خلف 
بلقب "بطل حتدي القراءة العربي"، 
اللقب  منتزعاً  اخلام�شة،  دورت���ه  يف 
درهم.   األ���ف   500 قيمتها  وج��ائ��زة 
ع����ب����داهلل اأب����وخ����ل����ف، ب���ط���ل ال������دورة 
اخلام�شة من حتدي القراءة العربي، 
ط��ال��ب يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ال��ب�����ش��ري يف 
�شارك  االأردن،  بلده  جامعات  اإح��دى 
العربية  ال��ل��غ��ة  ل��ت��دري�����س  ب��رام��ج  يف 
وي�شاهم  ك��م��ا  ب���غ���ره���ا،  ل��ل��ن��اط��ق��ني 
معا�شرة،  فكرية  حما�شرات  باإلقاء 
وجاهية  ت��دري��ب��ي��ة  ور�����ش����ات  وع���ق���د 
واأ�شاليب  ال��ق��راءة  ح��ول  وافرا�شية 
بالتن�شيق  وتلخي�شها  الكتب  اختيار 
حملية  وم��ب��ادرات  الثقافة  وزارة  مع 
اإىل ور�شات  باالإ�شافة  وعاملية، وذلك 
ت���دري���ب���ي���ة ح������ول حت������دي ال�����ق�����راءة 
العربي وكيفية احل�شول على اأف�شل 
واأهم  التحكيم  جلان  من  التقييمات 
بالتن�شيق  الطلبة  تهم  التي  املهارات 

مع مديريات التعليم. 
ك��م��ا ع��م��ل ع��ب��داهلل ع��ل��ى اإن�����ش��اء قناة 
على اليوتيوب واإطالق برنامج ثقايف 

بعنوان )ما بني وبني(. 
لبنان  2022 يف  ملة  �شارك يف حدث 
بالتن�شيق مع وزارة الثقافة اللبنانية 
للحديث حول القراءة ودورها يف بناء 
االأف��راد واملجتمعات، كما ح�شل على 
بع�س  يف  ال��ع��ام��ة  ال�شرفية  االإج�����ازة 

العلوم العقلية والنقلية. 
ال���ق���راءة  "حتدي  ع����ب����داهلل:  ي���ق���ول 
عاملية  الثقافية  وامل���ب���ادرات  ال��ع��رب��ي، 
ت��ك��ّرم االأبطال  امل�����ش��ت��وى م��ن ن��وع��ه، 
التحول  ي�شنعون  الذين  احلقيقيني 
واأوطانهم  جمتمعاتهم  يف  االإيجابي 
العامِل  ت�����ش��ن��ع  ف���ال���ق���راءة  وع���امل���ه���م. 
والقراءة  وامل��ج��دد.  واملبتِكر  وامل��ب��ِدع 
ال ت��ك��ت��ف��ي ب��ح��ف��ظ ال��ل��غ��ة وال�����راث 
وال�����ث�����ق�����اف�����ة، ب�����ل ت�����راك�����م امل�����ع�����ارف 
وتقدم  ال��ف��ك��ر،  وت�شقل  واخل�����رات، 
وجناحاتها  وال�شعوب  االأمم  جت��ارب 
الزيادة  ت��وا���ش��ل  وم���ا  واإجن���ازات���ه���ا. 
املطردة يف اأعداد الطالب وامل�شرفني 
القراءة  امل�شاركة يف حتدي  واملدار�س 
دليل  اإال  الأخ����رى  دورة  م��ن  ال��ع��رب��ي 
ومنطقتنا  ب��الدن��ا  يف  اأن  على  ق��اط��ع 
وقلوب  وع���ق���ول  ت��ن�����ش��ب  ال  ط���اق���ات 
امل�شتقبل  جمتمعات  لبناء  متحفزة 
وح�شلت  املعرفة".   ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
االأ�شا�شي"  الغريب للتعليم  "مدر�شة 
على  العربية،  م�شر  جمهورية  م��ن 
الدورة  يف  املتميزة"  "املدر�شة  لقب 
اخلام�شة من حتدي القراءة العربي 
وجائزة مقدارها مليون درهم، بعد اأن 
تفوقت على 96 األف مدر�شة �شاركت 
يف تلك الدورة.  وح�شدت موزة الغناة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  من 
التحدي  يف  املتميز"  "امل�شرف  لقب 
ال��ق��رائ��ي وامل��ع��ريف االأك����ر م��ن نوعه 
ع��رب��ي��اً ب��ع��د مت��ي��زه��ا ب���ني اأك����رث من 
�شاركوا  األف م�شرف وم�شرفة   120
ال�����دورة اخل��ام�����ش��ة.  ك��م��ا �شهدت  يف 
الدورة اخلام�شة من التحدي تتويج 
األك�شندر فورو�س، من اإيطاليا، بطاًل 
ل��ت��ح��دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي، ع��ن فئة 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  اجلاليات 
وفوزه بجائزة مقدارها 100،000 
درهم. وكانت م�شاركة فورو�س، وهو 
من اأ�شحاب الهمم، ملهمة للكثرين 
اللغة  لتعّلم  واجتهاده  ملثابرته  نظراً 
القراءة  حتدي  يف  وامل�شاركة  العربية 
العربي، رغم اأن العربية لي�شت لغته 
ال��دورة اخلام�شة من  االأم.  ووظفت 
تطبيقات  ال��ع��رب��ي  ال���ق���راءة  حت���دي 
بفعالية  امل��ب��ت��ك��رة  ال��رق��م��ي��ة  احل��ل��ول 
مل��واج��ه��ة حت���دي���ات ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-
ال�شفر  ج����وازات  ع��ن  وع��و���ش��اً   .19
القرائية الورقية اخلم�شة التي اعتاد 
امل�شاركون اأن يلخ�شوا حمتويات 50 
ال�شابقة،  ال�����دورات  يف  عليها  ك��ت��اب��اً 
خّل�س امل�شاركون يف الدورة اخلام�شة 
حمتوى ما قروؤوه ب�شكل رقمي. فيما 
متت الت�شفيات املرحلية رقمياً اأي�شاً 
واملحافظات  امل��دار���س  م�شتوى  على 
واملناطق التعليمية يف الدول املعنية. 
حتدي  يف  ال���ف���ائ���زي���ن  اإع��������الن  ومت 
ال����دول عقب  ع��ل��ى م�شتوى  ال���ق���راءة 
ج����والت ال��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة التي 
مت���ت اأي�������ش���اً ب�����ش��ك��ل اف���را����ش���ي من 
ق��ب��ل جل����ان ال��ت��ح��ك��ي��م م���ن اخل����راء 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني وال���رب���وي���ني.  ومت 
للدورة  اخل��ت��ام��ي��ة  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ب���ث 
اخلام�شة من حتدي القراءة العربي، 
عر �شبكة mbc االإعالمية واملوقع 
االإلكروين لتحدي القراءة العربي، 
العربي  ال��وط��ن  يف  امل��الي��ني  وتابعها 

والعامل. 

•• دبي-و�م:

الذكي  تطبيقه  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  التابع  االبتكار  مركز  اأطلق 
اإ�س" والذي ميكن  اأو  "اأندرويد" و"اآي  )MBRSIC( عر من�شتي 
من خالله الذهاب يف جولة افرا�شية ال�شتك�شاف خمتلف اأق�شام املركز 

بتقنية الواقع املعزز.
حممد  جممع  �شمن  االبتكار  مركز  يوفر  امليتافر�س،  تقنية  والأهمية 
ومبتكرة  دب��ي، جتربة فريدة  ال�شم�شية يف  للطاقة  اآل مكتوم  را�شد  بن 
لزواره تاأخذهم يف رحلة افرا�شية يف خمتلف اأرجاء املُجمع، اإ�شافة اإىل 
عرو�س مبتكرة با�شتخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام ..اإ�شافة 
اإىل ذلك، ميكن لزوار املركز جتربة احلافالت الكهربائية ذاتية القيادة 

وغر ذلك من تقنيات مبتكرة.
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير،  حممد  �شعيد  معايل  وق��ال 
اأحدث تقنيات  اال�شتفادة من  "نحر�س على  لهيئة كهرباء ومياه دبي: 
وتقنية  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
اأكرث  امليتافر�س لتقدمي حلول مبتكرة تر�شخ مكانة دبي كواحدة من 
عاملية  كحا�شنة  دوره  اإىل  ..واإ�شافة  العامل  م�شتوى  على  ابتكاراً  امل��دن 
لالبتكار يف قطاعي الطاقة واملياه، ي�شتفيد مركز االبتكار التابع للهيئة 
تقنيات  م��ن  ال�شم�شية،  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  جممع  يف 
ال���درون وغرها،  امل��ع��زز وط��ائ��رات  امليتافر�س وال��ه��ول��وغ��رام وال��واق��ع 
خمتلف  يف  االبتكارات  باأحدث  وتعريفهم  للزوار  رائ��دة  جتربة  لتوفر 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  اإ�شافة  واملتجددة،  النظيفة  الطاقة  جم��االت 

جهود هيئة كهرباء ومياه دبي يف ا�شت�شراف و�شناعة م�شتقبل الطاقة 
واملياه.

لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب  �شلمان،  بن  وليد  املهند�س  واأو���ش��ح 
اأن مركز االبتكار  تطوير االأعمال والتميز يف هيئة كهرباء ومياه دبي، 
يقدم جتربة فريدة للزوار با�شتخدام اأحدث التقنيات بهدف ن�شر ثقافة 
التي  القطاعات  على  ال�شوء  وت�شليط  واالأف��راد  املوؤ�ش�شات  االبتكار بني 
اجليل  ق��درات  تطوير  اإىل  اإ�شافة  امل�شتقبل،  يف  االبتكار  عملية  �شتقود 

القادم من املبتكرين.
ويوفر مركز االبتكار للزوار جتربة فريدة ال�شتك�شاف اأحدث االبتكارات 
يف جمال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة املعر�س يف الطابق 
دبي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  م�����ش��رة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شلط  وال��ت��ي  االأول 

اإ�شافة اإىل اأبرز االخراعات واالبتكارات التاريخية يف جمال الكهرباء 
وتت�شمن  وامل�شتدامة.  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف  التطورات  واأح���دث 
منطقة املعر�س اأكرث من 30 عر�شاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات 
املياه،  حتلية  وحم��ط��ات  الهيئة  متحف  اإىل  اإ�شافة  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة 
ال�شم�شي،  واالإ�شعاع  ال�شوء  خ�شائ�س  ت�شرح  التي  الب�شرية  واملنطقة 
ومعر�س تطور تقنيات الطاقة ال�شم�شية، واملكونات االأ�شا�شية للخاليا 
واملركزة  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  الطاقة  وتقنيات  الكهرو�شوئية، 
وديوا  بالهيئة،  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�شرة  وت��ط��ور  ال�شم�شي،  وال���رج 
واالأقمار  الف�شائية  املركبات  يف  ال�شم�شية  اخلاليا  وتطبيقات  الذكية، 
وتوربني  الكهربائية،  ال�شيارة  اآلية عمل  يو�شح  اال�شطناعية، وجم�شم 

يعمل بطاقة الرياح، ف�شاًل عن تطور املباين امل�شتدامة يف الهيئة.

كهرباء ومياه دبي تطلق تطبيقًا ذكيًا لتوفري جتربة فريدة للزوار بالعتماد على تقنيات امليتافري�س والواقع املعزز

حتدي القراءة العربي: 6 موا�سم من متكني القّراء وتعزيز مكانة اللغة العربية 

انطالق حملة الت�سويت لختيار املدر�سة املتميزة يف حتدي القراءة العربي 
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

املناخي  التغر  وزي���رة  امل��ه��ري  ح���ارب  �شعيد  بنت حممد  م��رمي  م��ع��ايل  اأك���دت 
االإمارات  مبادرة  تنفيذ  ومراحل  اآليات  تفا�شيل  عن  الك�شف  �شيتم  اأنه  والبيئة 
اال�شراتيجية لل�شعي لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050 كخطوة فارقة يف 
م�شرتها للعمل املناخي وتاأكيد على منوذجها الرائد اإقليميا وعاملياً يف مواجهة 
دول  م��وؤمت��ر  فعاليات  ال��دول��ة يف  م�شاركة  خ��الل  وذل��ك  املناخي  التغر  حت��دي 
االأطراف COP27 املقام يف مدينة �شرم ال�شيخ امل�شرية يف الفرة من 6 اإىل 

نوفمر احلايل.   18
االإم���ارات  دول���ة  وق��ال��ت امل��ه��ري يف ح���وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات "وام" اإن 
الك�شف عن  القطاعات  لكافة  امل�شتدامة  التمويل  دعمها حللول  اإط��ار  تعتزم يف 
ال�شندات  ال�شوق املحلي مبا ي�شمل  تقييم �شامل حلالة وحركة هذه احللول يف 

وال�شكوك اخل�شراء. 
اإطار تركيز الدورة احلالية من موؤمتر دول االأطراف  اأنه يف  واأ�شافت معاليها 
جهود  يف  النامية  للدول  ومن�شفة  عادلة  م�شاركة  ل�شمان  التمويل  بند  على 
العمل املناخي، �شتدعو دولة االإمارات دول العامل اإىل امل�شاركة يف جهودها لتعزيز 
ن�شر وا�شتخدام حلول الطاقة املتجددة عر االن�شمام اإىل من�شة ت�شريع حتول 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بال�شراكة  الدولة  اأطلقتها  التي  الطاقة 

بقيمة مليار دوالر .  اأولية  ا�شتثمارات  له  "اآيرينا" ور�شدت 
 COP27 وحول االأهمية اخلا�شة للدورة احلالية من موؤمتر دول االأطراف
يف جمهورية م�شر العربية واخلطوة اجلديدة التي تركز عليها االإمارات خالل 
املوؤمتر .. قالت املهري اإن اإدراك دولة االإمارات الأهمية العمل من اأجل البيئة 
ر، حيُث متتلك الدولة بف�شل روؤية وتوجيهات القيادة  واملناخ جاء يف وقت ُمبكِّ
الر�شيدة م�شرة متتد ل�ثالثة عقود يف خف�س ُم�شببات التغر املناخي، وتعزيز 

ما  كافة  اأن  ال��دول��ة،  م�شرة  يف  االأه��م  والُنقطة  َتداِعياته.  مع  الَتكّيف  ُق���درات 
عي،  قدمته واأجنزته على امل�شتوى املحلي واالإقليمي والعاملي جاء من التزام َطونْ

وحر�س على ِحماية حما�شر وُم�شتقبل كوكب االأر�س. 
واأ�شافت اأن موؤمتر االأطراف لالتفاقية االإطارية لالأُمم ال�ُمتحدة ب�شاأن التغر 
العمل  ومتابعة جهود  ل�ُمناق�شة  االأهم  ال�شنوي  احَلدث  COP، ميثل  املناخي 
من اأجل املناخ عاملياً، لذا حتر�س دولة االإم��ارات ب�شكل دوري على التاأكيد على 
وُمباَدراِتها  َتوُجهاِتها  عن  االإع��الن  َعر  املناخ  ق�شايا  جِت��اه  عي  الَطونْ التزامها 
ِلَرفع ُم�شتوى ُطموحها املناخي، واإبراز ال�ُمبادرات وامل�شاريع اخل�شراء التي يتم 

اإجنازها ب�شورة دورية مبا َيتواكب مع التوُجهات الُدولية يف هذا ال�شاأن. 
اأهمية خا�شة، الأنها تعتر دورة  لها   COP27 دروة  اأن  اإىل  واأ�شارت معاليها 
الدول  ُت��رِك��ز  وب��ال��ت��ايل   "The implementation COP" التنفيذ 
التحدي،  هذا  على  للتغلب  الفّعالة  واحللول  املبادرة  تنفيذ  وترة  ت�شريع  على 
االقت�شادي  االأث��ر  ذات  واالبتكارات  التكنولوجيا  َتبّني  حَتفيز  مع  يتواكب  ومبا 
والتناُف�شي االإيجابي كما يتم العمل على تباُدل اخلرات واال�شتفادة من ِق�ش�س 
النجاح. اإ�شافة اإىل اأن هذه الدورة ت�شع بند التمويل يف مقدمة النقاط التي يتم 
الركيز عليها يف املناق�شات، وهو اأمر حيوي جداً، حيث اإن توافر التمويل الالزم، 
الطاقة  الأنظمة  العادل  التحول  امل�شاركة يف جهود  على  النامية  ال��دول  ي�شاعد 

اجلديدة والعمل املناخي ب�شكل فّعال وقوي. 
وتدعو  التمويل  توجهات  حتفيز  على  االإم���ارات َتعمل  دول��ة  اإن  املهري  وقالت 
الطاقة  الأنظمة  العادل  التحول  ت�شريع  من�شة  يف  امل�شاركة  اإىل  العامل  الدولة 
املتجددة،  للطاقة  الدولية  والوكالة  االإم��ارات  بني  بال�شراكة  اإطالقها  مت  التي 
 – اأولية  ا�شتثمارية  بقيمة  النامية  الدول  املتجددة يف  الطاقة  م�شاريع  ِلتعزيز 
2021 عن  املا�شي  العام  اأكتوبر من  وا�شتكمااًل الإعالنها يف  دوالر  مليار  تبلغ 
كما   ،2050 املناخي  احلياد  لتحقيق  لل�شعي  اال�شراتيجية  االإم���ارات  مبادرة 

لتحقيق  العمل  وم�شار  مالمح  تو�شيح  على   ،COP27 خالل  الدولة  تعمل 
هذا الهدف عايل الطموح يف َم�شرة العمل املناخي. 

وتابعت معاليها اأنه يتم الركيز على تكثيف جهود الرويج للمبادرات الذكية 
مناخياً ليتم اال�شتفادة منها من قبل القطاع اخلا�س، من خالل جمموعة من 
التقنيات  اأه��م  االط��الع على  القطاع اخلا�س من  التي مُتكن  واالأدل��ة  التقارير 
من  للعديد  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�شمة  وتقليل  الت�شغيلية،  ال��ك��ف��اءة  ل��رف��ع  امل��ت��اح��ة 
ال�شكوك  ودليل  اخل�شراء  االأع��م��ال  دليل  اإىل  التطرق  �شيتم  وهنا  االأن�شطة، 
وتقدمي خراتها يف  نقل  على  االإم���ارات  دول��ة  و�شتحر�س  وال�شندات اخل�شراء 
جماالت عديدة �شمن العمل البيئي واملناخي خالل COP27، ومنها حلول 
تعزيز منظومة البحوث والتطوير عر منوذج "�شبكِة االإمارات الأبحاث املناخ" 
وحلول التمويل واال�شتثمار امل�شتدام، والتو�شع يف االعتماد على احللول القائمة 
على الطبيعة.  وحول اخلطوات اجلديدة التي مت حتقيقها �شمن جهود االإمارات 
اإن دولة االإم��ارات حققت  لتعزيز االأمن الغذائي .. قالت معايل مرمي املهري 
جناحا يف هذا امللف بف�شل روؤية ودعم قيادتها الر�شيدة يف �شمان توافر الغذاء 
اأزمة جائحة كورونا ..ويوؤكد جيداً  وا�شتمرارية �شال�شل التوريد خالل وعقب 

مدى االأولوية اال�شراتيجية التي يحظى بها تعزيز االأمن الغذائي يف دولتنا. 
واأ�شافت معاليها " اإننا وفقاً لال�شراتيجية الوطنية لالأمن الغذائي 2051 
نعمل على تعزيز االأمن الغذائي عر منظومه متكاملة ت�شمل اأكرث من حمور 
على  املبني  امل�شتدام  املحلي  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج  ق��درات  تعزيز  ُمَقِدَمِتها،  يف  ياأتي 
واأي�شا  الطبيعية،  امل���وارد  ا�شتهالك  يف  الكفاءة  رف��ع  يف  ي�شاهم  ال��ذي  االبتكار، 
�شال�شل  وا�شتمرارية  م��رون��ة  �شمان  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��زراع��ي��ة..  االإنتاجية  زي���ادة 
والبحث  اللوجي�شتية  واخل��دم��ات  التحتية  البنية  تعزيز  خ��الل  م��ن  ال��ت��وري��د، 
دائماً عن امل�شادر اجلديدة لال�شتراد امل�شتدام.. ف�شال عن التو�شع يف عمليات 
تعزيز  اإىل  اإ�شافة  امل�شتدامة..  الزراعة  اأنظمة  يف  امل�شوؤول  اخلارجي  اال�شتثمار 

اإنتاج وا�شتهالك الغذاء امل�شوؤول خلف�س معدالت  تبني املمار�شات امل�شتدامة يف 
الهدر والفقد والق�شاء عليها ب�شكل كامل". 

م�شتوى  على  االأوىل  املرتبة  ت�شدرت  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  معاليها  واأ���ش��ارت 
 2022 الغذائي  لالأمن  العاملي  املوؤ�شر  على  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
املوؤ�شر  على  ال�ثالثة  باملرتبة  مقارنًة  اإميباكت"  "اإيكونومي�شت  عن  ال�شادر   –
للعام 2021، كما احتلت املرتبة 23 عاملياً، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بالعام 
املا�شي.. كما �شهدت جتارة االأغذية تعايف �شريع بعد جائحة كوفيد 19 حيث بلغ 
معدل ا�شتراد االأغذية اليومي ما يزيد عن 41 األف طن من االأغذية وهو ما 

ي�شكل منواً بن�شبة %21 مقارنة بنف�س الفرة من العام ال�شابق. 
على  االع��ت��م��اد  لتعزيز  الغذاء"  تكنولوجيا  "وادي  م�شروع  يف  اجل��دي��د  وح��ول 
احللول االبتكارية والتقنيات احلديثة يف تعزيز االأمن الغذائي .. قالت معايل 
لدولة  الوطنية  امل�شاعي  �شمن  نوعية  خطوة  ُي�شكل  امل�شروع  اإن  املهري  مرمي 
الزراعية،  التكنولوجيا  قطاع  اآف��اق  وتطوير  الغذائي  االأم��ن  لتعزيز  االإم���ارات 
الذي َي�شهُد اأهميًة متزايدًة، حيث يتوقع اأن ي�شجل �شوق التكنولوجيا الزراعية 
ال�شنوات  خ��الل  دوالر  مليار   22 اإىل  دوالر،  مليار   13.5 القيمة من  يف  من��واً 
االأربع املقبلة.  واأ�شافت معاليها اأن م�شاحة امل�شروع عند اكتماله تبلغ 18 مليون 
يجتذب  اأن  له  ويتوقع  عمل،  ُفر�شة   14،000 من  اأك��رث  و�شيوفر  مربع،  قدم 
ما يزيد على 4،000 زائر، و�شيكون َموِطناً الأكرث من 1150 ُمقيماً و جاري 

العمل على االنتهاء من اأعمال البنية التحتية الالزمة للم�شروع. 
امل�شروع متتد على م�شاحة  املرحلة ق�شرة االأجل من  اأن  اإىل  واأ�شارت معاليها 
وتقدم  �َشَتننْقل  التي  االأوىل  لل�شركات  مواقع  ع�شرة  وت�شم  مربع،  ق��دم  مليون 
اأعمالها من الوادي كما ت�شم املرحلة االأوىل �شركات يف العديد من التخ�ش�شات 
الروتني،  وبدائل  الداخلية،  الزراعة  اأنظمة  ومنها  الغذائي،  باالأمن  املتعلقة 

ومرافق التخزين ال�ُمردة. 

•• �رشم �ل�سيخ-و�م:

عقدت مبادرة "حلول �شبابية" التابعة 
ملركز ال�شباب العربي دورتها اخلام�شة 
مب�شاركة   - ت��اري��خ��ه��ا  يف  االأو�����ش����ع   -
�شرم  مبدينة  وعاملية  عربية  �شبابية 
 ، العربية  م�شر  جمهورية  يف  ال�شيخ 
ال�شباب  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  وذل���ك �شمن 
للمناخ -COY17 الذي ت�شت�شيفه 
العاملية  ال��ق��م��ة  ان��ع��ق��اد  ق��ب��ي��ل  م�����ش��ر 

املناخية "كوب27". 
لل�شباب  ال���ف���ر����س  امل�����ب�����ادرة  ومت���ن���ح 
وحلولهم  ابتكاراتهم  لعر�س  العربي 
جانب  اإىل  التحديات  الأب��رز  املختلفة 
اأق���ران���ه���م م���ن ال�����ش��ب��اب م���ن خمتلف 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ع��ل��ى ه��ام�����س املوؤمتر 
ال���ف���رة املمتدة  ان��ع��ق��د خ���الل  ال����ذي 
4 نوفمر احل��ايل، �شمن  2 اإىل  من 
ل���الأمم املتحدة  االت��ف��اق��ي��ة االإط���اري���ة 
ويقام   ،"27 "كوب  امل����ن����اخ  ل��ت��غ��ر 
 YOUNGO م�����ظ�����ل�����ة  حت��������ت 
االأمم  التفاقية  الر�شمية  ال�شبابية 
املناخ  ب�����ش��اأن تغر  االإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة 
توفر  ي��ت��م  ح��ي��ث   ،UNFCCC
من�شة لل�شباب للم�شاركة يف املناق�شات 
واجلل�شات التفاعلية وور�س العمل مع 
اخلراء حول الن�شاط املناخي لل�شباب 

وال�شيا�شات الداعمة له. 
ومل تقت�شر الدورة اخلام�شة مل�شابقة 
ال�شباب  مركز  من  �شبابية"  "حلول 
العربية فقط بل  ال��دول  العربي على 
يت�شمل ال�شباب من جميع دول العامل 
ال�شباب  م��وؤمت��ر  يف  م�شاركته  �شمن 
مركز  وعقد   ،COY17 – للمناخ 
مبادرة  اإط���ار  يف  العربي"  "ال�شباب 
اجلمعة  يوم  جل�شة  �شبابية"  "حلول 
4 نوفمر 2022 يف القرية االأوملبية 
الفئات  �شمن  ال�شباب  يتناف�س  حيث 

على  �شنة   35 اإىل   15 م��ن  العمرية 
مبتكرة  حلول  الإيجاد  عاملي  م�شتوى 
"اأف�شل  عنوان  حتت  ملّحة  لتحديات 
لتطوير  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  امل���م���ار����ش���ات 
ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي وت���ع���زي���ز االأم�����ن 

الغذائي". 
�شهيل  ب���ن���ت  ����ش���م���ا  م����ع����ايل  واأك���������دت 
ل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي، 
ال�شباب  م��رك��ز  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شباب 
االإبداعية  ال�شباب  اأفكار  اأن  العربي.. 
االأمن  تعزيز  حللول  اأ�شا�س  واملبتكرة 
امل�شتقبل  جم���ت���م���ع���ات  يف  ال����غ����ذائ����ي 
باال�شتفادة من تطبيقات التكنولوجيا 

واأن  الغذاء،  اإنتاج  وابتكارات  الزراعية 
رئي�شه  بقيادة  العربي  ال�شباب  مركز 
�شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد 
اآل نهيان �شيوا�شل جهوده لال�شتثمار 
يف طاقات ال�شباب وتوظيف اإبداعاتهم 

لتعزيز م�شاهماتهم التنموية. 
وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ، ال���ت���ي ت�����ش��ارك يف 
التي  املناخية  العاملية  القمة  اأع��م��ال 
�شمن  "كوب27"  م�شر  ت�شت�شيفها 
وفد دولة االإم��ارات " تغّر املناخ حتٍد 
ن�شتطيع مواجهته اإذا ما عملنا جميعاً 
م��ع��اً، م��ن ال�����ش��ب��اب وخم��ت��ل��ف الفئات 
من  املجتمعية،  وال�����ش��رائ��ح  ال��ع��م��ري��ة 

اإبداعية يف خمتلف  اأجل ابتكار حلول 
مقدمتها  ويف  امل�شتقبلية  القطاعات 
والطاقة  امل�شتدامة  وال��زراع��ة  الغذاء 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وال��ع��م��ل ال��ب��ي��ئ��ي م���ن اأجل 
وتنوعه  الكوكب  م��وارد  على  احلفاظ 
واحلقب  الع�شور  مر  وعلى  احليوي. 
الب�شرية  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال���ت���اري���خ���ي���ة، 
بالتفكر االإيجابي واالأفكار واحللول 
التحديات  ع��ل��ى  تتغلب  اأن  امل��ب��ت��ك��رة 

وال�شعاب. 
ال�شبابية  بامل�شاريع  معاليها  ون��ّوه��ت 
الإيجاد  ال�شباب  يقدمها  التي  املبتكرة 
وم�شتقبلية  راه��ن��ة  ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل��ول 

���ش��ي��م��ا منها  ال  االإن�������ش���ان���ي���ة،  ت���واج���ه 
ال����ن����اج����م����ة ع������ن ال����ت����غ����ر امل����ن����اخ����ي 

واالنبعاثات وارتفاع حرارة الكوكب. 
�شبابية"  "حلول  مناف�شات  وانعقدت 
يف القرية االأوملبية ب�شرم ال�شيخ حيث 
تناف�س ال�شباب �شمن الفئات العمرية 
م�شتوى  على  �شنة   35 اإىل   15 م��ن 
الت�شفيات  اإىل  املتاأهلون  وق��ام  عاملي، 
�شّناع  اأم��ام  اأفكارهم  بعر�س  النهائية 

القرار. 
"حلول  حت���ك���ي���م  جل����ن����ة  واخ�������ت�������ارت 
الفئات  ���ش��م��ن  ال��ف��ائ��زي��ن  �شبابية" 
ال���ث���الث: اأف�����ش��ل ���ش��رك��ة ن��ا���ش��ئ��ة على 

العربية،  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  م�����ش��ت��وى 
م�شتوى  على  نا�شئة  �شركة  واأف�����ش��ل 
نا�شئة  �شركة  واأف�شل  العربي،  العامل 

على م�شتوى العامل. 
وفاز ال�شاب "عبدالرحمن زكي" بفئة 
ن��ا���ش��ئ��ة ع��ل��ى م�شتوى  اأف�����ش��ل ���ش��رك��ة 
النا�شئة  �شركته  عن  م�شر  جمهورية 
" املها املهري"  "كب مينا"، وال�شابة 
من دولة االإمارات بفئة اأف�شل �شركة 
النا�شئة  �شركتها  ع��ن  عربية  نا�شئة 
�شركة  اأف�شل  فئة  وع��ن  "مهاياز". 
"ف�شنت  ال�������ش���اب  ف����از  ع��امل��ي��ة  ن��ا���ش��ئ��ة 
�شركته  عن  بها  اأوغندا  منيمانا" من 

النا�شئة "�شرالند". 
و�شتح�شل ثالث �شركات نا�شئة فائزة 
على مبلغ 15 األف دوالر اأمريكي لكل 

منها لتطوير خططها امل�شتدامة. 
ال�شباب  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  وي�������ش���ارك 
يف  بفاعلية  امل��ن��اخ��ي  للتغر  ال��ع��رب��ي 
موؤمتر ال�شباب COY17 عر عقد 
عمل.  وور����س  تدريبية  جل�شات  ع��دة 
حيث عقد اأوىل جل�شاته حتت عنوان: 
الت�شدي  يف  التطوعي  العمل  "دور 
للحديث  املناخي"،  التغر  لتحديات 
ال���ت���ط���وع يف دع�����م ملف  اأه���م���ي���ة  ع����ن 
وحظيت  العامل  ح��ول  املناخي  التغر 

اأع�شاء املجل�س:  التي قدمها  اجلل�شة 
و�شريف  ل��ب��ن��ان،  م��ن  ال��ك��و���س  مي�شم 
�شبابي  بح�شور  م�شر  م��ن  ال��رف��اع��ي 

من اأنحاء العامل. 
املراأة  "دور  بعنوان:  فعالية  عقد  كما 
التحديات  وج���ه  يف  اأول  دف���اع  ك��خ��ط 
املناخية" التي قدمها اأع�شاء املجل�س: 
وحامت  االإم���ارات،  من  العامري  �شارة 
اأزناك من املغرب، ورميثة البو�شعيدي 

من �شلطنة عمان. 
ال�شباب  م�����وؤمت�����ر  اأن  اىل  ي���������ش����ار 
حدث �شنوي ينعقد  هو   ،COY17
االأط����راف مبا�شرة،  م��وؤمت��ر  ب��دء  قبل 
اإع�������داد ال�����ش��ب��اب م���ن جميع  ب���ه���دف 
يف  للم�شاركة  وتهيئتهم  العامل  اأنحاء 

املوؤمتر. 
يذكر اأن "حلول �شبابية" هي م�شابقة 
مبتكرة متنح الفر�س لل�شباب العربي 
الأبرز  وحلولهم  اب��ت��ك��ارات��ه��م  لعر�س 
التحديات التي تواجههم من منظور 
���ش��ب��اب��ي خم��ت��ل��ف، مب��ا ي�����ش��اع��د �شناع 
مدرو�شة  �شيا�شات  و�شع  على  ال��ق��رار 
طموحاته.  وحت��ق��ق  ال�����ش��ب��اب  ت��خ��دم 
املبتكرة  ل��الأف��ك��ار  من�شة  ت��وف��ر  وه��ي 
ت��ق��دم ح��ل��واًل ج��دي��دة للق�شايا  ال��ت��ي 

امللّحة يف العامل العربي. 
وت��ع��ت��م��د م���ب���ادرة ح��ل��ول ���ش��ب��اب��ي��ة من 
م���رك���ز ال�����ش��ب��اب ال���ع���رب���ي م���ب���داأ من 
متّكن  بحيث  ال�شباب،  واإىل  ال�شباب 
احللول  اق��راح  من  ال�شابة  الكفاءات 
وتهدف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  غ���ر  امل��ب��ت��ك��رة 
املبادرة اإىل دعم ال�شباب لعر�س حلول 
اإيجابي،  اجتماعي  اأث���ر  ذات  مبتكرة 
العربي من تنفيذها  ال�شباب  ومتكني 
بدعم  وربطها  جناحها،  من  والتاأكد 
حتفيز  اىل  اإ����ش���اف���ة  ال����ق����رار،  ���ش��ن��اع 
والتغير  امل�شاركة  ونهج  امل��ب��ادرة  روح 

االإيجابي لدى ال�شباب العربي. 

•• �رشم �ل�سيخ-و�م:

مبدينة  للموؤمترات  ال��دويل  املركز  يف  اأم�س  انطلقت 
فعاليات  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال�شيخ  ���ش��رم 
االأطراف  ملوؤمتر  والع�شرين  ال�شابعة  ال��دورة  موؤمتر 
دولة   197 م���ن  وا���ش��ع��ة  مب�����ش��ارك��ة   "cop27"
ومنظمات وهيئات دولية وم�شوؤولني يف االأمم املتحدة، 

واملهتمني بق�شايا البيئة حول العامل.
18- نوفمر   6 ال��ف��رة م��ن  امل��وؤمت��ر خ��الل  ويعقد 
املوؤمتر  ب��اف��ت��ت��اح  االأول  ال���ي���وم  وي��خ��ت�����س  اجل������اري 
رئي�س  م��ن  امل��وؤمت��ر  رئ��ا���ش��ة  لت�شليم  اإج��رائ��ي��ة  جل�شة 

بيان  يعقبها   "cop27" رئي�س  اإىل   "cop26"
امل�شري  اخلارجية  وزي��ر  �شكري  �شامح  معايل  يلقيه 

."cop27"رئي�س
وتنطلق اليوم قمة الروؤ�شاء على مدار يومني وتعقد 
القادة  رئا�شية يتحدث فيها  يوم ثالث موائد  يف كل 
التغر  اآث��ار  حتديات  مواجهة  يف  بالدهم  جهود  عن 

املناخي.
وتبداأ االأيام املو�شوعية لقمة املناخ اعتباراً من االأربعاء 
9 نوفمر حيث مت تخ�شي�س كل يوم ملناق�شة ق�شية 
رئي�شية تتعلق بالطاقة والتمويل والتنوع االجتماعي 

والزراعة واملياه واحللول املمكنة.

انطالق cop27 يف �سرم ال�سيخ مب�ساركة دولية وا�سعة

�صمن م�صاركته يف م�ؤمتر ال�صباب للمناخ –COY17 الذي ينعقد يف �صرم ال�صيخ مب�صر

مركز ال�سباب العربي ينظم الدورة اخلام�سة من مبادرة حلول �سبابية

مرمي املهريي يف ح�ار لـ)وام(: 

 COP27 الك�سف عن م�سار تنفيذ مبادرة الإمارات ال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي 2050 خالل

•• �أبوظبي- و�م:

 حذرت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، من خماطر االقرا�س 
واالأ�شرة  ال��ف��رد  ع��ل��ى  ال�شلبية  واآث�����اره  امل��ن�����ش��ب��ط،  غ��ر 
وامل��ج��ت��م��ع، ����ش���واء م���ن ن��اح��ي��ة ال�����ش��غ��وط ال��ن��ف�����ش��ي��ة اأو 
االجتماعية اأو االقت�شادية، والتي قد توؤدي اإىل االنهيار 
اأهمية  موؤكدة  ال�شلوكي،  واالن��ح��راف  االأ���ش��ري  والتفكك 
لالإنفاق  خطط  وو�شع  املالية  للموارد  ال�شليمة  االإدارة 

تتنا�شب مع الدخل.
 ج�����اء ذل�����ك خ�����الل حم���ا����ش���رة ت���وع���وي���ة ح�����ول خماطر 
ال��ق�����ش��اء ���ش��م��ن مبادرة  ن��ظ��م��ت��ه��ا دائ������رة  االق�����را������س، 

مبكتب  اأب��وظ��ب��ي  جمال�س  م��ع  بالتن�شيق  "جمال�شنا"، 
���ش��وؤون امل��واط��ن��ني وامل��ج��ت��م��ع يف دي����وان ال��رئ��ا���ش��ة، وذلك 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  م��ع  متا�شياً 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير ديوان الرئا�شة، 
ون�شر  الوعي  بتعزيز  اأبوظبي،  يف  الق�شاء  دائ��رة  رئي�س 
الثقافة القانونية لدى خمتلف فئات املجتمع مبا يدعم 

احلفاظ على االأمن واال�شتقرار.
اأ�شري  م��وج��ه  ال��ق��ح��ط��اين،  ت��رك��ي  ال��دك��ت��ور   وا�شتعر�س 
ب���دائ���رة ال��ق�����ش��اء، خ����الل امل��ح��ا���ش��رة ال���ت���وع���وي���ة، التي 
خليفة  مبدينة  امل��رر،  �شاهني  �شهيل  جمل�س  ا�شت�شافها 
اأو لغايات  امل���درو����س  اآث����ار االق���را����س غ��ر  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

اأف���راد االأ���ش��رة، مع بيان  واأغ��را���س لي�شت �شرورية ل��دى 
قرو�س  براثن  يف  الوقوع  لتجنب  االإنفاق  تر�شيد  اأهمية 
غ��ر ق��ادري��ن ع��ل��ى ت�����ش��دي��ده��ا، وم���ا ينجم ع��ن ذل���ك من 

تداعيات وتاأثرات �شلبية تطال اال�شتقرار االجتماعي.
واأ�شار اإىل اأن اال�شتقرار االجتماعي يرتبط بالقدرة على 
يف  واخل��دم��ات،  ال�شلع  من  االأ�شا�شية  االحتياجات  توفر 
على  وا�شح  اأث��ر  لها  يكون  االقت�شادية  الناحية  اأن  حني 
اأبلغ  لها  اأن  كما  النف�شية،  والراحة  بالطماأنينة  ال�شعور 
االأثر يف تاأمني اجلانب ال�شحي لالأ�شرة وتلبية متطلبات 
اأف��راده��ا، وه��و ما يتطلب تر�شيخ ثقافة االدخ��ار وكفاءة 

اإدارة املوارد املالية واتباع اأ�شاليب االإنفاق الر�شيد.

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي توعي مبخاطر القرتا�س غري املن�سبط

ت�ظيف اأفكار واإبداعات ال�صباب لتقدمي حل�ل تعزيز الأمن الغذائي يف جمتمعات امل�صتقبل.   املزروعي:  • �صما 
• امل�صارك�ن يتناف�ص�ن يف حتٍد عن�انه اأف�صل املمار�صات التكن�ل�جية لتط�ير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي

العربي لعر�ص ابتكاراتهم وحل�لهم الإبداعية  لل�صباب  الفر�ص  متنح  • املبادرة 

•• �ل�سارقة -�لفجر:

تنظمه  ال��ذي  التطوعي"  للعمل  الو�شطى  "معر�س  ينطلق 
 08 بتاريخ  الثالثاء  ي��وم  التطوعي؛  للعمل  ال�شارقة  جائزة 
مبدينة  ال�شارقة  جامعة  مبقر  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  نوفمر 
ذات  واملوؤ�ش�شات  احلكومة  اجلهات  من  عدد  ومب�شاركة  الذيد 
النفع العام، وي�شتمر على مدى يومي الثالثاء واالأربعاء من 

تاريخ 8اإىل 9 نوفمر من ال�شهر اجلاري.
الثانية  للمرة  "اجلائزة"  تنظمه  ال���ذي   - امل��ع��ر���س  وي��ه��دف 
باملنطقة الو�شطى - اإىل ا�شتقطاب طالب و طالبات اجلامعات 
و ���ش��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ال��و���ش��ط��ى وك���ل م��ن ل��ه اه��ت��م��ام باالأعمال 

ال��ت��ط��وع��ي��ة م���ا م���ن ���ش��اأن��ه اأن ي�����ش��ه��م يف ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة العمل 
التطوعي لدى الطلبة و اأفراد املجتمع و ت�شهيل ان�شمامهم 
الأعمالها  املوؤ�ش�شات  عر�س  طريق  ع��ن  التطوعية  لالأعمال 
تطرحها  ال��ت��ي  التطوعية  وال��ف��ر���س  وم��ب��ادرات��ه��ا  التطوعية 

املوؤ�ش�شات احلكومية واالأهلية والفرق التطوعية امل�شاركة.
واأو�شح الدكتور جا�شم احلمادي – اأمني عام جائزة ال�شارقة 
واأه���داف  ي��اأت��ي �شمن خطط  امل��ع��ر���س  اأن  ال��ت��ط��وع��ي،  للعمل 
واالأعمال  وال��ف��ر���س  ع��ام  ب�شكل  بنف�شها  للتعريف  اجل��ائ��زة 
والرامج التطوعية على م�شتوى ال�شارقة موؤكداً اأن املعر�س 
بالعمل  امل��ه��ت��م��ني  ملختلف  ت��ط��وع��ي��ة  و���ش��اع��ات  ف��ر���ش��ا  ي��وف��ر 
التطوعي ال �شيما الطلبة منهم ف�شال عن توفر متطوعني 

وداعمني للفر�س واملبادرات التطوعية املطروحة.
واأ�شار اإىل اإن معر�س الو�شطى التطوعي ي�شارك به نحو ع�شر 
موؤ�ش�شات حكومية واأهلية وثقافية وفرق تطوعية، باعتبار اأن 
الذي  التعريف بجهودها و ما  امل�شاركة حتر�س على  اجلهات 
ال  ج��زءا  اجلهود  ه��ذه  بو�شف  للمجتمع  تقدمه  اأن  ت�شتطيع 
يتجزء من �شيا�شة اجلامعة يف دعم العمل املوحد بني خمتلف 

اجلهات املحلية يف الو�شطى.
واعرب عن �شكره وتقديرها جلامعة ال�شارقة بفرع الذيد على 
بناء مع  تعاون  لها  اأن اجلامعة  �شيما  املعر�س، وال  ا�شت�شافة 
املحلي  املجتمع  خدمة  �شبيل  يف  املختلفة  املجتمع  موؤ�ش�شات 

وتقدمي خدمات خمتلفة للنا�س. 

جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي تطلق فعاليات معر�س الو�سطى للعمل التطوعي بالذيد 
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي -�لفجر:

والثقايف  العلمي  الرنامج  اإط���ار  يف 
تريندز  م���رك���ز  مل�����ش��ارك��ة  امل�����ش��اح��ب 
الن�شخة  يف  واال���ش��ت�����ش��ارات  للبحوث 
ال� 41 من معر�س ال�شارقة الدويل 
يف  امل����رك����ز  ن���ظ���م   ،2022 ل��ل��ك��ت��اب 
اخلام�س،  »ت��ري��ن��دز«  ح����وار  ج��ن��اح��ه 
»العالقات  على  ال�شوء  �شلط  ال��ذي 
االإيطالية  والدبلوما�شية  الثقافية 
م���واك���ب���ة  - اخل����ل����ي����ج����ي����ة«؛ وذل��������ك 
الدورة  �شرف  �شيف  اإيطاليا  حللول 
على  وت��اأك��ي��داً  املعر�س،  من  احلالية 
واملعرفية  العلمية  ال��رواب��ط  ق��وة  اأن 
اأ�شا�س  ه���ي  ال�����دول  ب���ني  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
العالقات الدولية املبنية على احلوار 

البّناء والتفاهم والت�شارك.
وا���ش��ت��ه��ل��ت اجل��ل�����ش��ة احل����واري����ة نور 
املزروعي، نائبة مدير اإدارة املوؤمترات 
قالت  ترحيبية  بكلمة  »ت��ري��ن��دز«،  يف 
االأبي�س  ال��ب��ح��ر  منطقة  اإن  ف��ي��ه��ا: 
لّلقاءات  املتو�شط لطاملا كانت ف�شاًء 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  وامل���ق���ارن���ات 
اإيطاليا  وُتَعدُّ  واملجتمعات،  واالأدي��ان 
اإحدى بوتقات هذا االن�شهار الثقايف، 
اأن االأدب وال��ع��م��ارة م��ن بني  م��وؤك��دة 
ولكن  الفني،  التعبر  اأ�شكال  اأع���رق 
هناك قنوات اأخرى لن�شر املحتويات 

التوا�شل والتقارب  الثقافية وتعزيز 
هناك  اأن  اإىل  م�������ش���رة  ال����ث����ق����ايف، 
بني  متنامًيا  وثقافًيا  علمًيا  تعاوًنا 
هذا  ويحتل  واإيطاليا،  اخلليج  دول 
التعاون مكانة حمورية يف العالقات 

الثنائية.

عالقات ثقافية
اأوليفا  كري�شتيانا  اأك����دت  ب���دوره���ا، 
ال�شكرتر االإداري للجناح االإيطايل 
احل�شارة  اأن   ،2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
مكونات  من  اأ�شا�شي  مكون  العربية 
يف  العربي  التاأثر  اأن  كما  اإيطاليا، 
والثقافة  الطعام  من  ميتد  اإيطاليا 
والتخطيط  وال���ف���ن،  ال���ع���م���ارة  اإىل 
احل�شري، وغرها، وتعود العالقات 
اإىل  التاريخية  وال��رواب��ط  الثقافية 
الرومانية  االإم����راط����وري����ة  ع�����ش��ر 
واحل�������ش���ارة ال��ن��ب��ط��ي��ة، ال��ت��ي توجد 
�شواهد معمارية غنية عليها يف دولتي 
االإمارات واإيطاليا، وُيعتر احل�شور 
�شواحل  ام�����ت�����داد  ع���ل���ى  االإي�����ط�����ايل 
قاً  موثَّ واخل���ل���ي���ج  االأح����م����ر  ال��ب��ح��ر 
الفن والعمارة  اأن  توثيقاً جيداً، كما 
اأنحاء  جميع  يف  ينت�شران  العربيني 
ال�شمال،  اإىل  اجل��ن��وب  م��ن  اإي��ط��ال��ي��ا 
املدينة  ه���ي  ف��ي��ن��ي�����ش��ي��ا،  اأن  م��ب��ي��ن��ة 
منذ  التي حتمل  الوحيدة  االأوروبية 

عام 1000 ميالدية ا�شمها العربي 
اخلا�س، وهو البندقية.

اأن  اإىل  اأول��ي��ف��ا  كري�شتيانا  واأ����ش���ارت 
ال���ت���اأث���ر ال���ع���رب���ي ق����وي ل��ل��غ��اي��ة يف 
االأدب  مي�س  اأن��ه  درج��ة  اإىل  اإيطاليا 
والفنون وال�شعر، وغرها، ويتج�شد 
القائم  التفاعل  يف  احلديث  التعاون 
للكتاب  ال���������ش����ارق����ة  م���ع���ر����س  ب�����ني 
ومعر�س بولونيا، مبينة اأن املو�شيقى 
تعد مثااًل على الروابط بني اإيطاليا 
اأ�شوات  ذل���ك يف  وي��ت��ج��ل��ى  وال���ع���رب، 
كما  االإي��ط��ال��ي��ة،  ال�شعبية  املو�شيقى 
رائعاً  مثااًل   2020 دبي  اإك�شبو  كان 
للعالقات الثقافية بني دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واإي��ط��ال��ي��ا، حيث 
واملعهد  االإي��ط��ايل  اجلناح  ا�شت�شاف 
جمل�س  دول  يف  االإي���ط���ايل  ال��ث��ق��ايف 
مو�شيقة  فعاليات  اخلليجي  التعاون 
�شارك فيها فنانون اإيطاليون، بدعم 
للمو�شيقى  اأب��وظ��ب��ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ن 

والفنون.

ا�صرتاتيجية الت�صامح
للجناح  االإداري  ال�شكرتر  وذك���رت 
اأن   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  االإي����ط����ايل 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ا�شت�شافة 
امل��ت��ح��دة مل��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و اأك�����د على 
واأ�شبحت  ال��ن��اع��م��ة،  ق��وت��ه��ا  ع��ظ��م��ة 

دب������ي ع���ا����ش���م���ة ال�����ع�����امل اجل����دي����دة 
للدبلوما�شية الثقافية، واأثبتت دولة 
االإم�����ارات م���رة اأخ����رى ق��درت��ه��ا على 
الفر�س  واغتنام  التحديات  معاجلة 
ت���ق���دمي ف��ر���ش��ة للعامل  م���ن خ����الل 
وتبادل  والتوا�شل  للتالقي  ب��اأ���ش��ره 
االإجنازات واالخراعات واالبتكارات 
والثقافات يف خ�شم جائحة كورونا، 
وكل هذا لي�س �شوى ح�شيلة نهائية 
ال�شراتيجية تنموية منّظمة قائمة 
روؤية م�شتنرة وواعية حددتها  على 
القيادة االإماراتية، ومت اإطالقها منذ 
ا�شراتيجية  وه��ي  ع��دي��دة،  ���ش��ن��وات 
تتمحور حول مفهوم الت�شامح، حيث 
يرتكز الت�شامح على الفن وال�شياحة 
وي��ت��م تطبيقه  وال���ع���ل���وم،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الدبلوما�شية  اأدوات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

الثقافية واالإعالمية.

دبل�ما�صية ثقافية
ت�شكل  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  اأول���ي���ف���ا  وب��ي��ن��ت 
����ش���اح���ة ل���الل���ت���ق���اء واحل�����������وار بني 
هة  املوجَّ اجل��ه��ود  وت�شاعد  ال�شعوب، 
التغلب  يف  امل��ت��ب��ادل  احل����وار  لتعزيز 
التعارف  وت�����ش��ه��ي��ل  اخل���الف���ات  ع��ل��ى 
ُتعتر  ل������ذل������ك،  ال���������ش����ع����وب،  ب������ني 
االإماراتية  الثقافية  الدبلوما�شية 
اأداة جيو�شيا�شية، م�شيفة اأن اجلناح 

االإيطايل يف معر�س اإك�شبو ركز على 
و�شعى  وال��ب��ح��وث،  التعليم  م�شاريع 
اأك���ادمي���ي ع��رب��ي- اإىل اإن�����ش��اء ك��ي��ان 
تعليمي  ب��ح��وث  وم���رك���ز  م��ت��و���ش��ط��ي 
الراث  بناء  واإع���ادة  لرقمنة  متقدم 
ر اأو حلقه ال�شرر يف  الثقايف الذي ُدمِّ
اآخر  اأكادميي  مناطق احلرب، وكيان 
للبحوث والتدريب يف جمال معاجلة 

االأغذية.
واأو�شحت كري�شتيانا اأوليفا اأن دولة 
واإيطاليا  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
تتمتعان بعالقة ثقافية قوية بف�شل 
بني  املتعددة  الثقايف  التبادل  قنوات 
ال��ب��ل��دي��ن، كما اأك���د ذل��ك اإن�����ش��اء اأول 
اإيطايل يف دول جمل�س  معهد ثقايف 
اأبوظبي  وات��خ��اذ  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
م��ق��راً ل���ه، وال����ذي ي��ق��ف دل��ي��اًل على 
وتنويع  ب��ت��ط��وي��ر  اإي��ط��ال��ي��ا  ال���ت���زام 
عالقاتها الثقافية مع دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. ك��م��ا ي��ت��م��ت��ع كال 
امل�شركة،  القيم  من  بعدٍد  البلدين 
الت�شامح  ث���ق���اف���ة  ن�����ش��ر  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
وال�شالم والتعاي�س، مبينة اأن احلوار 
التعاون  جم��ل�����س  دول  ب���ني  ال��ث��ق��ايف 
اخلليجي واإيطاليا يتيح فهًما اأف�شل 
م�شركة  اأر�شية  ويوؤ�ش�س  الأ�شولنا، 
ودبلوما�شية  ثقافية  عالقات  ويبني 

اأكرث ا�شتقراراً.

