
   

الربملان العراقي يخفق للمرة 
الثالثة بانتخاب رئي�س للجمهورية 

•• بغد�د-�أ ف ب:

بانتخاب  الأرب��ع��اء  جل�سة  يف  الثالثة  للمرة  العراقي  الربملان  اأخفق 
رئي�س للجمهورية لعدم اكتمال الن�ساب، مرجئاً اجلل�سة حتى اإ�سعار 
اآخر، كما ورد يف بيان ر�سمي �سادر عن الدائرة الإعالمية للمجل�س.

اآخ���ر بعد  اإ���س��ع��ار  اإىل  ال��ن��واب رف��ع جل�سته  ال��ب��ي��ان جمل�س  وج���اء يف 
ت�سويته على مهام عدد من اللجان النيابية واأ�سماء اأع�سائها، بدون 
حتديد موعد للجل�سة املقبلة، يف حني قال م�سدر ر�سمي يف املجل�س 
لفران�س بر�س اإن عدد امل�ساركني كان 178، فيما يحتاج الربملان اإىل 
انتخاب  بجل�سة  لل�سروع  نائباً   329 من   220 اأي  الثلثني  ن�ساب 

رئي�س للبالد.
ب�سبب  اجلل�سة  عقد  يف  عراقية  �سيا�سية  م�سادر  �سككت  قد  وكانت 
الحتاد  ح��زب  يف  وحلفائه  ال�سيعي  التن�سيقي  الإط���ار  ق��وى  اإ���س��رار 
الذين  وامل�ستقلني،  ال�سنة،  النواب  من  وع��دد  الكرد�ستاين،  الوطني 
ي�سكلون ثلًثا معطال يف الربملان ب�126 نائباً من اأ�سل 329، على 
حتقيق  ل�سمان  ع��دداً،  الأك��ر  الكتلة  ت�سكيل  يف  باإ�سراكهم  املطالبة 

مطالبهم لت�سكيل احلكومة.
وعلى اجلانب الثاين، ل يزال حتالف الكتلة الأكر عددا يف الربملان 
العراقي، التي ت�سم التيار ال�سدري بزعامة مقتدى ال�سدر وحممد 
احللبو�سي رئي�س الربملان واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين بزعامة 
م�سعود بارزاين، ي�سر على ت�سكيل حكومة اأغلبية وطنية ت�سم كبار 

الفائزين يف انتخابات 10 اأكتوبر )ت�سرين الأول( املا�سي.
تكرر  املا�سي  ال�سبت  التي عقدت  العراقي  الربملان  و�سيناريو جل�سة 
�سمان  متنع  العراقية،  الأط���راف  ب��ني  اتفاقات  غياب  ب�سبب  اأم�����س 
ال��ن�����س��اب ال��ق��ان��وين لن��ت��خ��اب ال��رئ��ي�����س، وه���و ال��ث��ل��ث��ان م��ن اإجمايل 

النواب.

وزير اخلارجية ال�سيني خالل ا�ستقباله نظريه الرو�سي يف مدينة هوانغ�سان ب�سرق ال�سني   )ا ف ب(

الرئي�س امل�سري خالل ا�ستقباله رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين )اأ.ف.ب(

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله رئي�س الوزراء الكويتي )وام(

ا�ستقبل رئي�ش الوزراء الكويتي على هام�ش القمة العاملية للحكومات

حممد بن را�شد يوؤكد على اأهمية تعزيز اللحمة 
اخلليجية وتوحيد ال�شفوف يف مواجهة التحديات

•• دبي-و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، �سمو ال�سيخ �سباح خالد احلمد ال�سباح، رئي�س جمل�س الوزراء يف دولة الكويت ال�سقيقة، على هام�س 
ال�سيخ نواف  ال�سمو  اإىل �سموه حتيات �ساحب  العاملية للحكومات يف دبي، حيث نقل  القمة  م�ساركة �سموه يف 
الأحمد اجلابر ال�سباح، اأمري دولة الكويت ال�سقيقة اإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

رئي�س الدولة، حفظه اهلل، ومتنياته لدولة الإمارات العربية املتحدة و�سعبها بدوام الرفعة والزدهار.
)التفا�سيل �س2(

بحث مع الرئي�ش زيلين�سكي هاتفيا تطورات الأزمة الأوكرانية وم�ستجدات م�سار املفاو�سات

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية تغليب لغة احلوار والتفاهم 
ودعم احللول والت�شويات ال�شلمية لحتواء الأزمة

القوات الرو�سية توا�سل عملياتها الع�سكرية

رو�شيا: اأوكرانيا وافقت على مطالبنا الأ�شا�شية واملفاو�شات م�شتمرة
•• عو��صم-وكاالت:

قال كبري املفاو�سني الرو�س يف املحادثات مع اأوكرانيا فالدميري ميدين�سكي 
اأم�س الأربعاء اإن كييف اأبدت ا�ستعدادا للوفاء باملطالب الرو�سية الأ�سا�سية، 
لكن موقف مو�سكو ب�ساأن منطقة دونبا�س و�سبه جزيرة القرم التي �سمتها 

ل يزال دون تغيري.
عن  كتابة  ع��ربت  اأوك��ران��ي��ا  اأن  ال��رو���س��ي  للتلفزيون  ميدين�سكي  واأ���س��اف 
اإىل حلف �سمال الأطل�سي  ا�ستعدادها للتخلي عن طموحها يف الن�سمام 
الأ�سلحة  عن  تخليها  عن  ف�سال  حتالفات  يف  الدخول  ع��دم  و�سع  وتبني 
النووية واأ�سلحة الدمار ال�سامل الأخرى واللتزام بعدم ا�ست�سافة قوات 

اأو قواعد ع�سكرية اأجنبية على اأرا�سيها.
جيو�س  مع  ع�سكرية  تدريبات  جتري  األ  على  وافقت  اأوكرانيا  اأن  واأردف 

اأجنبية اإل بالتفاق مع دول �سامنة منها رو�سيا.
وافقت  التي  الوثيقة  واأهمية  وفحوى  جوهر  هو  ه��ذا  ميدين�سكي  وق��ال 
اأن العمل م�ستمر واملفاو�سات  اأوكرانيا على... م�ستوى رفيع. غري  عيلها 

م�ستمرة.
كان ميدين�سكي يتحدث غداة حمادثات يف اإ�سطنبول، قالت خاللها رو�سيا 
اإنها �ستقل�س ب�سدة العمليات الع�سكرية قرب كييف ومدينة ت�سرينيهيف 
�سككت فيه كييف واحلكومات  التزام  الثقة، وهو  لتعزيز  اأوكرانيا  ب�سمال 
اأوكرانيا  اإ�سراراها على اعرتاف  اإن رو�سيا لن تتخلى عن  الغربية. وقال 
بخ�سارة القرم، التي �سمتها مو�سكو عام 2014، وا�ستقالل اجلمهوريتني 
النف�ساليتني املعلنتني من جانب واحد يف �سرق اأوكرانيا واللتني ت�سكالن 

منطقة دونبا�س.
ياأتي ذلك فيما قال الرئي�س الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي، الثالثاء، 
اإن املوؤ�سرات الواردة من حمادثات ال�سالم مع رو�سيا ميكن و�سفها باأنها 

اإيجابية، لكنه اأ�ساف اأنها مل توقف انفجارات القذائف الرو�سية.
ويف كلمة يف �ساعة متاأخرة من الليل، عرب زيلين�سكي اأي�سا عن حذره حيال 
املناطق،  بع�س  يف  كبري  ب�سكل  الع�سكرية  عملياتها  بتقلي�س  رو�سيا  تعهد 

وقال اإن جهود اأوكرانيا الدفاعية لن تتقل�س.
ميدانياً قال م�سوؤولون اأوكرانيون اإن الق�سف ا�ستمر يف حميط العا�سمة 
كييف ومنطقة ت�سرينيهيف �سمال البالد ام�س الأربعاء، رغم تعهد مو�سكو 

بتقلي�س العمليات الع�سكرية.

لفروف: مو�شكو وبكني متهدان لنظام عاملي متعدد الأقطاب

املبعوث الأممي: نحتاج اإىل دعم حلل �سامل يف اليمن

انطالق امل�شاورات اليمنية.. واتفاق الريا�س خارطة طريق

الظاهرة ل ت�سمد دائًما يف وجه اختبار الوقائع
اأوكرانيا املحايدة: خم�س 

دول اأوروبية كنموذج!
•• �لفجر –خرية �ل�صيباين

الأوروبية  ال��دول  و�سع  اجلغرايف  واجل��وار  التاريخ  تقلبات  �سكلت  لقد 
التي مل تن�سم اإىل الناتو، بني احلياد الدائم ل�سوي�سرا، وعدم التحالف 

الع�سكري لفنلندا وال�سويد.
اأكد الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي، الأحد، اأن بالده تفكر يف 
التي  الغربية  اأوروب��ا  ال�سغرية من دول  العائلة  تبني و�سع حمايد. يف 
ب��ني احل��ي��ادي��ني وغ��ري املنحازين  ال��ظ��الل  ال��ن��ات��و، تتفاوت  بقيت خ��ارج 
ع�سكريا. ان الكثري من اخل�سائ�س املميزة الظاهرة ل ت�سمد دائًما يف 

وجه اختبار الوقائع... ملحة موجزة:          )التفا�سيل �س12(

�سد النه�سة والأمن القومي بقائمة املباحثات
ال�شي�شي ي�شتقبل الربهان

يف القاهرة لبحث عدة ملفات 
•• �لقاهرة-وكاالت:

الفريق  الأرب��ع��اء،  اأم�س  ال�سي�سي،  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  ا�ستقبل 
يزور  الذي  ال�سوداين،  ال�سيادة  رئي�س جمل�س  الربهان،  اأول عبدالفتاح 

القاهرة حاليا وذلك لبحث عدة ملفات.
فى  وك��ان  ر�سمية،  زي���ارة  القاهرة يف  اإىل  ال��ربه��ان  اأول  الفريق  وو���س��ل 
جهاز  مدير  زي��ارت��ه  يف  ال��ربه��ان  وي��راف��ق  ال�سي�سي.  الرئي�س  ا�ستقباله 

املخابرات العامة ال�سودانية.
و�سبل  البلدين،  الثنائية بني  العالقات  اأن يبحث اجلانبان  املقرر  ومن 
ت��ع��زي��ز دع��م��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا مب��ا ي��خ��دم �سعبي ال��ب��ل��دي��ن وال��ق�����س��اي��ا ذات 
التن�سيق  اإىل جانب  الإثيوبي،  النه�سة  �سد  امل�سرتك، وق�سية  الهتمام 

يف بع�س املواقف، ف�سال عن اأمن املنطقة.
وكان الرئي�س امل�سري قد زار ال�سودان يف مار�س يف العام املا�سي، حيث 
اأكد خالل موؤمتر �سحايف مع الربهان على رف�س اأي اإجراءات اأحادية 
ب�ساأن �سد النه�سة، تهدف لفر�س الأمر الواقع وال�ستئثار مبوارد النيل 

ال��ب��ط��ري��رك امل������اروين يف 
النهيار م��ن  ي��ح��ذر  لبنان 

•• بريوت-وكاالت:

لبنان  امل���اروين يف  البطريرك  ق��ال 
اأم�س  ال��راع��ي  ب�����س��اره بطر�س  م��ار 
الأربعاء: طاملا ل ن�سخ�س م�سكلتنا 
يف لبنان، نحن ذاهبون اإىل النهيار 

متاماً كاملري�س.
اللبنانية عن  الأنباء  وكالة  ونقلت 
رعايته  خ��الل  الراعي  البطريرك 
بعنوان  ح���واري���ة  ن����دوة  ب��ك��رك��ي  يف 
ال�سرق  يف  امل�����س��ي��ح��ي  احل�������س���ور 
الأو�����س����ط ال��ت��ح��دي��ات واخل���ي���ارات 
احلاجة  اأم�س  يف  نحن  وال�سيا�سات 
اإىل ت�سخي�س واقعنا وهذا ما ننادي 
به يف لبنان على امل�ستوى ال�سيا�سي 
يف وقت ل توجد ال�سجاعة ملواجهة 

الرهانات املطروحة علينا.
وت����اب����ع: ل���الأ����س���ف ل���ن ن���خ���رج من 

م�ساكلنا اإذا مل ن�سخ�س ما بنا.

ال�سالم  تعزيز  لكافة جهود  ب��الده  ال�سي�سي على م�ساندة  واأك��د  الأزرق. 
وال�ستقرار والتنمية يف ال�سودان، وذلك انطالقاً من قناعة را�سخة باأن 

اأمن وا�ستقرار ال�سودان ُيعد جزءاً ل يتجزاأ من اأمن وا�ستقرار م�سر.
بني  التن�سيق  درج���ات  اأع��ل��ى  يتطلب  النه�سة  �سد  ملف  اأن  على  و���س��دد 
بهذا  ب�سكل مبا�سر  �ستتاأثران  اللتني  امل�سب  دولتي  بو�سفهما  البلدين، 

ال�سد.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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الإمارات و�شي�شل تطلقان �رشاكة 
ا�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي

اأخبار الإمارات

الرئي�ص جو بايدن يلهب 
اأتباع نظرية املوؤامرة...!

عربي ودويل

جولة درامية يف ت�شفيات املونديال 
حترم العرب من رقم قيا�شي

الفجر الريا�شي

عبري مو�سي حتذر:
تون�س مهددة ب�شيناريو 

اأ�شواأ من ال�شيناريو الليبي 
•• �لفجر - تون�س:

قالت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر عبري مو�سي اأم�س الأربعاء اإن الرئي�س قي�س 
�سيناريوهات  اأق�سى  يف  بالبالد  للزج  وم�ستعد  ال�سلطة  اغت�ساب  اإىل  م��َرّ  �سعيد 

التفريط فيها حتى ل ُيفرط يف ال�سلطات التي قام بتجميعها بني يديه.
واعتربت مو�سي يف ت�سريح اإذاعي، اأن �سعّيد مطالب اليوم بحل الربملان، واأو�سحت 
م�سروعه  يف  والتغلغل  ال�ستثنائية  الفرتة  موا�سلة  هدفه  للربملان  حله  ع��دم  اأن 

الفردي.
وو�سفت عبري مو�سي كل ما يقوم به �سعيد بغري القانوين وت�سبب يف خطر داهم 
للدولة، موؤكدة التالعب باملوؤ�س�سات، ودعت جميع الأطراف وال�سعب التون�سي اإىل 

الدفع نحو حل املجل�س.                                   )التفا�سيل �س13(

•• بكني-وكاالت

اإن  لف���روف،  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
مو�سكو وبكني ميهدان لنظام عاملي متعدد الأقطاب 
واأكر حتررا. وخالل لقائه نظريه ال�سيني يف بكني 
�سدد على اأن العامل يعي�س مرحلة غاية يف اخلطورة.

وو�سل لفروف اإىل مدينة هوانغ�سان ب�سرق ال�سني 
يف �ساعة مبكرة من �سباح الأربعاء.

ن�����س��رت��ه وزارة  ت�����س��ج��ي��ل ف��ي��دي��و  وق�����ال لف������روف يف 
اخلارجية الرو�سية قبيل لقائه نظريه ال�سيني وانغ 

يي، اإن العامل يعي�س مرحلة بالغة اخلطورة يف تاريخ 
ال�سينيني:  واأ����س���اف خم��اط��ب��اً  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات 
نظام  نحو  معنا،  واملتعاطفني  واإياكم  نحن  �سنم�سي 

عاملي متعدد الأقطاب عادل ودميوقراطي.
و�سيح�سر لفروف يف ال�سني عدداً من الجتماعات 
م�ساعدة  ���س��ب��ل  مل��ن��اق�����س��ة  ال�����س��ني  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 

اأفغان�ستان.
دب��ل��وم��ا���س��ي��ون من  اأي�����س��اً  اأن يح�سر  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
هذه  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ج�����وار  ودول  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 

الجتماعات.

جانب من املوؤمتر حول امل�ساورات اليمنية يف الريا�س 

•• �لريا�س-وكاالت:

ان��ط��ل��ق��ت امل�������س���اورات ال��ي��م��ن��ي��ة – 
برعاية  الأرب���ع���اء،  اأم�����س  اليمنية، 
التعاون اخلليجي يف مقر  جمل�س 
اأن  على  بالريا�س،  العامة  الأمانة 
اأبريل  م��ن  ال�����س��اب��ع  ح��ت��ى  ت�ستمر 

املقبل.
امل�ساورات،  اف��ت��ت��اح  يف  كلمته  ويف 
نايف  للمجل�س  العام  الأم��ني  ق��ال 
احلجرف، اإن اتفاق الريا�س ي�سكل 
خارطة طريق يف اليمن وا�ستكمال 

بنوده مطلب ميني.
واعترب اأن احلل ال�سلمي هو ال�سبيل 
الوحيد لالأزمة يف اليمن، كما راأى 
اأن امل�ساورات اليمنية متثل من�سة 
لت�سخي�س الواقع لنقل البالد من 
ميني  فاحلل  ال�سلم،،  اإىل  احل��رب 

وباأيدي اليمنيني.
جناح  اأن  ع��ل��ى  احل���ج���رف  و����س���دد 
بل  خيارا  لي�س  اليمنية  امل�ساورات 
واقع يجب حتقيقه، م�سيفاً: ناأمل 
اأن متثل امل�ساورات فر�سة لتحقيق 

ال�سالم يف اليمن.
الدويل  املجتمع  ج��ه��ود  اأن  وراأى 
ال�سراع  لإنهاء  دوليا  دعما  ت�سكل 
ا�ستجابة  ث���ّم���ن  ك��م��ا  ال���ي���م���ن،  يف 
باليمن  ال�����س��رع��ي��ة  دع����م  حت���ال���ف 
موؤكداً  النار،  اإط��الق  وقف  لدعوة 

اأنها م�سكورة وداعمة.
ومن جانبه، اأعلن املبعوث اخلا�س 
ل��الأم��ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف 

اليمن، هانز غرندبرغ، اأن التعاون 
مع املنظمات الإقليمية �سي�سهم يف 

حل اأزمة اليمن.
لليمن:  الأمم������ي  امل���ب���ع���وث  وق�����ال 
نحتاج كل دعم ممكن للو�سول اإىل 

حل �سامل يف اليمن.
ق���ادت  ال���ري���ا����س  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
نتائج  اإىل  اأدت  مي��ن��ي��ة  ح�������وارات 

اإيجابية.

القاهرة  يف  اجتماعات  ب��دء 
ب���ني ال���ف���رق���اء ال��ل��ي��ب��ي��ني

•• �لقاهرة-وكاالت:

الأربعاء،  اأم�س  القاهرة  يف  ب��داأت 
القاهرة  اإل��ي��ه��ا  اج��ت��م��اع��اٌت دع��ت 
لراأب ال�سدع بني الإخوة الفرقاء 

يف الأزمة الليبية.
وح�����س��ب م�����س��ادر م��ت��ع��ددة ، فاإن 
امل���ب���ادرة امل�����س��ري��ة ت��ق��وم ع��ل��ى مل 
ال�سمل الليبي وتوحيد املوؤ�س�سات 
وعدم اإق�ساء اأي طرف م�ستقبال 

ومنع املالحقات غري القانونية.
على  ال���ع���م���ل  اإىل  اإ����س���اف���ة  ه�����ذا 
حمايدة  ق��ان��ون��ي��ة  جل��ن��ة  ت�سكيل 
�سياغة  اإع��������ادة  ع����ن  م�������س���وؤول���ة 

الد�ستور.
ت�سعى  م�����س��ر  اأن  امل�����س��در  وذك����ر 
املركزي  ا���س��ت��ق��الل  ���س��م��ان  اإىل 
وعدم  النفط،  وموؤ�س�سة  الليبي 
طرف،  اأي  م���ن  ع��م��ل��ه��ا  ت��ع��ط��ي��ل 
مع �سمان عدم و�سول اأي اأموال 

للميلي�سيات.
لتنفيذ  خطة  و���س��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
5 وع��دم تعطيل   + 5 بنود جلنة 
ملراقبة  اآل��ي��ات  و���س��ع  م��ع  عملها 
البنود التي يتم تنفيذها، و�سحب 
قوات  واأي  الأج����ان����ب  امل��ق��ات��ل��ني 
اأج��ن��ب��ي��ة م��ع ا���س��ت��ب��دال��ه��م بقوات 

اجلي�س الليبي.

ال�سويد تعيد هيكلة جي�سها

••�أبوظبي-و�م:

ت��ل��ق��ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
فلودميري  فخامة  من  هاتفياً  ات�ساًل  ام�س  امل�سلحة 
زيلين�سكي رئي�س جمهورية اأوكرانيا ال�سديقة.. بحثا 
خالله تطورات الأزمة الأوكرانية وم�ستجدات م�سار 
اإطار ات�سالت  املفاو�سات اجلارية ب�ساأنها.. وذلك يف 
�سموه مع قادة الدول ال�سديقة ب�ساأن التطورات على 
ال�ساحة الأوكرانية واجلهود املبذولة لت�سوية الأزمة.

واطلع �سموه من فخامة الرئي�س الأوكراين على اآخر 
اأهمية تغليب لغة  �سموه  التطورات اجلارية.. موؤكداً 
ال�سلمية  والت�سويات  احللول  ودعم  والتفاهم  احل��وار 
امل�ستويات  خمتلف  على  وتداعياتها  الأزم��ة  لحتواء 
وعودة ال�سالم وال�ستقرار اإىل اأوكرانيا.. م�سدداً على 
اأولوية �سمان �سالمة املدنيني واأمنهم، واأهمية تكثيف 
واملنظمات  ال���دول  ب��ني  امل�����س��رتك  والتن�سيق  اجل��ه��ود 
الإن�سانية  امل�ساعدات والحتياجات  الإن�سانية لتوفري 

املتزايدة للمت�سررين من الأزمة.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  اأك��د �سموه دع��م دول��ة  كما 
�ساأنها  من  التي  وامل��ب��ادرات  ال�سلمية  امل�ساعي  جلميع 
���س��رع��ة ت�����س��وي��ة الأزم�����ة ب��ال��ط��رق ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة من 
الأمثل  الو�سيلة  تعد  التي  واملفاو�سات  احل��وار  خالل 
حلل اخلالفات والأزمات وتقريب وجهات النظر بني 

جميع الأطراف.
خال�س  ع��ن  زيلين�سكي  ال��رئ��ي�����س  اأع����رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اإج���راءات  لت�سهيل  الإم����ارات  ل��دول��ة  وت��ق��دي��ره  �سكره 
اإىل  وتي�سري دخولهم  الدولة  الأوكرانيني يف  الرعايا 
اإ�سافة  الأزم���ة..  ان��دلع  منذ  وا�ست�سافتهم  اأرا�سيها 
اإىل  قدمتها  التي  العاجلة  الإن�سانية  امل�ساعدات  اإىل 

املت�سررين من الأزمة.
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اأخبـار الإمـارات

ال�شيدة الأوىل ونائب رئي�س كولومبيا تزوران متحف امل�شتقبل يف دبي
•• دبي -و�م:

رويز  خ��ول��ي��ان��ا  م��اري��ا  م��ع��ايل  زارت 
ال�سيدة الأوىل يف جمهورية كولومبيا 
ومعايل مارتا لو�سيا رامرييز، نائب 
الرئي�س ووزيرة العالقات اخلارجية 
امل�ستقبل"  "متحف  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة، 
يف دب����ي اأم�������س، ح��ي��ث اط��ل��ع��ت��ا على 
الأبعاد الإن�سانية والعاملية للم�سروع 
من�سة  ليكون  تاأ�س�س  ال��ذي  ال��رائ��د 
امل�ستقبل  امل�ست�سرفني و�سناع  جتمع 
الزيارة  وتخللت  ال��ع��امل.  ح��ول  م��ن 
املتحف  م��راف��ق  خمتلف  على  جولة 
ا�ستعرا�س  م��ع  ال���رائ���دة،  وجت���ارب���ه 
ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤي����ة  ���س��م��ن  دوره 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل"  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال���������وزراء 
املنطقة  يف  احل�������س���ارة  ل���س��ت��ئ��ن��اف 
وجمع املبتكرين يف جمالت ال�سحة 
والطاقة  ال��ذك��ي��ة  وامل����دن  وال��ت��ع��ل��ي��م 

العنف  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��م  الأط����ف����ال 
وتعزيز فر�سهم يف احلياة.

الرئي�س  نائب  رام��ريي��ز،  اأم��ا معايل 
ووزي������������رة ال�����ع�����الق�����ات اخل����ارج����ي����ة 
بجمهورية كولومبيا، فهي معروفة 
تكافوؤ  جم��ال  يف  الطويلة  بخربتها 
الفر�س بني اجلن�سني ودعم م�ساريع 
القت�سادي  والنمو  التحتية  البنية 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  وال����رتوي����ج 
مهمة  توليها  جانب  اإىل  والب��ت��ك��ار، 
الكولومبية.  الف�ساء  وك��ال��ة  اإدارة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل فر�سة  م��ت��ح��ف  وي�����س��ّك��ل 
اآفاقه  مب��خ��ت��ل��ف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ع��ي�����س 
لأف�سل  ح��ا���س��ن��ة  وب��ي��ئ��ة  واأب�����ع�����اده، 
العقول  م���ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م�����س��ت�����س��ريف 
وي���ق���دم رحلًة  امل��ب��ت��ك��رة،  وامل����واه����ب 
اختبار  ع��ربه��ا  يت�سنى  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ًة 
م���ث���رية مت�ّس  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  جت�����ارب 
وتطويع  احل���ي���اة  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف 
اأف�سل  واق����ع  خل��ل��ق  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

لالإن�سانية ككل.

العالقات  ووزي�����رة  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
كولومبيا،  ب��ج��م��ه��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ميادين  يف  املتحف  يقدمه  م��ا  على 
ال��ع��ل��وم وال���س��ت��دام��ة، وخ��ا���س��ة واأن 
�سفرية  من�سب  تتوىل  روي��ز  معايل 

عرب  امل�ستقبلي  والقت�ساد  والنقل 
واطلعت  امل��ت��خ�����س�����س��ة.  خم��ت��ربات��ه 
ال�سيدة  روي��ز  خوليانا  ماريا  معايل 
كولومبيا،  ج��م��ه��وري��ة  يف  الأوىل 
وم���ع���ايل م���ارت���ا ل��و���س��ي��ا رام���ريي���ز، 

ال��ن��واي��ا احل�����س��ن��ة ل��ل��ه��دف 17 من 
اأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وهو 
ال�سراكة  ت��ن��ف��ي��ذ  و���س��ائ��ل  "تعزيز 
العاملية وتن�سيطها من اأجل التنمية 
م�ساندة  ق�سايا  وتدعم  امل�ستدامة" 

ال�شحة جتري 308,848 فح�شا ك�شفت عن 288 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا و770 حالة �شفاء 

••    �أبوظبي -و�م:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 308،848 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات 
اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  288 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 890،987 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
خالل الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،302 حالة.
770 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  ال��وزارة عن �سفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�ستجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 866،872 حالة.