عالقات دبل�ما�صية
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ل��ي��ون��اردو مازوكو 
ال�����درا������ش�����ات  اإدارة  يف  ال�����ب�����اح�����ث 
اإنه  »ت���ري���ن���دز«،  يف  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
االإيطايل  ال��دور  اأن  من  الرغم  على 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م��ن��ط��ق��ة  يف 
املا�شية،  الفرة  اخلليجي تقل�س يف 
فاإن العالقات الدبلوما�شية الثنائية 
اإىل  تعود  اخلليج  ودول  اإيطاليا  بني 
ع���ق���ود م��ا���ش��ي��ة ع�����دة، ب��ي��ن��م��ا ت���روي 
حت��رك��ات روم���ا االأخ����رة يف منطقة 
املتزايد  اإيطاليا  ع��زم  ق�شة  اخلليج 
بيئة  على  احلفاظ  امل�شاهمة يف  على 
ب���ح���ري���ة اآم����ن����ة ح�����ول م��ن��ط��ق��ة دول 
يدل  ما  اخلليجي؛  التعاون  جمل�س 
املتزايد  االإي����ط����ايل  االه���ت���م���ام  ع��ل��ى 

والوثيق مبنطقة اخلليج.

حل�ل ل�ج�صتية
وذك���ر م��ازوك��و اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
اإيطاليا  بني  التجارية  التبادالت  اأن 
ال  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 
الناجمة  ال�شدمات  مع  تتكيف  تزال 
19-« وال�شراع  عن جائحة »كوفيد 
ال��رو���ش��ي - االأوك�����راين، ف���اإن بيانات 
ال��ت��ج��اري اخلا�شة  ال��ت��ب��ادل  واأرق�����ام 
 2022 ع����ام  م���ن  االأول  ب��ال��ن�����ش��ف 

اإيجابي واعد يفوق  ت�شر اإىل اجتاه 
التوقعات، مبيناً اأن اإيطاليا باعتبارها 
دولة ت�شعى اإىل حتقيق ات�شال قوي 
لت�شدير  العاملية  ال��ت��ج��ارة  مب��م��رات 
العالية  امل�شافة  القيمة  ذات  �شلعها 
م���ع ت���اأم���ني ال���و����ش���ول امل�����ش��ت��ق��ر اإىل 
منتجات  ال�شتراد  التوريد  �شال�شل 
ال��ط��اق��ة وامل�����واد اخل����ام، ف��ه��ي تنظر 
باهتمام متزايد للحلول اللوج�شتية 

املتنوعة التي تقدمها دول اخلليج.

م�صار ثابت
الدرا�شات  ب�������اإدارة  ال��ب��اح��ث  واأ�����ش����ار 
اأنه  اإىل  »تريندز«  يف  اال�شراتيجية 
م�شار  يخ�شع  اأن  امل��رج��ح  غ��ر  م��ن 
يف  االإي��ط��ال��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة 
جوهرية  لتغيرات  االأو�شط  ال�شرق 
ت���ويل ح��ك��وم��ة رئي�شة  خ���الل ف���رة 
الوزراء االإيطالية اجلديدة جورجيا 
موقع  اأن  اإىل  ذل��ك  مرجعاً  ميلوين، 
اإيطاليا الرا�شخ يف املع�شكر االأطلنطي 
واالأوروبي، اإ�شافة اإىل فهم جورجيا 

الدولية،  لل�شوؤون  العملي  ميلوين 
يقودان احلكومة االإيطالية اجلديدة 
اإىل اتخاذ موقف مطمئن ووا�شح يف 

ال�شيا�شة اخلارجية.

ن�صر املعرفة
اإىل ذلك، زار وفد من �شركة اأبوظبي 
لالإعالم جناح مركز تريندز امل�شارك 
معر�س  م���ن   41 ال�����  ال��ن�����ش��خ��ة  يف 
 ،2022 للكتاب  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
اي�����ش��ت��ي��ب��ان جوميز  ال����وف����د:  و����ش���م 
يف  للتنمية  التنفيذي  امل��دي��ر  ن���ادال 
ل����الإع����الم، وحمد  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة 
�شحيفة  حت���ري���ر  رئ���ي�������س  ال��ك��ع��ب��ي 
رئي�شة  ف���اخ���ر  ون�����ش��ري��ن  االحت�������اد، 
الوفد  م��اج��د، وث��م��ن  حت��ري��ر جملة 
الر�شني  وال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ن��ت��اج 
كما  ال��ن��وع��ي��ة،  واإ����ش���دارات���ه  للمركز 
»تريندز«  ا�شراتيجية  اإىل  تعرفوا 
الهادفة  امل�شتقبلية  وروؤي��ت��ه  العاملية 
الفاعلة  وامل�شاهمة  املعرفة  ن�شر  اإىل 

يف اإثراء التقدم الب�شري.

�صمن برنامج فعاليات املركز العلمي والثقايف امل�صاحبة للمعر�ص

تريندز ي�ستعر�س العالقات الثقافية والدبلوما�سية الإيطالية - اخلليجية يف ال�سارقة للكتاب

•• �ل�سارقة-و�م:

بحث �شعادة اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب 
خالل لقائه برنارد �شولز رئي�س موؤ�ش�شة "لقاء رمييني" االإيطالية 
�شوء  على  ال��ت��ع��اون  فر�س  ال�شعوب  ب��ني  ال�شداقة  بتعزيز  املعنية 
2021 مع  للكتاب يف  ال�شارقة  التي وقعتها هيئة  التفاهم  مذكرة 
واحلوارية يف  الثقافية  املراكز  اأبرز  من  تعد  رمييني" التي  "لقاء 
اأوروب���ا وت��دي��ر ح���وارات ا�شراتيجية ب��ني امل��وؤث��ري��ن يف ع��امل الفكر 
ال�شارقة  معر�س  فعاليات  خالل  عقد  ال��ذي  اللقاء  ح�شر  واالأدب. 
ملعر�س  العام  املن�شق  املجيني  خولة  ال�شارقة  اأك�شبو  مبركز  للكتاب 
اأ�شتاذ االأدب العربي  ال�شارقة الدويل للكتاب والدكتور وائل فاروق 

باجلامعة الكاثوليكية مبيالنو.

وا�شتعر�س اللقاء جماالت العمل امل�شرك بني اجلانبني من خالل 
املعار�س واملن�شات واملوؤ�ش�شات الثقافية يف ال�شارقة واإيطاليا وتبادل 
ولقاءات  للكتاب  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة  معر�س  م��ن  ك��ل  يف  امل�����ش��ارك��ات 
واالأدباء  واملفكرين  املبدعني  ال�شنوية كمن�شتني ال�شت�شافة  رميني 
والفنانني اإىل جانب بحث اإطالق مبادرات م�شركة لتعزيز احلوار 
وال��ت��وا���ش��ل ال��ث��ق��ايف االإم���ارات���ي االإي��ط��ايل واالأوروب�����ي وف��ت��ح ج�شور 
ال��ت��ع��اون ب��ني االأدب����اء واملثقفني وامل��رج��م��ني ب��ني اجل��ان��ب��ني. وقال 
�شعادة اأحمد العامري جاء اللقاء مع رئي�س موؤ�ش�شة )لقاء رمييني( 
معر�س  يف  �شرف  ك�شيف  اإيطاليا  ت�شت�شيف  وال�شارقة  االإيطالية 
مد  يف  امل�شتمر  االإم����ارة  ل��دور  جت�شيد  يف  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة 
ج�شور التوا�شل مع العامل من خالل كرى من�شاتها وفعالياتها يف 
اإطار حر�س الهيئة على ا�شتلهام روؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 

ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
والعاملية.  العربية  الثقافتني  بني  احل�شاري  احلوار  تعزيزاً جلهود 
والتن�شيق  التعاون  زيادة فر�س  اإمكانية  اللقاء  “بحثنا يف  واأ�شاف: 
مع اجلانب االإيطايل تفعيال ملذكرة التفاهم املوقعة يف وقت �شابق 
لقاء رميني  وموؤ�ش�شة  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  بني  املا�شي  العام  من 
الثقايف  التوا�شل  اآليات  لتطوير  جديدة  مبادرات  اإط��الق  واإمكانية 
االإم���ارات  يف  املعرفة  ب��اإن��ت��اج  ال�شلة  ذات  االإب��داع��ي��ة  املوؤ�ش�شات  ب��ني 
جولة  يف  �شولز  برنارد  املجيني  خولة  ورافقت  واإيطاليا واأوروبا”. 
تفقد خاللها عدداً من االأجنحة ودور الن�شر امل�شاركة وكان اأبرزها 
اجلناح االإيطايل �شيف �شرف الدورة ال�41 من املعر�س حيث اثنى 
من  وال��ذي  م�شاركتها  خ��الل  تقدمه  ال��ذي  الثقايف  الرنامج  على 

�شاأنه اأن ي�شاهم يف تعزيز احلوار الثقايف بني االإمارات واإيطاليا.

هيئة ال�سارقة للكتاب ولقاء رمييني الإيطالية تبحثان فر�س اإطالق مبادرات ثقافية م�سرتكة

•• �أبوظبي-�لفجر: 

تنطلق اليوم فعاليات املوؤمتر الدويل ملبادرات الترع وزراعة االأع�شاء واالأن�شجة 
نوفمر   9 حتى   7 م��ن  ال��ف��رة  يف  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف  يقام  ال��ذي  الب�شرية 
2022 يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س "اأدنيك"، مب�شاركة وح�شور اأكرث 
5000 خمت�س وم�شارك �شمن اجلل�شات النقا�شية والعرو�س التقدميية  من 
واملحا�شرات التي ي�شمها املوؤمتر والتي تركز على جملة من املو�شوعات مبا 
يف ذلك اأبرز التحديات التي تواجهها موؤ�ش�شات وبرامج الترع وزراعة االأع�شاء 
عاملياً  املرموقني  املتحدثني  ع��دد من  م�شاركة  امل��وؤمت��ر  وي�شهد  ال��ع��امل.    ح��ول 
اإ�شبانيا،  20 دولة من دولة االإم��ارات العربية املتحدة،  اأكرث من  يف املجال من 
هولندا،  كندا،  املتحدة،  ال��والي��ات  اإيطاليا،  الهند،  ال��دمن��ارك،  املتحدة،  اململكة 
اململكة العربية ال�شعودية، �شلطنة ُعمان، قطر، الكويت، م�شر، �شوريا، اليونان، 

جنوب اأفريقيا، الرازيل، الباك�شتان، االأردن، تركيا، واأ�شراليا. 
وي�شتعر�س املتحدثون �شمن 11 جل�شة نقا�شية التحديات التي تواجه الترع 
وزراعة االأع�شاء والف�شل الكلوي املزمن وزراعة الُكلى واحللول املبتكرة كالنقل 
الدماغية،  باملعاير  ال��وف��اة  حتديد  يف  والتحديات  احلقائق  للكلى،  التباديل 
مر�شى  لعالج  االأمثل  احلل  باعتبارها  االأع�شاء  زراع��ة  خدمات  بني  والعالقة 
الف�شل الع�شوي، وخمرجات زراعة االأع�شاء واأثرها على حت�شني جودة احلياة 
وزراعة  الترع  جم��االت  يف  الكفاءات  وبناء  التعليم  اأهمية  لالأع�شاء،  ملتلقني 

االأع�شاء، اخلرات والتحديات يف زراعة القرنية، التعاون االإقليمي والدويل يف 
املجال لتوفر االأع�شاء واالأن�شجة لزيادة فر�شة احل�شول على اأع�شاء واأن�شجة 
االأع�شاء،  وتوفر  للزراعة  الفجوة بني احلاجة  ردم  ت�شاهم يف  للزراعة  منا�شبة 
الترع  االأع�شاء واالأن�شجة، جتارب موؤ�ش�شات  بالترع وزراعة  الوعي املجتمعي 
وزراعة االأع�شاء واالأن�شجة، ودور ال�شمان ال�شحي واملوؤ�ش�شات اخلرية يف دعم 
الترع وزراعة االأع�شاء واالأن�شجة وتعزيز ثقافة املجتمع جتاه احلياة ال�شحية 

والوقاية من اأمرا�س الف�شل الع�شوي. 
واأدبياً  70 عماًل فنياً  وي�شم املوؤمتر معر�شاً فنياً وتاريخياً يحت�شن اأكرث من 
ي�شلط ال�شوء على الترع باالأع�شاء وتاريخه حملياً وعاملياً من خالل الفنون 
ممن  اأطفال  بها  قام  والتي  وغرها،  امللهمة  والق�ش�س  والر�شومات  االإبداعية 
متت زراعة اأع�شاء لهم، باالإ�شافة مل�شاركني حمرفني وم�شاركات من املجتمع 

املحلي، بع�شها ح�شد جوائز عاملية. 
ملتلقني  ملهمة  جن���اح  ق�شة   20 م��ن  اأك���رث  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  امل���وؤمت���ر  و�شي�شلط 
وذلك  ال��وف��اة،  بعد  مترعني  واأه���ايل  احل��ي��اة  خ��الل  بها  ومترعني  لالأع�شاء 
تقديراً لت�شحياتهم واإ�شهاماتهم يف اإنقاذ االأرواح واحلفاظ على �شحة و�شالمة 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  العبيديل،  علي  الدكتور  قال  ال�شدد،  هذا  املجتمع.ويف 
للترع وزراعة االأع�شاء واالأن�شجة الب�شرية: "نتطلع قدماً اإىل انعقاد باقة من 
ملبادرات  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات  �شمن  الهادفة  وال�شراكات  املثمرة  النقا�شات 
املتحدثني  الذي يجمع نخبة من  الب�شرية  واالأن�شجة  االأع�شاء  الترع وزراع��ة 

وزراعة  الترع  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  لبحث  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من 
وزراعة  الترع  برامج  اأه��داف  حتقيق  يف  ت�شهم  ناجعة  حلول  واإيجاد  االأع�شاء 
من�شة  توفر  اإىل  املوؤمتر  ا�شت�شافة  خ��الل  من  نهدف  العامل.  ح��ول  االأع�شاء 
متكن اخلراء واملخت�شني و�شّناع القرار من تبادل املعارف واخلرات يف املجال 

وبحث �شبل التعاون امل�شتقبلية مبا يعزز جودة حياة املجتمعات حول العامل."
واأ�شاف العبيديل: "ُيعد نق�س االأع�شاء حول العامل من اأبرز التحديات الراهنة، 
االأمر الذي ي�شتدعي رفع الوعي املجتمعي باأهمية اإبداء الرغبة بالتعرف على 
تبني  و���ش��رورة  جهة،  م��ن  كمترعني  يف  والت�شجيل  باالأع�شاء  ال��ت��رع  ب��رام��ج 
اأ�شلوب حياة �شحي يجنبهم الف�شل الع�شوي من جهة اأخرى، حيث يعتمد جناح 
التي  املجتمعية،  االإ�شهامات  اأ�شا�شي على  ب�شكل  االأع�شاء  وزراعة  الترع  برامج 
تتيح لالأفراد الفر�شة الإنقاذ اأرواح الكثرين ومنحهم اأماًل جديداً يف احلياة." 
وياأتي املوؤمتر بتنظيم من اللجنة الوطنية للترع وزراعة االأع�شاء واالأن�شجة 
الب�شرية ممثلة بوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ودائرة ال�شحة – اأبوظبي، وهيئة 
ال�شحة بدبي، واملن�شاآت ال�شحية املخت�شة يف زراعة االأع�شاء وعدد من اجلهات 
دائرة  من  بدعم  املوؤمتر  فعاليات  وتنطلق  االأخ��رى.  واالحتادية  املحلية  املعنية 
الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي ب�شفتها �شريك الوجهة، �شركة اأبوظبي لالإعالم 
ك�شريك اإعالمي واالحتاد للطران ب�شفتها الناقل الر�شمي للموؤمتر، اإىل جانب 
م�شاركة ودعم عدد من املن�شاآت وجمموعات الرعاية ال�شحية يف االإمارة مبا يف 
ذلك بيورهيلث، كليفالند كلينك اأبوظبي، مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، مدينة 

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  الطبية،  برجيل  ومدينة  الطبية،  �شخبوط  ال�شيخ 
ال�شحية "�شحة"، ومركز �شحة لرعاية الكلى، وبيورالب، وكذلك �شركاء الدعم 
املجتمعي: هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، وهيئة امل�شاهمات املجتمعية – معاً، 
لالأعمال  زاي��د  وموؤ�ش�شة  اأبوظبي،  و�شرطة  العامة،  لل�شحة  اأبوظبي  ومركز 

اخلرية واالإن�شانية، وجمل�س اأبوظبي الريا�شي. 
"حياة"  الب�شرية  واالأن�شجة  االأع�شاء  وزراع��ة  للترع  الوطني  الرنامج  وُيعد 
منظومة وطنية لتعزيز جهود الترع وزراعة االأع�شاء واالأن�شجة الب�شرية وفق 
واملنطقة،  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  يف  العاملية  واملمار�شات  املعاير  اأعلى 
حيث نعمل بالتن�شيق مع خمتلف ال�شركاء اال�شراتيجيني حملياً وعاملياً الإنقاذ 
احلياة.  ج��ودة  وحت�شني  املجتمع  و�شالمة  ب�شحة  االرت��ق��اء  وموا�شلة  االأرواح 
وُيعتر الرنامج تكاتفاً جلهود العديد من اجلهات االحتادية واملحلية مبا يف 
ال�شحة  هيئة  – اأبوظبي،  ال�شحة  دائ��رة  املجتمع،  ووقاية  ال�شحة  وزارة  ذل��ك 
بدبي، �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة"، وم�شت�شفى كليفالند كلينك 
اأبوظبي، ومدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية، وعدد من املن�شاآت ال�شحية احلكومية 

واخلا�شة يف خمتلف اأنحاء الدولة.
ويدعو الرنامج اأفراد املجتمع اإىل التعرف على اأهمية الترع باالأع�شاء واإىل 
االإلكروين:  امل��وق��ع  خ��الل  م��ن  ال��وف��اة  بعد  بالترع  الرغبة  ب��اإب��داء  الت�شجيل 
https://mohap.gov.ae/ar/services/social/organ-

 donation

دولة مب�صاركة وح�ص�ر اأكرث من 5000 خمت�ص وم�صارك من 20 

فعاليات املوؤمتر الدويل ملبادرات التربع وزراعة الأع�ساء والأن�سجة الب�سرية تنطلق اليوم يف اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

••  �ل�سارقة : �أ�سامة عبد �ملق�سود 

ا�شتمرارا لفعاليات معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب، وو�شط ح�شور كبر 
املعر�س  م��ن   ٤١ ال���دورة  ف�شهدت  وامل��ع��رف��ة،  والعلم  الكلمة  جمهور  م��ن 
ي�شهد  كما  املختلفة،  واالإب���داع���ات  االأف��ك��ار  ع��ر���س  يف  ملحوظا  ت��ط��ورا 
من�شة  على  يتوافدون  الذين  اجل��دد  الكتاب  تواجد مكثف من  املعر�س 
التوقيع من الن�سء والكبار، وحول توقيع الكتب كان ل� )جريدة الفجر( 

ر�شد لتوقيع الكتاب اجلدد ملوؤلفاتهم.
جاء يف مقدمة كتاب "�شغف الكتابة "  الذي يعتر امتدادا ل�شل�شة حكايات 
امراأة يف جزئها اخلام�س، للكاتبة وال�شاعرة �شحر حمزة التى تتمتع بح�س 

 ١٠٠ يف  الكتاب  يقع  قرائها،  عليها  اعتاد  �شهلة  لغوية  ومفردات  مرهف 
�شفحة من القطع ال�شغرة، حيث بداأت بتو�شيح ب�شيط لعر�س ما ياأتي 
يف املوؤلف، قائلة اأن الكتابة يف حياتها لي�شت جمرد حروف م�شفوفة، كما 
اأنها لي�شت نزوة اأبجدية، م�شرة اإىل اأن اال�شتغال يف جمال الكتابة ميثل 
ا�شتغاال يف اللهب، مع تلم�س اجلمال املتواري خلف عتمة احلياة والزمن 
والذات، حيث ت�شعر �شحر حمزة بعد كتابة كل ق�شيدة ان روحها تفي�س 
بهجة وكاأنها تخلق من جديد، فالكتابة بالن�شبة لها هبة موؤقتة متنحها 

االبجدية لتختلف عن غرها.
كما وقع ال�شاعر يا�شر �شعيد الدحي كتابه اجلديد " مليء بالرمال مليء 
باملرايا" يف ركن التوقيع مبعر�س ال�شارقة الدويل للكتاب ، حيث يحتوي 

القطع  م��ن  �شفحة   ١٧٤ يف  ال��ع��م��ودي  ال�شعر  م��ن  ق�شائد  على  الكتاب 
والنقد  االأدب  ا�شتاذ  علي  القادر  عبد  الدكتور  الكتاب  وق��دم  املتو�شطة، 
امل�شاعد بكلية االأداب جامعة ح�شرموت، وجاء التقدمي يف �شورة حتليل 
لق�شيدة  عنوان  هناك  يكن  مل  الكتاب  ه��ذا  ويف  للديوان،  نقدية  وروؤي��ة 
عناوين  جميع  يف  ت�شري  روح  وكاأنه  ج��اء  فالعنوان  الكتاب،  اأ�شم  حتمل 
حمطات الكتاب، وبنظرة اإبداعية ربط ال�شاعر بني الرمال واملرايا حيث 
الرمال  اأن  وكما  ال��رم��ال،  م��ن  ت�شنع  فاملرايا  مت��ام��ا،  مت�شابكني  اأنهما 
الناعمة والعاك�شة الأ�شعة ال�شم�س يف ال�شحراء وعلى ال�شواطئ، فاملرايا 
اأ�شياء عديدة، فكل الق�شائد التى وردت يف  اأي�شا تعك�س ما بداخلنا من 

الكتاب ت�شر اإىل هذا املعنى ، لذا جاء العنوان �شامل لكل الق�شائد.

القريوتي  �شهى  الكاتبة  وقعت  املباغت،  والفقد  وال�شغف  احل��ب  وب��ني 
كتابها الذي يحمل عنوان " نزعة روح" على �شورة خواطر اأدبية �شخرت 
املولع  الع�شق  ح��رف��ه��ا، مب��ع��اين  وج��م��ال  اللغوية  م��ف��ردات��ه��ا  خ��الل  م��ن 
حيث  �شرمديا،  ع�شقا  ورائ���ه  خملفا  احل��ي��اة  ت��رك  ال��ذي  الأبيها  باملحبة 
�شورت رحيله بنزعة روح، وخاطبت القارئ يف مقدمة الكتاب عن �شبب 
كتابتها هذه اخلواطر التى تعك�س ما ت�شعر به من اآالم يف �شدرها جراء 
الفقد واملوت، م�شرة اإىل اأن فقد احلبيب يعد در�شا لنا اأن نعي�س ال�شعادة 
يف وجود الوالدين ما داما على قيد احلياة، وان ن�شتغل كل حلظة نحياها 
ترثيه وال م�شاعر  كلمات  يو�شف فال  االأب ال  بالقرب منهما، الأن فقد 

تو�شفه فحني يرحل ترحل معه احلياة. 

معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب ي�ست�سيف �سغف الكتابة ومليء بالرمال مليء باملرايا ونزعة روح 

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يتفقد جاهزية القمر ال�سناعي ال�سارقة �سات 1 

عبد اهلل املري يكّرم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني ملركز املرونة يف �سرطة دبي

 بيت اأ�سدقاء املر�سى اخلريي ي�سيد بجهود 
جمل�س �ساحية اخلالدية ويعزز �سبل التعاون

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر عددا من املقرتحات على قانون اإن�سائه 

•• �ل�سارقة-و�م:

تفقد �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، 
رئي�س جامعة ال�شارقة، �شباح اأم�س يف اأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا 
الف�شاء جاهزية القمر ال�شناعي املكعب "ال�شارقة �شات –1"، والذي �شارك 
يف ت�شنيعه مهند�شون اإماراتيون من االأكادميية، واملقرر اإطالقه يف دي�شمر 

املقبل. 
النعيمي  الدكتور حميد جمول  �شرح من  اإىل  زيارته  �شموه خالل  وا�شتمع 

مدير جامعة ال�شارقة، مدير عام االأكادميية، عن املهمة الف�شائية "ال�شارقة 
�شات1-" واأبرز خ�شائ�شها التقنية والفنية واملهام العلمية التي �شيجريها 

القمر ال�شناعي. 
والتقى �شمو رئي�س جامعة ال�شارقة باملهند�شني املواطنني الذين �شاركوا يف 
�شناعة القمر ال�شناعي "ال�شارقة �شات – 1"، وا�شتمع اإىل �شرح مف�شل عن 

مراحل �شناعة القمر والتح�شرات النهائية قبل اإطالقه. 
حمولتني  على  وح���دات،   3 بحجم  وه��و  املكعب  ال�شناعي  القمر  ويحتوي 
االأوىل  الف�شائية  مهمته  وت��ع��ت��ر  ف��رع��ي��ة،  واالأخ�����رى  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  اإح��داه��م��ا 

لالأكادميية بالتعاون مع كل من جامعة اإ�شطنبول التقنية وجامعة �شابنجا 
يف تركيا، كما تتميز هذه االأقمار ب�شغر حجمها، وانخفا�س كلفتها باالإ�شافة 

اإىل �شرعة ت�شنيعها مقارنة باالأقمار ال�شناعية كبرة احلجم. 
النا�س  وع��ام��ة  الطلبة  م���دارك  تو�شعة  اإىل  �شات1-"  "ال�شارقة  وي��ه��دف 
وتعريفهم مبجاالت الف�شاء، بدءاً من ت�شميم هذه املهمات الف�شائية وحتى 

اإطالقها، من خالل اإعداد خمتلف الور�س والفعاليات العملية والنظرية. 
يذكر اأن امل�شروع قد بداأ على نحو عام من خمتر االأقمار ال�شناعية املكعبة 
القمر  وت�شغيل  لت�شميم  الالزمة  واملرافق  باملعدات  وامل��زود  االأكادميية،  يف 

لت�شميم  املطلوبة  وال��رام��ج  االأداء  العالية  العمل  حمطة  مثل  ال�شناعي 
النظيفة  ال��غ��رف��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف�����ش��اء،  بيئة  يف  املهمة  وحتليل  وحم��اك��اة 
برددات  تعمل  وال��ت��ي  االأر���ش��ي��ة  واملحطة   ،ISO6 �شهادة  على  احلا�شلة 

 .VHF/UHF خمتلفة كردد
الرامج  ا�شتخدام  كيفية  على  والطالب  املهند�شني  من  فريق  ي�شرف  كما 
وت�شغيل املحطة االأر�شية، اإ�شافة اإىل جميع القدرات التكنولوجية واخلرات 
العلمية املكت�شبة والتي �شاهمت يف تطوير هذا امل�شروع، والتي �شيتم نقلها 

واالنتفاع بها يف امل�شاريع امل�شتقبلية ملختر االأقمار ال�شناعية املكعبة. 

•• دبي-�لفجر:

دبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  ال��ف��ري��ق عبد اهلل خليفة  م��ع��ايل  ك��رم 
دبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  امل��رون��ة  ملركز  اال�شراتيجيني  ال�شركاء 
جمال  يف  للمركز  اال�شراتيجية  االأه���داف  حتقيق  يف  مل�شاهمتهم  وذل��ك 

اإدارة االأزمات واإجناح تنفيذ متارين و�شيناريوهات التدريب �شرطة دبي، 
من  وع��دد  امل��رون��ة،  مركز  مدير  بورقيبة،  اأح��م��د  خبر  العميد  بح�شور 

ال�شباط.
جلفار،  ال��ك��رمي  عبد  م�شعل  ل�شعادة  التكرمي  دروع  امل��ري  الفريق  و�شلم 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات االإ�شعاف، والعميد خبر علي ح�شن 

املطوع، م�شاعد املدير العام ل�شوؤون االإطفاء واالإنقاذ يف الدفاع املدين بدبي، 
والعميد عبيد �شعيد احلثبور، مدير اإدارة اأمن املوا�شالت، وال�شيدة ندى 
جا�شم مال اهلل، مدير اإدارة تنظيم وتخطيط ال�شالمة واملخاطر يف هيئة 
الطرق واملوا�شالت، وال�شيد حممد اأحمد اليماحي، مدير الهالل االأحمر، 

وال�شيد �شعيد مبارك املزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت اخلر. 

وتقدم الفريق املري بال�شكر اإىل املكرمني، موؤكداً اأن عالقة ال�شراكة بني 
ت�شاهم يف حتقيق  العامة ل�شرطة دبي وال�شركاء اال�شراتيجيني  القيادة 
والتميز يف خمتلف  ال��ري��ادة  الدائمة نحو  دب��ي  اإم���ارة  اأه���داف وطموحات 
اأمن  على  تنعك�س  ال��ت��ي  وال�شرطية  االأم��ن��ي��ة  امل��ج��االت  ومنها  امل��ج��االت، 

املجتمع.

•• �ل�سارقة-�لفجر: 

من  وف��دا  ال�شارقة  مبدينة  مقره  يف  اخلالدية  �شاحية  جمل�س  ا�شتقبل 
التهاين مبنا�شبة توا�شل  له  املر�شى اخلري قدم  اأ�شدقاء  موؤ�ش�شة بيت 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  الكرمية  والثقة  عمله 
ت�شكيل  ب��اإع��ادة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 

املجل�س ملوا�شلة دوره يف خدمة املجتمع.
واأ�شاد عاليا بجهود جمل�س �شاحية اخلالدية وما يبذله من م�شاع واأكد 

على اأهمية تعزيز �شبل التعاون امل�شركة.
ا�شتقبل الوفد من جمل�س �شاحية اخلالدية كال من �شعادة خلفان �شعيد 
جر�س  بن  را�شد  حممد  و�شعادة  اخلالدية  �شاحية  جمل�س  رئي�س  امل��ري 
بن غامن احلمري  علي  والع�شو خمي�س  املجل�س  رئي�س  نائب  ال�شويدي 
العبدويل  خالد  وعبدالعزيز  احلمادي  حممد  عمران  املجل�س  وموظفي 
واأهايل  اأعيان  ح�شور  بجانب  علي،  جمعة  �شم�شة  الن�شائية  اللجنة  ومن 

ال�شاحية.
فيما �شم وفد بيت اأ�شدقاء املر�شى �شعادة را�شد علي دميا�س املدير العام 
علي  را�شد  عبداهلل  وابنه  اخلري  املر�شى  اأ�شدقاء  بيت  ملوؤ�ش�شة  املفو�س 

�شكرترة  ال��رم��ادة  و�شفاء  دميا�س  را�شد  عبداهلل  را�شد  وحفيده  دميا�س 
املدير العام لبيت اأ�شدقاء املر�شى.

وبعد الرحيب من كال اجلانبني قدم �شعادة را�شد علي دميا�س املدير العام 
املفو�س ملوؤ�ش�شة بيت اأ�شدقاء املر�شى اخلري بتقدمي التهنئة والتكرمي 
ثانية  ملرحلة  بالتجديد  العمل  موا�شلة  على  اخلالدية  �شاحية  ملجل�س 
راف��دا هاما لتقدمي اخلدمة  ال��دور وال��ذي ميثل  اأهمية ه��ذا  اإىل  م�شرا 
املجل�س يف  والعالقات مع  التعاون  ا�شتكمال  اأهمية  واأع��رب عن  للمجتمع 

تالقي االأهداف امل�شركة.
بدوره اأثنى �شعادة خلفان �شعيد املري رئي�س جمل�س �شاحية اخلالدية على 
جهود بيت اأ�شدقاء املر�شى وتقدم بال�شكر اجلزيل والوفر ل�شعادة را�شد 
التقارب  على  يدل  املجل�س مما  ملقر  ت�شريفه وح�شوره  على  علي دميا�س 
املجل�س بدعم  اأهمية قيام  املري  امل�شرك بني اجلهتني، وو�شح  والتعاون 
جهودهم ومبادراتهم وم�شاركتهم يف جميع االأعمال اخلرية واالإن�شانية 
مبا  الدائم  التعاون  على  الطرفني  من  التاأكيد  ومت  امل�شركة،  واملبادرات 

يخدم املر�شى وذويهم والعمل اخلري واالإن�شاين.
ويف اخل��ت��ام ك���رم امل���ري ���ش��ع��ادة را���ش��د ع��ل��ي دمي��ا���س و���ش��ك��ره ع��ل��ى الزيارة 

الثمينة.

•• �ل�سارقة-و�م:

اأق�����ر امل��ج��ل�����س اال����ش���ت�������ش���اري الإم�����ارة 
التي  الثالثة  جل�شته  خ��الل  ال�شارقة 
عقدها اأم�س قبل االأول �شمن اأعماله 
ل����دور االن��ع��ق��اد ال���ع���ادي ال���راب���ع من 
يف  مبقره  العا�شر  الت�شريعي  الف�شل 
املقرحات  من  عددا  ال�شارقة  مدينة 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا االأع�����ش��اء ح���ول قانون 

اإن�شاء املجل�س اال�شت�شاري. 
مبقر  ع��ق��دت  ال��ت��ي  اجلل�شة  وت���راأ����س 
�شعادة  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  امل��ج��ل�����س يف 
املجل�س  رئي�س  ال�شويدي  ميحد  علي 
ن�شار  ب��ن  من�شور  ال��دك��ت��ور  بح�شور 
رئ��ي�����س ال���دائ���رة ال��ق��ان��ون��ي��ة حلكومة 
ال�����ش��ارق��ة وع��ي�����ش��ى ب��ن ح��ن��ظ��ل مدير 
ال�شارقة  حلكومة  القانونية  ال��دائ��رة 
ال�شويدي  ه����زمي  حم��م��د  وع��ائ�����ش��ة 
رئ���ي�������س ق�����ش��م ال���ت�������ش���ري���ع ب���ال���دائ���رة 

القانونية حلكومة ال�شارقة. 
وت�شمن جدول االعمال بعد الت�شديق 
الثانية  اجل���ل�������ش���ة  م�����ش��ب��ط��ة  ع���ل���ى 
املجل�س  اأع�شاء  مقرحات  ومناق�شة 
 )3( رق��م  القانون  ح��ول  اال�شت�شاري 
املجل�س  اإن�شاء  ب�شاأن  1999م  ل�شنة 
اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة والتقرير 
ال�������وارد ح����ول ت��ل��ك امل���ق���رح���ات من 
والت�شريعية  القانونية  ال�شوؤون  جلنة 
وال�شكاوى  واالق���راح���ات  وال��ط��ع��ون 
بن  الدكتور من�شور  وقال  باملجل�س.  
الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�س  اإن  ن�شار 
ال�����ش��ارق��ة اأن�����ش��ئ ع��ل��ى ق��واع��د متينة 
و�شعها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ليكون 
عونا للحاكم وركنا اأ�شا�شيا يف تنظيم 
ال�شارقة  الإم�����ارة  احل��ك��وم��ي  اجل��ه��از 
على  تعمل  ت�شريعية  �شلطة  ب�شفته 

اأ�شا�س التعاون والتكامل والتوازن مع 
ال�شلطة التنفيذية يف االإمارة. 

واأ�شاف اأن اجلل�شة تناق�س مقرحات 
اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����س اال���ش��ت�����ش��اري حول 
1999م  لعام  اإن�شائه  قانون  تعديل 
اأهم  ال���ذي يعتر م��ن  ال��ق��ان��ون  ه���ذا 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى االإم�����ارة 
والذي قد اأثبت كفاءته وحقق نتائجه 
�شنة  وع�شرين  الثالثة  املرجوة طيلة 
يتدخل  مل  امل�شروع  اأن  حتى  املا�شية 
ولغايات  ق��ل��ي��ل��ة  م����رات  اإال  ل��ت��ع��دي��ل��ه 
اأع�شائه  ب����زي����ادة  ت��ت��ع��ل��ق  حم�������دودة 
وحتديد كيفية تكوينه عند اإقرار اآلية 
انتخاب ن�شف اأع�شائه �شنة 2015م.  
وتال الع�شو عبداهلل مراد مرزا مقرر 
والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة 
تقرير اللجنة حول مقرحات اأع�شاء 
القانون  ع��ل��ى  اال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����س 
اإن�شاء  ب�شاأن  1999م  ل�شنة   3 رق��م 
ال�شارقة  الإم��ارة  اال�شت�شاري  املجل�س 
وتعديالته والتي اأعدتها اللجنة بناء 
على ما وردها من جلان املجل�س طوال 
االع�شاء  ون��اق�����س  امل��ا���ش��ي��ة  ال���ف���رة 
يف ك��اف��ة ال��ت��ع��دي��الت امل��ق��رح��ة على 
دوره  حيث  من  املجل�س  اإن�شاء  قانون 
الت�شريعي والرقابي وما به من اأحكام 

املجل�س  عمل  تنظيم  قانونية  وم���واد 
وع�شوية اأع�شائه. 

عددا  مداخالتهم  يف  االع�شاء  وق��دم 
التي ت�شب يف  االآراء واملقرحات  من 
املجل�س  دور  دعم  القانون من  متكني 
اال�شت�شاري يف ظل روؤية �شاحب ال�شمو 
ال�����ش��ارق��ة وال��داع��م��ة لر�شيخ  ح��اك��م 
اإن�����ش��ائ��ه يف  م��ن  وال��غ��اي��ة  املجل�س  دور 
اأبناء  بني  والت�شامن  التعاون  حتمية 
موؤ�ش�شاته  ب���ني  وال��ت��ك��ام��ل  ال���وط���ن 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  يوليه  ما  وعلى 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة من 
رعاية ومتابعة لتعزيز �شلطة املجل�س 
�شلطة  م���ع  ب��ال��ت��ك��ام��ل  اال���ش��ت�����ش��اري 
ال�شالح  وحتقيق  التنفيذي  املجل�س 

العام خلدمة االمارة. 
وت�شمنت تعديالت االأع�شاء يف مادته 
امل��ج��ل�����س ميثل  ع�����ش��و  اأن  ال�����ش��اد���ش��ة 
وي���راع���ي م�شلحة  ب��اأ���ش��ره��ا  االإم������ارة 
الوطن مع اإ�شافة املواطن لت�شبح اأن 
باأ�شرها  االإم���ارة  ميثل  املجل�س  ع�شو 
واملواطن  ال��وط��ن  م�شلحة  وي��راع��ي 
باملجل�س  عمله  يف  عليه  �شلطان  وال 
ك��م��ا اأ���ش��اف��وا يف امل����ادة ال�����ش��اب��ع��ة باأن 

مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات 
من  ت��ب��داأ  للتجديد  ق��اب��ل��ة  م��ي��الدي��ة 
تاريخ اأول اجتماع له وحتدد الالئحة 

اإجراءات ذلك. 
وجاء يف مقرحات االأع�شاء يف مادته 
االإ�شافات  م��ن  ع��ددا  ع�شرة  احل��ادي��ة 
املجل�س  اخت�شا�شات  يف  �شملت  والتي 
مناق�شة  خ����الل  االأع�������ش���اء  اق������راح 
م�������ش���روع���ات ال���ق���وان���ني امل���ح���ال���ة من 
املجل�س  يبلغ  ب��اأن  التنفيذي  املجل�س 
ت�������ش���در يف فرة  ال���ت���ي  ب���ال���ق���وان���ني 
غيابه كما �شملت املقرحات مناق�شة 
م�شروعات اللوائح املحالة من املجل�س 
التنفيذي واملتعلقة بفر�س الر�شوم يف 
التعديل  وت�شمن  ال�����ش��ارق��ة.   اإم����ارة 
اأي�شا اإ�شافة توجيه ال�شوؤال الرملاين 
االأم������ور  ع����ن  ال�����دوائ�����ر  روؤ������ش�����اء  اإىل 
وعليهم  اخت�شا�شاتهم  يف  ال��داخ��ل��ة 
وذلك  االأ���ش��ئ��ل��ة  تلك  ع��ن  يجيبوا  اأن 
وف��ق��ا ل���الإج���راءات امل��ق��رة يف الالئحة 

الداخلية. 
اإ�شافة  امل��ج��ل�����س  اأق����ر  ال��ن��ق��ا���س  وب��ع��د 
القانون  ع��ل��ى  االأع�������ش���اء  م��ق��رح��ات 
رقم )3( ل�شنة 1999م ب�شاأن اإن�شاء 
ال�شارقة  الإم��ارة  اال�شت�شاري  املجل�س 

وتعديالته يف جل�شته الثالثة. 
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ال��دمي��ق��راط��ي��ة وروان���دا  ال��ك��وجن��و   عقد م�����ش��وؤول��ون م��ن جمهورية 
جنمت  الدولتني  بني  �شيا�شية  مواجهة  اإنهاء  اإىل  تهدف  حمادثات 

عن �شراع وا�شع النطاق بالقرب من حدودهما امل�شركة.
ُتعقد  التي  الرئي�س االأجنويل جواو لورين�شو يف املحادثات  وتو�شط 
يف اأجنوال و�شط اأجواء من التوتر املتفاقم الناجم عن اأعمال عنف 
واأجرت  الكوجنو  �شرق  يف  املتمردة  مار�س   23 جماعة  بها  قامت 
ع�شرات االآالف على الفرار من منازلهم يف منطقة مل ت�شهد هدوءا 

يذكر من ال�شراعات امل�شتمرة منذ ع�شرات ال�شنني.
وتتهم الكوجنو روان��دا منذ فرة طويلة بدعم تلك اجلماعة التي 
تهاجم اجلي�س الكوجنويل بالقرب من احلدود الرواندية منذ عام 
2012. وهو ما تنفيه روان��دا. وقال بيان م�شرك �شدر يف �شاعة 
ال�شيا�شي  “�شتجعل احلوار  املحادثات  اإن  ال�شبت  متاأخرة من م�شاء 
رواندا  وجمهورية  الدميقراطية  الكوجنو  جمهورية  �شلطات  بني 
ال�شقيقتني«. وت�شاعد  ال�شيا�شية بني الدولتني  و�شيلة حلل االأزمة 
23 مار�س  �شنت جماعة  بعدما  املا�شي  ال�شهر  الدبلوما�شي  التوتر 
هجوما جديدا على اإقليم �شمال كيفو وا�شتولت على بلدة كيواجنا 
ال�شفر  ط��رد  اإىل  الكوجنولية  ال�شلطات  دف��ع  م��ا  اال�شراتيجية، 
مظاهرات  اإىل  االآالف  ان�����ش��م  امل��ا���ش��ي،  االأ���ش��ب��وع  ويف  ال����روان����دي. 

مناه�شة لرواندا يف مدينة جوما الواقعة �شرق البالد.
 
 

اإن  االأح��د  دودن  اأوليفر  الريطانية  احلكومة  يف  الدولة  وزي��ر  قال 
احلكومة الريطانية م�شطرة التخاذ قرارات مهمة و�شعبة ب�شاأن 
اأنه  اإال  امليزانية،  العجز يف  ل�شد  �شعيها  اإط��ار  واالإنفاق يف  ال�شرائب 

اأحجم عن الك�شف عن التدابر املحتملة.
هنت  جرميي  املالية  ووزي��ر  �شوناك  ري�شي  ال���وزراء  رئي�س  ويعمل 
على و�شع خطط ل�شد عجز ال يقل عن 40 مليار جنيه اإ�شرليني 
اأوىل خططهما  عن  الك�شف  املرتقب  ومن  دوالر(،  مليار   45.50(

للميزانية يف 17 نوفمر ت�شرين الثاين.
اأي خيار، مبا يف متديد  ت�شتثني  امل�شاورات ال  اإن  امل�شوؤولون  ويقول 
ال�شريبي  االإعفاء  وخف�س  الطاقة  �شركات  على  ا�شتثنائية  �شريبة 
نيوز  �شكاي  ل�شبكة  دودن  وق��ال  االأرب���اح.  توزيعات  من  الدخل  على 
لكم  اأو���ش��ح  اأن  يتعني  ولكن  �شعبة...  ق���رارات  نتخذ  اأننا  “�شحيح 
ومل�شاهديكم اأنه �شتكون هناك، لالأ�شف، قرارات اأكرث �شعوبة بكثر 

يف بيان اخلريف«.
واأ�شاف اأن احلكومة م�شطرة التخاذ قرارات �شعبة ب�شاأن ال�شرائب 
واالإنفاق، مع الركيز يف الوقت نف�شه على حماية الفئات ال�شعيفة.

 

قالت هيئة االإذاعة التنزانية الر�شمية  اأم�س االأحد اإن طائرة ركاب 
طق�س  و�شط  الهبوط  حماولتها  ل��دى  فيكتوريا  بحرة  يف  �شقطت 

عا�شف يف مطار مبدينة بوكوبا املطلة على البحرة.
واأ�شافت الهيئة اأن 15 �شخ�شا اأُنقذوا حتى االآن لكن مل يعرف بعد 
عدد الركاب الذين كانوا على منت الطائرة التابعة ل�شركة طران 

)بر�شي�شن اإير(، وما اإذا كان احلادث قد اأدى اإىل �شقوط قتلى.
التجارية دار  العا�شمة  اأقلعت من مطار  اأن الطائرة  التقرير  وذكر 
ال�شالم و”�شقطت يف بحرة فيكتوريا هذا ال�شباح ب�شبب العوا�شف 

واالأمطار الغزيرة«.
التوا�شل  م��واق��ع  على  انت�شرت  و���ش��ور  م�����ش��ورة  لقطات  واأظ��ه��رت 
االجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، وال يظهر �شوى ذيلها 

من فوق مياه فيكتوريا، كرى بحرات اأفريقيا.
اإنقاذ  ق���وارب  اأر�شلت  ال�شلطات  اإن  التنزانية  االإذاع���ة  هيئة  وق��ال��ت 
يف  العالقني  الركاب  واإن��ق��اذ  البحث  ملوا�شلة  ط��وارئ  عمال  ون�شرت 
�شركة طران خا�شة  اأكر  اإير، وهي  بر�شي�شن  واأو�شحت  الطائرة. 
 494 اأن ال��ط��ائ��رة ك��ان��ت ت��ق��وم برحلة رق��م ب��ي.دب��ل��ي��و  يف ت��ن��زان��ي��ا، 
ومل يت�شمن  و”تعر�شت حلادث لدى اقرابها من مطار بوكوبا”. 

بيان ال�شركة املزيد من التفا�شيل.
تتوا�شل  بينما  الهدوء  اإىل  ح�شن  �شامية  التنزانية  الرئي�شة  ودعت 
عمليات االإنقاذ. وكتبت على موقع توير “تلقيت بحزن نباأ حادث 
التي  اللحظة  ه��ذه  يف  ب��ال��ه��دوء  فلنتحل  اإي����ر...  بري�شي�شن  ط��ائ��رة 

يوا�شل فيها رجال االإنقاذ مهمتهم بينما ندعو اهلل اأن ي�شاعدنا«.

عو��سم

كين�شا�شا

لندن

د�ر �ل�شالم

م�سلحون يطلقون �سراح
 اأطفال بعد خطفهم بنيجرييا 

•• كانو-رويرتز

كانوا  21 طفال  �شراح جمموعة من  اأطلقوا  م�شلحني  اإن  ال�شرطة  قالت 
قد خطفوهم م�شلحون االأ�شبوع املا�شي من مزرعة يف والية كات�شينا �شمال 

غرب نيجريا، واإنهم عادوا الأح�شان اأ�شرهم اأم�س االأول ال�شبت.
وا�شت�شرت حوادث اخلطف خالل ال�شنوات املا�شية يف كات�شينا م�شقط راأ�س 
الرئي�س حممد بخاري حيث تقوم ع�شابات م�شلحة بخطف االأ�شخا�س من 
اأقاربهم بدفع  املدار�س وامل�شت�شفيات واملزارع ومن على الطرقات وتطالب 
فدى نقدية. وقال اآباء ثالثة من املخطوفني لرويرز اإن امل�شلحني اأطلقوا 
�شراح االأطفال، الذين تراوح اأعمارهم بني ثمانية و14 عاما، بعدما دفع 
االآباء فدية قدرها 1.5 مليون نرة )3400 دوالر(، اإال اأن املتحدث با�شم 
ال�شرطة جامبو عي�شى نفى دفع فدية. وقال عي�شى يف ر�شالة عر وات�شاب 
يف �شاعة متاأخرة من اأم�س ال�شبت “لقد التاأم �شملهم بعائالتهم«. وطلب 
االآباء الثالثة الذين حتدثوا لرويرز عدم ن�شر اأ�شمائهم خوفا من انتقام 
ال�شلطات التي ال توافق على دفع الفدية، اأو حتى من اخلاطفني اأنف�شهم. 
واأو�شح اأحد االآباء “هددونا باأنه اإذا مل ندفع الفدية بني الرابعة واخلام�س 
اإىل عمق الغابة واأننا  اأم�س االأول ال�شبت فاإنهم �شينتقلون بهم  من م�شاء 
اللجوء  اإىل  االآب��اء ا�شطروا  اأن بع�س  م�شيفا  اأب��دا بعد ذلك”،  لن نراهم 

لالأقارب للم�شاعدة يف جمع ح�شتهم من املال.

نا�سيونال اإنرت�ست: ماذا تعني حكومة جديدة برئا�سة نتانياهو؟

انتخابات الكونغر�س.. ما تاأثريها على م�سار احلرب الأوكرانية؟

اأريزونا �ساحة مناف�سة �سر�سة بني الدميقراطيني واجلمهوريني رئي�س وزراء بريطانيا يدعم وزيرا متهما بالتنمر 
•• �أريزونا-وكاالت

اأريزونا والية اأمركية جنوبية معروفة مبناخها ال�شحراوي، لكنها معروفة اأي�شا باإنفاقها املايل الغزير على حمالت انتخابات التجديد الن�شفي، املقررة 
الثالثاء املقبل، وت�شكل ا�شتفتاء على اأداء الرئي�س جو بايدن. واأريزونا �شارت من بني اأكرث خم�س واليات اإنفاقا يف احلمالت االنتخابية من كال احلزبني 
ال�شر�شة بني  املتاأرجحة، ما جعلها �شاحة للمناف�شة  الواليات  التي دخلت حديثا جمموعة  الوالية  الدميقراطي واجلمهوري، يف حماولة للظفر بهذه 

احلزبني. وحلت اأريزونا يف املرتبة الثالثة بو�شفها االأكرث اإنفاقها على احلمالت االنتخابية بواقع 1.8 مليار دوالر.
ويظهر االإنفاق يف االإعالنات و�شور املر�شحني متالأ �شوارع خمتلف املدن يف الوالية. وحرارة الطق�س يف اأريزونا لن تكون اأعلى من حرارة املناف�شة ال�شديدة 
يف انتخابات التجديد الن�شفي، التي ت�شمل انتخاب كل اأع�شاء جمل�س النواب ال� 435، و35 من اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ ال�100. لكن من منهما �شيظفر 
“عادة  باأغلب واأهم املقاعد يف هذه االنتخابات؟ ويقول اأدم كينزي، املدير ال�شيا�شي ال�شابق ملر�شح جمل�س ال�شيوخ ريت�شارد كارمونا ل�”�شكاي نيوز عربية”: 
ما تكون انتخابات التجديد الن�شفي �شيئة بالن�شبة حلزب الرئي�س، لكن مبجرد اأن �شدر قرار ’رو فر�ش�س وايد‘ حتولت هذه ال�شنة اجليدة بالن�شبة 
للجمهوريني اإىل اأحد اأكر التحديات بالن�شبة لهم«. واأ�شاف: “الأن م�شاألة االإجها�س باتت اأولوية لدى كثر من الناخبني هنا يف اأريزونا خا�شة الن�شاء 
وامل�شتقلني، واخليارات التي طرحها احلزب اجلمهوري كمر�شحني ملختلف املقاعد ال يوؤمنون بحق االإجها�س«. بالن�شبة الآدم الذي عمل كم�شت�شار �شيا�شي 

ل�شالح الدميقراطيني يف الوالية، الدميقراطيون �شيوؤكدون هيمنتهم على الوالية من جديد.

اأع�شاء حزب املحافظني. وذكرت  داخل الرملان بني 
ال�شحيفة اأنه كان غا�شبا لعدم دعوته حل�شور جنازة 
امللكة اإليزابيث، واأن مورتون تقدمت ب�شكوى ر�شمية 

للحزب احلاكم.
هذه  ���ش��درت  “لقد  ن��ي��وز  �شكاي  ل�شبكة  دودن  وق���ال 
الكلمات يف حلظة انفعال، للتعبر عن االإحباط. لقد 
باأنه  اأنه يقر االآن  كان وقتا ع�شيبا للحزب. واأعتقد 

مل يكن عليه فعل ذلك واأنه نادم عليه«.
واأ�شاف “ما كان ينبغي له اأن ير�شل تلك الر�شائل... 
يثق يف جافني  ي��زال  ال���وزراء ال  رئي�س  بالطبع  لكن 

وليام�شون«. 

 ••لندن-رويرتز

اأوليفر  الريطانية  احلكومة  يف  ال��دول��ة  وزي��ر  ق��ال 
�شوناك يدعم  ري�شي  ال��وزراء  رئي�س  اإن  االأح��د  دودن 
له،  زميلة  على  بالتنمر  متهما  احلكومة  يف  وزي���را 
“يف  اأُر�شلت  امل�شيئة  الهاتفية  الر�شائل  اأن  مو�شحا 

حلظة انفعال«.
التنمر تلك  وك�شفت �شحيفة �شنداي تاميز مزاعم 
وقامت بن�شر ر�شائل ن�شية انتقد فيها الوزير جافني 
وليام�شون وزير الدولة يف احلكومة الريطانية بلغة 
احلزبي  االن�شباط  م�شوؤولة  مورتون  ويندي  بذيئة 

•• و��سنطن-وكاالت

داخلياً وخارجياً، ُعرفت االنتخابات االإ�شرائيلية العامة 
ون�شف”.  اأع����وام  ث��الث��ة  يف  اخلام�شة  “االنتخابات  ب��� 
اإع����الن النتائج،  وخ���الل احل��م��الت االن��ت��خ��اب��ي��ة وف���ور 
حظي النائب املتطرف اإيتمار بن غفر بتغطية وا�شعة 
يف و�شائل االإعالم االإ�شرائيلية والعاملية. ورغم اأن جناح 
بن غفر االنتخابي من اخل�شائ�س املده�شة للكني�شت 
اجلديد، اإال اأن ال�شكل النهائي الذي �شتتخذه احلكومة 

اجلديدة مل يت�شح بعد.
“نا�شيونال  جم��ل��ة  يف  ل��ي��ون��غ��اروف  األ��ك�����ش��ن��در  وك��ت��ب 
�شيكون  املبا�شر  ال�شيناريو  اأن  االأمريكية،  اإنر�شت” 
بغالبية  ي��ت��م��ت��ع  �شيق”،  مي��ي��ن��ي  “اإئتالف  ت�����ش��ك��ي��ل 
120 مقعداً  اأ�شل  65 مقعداً من  مريحة ن�شبياً من 

يف الكني�شت.
ليكود  تكتل  من  اأع�شاء  �شت�شم  احلكومة  ه��ذه  ومثل 
ب��زع��ام��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و وم���ن ح��زب��ني حريديني 
والئحة “ال�شهيونية الدينية” بزعامة بن غفر، التي 

ت�شم ثالثة اأحزاب من اليمني املتطرف.

عالقات اإ�صرائيل اخلارجية
تروؤ�س  اأج��ل  م��ن  نتانياهو طاملا كافح  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
وهكذا،  الو�شط.  وي�شار  الو�شط  ت�شم  اأو���ش��ع  حكومة 
ميكن اأن يحاول تو�شيع فريقه بتقدمي عرو�س ملن�شقني 

يف الكتلة التي تعار�شه.
ت��رك��ي��ب��ة احلكومة  ف��ي��ه  ت��ت�����ش��ح  ال����ذي مل  ال���وق���ت  ويف 
اجلديدة، فاإن وجود املت�شددين من ال�شهيونية الدينية، 
15 مقعداً على االأرجح فيها، بداأ  التي �شتح�شد نحو 
عالقات  على  ذل��ك  انعكا�س  عن  فورية  ت�شاوؤالت  يثر 

•• و��سنطن-وكاالت

املقررة  الن�شفية  االأم��رك��ي��ة  االنتخابات  اق���راب  م��ع 
الثالثاء املقبل، تزداد املخاوف االأوكرانية من �شيطرة 
خا�شة  الكونغر�س،  على  االأمركي  اجلمهوري  احلزب 
م�شاعدات  م��ن  احل���ّد  احتمالية  ع��ن  احل��دي��ث  ظ��ل  يف 
االأمركي  “ذا هيل”  لكييف. وح�شب موقع  وا�شنطن 
من  والعامل  اأمركا  يف  وقلقا  رو�شيا  ترقبا  هناك  ف��اإن 
الق�شايا  من  جملة  على  لالنتخابات  املحتمل  التاأثر 
املحلية والدولية، من اأبرزها ال�شيا�شات املتعلقة باحلرب 
قويا  نفوذا  ميلك  الكونغر�س  اأن  واأو�شح  اأوكرانيا.  يف 
فيما يتعلق بقرارات احلرب، وهو ما يعني اأن االأغلبية 
على  االأم��رك��ي��ة  امل��واف��ق��ة  حجم  �شتحدد  املجل�شني  يف 
العملية الع�شكرية الرو�شية، وكذلك امل�شاعدات املقدمة 
وقبل  االأزم���ة.  الغربي جت��اه  املوقف  ووح��دة  الأوكرانيا 
اأيام، حذر كيفني مكارثي، زعيم االأقلية اجلمهورية يف 
جمل�س النواب، من اأن اأوكرانيا يجب اأال تتوقع “�شيكا 
جناح  ح��ال  يف  وامل�شاعدات  الدعم  ب�شاأن  بيا�س”  على 

احلزب اجلمهوري بالفوز باالأغلبية يف الكونغر�س.

قلق اأوكراين
ع����ّر وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االأوك��������راين دم���ي���رو كوليبا 
ال�شيا�شة  اأي تغير يف  ت��اأث��ر  ب���الده م��ن  ع��ن خم���اوف 

االأمركية جتاه احلرب قائال:
االأمركيني  امل�����ش��رع��ني  ت��ه��دي��دات  م��ن  بالقلق  ن�شعر 
اجل��م��ه��وري��ني ب��وق��ف ال���دع���م ع���ن اأوك���ران���ي���ا، خا�شة 
اجلمهوريون  النواب  �شيطر  اإذا  الع�شكرية،  امل�شاعدات 

الذي  الغربية  لل�شفة  ال��ف��وري  ال�شم  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
جهود  مع  يتعار�س  الدينية،  ال�شهيونية  بقوة  توؤيده 

نتانياهو لتفادي االإقدام على خماطرة.
ال�شفة  م��ن  ج���زء  ب�شم  نتانياهو  وع���د   ،2019 ويف 
ال��ع��ام يف حماولة  ال��غ��رب��ي��ة، قبل االن��ت��خ��اب��ات يف ذل��ك 
الن�شر بات  ال�شياق احلايل، فاإن  اأما يف  لتاأمني الفوز. 
يف متناول اليد، لذلك قد يعمد نتانياهو اإىل ا�شتخدام 

مهاراته لتاأخر هذه امل�شاألة.
نحو  ج��داً  ح��ذراً  نتانياهو م�شاراً  ي�شق  اأن  املرجح  ومن 
الدول العربية التي تقيم عالقات ر�شمية مع اإ�شرائيل. 

اإ�شرائيل مع جرانها ومع الالعبني الدوليني.
هم  ال����ذه����ن  يف  ���ش��ي��خ��ط��ر  ال�������ذي  االأول  وال�����ط�����رف 
يعترون   ال  ك��رثاً  اإ�شرائيليني  اأن  رغم  الفل�شطينيون، 
ال�شيا�شة  ���ش��ي��اق  يف  ت���ن���درج  م�����ش��األ��ة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

اخلارجية.
�شافية،  ميينية  حكومة  ظ��ل  يف  ف��اإن��ه  ح��ال،  اأي  وعلى 
ميكن توقع تدفق مزيد من االإ�شرائيليني اإىل ال�شفة 
املنازل  بناء  ت�شريع  بعد  ال�شرقية،  والقد�س  الغربية، 
ع�شوائية  وب��وؤر  مل�شتوطنات  و”ت�شريع”  االإ�شرائيليني 

بنيت من دون موافقة احلكومة االإ�شرائيلية.

اجلمهوري يف الكونغر�س االأمركي، و�شيتم العمل مع 
الدميقراطيني واجلمهوريني ال�شتمرار امل�شاعدات

وزير اخلارجية االأوكراين دميرو كوليبا
اأو حتى تخفي�س للم�شاعدات االأمركية، هو  اأي وقف 
مبثابة �شربة قا�شمة اإىل اأوكرانيا ويغر م�شار احلرب 

ب�شكل كبر
وزير اخلارجية االأوكراين دميرو كوليبا

حماولة لك�شب االأ�شوات

على الكونغر�س
وزير اخلارجية االأوكراين دميرو كوليبا

قلقون من هذه الت�شريحات ونرى اأنها غر عادلة، اإال 
اأنني اأعتقد باأننا �شن�شتطيع معاجلة االأمر، اأنا متيقن 
اأننا �شنتعامل مع هذه امل�شاكل ب�شكل فعال، واأن الدعم 

الأوكرانيا لن ينقطع
وزير اخلارجية االأوكراين دميرو كوليبا

على مدار عقود، تلقت اأوكرانيا دعما كبرا من احلزب 

ر�شالة  ُوج��ه��ت  لالنتخابات،  امل���وايل  ال��ي��وم  �شباح  ويف 
التي طبعت عالقاتها  البلدان  اإىل  الليكود  طماأنة من 

اأخراً باإ�شرائيل.

اأمريكا
فاإن  االإ�شرائيلية،  االأمريكية  العالقات  اإىل  وبالن�شبة 
لوا�شنطن،  املحلية  ال�شيا�شات  على  �شيعتمد  الكثر 
خ��ا���ش��ًة ب��ع��د ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ال��ن�����ش��ف��ي��ة احلالية 

االإنتخابات الرئا�شية يف 2024.
وال حاجة اإىل التذكر بالعالقات الودية والتن�شيق بني 

نتانياهو والرئي�س ال�شابق دونالد ترامب.
ومع ذلك، فقد اأ�شر اإىل اأنه كلما كان اعتماد احلكومة 
املت�شددة،  االأ���ش��وات  على  اأك��رث  اجل��دي��دة  االإ�شرائيلية 
ك��ل��م��ا ق���ل اح��ت��م��ال ���ش��م��ود ال���دع���م االأم���ري���ك���ي القوي 
العام  ال��راأي  ال�شغط من  ب�شبب  اأقله  لي�س  الإ�شرائيل، 

واملجتمع املدين يف الواليات املتحدة.

اأوروبا
واإ�شرائيل،  االأوروب��ي  االإحت��اد  للعالقات بني  وبالن�شبة 
فاإن االحتكاكات موجودة ب�شبب امللف  الفل�شطيني. واإذا 
ال�شلطة يف  ا�شرائيلية ميينية خال�شة  ت�شلمت حكومة 
اإ�شرائيل، فاإن التناق�س بني تل اأبيب واالحتاد االأوروبي 

�شيزيد، بينما تقل فر�س احلوار على االأرجح.
واحد  ديبلوما�شي  اأو  �شيا�شي  مقدور  يف  يكون  وبينما 
التوفيق بني اأهداف الكتل التي تبدو متعار�شة، يبقى 
يف  االآخ����رون  ال�شركاء  �شي�شعر  م��دى  اأي  اإىل  ال�����ش��وؤال 
قادرون  باأنهم  الدينية،  ال�شهيونية  خا�شًة  احلكومة، 
احلكومة  م�شتقبل  اإن  اأجندتهم.  لتنفيذ  الدفع  على 

االإ�شرائيلية اجلديدة �شيعتمد على اأفعالها.   

قال  ليديكرك  اآرث���ر  ال�شيا�شي،  وامل��ح��ل��ل  االأك���ادمي���ي 
حديث  اأي  اإن  عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريح  يف 
الع�شكري االأم��رك��ي يف ح��ال فوز  ال��دع��م  ت��وق��ف  ع��ن 

اجلمهوريني م�شتبعد ب�شكل كبر.
يحدث  قد  لكن  ثابتة  ال�شيا�شات  هذه  “مثل  واأ�شاف: 
ال���ع���الق���ات م���ع رو����ش���ي���ا م���ع �شيطرة  ���ش��ك��ل  ت��غ��ي��ر يف 
اجلمهوريني على الكونغر�س يف ظل مطالبات بتغير 

م�شار احلرب نحو التفاو�س«.
الكونغر�س  داخ��ل  ال��ت��وازن احل��زب��ي  اأن تغير  واأو���ش��ح 
على  التي  لالنتخابات  نتيجة  ج��دد  اأع�شاء  بانتخاب 
االأبواب قد يفتح الباب اأمام خالفات بني الدميقراطيني 

واجلمهوريني حول العديد من الق�شايا.
االإدارة االأمركية الدميقراطية اتخذت  اأن  اإىل  واأ�شار 
م��وق��ف��ا ���ش��ارم��ا ح��ي��ال رو���ش��ي��ا وق�����ادت ج���ه���ودا دولية 
لدعم كييف واإدان��ة مو�شكو، ف�شال عن عدم وجود اأي 
ات�شاالت بني بايدن وبوتني منذ بداية احلرب يف 24 

فراير املا�شي.
هي  اجل��م��ه��وري��ني  ال��ن��واب  ت�شريحات  اأن  على  و���ش��دد 
الت�شخم  ارت���ف���اع  ف��م��ع  االأ������ش�����وات،  ل��ك�����ش��ب  حم���اول���ة 
تت�شاعد الت�شاوؤالت بني االأمركيني عن �شبب توا�شل 
بتخ�شي�س  ويطالبون  اأوك��ران��ي��ا،  اإىل  االأم���وال  اإر���ش��ال 
م�شاعدات اإ�شافية للمواطنني يف الداخل يف ظل غالء 

تكلفة املعي�شة.
يف  اأوكرانيا  مل�شاعدة  الرامية  اجلهود  تاآكل  اأن  واعتر 
اأمركا ويف بع�س الدول احلليفة، يعتر خطرا كبرا 
يف  وال�شتاء  اال�شتنزاف  ح��رب  على  بوتني  راه��ن  حيث 

اإرهاق الغرب، ومن ثم اإ�شعاف قدرة اأوكرانيا.

 يف ختام زيارته اإىل البحرين 

البابا ي�سلي لل�سعوب »املتاأملة« يف ال�سرق الأو�سط 
•• �ملنامة,-�أ ف ب

اأم�س  ظهر  فرن�شي�س  البابا  غ��ادر 
االأح��������د ال���ب���ح���ري���ن، ب���ع���د زي������ارة 
تاريخية ا�شتمرت اأربعة اأيام، ب�شط 
خ��الل��ه��ا ي���ده ل��ل��ح��وار جم���ددا مع 
االإ�شالم، ودع��ا اإىل اح��رام حقوق 
من  وال�شالة  االأ�شا�شية  االإن�����ش��ان 
ال�شرق  يف  “املتاأملة”  ال�شعوب  اأجل 
اىل  ظهراً  البابا  وتوجه  االأو�شط. 
قاعدة  يف  وداع  مرا�شم  بعد  روم��ا، 
ال�����ش��خ��ر اجل���وي���ة امل��ل��ك��ي��ة، على 
 14،30( ع�����ش��راً  روم���ا  ي�شل  اأن 
البحريني  ال��ع��اه��ل  وك����ان  غ(.  ت 
البابا  وداع  يف  االأزه���������ر  واإم���������ام 
وقال  امل��راف��ق.  وال��وف��د  فرن�شي�س 
لقاء  خ��الل  األقاها  كلمة  يف  البابا 
والعاملني  والكهنة  االأ�شاقفة  مع 
الرعويني يف كني�شة القلب املقد�س 
امل��وؤم��ن��ني من  اأرى  “اإذ  امل��ن��ام��ة  يف 
�شالتي  اأوؤك���د  احلا�شرين،  لبنان 
البلد  ذل��ك  م��ن  خ�شو�شاً  وق��رب��ي 
احلبيب واملتعب الذي ميّر مبحنة 
وم���ن ك��ل ال�����ش��ع��وب ال��ت��ي ت��ت��اأمل يف 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط«.  وج����ّدد البابا 
اأوك��ران��ي��ا، داعياً  اأج��ل  �شالته م��ن 
الن���ه���اء احل����رب ف��ي��ه��ا، م���ع دخول 

الغزو الرو�شي �شهره التا�شع.

العلني  خ��ط��اب��ه  يف  ال���ب���اب���ا  ودع�����ا 
االأخ�������ر ق���ب���ل ع����ودت����ه اىل روم����ا 
يكونوا  اأن  اىل  ال��ك��ن��ي�����ش��ة  رج�����ال 
واأ�شاف  وحدة”.  وبّنائي  “حرا�شاً 

املجتمع  يف  اأي�����ش��اً  ذل���ك  “لنفعل 
امل��ت��ع��دد االأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات الذي 
نعي�س فيه: دائما من اأجل احلوار 
مع  وال��وح��دة  لل�شركة  ونا�شجني 

والطوائف  امل��ع��ت��ق��دات  يف  االأخ����وة 
الهندية  وق�����دم�����ت  االأخ�������������رى«. 
غراي�س ماري لل�شالة يف الكني�شة 
�شعيدون  “نحن  وق���ال���ت  االأح�����د، 

حمظوظون  نحن  بروؤيته.  للغاية 
ح��ق��ا«. اأم����ا ال��ل��ب��ن��اين ول��ي��د نوفل 
كنا  يو�شف،  ال  “�شعور  اإىل  فاأ�شار 
قريبني جدا من البابا يف الكني�شة 
وروحانية  داخ��ل��ي  ب�شالم  و�شعرت 
للغاية”  وكان كالمه معراً  قوية 
خ�����ش��و���ش��ا ع���ن ل��ب��ن��ان ال���غ���ارق يف 
اأزم�����ة اق��ت�����ش��ادي��ة م��ت��م��ادي��ة منذ 
البابا  و�شكر  اأع���وام.  ثالثة  قرابة 
البحرينية  ال�شلطات  فرن�شي�س 
خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  وامللك 
واال�شتقبال  ال�شيافة  ح�شن  على 
���ش��اه��م يف جن���اح زيارته،  وك���ل م��ن 
اىل  اأع����ظ����م  حل����ر  االأوىل  وه�����ي 
التي  ال�شغرة،  اخلليجية  اململكة 
مليون   1،4 ���ش��ك��ان��ه��ا  ع����دد  ي��ب��ل��غ 
الف  ثمانني  ق��راب��ة  بينهم  ن�شمة، 
املهاجرين  العمال  من  كاثوليكي 
والفيليبني.  الهند  من  خ�شو�شا 
وتراأ�س البابا �شباح ال�شبت قدا�شاً 
حا�شداً يف ا�شتاد البحرين الدويل، 
����ش���ارك ف��ي��ه ق���راب���ة ث��الث��ني األف 
بالت�شفيق  ا���ش��ت��ق��ب��ل��وه  ���ش��خ�����س، 

الثانية  ه��ي  وال���زي���ارة  وال���دم���وع. 
اجلزيرة  �شبه  اإىل  االأعظم  للحر 
التاريخية  رح��ل��ت��ه  م��ن��ذ  ال��ع��رب��ي��ة 
 .2019 ع�������ام  االإم��������������ارات  اإىل 
البحرين  اإط��ار ملتقى  وج��اءت يف 
من  وال����غ����رب  “ال�شرق  ل���ل���ح���وار 
الذي  االإن�شاين”،  التعاي�س  اأج��ل 
من  �شخ�س  مئتي  ق��راب��ة  ح�شره 
م�شوؤولني ورجال دين بارزين من 
ال�شرق االأو�شط. وندد البابا خالل 
زيارته مبنطق “الكتل املتعار�شة” 
ب��ني ال�شرق وال��غ��رب وال��ت��ي جتعل 
موؤكداً  ه�ّس”،  “توازن  يف  ال��ع��امل 
اإ���ش��راره على خيار احل��وار كبديل 
البابا،  وال��ت��ق��ى  “املواجهة«.  ع��ن 
متحركاً  ك��ر���ش��ي��اً  ي�شتخدم  ال���ذي 
للتنقل وع�شا ب�شبب اآالم مزمنة يف 
الركبة، �شيخ االأزه��ر االإم��ام اأحمد 
ال��ط��ي��ب، ال����ذي وق���ع م��ع��ه وثيقة 
االإن�شانية.  االأخ��وة  حول  تاريخية 
زي����ارت����ه، �شدد  وخ�����الل حم���ط���ات 
البابا فرن�شي�س على اأهمية تعزيز 
االأ�شا�شية  االن�شان  حقوق  اح��رام 
واأكد  “متييز”.  هناك  يكون  واأال 
“احلق يف احلياة”  �شرورة �شمان 
اإ���ش��ارة �شمنية اىل  ب�شكل دائ��م، يف 
عقوبة االإع��دام ال�شارية يف اململكة 
والتي تنتقدها منظمات حقوقية.
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عربي ودويل

ال ت�شتطيع التحمل بعد االآن. نحن على حافة الهاوية واالقت�شاد توقف 
اأخ��رى يف  تظاهرات  ومنظمات مدنية  �شيا�شية  اأح��زاب  ونظمت  متاما«. 
مدينتي بيورا وت�شيكاليو )�شمال( ويف كو�شكو واأركويبا )جنوب(. تزامنا 

ُنظمت تظاهرة موؤيدة لكا�شتيو يف ليما.
ويتمتع كا�شتيو حاليا بح�شانة حتى نهاية واليته يف متوز-يوليو 2026 
ا�شمه حاليا يف �شتة حتقيقات وي�شتبه  لكنه قد يخ�شع للتحقيق. ويرد 
يف اأنه يقود �شبكة ف�شاد وبغ�شل اأموال ومبنح عقود عامة ل�شالح اأقارب 

و�شيا�شيني.
وينفي كا�شتيو كل االتهامات املوجهة اإليه هو وعائلته موؤكدا اأنه �شحية 
حاول  وق��د  با�شتقالته  اليمني  وُيطالب  ال�شلطة.  م��ن  الإطاحته  حملة 

مرتني الدفع باجتاه ذلك.

 •• ليما-�أ ف ب

با�شتقالة  مطالبني  ال�شبت  االأول  اأم�س  ليما  ���ش��وارع  يف  االآالف  تظاهر 
ق�شايا  عدة يف  يواجه حتقيقات  ال��ذي  كا�شتيو  بيدرو  الي�شاري  الرئي�س 

ف�شاد.
الرملان  مبنى  من  واق��رب��وا  التاريخي  ليما  و�شط  يف  املتظاهرون  �شار 
الغاز  ا�شتخدمت  التي  ال�شغب  مكافحة  �شرطة  تقّدمهم  اأع��اق��ت  حيث 

امل�شيل للدموع.
اتظاهر لطرد هذا  “جئت  نان�شي هواركايا لوكالة فران�س بر�س  وقالت 

الرجل الفا�شد. كا�شتيو يجب اأن يغادر«.
من جهتها قالت كاروال �شواريز التي كانت تلوح بعلم البالد اإن “البرو 

 الآلف يتظاهرون يف ليما �سد الرئي�س كا�ستيو 

•• فيالدلفيا-�أ ف ب

االنتخابات  م��ن  اأي����ام  ث��الث��ة  ق��ب��ل 
ي�شارع  ال��ن�����ش��ف��ي��ة،  االأم����رك����ي����ة 
واجلمهوريون  ال��دمي��وق��راط��ي��ون 
حّد  اإىل  وذهبوا  الناخبني،  لتعبئة 
دونالد  ال�شابقني  الرئي�شني  دعوة 
اإىل  اإ�شافة  اأوباما  وب��اراك  ترامب 
ال��رئ��ي�����س احل���ايل ج��و ب��اي��دن، اإىل 

والية بن�شلفانيا الرئي�شية.
وي�����ط�����ّل ال�����روؤ������ش�����اء ال����ث����الث����ة يف 
قبل  متداخلة  انتخابية  جتّمعات 
�شت�شع  ح��ا���ش��م��ة  اق�����راع  ع��م��ل��ي��ة 
عام  الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  اأ���ش�����س 

.2024
ك���ّل االأ�����ش����واء م��ّت��ج��ه��ة ن��ح��و هذه 
ال���والي���ة ح��ي��ث ي��ت��ن��اف�����س اجل�����ّراح 
ال��ذي يحظى  اأوز  املليونر حممد 
البلدية  ورئ��ي�����س  ت���رام���ب،  ب��دع��م 
االأ�شلع  ف��ي��رم��ان  ج���ون  ال�����ش��اب��ق 
من  مقعد  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ي��ة،  ال�شخم 
املتنازع عليها يف  املقاعد  اأكرث  بني 
املحتمل  م��ن  اإذ  ال�����ش��ي��وخ.  جمل�س 
ال��ق��وى يف  ت����وازن  يعتمد  اأن  ج���ًدا 

املجل�س على هذا املقعد بالذات.

الوالية  منت�شف  انتخابات  خالل 
ت�شرين  م���ن  ال���ث���ام���ن  يف  امل����ق����ررة 
الثاين/نوفمر، ُدعي االأمركيون 
ك���ام���ل م��ق��اع��د جمل�س  ل��ت��ج��دي��د 
منا�شب  �شل�شلة  وه��ن��اك  ال��ن��واب. 
على املحك لنواب منتخبني حملًيا 
ب�شاأن  والي��ت��ه��م  �شيا�شة  ي���ق���ررون 

االإجها�س والقوانني البيئية.
ب���اي���دن ح��ت��ى تاريخه  جت��ن��ب ج���و 
��ات ���ش��م��ن احلملة  امل��ن�����شّ اع���ت���الء 
جلمع تّرعات حلزبه، اإال اأنه نزل 

اإىل ال�شاحة ال�شبت.
واعتر بايدن خالل جتمع للحزب 
انتخابات  اأن  ال����دمي����وق����راط����ي 
املقبل  االأ���ش��ب��وع  ال��والي��ة  منت�شف 
�شتكون حلظة “فارقة” يف م�شر 
ال�����والي�����ات  يف  ال����دمي����وق����راط����ي����ة 

املتحدة.
ف���ي���الدل���ف���ي���ا  يف  ب������اي������دن  وق����������ال 
للمر�شحني  ال���دع���م  ي��ق��دم  ح��ي��ث 
انتخابات  يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ني 
وجمل�س  بن�شلفانيا  والي���ة  ح��اك��م 
فارقة  حل���ظ���ة  “هذه  ال�������ش���ي���وخ، 
جميعا  نتحدث  اأن  ويجب  ل��الأم��ة 

ب�شوت واحد«.
ة  املن�شّ بايدن  ت�شارك  الظهر،  بعد 
اأوباما  ب��اراك  االأ�شبق  الرئي�س  مع 
اأمام  البالغية  مبهاراته  امل��ع��روف 

احل�شود.
بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�شريح  يف 
النف�س  ع��امل��ة  ه��ان  جينيفر  ق��ال��ت 
تنتظر  وه����ي  ع��ام��ا   57 ال��ب��ال��غ��ة 

حول  مت��ح��ورت  �شر�شة  حملة  بعد 
اجلمهوريون  ي��ظ��ه��ر  ال��ت�����ش��خ��م، 
اأك��رث ف��اأك��رث بفر�شهم يف  واث��ق��ني 
الدميوقراطي  ال��رئ��ي�����س  ح��رم��ان 

من غالبّيته يف الكونغر�س.
يبدو  ت���وّق���ع���ات���ه���م،  ت�����اأّك�����دت  اإذا 
م�شّمًما  اجل���م���ه���وري  امل��ل��ي��اردي��ر 
على االإفادة من هذا الزخم ليقدم 
تر�شيحه  وق��ت  اأ���ش��رع  ويف  ر�شميًّا 
ال���رئ���ا����ش���ي���ة، رمبا  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
اع��ت��ب��اًرا م��ن االأ���ش��ب��وع الثالث من 

هذا ال�شهر.
ينوي  اإن��ه  االآن  ب��اي��دن حتى  يقول 
االحتمال  ه�����ذا  ل����ك����ّن  ����ح  ال����ر�����شّ
جميع  ب����ال���������ش����رورة  ُي�������ش���ع���د  ال 
تراجع  ب�شبب  ال��دمي��وق��راط��ي��ني، 
اأن���ه  ن���ظ���ًرا اإىل  ���ش��ع��ب��ّي��ت��ه وع���م���ره 

يقرب من الثمانني.
الدميوقراطي  ال��رئ��ي�����س  ي��ح��اول 
بكل ما يف و�شعه، اإقناع االأمركيني 
“خيار”  هي  االنتخابات  هذه  ب��اأن 
وزواج  االإج��ه��ا���س  م�شتقبل  ب�شاأن 
امل��ث��ل��ي��ني، وم��وا���ش��ي��ع ك��ث��رة وعد 
بت�شريعها من خالل غالبية متينة 

يف الكونغر�س.

ح�شور  اخل����ري����ف  ���ش��م�����س  حت����ت 
خطابات بايدن واأوباما وفيرمان، 
يظل  اأن  ج������دا  امل����ه����م  “من  اإن 

الدميوقراطيون” يف ال�شلطة.
بالن�شبة اىل هذه ال�شيدة املنا�شرة 
للدميوقراطيني، يعّد “تغر املناخ 
احلقوق  وان��ت��ه��اك  امل�شلح  والعنف 
اأهمية  االأك��رث  الق�شايا  الفردية” 

يف االقراع.
ال�شبت  �شباح  منذ  موجود  اأوباما 
يف  ال�شناعية  بيت�شرغ  مدينة  يف 

ال���ف���وز ع��ل��ى ال��دمي��وق��راط��ي��ني يف 
االأ�شبوع  ال��ن�����ش��ف��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 

املقبل.
وق���ال ت��رام��ب اأم����ام جت��م��ع حا�شد 
“اإذا  املحورية  بن�شلفانيا  والي��ة  يف 
كنتم تريدون وقف تدمر بالدنا 
واإن���ق���اذ احل��ل��م االأم����رك����ي، يجب 
عليكم اإًذا هذا الثالثاء اأن ت�شوتوا 
حمراء  م���وج���ة  يف  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني 
لون  اإىل  اإ���ش��ارة منه  يف  عمالقة” 

حزبه.

من  طلب  حيث  بن�شلفانيا  والي���ة 
للمر�شحني  الت�شويت  الناخبني 

الدميوقراطيني.
“البالد  باأن  ال�شابق  الزعيم  واأق��ر 
ال�شنوات  يف  ع�شيبة  باأوقات  مرت 
ج�����راء  خ�������ش���و����ش���ا  االأخرة”، 
وهاجم  التاريخية”.  “اجلائحة 
ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  مهند�س 
اجل���م���ه���وري���ني  “اأوباماكر” 
“تفكيك  ي��������ري��������دون  ال�������ذي�������ن 
والرعاية  االج��ت��م��اع��ي  ال�����ش��م��ان 

الكبرة  ال�شركات  ومنح  ال�شحية 
التخفي�شات  واالأثرياء مزيًدا من 

ال�شريبية«.
بعد ب�شع �شاعات وعلى بعد 400 
كلم، وقف الرئي�س ال�شابق دونالد 
القبعات  م���ن  ب��ح��ر  اأم�����ام  ت���رام���ب 
احلمر يف مدينة التروب ال�شغرة 

القريبة من بيت�شرغ.
ح�شد  اإىل  ال�����ش��ب��ت  ت���رام���ب  ودع����ا 
من  عمالقة”  ح���م���راء  “موجة 
�شمان  اأج������ل  م����ن  اجل���م���ه���وري���ني 

ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��ن��وي��ة م�����ش��رك��ة مع 
اإ����ش���رائ���ي���ل مل���ح���اك���اة ���ش��رب��ة �شد 

اإيران.
ال ت��ع��م��ل ال����والي����ات امل���ت���ح���دة يف 
اإمكانات  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ات  ه���ذه 
اإع���ادة ت��زوي��د ال��وق��ود وح�شب بل 
اأمريكية  م���ق���ات���الت  ن�����ش��ر  ع��ل��ى 
اأي�شاً. وعلى وا�شنطن العمل مع 
ل�”حتديث”  االإقليميني  احللفاء 
دفاعاتهم �شد هجمات الطائرات 
دون وال�شواريخ. كما على بايدن 

ب��ت��ه��دي��د ع�����ش��ك��ري وا�����ش����ح وذو 
�شريحاً  ب��اي��دن  ك��ان  م�شداقية. 
باأنه لن ي�شمح الإيران باحل�شول 
ع���ل���ى ����ش���الح ن�������ووي. ع���ل���ى هذه 
اأجوف  خطاباً  تكون  اأال  الكلمات 
العاملي  اأم����ري����ك����ا  ردع  ي���ع���ر����س 

للخطر.

تدريبات �صن�ية
لهذه الغاية، يتابع بانيكوف، على 
الواليات املتحدة اأن تبداأ تدريبات 

•• و��سنطن-وكاالت

�شكوكروفت  م��ب��ادرة  مدير  �شدد 
الأم���������ن ال�����������ش�����رق االأو��������ش�������ط يف 
جوناثان  ك��اون�����ش��ي��ل،  اأت��الن��ت��ي��ك 
التزام  ����ش���رورة  ع��ل��ى  ب��ان��ي��ك��وف، 
اأمريكا مبنع اإيران من احل�شول 

على قنبلة نووية.
“تامي”  جم������ل������ة  يف  وك�������ت�������ب 
ال���ق���رار  ����ش���ن���اع  اأن  االأم���ري���ك���ي���ة 
�شفافية  ي����زي����دون  االإي����ران����ي����ني 
ت�شتعر�س  وال  هدفهم،  لتحقيق 
ط�����ه�����ران ب������اإط������الق ت����ه����دي����دات 
تريد  ه��ي  ن���ووي،  �شالح  بتطوير 
عمالنياً  واق��ع��ي��اً  ن���ووي���اً  ���ش��الح��اً 

ل�”تعزيز قواتها الردعية«.
ه����ذه  اأن  ب����ان����ي����ك����وف  ي����و�����ش����ح 
متاماً  منطقية  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
م���ن وج���ه���ة ال��ن��ظ��ر االإي���ران���ي���ة. 
االأولوية  ف��اإن  لطهران،  بالن�شبة 
ال��ن��ظ��ام، وهي  ه��ي جن��اة  املطلقة 
اأولوية اأهم من نفوذها يف ال�شرق 

االأو�شط اأو اقت�شادها الداخلي.
التهديد  ل��ق��م��ع  ت��ك��اف��ح  وب��ي��ن��م��ا 
الداخلي الآالف الن�شاء ال�شجاعات 
اللواتي يتظاهرن �شد وح�شيتها 

اإخ�����ش��اع��ه��ن، ترى  وحم��اول��ت��ه��ا 
طهران يف ال�شالح النووي اأف�شل 
رادع ل�شمان بقائها �شد تهديدات 

اأجنبية.

�صق�ط حجج 
القادة  ب��ع�����س  اإن  خ����راء  ي��ق��ول 
اأنهم  ي��ع��ت��ق��دون  االإي���ران���ي���ني ق��د 
ق��������ادرون ع���ل���ى حت��ق��ي��ق اأه������داف 
عند  بالتوقف  ال��ردع��ي��ة  ط��ه��ران 
ت�شنيع  م��ن  ج��داً  قريبة  م�شافة 

�شالح نووي عمالين.
ول��ك��ن حل��ظ��ة مم��اث��ل��ة ل��ن ت�شكل 
اأق�شى  ب��ل خ��ط��راً  راف��ع��ة ق�شوى 
اللحظة  ت��ل��ك  يف  اإي��������ران.  ع��ل��ى 
����ش���ي���ك���ون اأع����������داء اإي����������ران اأك����رث 
ع�شكرية  �شربة  ل�شن  ا���ش��ت��ع��داداً 
لالأ�شلحة  ب����رن����اجم����ه����ا  �����ش����د 
اأنهم لن يرغبوا يف  النووية، مبا 
تطوير  اإىل  تهرع  ب��اأن  املخاطرة  

كامل لل�شالح.
يوؤيدون  اآخ��رون  ويقول حمللون 
القول اإن طهران ال تريد �شالحاً 
ن����ووي����اً الأن���ه���ا ط�����ورت وك���الءه���ا 
التقليدية  الع�شكرية  وق��درات��ه��ا 

ب�شكل فعال �شد اأعدائها.

اإ�شرائيلياً  ع�شكرياً  م�شوؤواًل  لكن 
ال�شهر  يف  ل��ل��ك��ات��ب  ق����ال  ���ش��اب��ق��اً 
ت�شتطيع  “اإ�شرائيل  اإن  امل��ا���ش��ي 
تقليدي،  ���ش��يء،  اأي  م��ع  التعامل 

لكن لي�س مع �شالح نووي«.
قدرة  اأن  ج��ي��دة  من��ذج��ة  ت��ظ��ه��ر 
االأ����ش���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة االإي���ران���ي���ة 
ع�شكرية  ب�”قيمة  ���ش��ت��ت��م��ت��ع 
وا�شراتيجية” حمدودة باملقارنة 
م���ع ق�����درات اإ����ش���رائ���ي���ل. غ���ر اأن 
هدف طهران من احل�شول على 
اإ�شرائيل  ردع  ه���و  ن����ووي  ���ش��الح 
االأول،  امل��ق��ام  يف  مهاجمتها  ع��ن 
ال جماراة قدرة اإ�شرائيل الفتاكة 

ح�شب الكاتب.

حمك�مة بالف�صل
اإيران  نظرة  اأن  بانيكوف  اأ�شاف 
باعتباره  ال���ن���ووي  ال�����ش��الح  اإىل 
�����ش����رورة ل���ردع���ه���ا ط���وي���ل امل���دى 
�شبب  تف�شر  يف  اأي�����ش��اً  ي�����ش��اع��د 
فر�س  يف  ال����ع����ق����وب����ات  اإخ�����ف�����اق 

تغيرات جوهرية على �شلوكها.
لل�شيا�شة  مهمة  اأداة  والعقوبات 
االأم��ري��ك��ي��ة م��ع اإي����ران ويف غياب 
النووي،  برناجمها  لوقف  اتفاق 

على  لل�شغط  تتوا�شل  اأن  يجب 
اإي�����ران. ل��ك��ن ال��ذي��ن ي��ظ��ن��ون، يف 
وا�شنطن، اأن ال�شغط االقت�شادي 
الناجم عن العقوبات ميكن وحده 
اأن ي�شقط النظام يف نهاية املطاف 
اأو اإقناعه بالتخلي عن برناجمه 
منخرطون  ال��ن��ووي��ة  ل��الأ���ش��ل��ح��ة 
ا�شراتيجية  اإن���ه���ا  ال��رغ��ب��ة،  يف 
اإبان  كما  بالف�شل  عليها  حمكوم 
ح��م��ل��ة ال�����ش��غ��ط االأق�������ش���ى. ثمة 
جديدة  ا�شراتيجية  اإىل  حاجة 

مع اإيران.

ثالث ركائز
ت��ق��ري��ب��اً، متحورت  ع��ق��د  ط�����وال 
اأوباما،  واليات  يف  اال�شراتيجية 
وت���رام���ب، وب���اي���دن، وال��ن��ق��ا���س يف 
اإي����ران بطريقة  وا���ش��ن��ط��ن ح���ول 
اأعم، حول اتفاق 2015 النووي، 

اأي منا�شرته اأو معار�شته.
ال يخفي بانيكوف اأنه كان موؤيداً 
ل���ه. ل��ك��ن م��ع االح��ت��م��ال املتزايد 
اإىل  ما�شة  حاجة  هناك  لنهايته، 
مع  �شاملة  جديدة  ا�شراتيجية 

اإيران.
يجب اأن يكون فهم رغبة طهران 

ن�������ووي،  �����ش����الح  احل���ق���ي���ق���ي���ة يف 
وكالئها  ل��ت��ه��دي��د  وال���ت�������ش���دي 
حلفاء  �شد  التقليدية  واأ�شلحتها 
و�شياغة  االإقليميني،  وا�شنطن 
لالحتجاجات  فعلية  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
هي الركائز الثالث لتطوير هذه 

اال�شراتيجية.

خطابات ج�فاء
ديبلوما�شياً، لن يكون لطهران اأي 
اهتمام بالتوا�شل مع الغرب بعد 
ن��ه��اي��ة االت��ف��اق ال���ن���ووي. لذلك، 
العمل مع  املتحدة  الواليات  على 
لتجميع  ال���ع���امل  ح���ول  احل��ل��ف��اء 
ح����زم����ة ج�����دي�����دة ت���ق���ن���ع اإي��������ران 
برناجمها  ت���اأخ���ر  ال  ب��ت��ف��ك��ي��ك، 

النووي وح�شب.
يركز  اأال  اجل����ه����د  ه������ذا  وع����ل����ى 
رغم  االقت�شادية  احل��واف��ز  على 
�شرورة �شمها اإىل احلزمة، لكن 
اإي���ران ب��اأن االحتفاظ  اإق��ن��اع  على 
�شيعري�س  ال��ن��ووي  ب��رن��اجم��ه��ا 
ع��و���س �شمان  ل��ل��خ��ط��ر  ال��ن��ظ��ام 

جناته.
اجل�����ه�����ود  اأن  ه����������ذا  وي�����ع�����ن�����ي 
لدعمها  حاجة  يف  الديبلوما�شية 

و�شّكل حّق االإجها�س الذي ن�شفته 
امل��ح��ك��م��ة االأم����رك����ي����ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
حزيران/يونيو، مو�شوًعا حمورًيا 
وقّدمت  بن�شلفانيا.  يف  ال�شابق  يف 
بارنتهود”  “بالند  م���ن���ظ���م���ة 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��ائ��ل��ي م����رات عدة 
دع���م���ه���ا ل����ل����دمي����وق����راط����ي ج���ون 

فيرمان خالل احلملة.
مبعّدل  االأ����ش���ع���ار،  ارت���ف���اع  اأّن  اإال 
�شنوي  اأ������ش�����ا������س  ع����ل����ى   8،2%
ي����زال  امل���ت���ح���دة، ال  ال�����والي�����ات  يف 
بالن�شبة  الرئي�شي  القلق  م�شدر 
ل����الأم����رك����ي����ني، وج����ه����ود ب���اي���دن 
“رئي�س  اأن����ه  ع��ل��ى  نف�شه  الإظ���ه���ار 
ت���وؤت���ي  ال  الو�شطى”  ال���ط���ب���ق���ة 

ثمارها حالًيا.
حممد  اجلمهوري  املر�شح  واعتر 
“الدميوقراطيني  اأن  اجلمعة  اأوز 
ورّكز اأوز يف حملته على  قلقون”. 
ال��ت�����ش��ّخ��م واجل���رمي���ة التي  ك��ب��ح 

اعترها “خارج ال�شيطرة«.
منا�شريه  اإىل  ر���ش��ال��ة  يف  واأك������د 
يدرك  ال���رادي���ك���ايل  “الي�شار  اأن 
م�شلحة”  يف  ه�����و  ال�����زخ�����م  اأن 

اجلمهوريني.

على  احل�شول  اإىل  علناً  ال�شعي 
اأبحاث  لت�شريع  اإ����ش���ايف  مت��وي��ل 
وت��ط��وي��ر ال��ع��ت��اد ال��ع�����ش��ك��ري من 
اجليل املوايل القادر على تدمر 
برنامج اإيران النووي ال تقلي�شه، 

وح�شب.
قائاًل:  م��ق��ال��ه  ب��ان��ي��ك��وف  وخ��ت��م 
ن���ووي���اً  ����ش���الح���اً  اإي��������ران  “تريد 
عمالنياً بالكامل، حتتاج الواليات 
اإىل ا�شراتيجية جديدة  املتحدة 

عمالنية بالكامل«.

بايدن واأوباما وترامب 

توافد �سخ�سيات وازنة اإىل بن�سلفانيا قبيل النتخابات الن�سفية

تامي: على اأمريكا اأن ُتفهم اإيران اأنها �ستدمر برناجمها النووي

انتخابات اأمريكا.. �سر الأحمر والأزرق والأرجواين قبيل انتخابات التجديد .. الدميوقراطيون يف فيالدلفيا يخ�سون انتكا�سة
•• فيالدلفيا-�أ ف ب

تخ�شى جاكلني �شميث على غرار اآالف من موؤيدي احلزب الدميوقراطي 
انتكا�شة موؤملة يف حال فوز اجلمهوريني، وقالت خالل جتّمع كبر ال�شبت 
“حقوقي  الن�شفي  التجديد  انتخابات  من  اأي��ام  ثالثة  قبل  فيالدلفيا  يف 
بال�شحة  “املتخ�ش�شة  عاماً(   30( �شميث  واأ�شافت  املحك«.  على  كامراأة 
حلق  ال�شامن  القانون  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  وايد”،  �شد  رو  “األغوا  العقلية”، 
الن�شاء يف االإجها�س يف جميع اأنحاء الواليات املتحدة والذي األغته املحكمة 
العليا. وراأت اأنه “من املرعب معرفة اأنه بناء على نتائج انتخابات الثالثاء 

لن اأمتتع بحق االختيار اإذا اأ�شبحت حاماًل«.
املحلي ونظارات �شم�شية  البي�شبول  فريق  “فيليز”  وارت��دت �شميث �شرة 
اإىل  لت�شتمع  االنتخابية  احلملة  نهاية  يف  املنعقد  التجمع  اإىل  وج���اءت 
الرئي�س جو بايدن وخ�شو�شاً اإىل الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما ال�شخ�شية 

امللهمة للدميوقراطيني.
وحذرت من اأن “هذه االنتخابات ميكن اأن تغّر كل �شيء«.

ووق��ف��ت يف ط��اب��ور ط��وي��ل ام��ت��د م��ئ��ات االأم���ت���ار ع��ل��ى ر���ش��ي��ف اأم����ام مركز 
مكان التجمع. لياكورا�س للريا�شة والرفيه يف جامعة “متبل”، 

اإىل  “ي�شرون  وق��ال��ت  “الديكتاتورية”.  ب���  اجل��م��ه��وري  احل���زب  وق��ارن��ت 
موؤ�ّشرًة باإ�شبعها. االأمور ويقولون هذا انتهى، وهذا انتهى”، 
ولي�شت جاكلني �شميث الوحيدة التي تخ�شى هزمية حزبها.

يف املدرجات، تفاعلت اآ�شلي روبيو البالغة 27 عاما، مع نغمات اأغاين دافت 
بانك وويتني هيو�شنت وبيون�شيه يف ظل اأعالم اأمركية كبرة.

•• و��سنطن-وكاالت

منذ اأكرث من ن�شف قرن، يرتبط اللونان االأزرق واالأحمر بكل من احلزبني 
الدميقراطي واجلمهوري يف الواليات املتحدة على الرتيب رغم اأن اأي من 

احلزبني مل يخر اأي لون ليميزه عن االآخر.
يف  الدميقراطي  للحزب  ت�شويتها  يف  متيل  التي  ال��والي��ات  تعرف  وباتت 
االنتخابات بالواليات الزرقاء، بينما تتم االإ�شارة اإىل الواليات التي متيل 
للحزب اجلمهوري باللون االأحمر، بينما تعرف الواليات التي تقرب فيها 
املتاأرجحة  بالواليات  االأزرق  اللون  موؤيدي  من  االأحمر  اللون  اأتباع  ن�شبة 

وي�شار اإليها باللون االأرجواين.
ويرقب االأمركيون والعامل، الثالثاء املقبل، انتخابات التجديد الن�شفي 
ا�شتفتاء وبروفة  التي تعد مبثابة  املتحدة االأمركية جمددا،  يف الواليات 

م�شغرة النتخابات الرئا�شة يف 2024.

ما �صر الل�نني؟
الرئا�شية قبل  االنتخابات  فاإن متابعة  االأمركي  وفق موقع”فوك�س”   •
من  ال�شتينيات  ب��داي��ة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات  للمنازل  امل��ل��ون  التلفاز  دخ���ول 
الوالية ومن  ن�شبة كل مر�شح يف  كانت عن طريق حتديد  املا�شي،  القرن 
ثم ا�شتعرا�شها ب�شكل منف�شل، مما كان يحدث لب�شا لدى بع�س املتابعني 

للنتائج.
• مع ظهور التلفاز امللون، مت تغير اآلية عر�س النتائج، وجرى ا�شتخدام 

وقالت “اإنه اأمر خميف المراأة هذه االأيام ... كنا نظن اأن ذلك اأ�شبح من 
وباالإ�شافة اإىل االإجها�س تخ�شى اإلغاء التاأمني ال�شحي، وقالت  املا�شي”. 

“اأعمل بدوام كامل واأريد فقط اأن اأمتكن من الو�شول اإىل طبيب«.
الدميوقراطية  مهد  فيالدلفيا  يف  الرئي�شية  االنتخابية  املعركة  وت��دور 
االأمركية منذ القرن الثامن ع�شر ويف جميع اأنحاء والية بن�شلفانيا، على 
مقعد يف جمل�س ال�شيوخ، �شيمنح اجلمهوريني االأغلبية يف حال فوز حممد 

اأوز جنم التلفزيون املدعوم من دونالد ترامب.
جون  بن�شلفانيا  والي��ة  حاكم  نائب  على  اآمالهم  الدميوقراطيون  ويعلق 
واملظهر  التقدمية  امل��ي��ول  وذو  م��ري��ن  م��ن  اأك���رث  ط��ول��ه  البالغ  فيرمان 
الق�شرة و�شرات مع قبعة، وكان  ال�شراويل  ارت��داء  اإذ يعتمد  امل�شرخي، 

عمدة مدينة �شغرة ت�شررت ب�شدة من تراجع الن�شاط ال�شناعي.
وبعد اأن اأظهرت ا�شتطالعات الراأي تفّوق فيرمان لفرة طويلة، تقل�س 
اأ�شيب  ال��ذي  فيرمان  ج��ون  واأظ��ه��ر  اجلمهوري.  املر�شح  ل�شالح  ال��ف��ارق 
ب�شكتة دماغية يف اأيار-مايو بع�س ال�شعوبة يف اإيجاد كلماته خالل املناظرة 

التلفزيونية مع مناف�شه.
اأبي�س  ا  قمي�شً ارت��دى  عاًما   54 يبلغ  وهو مدر�س  كوبرمان  مايكل  وراأى 
وو�شع نظارات �شم�شية اأّن فيرمان “بدا �شجاًعا ولذلك ي�شتحق احل�شول 

على نقاط«.
اإىل  اأوّج���ه، تذكر زي��ارت��ه  اأوب��ام��ا يف  ب��اراك  اإىل  اأن احلنني  ويف حني اعتر 
الذي ميكن مقارنته ب�  فيالدلفيا يف 2006 وخطابه “املثر لالإعجاب”، 
ولفت اإىل اأن انتخاب جو بايدن “كان ت�شويتا على  “جون اإف. كينيدي”. 

عودة احلياة الطبيعية«.  

اخلرائط االنتخابية امللونة.
• �شبكة “�شي بي اإ�س” �شممت اأول خريطة لالنتخابات با�شتخدام اللونني 
االأزرق واالأحمر، واآنذاك ا�شتخدمت اللون االأزرق للدميقراطيني واالأحمر 
للجمهوريني، واألهمت تلك اخلطوة ال�شبكات االإخبارية االأخرى با�شتخدام 

هذين اللونني يف جميع اخلرائط االنتخابية.
ال�شباق  1976 خ��الل  ال��ع��ام  ك��ان يف  ال��ل��ون��ني  ا���ش��ت��خ��دام  اأول م��رة مت   •

الرئا�شي بني الدميقراطي جيمي كارتر واجلمهوري جرالد فورد.
االأزرق  ال��ل��ون  ا�شتخدام  ي��اأت��ي  االأم��رك��ي،  اآر”  ب��ي  “اإن  وبح�شب موقع   •
اخلا�س  الع�شكري  ال���زي  ل��ون  ك��ان  الأن���ه  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  للدميقراطيني 
باجلي�س خالل احلرب االأهلية وهو اجلي�س الذي حارب به اإبرهام لينكولني 

اجلي�س الكونفيدرايل اجلنوبي.
قال، وليام ويتلي، الرئي�س ال�شابق ل�شبكة “اإن بي �شي” االإخبارية:

ي�شتخدم  حيث  الريطانية  االأح���زاب  من  ا�شتلهامها  مت  اللونني  فكرة   •
املحافظون اللون االأزرق وي�شتعمل العمال اللون االأحمر.