ال�شحة تعلن تقدمي 13,753 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية 

•• �أبوظبي - و�م: 

من  جرعة   13،753 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،512،442 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 247.84 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد19-" و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

جمعية الع�شكريني املتقاعدين تنفذ 
م�شروع املري الرم�شاين للعام 2022

•• �أبوظبي-و�م:

 2022 للعام  الرم�ساين  امل��ري  م�سروع  تنفيذ  الع�سكريني  جمعية  ب��داأت 
املتقاعدين  الع�سكريني  اأ�سر  املبارك وت�ستفيد منه  �سهر رم�سان  مبنا�سبة 

امل�ستحقني .
اأهدافها  لتنفيذ  املتقاعدين  الع�سكريني  جمعية  �سعي  اإط��ار  يف  ذلك  ياأتي 
امل��ت��ق��اع��دي��ن وت��ق��دمي كافة  ���س��وؤون الع�سكريني  اأه��م��ه��ا رع��اي��ة  وال��ت��ي م��ن 
بني  الإجتماعي  والتكافل  التالحم  دعم  اإط��ار  يف  لهم  املمكنة  الت�سهيالت 
لدولة  واحل�سارية  الإن�سانية  الأه����داف  واإب����راز  املجتمع،  اأف���راد  خمتلف 

الإمارات يف جمالت الرعاية الإن�سانية املختلفة.

تكرمي �شرطة اأبوظبي مل�شاركتها املتميزة مبهرجان ال�شيخ زايد

ا�ستقبل رئي�ش الوزراء الكويتي على هام�ش القمة العاملية للحكومات

حممد بن را�شد يوؤكد على تعزيز اللحمة اخلليجية والعمل على توحيد ال�شفوف يف مواجهة التحديات

•• �أبوظبي -و�م:

كرم معايل نا�سر بن ثاين الهاملي و�سعادة حممد �سيف النيادي مدير عام 
مهرجان ال�سيخ زايد امل�ساركني من �سرطة اإبوظبي ومتطوعي كلنا �سرطة 
فعاليات  يف  والريادية  املتميزة  جلهودهم  تقديراً  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان  يف 
اإبريل  18 نوفمرب حتى الأول من  اأقيم خالل الفرتة من  املهرجان الذي 

�سرطة  مديرية  مدير  النيادي  ع��ب��داهلل  حمد  العقيد  بح�سور   2021
العا�سمة قائد قطاع امل�سوؤولية " اأ ".

املرا�سم  ب����اإدارة  ال�سرطي  امل����وروث  ق�سم  يف  ممثلة  اب��وظ��ب��ي  �سرطة  وك��ان��ت 
بن  مبارك  ال�سيخ  عن  خا�س  تعريفي  مبتحف  �ساركت  العامة  والعالقات 
حممد اآل نهيان اأول وزير للداخلية بعد قيام الحتاد يف عام 1971 وعر�س 
اأول �سيارة  1979 وتعد  �سيارة ال�سرطة القدمية التي ا�ستخدمتها يف عام 

ريا�سية من نوع بور�س م�ستخدمة لديها و�سور قدمية جت�سد م�سرية تطور 
�سرطة اأبوظبي منذ تاأ�سي�سها.

اأبوظبي  ���س��رط��ة  ج��ن��اح  ع��رب  امل�����س��ارك��ة  والإدارات  امل��دي��ري��ات  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
�سرطة  مو�سيقى  فرقة  قدمت  كما  للجمهور  الذكية  والبتكارات  اخلدمات 
اأبوظبي مقطوعاتها الرتاثية والوطنية وعر�ست مديرية املرور والدوريات 
فيديوهات توعوية عن ال�سالمة املرورية للجمهور وتوعيتهم حول القيادة 

العمليات  بقطاع  والآل��ي��ات  ال�سائقني  ترخي�س  مديرية  عر�ست  و  الآم��ن��ة 
الأمني  التفتي�س  اإدارة  وقدمت  الذكية  التطبيقات  عرب  خدماتها  املركزية 
k9 عرو�ساً متنوعة للكالب البولي�سية فيما �سارك عدد من اأع�ساء مبادرة 
كلنا �سرطة مب�ساعدة اجلمهور واإر�سادهم عند الدخول واخلروج كما �ساركت 
فرق دعم اأمن الفعاليات والدوريات املرورية واملهام اخلا�سة بتاأمني موقع 

املهرجان وتعزيز �سالمة امل�ساركني.

•• دبي-و�م:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
�سباح  ال�سيخ  �سمو  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
خالد احلمد ال�سباح، رئي�س جمل�س الوزراء يف دولة الكويت ال�سقيقة، على 
اإىل  العاملية للحكومات يف دبي، حيث نقل  القمة  هام�س م�ساركة �سموه يف 
اأمري  ال�سباح،  اجلابر  الأحمد  ن��واف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات  �سموه 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اأخيه �ساحب  اإىل  ال�سقيقة  الكويت  دولة 
نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، ومتنياته لدولة الإمارات العربية املتحدة 

و�سعبها بدوام الرفعة والزدهار. 
ورحب �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  املالية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم.. ب�سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء يف دولة الكويت 

ال�سقيقة، موؤكداً اأهمية العالقات التاريخية الرا�سخة التي جتمع الدولتني 
العمل  وازده���ار  لتقدم  اأ�سا�سية  ركيزة  ت�سكل  والتي  ال�سقيقني،  وال�سعبني 

اخلليجي امل�سرتك.
اآل مكتوم، �سرورة م�ساعفة  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
اجلهود من اأجل تعزيز اللحمة اخلليجية والعمل على توحيد ال�سفوف يف 
مواجهة ما يحيق باملنطقة من حتديات، وم�سافرة امل�ساعي من اأجل اإيجاد 
اأطر تعاون جديدة تدفع مب�سرية العمل امل�سرتك قدماً مبا يخدم م�سالح 
من  جديدة  ملرحلة  وميهد  العربي،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  �سعوب 
التنمية ال�ساملة امل�ستدامة القائمة على ا�ستيعاب كامل للمتغريات املحيطة 
وا�ستعداد للم�ستقبل بخطط وا�سرتاتيجيات ت�سمن ل�سعوب املنطقة حتقيق 

مزيد من اأ�سباب الرخاء والتقدم والرقي.

نه�سة تنموية 
دولة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنموية  للنه�سة  تقديره  �سموه عن  واأع��رب 
اف الأحمد اجلابر املبارك  الكويت ال�سقيقة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ َنَوّ

ال�سباح،  ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر  العهد  ال�سباح، ومبتابعة �سمو ويل 
با�سرتاتيجية  �سموه  منوهاً  امل��ج��الت،  �ستى  يف  اإجن���ازات  م��ن  ت�سهده  وم��ا 
التنموية  م�سريتها  يف  ال�سقيقة  الكويت  تتبعها  التي  احلكيمة  التطوير 
نحو م�ستقبل حافل بفر�س النماء والتطور، موؤكداً �سموه حر�س الإمارات 
القوة  باكت�ساف مكامن  والهتمام  القت�سادي  التعاون  قاعدة  تو�سيع  على 
وال�سياحي  التجاري  التبادل  معدلت  رف��ع  يف  عليها  العتماد  ميكن  التي 

وال�ستثماري بني البلدين خالل املرحلة املقبلة.

تن�سيق متبادل 
رئي�س جمل�س  ال�سباح،  �سباح خالد احلمد  ال�سيخ  �سمو  اأع��رب  من جانبه 
بني  ال��ع��الق��ات  ت�سهد  مل��ا  تقديره  ع��ن  ال�سقيقة،  الكويت  دول���ة  يف  ال����وزراء 
املتحدة من تطور ملحوظ يعك�سه  العربية  الإم���ارات  الكويت ودول��ة  دول��ة 
ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا  جت��اه  اجلانبني  ب��ني  املتبادل  التن�سيق 
الهتمام امل�سرتك، ومبا يخدم م�سلحة اجلانبني، منوهاً �سموه بدعم دولة 
الإمارات للعمل العربي واخلليجي امل�سرتك، وما �سهدته العالقات الثنائية 

�سواء  قدما  امل�سي  مبا�سرة يف  ب�سورة  اأ�سهمت  بالتميز  ب��ارزة  من حمطات 
على امل�ستوى الثنائي اأو من خالل م�سرية جمل�س التعاون مبا ينعك�س على 

حتقيق م�سالح البلدين ال�سقيقني.

من�سة عاملية .
اللقاء،  ال�سقيقة، خالل  ال��وزراء يف دولة الكويت  ونوه �سمو رئي�س جمل�س 
بدور دولة الإمارات الريادي يف قيادة التعايف القت�سادي العاملي، وجناحها 
تاريخه  م��دى  على  العاملي  اإك�سبو  معر�س  من  ا�ستثنائية  ن�سخة  اإقامة  يف 
اأجمع  العامل  ا�ست�سافة  على  وقدرتها  املنطقة،  م�ستوى  على  م��رة  ولأول 
للت�ساور وتبادر الأفكار والروؤى حول اأف�سل ال�سبل لر�سم مالمح امل�ستقبل، 
م�سرياً �سموه اإىل اجلهود التي تبذلها دولة الإم��ارات العربية املتحدة من 
باملن�سة  �سموه  و�سفها  والتي  للحكومات،  العاملية  للقمة  تاأ�سي�سها  خ��الل 
العاملية التي ت�ست�سرف م�ستقبل الإن�سان، وتناق�س تطوير العمل احلكومي، 
خرباء  وم�سوؤولني  ووزراء  حكومات  وروؤ�ساء  دول  ق��ادة  م�ساركة  خالل  من 

عامليني.

�شرطة اأبوظبي حتذر من الت�شول الإلكرتوين وحتايل املت�شولني
•• �أبوظبي -و�م:

حذرت �سرطة اأبوظبي من الت�سول الإلكرتوين عرب 
و�سائل تقنية املعلومات ومن�سات التوا�سل الجتماعي 
املنافع  بهدف ا�ستعطاف امل�ستخدمني للح�سول على 
اإن�سانية  املادية والعينية باإر�سال ر�سائل ن�سية و�سور 
وغ��ريه��ا م��ن ع��ب��ارات ال���س��ت��ج��داء امل��ف��ربك��ة مل�ساعدة 
اأيتام اأو عالج مر�سى اأو بناء م�ساجد ومدار�س يف دول 
داخ���ل وخارج  لها جمهولون  ي���روج  ف��ق��رية وغ��ريه��ا، 

الدولة ينبغي الت�سدي له من خالل التوعية.
واأو�سحت اأن املت�سولني يتخذون من و�سائل التوا�سل 
 ، م�����س��روع��ة  غ��ري  اأه����داف  لتحقيق  اأداة  الج��ت��م��اع��ي 
وُتعدُّ ظاهرة الت�سّول الإلكرتوين من اأخطر ظواهر 
مبالغ  جلني  و�سيلة  ه��ي  ب��ل  الإط���الق،  على  الت�سّول 
خيالية تفوق بكثري طرق الت�سّول املعتادة التي يقوم 
و  الأ���س��واق  اأو يف  امل�ساجد  اأب���واب  اأم��ام  املت�سولون  بها 
اأو  اإر�سال  اأف��راد املجتمع على عدم  ، وحثت  الطرقات 
حتى حتويل الأموال لأ�سخا�س جمهولني، ويف الوقت 

ذاته ل يعلم املر�سل اأ�سا�ساً فيما �سيتم ا�ستخدامها . 
واأ���س��اف��ت اأن ال��ق��ان��ون ح���دد ع��ق��وب��ة ارت��ك��اب جرمية 
اأ�سهر،  ث��الث��ة  ع��ل��ى  ت��زي��د  م���دة ل  باحلب�س  ال��ت�����س��ول 

5000 دره�����م. كما  ت��ق��ل ع���ن  ال��ت��ي ل  وب��ال��غ��رام��ة 
الت�سول  ارتكاب جرمية  اعترب القانون ظرفاً م�سدداً 
اأو  اإذا كان املت�سول �سحيح البنية  يف الأحوال الآتية: 
له مورد ظاهر للعي�س، واإذا كان املت�سول قد ا�سطنع 
تظاهر  اأو  م�����س��ت��دمي��ة،  ع��اه��ات  اأو  ب��ج��روح  الإ���س��اب��ة 
اأية و�سيلة اأخرى من  اأو ا�ستعمل  باأداء خدمة للغري، 
و�سائل اخلداع والتغرير بق�سد التاأثري على الآخرين 

ل�ستدرار عطفهم.
فلقد  املنظم،  الت�سول  جرمية  عقوبة  اأم��ا  واأ���س��اف��ت 
�ستة  تقل عن  م��دة ل  القانون عقوبة احلب�س  فر�س 
 100.000 ع���ن  ت��ق��ل  ال��ت��ي ل  وال���غ���رام���ة  اأ����س���ه���ر، 
كما  املنظم،  الت�سول  جرمية  اأدار  من  كل  على  دره��م 
اأ�سخا�ساً  ي�ستقدم  من  كل  على  ذاتها  العقوبة  فر�س 
لي�ستخدمهم  الأج��ان��ب  واإق��ام��ة  دخ��ول  لقانون  وف��ق��اً 
�سارك يف  اأم��ا عقوبة من  املنظم.  الت�سول  يف جرمية 
احلب�س  للقانون  وفقاً  فهي  املنظم،  الت�سول  جرمية 
مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر والغرامة التي ل تقل 
العقوبتني. كما  باإحدى هاتني  اأو  5000 درهم  عن 
الت�سول  اإذا كان مرتكب جرمية  اعترب ظرفاً م�سدداً 
رعاية  اأو  مبالحظة  مكلفاً  اأو  و�سياً  اأو  ول��ي��اً  املنظم 

املت�سول اأو له �سلطة مبا�سرة عليه .
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اأخبـار الإمـارات
�شندوق الأمم املتحدة ل� »وام«: نتحرك نحو نظام عاملي متغري والإمارات نقطة حمورية

•• دبي-و�م: 

ل�����س��ن��دوق الأمم املتحدة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ���س��ن��ه��ا،  ب��ري��ت��ي  ق��ال��ت 
 ، متغري  عاملي  نظام  نحو  نتحرك  نحن   "  : الإنتاجية  للم�ساريع 
للغاية  حمورية  نقطة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  و�سيكون 

فيه".
واأ�سافت بريتي �سنها يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام" خالل 
اأن �سندوق الأمم   2022 العاملية للحكومات  القمة  م�ساركتها يف 
املتحدة للم�ساريع الإنتاجية ميول 46 بلداً من اأقل البلدان منواً 
يف العامل ، معظمها يف اأفريقيا .. وقالت : " اعتقد اأن دور الإمارات 
يف دعم قطاع التنمية يف اأفريقيا �سيكون على �سلة وثيقة للغاية ، 

ونتطلع اإىل هذه ال�سراكة مع الإمارات".
دعم  يف  الإنتاجية  للم�ساريع  املتحدة  الأمم  �سندوق  جهود  وع��ن 
مب�ساعدة  �ساهم  قد  ال�سندوق  اأن  اإىل  اأ���س��ارت   ، الأخ���رى  البلدان 
ال�سنغال موؤخًرا على و�سع �سيا�سة جديدة لل�سراكات بني القطاعني 

العام واخلا�س /PPP/ ، مما ي�ّسر تدفقات ال�ستثمار اإىل البلد.
واأو�سحت اأن ال�سندوق يعمل يف جمالت مثل القت�سادات الرقمية 
ال�ساملة ومتويل التنمية املحلية ومتويل ال�ستثمار، مما �سي�ساعد 

احلكومات على الو�سول اإىل اأ�سواق راأ�س املال العاملية.
املديرة  ق��ال��ت  ال��ت��ال��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  ال��ع��م��ل يف  ب��ف��ر���س  وف��ي��م��ا يتعلق 
العديد  يوفر  الرقمي  العامل  اأن  اأعتقد   ": لل�سندوق  التنفيذية 
ال�سغرية  وال�سركات  الرقمية  ال�سركات  يف  لل�سباب  الفر�س  من 

واملتو�سطة التي ت�ستخدم تقنيات الهاتف املحمول، مثل اأفغان�ستان 
لديها  الأ�سر  % من   80 ف��اإن  لها،  امل�ساعدة  بتوفري  نقوم  التي   ،

هاتف حممول".
ال�ساملة  والقت�سادات  الرقمي  الدفع  طرق  يف  " نعمل   : وتابعت 
من  /اخل��دم��ات/  الزراعية  ال�سحية  الرعاية  تقدمي  ميكن  حيث 
العمل،  مهارات  على  بالرتكيز  نقوم  كما  الرقمية.  الآليات  خالل 
ونعتقد اأن الوظائف يف القت�سادات اخل�سراء �ستزدهر وتنمو وهذا 

ما نريد تعزيزه ".
وي�ستثمر  ال�سالم  تعزيز  على  ا  اأي�سً يعمل  ال�سندوق  اأن  واأ�سافت 
يف �سركات الطاقة ال�سم�سية لبناء حمطات طاقة �سم�سية �سغرية 

ميكنها توفري الطاقة والتوظيف لل�سباب.

خالل جل�سة حوارية عقدت �سمن فعاليات القمة العاملية للحكومات 2022

من�شور بن زايد: القيادة الإماراتية وعلى راأ�شها خليفة بن زايد تويل اأهمية كبرية لدعم املواطنني ومتكينهم من حتقيق اأكرب ا�شتفادة من التنمية ال�شناعية التي ت�شهدها الدولة
القادمة ال�شنوات  خالل  الدولة  مرتكزات  اأهم  ومن  لالإمارات  ق�شوى  اأولوية  الوطنية  ال�شناعة  منظومة  • تطوير 

•• دبي-و�م: 

اأكد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
القيادة  اأن   ، الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر 
الإم���ارات���ي���ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
"حفظه اهلل"،  نهيان رئي�س الدولة 
تويل اأهمية كبرية لدعم املواطنني 
اأق�سى  حت���ق���ي���ق  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ال�سناعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ن  ا���س��ت��ف��ادة 
التي ت�سهدها الدولة خالل الفرتة 
ال�سناعية  امل�ساريع  وم��ن  احلالية 
ت�سييدها  ���س��ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة 
ال��ق��ادم��ة. ج��اء ذلك  خ��الل املرحلة 
خالل جل�سة حوارية عقدت �سمن 
للحكومات  العاملية  القمة  فعاليات 
"تطوير  ع����ن����وان  حت����ت   2022
ال�سناعة  ودور  ال�سناعية  املنظومة 
والتي  الوطني"  القت�ساد  دع��م  يف 
ال�سيخ من�سور  تناول خاللها �سمو 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان جم��م��وع��ة من 
اأهم املحاور والأولويات التي ترتكز 
عليها ا�سرتاتيجية الدولة لتطوير 
ال�سناعة الوطنية مبا يحقق نه�سة 
احليوي  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  يف  ���س��ام��ل��ة 
الوطن  ع���ل���ى  ب���اخل���ري  ي���ع���ود  مب����ا 

واملواطن.
ويف بداية احلوار اأو�سح �سمو نائب 
�سوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
اجلل�سة  مكان  اختيار  اأن  الرئا�سة 
اخلليج  ����س���اط���ئ  ب����ج����وار  ال�����واق�����ع 
لإي�������س���ال جمموعة  ج����اء  ال���ع���رب���ي 
والتي  ال���وا����س���ح���ة  ال���ر����س���ائ���ل  م���ن 
لأهل  الكبرية  البحر  اأهمية  تعك�س 
اأهل  "َعِمل  �سموه:  الإم��ارات، وقال 
والتجارة  ال���غ���و����س  يف  الإم���������ارات 
يف  وعملوا  وال���غ���رب...  ال�سرق  ب��ني 
التجاري  والتبادل  ال�سفن  �سناعة 

مع الدول املجاورة".
القطاع  اخ���ت���ي���ار  اأن  ���س��م��وه  واأك������د 
ال�سناعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ي 
ياأتي انطالقاً من  كمحور للجل�سة 
اأهم  اأهمية القطاع والذي يعد من 
ال�سنوات  ال��دول��ة خ��الل  م��رت��ك��زات 
اأهمية  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال���ق���ادم���ة، 
اجلائحة  ب��ع��د  ت��ع��اظ��م��ت  ال��ق��ط��اع 
العتماد  وازداد  الطلب  ازداد  حيث 
املحلي  ال�����س��ن��اع��ي  ال���ق���ط���اع  ع���ل���ى 
ارتفاع  عنه  نتج  م��ا  املحلي  وامل��ن��ت��ج 

الدولة  يف  امل�����س��ان��ع  ع��م��ل  م���ع���دل 
ب�سكل اأكرب.

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واأ����س���اف 
زايد اآل نهيان: "اإذا ما قمنا مبقارنة 
ن�سبة م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف 
للدولة  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت 
بلغ  اأن������ه  ����س���ن���وات جن����د   10 م���ن���ذ 
مرور  وب��ع��د  والآن   ..8% ح���وايل 
الن�سبة  ه���ذه  ازدادت  ت��ق��ري��ب��اً  ع��ق��د 
 9% نحو  اإىل  لت�سل  فقط   1%
توفري  اإىل  احلاجة  يعك�س  ما  وه��و 
املزيد من الدعم للقطاع ال�سناعي 
ولذلك  ال�����س��ن��اع��ي��ة...  وامل�����س��اري��ع 
اأول��ت قيادة دول��ة الإم���ارات تركيزاً 
ال�سناعي  القطاع  على  اأك��رب  ب�سكل 
وامل�ساريع  ال�سناعية  التنمية  وعلى 
اأولويات   - الطموحة".  ال��ك��ربى 
املرحلة  ال�����س��ن��اع��ي خ���الل  ال��ق��ط��اع 

�سمو  واأ���س��ار  الدول".  بني  املتبادلة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
الفرتة  يف  ت���رك���ي���زاً  ه��ن��اك  اأن  اإىل 
احلالية على بع�س الدول التي تعد 
�سركاء  الإم�����ارات  ل��دول��ة  بالن�سبة 
تبادل  جم�����ال  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال�سناعية.  التقنيات  ونقل  املعرفة 

- املواطن يف مقدمة الأولويات ..
�سياق  يف  امل�������واط�������ن  دور  وع��������ن 
ا�سرتاتيجية دولة الإمارات لتطوير 
ال�سيخ  اأكد �سمو  القطاع ال�سناعي، 
دعم  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
تاأهيل  يتطلب  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة 
م��واط��ن م��ن��ت��ج وق����ادر ع��ل��ى العمل 
ب�����س��ك��ل حم����رتف وه����و م���ا يتطلب 
رفع م�ستوى التعليم وتعزيز ثقافة 
ال�ستثمار  على  وانفتاحه  املجتمع 
الأجنبي  وال���س��ت��ث��م��ار  اخل����ارج����ي 

زايد  ال�سيخ من�سور بن  واأك��د �سمو 
تركز  الإم����ارات  دول���ة  اأن  نهيان  اآل 
القطاعات  م����ن  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
ال�سناعات  ي�����س��م��ل  مب���ا  احل���ي���وي���ة 
الدوائية  وال�����س��ن��اع��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة 
انطالقاً  ال��ع�����س��ك��ري��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
التي  ال�سرتاتيجية  الأه��م��ي��ة  م��ن 
تتمتع بها كاأ�س�س وركائز لالقت�ساد 
اأن هذه  ���س��م��وه  ال��وط��ن��ي. واأو����س���ح 
العديد  ب��ال��ف��ع��ل  ح��ق��ق��ت  امل���ج���الت 
م���ن ال��ن��ج��اح��ات وامل���ن���ج���زات خالل 
ال�����س��اب��ق��ة، وق���ال �سموه:  ال�����س��ن��وات 
"يف جمال ال�سناعة الغذائية لدينا 
م���ه���م���ة... ومت  دول  م���ع  ����س���راك���ات 
امل�سانع  ت�سييد  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ال��ب��دء 
والتقنيات  وامل��ع��رف��ة  اخل���ربة  ون��ق��ل 
واآلية  امل�����س��ان��ع  لت�سغيل  ال���الزم���ة 
ويف  الإم�����ارات..  اإىل  داخلها  العمل 

املقبلة..
تتعاون  الإم��ارات  اأن  �سموه  واأو�سح 
ال��دول يف جمالت  العديد من  مع 
�سراكات  ع��ق��د  مت  ح��ي��ث  خم��ت��ل��ف��ة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ت��ع��ددة، لف��ت��اً اإىل 
هذه  جت��ارب  م��ن  ال�ستفادة  اأهمية 
التعاون معها، وقال  الدول وتعزيز 
ثقة  من  ال�ستفادة  "يجب  �سموه: 
ه����ذا ال������دول يف دول�����ة الإم��������ارات.. 
وثقتنا يف التزامهم لأن اللتزام يف 
يجب  ال�سناعي  ال�ستثمار  جم��ال 
اأهمها  وا�سحة  اأ�س�س  على  يبنى  اأن 
ال��ث��ق��ة ب��ح��ي��ث ل ت���ك���ون ه���ن���اك اأي 
القوانني  تغيري  يجب  ول  مفاجاآت 
اق���ح���ام  ي���ج���ب  ول  وال������ق������واع������د.. 
وتغيريها  التفاقيات  يف  ال�سيا�سة 
يجب  ب��ل  معينة  م�سالح  لتحقيق 
امل�سلحة  على  ال�ستثمار  ي��ق��وم  اأن 

خالل املرحلة املقبلة.
وقال �سمو نائب رئي�س الوزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة: "اأطالب كافة اأبناء 
دولة الإمارات بامل�ساهمة يف م�سرية 
�سنقبل  ال��ت��ي  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اخلم�س  ال�������س���ن���وات  خ����الل  ع��ل��ي��ه��ا 
�سموه  واأو����س���ح  املقبلة".  وال��ع�����س��ر 
العديد  ل��دي��ه��ا  الإم������ارات  دول���ة  اأن 
م����ن ع���ن���ا����س���ر اجل�������ذب ال���ت���ج���اري 
ف�ساًل  وال�ستثماري  والقت�سادي 
موؤكداً   .. ال�����س��ن��اع��ي  امل���ج���ال  ع���ن 
العديد  ج��ذب  على  العمل  يتم  اأن��ه 
جمل�س  دول  من  ال�ستثمارات  من 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
العامل  العربية وكافة دول  وال��دول 
قائمة  تنموية  م�ساريع  هناك  واأن 
بالفعل واأخرى يتم التخطيط لها.