االأخ��رى جاء لعدم  ال�شبكات  االأل��وان مع  ال�شبكة لفكرة توحيد  اعتماد   •
حدوث لب�س للم�شاهد اأثناء متابعة االنتخابات.

احلمراء”  “الواليات  عبارات  اعتماد  ج��رى   ،2000 ع��ام  انتخابات  يف   •
تعبرا عن اجلمهوريني، و”الواليات الزرقاء” كناية عن الدميقراطيني.

• اعتمدت ال�شبكات ب�شكل كبر على اخلرائط امللونة ل�شرح ال�شباق املحتدم 
جورج  بني  الوقت،  ذل��ك  يف  واجلمهوريني  الدميقراطيني  املر�شحني  بني 

بو�س االبن اجلمهوري، واآل جور الدميقراطي.
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�ص�اء مت انتخابهم من قبل الن�اب وحدهم اأو من قبل 
الأع�صاء، تظل �صرعية روؤ�صاء ال�زراء م��صع ت�صاوؤل

حزب ممزق بني قاعدتني:

هل رئي�س الوزراء الربيطاين �سرعي...؟
•• �لفجر -�أغني�س �لك�سندر كولري –ترجمة خرية �ل�سيباين

ليز ترو�ص  انتخاب  اأ�صابيع من  �صتة  اأكرث من  بعد     
لها،  �ص�ت�ا  ع�ص�  األف   172 من  باملائة   57 بن�صبة 
نف�صه  �ص�ناك  ري�صي  اجلديد  الــ�زراء  رئي�ص  وجد 
نائبًا   357 من  رعاية   197 جمع  اأن  بعد  م�ص�ؤوًل 

الذي  ال�حيد  املر�صح  العم�م.     حمافظًا يف جمل�ص 
الإجــراء  يتطلبها  التي  رعاية   100 عتبة  جتــاوز 
انتخاب  مت  لذلك  احلزب،  و�صعه  الذي  ال�صتثنائي 

�ص�ناك دون املرور بت�ص�يت الأع�صاء.
الدولة  رئي�ص  ي�صتمد  حيث  بفرن�صا،  مقارنة     
�صرعيته مبا�صرة من القرتاع العام، ميكن اأن يفاجاأ 

بدعم  ال�صلطة  اإىل  الـــ�زراء  روؤ�ــصــاء  ب��ص�ل  املــرء 
املتحدة،  اململكة  يف  الناخبني.  من  �صئيلة  اأقلية  من 
تغيريه  ميكن  ولكن  حمتمل  وزراء  رئي�ص  ه�  الزعيم 
ح�صب الرغبة لأنه يف النتخابات الت�صريعية، يتعني 
على الربيطانيني انتخاب حزب �صيا�صي ولي�ص فرًدا.

   ي�صتمد املر�صح�ن الذين يقدم�ن اأنف�صهم �صرعيتهم 

من مكانتهم كاأع�صاء يف الربملان، وه� �صرط ل غنى 
لعبة  كانت  اإذا  ولكن  ال�صيا�صي.  �صع�دهم  يف  عنه 
الكرا�صي امل��صيقية التي انخرط فيها روؤ�صاء ال�زراء 
م�صهًدا  تقدم   2016 عام  منذ  املحافظني  حزب  من 
بانتخاب  اخلا�صة  اإجراءاتهم  لأن  فذلك  �صاعقًا، 

الزعيم تنط�ي على م�صاكل.

اأكواب تذكارية ت�شور روؤ�شاء وزراء �شابقني من حزب املحافظنيكامرون... ثورة مل تكتمل
التط�ر الط�يل لعملية 

تعيني قادة احلزب
   حتى عام 1965، يظهر الزعيم، 
وفًقا لل�شيغة التي ا�شتخدمها عام 
ك��ب��ار احل�����زب، من  اأح����د   1963
املحافظني  من  �شحرية”  “دائرة 
امل���وؤث���ري���ن ال���ذي���ن ي��ت��األ��ف��ون من 
االأر�شتقراطية  الطبقة  من  نخبة 

و “املدار�س العامة” املرموقة.
�شمح   ،1965 ع���ام  م��ن��ذ  ل��ك��ن     
املحافظني  ح���زب  زع��ي��م  ان��ت��خ��اب 
من قبل النواب بو�شول نخبة من 
ال�شلطة:  اإىل  الو�شطى  الطبقات 
 ،”1974-1970“ هيث  اإدوارد 
-1979“ ت���ات�������ش���ر  م����ارغ����ري����ت 
ميجور  ج�������ون  ث�����م   ”1990

.»1997-1990“
االنت�شار  اأ���ش��ب��ح   ،1997 ع��ام     
ال�����ش��اح��ق حل���زب ال��ع��م��ال اجلديد 
ب���زع���ام���ة ت����وين ب��ل��ر ب��ع��د ثالث 
حزب  قوانني  اإ���ش��الح  من  �شنوات 
العمال، م�شدر اإلهام للمحافظني، 
ب����اأن زع��ي��م��ه��م ال يزال  امل��ق��ت��ن��ع��ني 

بعيًدا عن الناخبني.
   بعد عام، يف املعار�شة، �شرع زعيم 
ويليام  اجلديد،  املحافظني  ح��زب 
االإ�شالحات  م��ن  �شل�شلة  يف  هيغ، 

ال��ت��وزي��ع، ودوائ�����ر االأع���م���ال التي 
وال�شالم  ال��ن��م��و  ع�����ودة  يف  ت���اأم���ل 

لالأ�شواق.
   ويف مواجهة اأزمة الثقة املذهلة 
االآن يف  امل��ح��اف��ظ��ون  ي��ق��ف  ه����ذه، 
ناحية،  م����ن  م���������ش����دود:  ط����ري����ق 
التمهيدية  اإج����راء  على  احل��ف��اظ 
رئي�س  �شرعية  ينزع  ال��ذي  املغلقة 
اأقلية  ق��ب��ل  م��ن  املنتخب  ال�����وزراء 
ناحية  من  الناخبني؛  من  �شئيلة 
اإىل  اأخ��رى، ع��ودة النواب وحدهم 
ُينظر  ال��ت�����ش��وي��ت وظ���ه���ور زع��ي��م 
قاعدة  اأن��ه منف�شل عن  اإليه على 

احلزب.
املحافظون  ي�شتمر  ذل���ك،  وم��ع     
م�شاألة  ال��ت��ح��دي  ه���ذا  اع��ت��ب��ار  يف 
االنتخابات  ���ش��ي��ن��اري��و  خ���ا����ش���ة: 
خياًرا  ل��ي�����س  امل��ب��ك��رة  الت�شريعية 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ه���م. ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء اأزم����ة 
داخلية جديدة يف احل��زب، �شيظل 
ال�شنك يف من�شبه على االأقل حتى 
املقبلة،  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات 
اأق�شاه  موعد  يف  �شتجرى  وال��ت��ي 

دي�شمر 2024.
*اأ�صتاذة احل�صارة 

الربيطانية، جامعة 
ب�رغ�ندي فران�ص-ك�نتيه

ال���ت���ي ت��ن�����س ع��ل��ى اإج������راء جديد 
النتيجة:  زع���ي���م���ه���م.  الن���ت���خ���اب 
انتخاب  ي��ت��م   ،1998 ع���ام  م��ن��ذ 
اأواًل من  القائد  ملن�شب  املر�شحني 
ي��ت��م ح�شم  اأن  ق��ب��ل  ال���ن���واب  ق��ب��ل 
اأع�شاء  قبل  من  االأخ��رة  املرحلة 

احلزب.

ث�رة ديفيد كامريون ال�صغرية
ديفيد  ق������دم   ،2005 ع������ام     
كامرون، النائب البالغ من العمر 
39 عاًما، والذي توىل زمام قيادة 
ق�شم ال�شباب يف حزب املحافظني، 
ل��ق��ي��ادة احل����زب، وتعهد  ت��ر���ّش��ح��ه 
و”اإ�شالح  ����ش���ورت���ه  ب���ت���ح���دي���ث 
وع���ده  ل��ك��ن  حمطم”.  جم��ت��م��ع 
يقنع  مل  عظيم”  “جمتمع  ب����� 
واليمينيني  الثات�شريني  ال��ن��واب 
التقليديني الذين دعموا مناف�شه 

ديفيد ديفيز يف االقراع االأول.
ب��ف��وز كامرون  االأم�����ر  ان��ت��ه��ي     

“مايكل  االآخ���ري���ن  ع��ل��ى  ي��ك��ن  مل 
تريزا   ،2005-2003 ه��وارد، 
واالآن   2022-2019 م������اي، 
حكم  م��واج��ه��ة  �شوناك”  ري�����ش��ي 
ان�شحب  حيث  املت�شددة،  القاعدة 
الأ�شباب  ال�شباق  م��ن  مناف�شوهم 

خمتلفة.
   ول��ك��ن ���ش��واء مت ان��ت��خ��اب��ه��م من 
اأو م��ن قبل  ال��ن��واب وح��ده��م  قبل 
روؤ�شاء  ���ش��رع��ي��ة  ف����اإن  االأع�������ش���اء، 
ال������وزراء ه���ي م��و���ش��ع ت�������ش���اوؤل، ال 
�شيما يف �شياق االأزم��ة واالحتجاج 
االج���ت���م���اع���ي ال�����ذي ي�����ش��ع حزب 
�شدارة  يف  ك��ب��ر  ح��د  اإىل  ال��ع��م��ل 

اال�شتطالعات.
نف�شه  ����ش���ون���اك  ري�����ش��ي  وي���ج���د     
على راأ�س حزب ممزق بني قاعدة 
وقاع������دة  تدعم�������ه  ب��رمل��ان��ي��������������ة 
ن��ا���ش��ط��ة ق��ل��ق��ة م��ن��ه، ب��ني جمهور 
ن��اخ��ب اأي���د ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون يف 
باإعادة  ل��وع��وده   2019 دي�شمر 

���ش��ي�����ش��ب��ح رئ���ي�������ًش���ا ل�����ل�����وزراء عام 
توزيع  “اإعادة  راأ�شه  يف   ،2010
ج����ذري����ة  ب���ط���ري���ق���ة  ال�شلطة” 
جت���اه ال�����ش��ع��ب م��ن خ���الل جتربة 
انتخابية معينة  ق�شرة يف دوائ��ر 
مفتوحة  متهيدية  انتخابات  م��ع 
الرملانيني  امل��ر���ش��ح��ني  الخ��ت��ي��ار 
ممار�شة  م�����ش��اع��ف��ة  خ����الل  وم����ن 
نظام  “ب�شاأن  اال�����ش����ت����ف����ت����اءات، 
الت�شويت مايو 2011، وا�شتقالل 
ثم   ،2014 �شبتمر  ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا 
يف  البالد  ع�شوية  ا�شتمرار  ب�شاأن 
االحتاد االأوروبي يونيو 2016” 
، وبالتايل فتح الباب ، كما يقال ، 
منها  ت�شّرب  التي  ال�شعبوية  اأم��ام 

بدعم االأع�����ش��اء م��ن خ��الل وعده 
ب��و���ش��ع ح��د ن��ه��ائ��ًي��ا ل��ل��ح��روب بني 
االأوروبية  الق�شية  حول  االأ�شقاء 
ت�شميم  ع����ن  ت���ت���وق���ف  مل  وال����ت����ي 
احل�����زب. و���ش��ي��ك��ون ا���ش��ت��ف��ت��اء 23 
الذي  الرياق  هو   2016 يونيو 
ي��دع��و اإل���ي���ه -م���ع ال��ن��ت��ي��ج��ة التي 

نعرفها.
اأو���ش��ع، ق��دم الزعيم     على نطاق 
الدميقراطية  اأدوات  اجل���دي���د 
التي تناق�شت بجراأة مع  املبا�شرة 
تقاليد حزب يعتر بطل املوؤ�ش�شات 
جعل  وال��ذي  والرا�شخة،  القائمة 
�شيادة برملان و�شتمن�شر هاج�شه.

   ل���ق���د و����ش���ع ك�����ام�����رون، ال����ذي 

حكومة كامرون، وا�شتقالة رئي�س 
الوزراء يف 13 يوليو 2016.

حزب ممزق بني ن�ابه 
وقاعدته النتخابية

ت�شل  مل   ،1998 ع����ام  م��ن��ذ     
اإجراءات انتخاب الزعيم دائًما اإىل 

حد ت�شويت االأع�شاء.
�شميث  دن�����ك�����ان  اإي���������ان  ف���ق���ط     
وديفيد   ”2003-2001“
 ”2016-2005“ ك���ام���رون 
-2019“ ج��ون�����ش��ون  وب���وري�������س 

2022” وليز ترو�س “6 �شبتمر 
20- اأكتوبر 2022” جاوؤوا من 
املغلقة.  التمهيدية  املرحلة  ه��ذه 

اخرون ، مثل بوري�س جون�شون .
   وم������ع ذل�������ك، ل����ن ي����ك����ون ل���دى 
ك��ام��رون ال��وق��ت ال��ك��ايف خلو�س 
عام  ال�شغرة.  الت�شاركية  ثورته 
-الذي  العمل  حزب  قام   ،2015
ويفتح  خ�شمه  م��ن  اأب��ع��د  ي��ذه��ب 
انتخاب زعيمه، لي�س فقط  اب��واب 
للمتعاطفني  ول���ك���ن  ل���الأع�������ش���اء 
الذين يدفعون م�شاهمة قدرها 3 
اإ�شرليني -باإنتاج زعيم،  جنيهات 
ج���رمي���ي ك����ورب����ني، ي��ن��ت��م��ي اإىل 
ال��ي�����ش��ار ال��رادي��ك��ايل ل��ل��ح��زب وهو 
ما اخاف املعتدلني من اجلانبني. 
اال�شتفتاء  نتيجة  تكمل  ع��ام،  بعد 
ع��ل��ى ال��ري��ك�����ش��ي��ت ال��ق�����ش��اء على 

ن�شطاء من حزب املحافظني يدلون باختيارهم

 يف مواجهة اأزمة الثقة املذهلة هذه،
 يقف املحافظون الآن يف طريق م�سدود

منذ عام 1998، مل ت�سل اإجراءات انتخاب 
الزعيــم دائًمـــا اإىل حـد ت�سويت الأع�سـاء

مقتل 4 اأفراد من ال�سرطة جنوب اإيران ال�سني ت�سجل اأكرب زيادة يف اإ�سابات كورونا اليومية
•• بكني-رويرتز

اأعلنت ال�شني  اأم�س االأحد اأنها �شجلت اأكر زيادة يومية يف حاالت االإ�شابة 
ي��وم م��ن ق��ول م�شوؤويل  ي��اأت��ي ذل��ك بعد  اأ���ش��ه��ر.  ك��ورون��ا يف �شتة  بفرو�س 
املر�س، يف ت�شريح من  ملكافحة  ال�شارمة  بالقيود  اإنهم ملتزمون  ال�شحة 

املرجح اأن يخيب اآمال امل�شتثمرين يف تخفيف تلك القيود.
جديدة  اإ�شابات   4610 �شجلت  ال�شني  اإن  الوطنية  ال�شحة  جلنة  قالت 
بفرو�س كورونا يف اخلام�س من نوفمر ت�شرين الثاين، من بينها 588 
اأك��ر عدد منذ  وهو  اأع��را���س،  ب��دون  و4022  باأعرا�س  اإ�شابة م�شحوبة 
ال�شاد�س من مايو اأيار. و�شجلت ال�شني يف اليوم ال�شابق 3837 اإ�شابة من 

بينها 657 ظهرت عليها اأعرا�س و3180 بدون اأعرا�س.
ومل ت�شجل البالد وفيات جديدة لتظل احل�شيلة عند 5226.

ورغم اأن عدد احلاالت منخف�س للغاية وفقا للمعاير العاملية، اإال اأن ال�شني 
وبعد ما يقرب من ثالث �شنوات على بدء اجلائحة تتم�شك ب�شيا�شة )�شفر 
واختبارات  اإغ��الق وحجر �شحي  تت�شمن عمليات  التي  ال�شارمة  كوفيد( 

متكررة للك�شف عن املر�س وتراجع كبر يف التنقل الداخلي.
تخفيف  ع��ن  �شائعات  و�شط  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  ال�شينية  االأ�شهم  وارتفعت 

•• طهر�ن-�أ ف ب

ُقتل اأربعة اأفراد من ال�شرطة االإيرانية يف اإطالق نار بدوافع “�شخ�شية”، 
وفق ما اأفاد م�شوؤول االأحد، وذلك يف حمافظة �شي�شتان بلو�ش�شتان )جنوب 
اأعمال عنف متفرقة. ويف حادث منف�شل،  اأ�شابيع  ت�شهد منذ  التي  �شرق( 
حاول  للثورة”  “معاٍد  �شخ�س  االإي���راين عن مقتل  ال��ث��وري  اأف��اد احلر�س 
)جنوب  خوز�شتان  مبحافظة  ماه�شهر  مدينة  يف  ع�شكري  مركز  مهاجمة 
غرب(. ونقلت وكالة “اإرنا” الر�شمية عن علي ر�شا �شياد، قائد ال�شرطة 
يف مدينة مببور مبحافظة �شي�شتان بلو�ش�شتان، اإن “حادثا” وقع يف مركز 
�شرطة املرور عند طريق اإيران�شهر-مببور ال�شريع، واأدى “ال�شت�شهاد اأربعة 

اأفراد من ال�شرطة«.
اإن احل��ادث كان بدوافع  عن �شياد  “ت�شنيم”  ويف وقت الحق، نقلت وكالة 

�شخ�شية.
واأو�شح اأن اأحد املنت�شبني لل�شرطة “اأطلق النار” يف املركز “جراء خالف 
النار  توقيف مطلق  اأنه مت  اىل  م�شرا  اآخر”،  بينه وبني عن�شر  �شخ�شي 

وت�شليمه للق�شاء.
اأفغان�شتان  م��ع  احل��دودي��ة  بلو�ش�شتان  �شي�شتان  حمافظة  يف  مببور  وتقع 
اأعمال العنف يف االآونة االأخ��رة، راح  وباك�شتان، والتي �شهدت �شل�شلة من 

حمتمل لقيود كوفيد وتقارير اإعالمية عن اإجراء بع�س التعديالت على 
ال�شيا�شة قريبا. ومع ذلك، قال العديد من املحللني اإنهم ال يتوقعون بدء 
اإال بعد ال��دورة الرملانية ال�شنوية لل�شني يف مار�س  تخفيف كبر للقيود 
اآذار. وحتى اخلام�س من نوفمر ت�شرين الثاين �شجل بر ال�شني الرئي�شي 

263554 اإ�شابة بفرو�س كورونا م�شحوبة باأعرا�س.
 43 اأن العا�شمة ال�شينية بكني �شجلت  واأظهرت بيانات احلكومة املحلية 
حالة م�شحوبة باأعرا�س و�شت حاالت بدون اأعرا�س، مقارنة مع 37 حالة 

م�شحوبة باأعرا�س وخم�س حاالت بدون اأعرا�س يف اليوم ال�شابق.
للبالد، مل  املايل  املركز  �شنغهاي،  اأن مدينة  املحلية  ال�شحة  واأف��ادت هيئة 
ت�شجل اأي اإ�شابات م�شحوبة باأعرا�س يف حني ر�شدت خم�س حاالت بدون 
حاالت  وخم�س  باأعرا�س  اإ�شابات  اأي  ت�شجيل  عدم  مقابل  وذل��ك  اأعرا�س، 
التكنولوجيا  م��رك��ز  �شنت�شن،  و�شجلت  ال�شابق.  ال��ي��وم  يف  اأع��را���س  ب���دون 
بجنوب ال�شني، اإ�شابتني جديدتني بفرو�س كورونا، مقابل �شبعة يف اليوم 

ال�شابق.
كما �شجلت قوانغت�شو، التي تقع اأي�شا يف جنوب ال�شني، 66 اإ�شابة جديدة 
م�شحوبة باأعرا�س و1259 اإ�شابة بدون اأعرا�س. ومت ت�شجيل 11 اإ�شابة 

م�شحوبة باأعرا�س و635 اإ�شابة بدون اأعرا�س يف اليوم ال�شابق.

�شحيتها الع�شرات بينهم عنا�شر من قوات االأمن.
وياأتي التوتر يف �شي�شتان بلو�ش�شتان، يف وقت ت�شهد اإيران منذ 16 اأيلول-

�شبتمر، احتجاجات على خلفية وفاة ال�شابة مه�شا اأميني )22 عاما( بعد 
االأخ���الق يف ط��ه��ران، على خلفية عدم  �شرطة  اأي��ام من توقيفها من قبل 

التزامها القواعد ال�شارمة للبا�س يف اجلمهورية االإ�شالمية.
وق�شى الع�شرات على هام�س االحتجاجات، بينهم عنا�شر من قوات االأمن، 
مناه�شة  �شعارات  رف��ع  تخللها  التي  التحركات  يف  اآخ���رون  مئات  واأوق���ف 

لل�شلطات، وما يعتره امل�شوؤولون “اأعمال �شغب«.
اأيلول-  30 اأحداثا دامية يف  و�شهدت زاه��دان، مركز �شي�شتان بلو�ش�شتان، 
�شبتمر، راح �شحيتها ع�شرات بينهم عنا�شر من احلر�س الثوري االإيراين. 
واأف��اد م�شوؤولون يف حينه اأن االأح��داث �شببها هجوم م�شّلحني على مراكز 
اأنباء  اأ�شارت �شخ�شيات حملية اىل توتر �شببه  لقوات االأم��ن. من جهتها، 
عن تعر�س فتاة “لالغت�شاب” من قبل م�شوؤول يف �شرطة املحافظة، واأن 

قوات االأمن اأطلقت النار على متجّمعني قرب م�شجد بزاهدان.
ويف اأواخر ت�شرين االأول-اأكتوبر، اأقال جمل�س االأمن يف املحافظة م�شوؤولني 
يف ال�شرطة بينهم قائدها يف زاهدان، على خلفية “اإهمال” من قبل �شباط 
اأدى اىل “جرح ووفاة عدد من املواطنني الذين كانوا يوؤدون ال�شالة، وم�شاة 

اأبرياء مل يكن لهم اأي �شلوع” يف االأحداث.

رئي�س الوزراء اجلديد ري�شي �شوناك على راأ�س حزب ممزق
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•• �لفجر -�إليونور� بوتيني 
ترجمة خرية �ل�سيباين

    منذ اأن فاز الئتالف اليميني واليميني املتطرف 
الت�صريعية  بالنتخابات  ميل�ين  جي�رجيا  بقيادة 
التف�صريات  ت�صاعفت  �صبتمرب،   25 يف  الإيطالية 
اأدت  ال�صيا�صة الإيطالية يف امل�صتقبل.  ب�صاأن م�صري 
بعد  الد�صت�رية  اليمني  اجلديدة  ميل�ين  حك�مة 
اأيام فازت  اأكت�بر، ويف غ�ص�ن   22 �صهر تقريًبا، يف 
 ”400 اأ�صل  “235 �ص�ًتا من  الن�اب  بثقة جمل�ص 

وجمل�ص ال�صي�خ “115 �ص�ًتا من اأ�صل 206«.

الرئي�س ماتاريال لعب دور الرقيب

دراجي يف االيام االخرة قبل ان�شحابه

جورجيا ميلوين حماطة بحلفائها

لن ت�شر ميلوين على خطى اوربان

�صمة رئي�صية يف احلياة ال�صيا�صية

ف�سائل عدم ا�ستقرار احلكومة يف اإيطاليا...!

غياب الأغلبية املوؤهلة التي ت�سمح مبراجعة الد�ستور بالن�سبة ليمني جيورجيا ميلوين

التحالف  ���ش��ي��وؤث��ر و����ش���ول  ه���ل     
ال�شلطة  اإىل  مي��ي��ن��ي��ة  االأك��������رث 
النظام  على  الفا�شية  نهاية  منذ 
املوؤ�ش�شة  الدول  الإحدى  ال�شيا�شي 
ل��الحت��اد االأوروب������ي؟ ه��ل �شتعرث 
اال�شتقرار،  بع�س  ع��ل��ى  اإي��ط��ال��ي��ا 
حيث ح�شل التحالف على االأغلبية 
الرملان؟ وهل  املطلقة يف غرفتي 
االأغلبية  �شيوؤدي ظهور مثل هذه 
اإىل حكومة  الرملان  ال�شيا�شية يف 
حكومة  عك�س  على  “�شيا�شية”، 
“االتفاقات  اأو  “التكنوقراط” 
اإيطاليا  بها  التي مرت  الوا�شعة” 
مع ماريو دراجي بعد اأزمة حكومة 

2021 االأخرة؟

حك�مة يف 74 عاما  67
   يعتر عدم اال�شتقرار احلكومي 
الفرن�شية  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  ه��اج�����ًش��ا 
املوؤ�ش�شان عام  اخلام�شة: اعترها 
ومي�شيل  دي��غ��ول  ���ش��ارل   ،1958
لالأنظمة  ف�����ش��ل  اأ�����ش����واأ  دي������ري، 
الثالثة  للجمهوريتني  ال�شابقة 
النهائي  الترير  وك��ان  وال��راب��ع��ة، 
للتغير اجلذري للنظام ال�شيا�شي 
النظام  ا���ش��ت��ب��دال  ال���ذي مت��ث��ل يف 
الذي  الهجني  بالنظام  ال��رمل��اين 
كان  و���ش��واء  االآن.  فرن�شا  تعرفه 
ذا ميول  ب��رمل��ان��ًي��ا  ن��ظ��اًم��ا  ���ش��ّم��ي 
رئا�شية اأو نظاًما �شبه رئا�شي، فقد 
قدم نظام اجلمهورية اخلام�شة ما 
وعد به م�شّمموه: نظاما م�شتقرا، 
حيث ا�شطرت حكومة واحدة اإىل 
املجل�س  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  اال���ش��ت��ق��ال��ة 
الت�شريعي عام 1964 من خالل 

الئحة لوم عام 1962.

هل تخاطر اإيطاليا 
باأن ت�صبح دميقراطية

 غري ليربالية؟
   اخل�������وف ال����داخ����ل����ي وال�������دويل 
م���ن روؤي������ة اإي���ط���ال���ي���ا ت��ن�����ش��م اإىل 
ال��دمي��ق��راط��ي��ات االأوروب���ي���ة التي 
اأ����ش���ب���ح���ت غ����ر ل���ي���رال���ي���ة، اإىل 
جانب بولندا واملجر، هو بال �شك 
م�شروع يف العمق، لكنه يبدو غر 

مرجح يف الواقع.
   الفارق الرئي�شي مع االأغلبية التي 
يقودها فيكتور اأوربان يف املجر، هو 
املوؤهلة  االأغلبية  غياب  بالتاأكيد 
الد�شتور  مب��راج��ع��ة  ت�شمح  ال��ت��ي 
بالن�شبة ليمني جيورجيا ميلوين. 
ومع ذلك فقد اقرحت: من اأجل 
تعزيز ال�شرعية ال�شيا�شية لرئا�شة 
اأرادت  جمل�س ال��وزراء يف اإيطاليا، 
رئي�س  ان��ت��خ��اب  اإدخ������ال  م��ي��ل��وين 
املبا�شر  العام  باالقراع  احلكومة 

يف الد�شتور االإيطايل.
   ه�����ذه ال���ف���ك���رة م�����ش��ت��وح��اة من 
ن�شخته  يف  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��د���ش��ت��ور 
تخدم،  اأن  وي��ف��ر���س  الديغولية 
الوزاري  من خالل تعزيز الطابع 
ا�شتقرار  ع���ل���ى  ل���ل���ن���ظ���ام،  االول 
ذلك،  وم��ع  االإيطالية.  املوؤ�ش�شات 
الفوز  يف  ال��ف��ائ��ز  ال��ت��ح��ال��ف  ف�شل 
الالزمة  الرملانية  املقاعد  بثلثي 
للمراجعة، وبالتايل فاإن مثل هذا 

التغير غر مرجح االآن.
   وم���ع ذل���ك، اأث����ار ه���ذا االق���راح 
نقا�ًشا �شاركت فيه جميع االأطراف 

ال�شيا�شية: 
هذا  ب��وج��ود مثل  االب��ت��ه��اج  ميكن 
النقا�س املوؤ�ش�شي، الذي ال عالقة 
ل��ه ب��ع��دم ا���ش��ت��ق��رار ال��ن��ظ��ام الذي 
ي�����ش��ج��ع م���ث���ل ه�����ذه اخل����الف����ات. 
االب��ت��ه��اج بحقيقة  ��ا  اأي�����شً ومي��ك��ن 
االئتالف  ن��ظ��ام  يف  ال��ن��ق��ا���س،  اأن 
الرملاين، لي�س مرادًفا لالإ�شالح، 
الأن د���ش��ت��ور اإي��ط��ال��ي��ا ال�����ش��ارم هو 
دل��ي��ل ع��ل��ى اال���ش��ت��ق��رار مثله مثل 

حكومات عدم اال�شتقرار ...
اأ�صتاذ القان�ن العام، مدير 
معهد كاين للبح�ث القان�نية، 
جامعة كاين ن�رماندي

   لقد وجدت اإيطاليا نف�شها منذ 
يف  الثانية  العاملية  احل���رب  نهاية 
و����ش���ع م��ع��اك�����س مت���اًم���ا. م���ع 67 
عاًما   74 يف  م��ت��ع��اق��ب��ة  ح��ك��وم��ة 
منذ دخ��ول الد�شتور احل��ايل حيز 
فاإن   ،1948 يناير   1 التنفيذ يف 
ع����دم اال����ش���ت���ق���رار احل���ك���وم���ي هو 
للجمهورية  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال�����ش��م��ة 

االإيطالية.
  ع��دم اال�شتقرار ه��ذا، هو نتيجة 
للجمع بني نظام الت�شويت الذي 
ولكنه  االأحيان  من  كثر  يف  تغّر 
“على  ك��ب��ر  ح��د  اإىل  ن�شبًيا  ظ��ل 
باجتاه  الت�شحيحات  م��ن  ال��رغ��م 

ونظام  باالأغلبية”  ال��ت�����ش��وي��ت 
الغرفتني املثايل، اأي الرملان الذي 
يتمتع جمل�شاه نف�س بال�شالحيات 
يوجه  اأن  لكليهما  ميكن  مت��اًم��ا: 
يكن  مل  ل��و  حتى  للحكومة  ال��ل��وم 
لديهما بال�شرورة نف�س االأغلبية، 

الأن القاعدة االنتخابية خمتلفة.

�صغ�ط من الرئي�ص 
والأحزاب الأخرى

 وال�صركاء الأوروبيني
   على الرغم من االأغلبية املطلقة 
يف املجل�شني، بدا اأن االئتالف حتت 
يواجه  ميلوين  جيورجيا  رع��اي��ة 
احلكومة.  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  ���ش��ع��وب��ات 
املكون  الد�شتوري،  االإج��راء  ين�س 
مكتوبة،  واأع���������راف  ق����واع����د  م����ن 
بعد  اجل��م��ه��وري��ة،  رئي�س  اأن  على 
ال�شيا�شية  االأح����زاب  م��ع  الت�شاور 
االنتخابات  يف  الفائزة  الرئي�شية 
اقراح  والي���ة  مينح  الت�شريعية، 
ح���ك���وم���ة ع���ل���ى زع���ي���م احل������زب اأو 
التحالف الذي يحتمل اأن يح�شل 
ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��ح االأغ��ل��ب��ي��ة م��ن قبل 
جيورجيا  واأع��ل��ن��ت  ال��رمل��ان��ي��ني. 

والناخبني، لكنه يثر قلق اجلهات 
اإيطاليا  ���ش��راق��ب  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
ع����ن ك���ث���ب يف امل�������ش���ت���ق���ب���ل؛ وم���ن 
املحتمل اأن يعاقب االختيار الفني 
الأن  واحللفاء،  الناخبني  قبل  من 
ا�شتفادت  دي��ت��ال��ي��ا  ف��رات��ل��ي  ح��رك��ة 
املجل�س  يف  امل��ع��ار���س  دوره�����ا  م���ن 
من  وزعيمتها  ال�شابق،  الت�شريعي 
هو  حزبها  “كان  تر�ّشحها  حداثة 
حلكومة  املعار�س  الوحيد  احلزب 

ماريو دراجي«.
مقربة  �شخ�شيات  اختيار  �شعى     
من رئي�شة احلكومة اأو �شخ�شيات 
غر �شيا�شية لالأدوار الرئي�شية اإىل 
الطبيعي”  “البعد  على  الطماأنة 
االقت�شاد،  وزي��ر  احلكومة:  لهذه 
ع�شًوا  كان  الرابطة،  اإىل  املنت�شب 
غر  ال�شابقة.  دراج��ي  حكومة  يف 
االإيطايل  اال�شتقرار احلكومي  ان 
هذا  ب�شبب  اأ���ش��ع��ف  ق��د  امل��ح��ت��م��ل 

االختيار ال�شعب.

يف  حكومتها  االأخ����ر  يف  م��ي��ل��وين 
21 اأكتوبر، ب�شرعة كبرة، وذلك 
لطماأنة ال�شركاء االأوروبيني، بعد 
انتخاب رئي�شي املجل�شني من قبل 

االأع�شاء اجلدد.
   ال مي��ل��ك ال��رئ��ي�����س االإي���ط���ايل 
القرار  ات��خ��اذ  يف  حقيقية  �شلطة 
�شمان  با�شتثناء  املرحلة،  ه��ذه  يف 
�شبق  لكنه  العملية،  ���ش��ر  ح�شن 
ان ادعى اأنه ميار�س �شلطة رقابّية 
ت�شكيل  اأثناء  الوا�شح  على اخلطاأ 
احلكومة االئتالفية لعام 2018، 
عندما اثار تعيني وزير م�شكك يف 
�شافونا،  باولو  االأوروب���ي،  االحت��اد 
النق�س  ح��ق  االق��ت�����ش��اد،  وزارة  يف 

الرئا�شي.
   وهكذا، مت االإ�شراف على ت�شكيل 
جهات:  ع��دة  من  ميلوين  حكومة 
واملوؤ�ش�شات  م��ات��اري��ال،  ال��رئ��ي�����س 
رئي�شة  وخ����ا�����ش����ة  االأوروب��������ي��������ة، 
املفو�شية اأور�شوال فون دير الين، 

   مت تقدمي اختيار جورجيا ميلوين 
ثنائي،  اأن���ه  االن��ت��خ��اب��ات على  م��ن 
اأع�شاء  م��ع  �شيا�شية  حكومة  ب��ني 
رئي�شية،  م��ن��ا���ش��ب  يف  ائ��ت��الف��ه��ا 
تكنوقراطي����ة  م����ع  ق��ط��ي��ع��ة  يف 
م��اري��و دراج����ي، وح��ك��وم��ة فنية يف 
�ش�������ابقة،  حلكوم��������ة  ا�شتمرارية 
عن  وم�����ش��وؤول��ة  ق��ائ��م��ة  ت�������زال  ال 
ال���ت���ف���او����س ب���������ش����اأن امل�������ش���اع���دات 
الطاقة  اأزم��ة  �شياق  االأوروبي����ة يف 
 20 ي��وم��ي  االأوروب�����ي  املجل�س  يف 

و21 اأكتوبر. 
ال�ش������يا�شي  اخل��ي��������������������ار  ���ش��������������������������اد 
وجود  م��ع  النهاي������ة،  يف  ب��و���ش��وح 
منه��������م  “فني�����ني”  وزراء  �ش������تة 
حماف����ظ  وه����و  الداخلي����ة،  وزي��ر 

�ش�����ابق.
   ميثل اخلياران خماطر �شيا�شية، 
ويف نف�س الوقت يظهران ه�شا�شة 
ال�شيا�شي  االخ���ت���ي���ار  ال��ت��ح��ال��ف: 
احللفاء  ير�شي  اأن  �شاأنه  من  كان 

الغربيني.  ال�شركاء  م��ن  وك��ذل��ك 
لذلك ا�شطرت جيورجيا ميلوين 
امل�شتوى  ع���ل���ى  ال���ط���م���اأن���ة،  اإىل 
االأطل�شي  توجهها  ب�شاأن  ال��دويل، 
ل����دع����م اأوك�����ران�����ي�����ا واح����رام����ه����ا 
�شيما  االأوروب���ي���ة، ال  ل��ل��م��ع��اه��دات 
واملتعلقة  االقت�شادية  امل�شائل  يف 

بامليزانية.

حك�مة تكن�قراط اأو 
حك�مة �صيا�صية

   ل��ع��ب اأع�����ش��اء ال��ت��ح��ال��ف الفائز 
حركة  ف��ازت  التاأطر:  دور  ا  اأي�شً
فراتلي ديتاليا ب� 26 باملائة فقط 
طالبت  ل���ذل���ك  االأ�������ش������وات،  م����ن 
وف����ورزا  �شالفيني  م��ات��ي��و  راب��ط��ة 
اإيطاليا بقيادة �شيلفيو برل�شكوين 
املفاو�شات.  خالل  مهمة  ب��وزارات 
ح�شل كل منهما على خم�شة، لكن 
ال الداخلية وال العدل وال ال�شوؤون 

االأوروبية.

67 حك�مة متعاقبة يف 74 عاًما منذ دخ�ل الد�صت�ر احلايل حيز التنفيذ

م�سروع قانون »خدمة العلم« يثري جدًل يف العراق 
•• بغد�د-�أ ف ب

اإع��ادة اخلدمة  قانون  العراقيون م�شروع  النواب  يناق�س  اأن  املقرر  من 
 20 منذ  بها  العمل  توقف  والتي  اأوىل،  ب��ق��راءة  االإل��زام��ي��ة  الع�شكرية 

عاماً، يف خطوة تثر جداًل يف العراق ويعترها البع�س غر جمدية.
2021 خالل والي��ة احلكومة  العام  اأول مرة يف  القانون  وُط��رح ن�ّس 
ال�شابقة. لكن مذاك اأ�شبح للعراق حكومة جديدة برئا�شة حممد �شياع 
التن�شيقي، حتالف  االإطار  ال�شوداين، وغالبية برملانية جديدة يقودها 

اأحزاب �شيا�شية �شيعية موالية الإيران.
�شوف  العلم”  “خدمة  قانون  م�شروع  ك��ان  اإذا  ما  بعد  وا�شحاً  ولي�س 
الع�شكرية االلزامية يف  النواب. وبداأت اخلدمة  بتاأييد غالبية  يحظى 

العراق يف العام 1935 يف احلقبة امللكية، ثّم توقف العمل بها يف العام 
2003 اأي بعد �شقوط نظام �شدام ح�شني اإثر الغزو االأمركي. مّذاك، 
واحتّل تنظيم الدولة  مّر العراق بحرب طائفية “2008-2006”، 

اال�شالمية جزءاً من اأرا�شيه “2017-2014«.
ويف حني اأعلن العراق انت�شاره على اجلهاديني منذ نحو خم�س �شنوات، 
اإاّل اأن عنا�شر تنظيم الدولة اال�شالمية ما زالوا يحتفظون بخاليا يف 
واحل�شد  اجلي�س  �شّد  هجمات  الآخ��ر  وق��ت  من  وي�شنون  نائية  مناطق 

ال�شعبي، حتالف ف�شائل م�شلحة باتت من�شوية يف االأجهزة الر�شمية.
وراأى النائب �شكفان �شندي الع�شو يف جلنة الدفاع النيابية يف حديث 
االلزامية(  )اخل��دم��ة  ق��ان��ون  “ت�شريع  اأن  ال��ع��راق��ي��ة  االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
القانون،  البالد«. ويرغم  باالإرهاب يف  تتعلق  �شروري لوجود خماطر 

يف حال اإقراره، كّل عراقي �شاب يراوح عمره بني 18 و35 عاماً، على 
اأن يلتحق بالتجنيد االلزامي ملّدة اأق�شاها 18 �شهراً، واأدناها 3 اأ�شهر، 
بح�شب التح�شيل العلمي لل�شخ�س املعنّي، كما اأو�شح النائب يف جلنة 

االأمن والدفاع يا�شر ا�شكندر وتوت.
العلم  خدمة  ق��ان��ون  م�شروع  “تطبيق  اإن  بر�س  لفران�س  وت��وت  وق��ال 
)التجنيد االإلزامي( �شيتم بعد ت�شريعه وبعد �شنتني من ن�شره بجريدة 
اإىل اخلدمة يح�شلون على  املن�شمني  اأن  م�شيفاً  العراقية”،  الوقائع 
 480 دي��ن��ار )ن��ح��و  األ���ف   700 اإىل   600 ب��ني  ي���راوح  رات���ب �شهري 

دوالر(.
�شيما  ال  معينة،  �شروط  وفق  االأ�شخا�س،  بع�س  منه  يعفى  املقابل،  يف 
االبن الوحيد للعائلة اأو املعيل الوحيد لها. و�شرعان ما ُطرح القانون، 

خرجت العديد من االنتقادات �شّده حتى من قبل نواب.
اأن  ب��ر���س  ال��ن��ائ��ب االي��زي��دي �شائب خ��در يف ح��دي��ث لفران�س  واع��ت��ر 

“ع�شكرة املجتمع لن تخلق حمبة للوطن«.
ويف بلد يعاين اأربعة �شباب فيه من اأ�شل ع�شرة من البطالة، راأى وزير 
اإقرار  ب��دل  االأج����دى،  اأن  تغريدة  يف  اخلطيب  ل��وؤي  ال�شابق  الكهرباء 
)لل�شباب(  املهني  التدريب  مراكز  “توفر  االلزامية،  اخلدمة  قانون 
تعينهم يف تطوير كفاءاتهم وزجهم  ليكت�شبوا مهارات  وجعلها ملزمة 

يف م�شاريع اإعادة اإعمار العراق«.
يف املقابل، يعتر النائب عن حتالف تقدم ال�شني فهد م�شعان تركي اأن 
ال�شاب  و�شتجعل  البطالة  على  الق�شاء  �شتمكننا من  العلم...  “خدمة 

ي�شعر بالوالء للوطن«.

بلومربغ: ال�سالح الإيراين يجّر اإ�سرائيل اإىل حرب اأوكرانيا •• و��سنطن-وكاالت

اأ����ش���ه���ر م���ن ال�������ردد، تخفف  ب��ع��د 
لتقدمي  م���ع���ار����ش���ت���ه���ا  اإ�����ش����رائ����ي����ل 

املتزايد  االإي���راين  الدعم  تطور  مع  الأوك��ران��ي��ا،  ع�ش���������كرية  م�ش������اعدة 
الدولة  الأم��ن  تهدي��������داً  ي�ش������كل  ق���������د  وال���ذي  الرو�ش�������ي  للغ�����������زو 

العرية.
ال�شهر  اأواخ���ر  يف  ح�شلت  حت��ول  نقطة  اإن  “بلومرغ”  وك��ال��ة  وت��ق��ول 
املا�شي، عندما تلقى وزير الدفاع االإ�شرائيلي بيني غانت�س مكاملة طال 

انتظارها من نظره االأوكراين اأوليك�شي ريزنيكوف. 
مبكر،  اإن��ذار  نظام  تطوير  على  اأوكرانيا  مب�شاعدة  اإ�شرائيل  والتزمت 
قطاع  من  ن��ران  اإىل  االإ�شرائيليني  ينب�����������ه  ال��ذي  للنظ����������ام  م�ش������ابه 

غزة.
على  اجل���وي،  للتاأهب  اأوك��ران��ي��ا  احتياجات  تقييم  على  غانت�س  وواف���ق 
الرغم من رف�س اإ�شرائيل تزويد اأوكرانيا بالو�شائل الإ�شقاط الطائرات 

بدون طيار وال�شواريخ القادمة.
الع�شكرية  امل��خ��اب��رات  يف  �شابق  كبر  م�����ش��وؤول  كوبرفا�شر،  يو�شي  ق��ال 

االإي��راين مع رو�شيا حتّواًل  التعاون  “كان  املا�شي:  اأبيب االأ�شبوع  يف تل 
اأن تكون يف اجلانب  اإ�شرائيل  اأن تختار  اإلينا...كنا ناأمل  كبًرا بالن�شبة 
ال�شحيح من احلرب كدولة دميقراطية. لكن يف النهاية، حدث ذلك الأن 

لدينا نف�س العدو، وهو اإيران«.
ورف�س املتحدثون با�شم وزارة الدفاع االإ�شرائيلية ومكتب رئي�س الوزراء 
االإ�شرائيلي التعليق على هذه الق�شة. ومل ترد وزارة اخلارجية الرو�شية 

ووزارة اخلارجية يف طهران على الفور على طلبات التعليق.
اأوكرانيا بحاجة  اإن  االأوك��راين،  الدفاع  �شاك، م�شت�شار وزير  قال يوري 
اإىل امل�شاعدة يف اأقرب وقت ممكن ملواجهة االأ�شلحة االإيرانية، م�شيفاً اأن 

الوزير ريزنيكوف طلب دعم الدفاع اجلوي خالل املكاملة مع غانت�س.

خامنئي
وتنفي رو�شيا ا�شتخدام معدات اإيرانية وتنكر اإيران تزويدها بها.

كان املر�شد االأعلى الإيران اآية اهلل علي خامنئي اأكرث غمو�شاً، حيث اأقر 

االإ�شرائيلية: “هذه اأ�شلحة يجب اأن نكون م�شتعدين ملواجهتها - نحن 
الدولة الوحيدة يف العامل التي تعرف كيف تفعل ذلك... اأوكرانيا ميكن 

اأن تكون �شاحة اختبار الإجراءاتنا امل�شادة«.
نتنياهو  بنيامني  ال�شابق  ال���وزراء  رئي�س  ي�شتعد  بينما  اإن��ه  اإىل  ولفت 
نوفمر  م��ن  االأول  يف  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ف���وزه  بعد  ال�شلطة  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
-ت�شرين الثاين، لن يكون للحكومة االإ�شرائيلية التي يتزعمها اأولويات 

اأمنية خمتلفة ب�شكل كبر عن االإدارة احلالية.
زيلين�شكي  فولودمير  االأوك���راين  الرئي�س  قال  اآخ��ر،  تطور جديد  ويف 
معلوماتها  ت��ب��ادل  يف  اإ���ش��رائ��ي��ل  ب���داأت  االأول،  -ت�شرين  اأك��ت��وب��ر   26 يف 
وقال  “االإيجابي”.  ب���االجت���اه  و���ش��ف��ه  مب���ا  ورح����ب  اال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، 
بداأنا  املا�شية...  القليلة  االأي��ام  يف  ح�شل  مبا  �شعيد  “اأنا  لل�شحفيني: 
العمل”، م�شت�شهداً مبعلومات قدمتها اإ�شرائيل قال اإنها توؤكد املعلومات 

اال�شتخباراتية االأوكرانية.
و�شرح �شفر اأوكرانيا لدى اإ�شرائيل يفغن كورنيت�شوك يف �شفارة بالده 

باأن  املا�شي  ال�شهر  األقاه  خطاب  يف 
اإيران  بيع  ب�����ش��اأن  قلًقا  ك��ان  ال��ع��امل 
باأن  وتفاخر  ب��دون طيار  للطائرات 

ُينظر اإليها على اأنها “خطرة«.
ومت العثور على بقايا طائرات اإيرانية بدون طيار، اأعادت رو�شيا ت�شميتها 

Geran-2، بعد اإ�شقاطها فوق اأوكرانيا.
وكانت اإ�شرائيل مرددة يف امل�شاركة يف احلرب ب�شكل اأكر ب�شبب اخلوف 
ال�شرق  يف  مبا�شرة  اأم��ن��ي��ة  ت��داع��ي��ات  مو�شكو  ال���ش��ت��ع��داء  ي��ك��ون  اأن  م��ن 
االأو�شط وعلى اليهود الرو�س، علماً اأنها ت�شن ب�شكل دوري �شربات على 
�شوريا يف املناطق التي ت�شيطر فيها رو�شيا على املجال اجلوي، ملنع اإيران 

من اإمداد وكالئها هناك.
�شالمتهم  ت�شكل  رو�شيا  يف  يعي�شون  ي��ه��ودي  مبليون  يقدر  م��ا  وه��ن��اك 
اأ�شواأ  -االإ�شرائيلية يف  الرو�شية  العالقات  اأن  اأي�شاً، خا�شة  قلق  م�شدر 

حاالتها منذ �شنوات. 
من  طلبت  عندما  اإ�شرائيل  يف  غ�شباً  مو�شكو  اأث��ارت  يوليو-متوز،  ويف 
ت�شاعد  التي  اليهودية،  للوكالة  املحلية  املكاتب  ت�شفية  رو�شية  حمكمة 

اليهود على الهجرة، ب�شبب انتهاكات مزعومة للقانون الرو�شي.
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عربي ودويل
ما موقف الناخبني العرب يف انتخابات جتديد الكونغر�س؟

•• و��سنطن-وكاالت

يرقب ال�شارع االأمركي انتخابات التجديد الن�شفي للكونغر�س، التي 
من املقرر اأن جترى يوم 8 نوفمر اجلاري، و�شط ت�شاوؤالت عن موقف 
الناخبني العرب املقيمني يف الواليات املتحدة، بالنظر لالنق�شام الكبر 

بني االأمركيني حول ق�شايا ُملّحة للجميع.
اأع�شاء جمل�س النواب  اأبوابها النتخاب  اأبواب جلان االقراع  و�شتفتح 
 100 اأ�شل  من  نائبا  ال�35  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  وثلث  ال�435، 

نائب.
وال يحتاج اجلمهوريون اإال للفوز ب�6 مقاعد اإ�شافية يف جمل�س النواب، 
يف  الكونغر�س،  باأغلبية  ليحظوا  ال�شيوخ،  جمل�س  يف  اإ���ش��ايف  ومبقعد 
الوقت الذي يرى مراقبون اأن لتلك االنتخابات تاأثرات كبرة يف م�شار 

ال�شلطة االأمركية وقراراتها امل�شتقبلية.
يزيد عن  م��ا  االأم��رك��ي��ني  ال��ع��رب  ع��دد  يتجاوز  ر�شمية،  بيانات  ووف��ق 
3.5 مليون مواطن، ينت�شرون يف العديد من الواليات، يف الوقت الذي 
يركز ثلثهم يف 10 واليات منها نيويورك والعا�شمة وا�شنطن، اإ�شافة 

لكاليفورنيا التي ت�شم اأكر عدد من اجلالية، ثم مي�شيغان.
االنتماءات  ت�شجل  ال  الر�شمية  االإح�����ش��اءات  ك��ون  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ي�شكلون  وال�شوريني  اللبنانيني  ف��اإن  لالأ�شخا�س،  والدينية  العرقية 
الن�شبة االأكر من الكتلة االأمركية العربية، مع وجود عدد كبر من 

االأمركيني اليمنيني والفل�شطينيني والعراقيني وال�شودانيني.
و�شبق اأن اأجرى املعهد العربي االأمركي يف وا�شنطن، خالل االنتخابات 
الرئا�شية ال�شابقة، ا�شتطالعا عن التوجهات الت�شويتية للناخبني من 
اأ�شل عربي، اأظهر اأن قرابة 60 باملئة من امل�شاركني �شوتوا لبايدن، يف 

مواجهة نظره اجلمهوري دونالد ترامب.
�شعيد  االأمركية  بال�شوؤون  املهتم  ال�شيا�شي  واملحلل  االأك��ادمي��ي  وق��ال 
اإن على الرغم من  “�شكاي نيوز عربية”،  �شادق، يف ت�شريحات ملوقع 
كون تاأثر العرب يف االنتخابات االأمركية لي�س كبًرا، وميثلون بني 
احلزب  ي��ج��ذب  م��ا  ع���ادة  لكن  الت�شويتية،  الكتلة  م��ن  باملئة   2 اإىل   1
اأ�شول  من  االأمركيني  اأغلب  جتد  وبالتايل  االأقليات،  الدميقراطي 
عربية بهذا احلزب، وبالتوازي جتد بع�شهم ينتمون للحزب اجلمهوري 

باعتباره ياأخذ موقفا اأكرث ت�شددا من االإ�شالم ال�شيا�شي.
واأ�شاف �شادق اأنَّ الناخب العربي مثله يف تلك االنتخابات مثل الناخب 
االأم���رك���ي، ال���ذي ينظر ب��ع��ني االع��ت��ب��ار اإىل ال��ت��ح��دي��ات ال��داخ��ل��ي��ة يف 
الغذائية والوقود، وزيادة  املواد  اأ�شعار  ارتفاع  املتحدة، خا�شة  الواليات 
فتلك  وبالتايل  اليومية،  حياتهم  على  ذلك  وتاأثر  الت�شخم  معدالت 

مر�شحي  ���ش��وب  الت�شويتي  االجت���اه  تغير  اإىل  ت�شر  ق��د  التحديات 
من  تعقيًدا”  “اأكرث  االنتخابات  تلك  اأن  معتًرا  اجلمهوري،  احل��زب 

املرات املا�شية.
وحزبه  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  �شعبية  اأن  اإىل  ال�شيا�شي  اخل��ب��ر  واأ���ش��ار 
التي عانى منها  االأزم��ات  املا�شية، من جراء  ال�شهور  انخف�شت خالل 
من  وخا�شة  الدولية  ب��الده  مبواقف  تاأثره  نتيجة  االأمركي  املواطن 
احلرب يف اأوكرانيا، وبالتايل تتوقع اأغلب الرجيحات اأن تكون للحزب 
اجلمهوري اأغلبية يف الكونغر�س، مما يعني اأن العامني املقبلني �شيكونان 

اأكرث �شعوبة على بايدن وفريقه يف قراراتهم الداخلية واخلارجية.
وعادة ما يكون اإقبال الناخبني يف انتخابات التجديد الن�شفي اأقل من 
الرئا�شية، بيد اأن هناك واليات متاأرجحة قد حت�شم االأمر، ف�شال عن 

دور الت�شويت املبكر، الذي دعا له احلزب الدميقراطي بكل قوة.

•• �رشم �ل�سيخ-�أ ف ب

ت��ل��ت��ق��ي ح�����وايل 200 دول�����ة  يف 
ال�شيخ يف م�شر يف حماولة  �شرم 
ملكافحة  ج���دي���د  دف�����ع  الإع����ط����اء 
االحرار املناخي وتداعياته التي 
تتاىل يف عامل منق�شم وقلق من 

اأزمات اأخرى متنوعة.
و�شدد االأمني العام لالأمم املتحدة 
االأ�شبوع  غ��وت��ري�����س  ان��ط��ون��ي��و 
املا�شي على اأن الن�شال من اأجل 
موت  اأو  حياة  م�شاألة  “بات  املناخ 
ال���ي���وم ول��ب��ق��اءن��ا غدا”  الأم���ن���ن���ا 
يف  م�شبوقة  غ��ر  في�شانات  م��ع 
متكررة  قيظ  وموجات  باك�شتان 
وحرائق  واأع���ا����ش���ر  اأوروب��������ا  يف 

غابات وجفاف...
واأكد اأن موؤمتر االأطراف ال�شابع 
حول  املتحدة  ل��الأمم  والع�شرين 
ينطلق  ال��ذي��ن  )كوب27(  امل��ن��اخ 
اأن  “يجب  اأ�شبوعني  مل��دة  االأح���د 
ير�شي اأ�ش�س حترك مناخي اأ�شرع 
العقد  واأكرث جراأة راهنا وخالل 
ال��ذي �شيحدد خالله ما  احل��ايل 
املناخ  اأج���ل  م��ن  الن�شال  ك��ان  اإذا 

�شيكون رابحا اأو خا�شرا«.
ويعتزم رئي�س الوزراء الريطاين 
ري�شي �شوناك دعوة زعماء العامل 
اإىل   27 ك��وب  املجتمعني يف قمة 
“عدم الراجع عن وعد” ح�شر 
االحرار العاملي عند 1،5 درجة 

مئوية.
وقال �شوناك يف بيان ن�شره مكتبه 
م�شر  اإىل  توجهه  قبيل  ال�شبت 

التفا�شيل«.
اأك��رم �شفر باك�شتان  وق��ال منر 
ورئي�س  امل���ت���ح���دة  االأمم  ل�����دى 
وهي  +ال�����ش��ني  ال�77  جم��م��وع��ة 
ت�شم  ن����اف����ذة  ت���ف���او����ش���ي���ة  ك��ت��ل��ة 
نامية،  دول�����ة   130 م���ن  اأك�����رث 
حول  ات���ف���اق  اإىل  “التو�شل  اإن 
�شتكون  واالأ���ش��رار  اخل�شائر  اآلية 
مقيا�س جناح كوب27 اأو ف�شله«.

واأك������د اأك������رم خ����الل م��ق��اب��ل��ة مع 
“االإرادة  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك���ال���ة 

ت�شنع املعجزات«.
اآلية  اإق����رار  ح��ول  وث��م��ة غمو�س 
“اخل�شائر  ل���ت���م���وي���ل  خ���ا����ش���ة 
واالأ�شرار” اأو حول هدف جديد 
دوالر  مليار  املئة  مبادرة  ملوا�شلة 
وق�����ال   .2025 م�����ن  اع����ت����ب����ارا 
مفاو�س  روب���رت�������ش���ون  م��ي�����ش��اي 
ال������دول اجل���زري���ة ال�����ش��غ��رة اإن 
مبليارات  “تعد  التمويل  حاجات 
ي�شتحيل  ان��ه  “ معترا  املليارات 
القطاع  دون  م���ن  ذل����ك  حت��ق��ي��ق 

اخلا�س.
على  اأي�����ش��ا  االأ����ش���واء  و�شت�شلط 
تعهدات القطاع اخلا�س مع ن�شر 
ت��ق��ري��ر مل��ج��م��وع��ة خ����راء االأمم 
املعاير  حت��دي��د  املكلفة  امل��ت��ح��دة 
الكربوين  اأه��داف احلياد  لتقييم 
ل���ل�������ش���رك���ات وامل�������دن ف�����ش��ال عن 

املناطق وامل�شتثمرين.
املا�شي  وقال غوتري�س االأ�شبوع 
يتحمل  اأن  ل��ل��ع��امل  مي��ك��ن  “ال 
م��زي��دا م��ن ال��غ�����ش��ل االأخ�����ش��ر اأو 

التحركات الزائفة اأو املتاأخرة«.

“عندما   27 ك��وب  يف  للم�شاركة 
العام  غال�شكو  يف  العامل  اجتمع 
ال��������دول على  ات���ف���ق���ت  امل����ا�����ش����ي، 
ملعاجلة  تاريخية  طريق  خريطة 
 )...( الكارثي  املناخي  االح��رار 
من املهم اأكرث من اأي وقت م�شى 

الوفاء بهذا الوعد«.
تغر  “مكافحة  اأن  واأ������ش�����اف 
اأم��ر �شحيح  امل��ن��اخ لي�شت جم��رد 
اأ�شا�شي  اأم����ر  ه���و  ب���ل  اأخ���الق���ي���ا، 
امل�شتقبل”،  يف  واأمننا  الزده��ارن��ا 
م���ت���ح���دث���ا ع�����ن ع�����واق�����ب ال���غ���زو 
على  الأوك�������ران�������ي�������ا  ال������رو�������ش������ي 
اإم�����دادات ال��ط��اق��ة واحل��اج��ة اإىل 
الوقود  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادن��ا  “اإنهاء 

االأحفوري«.
وتابع �شوناك “علينا امل�شي قدما 
االنتقال  يف  واأك���ر  اأ���ش��رع  ب�شكل 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  اإىل 
اململكة  تكون  اأن  على  و�شاأحر�س 

اإىل   ،2020 من  اعتبارا  �شنويا 
االنبعاثات  خلف�س  اجلنوب  دول 
التغر  ل��ت��داع��ي��ات  واال���ش��ت��ع��داد 
وتطالب  بعد.  تنجز  مل  املناخي، 
دول اجلنوب كذلك بتمويل اإ�شايف 
واالأ�شرار”  “للخ�شائر  مكر�س 

التي تكبدتها اإىل االآن.
متحفظة  املتطورة  ال��دول  اأن  اإال 
ج���دا ع��ل��ى ه���ذه االآل���ي���ة واكتفت 
بفتح  ب���ال���ق���ب���ول  امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام 
“حوار” حول امل�شاألة مقرر حتى 
اأن  ي��ت��وق��ع  ل��ك��ن   .2024 ال��ع��ام 
ادراج  على  امل��واف��ق��ة  اإىل  ت�شطر 
امل�شاألة ر�شميا على جدول اأعمال 

موؤمتر �شرم ال�شيخ.
املمثل  امل���ج���د  اأب������و  وائ������ل  وق������ال 
اخل���ا����س ل��ل��رئ��ا���ش��ة امل�����ش��ري��ة يف 
على  اجل��م��ي��ع  “يتفق  كوب27 
�شبيل حلل  اإيجاد  القول بوجوب 
ذل����ك. ل��ك��ن ت��ك��م��ن ال�����ش��ع��وب��ة يف 

امل�شوؤولة  وغ��از،  ونفط  فحم  من 
ال�شيا�شات  وم���ع  االح�����رار.  ع��ن 
اإىل  العامل  يتجه  راهنا  املعتمدة 
زيادة قدرها 2،8 درجة مئوية يف 

احلرارة وهو م�شتوى كارثي.
املناخ  الن  غ���وت���ري�������س  واأ�����ش����ف 
اإىل امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة يف  ت���راج���ع 
جائحة  ب�شبب  االأول���وي���ات  �شلم 
اأوكرانيا  كوفيد-19 واحلرب يف 
واالأزم�����ات االق��ت�����ش��ادي��ة وازم���ات 

الطاقة والغذاء.
األ�������دن م���ي���ر م����ن مركز  وق������ال 
واملتابع  “اإي3جي”  االب���ح���اث 
مل����ف����او�����ش����ات امل�����ن�����اخ م���ن���ذ ف���رة 
مراحل  عرفنا  اأن  “�شبق  طويلة 
مثل  ال�شابق”  يف  ج��دا  م�شحونة 
ان�����ش��ح��اب ال����والي����ات امل��ت��ح��دة يف 
ع��ه��د دون��ال��د ت��رام��ب م��ن اتفاق 
مل  “لكن  م�شيفا  للمناخ  باري�س 
اأن راأي��ت �شيئا من هذا  ي�شبق يل 

التغير  ه���ذا  طليعة  يف  امل��ت��ح��دة 
انبعاثات  خف�س  ينبغي  العاملي«. 
 %  45 بن�شبة  ال��دف��ي��ئ��ة  غ����ازات 
بحلول العام 2030 يف حماولة 
املناخي ب1،5  االح��رار  حل�شر 
درجة مئوية مقارنة باحلقبة ما 
قبل ال�شناعية، وهو اأكرث اأهداف 

اتفاق باري�س للمناخ طموحا.
للدول  احلالية  التعهدات  ان  اإال 
االت����ف����اق يف حال  ع��ل��ى  امل���وق���ع���ة 
ارتفاع  اإىل  ���ش��ت��وؤدي  اح��رام��ه��ا، 
% ما ي�شع  5 و10  ي��راوح بني 
ال���ع���امل ع��ل��ى م�����ش��ار ي��ف�����ش��ي اإىل 
ارتفاع احلرارة 2،4 درجة مئوية 
ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ال���ق���رن احل����ايل. 
وه�������ذا االأم���������ر ب���ع���ي���د ج������دا عن 
باري�س  التفاق  الرئي�شي  الهدف 
فيها  ب��داأ  التي  باحلقبة  مقارنة 
االن�������ش���ان ي�����ش��ت��خ��دم ع��ل��ى نطاق 
وا�شع م�شادر الطاقة االأحفورية 

يف حمطة �شريعة يف 11 ت�شرين 
التعاون  بينما  ال��ث��اين-ن��وف��م��ر 
حيوي بني اأكر دولتني ملوثتني 
يف العامل اللتني ت�شهد عالقتهما 
قد  اأن���ه���م���ا  اإال  ����ش���دي���دا.  ت���وت���را 
االأ�شبوع  يف  ب�����ايل  يف  ي��ل��ت��ق��ي��ان 
التايل على هام�س قمة جمموعة 

الع�شرين.
ودول جمموعة الع�شرين م�شوؤولة 
االن���ب���ع���اث���ات  % م����ن   80 ع����ن 
العامل  دول  اأغنى  اأن  اإال  العاملية 
م�شوؤولياتها  حتمل  بعدم  متهمة 
على �شعيد االأهداف وامل�شاعدات 

اإىل الدول النامية كذلك.
و�شيكون ا�شتياء اأفقر دول العامل 
غر امل�شوؤولة عن االحرار لكنها 
اأك���رثه���ا ع��ر���ش��ة ل��ت��داع��ي��ات��ه، يف 

�شلب موؤمتر كوب27.
برفع  ال�������ش���م���ال  دول  ف�����وع�����ود 
اإىل مئة مليار دوالر  م�شاعداتها 

باأنه  ما يح�شل  وا�شفا  القبيل” 
هذه  ظ��ل  يف  امل��ث��ل��ى«.  “العا�شفة 
االأج�����واء ورغ���م ال��ت��ع��ه��دات التي 
غال�شغو،  يف  كوب26  يف  قطعت 
وح���ده���ا ح�����واىل ع�����ش��ري��ن دول���ة 
االأمم  اأهدافها فيما تقول  رفعت 
موثوقا”  م�شار  “ال  اإن  املتحدة 
بح�شر  املتمثل  ال��ه��دف  لتحقيق 

االحرار ب�1،5 درجة مئوية.
كوب27  م����وؤمت����ر  اف���ت���ت���اح  ب���ع���د 
يف م�����ش��ر االأح�������د، ي��ل��ت��ق��ي اأك���رث 
ال������دول  ق��������ادة  م�����ن   120 م�����ن 
واحل�����ك�����وم�����ات ي����وم����ي االث���ن���ني 
�شاأنها  م���ن  ق��م��ة  يف  وال���ث���الث���اء 
اإعطاء دفع لهذه املفاو�شات التي 

ت�شتمر اأ�شبوعني.
الرئي�س  ال���ق���م���ة  ع����ن  وي���غ���ي���ب 
حني  يف  جينبينغ،  �شي  ال�شيني 
جو  االأم��رك��ي  الرئي�س  يح�شر 
ال�شيخ  ���ش��رم  م��وؤمت��ر  اإىل  ب��اي��دن 

 و�صط عامل منق�صم وقلق من اأزمات اأخرى متن�عة

انطالق موؤمتر كوب 27 لإحياء الن�سال من اأجل املناخ 

منعت 35 مهاجرا اآخرين

اإيطاليا ت�سمح للقا�سرين واملر�سى مبغادرة �سفينة اإنقاذ 
•• روما-�أ ف ب

باإنزال  االأح���د  اإي��ط��ال��ي��ا  �شمحت   
�شفينة  من  واملر�شى  القا�شرين 
لكنها  االأمل���اين  العلم  ترفع  اإن��ق��اذ 
رجال   35 ل�����  ال�������ش���م���اح  رف�������ش���ت 
ال�شفينة،  مب��غ��ادرة  البالغني  م��ن 
ح�����ش��ب��م��ا اأع���ل���ن���ت م��ن��ظ��م��ة غر 

حكومية.
ماتيو  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  وك������ان 
ق����ال يف وقت  ق���د  ب��ي��ان��ت��ي��دو���ش��ي 
“ي�شتوفون”  ال  الذين  اإن  �شابق 
ال�شروط �شيتعني عليهم “مغادرة 
املياه االإقليمية” يف وقت نا�شدت 
ث���الث ���ش��ف��ن اإن���ق���اذ اأخ����رى روما 
ميناء  ب��ال��ر���ش��و يف  ل��ه��ا  ال�����ش��م��اح 

اآمن.
فايكينغ  اأو����ش���ن  ال�����ش��ف��ن  وحت��م��ل 
وج��ي��و ب��ارن��ت�����س وراي�����ز اأب�����وف ما 

جمموعه 900 مهاجر.
ثالثة  اإن����زال����ه����م،  مت  م���ن  واأول 
ال�شفينة  م��ن  وط��ف��ل،  ق��ا���ش��رات 
كاتانيا  ميناء  يف  وان  هيومانيتي 
وتالهم  االأح���د،  مبكرة  �شاعة  يف 
ث��الث��ة ق��ا���ش��ري��ن ذك����ور، ع��ل��ى ما 
لدى  االإعالمية  امل�شوؤولة  ذك��رت 
منظمة “اإ�س اأو اإ�س هيومانيتي” 
بيرا كري�شت�شوك لوكالة فران�س 

بر�س.
ممن  ال��ذك��ور  للبالغني  �ُشمح  ث��ّم 
طبية،  م�����ش�����������ت��ن��دات  ي���ح���م���ل���ون 

بالنزول من ال�ش�������فينة.
 144 اإن����زال  ت�������م  امل��ج��م��وع  ويف   

�شخ�شا.
االإيطالية  ال�����ش��ل��ط��ات  وك����ان����ت 
ق��د ط��ل��ب��ت م��ن ه��ي��وم��ان��ي��ت��ي وان 
التوجه اإىل امليناء يف �شقلية، دون 
ومل  اآم��ن��ا.  ميناء  لها  ت�شمن  اأن 
منها  �شُيطلب  اإذ  م��ا  بعد  يت�شح 

املغادرة.

زوارقهم”  غ���رق���ت  م���ه���اج���ري���ن 
القانون  ينتهك  ذل��ك  اأن  معترا 

الدويل.
وقال اإن حكومة جورجيا ميلوين 
تعامل  امل����ت����ط����رف����ة  ال���ي���م���ي���ن���ي���ة 
الأ�شخا�س  امل��ت��ع��ب��ة  “االأج�شاد 
غرقت زوارقهم، واملنهكني اأ�شا�شا 
وال�شدمة  والتعب  ال��رد  ب�شبب 

والتعذيب ... بو�شفهم اأ�شياء«.
مت  “اإذا  ت����وي����ر  ع����ل����ى  وك����ت����ب 
امل���ت���ب���ق���ني ...  ال���ن���اج���ني  رف���������س 
ال���ق���رار يف جميع  ���ش��ن��ط��ع��ن ه���ذا 
الوزير  وق��ال  املخت�شة«.  الهيئات 
بيانتيدو�شي ال�شبت اإن املهاجرين 
بالنزول  ل��ه��م  ُي�شمح  ل��ن  ال��ذي��ن 
“تهتم  اأن  ينبغي  ال�شفينة،  م��ن 
بهم الدول التي ترفع علمها” يف 
اإ�شارة اإىل االأع��الم الوطنية التي 

ترفعها ال�شفن لدى اإبحارها.
وترفع �شفينتان، هما “هيومانيتي 
التابعة  اأبوف”  و”رايز  وان” 
اليفالين،  اخل���ري���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 

العلم االأملاين.
اأو�شن  االأخ����ري����ان،  وال�����ش��ف��ي��ن��ت��ان 
“اإ�س  ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  فايكينيغ 
و”جيو  ميديترانيه”  اإ�����س  اأو 
اأطباء  ملنظمة  التابعة  بارنت�س” 
ب�����ال ح���������������������������دود، م�������ش���ج���ل���ت���ان يف 

الرنوج.
وقالت وزارة اخلارجية الرنوجية 
“اأي  ت��ت��ح��م��ل  اإن���ه���ا ال  اخل��م��ي�����س 
اأنقذتهم  الذين  عن  م�شوؤولية” 
�شفن خا�شة ترفع العلم الرنوجي 

يف البحر املتو�شط.
“مذكرة”  يف  اأمل���ان���ي���ا  و�����ش����ددت 
دبلوما�شية بعثت بها اإىل اإيطاليا 
اخل���ري���ة  اجل���م���ع���ي���ات  اأن  ع���ل���ى 
اإنقاذ  يف  م��ه��م��ا  اإ���ش��ه��ام��ا  “تقدم 
روما  م��ن  وطلبت  النا�س”  حياة 

“م�شاعدتهم يف اأ�شرع وقت«.

من  املنطلقة  امل��ه��اج��ري��ن  ق���وارب 
�شمال اإفريقيا اإىل اأوروبا.

املنتمي  ال����رمل����ان  ع�����ش��و  ون������دد 

االإيطالية  احل���ك���وم���ة  ت���ع���ه���دت 
اليمينية التي اأدت اليمني ال�شهر 
ملنع  االإج�����راءات  ت�شديد  امل��ا���ش��ي، 

�شوماروهو،  بكر  اأب��و  للمعار�شة 
وال����ذي ك���ان ح��ا���ش��را ل���دى نزول 
بني  ب”االختيار  امل���ه���اج���ري���ن، 

 ت�سرر �سّد كاخوفكا يف خري�سون بعد �سربة اأوكرانية 

 �سنغافورة تر�سد رجاًل اخرتق العقوبات على كوريا ال�سمالية 

•• مو�سكو-�أ ف ب

اأعلنت اأجهزة الطوارئ يف املناطق التي حتتلها مو�شكو 
يف  اال�شراتيجي  كاخوفكا  �شد  اأن  االأح��د  اأوكرانيا،  يف 
منطقة خر�شون التي ت�شيطر عليها رو�شيا حلقت به 
“اأ�شرار” جراء �شربة اأوكرانية، ح�شبما ذكرت وكاالت 
اأنباء رو�شية. ونقلت وكاالت االأنباء عن اأجهزة الطوارئ 
اأن “اليوم عند ال�شاعة 10،00 )08،00 ت غ( اأطلقت 
�شتة �شواريخ هيمار�س. اأ�شقطت وحدات الدفاع اجلوي 
خم�شة �شواريخ واأ�شاب �شاروخ اأحد اأقفال �شد خاكوفا 

الذي حلقت به اأ�شرار«.
حذرت اأوكرانيا يف االأ�شابيع القليلة املا�شية من اأن قوات 
للت�شبب  اال�شراتيجية  املن�شاأة  ن�شف  تعتزم  مو�شكو 
م�شوؤول  عن  نوفو�شتي  ري��ا  وكالة  نقلت  ثم  بفي�شان. 

•• �سنغافورة-�أ ف ب

قالت ال�شرطة يف مدينة �شنغافورة اإن رجل اأعمال �شنغافوريا 
كوريا  على  عقوبات  خلرقه  املتحدة  الواليات  لدى  مطلوبا 
ال�شمالية موجود حاليا يف �شنغافورة حيث يخ�شع للتحقيق. 
وذك�����رت ال�����ش��رط��ة يف ب��ي��ان��ه��ا اأن���ه���ا ط��ل��ب��ت ت��و���ش��ي��ح��ات من 
الذي  بالتحقيق  واأبلغتها  املكافاأة  ب�شاأن  االأمركية  نظرتها 
اأن  اإىل  بيان  يف  ال�شرطة  واأ�شارت  املحلية.  ال�شلطات  جتريه 
“كويك موجود حاليا يف �شنغافورة«. تعهدت  الرجل املدعو 

حملي معني من مو�شكو اأن االأ�شرار لي�شت “خطرة«. 
املعينة من مو�شكو يف مدينة  االإدارة  امل�شوؤول يف  وق��ال 
نوفايا املجاورة ر�شالن اأغاييف للوكالة “كل �شيء حتت 
الرئي�شية،  اجلوية  لل�شربات  الت�شدي  مت  ال�شيطرة. 
اأ�شاب �شاروخ )ال�شّد( لكنه مل يلحق اأ�شرارا خطرة«.

الكهرمائي  كاخوفكا  �شد  على  مو�شكو  ق��وات  �شيطرت 
املياه  ال�شد  اأوكرانيا يف بداية الهجوم. ويوؤمن  بجنوب 

للقرم التي �شمتها مو�شكو.
واتهم الرئي�س االأوكراين فولودمير زيلين�شكي القوات 

الرو�شية بالتخطيط لن�شفه للت�شبب بفي�شان مدمر.
وعند منبع يقع خزان كاخوفكا على نهر دنير. وتبلغ 
كييف  وقالت  املياه.  من  مكعب  كلم   18 اخل��زان  �شعة 
نطاق  على  “كارثة  ي�شبب  اأن  ميكن  ال�شد  في�شان  اإن 

هائل” ودعت اإىل ن�شر بعثة دولية يف منطقته.

م��الي��ني دوالر   5 ت��ق��دمي  االأم��رك��ي��ة اخلمي�س  اخل��ارج��ي��ة 
للح�شول على معلومات عن رجل االأعمال كويك كي �شينغ، 
اإياه بت�شليم �شحنات وقود عدة اإىل كوريا ال�شمالية،  متهمة 
اإ�شافة اإىل غ�شل االأموال عر �شركات وهمية. اأ�شدر املدعون 
ن��ي��وي��ورك م��ذك��رة توقيف بحق ك��وي��ك عام  ال��ف��درال��ي��ون يف 
2021 بعد عام على احتجاز كمبوديا اإحدى ناقالته ام/تي 
انتهاكات  ب�شبب  املتحدة  الواليات  بناء على طلب  كوريج�س 
�شركة  عاما” مي��ل��ك   62“ وك��وي��ك  ل��ل��ع��ق��وب��ات.  م��زع��وم��ة 

ال�شحن Swanseas ومقرها �شنغافورة.
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املال والأعمال

•• دبي-و�م: 

اأع����ل����ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م���ك���ت���وم بن 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد 
ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
املالية، رئي�س مركز  ال��وزراء وزي��ر 
دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، اأم�����س اإطالق 
املالية”،  للتكنولوجيا  دب��ي  “قمة 
5000 من  اأك���رث م��ن  مب�����ش��ارك��ة 
��ّن��اع ال��ق��رار ووا�شعي  اخل���راء و���شُ
واملنطقة  دب������ي  يف  ال�������ش���ي���ا����ش���ات 
م�شتقبل  م��الم��ح  لر�شم  وال��ع��امل، 

القطاع املايل العاملي. 
ترجم  ال��ق��م��ة  اأن  ���ش��م��وه  واأك������د 
ال�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي���ة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”،  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
عاملي  م���رك���ز  اإىل  دب�����ي  ب��ت��ح��وي��ل 
ل��الب��ت��ك��ار وت��اأك��ي��د اإ���ش��ه��ام��ه��ا كقوة 
اإي��ج��اب��ي ملمو�س  ت��اأث��ر  ذات  دف���ع 
للقطاع  واع��د  م�شتقبل  تطوير  يف 

املايل على م�شتوى العامل. 
وق��������ال ����ش���م���وه “ اأدرك�����������ت دول�����ة 

تنامي  مبكر  وق��ت  منذ  االإم�����ارات 
وتاأثرها  املالية  التكنولوجيا  دور 
امل�شهد  م��الم��ح  ت��غ��ي��ر  ال��ك��ب��ر يف 
ال��ع��امل��ي ل��ل��خ��دم��ات امل���ال���ي���ة، ومن 
تر�شيخ  اإىل  ال����دول����ة  ب������ادرت  ث���م 
القيام  م��ن  متكنها  ال��ت��ي  االأ���ش�����س 
تطوير  يف  ف���ّع���ال  اإي���ج���اب���ي  ب�����دور 
واإعادة ت�شكيل مالمح هذا القطاع 
احليوي ودعم قدرته على النمو... 
الت�شريعية  االأط���ر  دب��ي  واأوج����دت 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
كمحور  مكانتها  لتعزيز  ال��الزم��ة 

عاملي للخدمات املالية املتطورة«. 
واأ����ش���اف ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
حم��م��د “ جن���ح م��رك��ز دب���ي املايل 
العاملي على مدار �شنوات يف تقدمي 
لل�شركات  حقيقية  م�شافة  قيمة 
وعّزز  العاملية،  املالية  واملوؤ�ش�شات 
اإ���ش��ه��ام��ات دب���ي ك��الع��ب م��وؤث��ر يف 
تطوير القطاع املايل عاملياً بتهيئة 
موؤ�ش�شاته  لنمو  ال��داع��م��ة  البيئة 
جهود  واأثمرت  اأعمالها..  وازده��ار 
امل���رك���ز يف ا���ش��ت��ق��ط��اب اأه����م واأب����رز 
املايل  االب��ت��ك��ار  وخ���راء  موؤ�ش�شات 

االقت�شادات ب�شورة عامة. 
وي�������ش���م امل����رك����ز ب���اع���ت���ب���اره اأك����ر 
التكنولوجيا  ل�����ش��رك��ات  ح��ا���ش��ن��ة 
امل���ال���ي���ة واالب����ت����ك����ار، وال���ت���ي متثل 
جزءاً من �شوق التكنولوجيا املالية 
العاملي املُقّدر قيمته مبا يزيد على 
يف  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليار   135.9
املتوقع  2021، يف ح��ني م��ن  ع��ام 
اأن ينمو هذا ال�شوق مبعدل �شنوي 
الفرة  خ����الل   11.9% ق�����دره 
اإىل   2022 ع������ام  م����ن  امل����م����ت����دة 
نحو  اإىل  حجمه  لي�شل   2027
اأمريكي  دوالر  م��ل��ي��ار   266.9

 . بحلول العام 2027 
�شعادة  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
ك����اظ����م، حم���اف���ظ مركز  ع��ي�����ش��ى 
قمة  “ �شتكون  العاملي  امل���ايل  دب��ي 
مبثابة  امل��ال��ي��ة  للتكنولوجيا  دب���ي 
نحو  مهمة  وخطوة  فارقة  عالمة 
حتقيق النمو املاأمول للقطاع املايل 
مع  ع��ام،  ب�شكل  العاملي  واالقت�شاد 
ا�شتقطاب احلدث حل�شد مميز من 
و�شركات  البنكي  ال��ق��ط��اع  خ���راء 
وممثلي  امل���ال���ي���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

دبي  مركز  يف  املالية  التكنولوجيا 
تنظيمه  مت  ال���ذي  العاملي”  امل���ايل 
مب�شاركة  امل��ا���ش��ي،  يونيو  �شهر  يف 
وا���ش��ع��ة ���ش��ّم��ت اأك���رث م��ن 1500 
التكنولوجيا  يف  متخ�ش�شة  �شركة 

ورواد االأعمال.. نثق اأن انعقاد قمة 
التكنولوجيا املالية يف دبي �شيكون 
له اأثره الوا�شح يف ر�شد مزيد من 
التكنولوجيا  لقطاع  النمو  فر�س 
اآف���اق جديدة  ث��م فتح  وم��ن  املالية 
العاملي  امل��ايل  القطاع  اأم���ام  للنمو 

عموماً«. 
“مركز  ال��ق��م��ة  تنظيم  و���ش��ي��ت��وىل 
املايل  امل��رك��ز  العاملي”،  امل��ايل  دب��ي 
ال�شرق  منطقة  يف  ال��رائ��د  العاملي 
اآ�شيا  االأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
2023، مبركز  8-9 مايو  يومّي 
دبي،  ج��م��را يف  م��وؤمت��رات مدينة 
م�شاركة  احل�����دث  ���ش��ي�����ش��ه��د  ف��ي��م��ا 
�شناعة  رم���وز  اأه���م  م��ن  جمموعة 
املال ملناق�شة جملة من املو�شوعات 
امل���ل���ّح���ة وال����ت����ي ���ش��ي��ط��رح��ون من 
خ��الل��ه��ا روؤاه�����م واأف���ك���اره���م حول 
بالقطاع،  املحيطة  التحديات  اأبرز 
عليها،  للتغلب  ال��الزم��ة  واحل��ل��ول 
ور���ش��د ال��ف��ر���س ال��ت��ي مي��ك��ن من 
االإيجابي  ال��ت��اأث��ر  زي����ادة  خ��الل��ه��ا 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة ����ش���واء على 
على  وكذلك  ال�شركات  اأو  االأف���راد 

ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م���ن جميع 
الإحراز  معاً  للعمل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
اخلدمات  ملمو�س يف جمال  تقدم 
املالية الرقمية، وهو الهدف الذي 
ي��وا���ش��ل م��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي 
ب���دور ري���ادي يف حتقيقه«.   ال��ق��ي��ام 
ال�شتة  االأ���ش��ه��ر  “ �شهدت  واأ���ش��اف 
ق��وي��اً يف  2022 من��واً  االأوىل م��ن 
املالية  التكنولوجيا  �شركات  اأع��داد 
دبي  م��رك��ز  يف  امل�شجلة  واالب��ت��ك��ار 
ارتفاعاً  حم��ق��ق��ة  ال���ع���امل���ي  امل�����ايل 
مبعدل %23 على اأ�شا�س �شنوي.. 
وي�������ش���م امل����رك����ز ال����ي����وم اأك������رث من 
هذا  يف  متخ�ش�شة  ���ش��رك��ة   600
القطاع،  تطوير  يف  ت�شهم  امل��ج��ال 
النمو  تعزيز  يف  دوره��ا  عن  ف�شاًل 
االق��ت�����ش��ادي ل��دول��ة االإم�������ارات... 
باملزيد  ل��ل��رح��ي��ب  نتطلع  ون��ح��ن 
القطاع  يف  املوؤثرين  ال�شركاء  من 
دبي  اإىل  القادمني  واالبتكار  املايل 
م��ن ح���ول ال���ع���امل، ون��ح��ن بدورنا 
متكني  �شبيل  يف  ج��ه��داً  ن��دخ��ر  ال 
�شركائنا من الو�شول اإىل الفر�س 
اأ�شواق  ب��ه��ا  ال��ت��ي حت��ف��ل  ال���واع���دة 

وموؤ�ش�شات  واالب����ت����ك����ار  امل���ال���ي���ة 
اال�شتثمار الرائدة والبنوك و�شّناع 
اخلدمات  و����ش���رك���ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
الداعمة  العوامل  ملناق�شة  املالية، 

لنمو قطاع اخلدمات املالية. 

دبي  “قمة  وت�����ش��ع��ى  امل���ن���ط���ق���ة«.  
للخروج  املالية”  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تقارير  م����ن  م���ل���م���و����ش���ة  ب���ن���ت���ائ���ج 
وا�شراتيجيات وخطط عمل لر�شم 
مل�شتقبل  وا���ش��ح��ة  خ��ارط��ة ط��ري��ق 
و�شتت�شمن  العاملي.  امل��ايل  القطاع 
اأجندة القمة �شل�شلة من اجلل�شات 
املُعّمقة حول  احلوارية والنقا�شات 
حماور مهمة من اأبرزها: م�شتقبل 
قطاع التكنولوجيا املالية، التمويل 
املدمج والتمويل املفتوح، باالإ�شافة 
الويب  وت��ق��ن��ي��ات  اال���ش��ت��دام��ة  اإىل 

3.0 واالأ�شول الرقمية. 
و�شتتيح القمة فر�شة مثالية اأمام 
يف  عاملة  �شركة   100 م��ن  اأك���رث 
لعر�س  املالية  التكنولوجيا  قطاع 
اأح�������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات واالب����ت����ك����ارات 

املتخ�ش�شة يف هذا املجال. 
التي  االأوىل  امل�������رة  ه������ذه  وت����ع����د 
االإم������ارات  دول����ة  ف��ي��ه��ا  ت�شت�شيف 
القدر من  بهذا  عاملياً  ودب��ي حدثاً 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  االأه��م��ي��ة 
امل����ال����ي����ة، ف��ي��م��ا ي���وؤ����ش�������س احل����دث 
“اأ�شبوع  ل���  املتحقق  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى 

مكتوم بن حممد ُيعلن اإطالق قمة دبي للتكنولوجيا املالية 

واالإمارات  دبي  اإمارة  باحتياجات 
العربية املتحدة”. 

واأ�شار بهروزيان اإىل التوا�شل مع 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات  العديد من 
عقد  اإىل  اإ����ش���اف���ة  االأك����ادمي����ي����ة 
للم�شاركني  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ور�����س   4
الطلبات  تقييم  وبعد  املحتملني، 
النهائيني  امل��ر���ش��ح��ني  واخ���ت���ي���ار 
واإعالن اأ�شمائهم، �شيجرى تقييم 
خالل  م��ن  النهائيني  امل�شاركني 
اختبارات عملية وعرو�س مرئية 
اإعالن  اأن يكون  العام املقبل على 
فعاليات  خ��الل  الفائزين  اأ�شماء 
ذاتي  للتنقل  العاملي  دبي  موؤمتر 

القيادة 2023. 
يف  امل�����ش��ارك��ة  ب����اب  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
ذاتي  للتنقل  العاملي  دب��ي  حت��دي 
القيادة قد اأغلق يف 31 اأغ�شط�س 
النهائي  امل���وع���د  وه����و   2022
الذي  امل�شاركة  طلبات  ال�شتقبال 
الطلبات  عدد  وبلغ  �شابقاً،  اأعلن 
الرائدة  ال�شركات  لفئة  املقدمة 
دول،   8 م���ن  ت��ر���ش��ح  ط��ل��ب   13
ويح�شل الفائز باملركز االأول عن 
فئة ال�شركات الرائدة، على مليون 
 750 مبلغ  على  والثاين  دوالر، 
 250 مبلغ  وه��ن��اك  دوالر،  األ���ف 
لتوقيع  �شتخ�ش�س  دوالر  األ���ف 
للحافالت  ت�شغيلية  جتارب  عقد 
الفائزين  اأح��د  مع  القيادة  ذاتية 
لدعم  ال��رائ��دة  ال�شركات  فئة  يف 
ا�شراتيجية  م�شتهدفات  حتقيق 
ال��ق��ي��ادة، فيما  ذات��ي  دب��ي للتنقل 
لفئة  املقدمة  الطلبات  ع��دد  بلغ 
طلب   14 االأكادميية،  املوؤ�ش�شات 
تر�شح من 8 جامعات يف الدولة، 
االأول،  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  ويح�شل 
دوالر،  األ�����ف   200 م��ب��ل��غ  ع��ل��ى 
الثاين  امل��رك��ز  ���ش��اح��ب  ويح�شل 

على مبلغ 100 األف دوالر.

•• دبي-و�م: 

املدير  اأعلن معايل مطر الطاير 
العام ورئي�س جمل�س املديرين يف 
تاأهل  واملوا�شالت،  الطرق  هيئة 
وعاملية  حم��ل��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة   12
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن حتدي 
دبي العاملي للتنقل ذاتي القيادة، 
يف ف��ئ��ت��ي ال�������ش���رك���ات ال�����رائ�����دة، 
املحلية،  االأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ش�شات 
الثالثة  ال�����������دورة  وخ�������ش�������ش���ت 
ل��ل��ت��ح��دي مل����ح����ور: )احل����اف����الت 

ذاتية القيادة(. 
الدورة  “�شهدت  ال��ط��اي��ر:  وق���ال 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال��ت��ح��دي زي�����ادة يف 
الفئتني،  يف  امل���������ش����ارك����ات  ع�����دد 
الطلبات  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  وق��د 
من  طلباً   27 للتحدي  املتقدمة 
متجاوزاً  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
العدد امل�شتهدف بن�شبة ت�شل اإىل 
%130 لفئة ال�شركات الرائدة، 
وبن�شبة %175 لفئة املوؤ�ش�شات 
االأك����ادمي����ي����ة امل���ح���ل���ي���ة.  واأ�����ش����ار 
قرار  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اأن���ه  اإىل  معاليه 
برئا�شة  العاملية  التحكيم  جلنة 
�شالدوفر  ���ش��ت��ي��ف��ن  ال���دك���ت���ور 
تقنيات  يف  ال����������دويل  اخل�����ب�����ر 
ورئي�س  ال���ق���ي���ادة،  ذات����ي  ال��ت��ن��ق��ل 
العاملي  دب��ي  جلنة حتكيم حت��دي 
تاأهلت �شت  القيادة،  ذاتي  للتنقل 
النهائية  للمرحلة  عاملية  �شركات 
ع����ن ف���ئ���ة ال�������ش���رك���ات ال�����رائ�����دة، 
Adestec من  اأدي�شتك  وهي: 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، و 
 King Long ل�����وجن  ك��ي��ن��ج 
م��ن ال�����ش��ني، واأل��ك�����ش��ن��در ديني�س 
 Alexander Dennis
ونافيا  امل����ت����ح����دة،  امل���م���ل���ك���ة  م����ن 
اأوتو  من فرن�شا، واآي   Navya
وجو�شني  تايوان،  من   iAuto

كما  ف��رن�����ش��ا،  م��ن   Gaussin
للنهائيات  جامعات  �شت  تاأهلت 
االأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ف��ئ��ة  ع��ن 
ج��ام��ع��ة خليفة  وه�����ي:  امل��ح��ل��ي��ة 
واجلامعة  والتكنولوجيا،  للعلوم 
وجامعة  ال�شارقة،  يف  االأمريكية 
هريوت وات، واأكادميية مانيبال 
دبي،  وج��ام��ع��ة  ال��ع��ايل،  للتعليم 

وجامعة بولتون. 
حتدي  “يهدف  ال��ط��اي��ر:  وق����ال 
القيادة  ذات��ي  للتنقل  العاملي  دبي 
التنقل  ا�شتخدام  يف  التو�شع  اإىل 
امل�شتويات،  كل  على  القيادة  ذاتي 
يف  ال���رائ���دة  ال�����ش��رك��ات  وت�شجيع 
مع  التعامل  بهدف  امل��ج��ال،  ه��ذا 
مثل  ح��ال��ي��اً،  القائمة  التحديات 
واالأخ�������ر  االأول  امل����ي����ل  حت������دي 
وجهاتهم  اإىل  ال��رك��اب  ل��و���ش��ول 
املرورية،  واالزدحامات  النهائية، 
م�شتخدمي  ع�����دد  وان���خ���ف���ا����س 
العامة”،  امل���وا����ش���الت  و����ش���ائ���ل 
ذات������ي  ال����ت����ن����ق����ل  اأن  م����و�����ش����ح����ا 

ملوؤ�ش�شة املوا�شالت العامة رئي�س 
اللجنة املنظمة ملوؤمتر دبي العاملي 
للتنقل ذاتي القيادة: “اإن الدورة 
�شهدت  ال���ت���ح���دي  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة 
اإق����ب����ااًل كبراً  ان��ط��الق��ت��ه��ا  م��ن��ذ 
العاملية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  م��ن 
م�شاريعها  ب��ع��ر���س  ل��ل��م�����ش��ارك��ة، 
و�شائل  ط�����رح  يف  وم����ب����ادرات����ه����ا 
عن  معرباً  القيادة،  ذات��ي  للتنقل 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  بتنظيم  ���ش��ع��ادت��ه 
املناف�شة  ل���ه���ذه  وامل����وا�����ش����الت، 
ب��ال�����ش��راك��ة م��ع ج��ه��ات رائ����دة كي 
دبي  حت���دي  م��ن  ال��غ��اي��ة  تتحقق 

للتنقل ذاتي القيادة. 
واأ�شاف: “كان اختيار املتقدمني 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب���ن���اء على 
م�شداقية  اأه��م��ه��ا:  عنا�شر  ع��دة 
اجلهة وروؤيتها امل�شتقبلية ودرجة 
االب���ت���ك���ار وامل�����ه�����ارات واخل�����رات 
البعد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ل��ة،  ذات 
الت�شغيل،  قابلية  م��ن  ال��ت��ج��اري 
وال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة، واالرت���ب���اط 

وح��ق��ي��ق��ة م��ل��م��و���ش��ة ع��ل��ى اأر�����س 
دبي. 

واأو�شح معايل املدير العام ورئي�س 
تخ�شي�س  اأن  امل��دي��ري��ن  جمل�س 
حمور )احلافالت ذاتية القيادة( 

اأ�شا�شية  رك��ي��زة  اأ���ش��ب��ح  ال��ق��ي��ادة 
يف  واأن���ه  الهيئة،  ا�شراتيجية  يف 
���ش��ب��ي��ل ذل���ك ن��ع��م��ل ع��ل��ى اإط���الق 
املبتكرة  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً 

دبي  يف  التنقل  رح���الت  اإج��م��ايل 
القيادة  ذات��ي��ة  ذك��ي��ة  اإىل رح���الت 

بحلول عام 2030. 
اأح���م���د ها�شم  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
التنفيذي  امل����دي����ر  ب����ه����روزي����ان 

ليكون عنوان الدورة الثالثة من 
التحدي، ياأتي يف اإطار جهود هيئة 
تنفيذ  وامل���وا����ش���الت، يف  ال��ط��رق 
الذكي  للتنقل  دبي  ا�شراتيجية 
ذاتي القيادة لتحويل %25 من 

قمة قادة العامل ت�صتعر�ص الي�م جه�د الدول وامل�صار امل�صتقبلي

قمة �سرم ال�سيخ بداية عهد جديد ملواجهة التغري املناخي   :cop27
•• �رشم �ل�سيخ - و�م:

والعامة  االفتتاحية  اجلل�شة  اأك��دت 
 ،»cop27« االأط��راف  ملوؤمتر قمة 
6 نوفمر هو بداية عهد  اأم�س  اأن 
ج��دي��د وت��ن��ف��ي��ذ االت���ف���اق امل����رم يف 
2015 وتعهدات قمة  قمة باري�س 
ال�شيخ هي  2021 و�شرم  غال�شكو 

عهد التنفيذ فالوقت قد حان. 
هناك  اأن  اإىل  اجل��ل�����ش��ة  واأ������ش�����ارت 
جهودا تبذل ملواجهة التغر املناخي 
لكنها لي�شت بالقدر الكاف، مطالبة 
على  ال�����ق�����درة  جن����د  اأن  اجل���م���ي���ع 
ال��رك��ي��ز مل��واج��ه��ة حت��دي��ات التغر 
امل��ن��اخ��ي واأن����ه ع��ل��ى ق���ادة ال��ع��امل يف 
امل�شتقبلي  امل�شار  اليوم �شرح  قمتهم 

ملواجهة التحديات املناخية. 
وك�شفت اجلل�شة عن 24 بلداً قدمت 

يهدد  واقعا  خطراً  اأ�شبح  قد  املناخ 
حياة الب�شر يف كل مكان وجمال«. 

التنمية  اأن منط  اإىل  �شكري  واأ�شار 
ال��ب�����ش��ري��ة منذ  ال���ذي ���ش��ارت عليه 
قاباًل  ي��ع��د  ال�����ش��ن��اع��ي��ة مل  ال���ث���ورة 
ل��ال���ش��ت��دام��ة، داع���ي���اً امل�����ش��ارك��ني يف 
قمة املناخ اأن يثبتوا للعامل اإدراكهم 
االإرادة  وام���ت���الك  ال��ت��ح��دي  ح��ج��م 

ال�شيا�شية ملواجهته. 
ال�شيخ هي  �شرم  قمة  اأن  اإىل  ولفت 
 “ ال�����دول.. وق���ال  ت��ع��ه��دات  لتنفيذ 
املا�شية  القليلة  ال�����ش��ن��وات  ���ش��ه��دت 
وخا�شة  املجتمعات  وع��ي  يف  زي���ادة 
ال�شباب ومنا ب�شكل ملمو�س اهتمام 
ومراكز  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  واإ����ش���ه���ام 
االأب���ح���اث ودور امل����راأة م��ا ي��وؤك��د اأن 
قادة  اأن  اإىل  الفتاً  فر�شة”.  هناك 
لالإعراب  اليوم  �شيتوافدون  العامل 

باالإبقاء على زي��ادة احل��رارة بن�شبة 
1.5 درجة”. 

واأل���ق���ى ���ش��ام��ح ���ش��ك��ري ك��ل��م��ة عقب 
توليه رئا�شة »cop27« قال فيها 
“ كوب 27 احلدث الدويل واالأهم 
 “ م�شيفاً  واالأكر على االإطالق”، 
لنم�شي معا لتحقيق ما ن�شبو اإليه 

وم�شر لن تدخر جهداً«. 
واأ�شاف �شكري “ علينا اأن ن�شتكمل 
عليها  توافقنا  اأه���داف  نحو  امل�شار 
فم�شر  اإليها  ن�شل  ان  الب��د  ونتائج 
م�شرة  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى  ع�����ازم�����ة 

مواجهة التغر املناخي بقوة”. 
ن��ق��ط��ة مميزة  “ م���وؤمت���رن���ا  وت���اب���ع 
وعالمة فارقة يف تاريخ قمة املناخ، 
الطموح  ون����رف����ع  ال���ع���ه���د  وجن������دد 
اأكر  م��ع  اجل��م��اع��ي  العمل  لتعزيز 
حتدي يواجه الب�شرية حالياً فتغر 

احلديثة  ال��درا���ش��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأف��ادت ب��اأن ح��رارة االأر���س �شرتفع 

1.7 درجة مئوية بنهاية القرن. 
وقال “ اأقر بحجم التحديات التي 
ال ت��زال ترب�س بنا والي��زال علينا 
ب��ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��ود وعلينا اأن 
ملواجهة  الركيز  على  القدرة  جند 

حتديات التغر املناخي”. 
ب���دع���م م�شر  “ ����ش���اأق���وم  واأ�����ش����اف 
التمويل  وم�شاألة  امل��ت��ح��دة  واالأمم 
هي احلا�شمة يف جمال عملنا اإما اأن 

ننجح اأو نف�شل”. 
رئي�س  �������ش������ارم  األ�����������وك  واخ����ت����ت����م 
يف نهاية املطاف   «  .. ”cop26“
اأبقى متفائاًل ونحتفل اليوم بالعيد 
الثالثني لقمة االأر�س التي عقدت 
 ،”1992 ج����ان����رو  دي  ري�����و  يف 
القيام  ق��ادرون على  “ اإننا  واأ�شاف 

ال��ت��ح��دي��ث اخل��ا���ش��ة باملناخ  خ��ط��ط 
مطالبة باقي الدول والبالغ عددها 
173 دولة، بتحويل املفاو�شات اإىل 
ارتفاع  م��ن  واحل��د  ملمو�شة  اأف��ع��ال 
درجة   1.5 اإىل  احل�����رارة  درج�����ات 

مئوية. 
و���ش��ه��دت اجل��ل�����ش��ة ان��ت��خ��اب معايل 
م�شر  خارجية  وزي��ر  �شكري  �شامح 

 .»cop27« لرئا�شة
 »cop26« وقال األوك �شارم رئي�س
.. » بفعل التعاون متكنا من التو�شل 
املناخ، ومتكنا  ب�شاأن  مليثاق غال�شكو 
باإحراز تقدم خارج غرف التفاو�س. 
االإبقاء  وهو  بلوغ هدفنا  ميكنا من 
ع��ل��ى زي������ادة ح������رارة االأر�������س 1.5 
اأن  اإىل  م�����ش��را  مئوية”،  درج�����ة 
العاملية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأك��ر 

التزمت باحلياد ال�شفري. 

بجهود  ال���را����ش���خ  ال���ت���زام���ه���م  ع����ن 
مواجهة تغر املناخ. 

واأو���ش��ح اأن��ه على بعد خ��ط��وات من 

اأ�شبوعني  مدار  وعلى  القادة  جتمع 
ن����ب����داأ م���ف���او����ش���ات ت�������ش���اوري���ة وما 
تفاو�شياً  عماًل  لي�س  ب�شدده  نحن 

نخ�شر  واإن��ن��ا  ال��واق��ع  ع��ن  منف�شاًل 
جميعا ًواأن��ه لي�س هناك جمال الأن 

نهدر الوقت. 

�صامح �صكري: م�ؤمترنا عالمة فارقة يف تاريخ قمم املناخ

اإعالن اأ�سماء املوؤ�س�سات والأكادمييات املتاأهلة لنهائيات »حتدي دبي العاملي 2023« 

بور�سة الكويت تغلق على ارتفاع ب�سبب �سعود النفط 
مكافحة كوفيد.

و�شعدت العقود االآجلة خلام برنت 3.99 دوالر، اإىل 98.57 دوالر 
للرميل عند الت�شوية، كما زادت العقود االآجلة خلام غرب تك�شا�س 
 92.61 اإىل  باملئة،  خم�شة  اأي  دوالر،   2.96 االأم��ري��ك��ي  الو�شيط 

دوالر للرميل.
وارتفعت اأ�شهم زين 0.2 باملئة واأجيليتي 1.8 باملئة واملتكاملة 2.7 

باملئة وبيت التمويل الكويتي )بيتك( 1.6 باملئة.
2.6 باملئة واال�شتثمارات الوطنية  كما زادت ا�شهم طران اجلزيرة 

3.9 باملئة وعقارات الكويت 2.9 باملئة.
ال�شناعات  وجمموعة  للبروكيماويات  القرين  �شهما  هبط  بينما 

الوطنية القاب�شة 0.4 باملئة.