ال�سناعي..  ال��رتك��ي��ز  ق��ط��اع��ات   -

جمال ال�سناعة الدوائية مت ت�سييد 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��ان��ع وخ���ري مثال 
ع��ل��ى ذل����ك ت�����س��ن��ي��ع ال���ل���ق���اح���ات يف 
التي  الأدوي���ة  والعديد من  ال��دول��ة 
العديد  لدينا  ك��ب��رياً..  طلباً  تلقى 
م��ن امل�����س��ان��ع والأدوي������ة ال��ت��ي تنتج 
حملياً .. واإىل جانب تغطية الطلب 
املُنتج  ت�سدير  ع��ل��ى  ن��رك��ز  امل��ح��ل��ي، 
وهناك  ال������دول  مل��خ��ت��ل��ف  ال���وط���ن���ي 
امل�ستثمرين  ث��ق��ة  يف  ك��ب��ري  ارت���ف���اع 
اجلل�سة  ن��ه��اي��ة  ويف  الدولة".  يف 
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وجه 
الدولة  ل�سيوف  ر���س��ال��ة  نهيان  اآل 
العاملية  ال��ق��م��ة  يف  احل�������س���ور  م���ن 
اأك��د خاللها   ..  2022 للحكومات 
اأن دولة الإم��ارات تت�سم بال�سفافية 
�سموه:  وق��ال  وامل��وث��وق��ي��ة،  الكاملة 
بال�سفافية  تت�سم  دول��ة  "الإمارات 

ومي���ك���ن الع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا.. حيث 
بكافة  ال���س��ت��ث��م��ار  بيئة  ن��دع��م  اأن��ن��ا 
امل�ستثمرين..  الأ�سكال ونتعاون مع 
وا�سحة  الإم����ارت����ي����ة  وال����ق����وان����ني 
الت�سريعية  البيئة  بتطوير  ون��ق��وم 
ب�������س���ك���ل م����ت����وا�����س����ل مب������ا ي���خ���دم 
�سمو  واخ��ت��ت��م  الدولة".  م�سلحة 
ر���س��ال��ة ملواطني  ب��ت��وج��ي��ه  اجل��ل�����س��ة 
"ر�سالتي  وق����ال:  الإم�������ارات،  دول����ة 
وعلى  الدولة  قيادة  اأن  للمواطنني 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  راأ����س���ه���ا 
خليفة بن زايد "حفظه اهلل" تهتم 
رفع  على  والرتكيز  امل��واط��ن  بدعم 
حتقيق  ل�سمان  املواطنني  اإنتاجية 
التنمية  من  ممكنة  ا�ستفادة  لأك��رب 
الدولة...  ت�سهدها  التي  ال�سناعية 
لتنويع  ف���ر����س���ة  ت�������س���ّك���ل  وال�����ت�����ي 

القت�ساد".

 من�سور بن زايد: 
الع�شكرية.  وال�شناعات  الدوائية  وال�شناعات  الغذائية  لل�شناعات  املقبلة  املرحلة  خالل  •  الأولوية 

اأكرب   ب�شكل  تعمل  الدولة  يف  امل�شانع  واأ�شبحت  املحلي  واملنتج  املحلي  ال�شناعي  القطاع  على  والعتماد  الطلب  وازداد  اجلائحة  بعد  ال�شناعي  القطاع  اأهمية  • تعاظمت 
ال�شناعية  التقنيات  ونقل  املعرفة  تبادل  جمال  يف  ا�شرتاتيجية  �شراكة  لنا  بالن�شبة  ت�شكل  التي  الدول  بع�س  على  • نركز 

الدول ملختلف  الوطني  املُنتج  ت�شدير  على  نركز  املحلي,  الطلب  تغطية  جانب  واإىل   .. حمليًا  تنتج  التي  والأدوية  امل�شانع  من  العديد  • لدينا 
حمرتف ب�شكل  ويعمل  منتج  مواطن  خلق  اإىل  ونهدف  بالتعليم...  والهتمام  اجلهد  من  املزيد  بذل  هي  للمواطنني  • ر�شالتي 

الأ�شكال  بكافة  ال�شتثمار  بيئة  وندعم  واملوثوقية  الكاملة  بال�شفافية  تت�شم  الإمارات  دولة  اأن  وللم�شتثمرين  القمة  ل�شيوف  • ر�شالتي 

يف افتتاح منتدى الإدارة احلكومية العربية �سمن اأعمال القمة العاملية للحكومات 

اأبو الغيط: الإدارة احلكومية هي قاطرة التنمية ... وال�شت�شراف والبتكار واملرونة دعائم تعزيز اأداء الإدارة احلكومية يف عامل متغري
•• دبي-�لفجر

اأمني  الغيط  اأبو  اأحمد  اأكد معايل   
ع����ام ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، اأن 
واملرونة  والب���ت���ك���ار  ال���س��ت�����س��راف 
متثل الدعائم الرئي�سية تعزيز اأداء 

الإدارة احلكومية يف عامل متغري.
اأعمال منتدى  افتتاح  ذل��ك يف  ج��اء 
اأم�س  ال��ع��رب��ي��ة   احلكومية  الإدارة 
القمة  ف��ع��ال��ي��ات  الأرب����ع����اء، ���س��م��ن 
 ،2022 ل���ل���ح���ك���وم���ات  ال���ع���امل���ي���ة 
ال��ت��ج��م��ع ال��ع��امل��ي الأب������رز واحل���دث 
الأه����م م��ن ن��وع��ه يف اأج���ن���دة �سناع 

القرار يف اأكر من 190 دولة.
واأ�����س����اد اأم�����ني ع����ام ج��ام��ع��ة ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة ب�����اأداء ح��ك��وم��ة الإم�����ارات 
يعك�سه من م�ستوى  ووزرائ��ه��ا، وما 
تعليم وان�سباط والتزام باملمار�سات 
الُف�سلى،  والإداري���������ة  احل��ك��وم��ي��ة 
موطن  ه���ي  الإم�������ارات  اأن  م����وؤك����داً 
الثاقبة  ال����روؤي����ة  ب��ف�����س��ل  ال����ري����ادة 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
اأطلق  ال��ذي  اهلل،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
مبكرة  وم��ن��اه��ج  ا�ستباقية  اأف���ك���اراً 
احلكومي  ال��ع��م��ل  دع���ائ���م  لإر�����س����اء 
مالمح  تر�سم  �سابة  كفاءات  بقيادة 

امل�ستقبل.

اإىل  ي��ل��ج��اأ اجل��م��ي��ع  امل��خ��اط��ر  ت�ستد 
الإدارة، وهو ما اأثبتته الأزمة املالية 
كبدت  ال��ت��ي   ،2008 ع���ام  ال��ع��امل��ي��ة 
اإفال�س  م��ع  ف��ادح��ة  خ�سائر  ال���دول 
ف�سارعت  وال����ب����ن����وك،  ال�������س���رك���ات 
طارئ  ب�سكل  ل��ل��ت��دخ��ل  احل��ك��وم��ات 
الجتماعية  ال��ت��داع��ي��ات  لح���ت���واء 
لحقاً  امل�سهد  وتكّرر  والقت�سادية، 
التي  "كوفيد19-"  ج��ائ��ح��ة  م���ع 
ما  الإرب�����اك،  م��ن  ح��ال��ة  ت�سّببت يف 
دفع النا�س اإىل اللجوء حلكوماتهم 
لإي����ج����اد ح���ل���ول ل���ل���ت���اأث���ريات على 
اإمداد  و�سال�سل  والتعليم  ال�سحة 
الغذاء، واإن دّل ذلك على �سيء فهو 
يدل على اأّن احلكومات هي وحدها 
املجتمعات  ق����ي����ادة  ع���ل���ى  ال�����ق�����ادرة 

اأن  "يطيب يل  ال��غ��ي��ط:  اأب���و  وق���ال 
الإدارة  منتدى  افتتاح  يف  اأ�سارككم 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ن��ت��ح��دث عن 
وريادة  احل��ك��وم��ي  العمل  م�ستقبل 
التطوير، ونحن جنتمع يف الإمارات 
واأ�سار  الريادة"،  التي متثل موطن 
اإىل اأن املتابع لأداء حكومة الإمارات 
بالإعجاب  ي�سعر  ال�سباب،  ووزرائها 
والن�سباط  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب�����س��ت��وى 
احلكومية  ب��امل��م��ار���س��ات  والل���ت���زام 

والإدارية الُف�سلى.
هي  احلكومية  "الإدارة  واأ����س���اف: 
الدول  غالبية  يف  التنمية  ق��اط��رة 
وبالنظر  جميعها.  يف  ي��ك��ن  مل  اإن 
خ����الل  ال����ع����امل����ي����ة  ال�����ت�����ج�����ارب  اإىل 
اأن��ه عندما  ن��رى  املا�سية،  الأزم���ات 

الأزمات  للخروج من  والقت�سادات 
الطارئة".

حتولت جذرية 
جتربة  تكن  "مل  اأبوالغيط:  وتابع 
اإقليمياً،  مبجملها  �سلبية  ك��ورون��ا 
ف��ع��ل��ى رغ���م ق��ل��ة ال��و���س��ائ��ل مقارنة 
العامل  اأث����ب����ت  امل���ت���ق���دم���ة  ب����ال����دول 
الأزمة  مواجهة  يف  جناحه  العربي 
ال��وف��ي��ات، ويف  واحل���د م��ن م�ستوى 
الناجمة  ال��ت��ح��ّولت اجل��ذري��ة  ظ��ل 
اأحدثت  ال��ت��ي  ك����ورون����ا،  اأزم�����ة  ع���ن 
الب�سري  ال�������س���ل���وك  يف  ت����غ����ي����رياً 
ات�����س��اع نطاق  ن��ت��ي��ج��ة  والإن�������س���اين 
على  والعتماد  التكنولوجيا  تبني 
التجارة  يف  الفرتا�سية  العمليات 
احلكومات  تتجه  والعمل،  والتعليم 
ال�سحة  ق�سايا  على  الرتكيز  نحو 
للكوارث  وال���س��ت��ج��اب��ة  والأوب����ئ����ة 

والأزمات".
بناء  دع����م  اإىل  ال��غ��ي��ط  اأب�����و  ودع�����ا 
ال�����ق�����درات احل���ك���وم���ي���ة، ب���ن���اء على 
اأول����وي����ات ت����ويل اله���ت���م���ام الأك����رب 
والبتكار  ال���س��ت�����س��راف  ل��ع��ن��ا���س��ر 
الإدارة  "تربز  وق������ال:  وامل�����رون�����ة، 
احلكومية باعتبارها ركيزة اأ�سا�سية 
املرنة  ل��ت��ع��زي��ز من����وذج احل��ك��وم��ات 
ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى جم���اب���ه���ة الأزم�������ات 
بالأزمات  للتنبوؤ  ا�ست�سرافية  بروؤية 

اأدعوكم جميعاً  قبل وقوعها. وهنا، 
احلكومية  ال������ق������درات  ب����ن����اء  اإىل 
ا�ستناداً  الأول��وي��ات  ترتيب  واإع����ادة 
ال�ست�سراف  ق��وام��ه��ا  دع���ائ���م  اإىل 
اأداء  ل��ت��ع��زي��ز  وامل����رون����ة  والب���ت���ك���ار 
يف  وك���ف���اءت���ه���ا  احل��ك��وم��ي��ة  الإدارة 
جم��اب��ه��ة ع���امل م��ت��غ��ري مي��ث��ل عدم 
ويعك�س  ال�سائدة."  �سمته  اليقني 
العاملية  ال��ق��م��ة  ت��وج��ه��ات  امل��ن��ت��دى 
ل��ل��ح��ك��وم��ات، ل��ت��ع��زي��ز ال����ري����ادة يف 
وتر�سيخ  العربي،  احلكومي  العمل 
للنهو�س  ال��ه��ادف  العربي  التعاون 
بالإدارة احلكومية العربية، ويج�سد 
ريادة القمة كمن�سة عاملية ل�سناعة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل جت���م���ع اأك������ر م����ن 30 
منظمة عاملية، وت�ست�سيف اأكر من 
4000 م�سارك من كبار امل�سوؤولني 
احلكوميني واخلرباء وقادة القطاع 
م�ستقبل  ل����س���ت�������س���راف  اخل����ا�����س، 
احل��ك��وم��ات �سمن اأك���ر م��ن 110 
وتفاعلية.      حوارية  رئي�سية  جل�سات 
للحكومات  العاملية  القمة  ورك���زت 
على   ،2013 ع���ام  اإط��الق��ه��ا  م��ن��ذ 
امل�ستقبل  ح���ك���وم���ات  ا����س���ت�������س���راف 
للب�سرية،  اأف�����س��ل  م�ستقبل  وب��ن��اء 
منظومة  ت��اأ���س��ي�����س  يف  و���س��اه��م��ت 
القائمة  الدولية  لل�سراكات  جديدة 
وا���س��ت�����س��راف حكومات  اإل���ه���ام  ع��ل��ى 

امل�ستقبل.

مدير املنظمة العربية للتنمية الإدارية : قمة احلكومات 
من�شة مهمة ل�شت�شراف م�شتقبل العمل احلكومي

•• دبي-و�م:

ن��ا���س��ر الهتال  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  اأك����د 
القحطاين مدير عام املنظمة العربية 
العاملية  القمة  اأن  الإداري�����ة،  للتنمية 
للحكومات باإك�سبو 2020 دبي �سكلت 
م�ستقبل  ل���س��ت�����س��راف  مهمة  ف��ر���س��ة 
وا�ستعرا�س  العربي  احلكومي  العمل 
املتاحة.  وال��ف��ر���س  ال��ت��ح��دي��ات  اأب����رز 
ت�سريحات  يف   - ال��ق��ح��ط��اين  وق�����ال 
"وام"  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�سة 
اإن القمة ت�سكل من�سة دولية بارزة   -
اآفاق  وبحث  امل�سرتك  التعاون  لتعزيز 
والعامل،  املنطقة  يف  احلكومي  العمل 
خ��ا���س��ة اأن���ه���ا ت�����س��ه��د م�����س��ارك��ة ب����ارزة 
من  واملخت�سني  اخل���رباء  م��ن  لنخبة 
خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل. واأو����س���ح اأن 
مت  الإداري��ة  للتنمية  العربية  املنظمة 
اإن�ساوؤها عام 1961 كاإحدى املنظمات 
املتخ�س�سة املنبثقة عن جامعة الدول 
التنمية  م�����س��وؤول��ي��ة  ل��ت��ت��وىل  ال��ع��رب��ي��ة 
وتهدف  العربية،  املنطقة  الإداري��ة يف 
اإىل اإحداث التطوير الإداري بالوطن 
الإداري���ة  اخل���ربة  بيت  كونها  العربي 
وال�ست�سارية العربية. وقال : حر�سنا 
احلكومات  منتدى  يف  امل�����س��ارك��ة  على 
للحكومات  العاملية  القمة  يف  العربية 
حيث جرى طرح اأهم التحديات التي 
اأن  ..مو�سحا  العربية  الإدارة  تواجه 

الق�سايا  لطرح  م�ساحة  وف��رت  القمة 
احلكومات  يف  الإدارة  ت���ه���م  ال����ت����ي 
حلكومات  روؤي���ت���ه  وح�����ول  ال��ع��رب��ي��ة. 
املنظمة  ع����ام  ق����ال م��دي��ر  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
املهم  : من  الإداري���ة  للتنمية  العربية 
لأي حكومة اأن حتظى خدماتها بر�سا 
ب�سكل  احتياجاتهم  وتلبي  اجلماهري 
متميز، ولدينا الآن فر�سة من خالل 
الرقمي  والتحول  احلديثة  التقنيات 
لتطوير خدماتنا واأجهزتنا احلكومية 
املوؤ�س�سات  ه���ذه  اأه�����داف  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
مت  اأن��ه  اإىل  ي�سار  امل�ستفيدين.  ور�سا 
احلكومية  الإدارة  م��ن��ت��دى  ت��ن��ظ��ي��م 
العربية بال�سراكة مع املنظمة العربية 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الإداري�����������ة، ���س��م��ن اأع���م���ال 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات، لبحث 

العاملية،  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  اأه���م 
احلكومي  العمل  تطوير  على  واأثرها 
ال��ع��رب��ي��ة، وت��ع��زي��ز م�سرية  ال����دول  يف 
فاعليتها  ورف�����ع  الإداري��������ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال��ت��ج��ارب واخل���ربات العربية يف  اأه���م 
املنتدى  وا�ستهدف  املوؤ�س�سية.  الإدارة 
العمل،  تطوير  باأهمية  الوعي  تعزيز 
ال��ق��درات احلكومية مب��ا يدعم  وب��ن��اء 
الأفراد،  وتطلعات  طموحات  حتقيق 
والتميز  ال��ت��ط��وي��ر  جم����الت  وب��ح��ث 
احلكومي،  الأداء  وحت�سني  الإداري، 
يف جمالت الثورة ال�سناعية الرابعة، 
وال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي، ودوره�������ا يف 
حكومات  من  اجلديد  اجليل  تطوير 

امل�ستقبل.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س اإدارة ال�شارقة اخلريية يبحث جتهيزات احلملة الرم�شانية

•• �ل�صارقة -و�م:

ا�ستعر�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سارقة اخلريية خالل اجتماعه م�ساء 
جمل�س  رئي�س  القا�سمي  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  برئا�سة  الأول  اأم�س 
الإدارة مبقر اجلمعية ملف احلملة الرم�سانية " جود " وكافة امل�ساريع 

املقرر تنفيذها خالله.
اإىل  والعرفان  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  الجتماع  م�ستهل  يف  احل�سور  ورف��ع 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
مل�سرية  املتوا�سلة  ورعايته  دعمه  على  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
العمل اخلريي يف الإمارة واإ�سهاماته الإن�سانية امل�ستمرة على مدار العام 
والتي كان لها كبري الأثر يف النهو�س مب�سرية العمل اخلريي يف الإمارة 

ليناق�س بعدها  ال�سابق  املجل�س على حم�سر الجتماع  ومن ثم �سادق 
عدداً من املو�سوعات املٌدرجة على اأجندة الجتماع احلايل.

وناق�س الجتماع ملف احلملة الرم�سانية والذي ُيعد امللف الأبرز على 
حيث  من  اإليه  التو�سل  مت  ما  م�ستعر�سا  للجمعية  اخلريية  ال�ساحة 
مراحل التجهيز وال�ستعداد لتنفيذ م�ساريع احلملة الرم�سانية "جود" 
حيث مت التاأكيد على النتهاء من كافة الرتتيبات ب�ساأن توفري وجبات 
الدولة  األف وجبة داخل  تنفيذه ب750  واملقرر  اإفطار �سائم  م�سروع 
بخالف 250 األف وجبة خارج الدولة ومت حتديد نحو 132 موقعا يف 
جميع مدن ومناطق ال�سارقة ومن املتوقع ا�سافة مواقع اأخرى لحقا 

لت�ستقبل نحو 750 األف �سائم يوميا.
كما مت النتهاء من تد�سني احلمالت الت�سويقية مل�ساريع احلملة وفق 

م�سروع  م�ستحقات  ت��وزي��ع  م��ن  كذلك  النتهاء  و  عليه  الت��ف��اق  مت  م��ا 
ك�سوف  كما مت جتهيز  و�سل�س  ناجح  ب�سكل  بالكامل  الرم�سانية  ال�سلة 
امل�ستحقني م�سروع " ك�سوة العيد " حيث �ستبداأ اإدارة امل�ساعدات باإر�سال 
ليت�سنى  القادمة  القليلة  الأي��ام  امل�ستحقة خالل  اإخطار لالأ�سر  ر�سائل 
لهم ا�ستالم م�ستحقاتهم قبل حلول العيد كما اأجنزت اجلمعية التعاقد 
الفطر حيث من  زك��اة  م�ستحقات  توفري  ب�ساأن  امل��وردي��ن  ع��دد من  مع 
املقرر اأن ت�ستهدف توزيع نحو 130 األف فطرة زكاة ليلة عيد الفطر 

ال�سعيد.
كما تطرق الجتماع اإىل م�سروع زكاة املال.

و�سدد احل�سور على اأهمية موارد الزكاة كونها العمود الفقري يف تنفيذ 
جزء كبري من م�ساريع اجلمعية، اإذ يخدم م�ساريع تفريج كربة والعالج 

املر�سى وامل�ساعدات ال�سهرية.
كربة  تفريج  ت�سم  والتي  للحملة  امل�ساحبة  املبادرات  الإجتماع  وبحث 
متع�سري الإيجارات ال�سكنية ومتع�سري الر�سوم الدرا�سية وعالج املر�سى 
حيث مت التن�سيق مع اجلهات املخت�سة ب�سان حتديد الفئات امل�ستحقة 
اخلارجي  وال��ع��ون  امل�ساريع  اإدارة  تبنت  كما  امل�سمولة  امل�ساعدات  م��ن 
ترتيبات تنفيذ امل�ساريع واحلمالت امل�ساحبة للحملة الرم�سانية املزمع 
بقيم  عمال  م�سروعا   3507 بواقع  م�ستفيدة  بلدان  عدة  يف  تنفيذها 
اجلمعية يف ن�سر البهجة بني نفو�س الأ�سر واملجتمعات النامية واإبراز 

�سور التكافل والعطاء.
ح�سر الجتماع الأع�ساء حممد را�سد بيات نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
و�سعيد غامن مطر ال�سويدي و�سالح حممد �سعيد القاب�س الطنيجي.

حمدان بن حممد يبحث مع رئي�س الوزراء الكويتي �شبل تعزيز التعاون وال�شراكة بني البلدين
•• دبي -و�م:

بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
اأم�س �سمو ال�سيخ �سباح  عهد دبي 
رئي�س  ال�������س���ب���اح،  احل���م���د  خ���ال���د 
الكويت  دول���ة  يف  ال����وزراء  جمل�س 
ال�سقيقة، والذي و�سل اإىل الدولة 
اأم�س الأول يف م�ستهل زيارة يرتاأ�س 
خاللها وف��د ال��ك��وي��ت امل�����س��ارك يف 

القمة العاملية للحكومات.
ورّح����ب ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن 
ب�سمو  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الكويتي،  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
، وذلك يف م�ستهل  والوفد املرافق 
القمة  ال��ذي ج��رى يف مقر  اللقاء 
اإك�سبو  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
�سمو ويل  اأكد  دبي، حيث   2020

وت�سافر اجلهود من اأجل جتاوزها 
ت��ت��ح��ق��ق ف��ي��ه طموحات  ن��ح��و غ���ٍد 
اأكد  املنطقة والعامل، حيث  �سعوب 
اجلانبان اأهمية موا�سلة التن�سيق 
حمل  املو�سوعات  ح��ول  والت�ساور 
اله���ت���م���ام امل�������س���رتك، ����س���واء على 
م�ستوى  على  اأو  الثنائي  ال�سعيد 
وفتح  امل�����س��رتك،  اخلليجي  العمل 
ل���ل���و����س���ول اإىل  ق����ن����وات ج����دي����دة 
ال�سراكة  م���ن  اأرق������ى  م�����س��ت��وي��ات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز قدرة 
حتقيق  على  ال�سقيقني  البلدين 
ما هو ماأمول من اإجنازات تنموية 
ي�سهم  املقبلة، ومبا  املرحلة  خالل 
ال�ستقرار  م��ن  م��زي��د  حت��ق��ي��ق  يف 

والرخاء والنمو للمنطقة.
مكتوم  ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 

ال�سعبني ال�سقيقني.
واأ�ساد �سمو ويل عهد دبي باجلهود 
الكبرية التي تبذلها دولة الكويت 
الأداء  تطوير  جم��ال  يف  ال�سقيقة 
احل���ك���وم���ي والرت������ق������اء ب����ق����درات 
ال��ق��ط��اع م���ن خ����الل ال��ع��دي��د من 
اأبرزها  امل�����س��اري��ع وامل���ب���ادرات وم��ن 
للموؤ�س�سات  املعريف  املوؤ�سر  مبادرة 
العامة الذي تتعاون دولة الكويت 
اإطالقه،  يف  ال�����دويل  ال��ب��ن��ك  م���ع 
واختارت القمة العاملية للحكومات 
�سموه  م������وؤك������داً  ع����ن����ه،  ل��ل��ك�����س��ف 
كمن�سة  القمة  متثله  مبا  اعتزازه 
والأفكار  املبادرات  جامعة لإطالق 
ت���خ���دم يف دفع  ال���ت���ي  وامل�������س���اري���ع 
احلكومي  العمل  تطوير  م�سرية 

على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
ال�سيخ  ���س��م��و  ه����ّن����اأ  ج���ان���ب���ه،  م����ن 

يف  الكويتية  امل�ساركة  اأن  دبي  عهد 
العاملي  احل���وار  ه��ذا  ت��ري  القمة 
اأك�����ر م���ن 4000  ال�����ذي ي�����س��م 
�سخ�سية من 190 دولة، والهادف 
اإىل الرتقاء باأداء احلكومات حول 
العامل وتعزيز قدرتها على ا�ستباق 
التغريات وابتكار احللول لتح�سني 

حياة املجتمعات.
العالقات  اجل��ان��ب��ان  وا���س��ت��ع��ر���س 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم���ا ت�����س��ه��ده م��ن تطور 
امل�����س��ارات يف  ك��اف��ة  وع��ل��ى  م�ستمر 
وت��وج��ي��ه��ات �ساحب  روؤي�����ة  ���س��وء 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف 
الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 
الكويت، تاأكيداً على عمق الروابط 
الأخوية والتاريخية الوطيدة بني 

دولة  ال�سباح  احلمد  خالد  �سباح 
الناجح  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  الإم������ارات 
كذلك  للحكومات،  العاملية  للقمة 
عاملي  حلدث  امل�سّرفة  ال�ست�سافة 
دبي"   2020 "اإك�سبو  هو  �سخم 
الذي ُيقام للمرة الأوىل يف منطقة 
وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 
اآ�سيا، موؤكداً �سموه خال�س تقديره 
ل��دول��ة الإم�����ارات ك��ن��م��وذج تنموي 
رائ�����د مب���ا ت��ق��دم��ه م���ن اإجن������ازات 
ت�سكيل  يف  ب���ه���ا  ت�����س��ه��م  ن���وع���ي���ة 
م���الم���ح امل�����س��ت��ق��ب��ل، وم���ع���رب���اً عن 
الإم���ارات  ل��دول��ة  اأمنياته  خال�س 
التقدم  م��ن  مب��زي��د  و�سعباً  ق��ي��ادًة 
والزدهار. كما تطرق النقا�س اإىل 
الإقليمية  التطورات  بحث جممل 
من  العامل  ي�سهده  وما  والدولية، 
حتديات ت�ستدعي �سرورة التكاتف 

و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الإمارات  طريان  ملجموعة  الأعلى 

رئي�س  ن���ائ���ب  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
املالية  وزي�������ر  ال����������وزراء  جم���ل�������س 
وال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س  بن را�سد 
، وعدد من الوزراء  دبي الريا�سي 

وامل�سوؤولني من اجلانبني.