•• �لكويت-رويرتز:

موؤ�شر  �شعد  اإذ  ارت��ف��اع،  على  االأح���د  اأم�����س  الكويت  بور�شة  اأغلقت 
ال�شوق االأول 0.95 باملئة، متاأثرا بزيادة �شهدتها اأ�شعار النفط يوم 

اجلمعة.
 0.34 الرئي�شي  وال�شوق  باملئة   0.83 العام  ال�شوق  موؤ�شر  وارتفع 

باملئة والرئي�شي 50 بن�شبة 0.55 باملئة.
باملئة عند  م��ن خم�شة  ب��اأك��رث  ي��وم اجلمعة  النفط  اأ���ش��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 
اأ�شعار الفائدة  الت�شوية، و�شط غمو�س حول الزيادات امل�شتقبلية يف 
االأمريكية، وقرب �شريان حظر من االحتاد االأوروبي للنفط الرو�شي 
لقيود  ال�شني  تخفيف  احتماالت  ينتظرون  امل�شتثمرون  ك��ان  بينما 
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املال والأعمال
وزارة القت�ساد تعتمد برنامج الزمالة املهنية جلمعية الإمارات للمحا�سبني واملدققني

املتقدمني يف الزمالة املهنية مت تطويرها بالتعاون مع جمعية 
 ،)ACCA( الريطانية  املعتمدين  القانونيني  املحا�شبني 
للح�شول  التاأهيلية  ال�شروط  من  جمموعة  ال���وزارة  وح��ددت 

على الزمالة و�شملت:
امل��ت��ق��دم ح��ا���ش��اًل ع��ل��ى م���وؤه���ل ع��ل��م��ي بدرجة  ي��ك��ون  اأن   -  1
اأن  ب�شرط  اآخ��ر  تخ�ش�س  اأي  يف  اأو  املحا�شبة  يف  البكالوريو�س 
اأو  املحا�شبة،  م�شاقات  درا�شية يف  �شاعة   15 يعادل  ما  ي�شتويف 
االحتاد  يف  االأع�شاء  اجلمعيات  من  اأي  ع�شوية  على  حا�شاًل 

الدويل للمحا�شبني.
االإمارات  املفعول جلمعية  �شارية  اأن يكون لديه ع�شوية   -  2
االختبارات  م���ن  الأي  ال��ت��ق��دم  ق��ب��ل  وامل��دق��ق��ني  للمحا�شبني 

املعتمدة.

مهنة  وحت�شني  تطوير  يف  املتوا�شلة  ال���وزارة  جهود  الرنامج 
املحا�شبة والتدقيق واالرتقاء بها يف الدولة ورفع كفاءة وجودة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف���ق  وامل��ال��ي��ة،  املحا�شبية  اخل��دم��ات  ك��اف��ة 
وجمتمع  امل�شتثمرين  ثقة  يعزز  مبا  عاملياً،  املطبقة  واملعاير 
االأعمال  قطاع  وحوكمة  واملحا�شبي  امل��ايل  بالقطاع  االأع��م��ال 
واحلفاظ  الوطني  االقت�شاد  قوة  تر�شيخ  وبالتايل  الدولة،  يف 
�شوء  يف  عاملياً،  املرموقة  واال�شتثمارية  التجارية  مكانته  على 
االإم����ارات  مئوية  وحم����ددات  اخلم�شني  م�شاريع  م�شتهدفات 

.»2071
واأ�شاف معاليه: “ت�شاهم خمرجات الرنامج اجلديد يف دعم 
التخ�ش�شات  خمتلف  م��ن  االإم����ارات  دول��ة  مواطني  وت�شجيع 
زيادة  ي��دع��م  واملحا�شبية، مب��ا  امل��ال��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ل��ل��دخ��ول يف 

ن�شبة التوطني ملهن املحا�شبة والتدقيق املايل يف الدولة خالل 
ت��وج��ه حكومة دول���ة االإم���ارات  ي��ع��زز  ال��ق��ادم��ة، ومب��ا  ال�شنوات 
القطاعني  امل��ه��اري��ة يف  امل��ه��ن  ك��اف��ة  ال��ت��وط��ني يف  ن�شب  ب��رف��ع 
يف  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل  وفق  بالدولة  واخلا�س  احلكومي 

هذا ال�شدد«.
تطويره  مت  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��رن��ام��ج  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
بالتعاون والتن�شيق مع جمعية االإمارات للمحا�شبني واملدققني، 
�شي�شهم يف رفع م�شتوى التاأهيل املهني للمدققني واملحا�شبني، 
الدولة،  يف  املالية  للتقارير  املتكاملة  املنظومة  بناء  وتعزيز 
املحا�شبة  جم��ال  يف  العامل  ي�شهدها  التي  التطورات  ومواكبة 

والتدقيق املايل.
بقبول  اخل��ا���ش��ة  االخ��ت��ب��ارات  اأن  االق��ت�����ش��اد  وزارة  واأو���ش��ح��ت 

•• �أبوظبي- و�م:

اأ�شدرت وزارة االقت�شاد، القرار رقم )2-111( ل�شنة 2022 
امل�شتمر  املهني  والتعليم  املهنية  الزمالة  برنامج  اعتماد  ب�شاأن 
جلمعية االإم��ارات للمحا�شبني واملدققني، بهدف دعم ومتكني 
مواطني دولة االإمارات يف القطاعات املالية واملحا�شبية وزيادة 

ن�شبة التوطني يف املجاالت املحا�شبية خالل ال�شنوات املقبلة.
�شرط  اجلمعية  ل��دى  الزمالة  ع�شوية  اأن  على  ال��ق��رار  ون�س 
���ش��ج��الت مدققي  امل��ح��ا���ش��ب��ني وامل���دق���ق���ني يف  اأ���ش��ا���ش��ي ل��ق��ي��د 
احل�شابات بالوزارة، وذلك بناًء على الالئحة التنفيذية لقانون 

مهنة مدققي احل�شابات.
“يدعم  امل��ري، وزير االقت�شاد:  وقال معايل عبداهلل بن طوق 

ال�ص�ق وفر اأكرث من 200 فر�صة عمل

م�سلم بن حم يفتتح مركز خيمة زمان للت�سوق يف راأ�س اخليمة

هيئة الأوراق املالية وال�صلع ت�صارك يف امل�ؤمتر الـ 47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية »اأي��صك�«

د. مرمي ال�سويدي: ال�ستقرار املايل والتمويل امل�ستدام والأ�سول امل�سفرة والأمن 
ال�سـيرباين وتاأثرياتهـا على الأ�سـواق املاليـة اأبـرز املو�سوعات التي ناق�سها املوؤمتر

وامل�شغلني ومقدمي اخلدمات .
ت�شمل  ال�����ش��وق  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ول��ف��ت   
عرو�شاً  تت�شمن  م��ت��ن��وع��ة،  م��راف��ق 
خمتلفة، ترفيهية وتعليمية متعددة، 
اإ�شافة  وعلمية،  ثقافية  وم�شابقات 
والدخون  ال��ي��دوي��ة  امل�����ش��غ��والت  اإىل 
واالإك�ش�شوارات  واحللويات  والعطور 
املالب�س  الع�شرية من  امل���راأة  ول���وازم 
واملنتجات  التجميل  وم�شتح�شرات 
وال�شيلة  العباية  واأج��ن��ح��ة  اجللدية 

واالحتياجات االأ�شرية كافة. 

 ESG معاير اال�شتدامة البيئية
اأع�شاء اللجنة  Study، كما قام 
بعر�س جتاربهم يف جمال التمويل 
موا�شيع  مناق�شة  ومتت  امل�شتدام. 
اأفريقيا  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل����خ����اط����ر 
وال�شرق االأو�شط وخا�شة املخاطر 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د وباء 
بالو�شع  املتعلقة  واملخاطر  كورنا 
ال�شيا�شي الدويل الراهن، وكيفية 

توحيد  على  والعمل  الهيئات  هذه 
معاير الرقابة. وتعد “االأيو�شكو” 
ال��ع��امل��ي��ة فيما  امل��رج��ع��ي��ة  اجل���ه���ة 
الدولية  امل��ع��اي��ر  ب��و���ش��ع  يخت�س 
املالية.  االأوراق  اأ���ش��واق  جم��ال  يف 
وت�شم املنظمة يف ع�شويتها هيئات 
الرقابة على االأوراق املالية اإ�شافة 
و�شندوق  ال�������دويل  ال���ب���ن���ك  اإىل 
اأ�شواق مالية  ال��دويل وع��دة  النقد 
وموؤ�ش�شات مالية ونقدية خمتلفة 
 200 ع��ن  اأع�شائها  ع��دد  وي��زي��د 
هيئة   115 ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ع�������ش���واً، 
املالية،  االأوراق  على  رقابية  وجهة 
وتتوىل اجلهات الرقابية االأع�شاء 
على  والرقابة  االإ���ش��راف  باملنظمة 
االأ�شواق  من   95% عن  يزيد  ما 

املالية حول العامل.  
ل��ت��ع��زي��ز حماية  امل��ن��ظ��م��ة  وت�����ش��ع��ى 
ثقة  وت�����ع�����زي�����ز  امل���������ش����ت����ث����م����ري����ن 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف ���ش��الم��ة اأ����ش���واق 
تبادل  خ��الل  م��ن  امل��ال��ي��ة،  االأوراق 
املعلومات وتعزيز التعاون يف جمال 
املمار�شات  �شد  والتنفيذ  الرقابة 
جمال  يف  وك��ذل��ك  ال�شليمة،  غ��ر 
االأ�شواق والو�شطاء  االإ�شراف على 

يف االأ�شواق.
تعزيز  ع���ل���ى  اأي���������ش����اً  ت��ع��م��ل  ك���م���ا 
وتعزيز  وتطبيق  و�شع  يف  التعاون 
االل����ت����زام ب��امل��ع��اي��ر امل���ع���رف بها 
دولياً. اإ�شافة اإىل تبادل املعلومات 
واخلرات على ال�شعيدين العاملي 
امل�شاعدة يف  اأج���ل  م��ن  واالإق��ل��ي��م��ي 
وتعزيز  امل��ال��ي��ة،  االأ����ش���واق  تطوير 
وو�شع  لالأ�شواق  االأ�شا�شية  البنية 

الت�شريعات املنا�شبة.

•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر 

افتتح ال�شيخ م�شلم بن حم العامري 
الوطني  اال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي  الإم��ارة 
زمان  خيمة  مركز  حم  بن  جمموعة 
، بح�شور  راأ�س اخليمة  للت�شوق فرع 
النعيمي  م�شبح  علي  حممد  �شعادة 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
و�شناعة راأ�س اخليمة،  ال�شيد حممد 
ال�شيخ  ال�شميلي،  بالكيزي  ح�شن  بن 

خمتلف  من  متنوعة  منتجات  يوفر 
التنوع  اأه���م���ي���ة  اإىل  الف���ت���اً  ال�������دول، 
الزائرين ملركز  املنعك�س على  الثقايف 
�شوق  اأن  النق�س  بن  واأ�شار   . الت�شوق 
“خيمة زمان للت�شوق” يعتر اإ�شافة 

�شملت جميع االأ�شناف باالإ�شافة اإىل 
اأن “خيمة زمان للت�شوق” وفر اأكرث 

من 200 فر�شة عمل .
وبعد االفتتاح جتول ال�شيخ م�شلم بن 
واأق�شام  اأجنحة  على  واحل�شور  ح��م 

ومي����ت����ّد ه�����ذا ال����ف����رع اجل����دي����د على 
م�����ش��اح��ة  اأك�����رث م���ن 25 األ�����ف قدم 
م���رب���ع ع��ل��ى ط��اب��ق��ني ي�����ش��غ��ل مركز 
 110 اخليمة  راأ����س  يف  زم���ان  خيمة 
منتوعة  م��ن��ت��ج��ات  ي��ق��دم��ون  ق�����ش��م��اً 

ال�شوق، وا�شتمع من العاملني اإىل �شرح 
عن املعرو�شات، وما يقدمونه للزوار 
وعاملية.  حملية  ومنتجات  �شلع  م��ن 
القائمني  ب��ج��ه��ود  ح���م  ب���ن  واأ�����ش����اد 
للت�شوق”والذي  زم��ان  “خيمة  على 

نوعية للمراكز التجارية املوجودة يف 
ترفيهياً  م��ت��ن��ف�����ش��اً  ل��ي��م��ث��ل  ال���دول���ة، 
ت�شتقطب  ���ش��ام��ل��ة  ت�����ش��وق  ووج���ه���ة 
وعاملية  حم��ل��ي��ة  جت����اري����ة  ع����الم����ات 
ودعماً للعديد من املزودين املحليني 

ال�شيخ  اخل��اط��ري  �شلطان  بن  ماجد 
���ش��امل ب��ن م�شلم ب��ن ح��م م��دي��ر عام 
بن  عبداهلل  وال�شيخ  حم  بن  مدار�س 
ب��ن النق�س  ب��ن ح��م وحم��ب��وب  م�شلم 

مدير خيمة زمان للت�شوق.

•• �أبوظبي-�لفجر:

�شارك وفد من هيئة االأوراق املالية 
وال�شلع يف اجتماعات املوؤمتر ال�شابع 
الدولية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  واالأرب�����ع�����ني 
“اأيو�شكو«  املالية  االأوراق  لهيئات 
الذي عقد يف مدينة   IOSCO
م��راك�����س ب��امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة. وقد 
تراأ�س وفد الهيئة �شعادة د. مرمي 
بطي ال�شويدي الرئي�س التنفيذي 
للهيئة، و�شارك يف فعاليات املوؤمتر 
الرقابة  هيئات  وم�شوؤولو  روؤ���ش��اء 
ع��ل��ى اأ�����ش����واق امل�����ال االأع�������ش���اء يف 
امل�شوؤولني  كبار  املنظمة وعدد من 
واالقت�شاديني  املاليني  واخل���راء 
االقت�شادية  املوؤ�ش�شات  كريات  يف 

واملالية العاملية.
الهيئة  وف�����د  اأن�������ش���ط���ة  ت�����ش��م��ن��ت 
العام  املوؤمتر  يف  الفاعلة  امل�شاركة 
اللجنة  واج��ت��م��اع��ات  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، 
الرئا�شية، وجلنة االأ�شواق النامية 
املنظمة(،  جل��ان  )اأك���ر  والنا�شئة 
االأو�شط،   وال�شرق  اأفريقيا  وجلنة 
املعنية  الر�شد  جلنة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

مبذكرة التفاهم لالأيو�شكو. 
بحث امل�شتجدات يف �شناعة االأوراق 

املالية
ال�شويدي  د. مرمي  �شعادة  ونوهت 
املوؤمتر اخلم�س  “جل�شات  اأن:  اإىل 
بينها  من  مو�شوعات  ع��دة  بحثت 
االأوراق  ���ش��ن��اع��ة  يف  امل�����ش��ت��ج��دات 
فيها  ميكن  التي  والكيفية  املالية، 
لالأ�شواق املالية من توقع االأزمات 
م�شتقباًل  ملواجهتها  واال���ش��ت��ع��داد 
ب�شكل اأف�شل، وكيف ميكن حتويل 

مت  ح��������ي��������ث  AMERC؛ 
ا�����ش����ت����ع����را�����س امل����وا�����ش����ي����ع ال���ت���ي 
االأيو�شكو  اإدارة  جمل�س  يناق�شها 
وخا�شة  امل���ق���ب���ل  االج����ت����م����اع  يف 
 2023 ل��ل��ع��ام  امل���خ���اط���ر  ت��ق��ري��ر 
ال�شيولة،  خم��اط��ر  اإدارة  وك��ذل��ك 
وال��ت��م��وي��ل امل�������ش���ت���دام، واالأ����ش���ول 
امل�شفرة. وقدمت املجموعة املعنية 
حول  تقريرها  امل�شتدام  بالتمويل 

مواجهة هذه املخاطر.  
وي�شار اإىل اأن منظمة “االأيو�شكو” 
-التي تاأ�ش�شت عام 1983- ت�شعى 
لتعزيز التعاون بني هيئات الرقابة 
معاير  وت��ط��وي��ر  فيها  االأع�����ش��اء 
االأوراق  اأ������ش�����واق  ع���ل���ى  ال���رق���اب���ة 
عادل  ت��داول  على  للحفاظ  املالية 
و���ش��ف��اف وب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، وكذلك 
تبادل املعلومات واخلرات ما بني 

املايل.
جلنة االأ�شواق النامية والنا�شئة

كذلك �شارك وفد الهيئة يف اجتماع 
والنا�شئة؛  النامية  االأ�شواق  جلنة 
جهود  على  االأع�����ش��اء  اط��ل��ع  حيث 
التمويل  بق�شية  امل��ع��ن��ي  ال��ف��ري��ق 
امل�شتدام، وجرى ا�شتعرا�س خارطة 
امل�شتقبلية  التنظيمية  ال��ط��ري��ق 
اعتماد  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
عن  التقارير  رفع  معاير  وتنفيذ 
امل�شتقبل،  يف  ال�����ش��رك��ات  ا���ش��ت��دام��ة 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  وك������ذا 
االأ�شواق النا�شئة يف جمال التمويل 
التغر  م���و����ش���وع  م��ث��ل  امل�������ش���ت���دام 
امل��ن��اخ��ي. واط��ل��ع امل�����ش��ارك��ون على 
الرئي�شة  النتائج  يت�شمن  عر�س 
تطبيق  ع��م��ل��ي��ة  م���راق���ب���ة  ب�������ش���اأن 
م��ع��اي��ر االأي��و���ش��ك��و م��ن 1 اإىل 5 
التي تتعلق باجلهات الرقابية، كما 
بخ�شو�س  املنظمة  تقرير  ناق�شوا 
وجهود  االإن��ف��اذ،  اأدوات  جمموعة 

املنظمة يف برامج بناء القدرات. 
جلنة اأفريقيا وال�شرق االأو�شط

الهيئة  وف����د  اأن�����ش��ط��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
اجتماعات  يف  امل�����ش��ارك��ة  ب��امل��وؤمت��ر 
االأو�شط  وال�����ش��رق  اأف��ري��ق��ي��ا  جلنة 

.EMMoU
املالية  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  اأن  وي��ذك��ر 
الهيئات  طليعة  يف  ت��اأت��ي  وال�شلع 
مذكرة  ع��ل��ى  امل���وق���ع���ة  ال���رق���اب���ي���ة 
التي  االأط����راف  م��ت��ع��ددة  التفاهم 
دول��ي��اً -على جانب  متثل اع��راف��اً 
ك��ب��ر م���ن االأه���م���ي���ة- ي���وؤك���د على 
الت�شريعية  االأط�����ر  م��ت��ان��ة  م���دى 
اأ�شواق املال بالدولة،  والرقابية يف 
على  اإي��ج��اب��اً  –بالتايل-  وينعك�س 
املحلي  امل�����ش��ت��ث��م��ر  ث��ق��ة  م�����ش��ت��وى 
اأ�شواق  واالأج��ن��ب��ي وي��ع��زز ج��اذب��ي��ة 

الدولة لال�شتثمارات اخلارجية. 
د. مرمي  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  وجت���در 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�������ش���وي���دي 
اإىل  ع��م��ل  ب��ورق��ة  ���ش��ارك��ت  للهيئة 
اجلل�شة  يف  امل���ت���ح���دث���ني  ج����ان����ب 
�شاركت  ك��م��ا  االأوىل،  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
العمل  اج���ت���م���اع���ات  م����ن  ع�����دد  يف 
روؤ�شاء  من  ع��دد  مع  عقدتها  التي 
الهيئات الرقابية املناظرة، و�شارك 
احللقات  يف  ك��ذل��ك  ال��ه��ي��ئ��ة  وف����د 
النقا�شية الثالث التي عقدت على 
هام�س االجتماع ال�شنوي للمنظمة 
والتي دارت حول التمويل امل�شتدام 
واالبتكار  االفرا�شية  واالأ���ش��ول 

جديدة  فر�س  اإىل  البيئية  القيود 
اإ�شراك  وك��ي��ف��ي��ة  االأخ�����ش��ر  للنمو 
اجلميع يف ذلك ، وكذا الدور الذي 
امل��ال يف  اأ���ش��واق  ب��ه  اأن تقوم  ميكن 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ا���ش��ئ��ة ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
التعايف بعد تف�شي جائحة كوفيد، 
التطورات  اآخ��ر  ا�شتعرا�س  كما مت 
 Fintech يف التكنولوجيا املالية
وامل��خ��اط��ر اجل��دي��دة ال��ت��ي جتلبها 
بالعمالت  االأم������وال  غ�����ش��ي��ل  م��ث��ل 
الالمركزي،  وال��ت��م��وي��ل  امل�����ش��ف��رة، 
واملال واالأمن ال�شيراين وتاأثرات 

ذلك على االأ�شواق املالية. 
ال�شويدي  م�����رمي  د.  واأ�����ش����اف����ت 
اللجنة  اج��ت��م��اع  خ���الل  “مت  اأن����ه: 
الرئا�شية مناق�شة عدد من الق�شايا 
ب�شناعة  ال�������ش���ل���ة  ذات  ال���ه���ام���ة 
اخلدمات املالية اأبرزها اال�شتقرار 
املايل والتمويل امل�شتدام واالأ�شول 
امل�شفرة، كما ت�شمنت م�شاركة وفد 
توقيع  حفل  وقائع  ح�شور  الهيئة 
على  املنظمة  اأع�����ش��اء  م��ن  خم�شة 
مذكرة التفاهم متعددة االأطراف، 
اأع�شاء  ع�����ش��رة  ت��وق��ي��ع  وك���ذل���ك 
من  املحدثة  الن�شخة  على  اآخرين 
االأطراف  متعددة  التفاهم  مذكرة 

•• �رشم �ل�سيخ-و�م: 

ت�����ش��ارك دول�����ة االإم��������ارات يف ال�����دورة 
موؤمتر  م����ن  وال���ع�������ش���ري���ن  ال�����ش��اب��ع��ة 

 )72POC(  االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغر املناخ
اإىل  امل�شرية بوفود متنوعة ي�شل عددها  ال�شيخ  �شرم  التي تعقد يف مدينة 
ال�شيا�شات،  �شانعي  م��ن  وع���دد  وخ��ا���ش��ة،  حكومية  07 موؤ�ش�شة  م��ن  اأك���رث 
الن�شائي  العمل  ق��ادة  من  متنوعة  وجمموعة  االأع��م��ال،  وق��ادة  واملفاو�شني، 
وال�شبابي ومنظمات املجتمع املدين.  و�شتعمل الوفود على توطيد ال�شراكة 
ودعم  ال�شقيقة،  العربية  م�شر  وج��م��ه��وري��ة  االإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  الوثيقة 
اأه����داف  ن��ح��و حت��ق��ي��ق  االأطراف72POC وم�����ش��اع��ي��ه��ا  مل��وؤمت��ر  رئ��ا���ش��ت��ه��ا 
االأطراف  موؤمتَري  بني  واملخرجات  النتائج  ربط  اإىل  اإ�شافة  باري�س،  اتفاق 
االإمارات  دول��ة  ت�شت�شيفه  ال�شيخ و82POC ال��ذي  �شرم  يف   72POC
االإماراتية يف  للم�شاركة  الرئي�شية  االأه��داف  اأح��د  ويتمثل  القادم.   العام  يف 
للتنمية  التزام الدولة باتباع م�شار منخف�س االنبعاثات، يتيح فر�شاً  اإبراز 
البلدان  ذلك  يف  مبا  ال��دول،  جميع  يف  امل�شتدامة  واالجتماعية  االقت�شادية 

النامية االأكرث تعر�شاً لتداعيات تغر املناخ. 
وقال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�شناعة والتكنولوجيا 
مع  “ متا�شياً  املناخي..  للتغر  االإم��ارات  واملبعوث اخلا�س لدولة  املتقدمة 
يف  م�شاركته  خالل  االإم���ارات  دول��ة  وفد  ي�شعى  الر�شيدة،  القيادة  توجيهات 
موؤمتر االأطراف 72POC اإىل االإ�شهام يف اإيجاد حلول عملية للحد من 
منخف�س  االقت�شادي  النمو  وت�شريع  معها،  والتكيف  املناخ  تغر  تداعيات 
يف  امل�شتدامة  واالجتماعية  االقت�شادية  للتنمية  فر�س  وخلق  االنبعاثات، 
ال�شوء  و�شنلقي  النامية.  وال��دول  دول اجلنوب  ذل��ك  ال��دول، مبا يف  جميع 
اأثناء املوؤمتر على �شجل الدولة احلافل املمتد منذ عقود يف جمال دبلوما�شية 
العمل املناخي، وعلى جهودها احلثيثة الإيجاد حلول مناخية عملية تراعي 
املناخ«.   تغر  لتداعيات  تعر�شاً  االأك���رث  وال���دول  النامية  ال���دول  متطلبات 
وتعزيز جهود خف�س  االإم���ارات حتر�س على دعم  دول��ة  اأن  واأ�شاف معاليه 
االنبعاثات، وال�شعي اإىل حتقيق اأهداف اتفاق باري�س، وتبّني م�شاٍر اقت�شادي 
م�شتدام يتما�شى مع مبادرتنا اال�شراتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول 
عام 0502. وتهدف الدولة اإىل ت�شريع التقدم يف خمتلف امل�شارات: مبا يف 
ذلك التخفيف من تداعيات تغر املناخ، والتكيف معها، ومعاجلة اخل�شائر 
و�شنتعاون مع  النامية.  البلدان  على  الركيز  مع  عليها  املرتبة  واالأ�شرار 
اأع�شاء املجتمع الدويل لتحفيز م�شار االنتقال املنطقي والعملي والواقعي 

يف  الدولة ر�شمياً  ان�شمت  اإذ  “طيب اهلل ثراه”؛  اآل نهيان  �شلطان  زايد بن 
عهده اإىل اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغر املناخ يف مار�س 6991، 
وكانت اأول دولة يف املنطقة توقع اتفاق باري�س للمناخ وت�شّدق عليه.  وكانت 
اأول دولة يف املنطقة تلتزم بخف�َس االنبعاثات على م�شتوى  االإم��ارات اأي�شاً 
اأي�شاً يف املنطقة التي تعلن عن  باأكمله، كما كانت الدولة االأوىل  االقت�شاد 
مبادرة ا�شراتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 0502.  وحتت�شن 
يف  تكلفة  واأقلها  ال�شم�شية  الطاقة  حمطات  اأك��ر  من  ثالثًة  اليوم  الدولة 
م�شروعات  يف  دوالر  مليار   05 االإم��ارات ما يزيد على  العامل. وا�شتثمرت 
للطاقة النظيفة يف 07 دولة، منها 13 من الدول االأكرث تعر�شاً لتداعيات 

تغر املناخ، وتلتزم با�شتثمار 05 مليار دوالر اإ�شافية خالل العقد القادم. 
“ال�شراكة  اتفاق  االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع  موؤخرا  االإم��ارات  ووقعت 
االنبعاثات  الإزال��ة  النظيفة”،  الطاقة  م�شار  لت�شريع  االأمريكية  االإماراتية 
من الطاقة التي يعتمد عليها العامل حالياً، بالتزامن مع زيادة اال�شتثمار يف 
م�شادر الطاقة اخلالية من االنبعاثات يف البلدين والدول ذات االقت�شادات 

النا�شئة يف اأنحاء العامل. 
001 مليار دوالر،  بقيمة  ودع��م  اإىل حتفيز جمع متويل  ال�شراكة  وتهدف 
وتنفيذ م�شروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها االإنتاجية 001 غيغاواط 
النا�شئة بحلول عام  واالق��ت�����ش��ادات  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  االإم�����ارات  دول���ة  يف 

 .5302
واالإمارات هي اأول دولة يف املنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون وا�شتخدامه 
الطاقة  م��ن  ت�شتفيد  دول��ة  اأول  وه��ي  وا���ش��ع،  �شناعي  نطاق  على  وتخزينه 
النووية ال�ِشلمية يف املنطقة، كما �شجلت اأرقاماً قيا�شية جديدة الأقل تكلفة 
النظيفة  البدائل  ا�شتك�شاف  يف  الرائد  دوره��ا  اإىل  باالإ�شافة  الرياح،  لطاقة 

يف قطاع الطاقة، واحلر�س على عدم ترك اأي اأحد خلف الَركب، مع تقدمي 
الدعم الفوري للدول االأكرث ت�شرراً من تداعيات تغر املناخ«. 

واأو�شح معايل الدكتور �شلطان اأحمد اجلابر، الذي يراأ�س اأي�شاً جمل�س اإدارة 
�شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل “م�شدر” - ال�شركة الرائدة عاملياً يف جمال 
الطاقة املتجددة.. اأن دولة االإمارات ترى اأن العمل املناخي الفّعال ي�شاهم يف 
حتقيق النمو االقت�شادي امل�شتدام وخلق الفر�س لالأجيال القادمة. وال �شك 
العمل  قيادة  الكبرة لدورها يف  امل�شوؤولية  االإم��ارات تدرك متاماً  دولة  باأن 
الذي   ،82POC االأط���راف  مل��وؤمت��ر  امل�شت�شيفة  ال��دول��ة  ب�شفتها  املناخي 
ح�شيلة  اأول  �شي�شهد  حيث  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  تاريخ  يف  ب��ارزة  حمطة  �شيمثل 
�شيتيح  مم��ا  باري�س،  ات��ف��اق  اأه���داف  تنفيذ  يف  امل��ح��رز  التقدم  لتقييم  عاملية 
 82POC وليحقق  العاملي.  املناخي  الطموح  �شقف  لرفع  مهمة  فر�شة 
اجلميع  واح��ت��واء  م�شاركة  على  االإم���ارات  دول��ة  �شتحر�س  املن�شود،  النجاح 
يف احلوار؛ من قطاع االأعمال اإىل ال�شناعة واالأو�شاط االأكادميية وال�شباب 
حممد  بنت  م��رمي  معايل  اأك���دت  جانبها  م��ن  امل����دين«.   املجتمع  ومنظمات 
حلول  حتديد  على  الدولة  تركيز  والبيئة،  املناخي  التغر  وزي��رة  املهري، 
عملية قابلة للتطبيق ملواجهة تداعيات تغر املناخ.. وقالت “ يف ظل اجتماع 
العامل يف موؤمتر االأطراف 72POC الإيجاد حلول عملية ملعاجلة تداعيات 
تغر املناخ، �شتوظف دولة االإمارات خراتها و�شجلها احلافل يف هذا املجال 
لالإ�شهام يف حتديد جدول اأعمال عملي وواقعي للعمل املناخي. ونتطلع اإىل 
عر�س جتربتنا يف ت�شريع م�شار حتقيق احلياد املناخي«.  وخالل م�شاركتها 
72POC، �شتجدد دولة االإم��ارات تاأكيدها على دوَر  يف موؤمتر االأط��راف 
ال�شباب وامل��راأة يف حتقيق اإجماع عاملي لدعم العمل املناخي.  وقالت معايل 
 “ بهذا اخل�شو�س  ال�شباب،  ل�شوؤون  دولة  وزي��رة  املزروعي،  �شهيل  بنت  �شما 
روادا يف  ليكونوا  ال�شباب  يحتذى يف متكني  االإم���ارات منوذجاً  دول��ة  اأر���َش��ت 
جمال اال�شتدامة، وت�شجيعهم على االإ�شهام يف جهود الدولة لتحقيق احلياد 
ال�شباب للمناخ،  �شن�شارك يف موؤمتر  ال�شيخ  واأثناء وجودنا يف �شرم  املناخي. 
املناخي  العمل  اأجندة  املتنامية يف  ال�شباب  م�شاركة  على  ال�شوء  نلقي  حيث 
الإيجاد  اأجمع  العامل  �شباب  مع  بالتعاون  التزامنا  وعلى  االإم���ارات،  بدولة 

حلول عملية لتغر املناخ«. 
االإم����ارات  دول���ة  وب����داأت  املــنــاخــي..    العمل  - تاريخ حافل يف جمــال 
ال�شيخ  املغفور له  املوؤ�ش�س  م�شرتها نحو بناء م�شتقبل م�شتدام حتت قيادة 

مثل الهيدروجني.  وكانت دولة االإمارات �شّباقة كذلك اإىل اإطالق عدد من 
وقد  وانبعاثاته،  امليثان  غاز  كثافة  عاملًيا خلف�س معدالت  الرائدة  املبادرات 
ا�شتطاعت ت�شجيل اأدنى معدل لكثافة امليثان يف قطاع الطاقة على م�شتوى 
العامل قبل 02 عاماً من اإبرام التعهد العاملي الذي دعا اإىل خف�شها تدريجياً. 
ويف �شبتمر 2202 اأعلنت االإم��ارات الن�شخة املحدثة من االإ�شدار الثاين 
بن�شبة  الكربون  انبعاثات  خف�س  بهدف  وطنياً،  امل��ح��ددة  م�شاهماتها  م��ن 

 .0302 عام  13% بحلول 
- ال�صراكات لت�صريع النتقال اإىل الطاقة النظيفة واإيجاد احلل�ل 
ر االإمارات حلواًل متكاملة ملعاجلة تغر املناخ، ومنها على  ال�صاملة..  وتطِوّ
�شبيل املثال ت�شريع اال�شتثمار يف التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخياً من 
خالل مبادرة االبتكار الزراعي للمناخ. وتعهدت دولة االإمارات بتقدمي مليار 
على  تعمل  حكومية  موؤ�ش�شات  لعدة  املخ�ش�شة  اال�شتثمارات  لزيادة  دوالر 
العام  هذا  الدولة  واأطلقت  مناخياً.   ذكية  وزراعية  غذائية  اأنظمة  تطوير 
برنامج “احتاد 7”، وهو برنامج ابتكاري لتاأمني التمويل مل�شروعات الطاقة 
 001 لنحو  النظيفة  الكهرباء  توفر  اإىل  وي��ه��دف  اإفريقيا،  يف  امل��ت��ج��ددة 

مليون فرد بحلول عام 5302. 
وت�شت�شيف االإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا”، التي 
تعاونت معها الإطالق من�شة ت�شريع حتول نظام الطاقة )FATE(، وهي 
من�شة متويل عاملية معنية باملناخ، تهدف اإىل ن�شر 5.1 غيغاواط من الطاقة 
التزمت  كما   .0302 ع��ام  بحلول  النامية  ال��ب��ل��دان  يف  اجل��دي��دة  امل��ت��ج��ددة 
004 مليون دوالر  اأبوظبي للتنمية، با�شتثمار  الدولة، من خالل �شندوق 
يف املن�شة، التي اأُ�شفي عليها الطابع الر�شمي من خالل اتفاقات متويل مع 
�شندوق اأبوظبي للتنمية و�شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل “م�شدر” الرائدة 
 02 “م�شدر” اليوم ما يفوق  املتجددة.  وت�شتثمر  عاملياً يف جمال الطاقة 
تبلغ  04 دول���ة،  م��ن  اأك��رث  يف  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  م�شروعات  يف  دوالر  مليار 
طاقتها االإنتاجية اأكرث من 51 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وت�شاهم يف 

�شنوياً.  االنبعاثات  من  طن  تفادي اإطالق نحو 5.91 مليون 
والتكنولوجيا، مبا يف  االبتكار  على  االإم��ارات  لدولة  املناخي  العمل  ويرتكز 
يف  عمودية  مزرعة  اأك��ر  “ب�شتاِنَك”،  بو�شاطة  الغذائي  االأم��ن  تعزيز  ذل��ك 
من  000،1 ط��ن  م��ن  اأك��رث  االإمارات” وتنتج  “جمموعة  تديرها  ال��ع��امل 
التي  العني  م��زارع  اإىل  اإ�شافًة  �شنوياً،  العالية اجل��ودة  الورقية  اخل�شراوات 
االإم����ارات كذلك يف  ال��ري حملياً.  وت�شاهم دول��ة  وال��ت��وت  ال��ف��راول��ة  تنتج 
متكني املجتمعات على امل�شتوى ال�شعبي، من خالل مبادرات مثل جائزة زايد 

لال�شتدامة التي تكّرم حلول اال�شتدامة املوؤثرة واملبتكرة وامللهمة. 
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الفجر الريا�ضي

�لعني – �لفجر
ت�ص�ير – حممد معني

زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  �شمّو  برعاية 
اأم���ن���اء  رئ���ي�������س جم��ل�����س  ن���ه���ي���ان،  اآل 
لالأعمال  �شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
جمل�س  رئي�س  واالإن�شانّية،  اخلرية 
�شمّو  وبح�شور  الريا�شي،  اأب��وظ��ب��ي 
نهيان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ���ال���د  ال�����ش��ي��خ 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
م�شاء  اأقيم  الهمم،  الأ�شحاب  العليا 
مبدينة  اجلاهلي  قلعة  يف  اأم�س  اأول 
بطولة  مناف�شات  افتتاح  حفل  العني 
 2022 الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل 
اإمارة  حتت�شنها  التي  العني  مبدينة 
م�شتوى  على  االأوىل  للمرة  اأبوظبي 
دول ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 
وللرماية  الفرو�شية  العني  ن��ادي  يف 
واجل�����ول�����ف خ������الل ال����ف����رة م����ن 3 
تنظيم  م����ن  ن���وف���م���ر    18 وح���ت���ى 
الهمم  العليا الأ�شحاب  زايد  موؤ�ش�شة 
ب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع االحت����اد 
واللجنة  الباراملبية  للرماية  ال��دويل 

الباراملبية الدولية . 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خالد  �شمّو  رحب 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
بوفد  ال��ه��م��م  الأ���ش��ح��اب  العليا  زاي���د 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة وبكل 
ال���وف���ود وال��ري��ا���ش��ي��ني امل�����ش��ارك��ني يف 
زايد  اأر����س  على  البطولة  مناف�شات 
اخل����ر، وق����ال ���ش��م��وه: ب��ك��ل اإح����رام 
وت��ق��دي��ر ن�����ش��ت��ق��ب��ل��ك��م، ���ش��ت��ج��دون يف 
ف��ري��دة ال�شتك�شاف  زي��ارت��ك��م جت��رب��ة 
حققتها  ال��ت��ي  واالإجن������ازات  ثقافتنا 
املتحدة على  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

كل امل�شتويات.

قيادتنا  بدعم   : زايد  بن  خالد 
الر�صيدة تتحقق الجنازات

�شحفي  ت�شريح  يف  ���ش��م��ّوه  واأ���ش��اف 
و�شرورنا  ف��خ��رن��ا  دواع�����ي  مل���ن  اإن����ه   :
ون��ت�����ش��رف ب��اح��ت�����ش��ان م��دي��ن��ة العني 
بطولة  مناف�شات  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف 
 2022 الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل 

االأو�شط  ال�����ش��رق  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا االأم���ر ال���ذي يثبت 
ويوؤكد مدى ما حتقق ويتوا�شل من 
اأ���ش��ح��اب الهمم  ل��ري��ا���ش��ة  جن��اح��ات 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف 
مازالت  ال���ذي  الكبر  ال��دع��م  ول���وال 
بقيادة  الر�شيدة  قيادتنا  م��ن  تتلقاه 
�شاحب ال�شمّو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
واأخ��وه �شاحب ال�شمّو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال����دول����ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء، 
حاكم دبي رعاه اهلل ، واأخوانهم حكام 
االإمارات ملا حتققت تلك االإجنازات. 

زايد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  ���ش��م��ّو  واأ����ش���ار 
الريا�شية  القدرات  اأن  اإىل  نهيان  اآل 
املتميزة والنجاح الكبر الذي حققته 
اإم��ارةال��ب��ارامل��ب��ي��ة ع��ل��ى م���دى خم�س 
العديد  تنظيم  ع��ن  ف�شاًل  ���ش��ن��وات، 
من االإ�شتحقاقات الدولية الريا�شية، 
ميثل ثقة كبرة حتظى بها اأبوظبي 
ودولة االإم��ارات العربية املتحدة من 
امل��ج��ت��م��ع ال��ري��ا���ش��ي ال������دويل، كانت 
يف  اأ�شهمت  طيبة  اإيجابية  نتائج  ل��ه 
 54 بتاأكيد  قيا�شي  ل��رق��م  ال��و���ش��ول 
ال��ع��امل على  دول  م��ن خمتلف  دول���ة 

م�شاركتها يف مناف�شات البطولة.
وتوجه بال�شكر اإىل �شمّو ال�شيخ نهيان 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال االإن�����ش��ان��ي��ة، رئي�س 
اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ش��ي لدعم  جم��ل�����س 
للبطولة،  ورع��اي��ت��ه  ال��ك��رمي  ���ش��م��وه 
باملجل�س  امل�����ش��وؤول��ني  لكافة  وال�شكر 
موؤ�ش�شة  م���ع  امل��ث��م��ر  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى 
زايد العليا، كما �شكر كافة املوؤ�ش�شات 
وال���������ش����رك����ات ال����داع����م����ة وال���راع���ي���ة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ع���ل���ى م�����ش��اه��م��ات��ه��م مع 

املوؤ�ش�شة الإجناح احلدث.
واأعرب �شمّو ّال�شيخ خالد بن زايد اآل 
الالعبني  اأمنياته جلميع  عن  نهيان 
على ح�شد  بقوة  واملناف�شة  بالتفوق  
التناف�س  من  اإط��ار  يف  االأوىل  املراكز 
البطولة  لتكون  ال�شريف،  الريا�شي 

�شعوب  ك��ل  اإىل  و���ش��الم  حمبة  ج�شر 
ال����ع����امل، ول��ت��ج�����ش��د ب���ذل���ك امل���ب���ادئ 
والراحم  النبيلة  االإن�شانية  والقيم 
التي  االإن�شاين،  والتاآخي  والت�شامح 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد  من  تعلمناها 
ن��ه��ي��ان، رحمه  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
حياتنا  ويف  نفو�شنا  يف  وع��ززت��ه  اهلل، 

اليومية قيادتنا الر�شيدة
الدكتور  م���ع���ايل  ق����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
دائرة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغر 
اأن ما  اأب���وظ���ب���ي  امل��ج��ت��م��ع يف  ت��ن��م��ي��ة 
جناحات  من  الهمم  اأ�شحاب  يحققه 
االإقليمية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل���ح���اف���ل  يف 
وال��دول��ي��ة ك��اف��ة، ه��ي ث��م��رة اهتمام 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ب��رئ��ا���ش��ة �شاحب 
ال�����ش��م��ّو ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، 
اأ�شحاب  ل��ري��ا���ش��ة  ال��رئ��ي�����س  ال��داع��م 

الهمم، 
وقال معاليه، يف ت�شريح �شحفي له 
البطولة  افتتاح  حفل  ح�شور  عقب 
اأبوظبي  اإم���ارة  واحت�شان  تنظيم  اأن 
للرماية  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  مل��ن��اف�����ش��ات 
العني،  مب��دي��ن��ة   2022 ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
م����ن جن����اح����ات مميزة  وم������ا حت���ق���ق 
�شابقة  ب��ط��والت  خم�س  ال�شت�شافة 
ل���ك���اأ����س ال����ع����امل، ه����ي ����ش���ه���ادة جناح 
بتعريف  كبر  ب�شكل  ت�شهم  ومت��ي��ز  
االأ�شرة الريا�شية الدولية باإمكانيات 
يف  الكبر  وعطائهم  االإم����ارات  اأب��ن��اء 
التنظيم، وت�شجل البطولة ا�شم دولة 
االإمارات واإمارة ابوظبي التي تتميز 
البطوالت  وت��ن��ظ��ي��م  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف 
ال��ري��ا���ش��ي��ة الأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م، كما 
ت�شهم البطولة يف رفع علم االإمارات 

عالياً يف املحافل الريا�شية العاملية.
واأ�شاد معايل الدكتور مغر اخلييلي، 
ب��ال��ع��ط��اءات واجل��ه��ود ال��ك��ب��رة التي 
مناف�شات  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  وراء  وق���ف���ت 
امل�شاركة  م��ن  احلجم  بهذا  البطولة 
القيا�شية للعام احلايل، وتعاون كافة 
بتنظيم  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
منوذجي ت�شهد له اللجنة الباراملبية 
للرماية،  ال���دويل  واالحت���اد  الدولية 

واأع�������ش���اء ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة م���ن كل 
اإىل  ال�����ش��ك��ر  م���ق���دم���ا  ال����ع����امل،  دول 
االحت��اد ال��دويل على الثقة املمنوحة 
ابوظبي  واإم�������ارة  االإم��������ارات  ل���دول���ة 
وملوؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم 

ال�شت�شافة هذه البطولة العاملية. 
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه رح����ب ����ش���ع���ادة: عبد 
ال��ع��ايل احل��م��ي��دان االأمني  اهلل ع��ب��د 
الأ�شحاب  العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  العام 
من  امل�شاركة  ال��وف��ود  بجميع  الهمم 
الفنية  االأج��ه��زة  واأع�����ش��اء  الالعبني 
واالإداري������ة ع��ل��ى اأر�����س االإم�����ارات ويف 
ابوظبي، وقال:  باإمارة  العني  مدينة 
م��وؤ���ش�����ش��ة زاي�����د ال��ع��ل��ي��ا ت�����ش��ع��ى من 
كافة  م��ع  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  خ��الل 
اأبوظبي   اإم��ارة  اجلهات على م�شتوى 
عن  تعر  منوذجية  بطولة  لتقدمي 
قدرات اأبناء االإمارات على ا�شت�شافة 
واالأح���داث  الفعاليات  اأك��ر  وتنظيم 
ال���ري���ا����ش���ي���ة، يف ظ����ل دعم  ال���ش��ي��م��ا 

قيادتنا الر�شيدة.
والتقدير  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى  وتقدم 
اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شمّو  اإىل 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
زايد العليا الأ�شحاب الهمم لت�شريف 
���ش��م��ّوه ح��ف��ل االف��ت��ت��اح يف اإ����ش���ارة اإىل 
االه��ت��م��ام ال��ك��ب��ر م��ن ���ش��م��ّوه بدعم 
وا�شت�شافة  ت��ن��ظ��ي��م  اجن�����اح  ج���ه���ود 
ال��ب��ط��ول��ة، واأع�����رب ع��ن مت��ن��ي��ات��ه اأن 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  اأب����ط����ال  ي��ت��م��ك��ن 
الو�شول  م���ن  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ل��ل��رم��اي��ة 
بطاقات  وح���ج���ز  ال��ت��ت��وي��ج  مل��ن�����ش��ات 
التاأهيل للم�شاركة يف مناف�شات دورة 
م�شراً   ،  2024 الباراملبية  باري�س 
اأن العبي منتحبنا الوطني ميتلكون 
وميكنهم  قوية  واإرادة  كبرة  ق��درات 
خمتلف  يف  امل�����ي�����دال�����ي�����ات  حت���ق���ي���ق 

امل�شابقات 
احلميدان  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  وت��وج��ه 
ل��ك��اف��ة اجلهات  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
التي  الراعية  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات 
وت�شاهم  ال��ب��ط��ول��ة،  وت���رع���ى  ت��دع��م 
الفعاليات  ب�شكل كبر يف جناح كافة 
العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  تنظمها  ال��ت��ي 

ال��ري��ا���ش��ي��ة م��ن��ه��ا، وعلى  وال���ش��ي��م��ا 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  راأ���ش��ه��ا 
للموؤ�ش�شة  اال���ش��رات��ي��ج��ي  ال�شريك 
العامة  والهيئة  احلكومي،  وال��داع��م 
العامة  ال��ق��ي��ادة  وال��رع��اة  للريا�شة، 
اأبوظبي  وه��ي��ئ��ة   ، اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
الثقافة  ودائ��������رة  امل�������دين،  ل���ل���دف���اع 
واللجنة   ، اأب���وظ���ب���ي   – وال�����ش��ي��اح��ة 
وموا�شالت  االإم��ارات��ي��ة،  الباراملبية 
للرعاية  ط��م��وح  و���ش��رك��ة  االإم������ارات، 
والفوعة  للمياه،  وال��ع��ني  ال�شحية، 
ل��ل��ت��م��ور ، و���ش��رك��ة ال���ب���داد ل��ل��خ��ي��ام ، 

و�شركة رم�شات للعطور

ح�ص�ر حفل الفتتاح
ح�����ش��ر ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ���ش��م��ّو ال�شيخ 
خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
الأ�شحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة 
ال�����دك�����ت�����ور مغر  م����ع����ايل  ال����ه����م����م، 
تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  خمي�س 
اهلل  عبد  �شعادة  اأبوظبي،  يف  املجتمع 
احلميدان االأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد 
حمد  �شعادة  الهمم،  الأ�شحاب  العليا 
الظاهري وكيل دائرة تنمية املجتمع 
املن�شوري  ناعمة  �شعادة  اأبوظبي،  يف 
اإدارة  مدير  الوطني،  املجل�س  ع�شو 
رع���اي���ة امل��ك��ف��وف��ني مب��وؤ���ش�����ش��ة زاي���د 
االأمني  املهري  ذيبان  �شعادة  العليا، 
الوطنية  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ع���ام 
الها�شمي  ط��الل  �شعادة  االإم��ارات��ي��ة، 
ع�شو جمل�س اإدارة اللجنة الباراملبية 
الوطنية االإماراتية، ، �شعادة الدكتورة 
لهيئة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  امل�����ال  ب�������ش���رى 
ال��رع��اي��ة االأ���ش��ري��ة، ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
التنفيذي  امل��دي��ر  الكمايل  اإ�شماعيل 
لقطاع اأ�شحاب الهمم مبوؤ�ش�شة زايد 
املدير  احل��م��ادي  نافع  �شعادة  العليا، 
امل�شاندة  اخلدمات  لقطاع  التنفيذي 
الها�شمي  قا�شم  ���ش��ع��ادة:  باملوؤ�ش�شة، 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ق���ط���اع ����ش���وؤون 
للدعم  اأبوظبي  هيئة  يف  امل�شتفيدين 
ال��دك��ت��ور: جابر  �شعادة  االإج��ت��م��اع��ي، 
كو�شوفو،  جمهورية  �شفر  حميتي 
جي�شلني بريز رئي�شة اللجنة الفنية 

لبطوالت العامل للرماية الباراملبية، 
الفنية  ال���ل���ج���ن���ة  ع�������ش���و  وت����اي����ل����ور 
لبطوالت العامل للرماية الباراملبية، 

وعدد من امل�شوؤولني.  

دولة  54
 259 البطولة  مناف�شات  يف  ي�شارك 
دول��ة من   54 والعبة ميثلون  العباً 
خمتلف قارات العامل منهم 214 من 
االإن����اث، يرافقهم  ال��ذك��ور و82 م��ن 
ال���وف���ود وحكام  م��درب��وه��م وروؤ����ش���اء 
خارج  م��ن  وم��وؤه��ل��ون  متخ�ش�شون 
الدولة ومن داخلها يف حتكيم ريا�شة 
م�شابقة   41 يف  يتناف�شون  الرماية، 
للرجال  وال���ف���ردي  ل��ل��ف��رق  م��ت��ن��وع��ة 
ولل�شيدات تتنوع بني امل�شد�س �شغط 
هواء  �شغط  والبندقية  ون��اري  ه��واء 
" مل�شافات واأو�شاع  " �شاكتون  ون��اري 
خمتلفة،اإ�شافة رماية ال�شوزن، بينما 
اإدراج  االأوىل  للمرة  ت�شهد  البطولة 
لرماية  معتمدة  ر�شمية  مناف�شات 

فئة املكفوفني.

باري�ص 2024
وخ�������ش�������ش���ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ب���ارامل���ب���ي���ة 
اأ�شحابها  توؤهل  بطاقة   31 الدولية 
مبختلف  امل��ت��ن��اف�����ش��ني  ال����رم����اة  م���ن 
امل�شابقات املدرجة للم�شاركة مبا�شرة 
الباراملبية  باري�س  دورة  مناف�شات  يف 
2024 االأمر الذي يرفع من اأهمية 
العامليني  االأبطال  وحر�س  البطولة 

على امل�شاركة يف مناف�شاتها

ال�������دول امل�������ش���ارك���ة ه����ي اأ����ش���رال���ي���ا، 
البو�شنة  اأذرب������ي������ج������ان،  ال���ن���م�������ش���ا، 
وال������ه������ر�������ش������ك،ال������رازي������ل، ك����ن����دا، 
ك��ول��وم��ب��ي��ا، ك��روات��ي��ا، ك��وب��ا، قر�س 
اإ�شبانيا،  ال�����دمن�����ارك،  ال��ت�����ش��ي��ك،   ،
ف����ن����ل����ن����دا، ف����رن���������ش����ا ب����ري����ط����ان����ي����ا ، 
كوجن،  جورجيا،اأملانيا،اليونان،هوجن 
امل���ج���ر، اإن��دون��ي�����ش��ي��ا، ال��ه��ن��د، اإي�����ران، 
اإيطاليا،اليابان،الكويت،  اإ�شرائيل، 
ك��������وري��������ا اجل������ن������وب������ي������ة، الت�����ف�����ي�����ا، 
مقدونيا  ل��وك�����ش��م��ب��ورغ،امل��ك�����ش��ي��ك، 
نيوزيالندا،  ال���رنوي���ج،  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 
ب����ن����م����ا،ب����رو، ب����ول����ن����دا، ال���رت���غ���ال، 
�شربيا،  ���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا،  ����ش���ن���غ���اف���ورة، 
�شلوفاكيا،  ���ش��وي�����ش��را،  ���ش��ري��الن��ك��ا، 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة، تركيا  ت��اي��ب��ي��ه  ال�����ش��وي��د، 
اأوك����ران����ي����ا ، اأوروغ�����������واي، ال���والي���ات 
املتحدة االأمريكية، كوريا، اأوزبك�شتان، 

واالإمارات العربية املتحدة.

الجتماع الفني
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ع��ق��د م�����ش��اء اأول 
بنادي  املناف�شات  اإق��ام��ة  مبقر  اأم�����س 
اجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني 
والالعبني  للفرق  الفني  االج��ت��م��اع 
اإ�شماعيل  اهلل  عبد  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال��ك��م��ايل 
اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م مب���وؤ����ش�������ش���ة زاي����د 
العليا،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  العليا 
اللجنة  رئ���ي�������س  ب���ري���ز  وج��ي�����ش��ل��ني 
ال���ف���ن���ي���ة امل����ع����ني م����ن ق���ب���ل االحت������اد 
للبطولة،  ال���ع���ام  وامل���راق���ب  ال�����دويل 

�شرح  مت  حيث  احل��ك��ام  جلنة  ورئي�س 
واالإداري��ة اخلا�شة  الفنية  التعليمات 
ع��ل��ى اعتماد  ب��امل�����ش��اب��ق��ات، وال��ت��اأك��ي��د 
وتطبيق كافة قوانني االحتاد الدويل 

للرماية الباراملبية
كافة  االجتماع عر�س  وج��رى خالل 
امل�شابقات  ب�شر  اخلا�شة  التعليمات 
على  م�شابقة  ك��ل  ان��ط��الق  وت��وق��ي��ت 
مدار اأيام البطولة وتعليمات الدخول 
اإىل امليدان قبل انطالق كل م�شابقة 
م���ع ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى االإل����ت����زام بكافة 
التعليمات واإمكانية اال�شتبعاد يف حال 
خرق التعليمات، كما مت اال�شتماع اإىل 
واملدربني،  الوفود  روؤ�شاء  اقراحات 
اإ�شافة  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��م،  ع��ل��ى  وال����رد 
اخلا�شة  ال���ب���ي���ان���ات  ت�����ش��ح��ي��ح  اإىل 
بالالعبني واطالعهم على اجلوانب 
ما  وخ��ا���ش��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  التنظيمية 
ومت  لهم،  املقدمة  باخلدمات  يتعلق 
التاأكيد على �شرورة التزام الالعبني 
وانطالقتها  امل�����ش��اب��ق��ات  ب��ت��وق��ي��ت��ات 

حر�شاً على عدم ا�شتبعاد اأي العب.
مناف�شات اأم�س االأحد 

م�شابقة  م��ن��اف�����ش��ات  اأم�������س  اأق���ي���م���ت 
 10 مل�شافة   هوائي  �شغط  البندقية 
اأم���ت���ار و���ش��ع��ي��ة ال���راق���د ل��ل��ف��رق فئة 
والنهائي،  الت�شفيات  ت�شمل   SH1
مناف�شات  ت�����ش��ف��ي��ات  اأق���ي���م���ت  ك���م���ا 
م�شابقة 25  مرا م�شد�س �شاكتون" 
للفرق،   SH1 فئة  " خمتلط  ن��اري 
اإ�شافة اإىل تدريبات الفرق يف خمتلف 

امل�شابقات .

•• �أبوظبي-�لفجر

ب�شالة  االأول  اأم���������س  اف���ت���ت���ح���ت 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك يف 
اأبوظبي الدورة التدريبية املتقدمة 
للجودو لعام 2022، التي نظمها 
وبدعم  واجل���ودو،  امل�شارعة  احت��اد 
الريا�شي  اأب����و ظ��ب��ي  م��ن جم��ل�����س 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �شعادة  ورع��اي��ة 
واإ�شراف  االحت���اد  رئي�س  ال��درع��ي 
االحت��اد ال��دويل للجودو مب�شاركة 
وال���ت���ي   ، ودار�������ش������ة  دار������ش�����ا   50
الكرواتي  املحا�شر  عليها  اأ���ش��رف 
هرفات�شكو  ����ش���رت���ي���ك  اخل����ب����ر 
ا�شتملت  وال��ت��ي  دان"..   7 "حزام 

ن��ظ��ري��ة وعملية  ع��ل��ى حم��ا���ش��رات 
وتطبيقية والتي �شخر لها االحتاد 
ال���ن���ج���اح و�شط  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة 

جتاوب امل�شاركني من اجلن�شني. 
وث��م��ن ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
الدرعي رئي�س االحتاد دعم جمل�س 
�شمو  برئا�شة  الريا�شي  ظبي  اأب��و 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
االحت����اد  م�����ش��رة  دع����م  يف  ودورة 
طفرة  يف  ����ش���اه���م  مم����ا  واأن����دي����ت����ه 
ريا�شة االإمارات التي تبواأت مكانه 
املنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة 
االإ�شادة  الدرعي  وج��دد  وال��ع��امل.. 
وم�شاهمتها  اأندية اجلودو  بجهود 

وتطويره،  ال���ن�������ش���اط  ت���رق���ي���ة  يف 
الفنية  ال��ك��وادر  تاأهيل  خ��الل  م��ن 
رئي�س  واأك���د  م��ه��ارات��ه��ا..  وتطوير 
الدويل  االحت���اد على دور االحت���اد 
التدريب  جم������االت  يف  ل���ل���ج���ودو 
قفزت  ال��ت��ي  وال��ت��ط��وي��ر  والتعليم 
ب��اجل��ودو مل��راح��ل ري��ادي��ة متقدمة 

الريا�شية..  االأل��ع��اب  خمتلف  بني 
للكوادر  املتميزة  امل�����ش��ارك��ة  وث��م��ن 
ال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة يف 
�شتنعك�س  وال��ت��ي  املتقدمة  ال���دورة 
القريب  يف  اللعبة  م�شتوى  ع��ل��ى 
العاجل ا�شتفادة من خره اخلبر 

الكرواتي �شرتيك هرفات�شكو.

البط�لة بتنظيم م�ؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم حتى 18 ن�فمرب  احلايل  حتت�صن  اأب�ظبي  • اإمارة 
دولة   54 من   ولعبة  لعبًا  • انطالق املناف�صات اأم�ص بنادي العني للفرو�صية والرماية اجل�لف مب�صاركة 259 

•• دبي-و�م:

اأكد �شعادة عمر بن جمعة الفال�شي الرئي�س التنفيذي 
ملكتب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  والتمويل  امل�شريات   –
اأن حر�س �شاحب  الهوائية،  للدراجات  ال�شلم  لبطولة 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
“رعاه اهلل”،  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
على رعاية هذا احلدث جعله احلدث االأهم واالأكر يف 
عامل الدراجات الهوائية يف املنطقة واالأك��ر يف العامل 
الهوائية  ال��دراج��ات  لبطوالت  اجل��وائ��ز  م�شتوى  على 

للهواة. 
مقام  اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  “نرفع  وق��ال: 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
”رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
وتوجيهاته  ورع��اي��ت��ه  ال��ك��رمي  ���ش��م��وه  دع���م  ع��ل��ى  اهلل"، 
�شنويا  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  ال�����ش��ل��م  ب��ط��ول��ة  لتنظيم 
�شموه  ومكافاآت  لها  والنمو  التطور  �شبل  كل  وتوفر 
الكبرة للم�شاركني والتي و�شلت اإىل 5 ماليني درهم 
�شيتم توزيعها على الفائزين واأ�شحاب املراكز املتقدمة 

يف �شباقات املو�شم ال�شابع". 
وك�شفت اللجنة املنظمة اأن الن�شخة ال�شابعة �شتقام على 
مدار 3 اأ�شهر من دي�شمر 2022 اإىل فراير 2023، 
مع اعتماد �شبع �شباقات رئي�شية للهواة واملحرفني من 

كال اجلن�شني ذكورا واإناثا. 

يف  االأه���م  احل���دث  ال�شلم  بطولة  "اأ�شبحت  واأ����ش���اف: 
الدول  م�شتوى  على  لي�س  الهوائية  ال��دراج��ات  ريا�شة 
نالت  كما  اأي�شا،  ال��ع��امل  م�شتوى  على  واإمن���ا  واملنطقة 
امل�شاركني  ومتابعات  املناف�شات  بح�شور  �شموه  رع��اي��ة 

�شخ�شيا وحتفيزهم على التاألق والتطور". 
بالنجاح  االكتفاء  عدم  على  يحث  �شموه  اأن  اإىل  واأ�شار 
التطوير  موا�شلة  واإمن���ا  مو�شم  ك��ل  يف  يتحقق  ال���ذي 
من  امل��زي��د  وا�شتقطاب  ال�شباقات  ع��دد  وزي���ادة  والنمو 
امل�����ش��ارك��ني م��ن اأب���ن���اء ال���دول���ة وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�شها 

وكذلك من دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
م�شتوى  على  كبرة  ق��ف��زات  البطولة  "حققت  وق���ال: 
 6 خ��الل  اجل��وائ��ز  وقيمة  ال�شباقات  واأع���داد  امل�شاركني 
ب�شباقني   2017 ع��ام  البطولة  انطلقت  فقد  �شنوات، 
فقط للرجال �شارك فيهما 120 دّراجا من االإماراتيني 
الن�شخ  ك��ل  م��دار  على  النمو  البطولة  ووا�شلت  فقط، 
ال�شاد�شة  ن�شختها  يف  املا�شي  املو�شم  لي�شهد  ال�شابقة 
تنظيم 7 �شباقات مب�شاركة 645 من الرجال و156 
من ال�شيدات من 42 جن�شية، وتنوعت ال�شباقات ما بني 
ال�شحراوية،  والدراجات  واملحرفني  للهواة  مناف�شات 

واأي�شا تنظيم �شباقني ملنا�شبة عام اخلم�شني". 
اجلوائز  يف  كبرة  قفزة  ال�شابع  املو�شم  "ي�شهد  وق��ال: 
ال�شمو  دره��م مبكرمة �شاحب  5 ماليني  و�شلت  التي 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، وكذلك م�شاركة اأكرث 
من 1000 مت�شابق من الرجال والن�شاء ومن خمتلف 

اجلن�شيات". 

عمري الفال�سي: 5 ماليني درهم جوائز املو�سم 
ال�سابع لبطولة ال�سلم للدراجات الهوائية 

انطالق املناف�صات برعاية نهيان بن زايد

خالد بن زايد يح�سر الحتفال بقلعة اجلاهلي لالإعالن عن افتتاح مناف�سات بطولة العامل للرماية الباراملبية 2022

مب�صاركة 50 دار�صا ودار�صة

افتتاح دورة تدريب اجلودو بدعم من جمل�س اأبو ظبي الريا�سي
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ق����ام ه�����ش��ام ال���ط���اه���ر االأم������ني ال���ع���ام لالحتاد 
االآ�شيوي لل�شطرجن بح�شور حفل ختام بطولة 
العا�شمة  يف  وال�شيدات  للرجال  الفردية  اآ�شيا 
بتتويج  بامل�شاركة  وال��ق��ي��ام  نيودلهي  الهندية 

الفائزين  
�شنة    18 ب���راج���ان���ان���دا  ال���ن���ا����ش���يء  ف����از   ح��ي��ث 
لل�شطرجن  ل��ل��رج��ال  اآ���ش��ي��ا  ببطولة  ال��ه��ن��د  م��ن 
الكال�شيكي وفاز الكازاخ�شتاين رينات جمعبييف 
بطولة  ويف  اخل��اط��ف  لل�شطرجن  اآ���ش��ي��ا  بطولة 
باملركز  نانيندا  الهندية  ف��ازت  لل�شيدات  اآ�شيا 
فيما  الكال�شيكي  ال�شطرجن  بطولة  يف  االأول 
فازت مواطنتها املوهوبة وبطلة الهند االأ�شتاذة 
16�شنة   دي�����ش��م��وك  دي��ف��ي��ا  ال��ك��ب��رة  ال���دول���ي���ة 

باملركز االأول يف ال�شطرجن اخلاطف . 
العام  االأم����ني  ال��ط��اه��ر  ه�����ش��ام  �شكر  كلمته  ويف 
الهندي  االحت��اد  لل�شطرجن  االآ�شيوي  لالحتاد 

على تنظيم احلدث وهناأ االأبطال.
اأن  امل�شاركني  ال��الع��ب��ني  اىل  حديثه  يف  واأ���ش��ار 

احتمال  م��ع  ق��وة  اأك���رث  �شتكون  رمب��ا  البطولة 
ان�شمام رو�شيا اإىل االحتاد االآ�شيوي لل�شطرجن 

على طلب  العمومية  موافقة اجلمعية  يف حال 
االن�شمام وذلك يف �شهر دي�شمر القادم 

بت�شنيف  للرماية  االإم���ارات  احت��اد  يقوم  نوعها  االأوىل من  تعد  ب��ادرة  يف 
 2023 اجلديد  املو�شم  وبداية  احل��ايل  املو�شم  نهاية  قبل  رماتنا  جميع 
وفق اأ�شلوب علمي يت�شف بال�شفافية ويرجم امل�شتوى احلقيقي لكل رام 
حتى  الوطني  للمنتخب  لالن�شمام  للتمثيل  معيارا  طبقا   118 حم��ددا 
تتاح للرماة املتاأهلني الفر�شة الكاملة لالإعداد للمو�شم اجلديد وللرماة 

غر املتاأهلني لتطوير م�شتوياتهم واللحاق باأقرانهم .
وتفا�شيل  والرماة مبوعد  االأندية  على  قد عممت  الفنية  اللجنة  وكانت 
التقييمات االأربعة التي �شوف يخو�شها كل رام على اأن يتم انتقاء اأف�شل 
معدل  للرامي  لتحت�شب  ثالثة  على  وتق�شم  االأربعة  من  تقييمات  ثالثة 

رميه.
ويف حالة عدم حتقيق اي رام ملعدل ال�118 طبقا ف�شوف حتت�شب النتائج 
االأف�شلية  و���ش��ت��ك��ون  االأرب���ع���ة جمتمعة  ال��ت��ق��ي��ي��م��ات  خ���الل جم��م��وع  م��ن 
الذين مل  الرماة  الفنية  اللجنة  االأعلى وبذلك منحت  النقاط  الأ�شحاب 

يحالفهم التوفيق يف حتقيق معدل 118 طبقا فر�شة ثانية.
 400 من  تقييمان  منهن  واح��دة  كل  ف�شي�شبق  االآ�شيوية   امل�شاركات  اأم��ا 
طبقا بواقع 100 طبق كل يوم "�شبت واأحد ثم �شبت واأحد الذي يليه " 
ويختار االأول والثاين من بينهم لالن�شمام اإىل الرامي حمد بن جمرن 
املمثل االأول للمنتخب ليكتمل عقد الفريق وامل�شاركات االآ�شيوية الثالث 
هي بطولة كاأ�س اآ�شيا بالكويت خالل الفرة من الع�شرون من �شهر فراير  

التا�شعة ع�شرة  2023 وال��دورة االآ�شيوية  وحتى الثاين من �شهر مار�س 
الثالث والع�شرين من �شهر �شبتمر  الفرة من  بال�شني خالل  للرماية 
اجلنوبية  بكوريا  اآ�شيا  وبطولة   2023 اأكتوبر  �شهر  من  الثامن  وحتى 
من  الثاين  وحتى  اأكتوبر  �شهر  من  والع�شرين  الثاين  من  الفرة  خالل 

. �شهر نوفمر 2023 

•• �أبوظبي-و�م:

ال���ت���ا����ش���ع���ة من  ت�����ش��ه��د اجل����ول����ة  مل 
للمحرفني  اأدن���وك  دوري  م�شابقة 
ت��رت��ي��ب ثالثي  اخ���ت���الف يف ج����دول 
و�شباب  وال��وح��دة  ال�شارقة  ال�شدارة 
االأه����ل����ي، ل��ي��ظ��ل ك��م��ا ك����ان ع��ل��ي��ه يف 
حققوا  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��اب��ق��ة،  اجل���ول���ة 
اجلولة  يف  االن����ت���������ش����ارات  ج��م��ي��ع��ا 
اثارتها قبل جولة  امل�شابقة  لتوا�شل 
ب�شبب مونديال  التوقف  واح��دة من 

 .2022
الفوز  ال�������ش���دارة  ث��الث��ي  وا���ش��ت��ط��اع 
والو�شول لنف�س الر�شيد 19 نقطة 
لكل فريق مبا ي�شعل اأجواء املناف�شة، 
بهدف  �شدارته  ال�شارقة  اأنقذ  حيث 
ع��ل��ى ح�����ش��اب ال���ظ���ف���رة، ل��ي��ع��ود اإىل 
وا�شل  ال��ذي  وال��وح��دة  االنت�شارات، 
الفوز على  االإيجابية وحقق  نتائجه 
االأهلي  �شباب  و  نظيفة،  بثالثية  دبا 
الذي انت�شر على البطائح ب�شدا�شية 
امل���ن���اف�������ش���ة على  ل���ي���وا����ش���ل  ن��ظ��ي��ف��ة 
ال�شدارة،وهي اأكر نتيجة فوز له يف 

اأن حققها على ح�شاب  امل�شابقة منذ 
حتا يف �شهر نوفمر 2016. 

21 هدفا  اأه��داف اجلولة  وبلغ عدد 
املا�شية،و  اجلولة  عن  هدفني  باأقل 

كانت مباراة البطائح و�شباب االأهلي 
هي االأكرث ت�شجيال لالأهداف بواقع 
الظفرة  م��ب��اراة  وك��ان��ت  اأه����داف،   6
وال�����ش��ارق��ة ه��ي االأق����ل ب��ه��دف واحد 

اأن  ف���رق   4 ا���ش��ت��ط��اع��ت  ف��ق��ط، فيما 
وهي  نظيفة  �شباكها  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
والوحدة  االأه��ل��ي واجل���زي���رة  ���ش��ب��اب 

وال�شارقة. 

ت�شجيل  اأي�����ش��ا مت  اجل��ول��ة  وخ����الل 
ه���دف���ني م���ن خ����الل رك��ل��ت��ي ج����زاء، 
ح�شم خاللهما الفوز وذلك بالن�شبة 
�شجله العبه  بعدما  ال�شارقة  لفريق 

كايو لوكا�س هدف املباراة الوحيد يف 
الفوز  فريقه  ليحقق   87 الدقيقة 
الرازيلي  وه�����دف  ال���ظ���ف���رة،  ع��ل��ى 
فابيو ليما العب الو�شل يف الدقيقة 

  .1-2 ال���ف���ري���ق  ل��ي��ف��وز   10+90
خورفكان  م��رم��ى  يف  �شجله  وب��ه��دف 
ال��ف��وز، بهدفني  اإىل  ب��ه فريقه  وق��اد 
مقابل هدف، ا�شتطاع التوجويل البا 

كودجو العب العني اأن يت�شدر قائمة 
اأهداف   10 بر�شيد  امل�شابقة  ه��دايف 
مبخوت  ع��ل��ي  ال��ن��ج��م  ع��ل��ى  متقدما 
الع��ب اجل��زي��رة �شاحب ر�شيد ال9 
املناف�شة بني  توا�شلت  فيما  اأه��داف، 
ج���واو ب��ي��دور الع��ب ال��وح��دة وفابيو 
ليما العب الو�شل باملركزين الثالث 
اأه��داف لكل العب حتى  ب�7  والرابع 
االآن.  و�شهدت اجلولة اقالة مدربني 
اث��ن��ني ج��دي��دي��ن ه���ذا امل��و���ش��م وهما 
ال���رازي���ل���ي ك���اي���و زان��������اردي م���درب 
البطائح بعد �شدا�شية �شباب االأهلي، 
بعد  فينك  االأمل����اين  الن�شر  وم���درب 
االأخرة  واخل�شارة  اخل�شائر  ت��وايل 

اأمام اجلزيرة. 
واأ�شهر ق�شاة املالعب خالل اجلولة 
بطاقات  و3  ���ش��ف��راء،  ب��ط��اق��ة   22
العب  جمعة  فار�س  من  لكل  حمراء 
ال��وح��دة، وخ��ال��د م��ب��ارك الع��ب دبا، 
اإ���ش��م��اع��ي��ل الع���ب عجمان،  وحم��م��د 
ب��ي��ن��م��ا ك����ان ف��ري��ق احت����اد ك��ل��ب��اء هو 
اأي  ال���ذي مل يتلق الع��ب��وه  ال��وح��ي��د 

بطاقات ملونة. 

•• دبي-�لفجر:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد 
تّوج  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي، 
جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س احت����اد االإم�����ارات 
املنظمة  العليا  اللجنة  للبادل رئي�س 
لبطولة العامل "دي بي ورلد للبادل 
االأرجنتني  منتخب  دبي2022"   -
للرجال بلقب بطولة العامل للبادل 
اأول  م�شاء  مناف�شاتها  اختتمت  التي 
امللعب  على  ال�شبت  االأول  اأم�س  من 
للتن�س،  احل��رة  دب��ي  ل�شوق  الرئي�س 
للبادل  االإم��������ارات  احت�����اد  ون��ظ��م��ه��ا 
الريا�شي  دبي  جمل�س  مع  بالتعاون 
بدبي  وال�شياحة  االقت�شاد  ودائ���رة 

وباإ�شراف االحتاد الدويل للبادل.
�شعيد بن مكتوم بن  ال�شيخ  كما قام 
لويجي  ي��راف��ق��ه  م��ك��ت��وم  اآل  ج��م��ع��ة 
ك���������ارارو رئ���ي�������س االحت��������اد ال������دويل 
ا�شبانيا  م��ن��ت��خ��ب��ي  ب��ت��ت��وي��ج  ل��ل��ب��ادل 
املركزين  على  حل�شولهما  وفرن�شا 
الثاين والثالث يف مناف�شات الرجال 
واالأرجنتني  ا���ش��ب��ان��ي��ا  وم��ن��ت��خ��ب��ات 
اأ���ش��ح��اب امل��راك��ز الثالثة  واإي��ط��ال��ي��ا 

االأوىل يف بطولة ال�شيدات.
 وح�������ش���ر ال���ن���ه���ائ���ي ال����ع����دي����د من 
الريا�شية،  وال��ق��ي��ادات  ال�شخ�شيات 
حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  يتقدمهم 
ال��ن��ع��ي��م��ي، رئ��ي�����س احت����اد االإم������ارات 
ومعايل عبداهلل حممد  القدم  لكرة 

للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال��ب�����ش��ط��ي 
وخلفان  دب�����ي،  الإم�������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��ل��ه��ول  ج��م��ع��ة 
اهلل  وع��ب��د  للم�شتقبل  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
واملدير  التنفيذي  املدير  دميثان  بن 
اإقليم  ال��ع��امل��ي��ة-  مل���وان���ئ دب���ي  ال���ع���ام 
املنظمة  اللجنة  واأع�����ش��اء  االإم����ارات 
الراعية للبطولة  ال�شركات  وممثلي 

وجماهر غفرة.
اللقب  االأرج��ن��ت��ني  منتخب  وح�شد 
ب��ع��د ف���وزه يف ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ح�شاب 
امل���ن���ت���خ���ب اال������ش�����ب�����اين ال���و����ش���ي���ف 
�شجلت  ق��وي��ة  م��واج��ه��ة  يف   ،)1-2(
اأكرث  اإىل  ح�����ش��ورا ج��م��اه��را و���ش��ل 
واأجواء مبهرة،  م�شجع  من 5000 

ال�شاعة  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ان��ط��ل��ق  ح��ي��ث 
ال�شبت  ي����وم  ع�����ش��ر  م���ن  اخل��ام�����ش��ة 
 8 م��ن  الأك���رث  وا�شتمر  نوفمر   5
االأوىل  ال�شاعات  يف  لينتهي  �شاعات، 

من يوم االأحد. 
 ومتكن منتخب "التانغو" من قلب 
الطاولة على اال�شبان الذين تقدموا 
الثنائي  بوا�شطة  االأوىل  امل��ب��اراة  يف 
نافارو  وفران�شي�شكو  ليرون  خ��وان 
واوغ�شتني  �شينغوتو  فيدريكو  على 
وع���ادل  و3-6  و7-5   3-6 ت��اب��ي��ا 
بفوزه  النتيجة  االأرجنتني  منتخب 
مارتن  ط��ري��ق  ع��ن  الثانية  ب��امل��ب��اراة 
�شتوبات�شوك  وف���ران���ك���و  ن��ي��ن��و  دي 
ال��ل��ذي��ن ت��ف��وق��ا ع��ل��ى ارت�����ورو كويلو 

واأليخاندرو جاالن 6-3و6-2 قبل 
اأن يح�شم الثنائي كارلو�س غوتريز 
اللقب  ب��ي��ال���ش��ت��غ��وي��ن  وف����رن����ان����دو 
لالأرجنتني بتغلبهما على األيخاندرو 
رويز وجينروم غونزالي�س يف املباراة 
الثالثة بنتيجة 6-4 و5-7 و3-6.

الرقم  االأرجنتيني  املنتخب  وميلك 
بطولة  بذهب  التتويج  يف  القيا�شي 
ن�شختها  ان���ط���ل���ق���ت  ال���ت���ي  ال����ع����امل 
بعد  ا�شبانيا،  يف   1992 يف  االأوىل 
مرة   11 ع��ر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  ت���رّب���ع  اأن 
�شنوات 1992 و1994 و1996، 
 2002 م��ن  متتالية  م���رات   4 ث��م 
باللقب  للتتويج  وع��اد   2008 اإىل 
و2016  و2014   2012 �شنوات 

و2022.
وب��ن��ه��اي��ة ال��ب��ط��ول��ة، اأ���ش��در االحتاد 
النهائي  ال��رت��ي��ب  ل��ل��ب��ادل  ال����دويل 
ملناف�شات  االأوىل  ال�8  للمنتخبات 
منتخب  ج��������اء  ح����ي����ث  ال��������رج��������ال، 
االأرج��ن��ت��ني ح��ام��ل ال��ل��ق��ب يف املركز 
وفرن�شا  ث��ان��ي��ا،  وا���ش��ب��ان��ي��ا  االأول، 
والرازيل  راب��ع��ا،  وال��رت��غ��ال  ثالثا، 
�شاد�شا، وباراغواي  خام�شا، وبلجيكا 
�شابعا، وت�شيلي ثامنا. ويبلغ جمموع 
األف   500 املالية للبطولة  اجلوائز 
بني  بالت�شاوي  توزيعها  �شيتم  ي��ورو 
ال���رج���ال وال�������ش���ي���دات وع���ل���ى جميع 
املنتخبات التي و�شلت اإىل النهائيات 
ح�شب املراكز من االأول اإىل ال�شاد�س 

ع�شر، و �شيح�شل الفائز باللقب على 
 30 على  والو�شيف  يورو  األف   45
األ���ف ي���ورو و���ش��اح��ب امل��رك��ز الثالث 
وال���راب���ع  ي�����ورو،  األ�����ف   24.6 ع��ل��ى 
األف يورو، واخلام�س على   20 على 

. يورو  األف   18.7

جناح كبري
بن  م��ك��ت��وم  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  وّج���ه   
جمعة اآل مكتوم باأ�شمى اآيات ال�شكر 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  وال��ع��رف��ان 
اآل مكتوم، ويل  بن حممد بن را�شد 
التنفيذي،  عهد دبي، رئي�س املجل�س 
ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ودع���م���ه ال���الحم���دود 
اللجنة  رئ��ي�����س  ت��ق��دم  و  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 

جمل�س  اإىل  ب���ال�������ش���ك���ر  امل���ن���ظ���م���ة 
االقت�شاد  ودائ������رة  ال��ري��ا���ش��ي  دب����ي 
احلرة  دب��ي  و���ش��وق  بدبي  وال�شياحة 
العاملية )دي بي ورلد(  وموانئ دبي 
للبطولة  الراعية  ال�شركات  وجميع 
ما �شاهم يف جناح هذا احلدث العاملي 
وعك�س ال�شورة احل�شارية وم�شرقة 
عن دبي واإظهار قدراتها التنظيمية 
امتنانه  عن  اأع��رب  كما  وال�شياحية، 
للبادل  ال��دويل  االحت��اد  اإىل  و�شكره 
ال����ت����ي م��ن��ح��ه��ا لدبي  ال���ث���ق���ة  ع���ل���ى 
يف  م��رة  الأول  البطولة  ال�شت�شافة 

تاريخها.
ال�����ش��ي��خ �شعيد ب��ن م��ك��ت��وم بن  واأك����د 
الكبر  النجاح  اأن  مكتوم  اآل  جمعة 

الالفت  اجل���م���اه���ري  واحل�������ش���ور 
يف  وخ�شو�شا  امل��ب��اري��ات  خمتلف  يف 
االنت�شار  ح��ج��م  ي���رج���م  ال��ن��ه��ائ��ي 
الوا�شع الذي حققته لعبة البادل يف 
االإمارات وتزايد �شعبيتها بف�شل ما 
القيادة  جتده من دعم واهتمام من 
النجاح  ق���ائ���ال:  وخ���ت���م  ال���ر����ش���ي���دة، 
اجلهود  لوال  ليتحقق  كان  ما  املبهر 
ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ف���رق العمل 
مدار  على  املنظمة  اللجنة  واأع�شاء 
اأيام البطولة، �شكرا للجميع و�شكرا 
باأعداد  ح�����ش��رت  ال��ت��ي  ل��ل��ج��م��اه��ر 
باللعبة  ال�شغف  يعك�س  م��ا  غ��ف��رة 
وجناح جهود التطوير امل�شتمرة منذ 

�شنوات.

اجلولة التا�سعة من دوري اأدنوك للمحرتفني.. �سراع ال�سدارة يتوا�سل ، وركلتي جزاء تنقذان ال�سارقة والو�سل 

�صعيد بن مكت�م يتّ�ج الأرجنتني بلقب بط�لة »دي بي ورلد للبادل-دبي«

رئي�س اللجنة املنظمة: احل�سور اجلماهريي الالفت يعك�س تزايد �سعبية اللعبة يف الإمارات

•• دبي -�لفجر

اأن اختيار  النعيمي رئي�س احتاد االإم��ارات لكرة القدم  ال�شيخ را�شد بن حميد  اأكد 
للمو�شم  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  قرعة  حفل  الإقامة  امل�شتقبل  متحف 
فمتحف  املهمة،  الكروية  املنا�شبة  لهذه  جديدة  روح��اً  ُي�شيف   2023-2022
امل�شتقبل ج��وه��رة ع��امل��ي��ة يف ق��ل��ب دب���ي، وك��اأ���س رئ��ي�����س ال��دول��ة ه��ي االأخ�����رى، ُدرة 

البطوالت واأغالها.

للريا�شة  امل�شتمر  الر�شيدة  القيادة  دع��م  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  وثمن 
باهتمام  حتظى  التي  االأوىل،  ال�شعبية  اللعبة  القدم،  ك��رة  خا�شة  قطاعاتها،  بكل 

جماهري واإعالمي كبر.
�شتكون  امل�شتقبل  فعالياتها يف متحف  تنطلق  التي  املو�شم  " اإن قرعة هذا  وق��ال: 
بداية مل�شوار جديد، نتوقعه جمياًل ومثراً يف جوانبه التنظيمية والفنية، م�شراً 
اإىل  تاريخية، وحت��ول  املا�شي حقق جناحات  ال�شهر  اأقيم  ال��ذي  الكاأ�س  نهائي  اإىل 

حدث وطني ظهر على �شا�شات التلفاز يف خمتلف دول العامل.

واأ�شاف رئي�س االحتاد اأن النجاح الذي حققه النهائي جاء بتعاون كامل من جميع 
اأطراف اللعبة، ونحن على ثقة من اأن التعاون بني االحتاد واالأندية اأ�شبح ثقافة 
وعادة ال ميكن اال�شتغناء عنها، موؤكداً اأن م�شابقة كاأ�س رئي�س الدولة جزء حيوي 
الريا�شية  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  وت�شكل  ك��ذل��ك،  و�شتبقى  الريا�شي  تاريخنا  م��ن 

واالجتماعية يف الدولة.
امل�شاركة يف البطولة،  ومتنى ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي التوفيق لكل الفرق 

وللجمهور الذي ي�شفي جواً من البهجة يف كل مبارياتها، خا�شة النهائي.

را�سد بن حميد النعيمي: متحف امل�ستقبل ُي�سيف روحًا 
جديدة لقرعة كاأ�س رئي�س الدولة

ه�سام الطاهر توج اأبطال اآ�سيا واأ�سار اإىل  
م�ساركة رو�سيا يف الن�سخة القادمة

لأول مرة يف تاريخ اللعبة

اآ�سيا لبطولت  خا�س  احتاد الرماية ي�ستكمل ت�سنيف رماتنا لـ »2023«وتقييم 
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الفجر الريا�ضي

عا�س طوياًل يف ظّل مدرب منتخب 
اأملانيا لكرة القدم يواكيم لوف، ثم 
بايرن  لفريق  ع��ّراب��اً  نف�شه  فر�س 
ميونيخ بطل ال�شدا�شية التاريخية، 
لالختبار  ي�شتعد  ال��ي��وم  ه��و  وه���ا 
راأ�س اجلهاز  االأول على  ال�شخ�شي 
مان�شافت".  لل�"نا�شيونال  الفني 
فليك،  )ه��ان��زي(  هان�س-دير  اإن��ه 
رجل احلوار الذي تعتمد عليه كل 
اأملانيا القتفاء طريق املجد يف كاأ�س 

العامل 2022 يف قطر.
دور  روب��رت ريدفورد  وكما تقّم�س 
توم بوكر يف العام 1998، يهم�س 
فليك يف اأذن العبيه، فار�شاً حواراً 
دائماً. اأ�شلوب حر�س على تطبيقه 
يف كل حلظة من م�شرته كمدرب 
ق�شى  كالعب،  ق�شر  م�شوار  بعد 
اأب����رز حم��ط��ات��ه يف ���ش��ف��وف بايرن 
ميونيخ الذي بلغ معه نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا 1987 عندما خ�شر 

اأمام بورتو الرتغايل )1-2(.
"اأوىل اأهمية كبرة للتوا�شل )مع 
الالعبني( داخل امللعب وخارجه"، 
ي����وؤك����د ق���ائ���د امل���ن���ت���خ���ب االأمل�������اين، 
ذاتية  ����ش���رة  يف  ن����وي����ر،  م���ان���وي���ل 
للمدرب حملت ا�شم "اإمي مومنت" 
)يف ال��وق��ت احل�����ايل(، وُن�����ش��رت يف 

اأيلول-�شبتمر املا�شي.
اأك��رث من  ع��رف نوير م��درب��ه منذ 

القادم من هايدلرغ،  عقد. فليك 
كان  عاماً،   57 العمر  من  والبالغ 
امل�شاعد املخل�س للمدرب لوف منذ 
التتويج  وح��ت��ى   ،2006 خ��ري��ف 
العامل  ك����اأ�����س  االأغ�����ل�����ى،  ب��ال��ل��ق��ب 

الرازيل. يف   2014
االأول  ال��ل��ق��اء  ح�شل  املنتخب  م��ع 
وذل��ك يف خريف  بني فليك ونوير 
اأ�شبح  اأي�������ش���اً  وه���ن���اك   ،2009
مع  دائ����م  مت��ا���س  ع��ل��ى  "هانزي" 

اأعمدة بايرن ميونيخ.
يف  وحت��دي��داً  �شنوات،  خم�س  وبعد 
 ،2020-2019 امل��و���ش��م  ب��داي��ة 
عاد ليلتقي كل هوؤالء الالعبني يف 
النادي البافاري، اأي�شاً كم�شاعد ثاٍن 
الكرواتي  للمدرب  امل��رة  ه��ذه  لكن 
التي  كوفات�س، وهي اخلطوة  نيكو 

�شتغر م�شرته متاماً.
يف خريف العام 2019 وبينما كان 
ال��دوري ويتعر�س  بايرن يعاين يف 
ل����ه م���ن���ذ ع�شر  ان���ت���ك���ا����ش���ة  الأك������ر 
اأينراخت  اأم��ام  باخل�شارة  �شنوات 
ا�شُتدعي   ،)5-1( ف���ران���ك���ف���ورت 
فليك الإنقاذ "ال�شفينة" من الغرق 
بعدما جرت ت�شميته للحلول مكان 

كوفات�س.
"هانزي"  ���ش��ل��ك  اأخ��������رى،  وم������رة 
ب��اي��رن ميونيخ  ط��ري��ق احل����وار يف 
الالعبني كافة يف  واأ���ش��رك  اأي�����ش��اً، 

م�شروعه، بعيداً عن اإظهار الرغبة 
بفر�س طريقته يف روؤية االأمور.

مع  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ه��ان��زي  "حتّدث 
ال��ن��ج��وم ك��اف��ة وو����ش���ع ال��ف��ري��ق يف 
وق�شى  النا�س،  اإىل  ا�شتمع  �شفه. 
الوقت الالزم معهم. طرح اأ�شئلة"، 
والقيادي  االأمل���اين  الالعب  يو�شح 
ك��ارل- ميونيخ  ب��اي��رن  يف  ال�شابق 

ال�شرة  يف  روم��ي��ن��ي��غ��ه  ه��اي��ن��ت�����س 
الذاتية ذاتها.

بداأت ثمار تلك ال�شيا�شة بالن�شوج: 
يف  )هزميتان  متذبذبة  بداية  بعد 
فليك  ح��ق��ق  م���ب���اري���ات(،  ���ش��ت  اأول 

�شل�شلة من النجاحات واأقنع قادته 
ب��االح��ت��ف��اظ ب����ه، ب��ع��دم��ا ك����ان من 
موقت  كمدرب  يعمل  اأن  املفر�س 
ب��ه للمرة  فقط. ج��رى االح��ت��ف��اظ 
 ،2019 امليالد  عيد  حتى  االأوىل 
ث�����م ح���ت���ى ن���ه���اي���ة امل����و�����ش����م، قبل 
التوقيع معه يف ني�شان-اأبريل حتى 

حزيران-يونيو 2023.
ال��ذي فر�شته جائحة  بعد احلظر 
 ،2020 رب���ي���ع  يف  كوفيد19- 
املدرب  جم��د  �شهدت  اأ�شهر  ج���اءت 
ا�شتوحى  ب��اأن��ه  ي��وم��اً  ك�شف  ال���ذي 
ال��ك��ث��ر م���ن ف��ك��ره ال��ت��دري��ب��ي من 

والفرن�شي  �شاكي  اأريغو  االإيطايل 
اأر�����ش����ني ف��ي��ن��غ��ر: ب��ط��ل اأمل���ان���ي���ا يف 
كاأ�س  بطل  حزيران/يونيو،  نهاية 
بطل  مت��وز-ي��ول��ي��و،  مطلع  اأمل��ان��ي��ا 
نهاية  يف  اأوروب���������ا  اأب����ط����ال  دوري 
الثالثية  ف��ن�����ش��خ  اآب-اأغ�������ش���ط�������س، 
العمالق  حققها  ال��ت��ي  التاريخية 
البافاري العام 2013 حتت قيادة 

املدرب يوب هاينكي�س.
مل ي��ك��ت��ِف ب���ذل���ك ب���ل اأ�����ش����اف كل 
املتاحة،  االأخ��رى  الثالثة  الكوؤو�س 
ال�شوبر  االأمل����������اين،  ال�������ش���وب���ر  اأي 
لالأندية،  العامل  وك��اأ���س  االأوروب���ي 

ل��ي��ح��ق��ق ���ش��دا���ش��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة غر 
م�شبوقة يف تاريخ النادي.

احل���وار،  ع��ل��ى  منفتح  اأن���ه  �شحيح 
اأن������ه يعرف  ه������ادئ وم����ت����زن، غ����ر 
وهو  ع���ن���اده،  اإظ���ه���ار  كيفية  اأي�����ش��اً 
2021 عندما  رب��ي��ع  م��ا ح��دث يف 
اأعلن عن نيته يف ف�شخ عقده على 
اإث��ر خ��الف الأ�شهر ع��دة مع املدير 
�شالح  ح�شن  البو�شني  الريا�شي، 
اعرافه  ع��دم  رغ��م  حميدجيت�س، 

علناً باأنه �شبب رحيله.
بعد ب�شعة اأ�شابيع، ُعنيِّ خلفاً للوف 
على راأ�س اجلهاز الفني للمنتخب. 
وهناك اأي�شاً، يطّبق فليك طريقة 
احلوار نف�شها مع الالعبني الذين 
يعرفهم عن ظهر قلب، واإن اعرف 
باأّن لديه "وقتاً اأقل )مقارنة بوقته 
لتعريفهم  م��ي��ون��ي��خ(  ب���اي���رن  م���ع 

بفل�شفته اخلا�شة يف اللعبة".
قدراته  كل  اإىل  بالتاأكيد  �شيحتاج 
الإخ�����راج اأمل��ان��ي��ا م��ن ال��ن��ف��ق املظلم 
الذي دخلته ذات م�شاء يف حزيران-

يف  م��ر���ش��ي��ل��ي��ا،  يف   2016 ي��ول��ي��و 
الذي  اأوروب�����ا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  ن�شف 
امل�شيفة  ف��رن�����ش��ا  اأم������ام  خ�����ش��رت��ه 
بهدفني نظيفني. منذ ذلك احلني، 
املجموعات  دور  من  االأمل���ان  اأق�شي 
ثمن  ويف   2018 ال���ع���امل  ل��ك��اأ���س 

نهائي اأوروبا 2020.

 ،2021 ا�شبانيا مطلع  بداية ظهوره يف منتخب  ملع جنمه مع  اإنيي�شتا اجلديد؟  اأندري�س 
العب الو�شط ال�شاب بيدري اأ�شبح يف مدة وجيزة "العقل املدبر" للجيل اجلديد يف املنتخب 

ب�"ر�ّشام" بر�شلونة  م��ق��ارن��ت��ه  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ف��اأج��ر  االأح���م���ر، 
2010 يف  العامل  كاأ�س  اإ�شبانيا لقب  اأه��دى  ال��ذي  ال�شابق 

جنوب افريقيا.
على غرار "دون اأندري�س"، تطّور �شاحب الرقم ثمانية يف 
النادي الكاتالوين، ون�شج عالقة وطيدة مع مدربه ت�شايف 
اللعب غايف، ويتقا�شم  هرناندي�س. يعتمد على تواأمه يف 

ال�شفات عينها يف مداعبة الكرة بني قدميه.
الع�شرين  مب��ي��الده  )�شيحتفل  ع�شرة  التا�شعة  عمر  يف 
الثاين/نوفمر(،  ت�شرين   25 ي���وم  امل��ون��دي��ال،  خ���الل 
اأ�شحى بيدري كاأحد اأبرز العبي جيله، ف�شاًل عن االأبرز 

بني العبي خط الو�شط يف الكرة العامل.
اأط�����ل�����ق ال������ن������ادي ال����ك����ات����ال����وين ج���وه���رت���ه 

باب  ويطرق  االإ�شبان  ليبهر  مباريات  ب�شع  اىل  احتاج   ،2020 اآب-اأغ�شط�س  يف  اجلديدة 
املنتخب، حتى مت توجيه الدعوة اليه لاللتحاق باملنتخب يف اآذار-مار�س 2021. حينذاك 

ا�شاد املدرب لوي�س انريكي ب�"ُبعد نظره" على نحو خا�س و"جودة اأدائه".
مت�شارعة،  بخطوات  املراحل  ليقطع  فقط  دولية  مباريات  ث��الث  اىل  احتاج  املنتخب  وم��ع 

ويحجز مقعده مع الفريق يف نهائيات كاأ�س اأوروبا �شيف 2021.
وكان بيدري عند ح�شن ظن مدربه: قاد ال روخا اىل الدور ن�شف النهائي يف البطولة 
اإيطاليا بركالت الرجيح )3-5( بعد التعادل يف  القارية حني ودع امل�شابقة على يد 
الوقتني اال�شلي واالإ�شايف 1-1. اختر بيدري كاأف�شل العب �شاب يف البطولة، وكان 

االإ�شباين الوحيد يف الت�شكيلة املثالية.
يرى بيدري اأن مو�شمه االأول )2020-2021( كان مبثابة ماراثون مثايل تفّوق فيه 

على بيدرو غون�شالي�س، اأي على نف�شه.
خا�س خالله 73 مباراة واختتم املو�شم مبيدالية ف�شية اأوملبية يف دورة األعاب طوكيو، 
الفخذ  تعّر�س اىل متزق يف ع�شالت  باملا�س، حيث  اأمل ال�س  االإ�شابة طالت  لعنة  ولكن 
االأي�شر خالل املباراة �شد بايرن ميونيخ )�شفر3-( يف افتتاح دور املجموعات لدوري اأبطال 

اأوروبا يوم 14 اأيلول-�شبتمر 2021.
العودة املت�شرعة، جعلته ينتك�س جمدداً، مما حّتم عليه مالزمة العيادة ملدة 

ثالثة اأ�شهر ون�شف ال�شهر، حيث ا�شتمر حتى 12 كانون الثاين-يناير.
االإ�شابة البليغة، حرمت بيدري من م�شاعدة منتخب ا�شبانيا يف املربع 
الذهبي لدوري االأمم االأوروبية )خ�شر ال روخا يف النهائي اأمام فرن�شا 

االأول-اأكتوبر 2021(. ت�شرين  يف   2-1
والزمت االإ�شابة العب بر�شلونة يف نهاية ني�شان-اأبريل )متّزق ع�شلي يف 
الع�شلة ذات الراأ�شني الفخذية(، ما ا�شطره اىل الغياب عن نهاية مو�شم 

النادي ومباريات دوري االأمم.
امل�����ش��اك��ل ال��ع�����ش��ل��ي��ة ال�����ش��غ��رة اأ���ش��ب��ح��ت م���ن امل���ا����ش���ي، م���ع انطالق 
مع  �شارك  حيث  م�شتوياته  اأف�شل  بيدري  ا�شتعاد  اإذ  احل��ايل،  املو�شم 
%80 من الدقائق املمكنة. وعلى اأر�س امللعب،  "بالوغرانا" بن�شبة 

النظرات ال�شوداوية القامتة بّدلت معامل وجهه الطفويل الريء.
واإذا تطّرقنا يف  اإنيي�شتا. العب رائع.  باأندري�س  كثراً  يذكرنا  "اإنه 
اأ�شاد  هكذا  العامل"،  يف  االأف�شل  فاإنه  �شاملة،  موهبة  عن  احلديث 
مدرب بر�شلونة ت�شايف هرناندي�س بالعبه يف نهاية �شباط/فراير 

املا�شي، اإذ جتراأ على مقارنته بزميله ال�شابق يف النادي واملنتخب.
بالفريق  ال��ت��ح��ق  اأن���ه  اإال   ،2019 ع���ام  يف  بر�شلونة  ا�شتقطبه 
االأم  ناديه  يف  اأخ��ر  مو�شم  بعد   2020 �شيف  يف  الكاتالوين 
التاأكيد خالل تقدميه  بيدري يف  ي��رّدد  باملا�س، ومل  ال�س 
يف ملعب كامب نو باأن "مثله االأعلى هو اأندري�س اإنيي�شتا 

دائماً".
بالقول  موهبته  ت�شايف  لر�شلونة  الفني  املدير  وخّل�س 
"لديه اإدراك كامل للزمان واملكان، وعندما يكون حماطاً 
اأنه  اإال  ل��ل��ك��رة،  ب��ث��الث��ة رج���ال وان���ت متيقن م��ن خ�����ش��ارت��ه 

يحتفظ بها، فهذا ي�شمى املوهبة".
اأ�شاف "عندما اأكون على مقاعد البدالء اأراقبه، ال ميكن التكهن 
مبا �شيفعله. ح�شناً اإنه يبتكر اأ�شياء ال ميكن تخيلها، واف�شل مما 

نعتقد. هذه موهبة فذة".
يافع يف  كاأف�شل العب  كوبا  الذهبي... حاز جائزة رميون  الفتى 
العامل 2021، تفّوق على زميله غايف الذي نال اجلائزة يف العام 

اجلاري.
اأوروبا باتت تعلم عن املوهبة بيدري، ويف قطر العامل ينتظره.

مونديال 2022.. بيدري وريث اإنيي�ستا يف قلب »ل روخا« 

مونديال 2022.. فليك يعيد البناء على اأ�سا�س التوا�سل الدائم 

•• �لفجرية-و�م: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرة 
تنطلق بطولة الفجرة الدولية جلمال اخليل العربي خالل الفرة 
17 دي�شمر للقادم بالفجرة، بتنظيم مكتب �شمو ويل   - 15 من 

عهد الفجرة.
الفجرة  عهد  ويل  �شمو  مكتب  مدير  الزحمي  �شامل  �شعادة  وق��ال 
رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة اإن الن�شخة ال�شابعة هذا العام �شتتيح 

من  للم�شاركة  واال�شطبالت  العربية  اخليل  ومالك  ملرّبي  الفر�شة 
خمتلف قارات العامل، بف�شل توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
ودعم  ال��ف��ج��رة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن 
الفجرة  عهد  ويل  ال�شرقي  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة 
واهتمام �شموه بن�شر هذا املوروث االأ�شيل يف الثقافة والهوية العربية 

والتعريف به عاملًيا.
جمموعها  يبلغ  قيمة  جوائز  عن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 

مليون دوالر اأمريكي، و�شيتم قريًبا فتح باب الت�شجيل للم�شاركني.

•• دبي-�لفجر

ُيجري احتاد االإمارات لكرة القدم يف متام ال�شاعة ال�شابعة والن�شف من م�شاء 
32 لبطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س  ال��  اليوم االثنني مرا�شم قرعة الدور 
متحف  يف  وذل��ك   ،  2023-2022 الريا�شي  اهلل" للمو�شم  "حفظه  الدولة 
امل�شاركة  االأن��دي��ة  وممثلي  االحت���اد  م�شوؤويل  وبح�شور  دب��ي،  ب��اإم��ارة  امل�شتقبل 
الهواء مبا�شرة  �شُينقل على  الذي  و�شي�شهد احلفل  املختلفة.  االإع��الم  وو�شائل 
العمل  فريق  اأع��ده��ا  التي  الفقرات  من  ع��دداً  الريا�شية  قنواتنا  خمتلف  عر 
اأبرز  وعر�س  امل�شتقبل،   على متحف  ال�شوء  ت�شليط  منها   ، القدم  كرة  باحتاد 
�شحب  باآلية  والتعريف  املا�شية  ن�شختها  يف  البطولة  بها  م��رت  التي  املحطات 

القرعة واإجراء عدد من اللقاءات مع ممثلي االأندية واحل�شور.
وح�شب الئحة البطولة �شيتم و�شع بطل كاأ�س رئي�س الدولة للمو�شم الريا�شي 

2021-2022 " نادي ال�شارقة " على راأ�س جدول املباريات " رقم 1 " ويتم 
اإعفاوؤه من خو�س مباريات دور ال� 32 حيث يتاأهل مبا�شرة اإىل دور ال�شتة ع�شر 
، يف حني �شيتم ت�شكني بطل دوري اأدن��وك للمحرفني للمو�شم نف�شه  " نادي 
العني " يف الرقم " 32 " على اأن يتم توزيع االأندية املتبقية من دوري املحرفني 
واأندية الدرجة االأوىل على االأرقام املتبقية يف جدول املباريات من " 3 حتى 31 
الذي يحتوي على االأرقام ثم ا�شم  الوعاء  اأواًل من  الرقم  يتم �شحب  " ، بحيث 

الفريق الذي يقابله من الوعاء الثاين الذي يحتوي على االأ�شماء.
بعد ذلك �شيتم اإجراء قرعة على املالعب التي �شتقام عليها مباريات االأدوار 32 
و 16 والربع النهائي " االأرقام الفردية والزوجية " لكل دور على حده، علماً اأن 
املباريات ُتقام بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة يف دور ال� 32 و ال� 16 والدور 
ربع النهائي والدور النهائي ، يف حني ُتقام مباريات الدور ن�شف النهائي بنظام 

خروج املغلوب من مباراتني ذهاباً واإياباً.