تقرير للقمة العاملية للحكومات بال�سراكة مع مدر�سة حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية

امل�شتدامة التنمية  اأهداف  % من   60 حتقق  عربية  دول   6
م�شرتكة عربية  حتديات  امل�شتدام  الغذائي  الإنتاج  ونظم  القت�شادي  والنمو  اجلن�شني  بني  • التوازن 

امل�شتدامة التنمية  اأهداف  حتقيق  حيث  من  عالية  درجة  ت�شجل  ل  العربية  • املنطقة 
•• دبي-و�م:

ت��ق��ري��ر ����س���ادر ع���ن القمة  اأظ���ه���ر 
وجود   2022 للحكومات  العاملية 
فجوة كبرية يف اأداء الدول العربية 
على �سعيد حتقيق اأهداف التنمية 
ال�������س���ادرة ع���ن الأمم  امل�����س��ت��دام��ة 
ال��ت��ق��ري��ر الذي  امل���ت���ح���دة، وك�����س��ف 
اإ�سافية  م��وؤ���س��رات  باعتماد  ان��ف��رد 
خ��ا���س��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة وت��و���س��ي��ع نطاق 
دول  ث��الث  اأن  ون��وع��اً،  كماً  البحث 
ف��ق��ط مت��ك��ن��ت م���ن حت��ق��ي��ق هدف 
17، ما  ال�����  واح�����د م���ن الأه�������داف 
التكاتف  اإىل  املنطقة  حاجة  يوؤكد 
امل�ستهدفات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وال���ع���م���ل 

بحلول 2030.
ويهدف التقرير ال�سادر عن القمة 
مع  بال�سراكة  للحكومات  العاملية 
ل���الإدارة  را���س��د  ب��ن  مدر�سة حممد 
"موؤ�سر  ع���ن���وان  حت���ت  احل��ك��وم��ي��ة 
اأهداف التنمية امل�ستدامة للمنطقة 
قيا�س  اإىل   "2022 لعام  العربية 
التقدم يف اأهداف التنمية امل�ستدامة، 

الفقر،  على  الق�ساء  هدف  حتقيق 
الهدف  فل�سطني  حققت  ح��ني  يف 
اأ�سكال  بحماية  اخل��ا���س   14 رق��م 

احلياة حتت املاء.
واملتاأثرة  الفقرية  ال���دول  وت��واج��ه 
والنزاعات  ال�سيا�سية  ب��اأو���س��اع��ه��ا 
فقد  ال��رك��ب،  ع��ن  التخلف  حت���دي 
ح�����س��ل��ت ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال����� 22 
ع��م��وم��اً ع��ل��ى درج����ة ح��م��راء يف ما 
اأهداف  ن�سف جم��م��وع  م��ن  ي��ق��رب 
التنمية امل�ستدامة ال� 17، وت�سجل 
منواً  الأق����ل  ب��ني  درج����ات  دول   5
يعانيان  اآخرين  بلدين  اإىل  اإ�سافة 
ن���زاع���ات داخ��ل��ي��ة ه��م��ا �سوريا  م���ن 
ول���ي���ب���ي���ا، و���س��ت��ح��ت��اج ه�����ذه ال�����دول 
حتقيق  ل�سمان  هائلة  ج��ه��ود  اإىل 

الأهداف امل�ستدامة.
�سجلت  املنطقة  اأن  التقرير  وذك��ر 
اجتاهات اإيجابية يف ثالثة جمالت 
النظيفة  والطاقة  بالتعليم  تتعلق 
وت��غ��ري امل��ن��اخ، وت�����س��ري ال��ع��دي��د من 
ال�سحيح  ال���ط���ري���ق  ع��ل��ى  ال������دول 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجليد  ه�����دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

بينها  م�����س��رتك��ة  حت���دي���ات  وج�����ود 
والعمل  اجل��ن�����س��ني  ب���ني  ال����ت����وازن 
ونظم  القت�سادي  والنمو  ال��الئ��ق 
وتعك�س  امل�ستدام،  الغذائي  الإن��ت��اج 
الفروق بني الدول العربية ال� 22 
الأداء يف  ال��ك��ب��رية يف  الخ��ت��الف��ات 
املوؤ�سرات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  يتعلق  م��ا 
وحدد  والقت�سادية.  الجتماعية 
للتطوير  اأ�سا�سية  نقاطا  التقرير 
ال���ع���رب���ي���ة على  ال�������دول  ن���ت���ائ���ج  يف 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  �سعيد 
اخلام�س  ال����ه����دف  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
الذي  ال��ت��وازن بني اجلن�سني،  وه��و 
الأك�����ر  "التحدي  ب����اأن����ه  و����س���ف���ه 
املنطقة"،  اأن��ح��اء  جميع  يف  اأهمية 
الق�ساء  وه��و  ال��ث��اين  ال��ه��دف  يليه 
الثامن  والهدف  التام على اجل��وع، 
الذي يتمثل يف العمل الالئق ومنو 

القت�ساد.
ول تزال هناك حتديات يف ما يتعلق 
الثالث  امل�ستدامة  التنمية  ب��ه��دف 
والرفاهية  اجل��ي��دة  ال�سحة  وه���و 
واملياه النظيفة والنظافة ال�سحية 

كل  يف  والتحديات  الثغرات  واإب���راز 
من التنفيذ والبيانات .. ويت�سمن 
املوؤ�سر حوايل 111 موؤ�سراً فرعيا 
تغطي اأهداف التنمية امل�ستدامة ال� 

.  17
ومقارنة بتقرير التنمية امل�ستدامة 
العاملي لعام 2021، الذي يحتوي 
التنمية  اأه����������داف  م����وؤ�����س����ر  ع���ل���ى 
جلميع  املتابعة  ولوحات  امل�ستدامة 
املتحدة،  الأمم  يف  الأع�ساء  ال��دول 
يحتوي موؤ�سر املنطقة العربية على 
يعك�س  اإ�سافياً  فرعيا  موؤ�سراً   29
الإقليمية  وال��ت��ح��دي��ات  الأول���وي���ات 
امل���وؤ����س���رات بعد  ه����ذه  اخ��ت��ي��ار  ومت 
اخلرباء  مع  وم�����س��اورات  مناق�سات 

الإقليميني.
اإجمايل درجة اإجناز  ويوفر املوؤ�سر 
للبلدان  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
ال��ع��رب��ي��ة ب���اخ���ت���الف درج���ات���ه���ا يف 
ال��ع��امل��ي واخ���ت���الف توافر  امل��وؤ���س��ر 
مراقبة  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 

الأداء.
واأظهرت النتائج الرئي�سة للدرا�سة 

النظيفة  ال��ط��اق��ة  وه����دف  ال���راب���ع 
والهدف  ال�سابع  معقولة  وباأ�سعار 
التنمية  اأه���داف  م��ن  ع�سر  الثالث 
املناخي،  ال��ع��م��ل  وه����و  امل�����س��ت��دام��ة 
اإ�سافة اإىل زيادات معتدلة يف الأداء 
التنمية  اأه������داف  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
عموماً  ي��ت��ح��ق��ق  ومل  امل�����س��ت��دام��ة 
حتى الآن �سوى ثالثة اأه��داف من 
الأه����داف ال��� 17 يف ث��الث دول يف 
دول��ة مل   19 اأن  يعني  م��ا  املنطقة 
حت��ق��ق ب��ع��د اأي ه���دف م��ن اأه���داف 

التنمية امل�ستدامة.
ويذكر التقرير الذي �سلط ال�سوء 
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات الأ���س��ا���س��ي��ة وجود 
الالزمة  البيانات  يف  كبرية  ثغرات 
يف  امل�ستدامة  التنمية  اأداء  لقيا�س 
يتعلق  م���ا  يف  ���س��ي��م��ا  ول  امل��ن��ط��ق��ة، 
بتوزيع الدخل والروة حيث تظهر 
اأهم ثغرات البيانات حالياً يف الهدف 
الأول من اأهداف التنمية امل�ستدامة 
والهدف  الفقر"،  على  "الق�ساء 
عدم  ح�����الت  م���ن  "احلد  ال��ع��ا���س��ر 
امل�ساواة"، والهدف ال�سابع "الطاقة 

والبنية  والب����ت����ك����ار  وال�������س���ن���اع���ة 
التحتية واحلياة حتت املاء وال�سالم 
الأمر  القوية،  واملوؤ�س�سات  والعدل 
تو�سيات  ب�������دوره  ي��ت��ط��ل��ب  ال������ذي 
بكل  اخل��ا���س��ة  لل�سيا�سات  وح��ل��وًل 

بلد ملواجهة حتدياته.
دول  ���س��ت  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
ت���ق���ود ال�����درج�����ات الإق���ل���ي���م���ي���ة هي 
العربية  والإم���ارات  وتون�س  الأردن 
املتحدة واجلزائر واملغرب و�سلطنة 
يبلغ  ت��ن��ازيل حيث  ُع��م��ان، برتتيب 
جمموع درجات املوؤ�سر 66 درجة اأو 
اأكر، علماً اأن املنطقة العربية ككل 
م��ن حيث  ع��ال��ي��ة  درج���ة  ت�سجل  ل 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
58.2 من  ب��ل��غ  درج����ة  مب��ت��و���س��ط 
اجلهود  تكثيف  يتطلب  ما   ،100
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  والتعاون 
الثماين  ال�سنوات  امل�ستدامة خالل 

املقبلة.
هدفا  ف��ق��ط  دول  ث����الث  وح��ق��ق��ت 
واحدا من اأهداف التنمية، ومتكنت 
كل من دول��ة الإم���ارات ولبنان من 

النظيفة باأ�سعار معقولة". ويو�سى 
بال�ستثمار  املنطقة  دول  التقرير 
ال�سريع يف املزيد من املوارد لتوليد 
املجالت  يف  واإت���اح���ت���ه���ا  ال��ب��ي��ان��ات 
اأداء  لتتبع  وذل����ك  اأع�����اله،  امل��ب��ي��ن��ة 
امل�ستدامة ومتكني  التنمية  اأه��داف 
ال���ت���خ���ط���ي���ط وات�����خ�����اذ ال�����ق�����رارات 
وامل�ستندة  ال��ب��ي��ان��ات  على  القائمة 
اأي�ساً. وت�سكل  العلم والبيانات  اإىل 
من  لأك��ر  اجلامعة  املن�سة  القمة 
30 منظمة عاملية، حيث ت�ست�سيف 
العام  هذا  ال�ستثنائية  ن�سختها  يف 
اأكر من 4000 م�سارك من كبار 

واخل���رباء  احلكوميني  امل�����س��وؤول��ني 
وقادة القطاع اخلا�س، ل�ست�سراف 
اأكر  �سمن  احل��ك��وم��ات  م�ستقبل 
من 110 جل�سات رئي�سية حوارية 

وتفاعلية.
للحكومات  العاملية  القمة  ورك���زت 
 7 2013، يف  ع��ام  اإط��الق��ه��ا  منذ 
وا�ست�سراف  ت�سكيل  ع��ل��ى  دورات، 
م�ستقبٍل  وبناء  امل�ستقبل  حكومات 
اأف�������س���ل ل��ل��ب�����س��ري��ة، و���س��اه��م��ت يف 
تاأ�سي�س منظومة جديد ة لل�سراكات 
ال����دول����ي����ة ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى اإل����ه����ام 

وا�ست�سراف حكومات امل�ستقبل.

»وام« ت�ستطلع مالمح واأدوار حكومات امل�ستقبل

وال�شباب املراأة  بني  امل�شتقبل  حكومات  املتحدة":  •الأمم   - اخليال   يفوق  ما  �شيحدث  �شي�شل:  • رئي�س 
املتغريات مع  التعامل  عنوان  املرونة  بوحميد:  ح�شة   - وافرتا�شية  واقعية  خدمات  طوق:  بن  • عبداهلل 

•• دبي-و�م:

يجعلك  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  ال����س���ت���ع���داد 
�سيكون  والقادم  �سناعته  ج��زءا من 
للم�سلمات،  وجود  ول  بكثري،  اأ�سرع 
والقطاع  احلكومة  بني  وال�سراكات 
ولي�ست  ���س��رورة  اأ�سبحت  اخل��ا���س 
للم�ستقبل  ال���ق���راءة  ب��ه��ذه  ت���رف���اً.. 
الأول،  اأم�����س  ب��ه��ا،  انطلقت  وال��ت��ي 
 ،2022 للحكومات  العاملية  القمة 
"وام"  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  اأج��رت 
ا���س��ت��ط��الع م��ع م�����س��ارك��ني من  اأول 
وتوجهات  �سورة  حول  عديدة  دول 

حكومات امل�ستقبل.
اعتماد  اإىل  ال���س��ت��ط��الع  وخ��ل�����س 
رئي�سية  ب�سورة  امل�ستقبل  حكومات 
وت�ساعد  ال�سطناعي  الذكاء  على 
مهام الروبوتات يف تقدمي اخلدمات 
و�سناعة اخلطط وال�سرتاتيجيات 

ور�سم �سورة امل�ستقبل.
وقام ال�ستطالع على معرفة ال�سكل 
احلكومات  ع��ل��ي��ه  ���س��ت��ب��دو  ال������ذي 
امل�ستقبلية .. وهل �سي�سمل الت�سكيل 
ال���روب���وت���ات ؟  ال�����وزاري وزراء م��ن 
ت��وج��ه��ات حكومات  اأب�����رز  وم���ا ه���ي 

امل�ستقبل؟.
رامكالوان  واف��ي��ل  فخامة  واأج����اب 
 "  : قائاًل  �سي�سل  جمهورية  رئي�س 
اجتاه  يف  نتحرك  اأننا  الوا�سح  من 

ت��ك��ن��ول��وج��ي. رمب����ا ���س��ت��ك��ون هناك 
التي ل ميكننا حتى  الأ�سياء  بع�س 
هناك  لأن  ال���ي���وم  ح��دوث��ه��ا  ت��خ��ي��ل 
التي  امل��ج��الت  م��ن  العديد  بالفعل 
ت�ساهم فيها الروبوتات، ومع ذلك، 

اأنا متاأكد من اأن ذلك �سيحدث" .
املدير  �سنها،  بريتي  اأ���س��ارت  بينما 
املتحدة  الأمم  ل�سندوق  التنفيذي 
اأن  اإىل  الإن����ت����اج����ي����ة،  ل��ل��م�����س��اري��ع 
ت�سكيل حكومات �سيرتكز بني املراأة 
وال�سباب ، لفتة اإىل ت�ساعد دورهم 

يف الربملانات حول العامل.
بدوره، اأفاد معايل عبداهلل بن طوق 
امل��ري وزي��ر القت�ساد ب��اأن م�ستقبل 
احلكومات �سيعتمد على املجتمعات 
خدمات  تتطلب  وال��ت��ي  امل�ستقبلية 
واقعية وافرتا�سية. وك�سفت معايل 
وزيرة  حميد  بو  عي�سى  بنت  ح�سة 
�سكل  على  رده���ا  يف  املجتمع  تنمية 
حكومة  اأن  عن  امل�ستقبل،  حكومات 
����س���ت���ك���ون م��ب��ن��ي��ة على  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سليمة  القرارات  واتخاذ  ال�سرعة 
للتعامل  العالية  باملرونة  واللتزام 

مع كل املتغريات.
ت�سرب  الإم��������������ارات  اأن  واأك�����������دت 
�سورة  يف  وال����ق����دوة  امل���ث���ل  ل��ل��ع��امل 
بالعلم  املت�سلحة  امل�ستقبل  حكومات 
اخلطط  يف  وال���ت�������س���ارك  وامل���ع���رف���ة 

ال�سرتاتيجية.

هالة  ال��دك��ت��ورة  ت�ستبعد  مل  بينما 
التخطيط والتنمية  ال�سعيد وزيرة 
ت�ساعد  م�����س��ر  يف  الق���ت�������س���ادي���ة 
وحركة  م�سرية  يف  ال��روب��وت��ات  دور 
احلكومات .. قائلة : " هناك اأفكار 
ودرا�سات كثرية حول امل�ستقبل وكلها 
والذكاء  ال��روب��وت��ات  على  �ستعتمد 
ال�ستغناء  ميكن  ول  ال�سطناعي 

عن العن�سر الب�سري ".
وق��ال��ت م��ع��ايل ن��ادي��ة ف��ت��اح علوي، 
وزي����������رة ال�������س���ي���اح���ة وال�������س���ن���اع���ة 
ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة وال�����ن�����ق�����ل اجل�������وي 
 : املغرب  يف  الجتماعي  والقت�ساد 
امل�ستقبل  يف  احلكومي  الأداء  اإن   "
التغريات  ا���س��ت��ب��اق  ع��ل��ى  ���س��ي��ع��م��ل 
وابتكار  لها  وال�ستعداد  املت�سارعة 

و  والتكاملية  احلوكمة  تعزيز  على 
الإم���ارات  اأن  اإىل  لفتا  ال�سمولية، 
تطبق هذا النموذج ب�سكل مميز بل 
 ، تطويره  على  با�ستمرار  وحتر�س 
العمل احلكومي مبا  اآليات  وتنويع 

يواكب احتياجات امل�ستقبل.
اأودي����ن، عمدة  ق��ال مايكل   ، ب���دوره 
فلوريدا  يف  كاونتي  ب���روارد  مدينة 
حكومات  " ���س��ت��ع��م��ل  الأم���ريك���ي���ة: 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق مطالب  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
و�ستكون  ال�����س��ع��ب،  اأف�������راد  ج��م��ي��ع 
التكنولوجيا الو�سيلة الأكر جناعة 

يف حتقيق الأهداف احلكومية".
�سيف  اأح��م��د  اهلل  عبد  �سعادة  وذك��ر 
احلمراين، مدير عام دائرة التنمية 
القت�سادية يف عجمان، اأن الرقمنة، 

حلكومة  ال�سيرباين  الأم���ن  رئي�س 
م�ستقبل  اإن  الإم��������������ارات  دول��������ة 
ي���ت���ج���ه نحو  ال������ع������امل  ح����ك����وم����ات 
اخلدمات  جلميع  الكاملة  الرقمنة 
املقدمة للمواطنني ومتكني الذكاء 
ال�سطناعي والروبوتات من القيام 
اأن  ب��وظ��ائ��ف امل�����س��ت��ق��ب��ل ، م�����س��ي��ف��اً 
وامتالك  للم�ستقبل  ال���س��ت��ع��داد 
وما  الرقمنة  تكمن يف  التي  اأدوات���ه 
التطور  فائقة  تقنيات  م��ن  بعدها 
احلكومات  �سكل  تغيري  يف  �ست�سهم 

ومنط حياة الب�سر.
واأ�سار رجائي اخلادم رئي�س القطاع 
ال�سرق  اإن  ل��ي��ن��ك��د  يف  احل���ك���وم���ي 
الأو���س��ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، اإىل اأن 
مرهون  امل�ستقبل  يف  ال��ع��م��ل  ���س��وق 

تتوافق مع رغبات امل�ستهلكني، وتعد 
املتعامل  ثقة  لتحقيق  و�سيلة  اأب��رز 
له  �ستخطط  ما  وه��و  امل�ستهلك،  اأو 
اخلدمات  اأداء  تقييم  يف  احلكومات 

والتعامل مع اجلمهور.
اآل رحمة  اأو�سح حممد  من جهته، 
الطريان  ملنظمة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر 
املدين الدويل "ايكاو"، اأن الأجيال 
التكنولوجيا  مع  تتعاطي  القادمة 
ب�����س��ك��ل خم��ت��ل��ف وم��ت�����س��ارع واأك����ر 
ك����ف����اءة، م���ع���رب���اً ع���ن اع���ت���ق���اده ب���اأن 
يف  الأ���س��ا���س  �ستكون  التكنولوجيا 
ونظرتهم  بامل�ستقبل  احلياة  حركة 
خمتلفة.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مل�����س��اه��م��ة 
مت�سل  �سياق  ويف  التطور  -تقنيات 
الكويتي  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  ق����ال   ،

يف  توظيفها  ت�سمن  ال��ت��ي  احل��ل��ول 
حت�سني حياة املجتمعات".

لقمة  ال��دورة احلالية  اأن  اإىل  ي�سار 
تهدف  العاملية2022  احل��ك��وم��ات 
اإىل حماولة معرفة بع�س الإجابات 
حتديد  على  احلكومات  وم�ساعدة 
الأولويات ور�سد التحديات، وتبنت 
ر�سالة رئي�سية مفادها اأن املتغريات 
تريد  التي  واحلكومات  تتوقف،  ل 
تفهم  اأن  ب��د  ل  املناف�سة  يف  ال��ب��ق��اء 

وتواكب كل هذه املتغريات.

- ركائز ثالثية..
وق���ال ���س��ع��ادة زك��ري��ا اإدري�������س ديبي 
�سفري جمهورية ت�ساد لدى الدولة 
�سرتتكز  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ح��ك��وم��ة  اأن   ،

التكنولوجي  ال���ت���ط���ور  مب����ه����ارات 
اأه���م متطلبات  ال��ع��م��ل  وامل���رون���ة يف 

موظفي امل�ستقبل.
عبداللطيف  الدكتور  �سعادة  ولفت 
كليات  جم��م��ع  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي 
حكومات  �ستخطط  العليا،  التقنية 
امل�ستقبل بوعي واحرتافية ل�سمان 
غد اأف�سل لالأجيال القادمة، وجعل 
لفتاً  ا�سرتاتيجياً..  هدفاً  ال�سعادة 
هجني"  "الهايرب  من����وذج  اأن  اإىل 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  م���الم���ح  ���س��ري���س��م 
والذي  امل�ستقبلي  اجلامعي  للحرم 
" التعليم  ث��الث��ي��ة  ب���ني  م���ا  ج��م��ع 
احل�سوري التطبيقي – التعلم عن 
وثقافة   – النظرية  للدرا�سة  ُبعد 

الرتفيه اجلاذبة جليل اليوم.

)ام����ارات  امل��ن�����س��وري  �سعيد ح��م��د  ع��ل��ي  ال�سيد / ح��م��د  ف��ق��د 
اجلن�سية( �سهادة ا�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة 
ال�سهادة  رق����م   ASMAK )اأ����س���م���اك(  الأ����س���م���اك  ل����زراع����ة 

AsmAk1723181 عدد ال�سهم 1200�سهم
او  اأع��اله.  امل��ذك��ورة  لل�سركة  ت�سليمها  الرجاء ممن يجدها    

الت�سال على تيلفون رقم 0505088332 م�سكورا

فقدان �شهادة اأ�شهم
العدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 

ج�����ه�����اد   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
ل����ب����ن����ان   ، ح����������رب  ������س�����اه�����ر 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)Ir2269179(  رق������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0581692940

فقدان جواز �شفر
�سو�ساما   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الهند   ، ���س��ان��د  رات������ان  ران�����ى 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)U4875390(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0544442124

فقدان جواز �شفر
ال�����ي�����ك   / امل����������دع����������و  ف�������ق�������د 
بنغالدي�س   ، ع���ب���دال�������س���م���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)BX0540986( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان �سهادة اأ�سهم تفقدان جواز �شفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة ال����س���ه���م رقم  
  ASMAK1718208
ابراهيم  جا�سم  اح��الم   / با�سم 
احلو�سني  ، �سادرة من ال�سركة 
 ال���ع���امل���ي���ة ال���ق���اب�������س���ة ������س م ع
)ا�سماك( وعددها 1200 �سهم  
الت�سال  ي���ج���ده���ا  م����ن  وع���ل���ى 

بالرقم 0504416602 
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اأخبـار الإمـارات

القمة العاملية للحكومات.. �سكان دبي يتنقلون ب�سيارات اأجرة ذاتية القيادة العام املقبل

% ممت لتعمل بالكامل عرب الذكاء ال�شطناعي دون تدخل ب�شري بن�شبة 100  مركبة اأوريجن ذاتية القيادة �شُ

- تت�سع لـ 6 اأ�سخا�ش .. ما عليهم �سوى ال�سغط على زر »الت�سغيل اأو الإيقاف« والتنقل ب�سكل �سل�ش واآمن
-الت�سغيل الفعلي بـ 10 مركبات خالل 2023 وزيادة العدد اإىل 4 اآلف مركبة بحلول 2030 

-ت�ستخدم 100 م�ست�سعر وكامريات واأنظمة ليدار ورادار لتكوين روؤية متكاملة مبحيط 360 درجة للمركبة 
-مراقبة اأ�سطول املركبات على مدار ال�ساعة والتوا�سل مع الركاب يف حالة وجود اأي طارئ اأو عطل تقني 

يف جل�سة »الأمن ال�سيرباين يف قطاع الطريان«

ممثلو الدول الأع�شاء يف »اإيكاو« يبحثون يف القمة العاملية للحكومات 2022 مواجهة التهديدات 

القيادة”  ذاتي  الذكي  للتنقل  دبي 
من   25% حتويل  اإىل  والرامية 
اإجمايل رحالت التنقل يف دبي اإىل 
رح���الت ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة م��ن خالل 
و�سائل املوا�سالت املختلفة بحلول 

عام 2030.
ذاتية  املركبات  ت�سغيل  ي�سكل  كما 
ن��وع��ي��ة يف جمال  ن��ق��ل��ة  ال���ق���ي���ادة 
اأنظمة النقل واملوا�سالت و�سيوفر 
و�سي�ساهم  للتنقل  مبتكرة  حلوًل 
املدينة  يف  الزدح���������ام  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
ف�ساًل عن رفع م�ستوى ال�سالمة 

املرورية على الطرق.
وقال جيف بلي�س كبري امل�سوؤولني 
القانونيني يف �سركة كروز ل�”وام” 
عامليا  الأوىل  املدينة  تعد  دب��ي  اإن 
خارج الوليات املتحدة الأمريكية 
حاليا  املركبة  فيها  ُتعر�س  ال��ت��ي 
م�سيفا اأن امل�ستقبل �سيجعل قيادة 
امل��رك��ب��ة م��ت��اح��ا لأ���س��ح��اب الهمم 
وكبار ال�سن الذين مل يعد لديهم 
امل��ق��درة ع��ل��ى ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارة كما 
�ست�سهم يف خف�س ن�سبة احلوادث 
ال���ط���رق���ات كونها  ع��ل��ى  امل����روري����ة 
تعتمد تقنيات الذكاء ال�سطناعي 

يف القيادة.
وتعر�س هيئة الطرق واملوا�سالت 
“كروز”  ����س���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ذاتية  “اأوريجن”  مركبة  من��وذج 
ال����ق����ي����ادة خ������الل م�������س���ارك���ت���ه���ا يف 
فعاليات القمة العاملية للحكومات 
اإك�سبو  موقع  يف  املنعقدة   2022

. دبي 2020 

م���واج���ه���ة ن���اج���ح���ة ورادع����������ة. وق����ال 
الأمن  رئي�س  الكويتي  حممد  �سعادة 
الإمارات  ال�سيرباين يف حكومة دولة 
ال�سحي  القطاع  تعّر�س  كيف  “راأينا 
 ،19 كوفيد  جائحة  اأث��ن��اء  لل�سغط 
الوعي  م�����س��ت��وى  رف����ع  ���س��اه��م يف  م���ا 
النتظار  ن���ري���د  ل  اجل���م���ي���ع،  ل�����دى 
���س��غ��ط يف قطاع  اإىل  ن��ت��ع��ّر���س  ح��ت��ى 
التعاون  اإىل  بحاجة  نحن  ال��ط��ريان. 
لبناء ال�سيا�سات، واملعايري، والتدريب 

واملهارات«.
وح�������س���ب ال���ب���ي���ان���ات ال���������س����ادرة عن 
الأوروبية،  اجلوية  ال�سالمة  منظمة 
يف  الإلكرتونية  الهجمات  عدد  ارتفع 
الوباء،  ف��رتة  ال��ط��ريان خ��الل  قطاع 
ب��ح��ي��ث اأب���ل���غ���ت امل��ن��ظ��م��ة الأوروب����ي����ة 
زيادة  ع��ن  اجل��وي��ة  امل��الح��ة  ل�سالمة 
الهجمات  يف  اأ���س��ع��اف  خم�سة  بن�سبة 
 2019 ع���ام���ي  ب����ني  الإل���ك���رتون���ي���ة 
�سركات  ����س���ّك���ل���ت  وق������د  و2020. 
الطريان التجارية هدًفا ل�%61 من 
الهجمات الإلكرتونية املتعلقة بقطاع 
ال���ط���ريان وال���ت���ي مت اك��ت�����س��اف��ه��ا عام 
ريفريدي،  باتري�سا  وقالت   .2020
للموؤمتر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�����س��ك��ري��ت��رية 
الأوروبي للطريان املدين، اأن الأرقام 
يف  ب��ك��ث��ري  “اأعلى  ت���ك���ون  اأن  مي���ك���ن 
من  ال��ع��دي��د  ب�سبب  وذل���ك  الواقع” 

الهجمات التي مل يتم الإبالغ عنها.

خلفان بالهول: متحف امل�شتقبل ملتقى للعقول الب�شرية املبدعة�شما املزروعي: ال�شباب العربي ي�شنع امل�شتقبل يف القمة العاملية للحكومات
مثال  وه��ذا  ال�ستدامة  اأ�سبوع  ويف  القت�ساد 
للعامل  ور�سالة  العربي  ال�سباب  لتمكني  حي 
ال�����س��ب��اب يف �سنع  اأه��م��ي��ة  ت��ت��م��ث��ل يف  اج��م��ع 

امل�ستقبل.
ت��ع��م��ل على  ال��ق��م��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����س���اف���ت 
ا���س��ت��ث��م��ار ال��ط��اق��ات ال�����س��اب��ة وت��وج��ي��ه��ه��ا مبا 
ي�سب يف �سالح املجتمعات وي�سمن لهم بناء 
م�ستقبل واعد وذلك من خالل تبادل املعرفة 
العربية  ال���ت���ج���ارب  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  والط������الع 
للتغلب  حلول  واإي��ج��اد  واإ�سهاماتهم  ال�سابة 

على التحديات التي تواجههم .

•• دبي -و�م:

ق���ال���ت م���ع���ايل ���س��م��ا ب��ن��ت ���س��ه��ي��ل ب���ن فار�س 
نائب  ال�سباب  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي 
رئي�س مركز ال�سباب العربي اأن القمة العاملية 
 2020 لإك�سبو  اخ��ت��ت��ام  اأج��م��ل  للحكومات 
وعززت  العربي  لل�سباب  من�سة  وف��رت  حيث 
القرار وال�ستماع  م�ساركتهم يف عملية �سنع 
امل�ستقبل  نحو  وطموحاتهم  تطلعاتهم  اإىل 
العربي  الج��ت��م��اع  يف  م�ساركتهم  خ��الل  م��ن 
ومنتدى  امل��راأة  منتدى  ويف  ال�سابة  للقيادات 

تركز  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة  اإن  للحكومات..،  العاملية  للقمة  الثاين  اليوم 
والقطاعات يف  واملجتمعات  املدن  تواجهها  التي  التحديات  اأبرز  على حتديد 
اإىل فر�س منو واعدة من خالل جمع وحتليل البيانات  امل�ستقبل وحتويلها 
لها  وال���س��ت��ع��داد  املت�سارعة  التغريات  ومواكبة  العاملية  التوجهات  ودرا���س��ة 
ت�سكيل  واإع���ادة  بينها  والتكامل  امل�ستقبلية  القطاعات  يف  املوؤ�س�سة  وتبحث 

ال�سناعات احلالية.
ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  لتحقيق  ت�سعى  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” مل�ستقبل دبي وتر�سيخ مكانتها العاملية الرائدة كواحدة 
من اأف�سل مدن امل�ستقبل من خالل قيادة جهود ا�ست�سراف وت�سميم امل�ستقبل 
احلكومية  اجلهات  من  �سركائها  مع  بالتعاون  امل�ستقبلية  الفر�س  وتطوير 

وال�سركات العاملية والنا�سئة ورواد الأعمال يف دولة الإمارات والعامل.

•• دبي -و�م:

الركائز  اأن  امل�ستقبل  دب���ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ال��ه��ول  خ��ل��ف��ان  اأك���د 
من  امل�ستقبل  وتنفيذ  وت�سميم  تخيل  يف  تتمثل  للموؤ�س�سة  ال�سرتاتيجية 
خالل تطوير واإطالق الربامج واملبادرات الوطنية والعاملية واإعداد اخلطط 
امل�ساريع  ودعم  ال�ست�سرافية  التقارير  واإ�سدار  امل�ستقبلية  وال�سرتاتيجيات 
بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو  ودع��م  باإ�سراف  وذل��ك  والنوعية  املبتكرة 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل مبا ي�سهم بجعل دبي عا�سمة عاملية لتطوير وتبني 
اأحدث احللول واملمار�سات املبتكرة خلدمة الإن�سانية ويجعلها ملتقى للعقول 

الب�سرية املبدع.
فعاليات  خ��الل   ، “وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  بالهول  وق���ال 

•• دبي-و�م: 

بني  التنقل  دب��ي  �سكان  ي�ستطيع 
اأجرة  مركبة  عرب  الإم���ارة  مواقع 
ذاتية القيادة بنهاية العام 2023 
يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  متا�سيا 
يف  ذكية  مدينة  اأف�سل  دب��ي  جعل 
على  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  اأنظمة 
ب��ح�����س��ب هيئة  ال����ع����امل  م�����س��ت��وى 

الطرق واملوا�سالت.
ا�ستخدام  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو���س��ح��ت 
�سعود  فعند  واآم���ن  �سهل  امل��رك��ب��ة 
ال���رك���اب ل��ل��م��رك��ب��ة ع���رب الأب�����واب 
امل��ن��زل��ق��ة ورب�����ط اأح���زم���ة الأم�����ان 
زر  على  ال�سغط  �سوى  عليهم  ما 
املوجود  الإيقاف”  اأو  “الت�سغيل 
وميكن  ال�����رك�����اب  م���ق�������س���ورة  يف 
املركبة  م��ن  ي��ط��ل��ب��وا  اأن  ل��ل��رك��اب 
قبل  وق����ت  اأي  يف  ال��رح��ل��ة  اإن���ه���اء 
و�ستحدد  وجهتهم  اإىل  ال��و���س��ول 
منا�سب  م���وق���ف  اأق�������رب  امل���رك���ب���ة 
لإنهاء الرحلة ب�سكل �سل�س واآمن. 
ال�سالمة  درج���ات  اأع��ل��ى  ول�سمان 
املركبات  اأ���س��ط��ول  م��راق��ب��ة  �سيتم 
مع  والتوا�سل  ال�ساعة  م��دار  على 
الركاب يف حالة وجود اأي طارئ اأو 

عطل تقني.
املدير  ب���ه���روزي���ان  اأح���م���د  وق�����ال 
املوا�سالت  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العامة يف هيئة الطرق واملوا�سالت 
اأن����ب����اء  ل����وك����ال����ة  ت�������س���ري���ح���ات  يف 
فعاليات  خ��الل  “وام”  الإم����ارات 
القمة العاملية للحكومات 2022 

••دبي-�لفجر: 

املنظمة  يف  اأع�����س��اء  دول  ممثلو  اأك���د 
“اإيكاو”  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  ال��دول��ي��ة 
بتحقيق  كفيل  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  اأن 
�سرعة ال�ستجابة ملواجهة التهديدات 
بيئة  و���س��م��ان  وردع��ه��ا،  ال�سيربانية، 

اآمنة للطريان املدين.
و�سهد املنتدى اجتماعاً ملمثلي الدول 
الأع�ساء يف املنظمة الدولية للطريان 
بن  اهلل  عبد  معايل  بح�سور  امل���دين، 
ط���وق امل����ري وزي����ر الق��ت�����س��اد رئي�س 
جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان 
الإم��������ارات، ومعايل  دول����ة  امل����دين يف 
منظمة  رئي�س  �سياكيتانو،  �سالفاتور 
“ايكاو”،  ال����دويل  امل����دين  ال���ط���ريان 
اأوليفريا،  دي  فيليب  لوي�س  و�سعادة 
للمطارات،  ال����دويل  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأمن  اإدارة  مدير  بيكو�سكي،  وديفيد 

النقل الأمريكية.
وافتتح معايل عبد اهلل بن طوق املري 
اأهمية  بالتاأكيد على  املنتدى  جل�سات 
ت�سهدها  التي  واللقاءات  الجتماعات 
القمة العاملية للحكومات على �سعيد 
اأف�سل  م�ساركة  تتيح  من�سة  ت��وف��ري 
الإم�����ارات  تطبقها  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات 
والعمل  اجل��وي  النقل  م�ستوى  على 
اإىل  القطاع،  بهذا  املرتبط  احلكومي 
جانب ا�ستعرا�س على جهود القيادات 

ال���ق���ي���ادة ت���ب���داأ الخ���ت���ب���ارات على 
العام اجلاري  دب��ي خ��الل  طرقات 
كامل  ع����ام  مل����دة  ومت���ت���د   2022
 10 ب���  الفعلي  للت�سغيل  متهيدا 
 2023 ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  م��رك��ب��ات 
لي�سل  ت��دري��ج��ي��ا  ال���ع���دد  وزي������ادة 
عام  ب��ح��ل��ول  م��رك��ب��ة  اآلف   4 اإىل 

.2030
اأن املركبات الكهربائية  اإىل  واأ�سار 

بالتعاون مع  ك��روز  �سركة  تنتجها 
جرنال موتورز وهوندا باحتوائها 
على اأحدث التقنيات وامل�ست�سعرات 
والأنظمة املتطورة ل�سمان �سالمة 

الركاب.
اخل����ط����وة يف دعم  ه�����ذه  وت�����س��ه��م 
اإىل  جهود الإم��ارة يف حتويل دبي 
وخطوة  العامل  يف  الأذك���ى  املدينة 
“ا�سرتاتيجية  حتقيق  نحو  هامة 

القيادة  ان  حيث  الب�سري  اخل��ط��اأ 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ب��ا���س��ت��خ��دام 
احلوادث  معدل  خف�س  يف  ت�سهم 
الفر�سة  ت���ت���ي���ح  ك���م���ا  امل������روري������ة 
ال�سن  وك���ب���ار  ال��ه��م��م  لأ����س���ح���اب 
املجتمع  فئات  وجميع  والأط��ف��ال 
ب�سهولة  امل���دي���ن���ة  داخ�����ل  ال��ت��ن��ق��ل 

واأمان.
التي  اأوري����ج����ن  وت��ت��م��ي��ز م��رك��ب��ة 

خ���رائ���ط ثالثية  ت�����س��ت��خ��دم  ك��م��ا 
الأبعاد عالية الدقة لتحديد مكان 
امل��رك��ب��ة يف جميع الأوق���ات  وج���ود 
وحتديد موقعها الدقيق بالن�سبة 
مل�����س��ت��خ��دم��ي ال���ط���ري���ق الآخ���ري���ن 
واح����د  اإىل  ال����دق����ة  ه�����ذه  وت�������س���ل 
 6 اإىل  تت�سع  اأن��ه��ا  كما  �سنتيمرت. 

اأ�سخا�س.
ذاتيه  اأوريجن  مركبة  اأن  واأ�ساف 

ممت لتعمل بالكامل  اإن املركبة �سُ
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  من�سة  ع��رب 
ت�سغيلها  يف  ب�����س��ري  ت��دخ��ل  دون 
قيادة  مقود  على  حتتوي  ل  وه��ي 
املركبات  م��ث��ل  حت��ك��م  اأن��ظ��م��ة  اأو 
العادية وت�ستخدم اأكر من 100 
م�ست�سعر وكامريات واأنظمة ليدار 
متكاملة  روؤي�����ة  ل��ت��ك��وي��ن  ورادار 
للمركبة  درج����ة   360 مب��ح��ي��ط 

للبيئة  ���س��دي��ق��ة  ال���ق���ي���ادة  ذات���ي���ة 
وت���ت���م���ا����س���ى م�����ع اأه�����������داف دول�����ة 
“احلياد  ب���ت���ح���ق���ي���ق  الإم��������������ارات 
النبعاثات  وخ��ف�����س  ال�سفري” 
م�ساهمتها  اإىل  اإ�سافة  الكربونية 
يف رفع م�ستوى ال�سالمة املرورية 
%90 من  ك����ون  دب����ي  اإم�������ارة  يف 
احل��������وادث ع���ل���ى ال���ط���رق���ات على 
لأ�سباب  ت��رج��ع  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 

امل���دين الأوروب�����ي، وبرنارد  ال��ط��ريان 
الدولية  العالقات  ق�س�م  مدير  ليم، 
والأمن يف وزارة النقل يف �س�نغافورة، 
“م�ساريع ت�سغيلية متو�سطة  وجل�سة 
وط�����وي�����ل�����ة الأم�����������د ل�����دع�����م الأم��������ن 
يف  ال�سيربانية  وامل��رون��ة  ال�سيرباين 
مب�ساركة  املدين”  ال���ط���ريان  ق��ط��اع 
�ساولو دا �سيلفا، رئي�س النظم العاملية 
منظمة  يف  البيني  للت�سغيل  القابلة 
و�سعادة  ال������دويل،  امل�����دين  ال���ط���ريان 

بناء  ق���ادرة على  ف��ال��دول غ��ري  دويل، 
قدراتها وحدها. ومن املهم كذلك اأن 
خربات  من  لديها  ما  ال��دول  ت�سارك 
م�ساركة  اأهمية  جانب  اإىل  وجت���ارب، 

القطاع اخلا�س يف هذا الأمر«.
الإمارات  دولة  “ا�سرتاتيجية  وتابع: 
متميزة  ال�سيرباين  الأم��ن  جم��ال  يف 
لتطويق  م��ب��ت��ك��رة  ع��ن��ا���س��ر  ومت��ت��ل��ك 
م�سدداً  ومواجهتها”،  ال��ت��ح��دي��ات 
لإجناز  ال���دويل  التعاون  اأهمية  على 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال����دويل جللب 
كاأول  ال��ع��دال��ة  �ساحة  اإىل  امل��ج��رم��ني 

خطوة ملواجهة التهديدات.
ال�سويدي  حممد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
للطريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
“اإن  الإم�������������ارات:  دول�������ة  يف  امل�������دين 
حتدياً  ميثل  املجال  ه��ذا  يف  التن�سيق 
ال�سيرباين  الأم��ن  اأن  باعتبار  كبرياً، 
للحدود.  عابران  ن�ساطان  والطريان 
ل��ذل��ك م���ن امل��ه��م ج����داً اإن�����س��اء اإط���ار 

املمثل  بيك،  لورانت  �س�عادة  مب�ساركة 
منظمة  جمل��س  يف  لفرن�س�ا  ال��دائ��م 
ال������دويل، وحمم�د  امل����دين  ال���ط���ريان 
الإقليمي  امل����دي����ر  رح����م����ة،  خ��ل��ي��ف�����ة 
ال����دويل يف  امل���دين  ال��ط��ريان  ملنظم�ة 
ايكاو، و�سونيا حفدي كبرية م�سوؤولة 
اإيكاو،  يف  ال���ط���ريان  اأم����ن  ���س��ي��ا���س��ات 
اأمن  اإدارة   مدير  بيكو�سكي  وديفيد 
الأمريكية  النقل  اإدارة  يف  املوا�سالت 
موؤمتر  اأم���ني  ري��ف��ي�����ردي،  وباتري�س�ا 

املجال،  ه���ذا  امل��ت��م��ي��زة يف  الإم���ارات���ي���ة 
ومبادرات تبادل اخلربات والتجارب.

اجلل�سات  من  ع��دداً  املنتدى  وت�سمن 
ال����ط����ريان  م���ن���ظ���م���ة  “اإطار  م���ن���ه���ا 
ال�سيرباين  ل���الأم���ن  ال�����دويل  امل����دين 
�سيلفان  ف��ي��ه��ا  حت����دث  للطريان” 
وت�سهيالت  اأمن  نائب مدير  ليفوير، 
املدين  الطريان  منظمة  يف  الطريان 
الأم������ن  “اأطر  وج���ل�������س���ة  ال����������دويل، 
العامل”  ح��ول  للطريان  ال�سيرباين 

د. حم��م��د ال��ك��وي��ت��ي، رئ��ي�����س الأم����ن 
ال�سيرباين يف حكومة دولة الإمارات، 
حوكمة  م�سوؤول  ال�سرحان،  وحممد 
الهيئة  يف  ال�سيرباين  الأم���ن  بيانات 
الوطنية لالأمن ال�سيرباين يف اململكة 
العربية ال�سعودية. وقال امل�ساركون يف 
ال�سيرباين  “الأمن  منتدى  جل�سات 
�سبل  اأب����رز  اإن  الطريان”  ق��ط��اع  يف 
مواجهة الهجمات ال�سيربانية تتمثل 
م�سددين  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا  ح��وك��م��ة  يف 
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اأخبـار الإمـارات

�سمن اأعمال القمة العاملية للحكومات 2022

الإمارات و�شي�شل تطلقان �شراكة ا�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي
املوؤ�س�سية  ال�����ق�����درات  وت���ع���زي���ز 
قيا�س  ونظم  احلوكمة  وحت�سني 
القدرات  وب��ن��اء  وال��ت��م��ي��ز،  الأداء 
اجل��ه��ات احلكومية  وامل��ه��ارات يف 
وتطوير  ���س��ي�����س��ل،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
لالرتقاء  ال��رق��م��ي��ة،  اخل���دم���ات 
والأداء  ال����ك����ف����اءة  مب�������س���ت���وي���ات 

احلكومي.
ديفيكا  معايل  قالت  جهتها،  من 
وريادة  ال�ستثمار  وزي��رة  فيدوت 
جمهورية  يف  وال�سناعة  الأعمال 
جتاه  بالتقدير  ن�سعر  “�سي�سل” 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
لتقدميها هذا النموذج امللهم على 
القت�سادية  التنمية  م�ستويات 
وال��ب�����س��ري��ة، وخ�����س��و���س��اً يف ظل 
العامل،  يف  نراها  التي  التحولت 
وه���ي حت����ولت ت��ف��ر���س ع��ل��ى كل 
الدول اأن جتاري التغريات ب�سكل 

كبري«.
اأن جتربة دول��ة الإمارات  واأك��دت 
اإيجابي  ت����اأث����ري  وذات  ن���اج���ح���ة 
تطوير  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  ب��ف�����س��ل 
ب�سكل  احل����ك����وم����ي  من����وذج����ه����ا 
ترقية  ي��راع��ى  وم��درو���س،  علمي 

اخلدمات وجودتها.
حكومتي  ب��ني  ال�����س��راك��ة  وت�سمل 
وجمهورية  الإم�������������ارات  دول��������ة 
�سي�سل تبادل اخلربات والتجارب 
يف  احلكومية  املمار�سات  واأف�سل 
اأداء  لتعزيز  حيوية  حم��اور  ع��دة 
وتطوير  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

مناذج عملها.

املجتمعات، وتوفر خدمات نوعية 
للمتعاملني.

التفاقية  ت��وق��ي��ع  اأن  واأ�����س����اف 

احلكومية  اخل����ربات  ت��ط��وي��ر  يف 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال����ع����امل،  دول  يف 
حياة  ت�������س���ه���ل  م���ب���ت���ك���رة  من�������اذج 

�سي�سل  الإم��ارات وجمهورية  بني 
الإماراتية  يهدف لنقل اخلربات 
احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير  يف 

ال����ع����امل، مل�������س���ارك���ة خ���ربات���ه���ا يف 
التحديث احلكومي تنفيذا لروؤية 
ال��ر���س��ي��دة، ومب���ا ي�سهم  ال��ق��ي��ادة 

على  حري�سة  الإم����ارات  حكومة 
التعاون  ع���الق���ات  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء 
الهادفة مع حكومات  وال�سراكات 

واإي������ج��������������������اد ح������ل������ول م���ب���ت���ك���رة 
للتحديات.

اإن  ال�����ق�����رق�����اوي  وق��������ال حم���م���د 

•• دبي-�لفجر: 

اأط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
�سراكة  ����س���ي�������س���ل  وج����م����ه����وري����ة 
التحديث  يف  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
احلكومي، تقوم على تعزيز تبادل 
والتجارب  واخل�������ربات  امل����ع����ارف 
ال���ن���اج���ح���ة، وت���ط���وي���ر ال����ق����درات 
الب�سرية وتبني اأف�سل املمار�سات 
بال�ستفادة  احلكومي،  العمل  يف 
م�������ن جت������رب������ة ح�����ك�����وم�����ة دول�������ة 
الإم��ارات يف التطوير والتحديث 
احل��ك��وم��ي، وال��ت��ي ت��ع��د م��ن اأهم 

التجارب الإقليمية والعاملية.
وق����ع الت���ف���اق���ي���ة م���ع���ايل حممد 
�سوؤون  وزي��ر  القرقاوي  اهلل  عبد 
موؤ�س�سة  رئي�س  ال����وزراء  جمل�س 
القمة العاملية للحكومات، معايل 
ال�ستثمار  وزي��رة  فيدوت  ديفيكا 
وري�����ادة الأع���م���ال وال�����س��ن��اع��ة يف 
فعاليات  �سمن  �سي�سل  جمهورية 
للحكومات  ال����ع����امل����ي����ة  ال����ق����م����ة 

.2022
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  وتهدف 
دولة  ح��ك��وم��ة  جت��رب��ة  ن��ق��ل  اإىل 
العمل  ت���ط���وي���ر  يف  الإم�������������ارات 
احلكومي، وم�ساركتها مع حكومة 
�سي�سيل مبا يدعم جهود الرتقاء 
يف  والأداء  ال��ك��ف��اءة  مب�����س��ت��وي��ات 
من  احل��ك��وم��ي،  العمل  منظومة 
مبادرات  ح��زم��ة  اإط�����الق  خ���الل 
ت�سهم  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وم�����س��اري��ع 
للم�ستقبل  اجل��اه��زي��ة  تعزيز  يف 

يف اإطار م�ساركتها يف القمة العاملية للحكومات املنعقدة �سمن فعاليات معر�ش اإك�سبو 2020 دبي 

دبي العطاء تطلق اإطار عمل لتحويل التعليم عامليًا من �شاأنه توفري 
الفر�س للجميع وت�شريع عجلة التنمية الب�شرية من اأجل عامل اأف�شل وم�شتدام 

امل�سارات  العديد من  الر�سمية عرب  التعلم  اإىل فر�س  الو�سول  ت�سهيل 
متكِنّهم  معتمدة  �سهادة  على  بح�سولهم  امل��ط��اف  نهاية  يف  ُت��ت��وج  التي 
التعليم  اإىل  ان�سموا  الذين  لأقرانهم  مماثلة  فر�س  اإىل  الو�سول  من 

الر�سمي.
واجلهود  املو�سعة  النقا�سات  م��ن  �سل�سلة  بعد  ال��ن��ور  الإط���ار  ه��ذا  وراأى 
امل�سرتكة مع الدول ال�سريكة، واملوؤ�س�سات التعليمية، واملنظمات متعددة 
الأط������راف، وال���وك���الت ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة، والآل���ي���ات وال�سبكات 
الأع��وام اخلم�سة  على مدار  ا�ستمرت  والتي  اخلا�س،  والقطاع  العاملية، 
املا�سية. وكانت الأ�سهر ال�ستة املا�سية الفرتة الأهم على الإطالق، حيث 
ا�ست�سافت دبي العطاء اأكر من 400 جل�سة م�ساورات خالل معر�س 
اإىل  اإ�سافة  النظام.  ه��ذا  تعزيز  يف  �ساهمت  والتي  دب��ي   2020 اإك�سبو 
�سعار  2020 دبي واملقام حتت  اإك�سبو  العطاء يف  ذل��ك، وفر جناح دبي 
يف  امل�ساركة  من  الزائرين  مكنت  مميزة  من�سة  اإن�ساين”  “م�ستقبلنا 
التي  للمناق�سات  ك��ان  كما  التعليم.  م�ستقبل  ب�ساأن  ه��ادف��ة  مناق�سات 
ريوايرد« )RewirEd Summit(، وهي ملتقى  “قمة  اأُجريت خالل 
عاملي للتعليم ُعقد �سمن فعاليات اإك�سبو 2020 دبي يف �سهر دي�سمرب 
من العام املا�سي ومب�ساركة اأكر من 500 متحدث من خمتلف الدول، 

دور كبري يف توجيه هذا الإطار واإمداده باملعلومات.
ومن املقرر اأن ت�ست�سيف دبي العطاء خالل الأ�سهر ال�ستة القادمة املزيد 
بالتعليم، مبا يف  املعنية  الأ�سا�سية  الفاعلة  الأط��راف  امل�ساورات مع  من 
ذلك احلكومات، والوزارات، والوكالت التابعة لالأمم املتحدة، والآليات 
العاملية، واملوؤ�س�سات واجلهات الفاعلة املعنية بالتعليم، والقطاع اخلا�س، 
اإطار العمل قبل الإع��الن عنه  اأ�س�س  وال�سباب، وغريهم، وذلك لتعزيز 
خالل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التي �ستعقد يف �سهر �سبتمرب هذا 
العام. وتدعو دبي العطاء املجتمع العاملي لالن�سمام اإىل هذه امل�ساورات 
التعليم  نظام  حتويل  اإىل  الهادفة  العاملية  احل��رك��ة  ه��ذه  يف  وامل�ساركة 

احلايل. 
يف  املتمثل  دب��ي   2020 لإك�سبو  الرئي�سي  ال��دور  على  ال�سوء  م�سلطًة 
الق�سايا  ب�ساأن  اإع��ادة �سياغة احلوار  بهدف  بلداً  ل�192  توفري ملتقى 
املحورية على م�ستوى العامل مبا يف ذلك التعليم، قالت معايل رمي بنت 
العام  واملدير  ال��دويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي،  اإبراهيم 

اإذا  الزده��ار يف عامٍل دائم التغيري. لقد اأو�سحنا يف قمة ’ريوايرد‘ اأنه 
اأردنا اأن نكون اجليل الذي يحدث حتوًل حقيقياً يف التعليم، فقد حان 
الآن وقت العمل اجلاد. نتطلع اإىل روؤية احلكومات، والقطاع اخلا�س، 
ووكالت الأمم املتحدة، واملوؤ�س�سات التعليمية، واملنظمات غري احلكومية، 
وال�سباب، وجميع الأطراف الأ�سا�سية الفاعلة باأن ي�ساهموا معاً يف هذا 
اأو�سع، ل�سمان م�ستقبل  النظام، وكذلك العمل على تنفيذه على نطاق 

م�سرق وم�ستدام لنا جميعاً«. 
ومت اإن�ساء اإطار العمل هذا ا�ستناداً اإىل نظام جديد من ال�سراكات واإ�سراك 
نحو  على  اجل��دي��دة  الفاعلة  التعليمية  اجلهات  مع  الفاعلة  الأط���راف 
ميِكّن كل جمتمع، اأو مدينة، اأو دولة من اعتماد نظم التعليم، وتعديلها، 
ل  لذلك،  ونتيجًة  طموحاتها.  حتقق  بطريقة  وحتويلها  وتخ�سي�سها، 
التعليم على ح��وار يخو�سه اخل��رباء يف هذا  ل يف جمال  التحُوّ يقت�سر 
املجال اأو �سانعو القرار وحدهم فح�سب، بل هو م�ساحة للمعلمني، وقادة 
اإىل  بالإ�سافة  وال�سباب،  والعمل  واملالية  القت�ساد  ووزارات  التعليم، 
بع�سهم  مع  للتوا�سل  اخلا�س  بالقطاع  العاملني  والأع�ساء  املوظفني، 
بع�ساً وامل�ساهمة مبا�سرًة يف و�سع التعليم يف �سياقه بالتزامن مع العمل 
على اإيجاد فر�س لالأطفال وال�سباب داخل الف�سل الدرا�سي ويف العامل 

اخلارجي. 
دبي  ا�ست�سافت  للحكومات،  العاملية  القمة  يف  م�ساركتها  م��ن  وك��ج��زء 
التعليم: كيف  “م�ستقبل  امل�ستوى بعنوان  العطاء جل�سة نقا�سية عالية 
ميكننا تغيري اأنظمة التعليم احلالية، وجعلها مواكبة للم�ستقبل، ومن 
الرئي�سيني  املتحدثني  لئحة  وت�سمنت  امل�سار؟”.  ه��ذا  يقود  اأن  يجب 
العاملية  ال�سراكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كيكويتي،  جاكايا  �سعادة  من  كل 
ال�سابق جلمهورية تنزانيا، وكاثرين را�ِسل،  التعليم والرئي�س  اأجل  من 
املديرة التنفيذية ملنظمة اليوني�سف، ومعايل ديفيد �سنجه، وزير التعليم 
الأ�سا�سي والثانوي يف �سرياليون، و�سعادة الدكتور طارق حممد القرق، 
ومعايل  العطاء،  دب��ي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب  التنفيذي  الرئي�س 
حتويل  قمة  ب�ساأن  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  امل�ست�سار  غارنييه،  ليوناردو 
التعليم. و�سلطت اجلل�سة ال�سوء على دور احلكومات يف حتويل اأنظمة 
التعليم احلالية لتكون اأكر كفاءة وم�ساواة ومرونة، خا�سة واأن البلدان 

لديها الآن فر�سة حقيقية لت�سريع عملية التعايف يف التعلم.

 •• دبي - د. حممود علياء

حتديات  ب�ساأن  اإج����راٍءات  باتخاذ  املطالبة  العاملية  للدعوات  ا�ستجابًة   
و�ساملة،  مو�سعة  ا�ست�سارية  م�����س��رية  وب��ع��د  اإحل���اح���اً،  الأك����ر  التعليم 
اأطلقت دبي العطاء، وهي منظمة جمتمع مدين مرتبطة ر�سمياً باإدارة 
توجيهي  عمل  اإط��ار  اأم�س  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة  العاملية  الت�سالت 
�سامل وموجه من اأجل العمل للو�سول اإىل نظام تعليمي جديد يتما�سى 
ل يف  م��ع امل�ستقبل وحم���وره الإن�����س��ان، وال���ذي ي��ه��دف اإىل اإح���داث حت���ُوّ
التعليم على م�ستوى العامل من خالل و�سع الأطفال وال�سباب يف �سميم 

التنمية الب�سرية. 
وقد مت الإعالن عن اإطالق اإطار العمل من قبل �سعادة الدكتور طارق 
حممد القرق، الرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س جمل�س اإدارة دبي العطاء، 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  من  الرابع  للهدف  العاملي  املجل�س  ورئي�س 
من  التنفيذ  عجلة  “قيادة  بعنوان  امل�ستوى  رفيعة  جل�سة  خالل  وذل��ك 
يف  امل�ستدامة  التنمية  “اأهداف  فعالية  الإن�سانية” �سمن  ازده��ار  اأج��ل 
التنفيذ” والتي ا�ست�سافتها املجال�س العاملية لأهداف التنمية امل�ستدامة 
2020 دبي. وتطرقت  اإك�سبو  العاملية للحكومات يف معر�س  القمة  يف 
اجلل�سة اإىل خطط املجال�س املختلفة حول كيفية ت�سريع عملية التنفيذ 

الناجح لأهداف التنمية امل�ستدامة.
اجلمعية  هام�س  على  اجلديد  التعليم  نظام  عن  الإع���الن  املقرر  وم��ن 
خالل   2022 �سبتمرب  �سهر  يف  �سُتعقد  التي  املتحدة  ل��الأمم  العامة 
قمة الأمم املتحدة لتحويل التعليم املزمع عقدها من قبل الأمني العام 

لالأمم املتحدة، �سعادة اأنطونيو غوتريي�س. 
و�سُي�سهم هذا النظام يف و�سع الإن�سانية يف �سميم التعليم، حيث يوجه 
الهتمام نحو حتويل التعليم العاملي واإعداد اأفراد م�ستعدين للم�ستقبل 
مبا يحمله من فر�س، وذلك من خالل تر�سيخ الكفاءات الأ�سا�سية التي 
�ستمكنهم من حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من قدراتهم الكامنة. ويلبي نظام 
اأنحاء  جميع  يف  وال�سباب  لالأطفال  املتزايدة  الحتياجات  هذا  التعليم 
والكفاءات  وال�سمولية،  والتوا�سل،  بالتكنولوجيا،  يتعلق  فيما  العامل 
الأ�سا�سية، واملهارات، والقيم، والقيادة، وامل�ساواة بني اجلن�سني، وغريها. 
خالل  من  باملدر�سة  امللتحقني  غري  الأط��ف��ال  على  تركيزه  ين�سب  كما 

ملكتب اإك�سبو 2020 دبي: “لطاملا كانت دولة الإمارات يف طليعة الدول 
التي  ال�ساعية لإيجاد حلول مبتكرة لعدد من امل�سكالت الأكر اإحلاحاً 
يواجهها العامل. ويعك�س اإك�سبو 2020 دبي العامل الذي نريد روؤيته، 
وقدرة التعاون يف حتويل هذا العامل اإىل واقع من خالل تعزيز التوا�سل 

بني خمتلف القطاعات والنطاقات اجلغرافية.
 يهدف اإطار العمل اجلديد املعني بالتعليم الذي �سممته دبي العطاء اإىل 
ل يف طريقة تعُلّم الأطفال وال�سباب من اأجل ت�سليمهم زمام  اإحداث حتُوّ
م�ستقبل  بل  فح�سب،  هم  م�ستقبلهم  ولي�س  امل�ستقبل،  ل�سياغة  القيادة 
لهذا  والعاملي  التعاوين  اجل��ريء،  النهج  يعك�س  وبلدانهم.  جمتمعاتهم 
الإطار جوهر كل معار�س اإك�سبو املعروفة ب�سيعها لإيجاد حلول جديدة 

ومبتكرة من اأجل ازدهار الب�سرية. 
يفخر اإك�سبو 2020 دبي باأن يكون من�سة اإطالق هذا النظام املبتكر من 
جناح دبي العطاء، واأثني على جهود هذه املوؤ�س�سة الإن�سانية العاملية التي 
تتخذ من دولة الإمارات العربية املتحدة مقراً لها لريادتها الدائمة يف 
�سيذكرنا  بيد،  يداً  فاإذا عملنا معاً  العامل.  التعليم على م�ستوى  جمال 

التاريخ باأننا اجليل الذي اأحدث حتوًل يف التعليم«.
وا�ستناداً اإىل خربتها التي متتد اإىل 15 عاماً يف ت�سميم الربامج املبتكرة 
يف  وال�سباب  الأط��ف��ال  حق  لدعم  اجلهود  وح�سد  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
التعليم، اتخذت دبي العطاء قرار النطالق يف هذه امل�سرية لإن�ساء هذا 
النظام العاملي اجلديد. وي�ستند اإطار العمل اإىل اإ�سهامات دبي العطاء يف 
قطاع التعليم العاملي، والدرو�س امل�ستفادة منها، والأدلة املتزايدة ب�ساأن 

ما يجب القيام به ملواجهة اأزمة التعليم وا�سعة النطاق. 
ل يف التعليم على م�ستوى  ويف حديثه عن احلاجة امللحة اإىل اإحداث حتُوّ
التنفيذي  الرئي�س  القرق،  حممد  ط��ارق  الدكتور  �سعادة  �سرح  العامل، 
ونائب رئي�س جمل�س اإدارة دبي العطاء قائاًل: “بقي نظام التعليم على 
 120 حاله، معتمداً على املبادئ الأ�سا�سية ذاتها التي كان يتبعها منذ 
تعليمياً  نظاماً  ب��الأزم��ات  املثقلة  احلالية  التعليم  بيئة  وتتطلب  عاماً. 
جديداً على م�ستوى العامل ي�سع الإن�سانية يف �سميم التعليم، وير�سخ 
املعرفة واملهارات وال�سغف، للتاأثري على النتائج التعليمية والجتماعية، 
والأهم من ذلك كله جعل الطالب حمور التنمية الب�سرية. ومن خالل 
مقومات  وال�سباب  الأط��ف��ال  �سيمتلك  اجل��دي��د،  التعليمي  النظام  ه��ذا 

اإطالق مبادرة »العي�س با�شتقاللية« لتوجيه املبتكرين العرب خلدمة املاليني من اأ�شحاب الهمم
من قبل معايل  اأ�سحاب الهمم”  “راعي البتكار العربي لتمكني  لقب 
الدكتور  وم��ع��ايل  العربية  ال���دول  ع��ام جامعة  ام��ني  الغيط  اأب��و  اأح��م��د 
خالد حنفي الأمني العام لحتاد الغرف العربية التي تعمل حتت مظلة 

اجلامعة العربية.
الكرمية  لرعايته  تقديرا  �سعيد  ب��ن  احمد  ال�سيخ  �سمو  تكرمي  وج��اء 
ملبادرة “العي�س با�ستقاللية” وجلهود �سموه الطيبة لتمكني اأكر من 
اأ�سحاب الهمم يعي�سون يف دول ال�سرق الأو�سط  50 مليون ن�سمة من 
ويتطلعون اىل م�ساعدتهم على العي�س با�ستقاللية من خالل التقنيات 

والتكنولوجيا احلديثة وبرامج اإعادة التاأهيل املتطورة.
الغيط  اأب��و  اأحمد  �سعيد ومعايل  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وب��ارك كل من 
التوقيع على اتفاقية التعاون امل�سرتك بني اإدارة معر�س اك�سبو اأ�سحاب 

وت��ط��رق الج��ت��م��اع اإىل الإجن�����ازات ال��ت��ي حتققها دول���ة الم����ارات على 
�سعيد متكني اأ�سحاب الهمم واأي�سا اأهمية مبادرة العي�س با�ستقاللية 
يف خدمة اأ�سحاب الهمم يف الوطن العربي ككل واأهدافها الرامية اىل 
احالمهم  لتحقيق  ام��ام��ه��م  الفر�سة  واإت��اح��ة  الهمم  اأ���س��ح��اب  متكني 

وطموحاتهم .
ووجهه �سمو ال�سيخ احمد بن �سعيد �سكره لالأمانة العامة لحتاد الغرف 
التعاون  تعزيز  اأهمية  اىل  م�سريا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإط���الق  على  العربية 
امل�سرتك من اأجل خدمة اأبنائنا من اأ�سحاب الهمم يف الدول العربية. 
...معربا عن �سعادته بروؤية املزيد من اجلهود واملبادرات املتميزة التي 
ت�ستهدف متكني اأ�سحاب الهمم وتطويع البتكار التكنولوجي مبا يلبي 

احتياجاتهم ويحقق امالهم وطموحاتهم«.

••دبي-و�م:

�سهد �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات راعي معر�س اإك�سبو اأ�سحاب 
الهمم الدويل ومعايل احمد اأبو الغيط الأمني العام للجامعة العربية 
و�سعادة عبد اهلل املزروعي رئي�س احتاد غرف التجارة وال�سناعة يف دولة 
وتوقيع  با�ستقاللية”  “العي�س  م��ب��ادرة  اإط���الق  حفل  ال��ي��وم  الم���ارات 
اك�سبو  “معر�س  واإدارة  العربية”  الغرف  “احتاد  التعاون بني  اتفاقية 

اأ�سحاب الهمم الدويل” يف مقر اك�سبو دبي 2020.
وبهذه املنا�سبة ونيابة عن املاليني من اأ�سحاب الهمم الذين �سي�ستفيدون 
من هذه املبادرة مت تكرمي �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم ومنحه 

الهمم الدويل واحتاد الغرف العربية ممثال ملبادرة العي�س با�ستقاللية 
العام  املن�سق  ام��ه��ز  �سليمان  وغ�����س��ان  حنفي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ق��ب��ل  م��ن 

للمعر�س ومن ثّم تبع ذلك اأخذ �سورة تذكارية جامعة مع �سموه.
الأمني  م��ع��ايل  م��ع  م��ك��ت��وم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  وال��ت��ق��ى 
ع��ام احتاد  واأم���ني  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  العربية  للجامعة  ال��ع��ام 
ال�ستثمار  ترويج  مكتب  ورئي�س  حنفي  خالد  الدكتور  العربية  الغرف 
 – ال�سناعية  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملنظمة  ال��ت��اب��ع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأ�سحاب  اك�سبو  ملعر�س  العام  واملن�سق  ح�سني  ها�سم  الدكتور  البحرين 
القت�سادية  وامل�ست�سارة  اأمهز  �سليمان  غ�سان  العالمي  ال��دويل  الهمم 
توقيع  اجل���زار على هام�س  ���س��ارة  ال��دك��ت��ورة  العربية  ال��غ��رف  احت���اد  يف 

الإتفاقية.

حممد القرقاوي: حكومة الإمارات حري�سة على م�ساركة جتربتها الرائدة مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة 
ديفيكا فيدوت:  جتربة دولــة الإمــارات الناجحــة ذات اأثـر اإيجابي يف تطوير مناذج العمل احلكومي عامليا
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن عدد 

من نزلء املن�شاآت الإ�شالحية والعقابية
•• �أم �لقيوين-و�م:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 
بالإفراج عن عدد من نزلء املن�ساآت الإ�سالحية والعقابية يف اأم القيوين ممن �سدرت 
�سهر  مبنا�سبة  وذلك  متفاوتة،  عقوبات  ويق�سون  والغرامة،  باحلب�س  اأحكام  بحقهم 
اأم القيوين عن متنياته للمفرج عنهم  رم�سان املبارك. واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم 
اإطار  يف  النزلء  عن  العفو  اأم��ر  وياأتي  العامة.  واحلياة  للمجتمع  ال�ساحلة  بالعودة 
حر�س �سموه على منح املفرج عنهم فر�سة بدء حياة جديدة، واإدخال ال�سرور والبهجة 

اإىل قلوب اأ�سرهم ب�سفة عامة، لتكتمل الفرحة لديهم.

حاكم ال�شارقة يلتقي وزيرة التجارة وال�شناعة املوريتانية
•• �ل�صارقة -و�م: 

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
�سباح اأم�س الأربعاء، يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي معايل الناها بنت حمدي ولد مكنا�س وزيرة 

التجارة وال�سناعة املوريتانية.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء بوزيرة التجارة وال�سناعة التي تنوب عن معايل املختار ولد داهي وزير 
دولة  بني  الوطيدة  التاريخية  العالقات  على  �سموه  موؤكداً  املوريتاين  والريا�سة  وال�سباب  الثقافة 

الإمارات العربية املتحدة واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.
وتناول اللقاء تعزيز جمالت التعاون يف العديد من القطاعات الثقافية مبا ي�سهم يف تعزيز الثقافة 

العربية، واحلفاظ على موروثها الغني، ودعم خمتلف الأدباء والكتاب وال�سعراء.
هيئة  ع��ام  مدير  خلف  ح�سن  وحممد  الثقافة،  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  حممد  عبداهلل  اللقاء  ح�سر 

ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون.

�شلطان بن حممد القا�شمي ي�شهد عر�س م�شرحية النمرود باأكادميية ال�شارقة للفنون الأدائية
•• �ل�صارقة-و�م:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ال�سارقة للفنون الأدائية،  اأكادميية  ال�سارقة رئي�س  املجل�س الأعلى حاكم 
كافة  العربي يف  امل�سرح  وتطوير  الرتقاء  تتمثل يف  الأكادميية  اأهمية  اأن 
اأقطاره من خالل تاأهيل املنت�سبني لها بالعلم ال�سحيح با�ستخدام اأف�سل 
اأم�س  �سباح  األقاها  التي  �سموه  كلمة  خالل  ذلك  جاء  وامل��ه��ارات.  الطرق 
اأكادميية  م�سرح  على  النمرود  م�سرحية  عر�س  ح�سوره  خالل  الأرب��ع��اء 
ال�سارقة للفنون الأدائية والذي قدمه طلبة ال�سنة الثالثة يف الأكادميية.

عن  معرباً  ال��ن��م��رود  مل�سرحية  الأك��ادمي��ي��ة  طلبة  اأداء  على  �سموه  واأث��ن��ى 

�سعادته لقدرة الطلبة على اإخراج العر�س ب�سورة وا�سحة وفق ما يريده 
الكاتب وحتويل الكتابة على الورق اإىل واقع مرئي م�سموع.

يتابع  جعله  مما  ال�سغر  منذ  به  وتعلقه  للم�سرح  حبه  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
ويدر�س كل امل�سارح طيلة حياته موؤكداً على دعمه الدائم للم�سرح ولطلبة 

الأكادميية من كافة اأقطار الوطن العربي ملا للم�سرح من اأهمية كبرية.
للفنون  ال�سارقة  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  ب��اول��و  بيرت  ال��دك��ت��ور  ق��دم  م��ن جانبه 
الأدائية ال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة على دعمه الدائم 
يقدمها  التي  امل�سرحية  العرو�س  اأول  ولت�سريفه  ولطلبتها  لالأكادميية 

الطلبة وبعد العودة اإىل امل�سرح بعد تداعيات جائحة كوفيد19-.
على  الطلبة  حر�س  اإىل  الأدائية  للفنون  ال�سارقة  اأكادميية  مدير  واأ�سار 

اأكرب تقديراً لدعم �ساحب  املزيد من الأعمال والجتهاد ب�سورة  تقدمي 
ال�سمو رئي�س الأكادميية ولالرتقاء مبهاراتهم ومعارفهم.

وتابع �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة عر�س م�سرحية النمرود التي تعد من 
امل�سرحية  موؤلفاته  �سمن  ال�سهرية  امل�سرحيات  اأحد  وتعد  �سموه  موؤلفات 
العديدة التي ا�ستدعى فيها ق�س�س تاريخية معروفة ليعك�سها على الواقع 
ويعرب من خاللها عن جملة من الق�سايا الإن�سانية وال�سراعات، وذلك 
با�ستدعاء ق�سة اأحد اأ�سهر امللوك يف التاريخ وهو النمرود بن كنعان حاكم 
اآ�سور. وتعر�س امل�سرحية ق�سة النمرود الذي ا�ستعان  بابل وملك مملكة 
به اأهله ليخل�سهم من احلاكم الظامل، فاأ�سبح هو اأكر ظلماً وا�ستبداداً، 
وامل�ساملني  الأبرياء  دماء  و�سفك  والطغيان  الظلم  مواقف  العمل  وخل�س 

من اأهل بابل، ليكون النمرود �سورة للحاكم الظامل، بعد اأن �ساهم يف ظلم 
وجور املجتمع الذي اتى به حاكماً. ويتناول العمل ق�سة دخول بعو�سة اإىل 
ال�سرب على  واأرك��ان مملكته، ليكون عالجه  النمرود هددت حياته  دماغ 
راأ�سه من الفقراء وامل�سطهدين، بناء على طلبه من اأجل اإخراج البعو�سة. 
والتقنيات  وال��رق�����س  الأداء  ف��ن��ون  م��ن  ال��ع��دي��د  بتقدمي  ال��ع��ر���س  ومت��ي��ز 
الب�سرية وال�سمعية التي �ساهمت يف اإخراج امل�سرحية ب�سورة راقية ت�سل 

بالفكرة وحمتوى امل�سرحية اإىل احل�سور.
دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  ع��ب��داهلل  م��ن  ك��ل  امل�سرحية  ع��ر���س  ح�سر 
الثقافة، وحممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�سريفات وال�سيافة، وعدد 

من امل�سوؤولني.

موؤ�ش�شة �شعود بن �شقر التعليمية اخلريية تطلق حملتها الرم�شانية »�شريك اخلري«

حميد بن عمار النعيمي يقدم واجب العزاء يف وفاة فاطمة النعيمي ومرمي اأمني

نائب قائد العمليات امل�شرتكة يبحث التعاون الدفاعي مع 
رئي�س وكالة البحث والتطوير بوزارة الدفاع الإندوني�شية

•• ر�أ�س �خليمة -و�م:

اخل��ريي��ة حملتها  التعليمية  ���س��ق��ر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ  م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت 
الرم�سانية حتت عنوان "�سريك اخلري" �سمن خطتها اخلا�سة با�ستقبال 

ال�سهر الف�سيل لهذا العام.
اخلريية  واحل��م��الت  امل��ب��ادرات  ل�سل�سلة  ام��ت��دادا  الرم�سانية  احلملة  تاأتي 
والإن�سانية التي تقدمها املوؤ�س�سة لرت�سيخ روؤية دولة الإمارات يف امل�سوؤولية 
املجتمعية  والتنمية  والإن�ساين  العمل اخلريي  قواعد  تر�سيخ  امل�سرتكة يف 
�سرائح  خمتلف  ب��ني  والت�سامح  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ع��ادة  لتحقيق  امل�ستدامة 

املجتمع.
امل�ساريع اخلريية والإن�سانية ل�سد احتياجات  وتت�سمن احلملة حزمة من 
اأكرب عدد من الأ�سر املتعففة من ذوي الدخل املحدود وذوي الطلبة املع�سرين 

من مدار�س ال�سيخ �سعود بن �سقر التعليمية اخلريية وفئة العمال.
وبداأت احلملة مببادرة "مونة رم�سان" والتي ت�ستهدف اإ�سعاد 2000 اأ�سرة 
متعففه اإما عن طريق توزيع املونة الرم�سانية اأو توزيع كوبونات �سراء ل�سد 
احتياجاتها الرم�سانية كما وتت�سمن احلملة مبادرة "اإفطار �سائم" التي 

ت�ستهدف تقدمي األف وجبة اإفطار متكاملة لألف �سائم يوميا.

الرم�سانية"  "الفتاوى  م��ب��ادرة  املوؤ�س�سة  تقدم  اأي�سا  احلملة  �سمن  وم��ن 
�سوؤال ديني  الف�سيل تت�سمن  ال�سهر  من خالل عر�س فتوى يوميه طيلة 
واإجابته للتثقيف يف اأمور الدنيا والدين والتعرف على احلكم ال�سرعي يف 

الأمور التي قد يعرتيها اللب�س عند البع�س.
وت�ستمر املوؤ�س�سة يف تفعيل مركز املعار�س اخلريي الذي �سي�ستكمل مبادرة 
اأبناء  وجوه  على  العيد  فرحة  لرت�سم  عام  كل  يف  هو  العيد" كما  "ك�سوة 
الأ�سر املتعففة والأيتام وفق الإجراءات الحرتازية املعتمدة واأي�سا مبادرة 
"اأ�سوات عطره" لرتتيل وتالوة القراآن الكرمي بالتعاون مع الهيئة العامة 
لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف. و�سيتم تقدمي عدد من الربامج وامل�سابقات 
الدينية املجانية خالل ال�سهر الف�سيل من خالل برنامج "بالقراآن نحيا" 
وبرنامج "من وحي القراآن" �سمن خطة اأكادميية راأ�س اخليمة للموهوبني 

التابعة للموؤ�س�سة.
"يوم زايد للعمل الإن�ساين" خالل ال�سهر الف�سيل بعدد  كما �سيتم تفعيل 
املوؤ�س�سة يف دعمها للطلبة املتعرين يف  من املباردات املختلفة، كما ت�ستمر 
ت�سديد ر�سومهم الدرا�سية �سمن "حملة خلونا ن�ساعدهم" جلمع التربعات 
يف  ل�ستغاثتهم  وال�ستجابة  التعليمية  م�سريتهم  ا�ستكمال  على  لإعانتهم 

ر�سم م�ستقبلهم والو�سول بهم اإىل بر الأمان.

•• عجمان-و�م: 

را�سد  فاطمة  وف��اة  العزاء يف  واج��ب  النعيمي،  بن عمار  ال�سيخ حميد  ق��دم 
النعيمي ومرمي حممد اأمني.

واأعرب ال�سيخ حميد بن عمار النعيمي خالل زيارته جمل�س عزاء املرحومة 
فاطمة را�سد النعيمي والدة را�سد عبداهلل املطوع يف منطقة احلميدية يف 
عجمان.. عن �سادق عزائه وموا�ساته اإىل ذوي املغفور لها باإذن اهلل تعاىل، 

ف�سيح  وي�سكنها  ور�سوانه  رحمته  بوا�سع  يتغمدها  اأن  وج��ل  عز  اهلل  راجياً 
جناته ويلهم اأهلها واأ�سرتها جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

اإ�سماعيل  اأم��ني وال��دة كل من  كما زار خيمة ع��زاء املرحومة مرمي حممد 
وعبداهلل اآل علي يف منطقة اجلرف ، وقدم �سادق عزائه وموا�ساته اإىل اأ�سرة 
يتغمدها  اأن  القدير  العلي  اهلل  راجياً  تعاىل..  اهلل  ب��اإذن  لها  املغفور  وذوي 
بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنها جناته ويلهم اأهلها وذويها جميل ال�سرب 

وح�سن العزاء.

•• �أبوظبي-و�م:

العمليات  قائد  نائب  اليماحي  ح�سن  �سعيد  طيار  الركن  العميد  ا�ستقبل 
امل�سرتكة �سباح اأم�س- يف مقر الوزارة باأبوظبي - اللواء اجلوي جوليك�سي 
تامبايوجن رئي�س وكالة البحث والتطوير بوزارة الدفاع الإندوني�سية الذي 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اللقاء بحث ع��الق��ات  ال��ب��الد ح��ال��ي��اً. ومت خ��الل  ي���زور 
و�سبل  والع�سكري  الدفاعي  امل��ج��ال  يف  ال�سديقني  البلدين  ب��ني  امل�سرتك 

من  ع��دد  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�����س��رتك��ة،  امل�سالح  يحقق  مب��ا  تنميتها 
الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك وتبادل وجهات النظر 
على  الإم���ارات  دول��ة  حر�س  امل�سرتكة  العمليات  قائد  نائب  واأك��د  ب�ساأنها. 
تطوير عالقات التعاون مع جمهورية اإندوني�سيا يف �ستى املجالت، خا�سة 

ذات ال�سلة بال�سوؤون الع�سكرية والدفاعية و�سبل تعزيزها وتنميتها .
كما اأكد اجلانبان على �سرورة دعم وتنظيم اأعمال لربامج البحث والتطوير 

يف جمال ال�سناعات الدفاعية والأمنية بني البلدين .

العدد 13507 بتاريخ 2022/3/31 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:6668/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية 3 رقم 305

يوؤديا  بان  بينهما  والتكافل فيما  بالت�سامن  والثاين  املدعي عليهما الوىل  بالزام  المر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
للمدعية مبلغ وقدره )1.530.218.73( درهم مليون وخم�سمائة وثالثون الفا ومائتان ثمانية ع�سر درهما وثالثة و�سبعون 
التام 2- ت�سمني املدعي  ال�سداد  ، مع الفوائد القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف 2021/8/11 وحتى  فل�سا 
�سمول احلكم   -3 املحاماة  اتعاب  وامل�سروفات ومقابل  الر�سوم  كافة  بينهما  والتكافل فيما  بالت�سامن  والثاين  عليهما الوىل 

بالنفاذ املعجل بدون كفالة - عمال باحكام الفقرة )1( من املادة )229( اجراءات مدنية. 
املدعي:جراند جرنال تريدجن م.م.ح

عنوانه:عنوانها املختار مكتب وكيلها القانوين ابراهيم علي املو�سى للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - المارت - امارة دبي - 
الكرامة - بردبي - دبي - �سارع زعبيل - مبنى مونتانا - �سقة 503 - وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي

املطلوب اإعالنهما :  1- اي.جي.ام.جالك�سي للتجارة �س.ذ.م.م 2- اكرب حممد ح�سني كيوه جي معماري  -  �سفتهما : مدعي 
عليهما

املدعي عليهما  بالزام  ب��ت��اري��خ:2022/3/15 -  ق��ررت حمكمة دبي البتدائية  اأداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
ع�سر  ثمانية  ومائتان  الفا  وثالثون  وخم�سمائة  مليون  دره��م   )1.530.218.73( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامن 
درهما وثالثة و�سبعون فل�سا ، مع الفوائد القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف 2018/8/11 وحتى ال�سداد التام 
املعجل بال كفالة.ولكم احلق يف  بالنفاذ  وام��رت  املحاماة  اتعاب  الفي درهم مقابل  امل�ساريف ومبلغ  بالت�سامن يف  والزمتهما 

التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد: حممد فردو�س ح�سني حممد �سيد الرحمن - اجلن�سية : 
بنغالدي�س، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : 
حممد رفيق الدين غازي عبدالبا�سط - اجلن�سية : بنغالدي�س، يف الرخ�سة امل�سماه )المانه 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )615246(  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  لتجارة قطع غيار 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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Date 31/ 3/ 2022  Issue No : 13507
AHMED ABDALLA ALNAQBI

LAWER AND LEGAL CONSULTANTS
Legal notice for dissolution and liquidation of companies

Submitted by the notifier : Issa Juma Muhammad Al-Mutawa, Emirate's nationality, holds a national 
ID number: 78419573494650, in his capacity as a partner and one of the senior partners for trust pharma 
LLC, license No. 608774, and Reem Al Rolla Pharmacy LLC, license No. 707480, Both licenses were 
issued by the Sharjah Economic Development Department.
Elected domicile office: AHMED ABDALLA ALNAQBI LAWER AND LEGAL CONSULTANTS. 
The address : Sharjah - Al Musalla - Clock Roundabout - Clock Tower, Office No. 202, phone: 
068845555, mobile: 0504343333- e-mail : LAWER@ALNAQBI.ORG
First notified party: Shipu Matthew Matthew, Indian national and holds passport No. Z2493067, holds 
ID number: 784197487965416, The address: Sharjah - his phone no. 0505472021,
Second notified party: Korvashan Thomas - Indian national, and holds passport No. J1503850, holds 
ID number: 784197684717289 The address: Sharjah - his phone no. 0505391363, and 0544871999. 
Third notified party: Saravana Kumar Silveraju - Indian national, and holds passport No. K1084792, 
holds ID number: 784197947462467. The address: Sharjah - his phone no. 0505992205.

Judicial Warning of Company's Liquidation
- Under an Article of Association dated 21/05/2014 certified by Notary Public - Judicial Department - 
Sharjah under serial number: SH2014521A36455, the notifier and notified parties established a limited 
liability company licensed under the name of Reem Al Rolla Pharmacy LLC to carry out its activities 
in the Emirate of Sharjah, which was licensed at Department of Economic Development in the Emirate 
of Sharjah under commercial license No. 707480. - Under an Article of Association dated 21/05/2014 
certified by Notary Public - Judicial Department - Sharjah under serial number: SH2014521A36623, 
the notifier and notified parties established a limited liability company licensed under the name of Trust 
Pharma LLC to carry out its activities in the Emirate of Sharjah, which was licensed at Department 
of Economic Development in the Emirate of Sharjah under commercial license No. 608774. - Clause 
V of Article 15 of both Articles of Association stipulates that the company shall be liquidated for any 
of the following reasons (depreciation of all or most of the company's assets to the extent that the 
remaining assets cannot be invested meaningfully). - Moreover, Clause II of Article 19 (miscellaneous) 
of both Articles of Association stipulates that:- Second, third and fourth parties (notified parties) have 
authorized the first party (notifier) to cancel the license or any shares herein of the license, or terminate 
the company's contract, and sale his share (their shares) in the license to others or himself, follow up 
all the procedures relating to the dissolution and liquidation of the company or the cancellation of the 
commercial license, execute any amendments to the Article of Association, and sign all transactions 
before all competent authorities in that regard, in case of his departure (their departure) from the State 
for more than six months, or the license has not been renewed within three months of its expiration, or 
leaving the commercial license without prior notification to the national partner, whether the party (s) 
within or outside the State.- Whereas the requirements for implementing the second paragraph of Article 
19 of both articles of incorporation were fulfilled as follows: 1- The license of Reem Al Rolla Pharmacy 
LLC, numbered 707480, expired on 25/8/2020 and has not been renewed to date. 2- The license of trust 
pharma LLC, numbered 608774, expired on 15/8/2021. 3- The notifiers left the country more than six 
months ago, as will be clarified by the inquiry about them in the competent authorities. - The condition 
stipulated in Article 15, clause 5, of both Articles of Association was also met by the depreciation of all 
or most of the company's assets to the extent that the remaining assets cannot be invested meaningfully. 
- Whereas the notifiers (the partners) have authorized the notified (the local partner) to take and follow 
up the procedures for dissolving both companies, canceling the licenses and liquidating both companies. 
- whereas the notified was interested in alerting the notifier of his attempt to use the authorization granted 
to him by them under both articles of incorporation to dissolve and liquidate both companies and cancel 
their commercial licenses.  Therefore, The notified warns the notifier of his initiation to take measures 
to dissolve and liquidate Reem Al Rolla Pharmacy LLC and trust pharma LLC, to cancel the commercial 
licenses Nos. 707480 and 608774 issued by the Department of Economic Development in the Emirate of 
Sharjah, in compliance with the provisions of the fifth paragraph of Article 15 and the second paragraph 
of Article 19 of both articles of incorporation, and who rejects Shall express their objection within fifteen 
days from the date of this notification.
By proxy, Ahmed abdalla alnaqbi
//stamp appears// Signature appears//
Tel: 068845555- Fax: 06884555 -P.O.BOX: 2662 CLOCK TOWER BLFG. 2nd floor, office No. 202, 
AL Musalla, Sharjah - U.A.E, Email: lawyer@alnaqabi.org
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اخطار عديل بحل وت�سفية �سركات

- مقدم من املخطر : عي�سى جمعة حممد املطوع – اماراتي اجلن�سية  ويحمل هوية وطنية رقم 78419573494650 
ب�سفته �سريك واأحد مدراء / �سيدلية المان ذ م م رخ�سة رقم 608774 و �سيدلية رمي الرولة ذ م م رخ�سة رقم 
اهلل  عبد  اأحمد   / مكتب  املختار  وحمله  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  �سادرتني  والرخ�ستني   707480
النقبي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية. العنوان : ال�سارقة - امل�سلى - دوار ال�ساعة - برج ال�ساعة مكتب 202 - هاتف 
LAWYER@ALNAQBI.ORG : الكرتوين بريد   -   0504343333: متحرك   068845555

املخطر اليه الأول : �سيبو ماثيو ماثيو - هندي اجلن�سية
ويحمل جواز �سفر رقم Z2493067 - هوية رقم 784197487965416 

العنوان / اإمارة ال�سارقة - ويعرف على الهاتف رقم 0505472021
املخطر اليه الثاين : كورفا�سان توما�س - هندي اجلن�سية

ويحمل جواز �سفر رقم J15038 50 - هوية رقم 784197684717289
العنوان / اإمارة ال�سارقة - ويعرف على الهاتف رقم 0505391363 والهاتف رقم 0544871999

املخطر اليه الثالث : �سارافانا كومار �سيلفاراجو - هندي اجلن�سية.
ويحمل جواز �سفر رقم K1084792- هوية رقم 784197947462467

العنوان : اإمارة ال�سارقة - ويعرف على الهاتف رقم 0505992205
اإنذار ق�سائي بت�سفية ال�سركة

- مبوجب عقد تاأ�سي�س موؤرخ 21/5/2014 وم�سدق عليه لدى مكتب كاتب العدل – دار الق�ساء باإمارة ال�سارقة حتت 
مرخ�سة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  اليهم  واملخطر  املخطر  اأ�س�س   SH2014521A36455 رقم مت�سل�سل
با�سم �سيدلية رمي الرولة ذ م م ملبا�سرة ن�ساطها يف اإمارة ال�سارقة ومت ترخي�سها لدى دائرة التنمية القت�سادية باإمارة 
707480  - ومبوجب عقد تاأ�سي�س موؤرخ 21/5/2014 وم�سدق عليه  ال�سارقة مبوجب الرخ�سة التجارية رقم 
لدى مكتب كاتب العدل - دار الق�ساء باإمارة ال�سارقة حتت رقم مت�سل�سل SH2014521A36623 اأ�س�س املخطر 
واملخطر اليهم �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مرخ�سة با�سم �سيدلية المان ذ م م ملبا�سرة ن�ساطها يف اإمارة ال�سارقة ومت 
ترخي�سها لدى دائرة التنمية القت�سادية باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة التجارية رقم 608774  - ورد بالفقرة 
اأ�سول  اأو معظم  التالية  )هالك جميع  ال�سباب  ال�سركة لأي من  التا�سي�س حتل  15 من عقدي  املادة  اخلام�سة من 
ال�سركة بحيث يتعذر ا�ستثمار الباقي ا�سثمار جمديا(. - كما ن�ست الفقرة الثانية من املادة رقم 19 )احكام متفرقة( 
من عقدي التا�سي�س على : الأطراف الثاين والثالث والرابع )املخطر اليهم( قد فو�ست الطرف الأول )املخطر( للغاء 
الرخ�سة او الغاء اأي �سهم منهم يف الرخ�سة او ف�سخ عقد ال�سركة وبيع ح�سته )ح�ستهم( يف الرخ�سة لالآخر اأو لنف�سه 
والقيام مبتابعة جميع الجراءات املتعلقة بانحالل وت�سفية ال�سركة اأو الغاء الرخ�سة التجارية وان يقوم باأية تعديالت 
مغادرته  عند  اخل�سو�س،  ذلك  يف  املخت�سة  اجلهات  كافة  لدى  املعامالت  جميع  على  والتوقيع  ال�سركة  تاأ�سي�س  لعقد 
)مغادرتهم( الدولة اأكر من �ستة �سهور اأو مل جتدد الرخ�سة خالل ثالثة اأ�سهر من انتهائها اأو ترك الرخ�سة التجارية 
توافرت مقت�سيات  قد  اأو خارجها. وحيث  الدولة  داخل  )الطراف(  الطرف  �سواء  املواطن  ال�سريك  اعالم  �سابق  دون 
م  م  ذ  الرولة  رمي  �سيدلية  رخ�سة  انتهاء   -1  : كمايلي  التا�سي�س  19 من عقدي  املادة  الثانية من  الفقرة  تطبيق 
�سيدلية المان  رخ�سة  انتهاء   -2 تاريخه.   حتى  جتديدها  يتم  ومل   25/8/2020 والرقيمة 707480بتاريخ 
اأ�سهر ح�سبما  3- غادر املخطر اليهم البالد منذ اكر من �ستة   .15/8/2021 608774 بتاريخ  ذ م م والرقيمة 
�سيو�سحه ال�ستعالم عنهم لدى اجلهات املخت�سة. - كما توافر ال�سرط املن�سو�س عليه يف الفقرة اخلام�سة من املادة 
15 من عقدي التا�سي�س وذلك بهالك جميع اأو معظم اأ�سول ال�سركة بحيث يتعذر ا�ستثمار الباقي ا�سثمار جمديا. - وملا 
كان املخطر اليهم )ال�سركاء( قد فو�سوا املخطر )ال�سريك املواطن( يف اتخاذ ومتابعة اجراءات حل ال�سركتني والغاء 
الرخ�س وت�سفية ال�سركتني.  - وملا كان يهم املخطر التنبيه على املخطر اليهم ب�سروعه يف ا�ستعمال التفوي�س املمنوح 
له منهم مبوجب عقدي التا�سي�س حلل وت�سفية ال�سركتني والغاء الرخ�س التجارية اخلا�سة بهما. لذلك ، املخطر ينبه 
على املخطر اليهم ب�سروعه يف اتخاذ اجراءات حل وت�سفية �سيدلية رمي الرولة ذ م م ، و�سيدلية المان ذ م م والغاء 
 ، ال�سارقة  بامارة  القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرتني من   608774 و   707480 التجاريتني رقمي  الرخ�ستني 
وذلك نفاذا لن�س الفقرة اخلام�سة من املادة 15 والفقرة الثانية من املادة 19 من عقدي التا�سي�س ، وعلى املعرت�س 

منهم ابداء اعرتا�سه خالل خم�سة ع�سرة يوم من تاريخ هذا الخطار .

اإخطار عديل 
بحل وت�سفية �سركات
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل رئي�س وزراء 

جزيرة كورا�شاو
•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، يف ق�سر �سموه 
ر�سمية  بزيارة  يقوم  ال��ذي  كورا�ساو،  جزيرة  وزراء  رئي�س  بي�سا�س،  غيلمار  معايل  ام�س،  حممد  بن  �سقر  مبدينة 

للبالد، وذلك بح�سور �سعادة الوي�سي�س �سوهان�س ادريان�س اأمربخت�س �سفري مملكة هولندا لدى الدولة.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، مبعايل رئي�س الوزراء، وبحثا تعزيز عالقات التعاون بني دولة الإمارات 

وجزيرة كورا�ساو يف �ستى املجالت.
الثنائي بني دولة الإم��ارات وجزيرة كورا�ساو الواقعة يف البحر  التعاون  واأ�ساد �سموه بروابط ال�سداقة وعالقات 

الكاريبي باأمريكا الالتينية والتابعة ململكة هولندا.

�شامل بن عبدالرحمن القا�شمي يكرم الفائزين بجائزة ال�شارقة للقراآن الكرمي وال�شنة النبوية يف دورتيها 23 و 24
•• �ل�صارقة - و�م:

حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  كرمية  برعاية 
بن  �سامل  ال�سيخ  �سهد  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
عبد الرحمن القا�سمي، رئي�س مكتب �سمو احلاكم، �سباح ام�س، يف م�سرح 
الكرمي  للقراآن  ال�سارقة  جل��ائ��زة  اخلتامي  احلفل  القا�سمية،  اجلامعة 
وال�سنة النبوية يف دورتيها الثالثة والع�سرين، والرابعة والع�سرين، والذي 

تنظمه موؤ�س�سة ال�سارقة للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية.
ا�ستهل احلفل بال�سالم الوطني وتالوة عطرة من القراآن الكرمي من اأحد 
الفائزين، ليلقي بعدها �سلطان مطر بن دملوك رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
ال�سارقة للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية كلمة قدم فيها ال�سكر والتقدير 
اإىل ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي، على ح�سوره وت�سريفه حفل 

توزيع اجلوائز وتكرمي الفائزين.
دولة  يف  الر�سيدة  القيادة  من  وال��الحم��دودة  الكبرية  اجلهود  اإىل  واأ�سار 
الإم��ارات ب�سكل عام، ويف اإمارة ال�سارقة على وجه اخل�سو�س، قائال : اإن 
من نعم اهلل على هذه البالد اأن قي�س لها ولة اأمر �ساحلني خمل�سني مل 
ياألوا جهدا ول مال اإل وقدموه وي�سروه للموؤ�س�سات التعليمية املختلفة، 
والثقافة،  العلم  جم��ال  يف  عالية  مكانة  احلمد  وهلل  دولتنا  ت��ب��واأت  حتى 

خلدمة الإن�سان املواطن واملقيم على اأر�سها املباركة.
ال�سارقة بتوجيهات �سديدة ورعاية كرمية ودعم  اإمارة  واأ�ساف : حظيت 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  �سخي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، للتعليم والثقافة ب�ستى اأنواعها ول 
واملدن  ال�سارقة  مدينة  م�ساجد  يف  املنت�سرة  الكرمي  القراآن  حلقات  �سيما 
الكرمي  ال�سارقة للقراآن  التي تراعها وت�سرف عليها موؤ�س�سة  التابعة لها 
وال�سنة النبوية، حيث بلغت اأعداد الدرا�سيني والدار�سات اأكر من ثالثني 

األف من جميع الفئات العمرية.
املوؤ�س�سة  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�سطة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وا�ستعر�س 
واجلوائز املتنوعة التي تعمل على اإعدادها وت�سرف عليها وتنظمها للعديد 

من الفئات والقطاعات مثل الطلبة والطالبات واملوظفني وغريهم.
وقد بلغ عدد امل�ساركني يف الدورتني قرابة 2500 فتناف�سوا يف 16 فرعا 
من فروع اجلائزة، وفاز منهم 250 مت�سابقا ومت�سابقة، بعد اأن اجتازوا 
عامي  ع��ن  ت��ع��اىل  اهلل  لكتاب  اخل��امت��ني  ع��دد  وب��ل��غ  النهائية،  الت�سفيات 
2020 - 2021 ، عدد 768 خامتا وخامتة، واجتاز 193 منهم اختبار 

احلافظ يف املوؤ�س�سة.
املوؤ�س�سة  واأع��م��ال  ر���س��ال��ة  ت��ن��اول  مرئيا  عر�سا  بعدها  احل�����س��ور  و���س��اه��د 
جانب  اإىل  الكرمي،  القراآن  حفظ  م�سابقات  وتنظيم  اإقامة  يف  وجهودها 

م�سرية اجلائزة وخمتلف الأن�سطة والفعاليات التي ت�سمها.
من جانبه األقى الدكتور عزيز فرحان العنزي رئي�س جلنة حتكيم م�سابقة 
ال�سنة النبوية كلمة اأ�سار فيها اإىل اجلهود الكبرية واملخل�سة من القيادة 
الر�سيدة لت�سهيل حفظ لقراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة، وتدريب 
الأبناء  وح��ث  املنت�سرة،  واملوؤ�س�سات  امل��راك��ز  عرب  والبنات  الأب��ن��اء  وتاأهيل 
وال�سنة  الكرمي  القراآن  حفظ  على  املجتمع،  اإىل  ر�سائل  عدة  يف  والبنات 
اأهمية يف حياة  له من  ملا  ذل��ك،  ال�سريفة، وموا�سلة الجتهاد يف  النبوية 

امل�سلم والتقرب اىل اهلل �سبحانه وتعاىل والقتداء ب�سنة النبي الأمني.
وهناأ يف ر�سالته موؤ�س�سة ال�سارقة للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية، واأولياء 
الأمور واملحفظني واملحفظات ملا بذلوه من جهود مقدرة لإعانة الطلبة 

والطالبات على احلفظ والتجويد والفوز.
الفائزين  بتكرمي  القا�سمي،  بن عبدالرحمن  �سامل  ال�سيخ  تف�سل  بعدها 
�سموه  ق��دم  حيث  والع�سرين،  والرابعة  والع�سرين  الثالثة  ال��دروت��ني،  يف 
الكرمي:  القراآن  م�سابقة  للفائزين يف كل من  التقدير  و�سهادات  ال��دروع 
فئة الأئمة واملحفظني فرع القراآن الكرمي كامال، والفئة العامة يف فروع 
القراآن الكرمي كامال، وع�سرون جزءا، وع�سرة اأجزاء للمواطنني، وع�سرة 

اأجزاء للمقيمني، و5 اأجزاء مواطنني، و5 اأجزاء مقيمني.
عمدة  كتاب  ف���روع:  يف  الفائزين  تكرمي  مت  النبوية  ال�سنة  م�سابقة  ويف 

الأحكام كامال، وكتاب عمدة الأحكام 294 حديثا ، وكتاب عمدة الأحكام 
105 اأحاديث ، وكتاب تنبيه  165 حديثا ، وكتاب الأدب من بلوغ املرام 

الأنام ب�سرح خم�سني حديثا من قواعد الإ�سالم  50 حديثا .
اإمارة  اأف�سل احللقات واملراكز على م�ستوى  كما مت خالل احلفل تكرمي 
ال�سرقية  املنطقة  م�ستوى  على  احللقات  واأف�سل  ورج��ال،  بنني  ال�سارقة 
القراآن  اأع�ساء جلان حتكيم م�سابقات  اإىل  بالإ�سافة  الو�سطى،  واملنطقة 
القا�سمي،  الرحمن  عبد  بن  �سامل  ال�سيخ  وقدم  النبوية.  وال�سنة  الكرمي 
يف ختام احلفل، الدروع التذكارية لكل من اجلهات وال�سخ�سيات الراعية 
والداعمة ملوؤ�س�سة القراآن الكرمي وال�سنة النبوية وللجائزة من املوؤ�س�سات 
العامة واخلا�سة واجلهات الإعالمية. كما تلقى رئي�س مكتب �سمو احلاكم 
اإهداء تذكاريا من موؤ�س�سة القراآن الكرمي وال�سنة تقديرا لتف�سله بت�سريف 
احلفل وتكرمي الفائزين يف هذه الدورة. ح�سر حفل تكرمي الفائزين اإىل 
جانب رئي�س مكتب �سمو احلاكم كل من: جمال الطريفي رئي�س اجلامعة 
القا�سمية، وعبد اهلل يعروف ال�سبو�سي رئي�س دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية، 
والدكتور حممد بن هويدن رئي�س املجل�س البلدي ملدينة الذيد، والدكتور 
الرحمن  عبد  �سريزاد  والدكتور  القا�سمية،  اجلامعة  مدير  اخللف  ع��واد 
اأمور  ال��ك��رمي، وع���دد م��ن العلماء واأول���ي���اء  ال��ق��راآن  ال��ع��ام ملجمع  الأم���ني 

الفائزين والأجهزة الإعالمية.

نظمته جمعية ال�سحفيني البحرينية 

ال�شحفيني الإماراتية ت�شارك يف امللتقى اخلليجي للجمعيات ال�شحفية بالبحرين 
البيان اخلتامي: �شرورة تعزيز العالقة البينية بني اجلمعيات ال�شحفية اخلليجية, وتقويتها, وزيادة جمالت التكامل يف ما بينها

•• دبي-�لفجر: 

ال�سحفيني  ج���م���ع���ي���ة  �����س����ارك����ت 
اخلليجي  امل��ل��ت��ق��ى  يف  الإم���ارات���ي���ة 
للجمعيات ال�سحفية الذي نظمته 
البحرينية  ال�سحفيني  جمعية 
 26 ال��ف��رتة م��ن  يف املنامة خ��الل 
برعاية  اجل������اري،  م���ار����س   29  -
الرميحي،  حممد  بن  علي  �سعادة 
وزي����������ر الإع��������������الم ال����ب����ح����ري����ن����ى، 
ومب�ساركة حممد احلمادي رئي�س 
ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 
الإم���ارات���ي���ة، وروؤ����س���اء ووف����ود من 
ال�سحفية  وال��ه��ي��ئ��ات  اجل��م��ع��ي��ات 

اخلليجية. 

واأو�سح البيان على تعزيز وتطوير 
ليكون  اخلليجية  ال�سحافة  اإحتاد 
لتن�سيق  ف���اع���ل���ة  م��ه��ن��ي��ة  م��ظ��ل��ة 
اخلليجية  اجل����م����ع����ي����ات  ج����ه����ود 
فيما  وال��ت��ع��اون  ال�سراكه  وتفعيل 
يف  واملهنيني  املهنة  ليخدم  بينها 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
التعاون  م��ن  م��زي��د  اإىل  وال���دع���وة 
والن��ف��ت��اح و ت��ب��ادل اخل����ربات مع 
والإعالمية  ال�سحفية  املنظمات 

الإقليمية والدولية، 
الجتماع  يف  امل�������س���ارك���ون  ورح�����ب 
ال�سحفيني  جمعية  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 
ال���ُع���م���ان���ي���ة ل���الج���ت���م���اع ال���ث���اين 
اجتماعات  م��ع  ت��زام��ن��ا  ل���الحت���اد، 

دول و�سعوب جمل�س التعاون. 
والنقا�سات خالل  �سادت احلوارات 
الإجتماعات روح الأخوة والزمالة، 
وت��ط��اب��ق��ت وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر حول 
املو�سوعات والق�سايا املطروحة.  

امللتقى  اخل���ت���ام���ي  ال���ب���ي���ان  واأك������د 
ال�سحفية  للجمعيات  اخلليجي 
ع���ل���ى ج��م��ل��ة م����ن امل���ع���ط���ي���ات ذات 
الأهمية البالغة يف ظل التحديات 
املنطقة  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة وال������ع������امل ال���ع���رب���ي 
ومبا  قاطبة،  والعامل  والإ�سالمي 
جمل�س  دول  يف  ال�������س���ح���اف���ة  اأن 

التعاون اخلليجي تلعب الدور 
قيم  ت��ر���س��ي��خ  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي 

الإع��الم يف مملكة  وا�ستقبل وزي��ر 
البحرين روؤ�ساء واأع�ساء اجلمعيات 
مبنا�سبة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال�����س��ح��ف��ي��ة 
زيارتهم ململكة البحرين للم�ساركة 
للجمعيات  اخل��ل��ي��ج��ي  امل��ل��ت��ق��ى  يف 
بجهودهم  م�������س���ي���داً  ال�����س��ح��ف��ي��ة 
وتطوير  دع����م  يف  واإ���س��ه��ام��ات��ه��م 
العمل ال�سحفي اخلليجي، موؤكداً 
اأن م�ساركتهم يف امللتقى اخلليجي 
يف  �سي�سهم  ال�سحفية  للجمعيات 
والتن�سيق  التعاون  وتعزيز  تر�سيخ 
الإع���������الم���������ي ب�������ني اجل����م����ع����ي����ات 
العمل  اآليات  وتطوير  ال�سحفية، 
تعزيز  يف  ي�����س��ه��م  مب����ا  امل�������س���رتك 
بني  التاريخية  الأخوية  العالقات 

الوحدة وتقوية اللحمة اخلليجية 
والتكاتف  وال���ت���ع���اون  وال��ت��ع��ا���س��د 
وتبيان  احلقائق على اأر�س الواقع 
ال��ب��ي��ان على ���س��رورة تعزيز  ن���ادى 
اجلمعيات  ب��ني  البينية  ال��ع��الق��ة 
وتقويتها،  اخلليجية،  ال�سحفية 
وزي������ادة جم�����الت ال��ت��ك��ام��ل يف ما 
بينها، وتكثيف الأن�سطة والربامج 
والإع����الم  ال�سحافة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
والإعالميني ب�سكل عام، و�سرورة 
اإ�ستمرار اللقاءات الدورية لروؤ�ساء 
اخلليجية  ال�سحافية  اجلمعيات 
ملناق�سة  اجلمعيات  ه��ذه  وممثلي 
كل ما ي�ستجد من اأمور وتطورات 

على م�ستوى العمل ال�سحفي. 

عمل اإعالمي خليجي م�سرتك. 
ومن جانبه قدم حممد احلمادي 
ال�سحفيني  جل���م���ع���ي���ة  ال�������س���ك���ر 
ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ع����ل����ى م����ب����ادرت����ه����ا 
الناجح  الجتماع  لهذا  وتنظيمها 
جمعيات  روؤ�������س������اء  ج���م���ع  ال�������ذي 

الحتاد الدويل لل�سحفيني املقرر 
يونيو  و4  م��اي��و   31 ب���ني  ع��ق��ده 

املقبلني. 
مملكة  اه��ت��م��ام  املجتمعون  وث��ّم��ن 
ال�ست�سافة،  ح�سن  على  البحرين 
اإ�ستعداد لدعم كل  اأب��دوه من  وما 

ا�ساد  كما  اخلليجية،  ال�سحفيني 
ب��ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��م��ع وزي���ر �سوؤون 
البحريني على الرميحي  الإعالم 
وروؤ������س�����اء اجل���م���ع���ي���ات وال�������ذي مت 
فيه احل��دي��ث ح��ول واق��ع الإعالم 

اخلليجي وحتديات امل�ستقبل. 

ملتقى التنمية الفكرية يناق�س اأحدث ال�شرتاجتيات التعليمية املتوافقة مع مناذج التعليم احلديث
•• �أبوظبي-و�م:

مركزي  يف  ممثلة  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  نظمت 
وعلى  اإفرتا�سيا  لها  التابعني  والتاأهيل  للرعاية  والعني  اأبوظبي 
لنتعلم  معاً  الإف��رتا���س��ي  الفكرية  التنمية  ملتقى  يومني  م��دى 
القادمة  للخم�سني  الهمم  اأ�سحاب  �سعار" متكني  حتت   ،2022
الأمني  احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  بح�سور  وذلك   ،"
العام للموؤ�س�سة، وكوادر املوؤ�س�سة املتخ�س�سة، اإ�سافة اإىل عدد من 
املوؤ�س�سة، ت�سمن جل�سات �سباحية  اأمور الطالب منت�سبي  اأولياء 
وور�س عمل وجل�سة ع�سف ذهني ملناق�سة اأهم الفر�س والتحديات 

يف متكني اأبنائنا من ذوي الإعاقات الذهنية.
رعاية  ومراكز  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  امللتقى  يف  �سارك 
اأ�سحاب الهمم منها جمعية المارات ملتالزمة داون، ومركز النور 
اأ�سحاب الهمم، وقرية  امل�ستقبل لتاأهيل  لرعاية املعاقني، ومركز 
�سند لتاأهيل اأ�سحاب الهمم، وجمعية همة لمهات ا�سحاب الهمم، 
، وكلية  واملدر�سة المارتية ، ومعهد جينوفا للتطوير والتدريب 

الرتبية بجامعة مطروح يف جمهورية م�سر العربية.
ويهدف ملتقى التنمية الفكرية يف دورتة الثانية العمل على اإك�ساب 
ومتكني املعلمني واأولياء الأمور باأحدث الأ�ساليب وال�سرتاجتيات 
واطالعهم على اهم املمار�سات املحلية والعاملية يف جمال الو�سائل 
وذلك  التعليمية،  العملية  يف  التكنولوجيا  وا�ستخدام  التعلمية 
اأ�سحاب  ابنائنا  تعليم  التي متكنهم من  املهارات  اك�سابهم  بهدف 
الفعلية  احل��ي��اة  متطلبات  م��ع  الذهنية  الع��اق��ة  ذوي  م��ن  الهمم 

ليكونو جزءا فعاًل باملجتمع .
واأكد �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام ملوؤ�س�سة 
اإطار توجيهات  املوؤ�س�سة تعمل يف  اأن  الهمم  العليا لأ�سحاب  زايد 
زايد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمّو  ومتابعة  وباإ�سراف  الر�سيدة،  قيادتنا 
وتتعاون  الجت���اه���ات  ك��اف��ة  يف  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اإيجاد  ه��دف  لتحقيق  املعنية  واجل��ه��ات  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  مع 

جمتمع دامج خال من احلواجز ي�سمن التمكني واحلياة الكرمية 
ال�سيا�سات  ر�سم  خالل  من  واأ�سرهم  الهمم  اأ�سحاب  لالأ�سخا�س 
ذات م�ستوى  بتمتعهم بجودة حياة  ت�سهم  التي  وابتكار اخلدمات 
وتاأكيد  الفاعلة  وامل�ساركة  املجتمعي  الدمج  اإىل  والو�سول  ع��ال 

دورهم يف التنمية.
امللتقى  ان  اأع��م��ال  افتتاح  يف  القاها  التي  الكلمة  خ��الل  واأ���س��اف 
النجاح  وق�س�س  للتجارب  وال�ستماع  املعلومات  لتبادل  فر�سة 
امللهمة وم�ساركة التحديات وتبادل املعلومات والأفكار، ل�سيما يف 
جل�سة الع�سف الذهني املدرجة �سمن اعمال امللتقى ملناق�سة اهم 
الفر�س والتحديات يف متكني ابنائنا من ذوي العاقة الذهنية يف 

اخلم�سني عاما املقبلة.
ومن ناحيتها قالت موزة القبي�سي مدير مركز اأبوظبي للرعاية 
والتاأهيل: ناق�ست اأوراق العمل التي مت طرحها خالل اليوم الأول 
مناذج  مع  املتوافقة  التعليمية  ال�سرتاجتيات  اأح��دث  امللتقى  من 
بفاعلية،  الدرا�سية  احل�سة  اأداء  ت�سمن  التي  احل��دي��ث  التعليم 
تفعيل  يف  التكنولوجيا  واأث���ر  التعليمية  الو�سائل  م��ن  واجل��دي��د 
الذكاء  واق���ع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��درا���س��ي��ة،  داخ���ل احل�س�س  ال��و���س��ائ��ل 
اأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية،  ال�سطناعي يف تعليم 
ومدى الآثار املتوقعة منه يف امل�ستقبل القريب، مع عر�س مناذج 
مبتكرة وفعالة يف تعليم وتدريب اأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقة 

الذهنية .
ومن ناحيتها قالت غبي�سة العامري مدير مركز العني للرعاية 
والتاأهيل: خالل اليوم الأول من امللتقى مت تنفيذ ور�س تدريبية 
�سملت جتربة ناجحة للمعلم يف متكني طالبه املهارات الأ�سا�سية 
بطرق حديثة ومبتكرة، وعر�س مهارات معلم اأ�سحاب الهمم للقرن 
تعاونية  بيئة  الأمر خللق  فعال مع ويل  توا�سل  بناء  واآلية   ،21
بني املعلم وويل الأمر، اإ�سافة اإىل كيفية دمج التطبيقات الذكية 
داخل احل�سة الدرا�سية ب�سكل ي�سهم يف حتقيق الأهداف الرتبوية 
. وخالل اليوم الثاين من امللتقى مت تنظيم جل�سة ع�سف ذهني 

خمتلف  من  اخل��ربة  ذوي  واملعلمني  الأق�سام  روؤ���س��اء  فيها  �سارك 
لأ�سحاب  العليا  زاي��د  ملوؤ�س�سة  التابعة  والتاهيل  الرعاية  مراكز 
الهمم على م�ستوى اإمارة اأبوظبي، ا�سافة اإىل ممثلني عن اجلهات 
امل�ساركة، وذلك ملناق�سة اأهم الفر�س والتحديات يف متكني اأبنائنا 
اوراق  املقبلة.  عاماً  اخلم�سني  خ��الل  الذهنية  الإع��اق��ة  ذوي  من 
عمل امللتقى خالل اليوم الأول منها ورقة عمل قدمتها الدكتورة 
حنان عربي ا�ست�ساري اول الأطفال حديثي الولدة حول التدخل 
الطفال  بدماغ  والتعريف  احلامل  لم  احلمل  فرتة  اثناء  املبكر 
18�سهر لتنمية خاليا الدماغ  والتدخل املبكر من الولدة لعمر 
يف اجلوانب احل�سية واحلركية والدراكية وال�سمعية، وورقة عمل 
ثانية قدمتها �سدرة املن�سوري مدير اإدارة خدمات اأ�سحاب الهمم 
مبوؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم عن التقييم املبتكر وامل�ستدام 
لال�ستعداد للخم�سني عاما القادمة ورقة عمل اخرى قدمها انور 
القطراوي مدير معهد جينوفا للتدريب عن الفح�س الوظيفي 
للدماغ تدريب الرجتاع الع�سبّي ، قدم خاللها �سرحا كاماًل حول 
ا�سحاب  مع  تطبيقة  وكيفية  الع�سبي  الرجت��اع  برنامج  تطبيق 

الهمم من ذوي العاقة الذهنية .
اأحمد  ع��ب��ادة  �سوف  ال��دك��ت��ورة  ورق��ة عمل قدمتها  ك��م مت تقدمي 
النكالوي مدر�س اأدب الأطفال عن برنامج قائم على فن احلكي 
لتنمية مهارات اأبعاد التعلم لدى الأطفال املعاقني عقليا القابلني 
للتعلم، وعر�س املهند�س حممد �سيف العريفي مدير اإدارة التاأهيل 
الزراعي واملهني مبوؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم ورقة عمل 
عن جتربة املوؤ�س�سة بالنتقال من التاهيل اىل التوظيف وتطلعات 
الثاين للملتقى مت طرح  اليوم  القادم خالل  املوؤ�س�سة باخلم�سني 
جمعة  ن���ورة  قدمتها  عمل  ورق���ة  منها  خمتلفة  عمل  اورق  ارب���ع 
لأ�سحاب  والع�سرين  احل��ادي  القرن  معلم  مهارات  حول  الكعبي 
اليافعي ممثلة عن  اأم الطالبة رملة ابو حممد  الهمم، وعر�ست 
اأولياء الأمور امل�ساركني بامللتقى جتربتها مع كرميتها وتطلعاتها 

للخم�سني عاماً القادمة.

وزارة ال�شحة تدعو املتعاملني لال�شتفادة من خدماتها 
الإلكرتونية لنظام املواليد والوفيات

•• دبي-و�م:

املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  دعت 
ج��م��ي��ع امل��ت��ع��ام��ل��ني ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
املتوفرة  الل����ك����رتون����ي����ة  ال����ق����ن����وات 
ل����ال�����س����ت����ف����ادة م�����ن ع�������دة خ����دم����ات 
�سهادات  اإ���س��دار  تت�سمن  اأ���س��ا���س��ي��ة، 
���س��ورة طبق  اأو  ال��وف��ي��ات  اأو  امل��ي��الد 
اإط��ار حر�سها  الأ�سل عنها وذلك يف 
ع��ل��ى ت�����س��ه��ي��ل وت��ب�����س��ي��ط اإج�������راءات 
املتعاملني واحل�سول على اخلدمات 
بيانات  �سجل  واإن�����س��اء  وق���ت  ب��اأ���س��رع 
الدولة. وتوفر  والوفيات يف  املواليد 
ياك"  م���ا  "مربوك  ب���اق���ة  ال��������وزارة 
امل���واط���ن���ني اجل�����دد التي  ل��ل��م��وال��ي��د 
تت�سمن احل�سول على �سهادة امليالد 
الإحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  واإر����س���ال���ه���ا 
على  للح�سول  واجل��ن�����س��ي��ة  ل��ل��ه��وي��ة 
بطاقة الهوية وجواز ال�سفر للمولود 
لإ�سافته يف خال�سة القيد وال�سجل 
ال�����س��ك��اين م���ن خ����الل ت��ق��دمي طلب 
هذه  ت�ساهم  حيث  واح���د  ال��ك��رتوين 
زي����ارات  ع���دد  تخفي�س  يف  اخل���دم���ة 
املتعاملني اإىل اجلهات احلكومية من 

فقط. واحدة  زيارة  اإىل  زيارات   7
وحت����ر�����س ال���������وزارة ع���ل���ى ال���رتوي���ج 
ظل  يف  الل����ك����رتون����ي����ة  خل���دم���ات���ه���ا 

معظم  اأمت��ت��ة  اإىل  الرامية  جهودها 
اخلدمات ورفع ن�سبة الو�سول اإليها 
لإدارة  املتعاملني  م��ن  وا�ستخدامها 
ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��ح��ي��ة ب��ال���س��اف��ة اإىل 
ن�سر الوعي بطرق واآليات اإجناز هذه 
اخلدمات ومبا يتوافق مع توجهاتها 
اإل��ك��رتون��ي��ة تقدم  ب��ت��وف��ري خ���دم���ات 
عالية  بجودة  وتتميز  م�سافة  قيمة 
وفق  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
اأف�سل املعايري العاملية بال�ستناد اإىل 

البنية التحتية الرقمية املتطورة.
ح�سني  ال�����دك�����ت�����ور  �����س����ع����ادة  واأك����������د 
امل�ساعد  الوكيل  الرند  عبدالرحمن 
توفري  اأن  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  ل��ق��ط��اع 

لت�سجيل  ال����ك����رتون����ي����ة  خ�����دم�����ات 
امل��وال��ي��د وال��وف��ي��ات ي��اأت��ي ت��واف��ق��اً مع 
اللكرتوين  للتحول  ال��وزارة  خطط 
اجلهات  مع  الربط  وتفعيل  والذكي 
اأن  اأن  اإىل  ..لفتا  املعنية  احلكومية 
املنظومة الإلكرتونية تخدم التقارير 
القرار  ملتخذي  الالزمة  الإح�سائية 
ملتابعة ومراقبة بيانات اأعداد املواليد 
والوفيات والتي تبنى عليها املوؤ�سرات 
قطاع  لتطوير  امل�ستقبلية  واخلطط 
توفري  اإىل  اإ�سافة  ال�سحية  الرعاية 
اأ�سباب  عن  دقيقة  اإح�سائية  بيانات 
الوفيات وفق معايري منظمة ال�سحة 

العاملية.
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موارد ال�شارقة تبحث تعزيز العمل التطوعي واخلريي مع اجلمعية اخلريية
•• �ل�صارقة -�لفجر:

لرت�سيخ  ج��ه��وده��ا  �سمن  بال�سارقة  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة  بحثت 
م�ساهماتها يف العمل الإن�ساين مع جمعية ال�سارقة اخلريية، تعزيز 
امل�سئولية  ودعم  التطوعية  مبادرات اجلمعية  ودعم  العمل اخلريي 
املجتمعية. جاء ذلك خالل الجتماع التن�سيقي بني اجلانبني والذي 
مار�س  �سهر  م��ن   28 الث��ن��ني  ي��وم  ل��ل��دائ��رة  الرئي�سي  باملقر  عقد 
ب��ن خ���ادم ع�سو  �سلطان  ال��دك��ت��ور ط���ارق  ���س��ع��ادة  ، بح�سور  احل���ايل 
الب�سرية،  امل���وارد  دائ���رة  رئي�س  ال�سارقة  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
و�سعادة عبداهلل �سلطان بن خادم، املدير التنفيذي جلمعية ال�سارقة 
اخل��ريي��ة، وال���س��ت��اذ ع��ب��داهلل اإب��راه��ي��م ال��زع��اب��ي م��دي��ر اإدارة �سوؤون 
الأفرع بالدائرة، وال�ستاذ علي حممد الرا�سدي، رئي�س قطاع املوارد 

من  احلا�سرين  من  وع��دد  اخل��ريي��ة،  ال�سارقة  وال�ستثماربجمعية 
اجلهتني .  ومن جانبه، اأكد �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم، 
امل�سئولية  جتاه  املبذولة  اجلهود  لكافة  الدائرة  وم�ساندة  دعم  على 

املجتمعية وكل ما يدعم العمل الإن�ساين الأ�سيل.
املمار�سة  ا�سبحا ميثالن جزءاً من  العطاء والتطوع  اأن  اىل  م�سرياً 
وحدة  تكوين  يف  بدورها  ت�سهم  التي  احلقيقية،  للمواطنة  الفعلية 
ورد  ال��ب��ذل  قيم  وت��ع��زز   ، وامل��ح��ب��ة  التعا�سد  على  مبنية  اجتماعية 
�سعادة عبداهلل �سلطان بن  ا�ساد،  .  من ناحيته  النفو�س  اجلميل يف 
للعمل  وامل�ساند  املجتمعي  بالدور  للجمعية  التنفيذي  املدير  خ��ادم، 
الن�ساين والتطوعي  الذي تقدمه موارد ال�سارقة من خالل تعاونها 
خمتلف  م��ع  ال�سارقة  جمعية  توا�سل  اأهمية  على  م��وؤك��داً  امل�ستمر، 

اجلهات واملوؤ�س�سات خلدمة جميع املحتاجني. 

مع تخفيف الإجراءات الحرتازية

امل�شلمون ي�شتقبل �شهر رم�شان يف ظّل »اجلائحة« للعام الثالث على التوايل

من مظاهر مادية. اختفى بريقها 
�ستعود  ورمب���ا  ال��وب��اء،  انت�سار  م��ع 
اأن  ن��درك  اأن  لبد  الوباء،  باختفاء 
ال�����س��وم م��در���س��ة روح���ي���ة عظيمة 
ت���رب���ي ف��ي��ن��ا م��ل��ك��ة ال����ن����ظ����ام، ويف 
جتاه  ال��رح��م��ة  م�����س��اع��ر  نف�سيتنا 
وموا�سلة  وال�����س��ع��ي��ف،  ال��ف��ق��ري 
الأرح��ام، ون��درك اأن اجلائحة قدر 
لن�سرتجع تقييم �سلوكنا وعالقتنا 
م��ع اخل��ال��ق، ول��ك��ن ه��ل تعلمنا؟ و 
القراآن  ذك��ره اهلل يف  هل نطبق ما 
مَلْ  ْن��َف��ُق��وا  اأَ َذا  اإِ ���ِذي���َن  َوالَّ ال��ك��رمي: 
وا َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك  ُي�ْسِرُفوا َومَلْ َيْقرُتُ

َقَواماً.

واأ������س�����اف ع��ب��ي��د �����س����رورة اإح���ي���اء 
و�سرورة  رم�����س��ان،  ���س��ه��ر  ���س��ع��ائ��ر 
اإق���ام���ة امل��ن��ا���س��ب��ات ال��دي��ن��ي��ة ، مع 
التي متنع  الوقائية  التدابري  اأخذ 

انت�سار املر�س يف املجتمع".
بدوره، حممد اأمون اأكد ا�ستمراره 
الحرتازية  ب���الإج���راءات  الل��ت��زام 
بفريو�س  الإ�����س����اب����ة  م����ن  خ����وف����ا 
ك�����ورون�����ا، واأن�������ه ل����ن ي��ق��ي��م ولئ����م 
الإف���ط���ار ول���ن ي�����س��ارك ب��ه��ا خارج 
احليطة  "اتباعه  م���وؤك���دا  امل���ن���زل، 
بالرغم  ال�ساأن"،  ه��ذا  يف  واحل���ذر 

من تخفيف القيود اإىل حد بعيد 
اأن مي��ر ه��ذا ال�سهر  اأم���ون  ومت��ن��ى 

عليها  ال�������س���ي���ط���رة  وا����س���ت���ط���اع���ت 
واأثبتت اأنها على وعي كامل وقدرة 
للتحديات  ال��ت�����س��دي  ع��ل��ى  ج��ب��ارة 

العاملية.
اأخ�سائي  حم���م���د  زاه�������د  وق�������ال 
اج��ت��م��اع��ي : ���س��ه��ر رم�����س��ان الذي 
من  الأول  الأ������س�����ب�����وع  يف  ي�����ب�����داأ 
الأ�سبوع  ح��ت��ى  وي�����س��ت��م��ر  ن��ي�����س��ان 
ظروف  يف  ي���اأت���ي  اأي�����ار  م���ن  الأول 
على  ال�سابقة  الأع����وام  م��ن  اأف�سل 
يف  بكورونا  امل�سابني  اأع��داد  �سعيد 
اىل  بالن�سبة  كما  العربية،  ال���دول 
انخفا�س عدد الوفيات، مع تو�سعة 

رقعة امللقحني.

وقال فهمي فايد
ال��ع��رب��ي��ة خ��ّف��ف��ت الكثري  ال��ب��ل��دان 
م����ن اإج�����������راءات احل����ج����ر، وب������داأت 
بالتح�سري لتزيني ال�سوارع ومنها 
الإج���راءات  خففت  التي  الإم����ارات 
الح�������رتازي�������ة واأق������ام������ت اخل���ي���ام 
الرم�سانية ب�سروط معينة وعلينا 
اأن نلتزم بهذه ال�سروط والتدابري 
العاملية من  وح��ذرت هيئة ال�سحة 
اإل���غ���اء الإج������راءات الح���رتازي���ة يف 
البلدان الأوربية وهذا يدل على اأن 
دراية  على  الإم���ارات  يف  امل�سوؤولني 
وتوخي  ال�سحية  بالظروف  ووعي 

احلذر من اجلائحة.

اأّك�����د اأ����س���ام���ة ع��ب��د ال���رح���م���ن  باأن 
النفحات  اأهم  �سالة الرتاويح من 
اأداوم على عملها  الرم�سانية التي 
جائحة  ب�سبب  بالتاأكيد  وت��اأث��رن��ا 
للم�ساجد  ال���ع���ودة  وق����ال  ك���ورون���ا، 
بعد تخفيف اإجراءات كورونا، اّلتي 
على  الت�سديد  يف  فقط  ه��ي  حاليا 
الروح  ع��ودة  يعني  ما  اللقاح،  اأخ��ذ 
اإج����راءات  ب��ع��د  رم�����س��ان  �سهر  اإىل 
����س���ارم���ة ات���خ���ذت���ه���ا الإم����������ارات يف 
العامني املا�سيني يف وجه اجلائحة 
القيادة  عليها.ون�سكر  لل�سيطرة 
ال�سعب  ح���م���ت  ال����ت����ي  ال���ر����س���ي���دة 
اجلائحة  ه�����ذه  م����ن  الإم������ارات������ي 

ب���خ���ري و�����س����الم وط���م���اأن���ي���ن���ة على 
اجل��م��ي��ع، وع���ن ن��ف�����س��ه ق���ال اأم���ون 
اأق����وم ب��اإح��ي��اء ال�����س��ه��ر ب��اأك��رب قدر 
التقليل  م��ع  ال��ع��ب��ادات،  م��ن  ممكن 
احليطة  واأخ��������ذ  ال������زي������ارات  م����ن 
بالرغم  كورونا"،  ج���راء  واحل����ذر 
اأع���داد الإ���س��اب��ات يف  من انخفا�س 

الآونة الأخرية يف الإمارات.
وع���ن راأي��ه��ا ق��ال��ت ال��ك��ات��ب��ة فريدة 

خلدون:
لبد اأن نعي�س رم�سان اآخر يختلف  
وال�ست�سعار  ال��ل��ه��ف��ة  ح��ي��ث  م���ن 
ونبذ  الربانية،  الإمي��ان��ي��ة  ب��روح��ه 
كل ما ي�سوه �سورته مما ا�ستحدث 

•• حتقيق : رم�صان عطا

للعام الثالث على التوايل، ي�ستقبل 
امل�سلمون حول العامل ول �سيما يف 
�سهر  والإ���س��الم��ي،  العربي  ال��ع��امل 
امل���ب���ارك يف ظ���ّل فريو�س  رم�����س��ان 
تداعيات  اإىل  اإ����س���اف���ة  ك�����ورون�����ا، 
اق����ت���������س����ادي����ة ج����������ّراء احل���������رب يف 
الفريو�س  تاأثري  اأن  ومع  اأوكرانيا، 
كان  ال�سابق  رم�����س��ان  �سهر  خ��الل 
���س��دي��دا، ل��ك��ّن اإج����راءات ه��ذا العام 
القيود  لتخفيف  ن��ظ��را  ح���ّدة  اأق���ل 
العربية  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
الآخ�������ر كما  ب��ع�����س��ه��ا  ورف���ع���ه���ا يف 
ي�ستقبل  ال��ع��امل،  دول  م��ن  العديد 
العام  ه��ذا  رم�سان  �سهر  امل�سلمون 
الأحّبة  م���ن  ال��ع��دي��د  ف���ق���دوا  وق���د 
تداعيات  و���س��ط  اجل��ائ��ح��ة،  ب�سبب 
مل تنتِه حتى ال�ساعة، مع ا�ستمرار 
ملواجهة  والتوعية  التلقيح  حملة 

الفريو�س.
ويف البداية قال هادي اجلابر:

والغفران،  ال��ت��وب��ة  �سهر  رم�����س��ان 
اإىل  للتقرب  امل�سلمون  يعمل  حيث 
عن  ف�سال  وال�سالة،  بال�سوم  اهلل 
اأيام  ال���ع���ادات الج��ت��م��اع��ّي��ة خ���الل 
الإفطار  ولئ����م  ك���اإق���ام���ة  ال�����س��وم 
اجلماعية، كما اأنه فر�سة لجتماع 
العادات  وه��ذه  وغريها.  العائالت 
الثالث  ع���ام���ه���ا  يف  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
كورونا  ظ���ل  يف  خم��ّف��ف��ة  ���س��ت��ك��ون 
تاأثرا  الأ���س��ّد  ال��ب��ل��دان  يف  �سيما  ل 
والتداعيات  ك����ورون����ا  اأزم�������ة  م����ن 
العامل  اأ���س��اب��ت  ال��ت��ي  القت�سادية 

اأجمع .

واأ����س���اف زاه���د ي��ذك��ر ب���اأن منظمة 
ال�سحة العاملية، عملت العام املا�سي 
�سرورة  اإىل  امل�سلمني  تنبيه  على 
اأخ������ذ احل���ي���ط���ة واحل��������ذر، يف ظّل 
ا�ستمرار خماطر انت�سار الفريو�س، 
تتعلق  اأ�سدرتها  اإر���س��ادات  و�سمن 
ب��امل��م��ار���س��ات ال��رم�����س��ان��ي��ة، اأّك����دت 
امل���ن���ظ���م���ة ع���ل���ى ������س�����رورة الأخ������ذ 
الواجب  البدين،  التباعد  بتدابري 
والإفطار  ال�����س��الة،  اأث��ن��اء  اتباعها 
الفعاليات  من  وغريها  اجلماعي، 

الجتماعية اأو الدينية .
امل�سابني  �����س����وم  خ�������س  وف���ي���م���ا 
اأكد  رم�����س��ان،  �سهر  يف  ب��اجل��ائ��ح��ة 

الدكتور حممد عبيد:
طبية  ن�سيحة  اأي  يوجد  "ل  باأنه 
ب�سبب  ال���������س����وم  ب����ع����دم  ت���و����س���ي 
اأما بالن�سبة للم