برعاية حممد ال�صرقي وبج�ائز تبلغ ملي�ن دولر

انطالق بطولة الفجرية الدولية جلمال اخليل العربي يف دي�سمرب
غدًا .. احتاد الكرة ُيجري مرا�سم قرعة كاأ�س رئي�س الدولة يف متحف امل�ستقبل

يعتقد نف�شه اأنه يف ملعب املدر�شة" قال بابلو بايي�س 
بلغ للتو  ال��ذي  �ُشئل ع��ن جنله غ��ايف  مم��ازح��اً عندما 
بب�شمات  ال�شاب خّط  اأن هذا  18 عاماً، غر  ال�  �شن 
االأندل�س حّتى  اأعماق  الكروية من  عمالقة م�شرته 

مونديال قطر.
عظمة  اإىل  االأندل�س  يف  ومغرة  قاحلة  مالعب  من 
املتقن  ال��ع�����ش��ب  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  يف  نو"  "كامب  م��ل��ع��ب 
الأكادميية ال ما�شيا والعر�س الكروي العاملي يف قطر 
كانون   18 ح��ّت��ى  ال��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�شرين   20 م��ن 
ال�شعود  ي��ق��اوم  اأن  ���ش��يء ميكن  ال  االأّول-دي�����ش��م��ر: 
ال�����ش��اروخ��ي ل��ه��ذا ال��ط��ف��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��ع��ر املجعد 

واالأربطة املن�شدلة والل�شان امل�شغوط على خده.
ح��زي��ران- يف  ا�شبانيا  م���درب  اأن��ري��ك��ي  لوي�س  خّل�����س 

دف��ع��ه حلرق  بعدما  ال�شاب  ب��ه الع��ب��ه  م��ا مي��ّر  يونيو 
اأن يقول  اأحد ميكن  "ال  "ال روخا" قائاًل  املراحل يف 

انه ال يع�شق غايف".
خ�شبة  اإىل  حم��رج،  وه��و  �شعد،  ال��ذي  الطفل،  فهذا 
م�شرح �شاتليه يف 17 ت�شرين االأّول-اأكتوبر يف باري�س 
خالل حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لت�شلم جائزة 
الذي  نف�شه  ال��ع��امل، هو  �شاب يف  كوبا الأف�شل الع��ب 

اأذهل مدربه االأول منذ 12 عاماً.
30 كيلومراً  ُبعد  بالومبييه، على  ليارا  نادي ال  يف 
"باتايا"  امللقب  با�شكو  مانويل  يتذكر  اإ�شبيلية،  من 
"مراهق متحفظ  يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س 
"كان  وال���ذي  الفكاهة"  ب���روح  يتمتع  لكنه  وم��ن��ط��و، 
يعاين بالفعل من هذا الهو�س بل�شانه. اأعتقد اأن بابلو 

)يناديه با�شمه االول( لن يفقده اأبداً".
امل�شفرة  ال�����ش��ور  ع��ن  ه��ات��ف��ه  ك���ان يبحث يف  وب��ي��ن��م��ا 
للطفل غايف، اأغم�س باتايا )64 عاماً( عينيه وقر�س 

�شفتيه.
يتذكر املربي الذي ا�شتمر يف متابعة معجزته خالل 
"بقي  بيتي�س  ري��ال  التي ق�شاها يف  الثالث  ال�شنوات 
معنا ملدة �شنتني، من �شتة حلني بلوغه ثمانية اأعوام. 

ثم راآه نادي بيتي�س يلعب وقرر التعاقد معه".
ت�شارع خطوات  متابعة  يتمكن من  باتايا مل  اأن  غر 
كان  وح����ني   2013 ع����ام  ف��ف��ي  اجل����ن����وب،  ج���وه���رة 
األغارف  مدينة  يف  كروية  دورة  يخو�س  بيتي�س  ري��ال 

الرتغالية، بات حمط اأنظار ك�شايف بر�شلونة.
بايي�س  م��ارت��ن  بابلو  اأخ��ت��ر  ع��ام��اً،   11 ال���  �شن  ويف 
ال��دورة وانتقل  اأف�شل العب يف  املكنى غ��ايف،  غافرا، 

اإىل كاتالونيا.
ان��ك��ل��ي��زي لفران�س  ل��ف��ري��ق  ال��ك�����ش��اف��ني  اأح����د  ي��ق��ول 
االأكرث  الالعب  دائماً  يكن  �شن مبكرة، مل  "يف  بر�س 
ثابتاً.  دائ��م��اً  ك��ان  لكنه  امللعب،  اأر���س  على  ا�شتثنائية 

اأ�شل ع�شرة، ولكن  ت�شعة من  ي�شتحق  ما كان  ون��ادراً 
دائماً ثمانية من اأ�شل ع�شرة".

بخطواته  ال���ل���ح���اق  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  مل  ع��ائ��ل��ت��ه  ح��ت��ى 
قريته  يف  حانة  يدير  ك��ان  ال��ذي  ف��وال��ده  املت�شارعة، 
اإىل  ب���دوره  انتقل  ف��ي��اف��ران��ك��ا،  اإي  باال�شيو�س  ل��و���س 
التعاقد  بعد  �شيء  بكل  القيام  يجيد  كعامل  بيتي�س 
مع جنله. ثم قّرر الوالدان االنتقال اإىل بر�شلونة يف 

بداية رحلة غايف يف ال ما�شيا.
رهان ناجح البن ال� 11 عاماً مع موهبة قّل نظرها، 
كما قيل. يف حني كان غايف يطمئن من حوله قائال 
ح�شب ما نقل باتايا "ال تقلقوا. يف �شن ال� 12 عاماً 

�شاأتعاقد مع فريق كبر".
مراهقاً  ك���ان  فعندما  ق��ل��ق��ه.  م��ع  تتناق�س  ث��ق��ة  ه��ي 
الهزائم، كما  بعد  البكاء  اإىل  التناف�شية  دفعته روحه 
اأرتيغا مدربه ال�شابق يف مركز تدريب  يتذكر فرانك 
م��ا دون  وامل���درب احل��ايل ملنتخب االم���ارات  بر�شلونة 

بر�س. فران�س  مع  مقابلة  يف  عاماً   20
راأى خولن غريرو مدرب املنتخب اال�شباين ما دون 
�شيء  اأي  م��ن  اأك��رث  حتفزه  "املناف�شة  اأن  ع��ام��اً   17

اآخر".
توقه النهم للنجاح �شيميز الرجل والالعب، "�شاحب 
مل�شة  م��ع  ول��ك��ن  اجل�����ش��م،  10 �شغر، ممتلئ  ال��رق��م 
اإنيي�شتا،  واأندريا�س  باإي�شكو  للكرة"، ومعجب  �شاحرة 
اأر�شية  ك��ان��ت  "عندما  وي��ت��اب��ع  ال��ك�����ش��اف،  ي��ق��ول  ك��م��ا 
امللعب �شغرة، وعرة، واملباراة �شديدة وخ�شنة، عانى 

معظم الالعبني. اأما غايف فكان يع�شق ذلك".
وبعد  قبل  النوم  يف  �شعوبة  غايف  يواجه  اليوم،  حتى 
املباريات. ولكن على الرغم من وم�شات القلق هذه، 
حافظ على ارتباط وثيق مع ال ما�شيا، فعندما خطا 
خطواته االأوىل مع الفريق االأول ويف املنتخب يف �شن 
17 ع��ام��اً، ك��ان م��ا ي��زال يعي�س يف غرفة �شغرة  ال��� 

وفرها له بر�شلونة.
مع  م��دد عقده  اليومية.  تغّرت حياته  ذل��ك،  ورغ��م 
بقيمة  ج��زائ��ي  بند  م��ع   2026 ع��ام  ح��ّت��ى  بر�شلونة 
مليار يورو لتحريره، وبات ي�شل اإىل التمارين برفقة 

زمالئه على منت �شيارات فارهة.
غ��ال��ب��اً م���ا ي��ت��وق��ف غ���ايف ل��ت��ح��ي��ة امل�����ش��ج��ع��ني، ويعود 
الرديف  الفريق  يف  ال�شابقني  رفاقه  لروؤية  بانتظام 

الكاتالوين.
وهي  اأ���ش��ه��ر،  ب�شعة  غ�شون  يف  غ��ايف  رواي���ة  ت�شارعت 
مذهلة: اكت�شف عامل االحراف ودوري اأبطال اأوروبا 
واإ�شبانيا واأوروبا. ثم دافع عن األوان "ال روخا" حيث 
اأحد  اأ���ش��غ��ر الع���ب وه����داف يف ���ش��ف��وف��ه. واالآن  ب���ات 

جنومه الكبار.

على خطى غايف.. من اأعماق 
الأندل�س اإىل عظمة كامب نو 

 بيكيه مودعا بر�سلونة.. 
»ولدت هنا و�ساأموت هنا« 

ودع قطب دفاع بر�شلونة جرار بيكيه ان�شار ناديه بطريقة موؤثرة بعد خو�شه 
مباراته االخرة يف �شفوف النادي الكاتالوين والتي انتهت بفوزه على املريا 
ب�شكل مفاجىء  اعلن  بيكيه  وكان  موقتا.  املحلي  الدوري   iوت�شدر -2�شفر 
بر�شلونة  �شفوف  يف  مظفرة  مل�شرة  ح��دا  وا�شعا  املا�شي  اخلمي�س  اع��ت��زال��ه 
8 م��رات ودوري  املحلي  ال���دوري  اح���رازه بطولة  15 عاما �شهدت  على م��دى 
ابطال اوروبا 4 مرات باال�شافة اىل تتويجه بطال للعامل مع منتخب ا�شبانيا 
ع��ام 2010 وك��اأ���س اوروب���ا ع��ام 2012. وق��ال بيكيه بعد امل��ب��اراة ال��ذي خرج 
التي  الكبرة  84 عندما وقف له اجلمهور حتية للخدمات  الدقيقة  فيها يف 
قدمها "عندما نتقدم بال�شن، ندرك بان احلياة هي احلب، لكن اي�شا معرفة 
نبتعد  لكي  الوقت  ان��ه ح��ان  ق��وي ج��دا لدرجة  الرحيل. حبي لر�شلونة  متى 
قليال". وا�شاف "انا واثق باأنني �شاأتواجد هنا يف امل�شتقبل. لقد ولدت و�شاأموت 
رئي�س" يف  "رئي�س،  هتافات  ال��ن��ادي  ان�شار  فيه  اط��ل��ق  ال���ذي  ال��وق��ت  هنا" يف 
616 مباراة  بيكيه  النادي م�شتقبال. خا�س  رئا�شة  توليه  امكانية  اىل  ا�شارة 
خو�شاً  االك��رث  الالعبني  خام�س  وهو  امل�شابقات،  خمتلف  يف  بر�شلونة  باألوان 
للمباريات يف �شفوف الفريق الكاتالوين، علماً اأّن الرقم القيا�شي بحوزه النجم 
االرجنتيني ليونيل مي�شي العب باري�س �شان جرمان الفرن�شي حالياً )778 
وقد  تقديراً خلدماته  الوداعية  مباراته  القائد يف  �شارة  بيكيه  مباراة(. حمل 

دخل امللعب و�شط ا�شتقبال رائع من جمهور البالوغرانا.



االثنني   7  نوفمبر    2022  م   -    العـدد   13691  
Monday    7    November    2022   -  Issue No   13691 جمتمع االمارات

19

معهد ميلوديكا للمو�سيقى والرق�س  يعلن عن ت�سجيل 
عام 2022 من  الثالث  الربع  خالل  طالب   3000

املو�شيقى  م���دار����س  اأك����ر  اأح����د   ، وال��رق�����س  للمو�شيقى  م��ي��ل��ودي��ك��ا  م��ع��ه��د  اأع��ل��ن 
اأكرث من  ت�شجيل  املتحدة، عن  العربية  االإم��ارات  دولة  الرق�س يف  وا�شتوديوهات 
3000 طالب جديد يف الربع الثالث من عام 2022، يف اإطار �شعي املعهد لتو�شيع 
ح�شوره يف جميع اأنحاء الدولة تلبيًة للطلب املتزايد على تعلم الفنون االأدائية. 
ويحر�س معهد ميلوديكا للمو�شيقى والرق�س  على دعم املواهب يف الدولة اعتماداً 
على االأ�شاليب املتطورة يف تعليم الفنون االأدائية وتوفر الفر�س لتعزيز م�شاركة 

ال�شباب يف املجاالت االإبداعية.

ريزورت�س،  اآن��د  بارك�س  دب��ي  اأعلنت 
املتكاملة  ال���رف���ي���ه���ي���ة  ال���وج���ه���ة 
االأك��ر يف ال�شرق االأو���ش��ط، متديد 
احتفاالت الهالوين يف مو�شينجيت 
دب����ي وري���ف���رالن���د ف��ق��ط ح��ت��ى 20 
لالإقبال  ن��ظ��راً  اجل�����اري،  ن��وف��م��ر 
متنزهاتها،  ت�شهده  ال���ذي  الكبر 
على  االإي����ج����اب����ي����ة  ال���ف���ع���ل  وردود 

فعالياتها املميزة واملمتعة.
وبات باإمكان ع�شاق اأجواء الهالووين 
مبا  باال�شتمتاع  اال�شتمرار  املخيفة 
العائلية،  ال��وج��ه��ة  ه���ذه  ب��ه  ت��زخ��ر 
الهالووين  ف��رة  يف  اأ�شبحت  التي 
االأكرث رعباً يف الدولة، مبتنزهاتها 
والت�شاميم  ب��ال��دي��ك��ورات  ال��غ��ن��ي��ة 

وبيوت  وم��ن��اط��ق  وامل��ن��وع��ة،  امل��ب��ا���ش��رة  الرفيهية  وفعالياتها  املخيفة، 
الرعب، واملاأكوالت الغريبة ذات الطابع اخلا�س بهذه املنا�شبة، والعديد 
م��ن االأن�����ش��ط��ة االأخ����رى ال��ت��ي �شتحمل ط��اب��ع ال��ه��ال��ووي��ن اإىل م��ا بعد 

التواريخ املعتادة.
وميكن لل�شيوف اال�شتمتاع بفعاليات ليايل الرعب مثل اأ�شطورة ال�شبح 
ذا  وب��ي��وت  املخيفة،  االأن����وار  اإط��ف��اء  ومناطق  امل��رع��ب  العر�س  و  الباكي 
�شال�شر وكريبت اأوف فامباير امل�شكونة، وم�شرة الوحو�س يف ا�شتوديو 
�شنرال مبتنزه مو�شينجيت دبي، من االأربعاء اإىل االأحد، وبدءاً من 4 

م�شاًء. 
كذلك �شيحفل املتنزه بفعاليات واأن�شطة غر خميفة موجهة لالأطفال 
مبا يف ذلك مقابلة �شخ�شيات الهالوين املف�شلة لديهم، وتلقي حلويات 
الذي  والطعام  املحبوبة،  الهالووين  �شخ�شيات  اللذيذة من  الهالووين 

يحمل طابع الزومبي، و�شلع خميفة اأخرى ذات االإ�شدار املحدود.

 اأعلن مواهب، اال�شتوديو الفني الفريد الأ�شحاب الهمم واملقهى املجتمعي يف دبي، عن االنتقال اإىل مقره اجلديد البالغة 
 10 اأكتوبر. وبعد   29 اأقيم حفل افتتاح كبر بتاريخ  6،000 قدم مربع يف قرية م�شتودع غو�شي بالقوز ، حيث  م�شاحته 
�شنوات من النجاح يف حي الفهيدي التاريخي، حيث متكن االأ�شتوديو من ا�شتقطاب ما يزيد على 70 طالباً فنياً من اأ�شحاب 
الهمم، يفتح مواهب اأبوابه من جديد، مع اإطالق فعاليات �شاملة للجميع لاللتقاء وا�شتقاء االإلهام يف هذه البيئة احلافزة. 
ومت الك�شف عن 65 عماًل فنياً لطلبة مواهب يف حفل االفتتاح، لت�شليط ال�شوء على م�شتويات االإبداع با�شتخدام خمتلف 
الو�شائط. وي�شتمر املعر�س امل�شتوحى من اأعمال بيكا�شو والزهور واملفاهيم املجردة حتى 7 دي�شمر يف مقر مواهب اجلديد 
مبنطقة القوز. وقالت وميي دي ماكر، مدير عام مواهب: عن طريق اال�شتعانة بالتوازن ال�شحيح لدعم الثقة، وا�شتخدام 
اأدوات التدريب على املهارات، وتوفر بيئة اآمنة للتعبر عن اأنف�شهم من خالل االأن�شطة الفنية والثقافية، ميكن الأ�شحاب 
يوم مع كل فرد يف  الروؤية كل  اإىل م�شاركة هذه  نتطلع  اإننا  اإجن��ازات هائلة.  لها وحتقيق  اكت�شاب مهارات ال ح��دود  الهمم 
املجتمع، وهذا ما يدعونا اإىل فتح اأبوابنا الأ�شحاب الهمم واجلميع لزيارتنا واالطالع على البيئة امللهمة للمواهب يف املقهى 
املجتمعي وامل�شاحات املخ�ش�شة للمنا�شبات والفعاليات. ومتكن ا�شتوديو مواهب الأكرث من عقد من الزمان من توفر م�شادر 
االإلهام ملئات العائالت، ومنح اأ�شحاب الهمم بعمر 18 عاماً فما فوق فر�شة لتعزيز الثقة بقدراتهم من خالل الفن والتدريب 
على املهارات احلياتية. ويهدف مواهب يف مقره اجلديد اإىل موا�شلة ر�شالته، واإ�شراك املجتمعات بن�شاط مع هذه ال�شريحة، 

واإيجاد فر�س النقا�س والتعاون لزيادة الوعي اإزاء قبولهم واإدماجهم يف املجتمع.

اجتماعية ال�سارقة تكرم كبار 
املوظفني تقديرًا جلهودهم الوظيفية

كرمت عفاف اإبراهيم املري رئي�س 
االجتماعية  اخل���دم���ات  دائ�����������رة 
كبار  م��ن  املوظفني  ال�ش�ارقة،  يف 
60 عاما  ال���  ب��ل��غ��وا   ال�شن مم��ن 
زال�����وا يعملون  ف����وق، وم�����������ا  ف��م��ا 
واالإدارات  واالأف������رع  ال��دائ��رة  يف 
املبادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي  لها،  التابعة 
تقديراً  امل��وظ��ف��ني  ك��ب��ار  لتكرمي 
جل��ه��وده��م ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا خالل 

عملهم.
مق�����ر  يف  اأق��ي��������������������م  ح��ف��������������������ل  ويف 
�ش����لمت  ال���رئ���ي�������ش���ي،  ال�����دائ�����رة 
امليل  اأحمد  يرافقها  املري  عفاف 
التكرمي  �شهادات  ال��دائ��رة  مدير 
له������م  متمني�����ة  موظف���������ا   27 ل� 
والتمي����ز  النج�����اح  م������ن  مزي�����دا 

يف العمل.

فرقة بالك بينك تقيم اأوىل حفالتها يف 
حديقة الحتاد باأبوظبي يف يناير القادم

اأول  اإقامة  الن�شائية، عن  الكورية  البوب  بينك، فرقة مو�شيقى  اأعلنت بالك 
حفل مو�شيقي لها يف االإمارات يوم 28 يناير املقبل على م�شرح حديقة االحتاد 
اإطار جولتها العاملية. وتقدم الفرقة املكونة من  يف جزيرة يا�س باأبوظبي يف 
اأربع مغنيات اأبرز اأغانيها، مثل اآي�س كرمي وهاو يو فيل وددو دو ددو دو، لتتيح 
لع�شاق الفرقة يف العا�شمة االإماراتية اال�شتمتاع بحفل ا�شتثنائي على جميع 

املقايي�س، ال �شيما مع اإنارة امل�شرح بالكامل طوال فرة احلفل. 

لندمارك تطلق الن�سخة الـ13 
من املبادرة ال�سنوية حارب ال�سكري

التجزئة  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة الن���دم���ارك، جم��م��وع��ة 
وال�����ش��ي��اف��ة ال���رائ���دة يف امل��ن��ط��ق��ة، اأم�����س ع��ن اإطالق 
حارب  ال�شنوية  امل��ب��ادرة  م��ن  ع�شر  الثالثة  الن�شخة 
م�شتوى  على  الرائدة  االجتماعية  املبادرة  ال�شكري، 
ل��ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ح���ول م��ر���س ال�����ش��ك��ري، وذل���ك يوم 
لل�شكري  العاملي  لليوم  ودع��م��اً  نوفمر   12 ال�شبت 

الذي ي�شادف 14 نوفمر من كل عام. و�شت�شمل املبادرة �شل�شلة من االأن�شطة التي تهدف املجموعة 
من خاللها اإىل حماربة مر�س ال�شكري. و�شتقام ن�شخة هذا العام بال�شراكة مع جمل�س دبي الريا�شي 
وهيئة ال�شحة بدبي وموؤ�ش�شة اجلليلة، ويف حديقة ال�شفا يف دبي من ال�شاعة 7 �شباحاً وحتى 2 بعد 

الظهر.

دبي بارك�س اآند ريزورت�س متدد احتفالت الهالووين حتى 20 نوفمرب

املبتعثون الإماراتيون ي�ساركون باحتفال يوم العلم
رفع عدد من الطالب االإماراتيني املبتعثني علم الدولة يف حرم جامعة والية مي�شيغن االإمريكية وعر 
اأبناء دولة االإمارات  ملا لها من مكانة كبرة يف نفو�س  امل�شاركون عن فخرهم واعتزازهم براية وطنهم 
العربية املتحدة يحملونها معهم اأينما كانوا يف دول العامل.وقال الطالب حممد بن عبدالرحمن الهوين 
اإن يوم العلم منا�شبة وطنية جت�شد م�شاعر الوحدة وال�شالم بني اأبناء االإمارات وتعزز انتمائهم ووالئهم 

لوطنهم وقيادتهم ممثلة ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ب�شيط  تعبر  بلدنا ميثل  برفع علم  اليوم  احتفالنا  اأن  املزروعي  بن فهد  قال عبدالرحمن  ومن جهته 
حممد  بن  من�شور  الطالب  واأ�شاف  احلكيمة.  وقيادتنا  الغالية  لدولتنا  وحمبتنا  وانتمائنا  وفائنا  من 
اأن العلم نحمله يف قلوبنا ووجداننا ونفتخر به اينما حللنا فهو م�شدر عز لنا �شنعمل دائما  البلو�شي 
العامل. وعر  واملعرفة على م�شتوى  العلم  درج��ات  اأعلى  ليبقى عاليا وخفاقا من خالل ح�شولنا على 
عمر �شعيد املزروعي وحمد عبداهلل الدرمكي واأحمد حماد احلمادي وعبدالعزيز حممد ال�شمري و �شعيد 
احمد املرزوقي عن فخرهم و�شعادتهم بهذا اليوم موؤكدين على ا�شتمرارهم يف العمل بتوجيهات حكومتنا 

الر�شيدة برفع علم دولتنا يف كافة املحافل الدولية من خالل ما نقدمه من اإجنازات وتطور م�شتمر.

ال�شحب  ت���ذاك���ر  ي�����ش��رون  ال���ذي���ن 
خ������الل ����ش���ه���ر ن���وف���م���ر اجل��������اري، 
ت��ل��ق��ائ��ي��اً يف ال�����ش��ح��ب االإل���ك���روين 
فيه  يح�شل  �شوف  الذي  االأ�شبوعي 
فائز واحد على جائزة نقدية قدرها 
م��ل��ي��ون دره����م ك��ل اأ���ش��ب��وع. و�شوف 
اأي �شخ�س ي�شري التذاكر  يحظى 
بفر�شة  ال���ع���ر����س  ت����واري����خ  خ����الل 

كمدير  ع���ام���اً،   42 م��ن��ذ  ال��ع��رب��ي��ة 
ح�شاب يف اإحدى ال�شركات. وقد قرر 
�شراء  يف  املبا�شرة  الهندي  امل��واط��ن 
 Big Ticket �شحوبات   ت��ذاك��ر 
بعدما �شمع عنها عن طريق زمالئه، 
وواظب على هذا االأمر بالتعاون مع 
وزمالئه  اأ���ش��دق��ائ��ه  م��ن  جمموعة 
30 فرداً  اأك��رث من  العمل ت�شم  يف 

ما�شية.  عديدة  �شنوات  م��دار  على 
الكبر  ���ش��روره  فينايكومار  واأب���دى 
قبل  من  هاتفية  مكاملة  تلقى  عندم 
القّيمني على اجلائزة تعلمه بالفوز 
بعد �شنوات عدة من تكرار املحاولة، 
حّظه  جت��رب��ة  مبوا�شلة  تعّهد  وق��د 
باجلائزة  م���ا  ي���وم���اً  ي��ح��ظ��ى  ل��ع��ل��ه 
الكرى. وقال رداً على �شوؤال يتعلق 

الفوز باجلائزة الكرى البالغة 30 
ال�شحب  يجري  التي  دره��م  مليون 
عليها يف 3 دي�شمر املقبل. وباإمكان 
 30 حتى   Big Ticket ع�شاق 
نوفمر اجلاري، اإجراء م�شرياتهم 
ع��ر االإن��رن��ت اأو م��ن خ��الل زيارة 
امل����ت����اج����ر يف م���ط���اري  ك������اون������رات 

اأبوظبي والعني الدوليني.

ف��ي��ن��اي��ك��وم��ار غاندي  ال��ه��ن��دي  ف���از 
ب��ك��ي��ل��وغ��رام م��ن ال��ذه��ب ع��ي��ار 24 
قراطاً يف اإطار ال�شحب االإلكروين 
االأ�شبوعي االأخر على هذه اجلوائز 
التي اأجرتها  Big Ticket طوال 

�شهر  اأكتوبر املا�شي.  
ي��ع��م��ل ف��ي��ن��اي��ك��وم��ار ال����ذي ي��ق��ي��م يف 
االإمارات  دول��ة  يف  ويعي�س  اأبوظبي 

ي�شديها  اأن  ميكن  التي  بالن�شحية 
لعمالء  Big Ticket االآخرين، 
اال�شتمرار  على  اجلميع  ي�شجع  اإن��ه 
�شهر  ك��ل  ال�شحب  ت��ذاك��ر  ���ش��راء  يف 
وعدم التخلي عن االأم��ل اأب��داً يف اأن 
يتم اختيارهم هم اأي�شاً كفائزين يف 

يوم من االأيام. 
 Big Ticket يتم اإدخ��ال عمالء

مقيم يف اأبوظبي يفوز بجائزة كليوجرام من الذهب يف �سحب  Big Ticket الإلكرتوين

تهنئة
األف مبارك لالعب فريق رجال كرة قدم ال�شاالت

فهد مو�شى الكي�شري
االإدارة  يف  املاج�شتر  ع��ل��ى  ح�شول�������ه  مبنا�ش������بة 
ال��ق��ي��ادي�����������������ة واال���ش��������رات��ي��ج��ي��ة م���ن ك��ل��ي�����������������ة االأف����ق 

اجلامعية
         متمنني له مزيدا من التقدم والنجاح.

اإعادة اإطالق ا�ستوديو مواهب من النا�س اجلميلني لالحتفال باأ�سحاب الهمم



اأطول امراأة ت�سافر جوا لأول مرة يف حياتها
ا�شتطاعت الركية رومي�شا جيلجي، اأطول امراأة على قيد احلياة 
وفق مو�شوعة "غيني�س" لالأرقام القيا�شية، من ال�شفر جوا الأول 

مرة يف حياتها.
وع��ّدل��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��رك��ي��ة اإح���دى ط��ائ��رات��ه��ا، لتمكني 
اأطول امراأة يف العامل من ال�شفر اإىل �شان فران�شي�شكو بالواليات 

املتحدة.
حالة  وه��ي  ويفر"،  "متالزمة  عاما" م��ن   25" جيلجي  وت��ع��اين 
وراثية نادرة ت�شبب فرطا يف منو العظام، وتوؤدي اإىل ارتفاع القامة 

على نحو كبر.
بذلك  ي�شمح  ال  طولها  الأن  قبل  م��ن  ج��وا  جيلجي  ت�شافر  ومل 
�شتار"  "ديلي  ذك��رت �شحيفة  �شن �شغرة، ح�شبما  وه��ي يف  حتى 

الريطانية.
"رحلة  جيلجي:  قالت  "اإن�شتغرام"  يف  ح�شابها  على  من�شور  ويف 
اأول رحلة  خالية من العيوب من البداية اإىل النهاية. كانت هذه 

يل بالطائرة لكنها بالتاأكيد لن تكون االأخرة".
ولتمكينها من ال�شفر، قامت اخلطوط اجلوية الركية باإزالة 6 

مقاعد من الطائرة، وا�شتبدلتها ب�شرير خا�س بجيلجي.
"غيني�س"، ففي  اأرقام قيا�شية يف مو�شوعة  و�شجلت جيلجي عدة 

عام 2014، اعترت اأطول مراهقة على قيد احلياة.
االأرقام  مو�شوعة  جيلجي  دخلت  ال��ع��ام،  ه��ذا  من  �شابق  وق��ت  ويف 

القيا�شية باأطول اإ�شبع ويد واأكر يد المراأة على قيد احلياة.

متحف رعب يحتوي على م�سنوعات يدوية لقتلة ماأجورين
ي��وج��د متحف م�����ش��ك��ون يف ال����س ف��ي��غ��ا���س مم��ل��وك م��ن ق��ب��ل اأحد 

امل�شاهر ومليء بكل اأنواع الرعب.
اأمريكية  تلفزيونية  و�شخ�شية  ومم��ث��ل  حمقق  ه��و  ب��اغ��ان��ز  زاك 
ميتلك متحف يف ال�س فيغا�س، وب�شبب اهتمامه و�شغفه الكبرين 
 Ghost Adventures التلفزيوين  الرنامج  يقدم  باخلوارق، 
والذي  مربعة  ق��دم   11000 م�شاحته  تبلغ  ال���ذي  ال��ع��ق��ار  وك���ان 
البارز  االأع��م��ال  االأ�شل لرجل  يف  1938 مملوكاً  ع��ام  بناوؤه يف  مت 
�شريل اإ�س، وُيزعم اأن "االأرواح املعادية" الأفراد االأ�شرة تتجول يف 

قاعات املنزل.
باالآثار اخلارقة للطبيعة  املنزل مليء  اإن  بل  ولي�س هذا فح�شب، 
دمية  اإىل  جاك�شون  ملايكل  الروبوفول"  "كر�شي  م��ن  وامل��رع��ب��ة. 
م�شكونة ميكن اأن ت�شبب �شداعاً موؤملاً �شتجد الكثر من االأ�شياء 
اأكرث  من  واح��دة  الدمية  تعتر  امل�شكون.  زاك  متحف  يف  املرعبة 
اأن��ه��ا متتلك روحاً  االأ���ش��ي��اء امل�����ش��ك��ون��ة رع��ب��اً يف ال��ع��امل، وُي��ع��ت��ق��د 
�شريرة ويقال اإنها ت�شبب ال�شداع الن�شفي واآالم ال�شدر. الدمية 
موجودة يف عوامل متحف زاك وعر�شت على التلفزيون عدة مرات 
اأ�شابت امراأة  اأنها  اإىل احتاللها عناوين االأخبار بزعم  باالإ�شافة 
ال�شيطان" من كارل جالتزل  "كر�شي  ا�شرى زاك  بنوبة قلبية. 
ال��ذي كان يف مركز ق�شية  االأك��ر لديفيد جالتزل  االأخ  جونيور 
والية  يف  ال�شيطان  كتاب  يف  مف�شلة  مزعومة  �شيطان  ا�شتحواذ 
كونيتيكت. وعندما كان ديفيد يبلغ من العمر 11 عاماً فقط، بداأ 
يف الت�شرف ب�شكل غريب، مما اأدى اإىل ا�شتدعاء والديه للخراء 
الذين �شّخ�شوا اإ�شابته ب� "اال�شتحواذ ال�شيطاين". ويقال اإنه كان 
لديه حوايل 40 �شيطاناً ا�شتحوذوا عليه، وورد اأن كر�شي ال�شيطان 

كان يف الغرفة اأثناء هذه االأحداث.
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وجدوه ميتا يف منزله.. وفاة طفل الراب املعجزة
ذكرت م�شادر اأمنية اأن ال�شرطة عرثت على مغني الراب االأمركي اآرون كارتر ميتا، الذي بداأ م�شرته الفنية منذ 

الطفولة، يف منزله قرب لو�س اأجنلي�س، ال�شبت.
كارتر. منزل  يف  متوفى  �شخ�س  على  ل�"رويرز" العثور  اأجنلي�س  لو�س  �شرطة  اإدارة  با�شم  متحدث  • اأكد 

اأي  تقدمي  بو�شعه  لي�س  اأنه  على  �شدد  لكنه  املنزل،  اإىل  طريقهم  يف  القتل  جرائم  حمققي  اإن  امل�شدر  قال   •
تفا�شيل اإ�شافية.

كارتر. وفاة  يف  جنائية  �شبهة  وجود  عن  اأنباء  ترد  • مل 
وا�شتهر كارتر "34 عاما" يف �شن �شغرة كمغني بوب، ورافق فرقة "باك �شريت بويز" التي كان �شقيقه ع�شوا بها 

يف جوالتهم الغنائية، قبل اأن مي�شي يف م�شرته املهنية مبو�شيقى الراب والتمثيل.
واأ�شدر األبومة االأول عام 1997 عندما كان يبلغ من العمر 9 �شنوات فقط، واأ�شبح من جنوم مو�شيقى البوب وهو 

يف هذه ال�شن ال�شغرة، واعتاد الظهور ك�شيف يف برنامج "نيكلوديون".
امل�شرحيات  من  عدد  يف  بالتمثيل  اأي�شا  و�شارك  املو�شيقية،  م�شرته  يف  الحقا  ال��راب  مو�شيقى  اإىل  كارتر  وحت��ول 

املو�شيقية.
وواجه املطرب الراحل م�شاكل تتعلق باالإدمان ل�شنوات، وكان يتحدث علنا عنها يف بع�س االأحيان.
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�سبعينية تبدو يف عمر الع�سرين بف�سل لياقتها 
اأده�شت امراأة �شبعينية متابعيها على و�شائل التوا�شل االجتماعي، بلياقتها 

البدنية التي تظهرها وكاأنها �شابة يف الع�شرين من عمرها.
بني  ما  االأمريكية،  جورجيا  والي��ة  عاماً” من   72“ جي�شت  كيكو  تق�شي 
�شاعتني اإىل ثالث �شاعات يف ممار�شة متارين اجلمباز والرق�س والباليه 

ورفع االأثقال اأ�شبوعياً.
وتقول كيكو، اإن �شر لياقتها احلقيقي ال يكمن فقط يف ممار�شة الريا�شة، 

بل اأي�شاً يف نظامها الغذائي النباتي وجتنب تناول الكحول.
وعلى الرغم من اعراف كيكو باإجراء عملية �شد للوجه يف �شن اخلم�شني 
تعزو  اأن��ه��ا  اإال  ع��م��ره��ا،  م��ن  امل��رح��ل��ة  تلك  البوتوك�س يف  م���ادة  وا���ش��ت��خ��دام 
�شحي  غذائي  نظام  واتباع  الريا�شة  على  مواظبتها  اإىل  ال�شاب  مظهرها 

يت�شمن االأغذية النيئة واملاأكوالت البحرية ومنتجات االألبان.
التوا�شل االجتماعي،  ال�شاب ده�شة م�شتخدمي و�شائل  واأثار مظهر كيكو 
الع�شرينات  يف  تبدو  باأنها  قالوا  الذين  توك  تيك  على  متابعينها  وخا�شة 
األف متابع على ح�شابها   500 من العمر. وقد جمعت كيكو ما يقرب من 
على تيك توك، والذي تن�شر فيه مقاطع فيديو لها وهي متار�س حركات 
اجلمباز ومتارين ريا�شية �شعبة قد ال تتنا�شب مع عمرها الفعلي، وفق ما 

اأورد موقع “ميرو” االإلكروين. 

عادات امللك.. ت�سارلز ل يتحرك دون هذه الدمية
ك�شف كاتب ال�شرة امللكية الريطانية، اإن امللك ت�شارلز كان لديه ارتباط 

عاطفي بدمية طفولته التي ال تزال ترافقه يف كل مكان حتى اليوم.
العاهل  اإن  ت�شارلز،  امللك  حياة  كتاب  م��وؤل��ف  اأن��در���ش��ن،  كري�شتوفر  وق��ال 
واحد  ل�شخ�س  اإال  ي�شمح  مل  اأن��ه  ل��درج��ة  دب،  دمية  يع�شق  ك��ان  اجل��دي��د، 

باإجراء اإ�شالحات اأ�شا�شية عليه، وهي مربية طفولته، مايبل اأندر�شون.
واأ�شاف املوؤلف اأن ت�شارلز، ب�شفته اأمرا �شغرا ويف مرحلة البلوغ، عامل 

الدمية "مثل طفله"، وفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
اأن  ال�شهر  االأم��رك��ي  امل��وؤل��ف  اأ���ش��ار  اجل��دي��دة،  الذاتية  ال�شرة  كتاب  ويف 
الدب  برعاية  مكلفا  ك��ان  فو�شيت،  مايكل  لت�شارلز،  ال�شخ�شي  امل�شاعد 

ومعرفة مكانه يف جميع االأوقات.
واإذا احتاجت الدمية العتيقة اإىل بع�س االإ�شالحات اجلارية، فلم ُي�شمح اإال 

ملابل اأندر�شون، مربية طفولة امللك، باالقراب من الدمية.
وكتب املوؤلف كري�شتوفر اأندر�شن: "لقد كان يف االأربعينيات من عمره، ويف 
كل مرة يحتاج هذا "الدب" اإىل االإ�شالح، كنت تعتقد اأنه كان طفله يخ�شع 

ال�سنغال ترد اجلميل ل�ساديو 
ماين.. بتمثال خميف

جنوبي  ب���ام���ب���ايل  اأه�������ايل  ح������اول 
البلدة  البن  اجلميل  رد  ال�شنغال، 
�شاديو  ال����ق����دم  ك�����رة  جن����م  ال����ب����ار 
م���اين، ال���ذي ت��رع مب��ئ��ات االآالف 
من ال��دوالرات الأعمال اإن�شانية يف 

م�شقط راأ�شه.
ل��ك��ن ال��ت��م��ث��ال ال����ذي ال����ذي اأزي����ح 
ملهاجم  م������وؤخ������را  ال�������ش���ت���ار  ع���ن���ه 
ك��ان مثار  االأمل���اين  ب��اي��رن ميونيخ 
االإنرنت،  ع��ل��ى  وا���ش��ع��ة  ���ش��خ��ري��ة 
"املخيفة"  وج��ه��ه  م��الم��ح  ب�شبب 
م���اين. وك���ان ماين  ال��ت��ي ال ت�شبه 
ت��رع ب��اأك��رث م��ن 680 األ���ف دوالر 
بامبايل  يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  الإن�������ش���اء 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، وذل���ك ب��ع��د ترعه 
األ����ف دوالر   300 ع��ل��ى  ي��زي��د  مب���ا 
لبناء مدر�شة الأبناء بلدته النائية، 
ف�����ش��ال ع����ن م�������ش���اع���دات اأخ������رى. 
يف  البطولية  مبكانته  ول��الإ���ش��ادة 
ال�����ش��ن��غ��ال ع��م��وم��ا وب��ام��ب��ايل على 
وج��ه ال��ت��ح��دي��د، نفذ ف��ن��ان حملي 
يبدو  ما  على  يظهر  مل��اين،  متثاال 
وه���و ي��ح��ت��ف��ل خ���الل ك���اأ����س االأمم 
االإف���ري���ق���ي���ة االأخ�������رة ال���ت���ي توج 
وانت�شرت  الترانغا".  "اأ�شود  بها 
بامبايل  يف  ال��واق��ع  للتمثال  �شور 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على 
�شخرية  م���وج���ة  ل��ي��ث��ر  م����وؤخ����را، 

ب�شبب �شناعته غر الدقيقة.
"اإنه  ق��ائ��ال:  املعجبني  اأح��د  وعلق 
من  م�شنوع  لكنه  االأف�����ش��ل،  لي�س 
القلب على ما اأعتقد". بينما كتب 
الوجه،  لكن  جميل  "ج�شم  اآخ���ر: 
اأف�شل.  ب��راأ���س  ي�شتبدلونه  دعهم 
على اأي حال قد يكون من ال�شعب 

العمل مع اخل�شب. اأظن ذلك".

»الأر�س تدور« م�سرحية 
ت�سارك يف كوب 27

ت�شهد هذه االأيام يف القاهرة ن�شاطا 
اأزمة  مواجهة  ق�شايا  يتناول  فنيا 
"االأر�س  م�����ش��رح��ي��ة  م��ن��ه��ا  امل���ن���اخ، 
تدور" املقرر عر�شها على هام�س 
قمة املناخ الدولية يف �شرم ال�شيخ.

امل�شاعد  االأ�شتاذ  ماربل،  اآدم  واأل��ف 
يف االإخراج باجلامعة االأمركية يف 
القاهرة، امل�شرحية التي يقول عنها، 
12 ق�شة حتكي  م��ن  ت��ت��األ��ف  اإن��ه��ا 
معاناة عائالت من اأزمات مناخية، 
منها الت�شحر والفي�شانات واإزالة 
تقنية  ماربل  وي�شتخدم  الغابات. 
البيانات  لتقريب  الق�ش�س  �شرد 
ال�شعبة  ال��ع��ل��م��ي��ة  واالإح�������ش���اءات 
العفوية  االإن�������ش���ان���ي���ة  ل��ل��م�����ش��اع��ر 
اخلا�شة بالتاأثر بتغرات املناخ، يف 
مدة 40 دقيقة، تليها مناق�شة مع 
واجلمهور  العمل  وطاقم  املمثلني 
والعلماء حول البيانات والدالالت 

الكامنة وراء امل�شرحية.
"العلماء  ف�����اإن  م���ارب���ل  وب��ح�����ش��ب 
يقومون بعمل رائع حقا يف جتميع 
نهاية  يف  لكن  واالأرق����ام،  احلقائق 
الطابع  اإ�شفاء  اإىل  نحتاج  املطاف 
االإن�������ش���اين ع��ل��ى ه����ذا، ن��ري��د ربط 
امل�شاعر بهذه الق�ش�س وما يحدث 
تدور"  "االأر�س  م�شرحية  لنا". 
 We" ف��ي��ل��م  ق�����ش��ة  م���ن  مقتب�شة 
وهي   ،  "Still a Chance: 12
التي  ال��ق�����ش�����س  م����ن  خم�����ت�����ارات 
اأنتجها تعاون بريطاين- م�شري، 
مبا يف ذلك جامعة اإك�شر ومكتب 
االأر��������ش�������اد اجل�����وي�����ة واجل���ام���ع���ة 
اللجنة  م���ن  ب��ت��م��وي��ل  االأم���رك���ي���ة 
الريطاين  للمجل�س  االإب��داع��ي��ة 

يف م�شر.

حريق بطارية �سكوتر يوقع 
ع�سرات الإ�سابات 

ال�����ش��ب��ت يف  ب��ج��روح ج����راء ح��ري��ق  38 �شخ�شا  اأُ���ش��ي��ب 
ن��ي��وي��ورك ق��د ي��ك��ون ن��اج��م ع��ن ب��ط��اري��ة اأي���ون الليثيوم 
اأفاد  م��ا  وف��ق  ال�شكوتر،  دراج����ات  يف  امل�شتخدمة  كتلك 

م�شوؤولون يف املدينة لو�شائل اإعالم اأمركية.
وه���ن���اك ج��ري��ح��ان يف ح���ال خ��ط��رة وخ��م�����ش��ة م�شابني 
بجروح بالغة جراء احلريق الذي اندلع يف مبنى �شكني 
اإن"  اإن  "�شي  قناة  اأوردت  ما  وف��ق  مانهاتن،  منطقة  يف 

نقال عن مفّو�شة احلرائق يف نيويورك لورا كافانا.
اأن ه��ذا احلريق  االإط��ف��اء دان فلني  ق��ائ��د ج��ه��از  واأك���د 
اأيون الليثيوم  200 الناجم هذا العام عن بطارية  عدد 
األواح  �شكوتر،  )دراج����ة،  �شغر  كهربائي  تنقل  جلهاز 
اإن  "�شي  الكهربائية(. و�شّرح فلني لقناة  ال�شكيت بورد 
هذه  ب�شبب  فقط  العام  ه��ذا  وفيات  �شت  "�شّجلنا  اإن"، 

البطاريات التي تغذي اأجهزة التنقل ال�شغرة".
�شقة  يف  اندلع  احلريق  اأن  تعتقد  ال�شلطات  اأن  واأو�شح 

كان �شاكنها ي�شلح دراجات.

�سيارة تده�س �سائقتها 3 مرات
45 عاما بجروح بليغة يف  اأ�شيبت امراأة تبلغ من العمر 
�شانت غالن بعدما ده�شتها �شيارتها ثالث مرات، بح�شب 
ال�����ش��رط��ة ال��ب��ل��دي��ة يف امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة يف ���ش��م��ال �شرق 
ال�شغرة  �شيارتها  ال�شائقة ترجلت  باأن  واأفيد  �شوي�شرا. 
توقف  مل  لكنها  اخللفي،  ال�شندوق  م��ن  ���ش��يء  الإخ���راج 
ت�شغيل املحرك. وما كان من ال�شيارة التي كانت متوقفة 
ب��داأت تتحرك يف االجتاه  اأن  اإال  تلة مرتفعة قليال  على 
املعاك�س. وعبثا حاولت �شاحبتها وقفها، اإذ �شقطت على 
نقلت  ما  على  االأوىل،  للمرة  املركبة  فده�شتها  االأر����س، 

وكالة "اإي تي اإ�س" عن ال�شرطة.
ب��اأخ��رى على  ان��دف��اع��ه��ا، فا�شطدمت  ال�����ش��ي��ارة  وت��اب��ع��ت 
م�شافة قريبة وعادت جمددا يف االجتاه املعاك�س، وكانت 

املراأة ال تزال على االأر�س، فده�شتها ثانية.
بالر�شيف،  فا�شطدمت  ال�شيارة،  تتوقف  مل  ذل��ك  وم��ع 
وعادت اإىل الوراء لتده�س �شاحبتها للمرة الثالثة، قبل 

اأن ي�شع حاجز خ�شبي حدا حلركة املركبة.
قالت  حيث  امل�شت�شفى،  اإىل  امل���راأة  اإ�شعاف  �شيارة  ونقلت 

تقارير اإنها يف حالة خطرة.

ولدة ر�سيعة بثمانية اأجنة يف بطنها 
�شجلت الهند حالة طبية نادرة بعد والدة طفلة بثمانية 
اأجّنة يف معدتها، واكت�شفها االأطباء بال�شدفة عر االأ�شعة 
الغريب يف  التورم  ال�شينية عند حماولتهم معرفة �شبب 
رانت�شي،  مدينة  يف  احلالة  اأن  امل�شعفون  يعتقد  معدتها. 
متثل اأكر اأجنة يعرث عليها عند ر�شع الوالدة يف البالد. 
ب�  علمياً  احل��ال��ة  ُت��ع��رف  الريطانية،  ميل  ديلي  وح�شب 
و�شجلت   ،"Fetus in fetus" اجلنني"  داخ��ل  "جنني 
ومل   .1808 منذ  ال��ي��وم،  حتى  ال��ع��امل  ح��ول  فقط   200
م�شت�شفيات  اأح��د  يف  ول��دت  التي  الر�شيعة  هوية  تك�شف 
جهارخاند الهندية يف 10 اأكتوبر -ت�شرين االأول املا�شي، 
واأخ�شعت لعملية ا�شتغرقت 90 دقيقة بعد والدتها ب� 21 
للحالة  العلمي  ال�شبب  ويثر  االأج��ن��ة.   ال�شتخراج  يوماً 
اأن  البع�س  يعتر  اإذ  الباحثني  ب��ني  االخ��ت��الف  ال��ن��ادرة، 
الر�شيعة امت�شت اجلنني االآخر وهما يف الرحم، ويوؤكد 
البع�س اأنه يحدث اأحياناً يف التوائم املتطابقة حني يت�شكل 
اأح��ده��م��ا داخ���ل االآخ����ر. واق���رح ف��ري��ق ث��ال��ث اإن ال�شبب 

انق�شام خاليا املتاأخر يف الرحم عند تلقيح البوي�شة.

ملجاأ للحماية من ال�سربات النووية للبيع
�شربات  اأي  من  للحماية  خم�ش�س  اأمل��اين  ملجاأ  عر�س 
نووية، يعود حلقبة احلرب الباردة، للبيع على موقع "اإي 
باي". ويدعم امللجاأ الذي ميتد على م�شاحة 850 مرا 
مربعا، ويقع يف والية �شمال الراين، غربي اأملانيا، جدرانا 

خر�شانية ب�شماكة 3 اأمتار.
ومت عر�س امللجاأ للبيع على "اإي باي" مقابل 1.6 مليون 

يورو، ح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الريطانية.
ويقع امللجاأ حتت االأر�س، وقد ا�شتخدم من جانب القوات 
وخزانات  كهربائي  مبولد  م��زّود  وه��و  االأملانية،  امل�شلحة 
اأبواب  اإىل  باالإ�شافة  �شحي،  �شرف  ونظام  ووق��ود  مياه 

فوالذية عمالقة، وم�شتودع لالأغذية.

عمرها 6 �سنوات.. اأ�سغر مربجمة يف م�سر 
�شطرت  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  م�شرية  موهبة 
�شنها،  �شغر  رغ��م  ذه��ب  م��ن  ب��اأح��رف  ا�شمها 
اإليها،  يلتفت  اجلميع  جتعل  اأن  ا�شتطاعت 
اأ����ش���غ���ر م���رجم���ة يف م�شر  وي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا 
االأول  املركز  ح�شدها  بعد  العربي،  والوطن 
ع��رب��ي��ة يف جمال  دول�����ة   19 م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
عابدين،  حم��م��د  م���رمي  الطفلة  ال��رجم��ة. 
ملركز  م��وؤخ��را  ان�شمت  اأع����وام،  ال�6  �شاحبة 
�شوهاج،  بجامعة  واملبتكرين  امل��واه��ب  رعاية 
ال��دك��ت��ور م�شطفى عبد  م��ن  ر���ش��م��ي  ب��ق��رار 
ب���ه���دف �شقل  اخل����ال����ق، رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة، 
لتكون  امل�شتقبل،  اأدائها يف  مهاراتها وتطوير 
امل�شتحدثة  ب��ال��وظ��ائ��ف  ل��الل��ت��ح��اق  م��وؤه��ل��ة 
امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي ب�شكل 
خا�س. قال الدكتور حممد عابدين، اخلبر 
الزراعي ووالد الطفلة مرمي، اإّن ابنته متتلك 
املختلفة منذ  وامل��واه��ب  امل��ه��ارات  العديد من 
على  العمل  ال�شروري  من  ك��ان  ل��ذا  ال�شغر، 

وم�شاعدتها  ممكن،  �شكل  باأف�شل  تطويرها 
اأي�شاً يف حتقيق خطوات ا�شتباقية، متكنها من 
الدخول يف جمال الذكاء اال�شطناعي، الذي 

�شيعتمد عليه العامل باأكمله يف امل�شتقبل.
م��رمي، يف ت�شريحات  الطفلة  وال��د  واأ���ش��اف 
خا�شة ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، اأّن الطفلة 
ور�س  يف  �شابقة  م�����ش��ارك��ات  لها  ك��ان��ت  م��رمي 
ودولية،  حملية  وفعاليات  ون���دوات  تدريبية 
االأوب���را  دار  يف  ال�شعر  اإل��ق��اء  ت�شمل:  وال��ت��ي 
امل�شرية وملتقى الهناجر الثقايف واحتفاالت 
عيد الفالح وافتتاح طريق الكبا�س - الر�شم  
فيه  ت�شرد  ال��ذي  العرائ�س  وم�شرح  والباليه، 
 - ال��ق��ف��ازي��ة  ال��ع��رائ�����س  با�شتخدام  حكاياتها 
وزارة  خالل  من  الطفولة  ك�شفر  اعتمادها 
االأول  امل��رك��ز  ح�شد   - امل�����ش��ري��ة  اال���ش��ت��ث��م��ار 
بامللتقى  االإل����ك����روين  ال��ك��ت��اب  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
الدويل الثاين للتطبيقات الذكية يف التعليم 

واملوهبة.

املمثلة الأمريكية كري�صتني روزان�صكي حت�صر عر�صا خا�صا لفيلم  Causeway  يف �صالة ميرتوغراف ال�صينمائية يف ني�ي�رك - ا ف ب

�سيلينا غوميز تك�سف
اأنها عاقر

بعدما ك�شفت الفنانة العاملية �شيلينا غوميز اأنها تعاين من العقم ب�شبب الدواء 
الذي تتناوله ب�شبب اإ�شابتها مبر�س "ثنائية القطب" واأمنيتها اأن ت�شبح اأماً 
اأطفالها هي  ب��اأن حتمل  اأن هناك خطرا كبرا  املعلومات  اأ�شارت  امل�شتقبل،  يف 
االآن وال حتى  املعروفة ال  التقليدية  بالطرق  يكون  لن  واأن احلمل  باأح�شائها 

يف امل�شتقبل.
وتابع االأطباء اأنه مت اإعالم �شيلينا اأنها �شتنجب االأوالد عر اأم بديلة تدفع لها 
لكي حتمل ابنها يف رحمها وتقبلت الفنانة العاملية املو�شوع رغم خوفها ال�شديد 

يف الفرة االأوىل من اكت�شافها ذلك.


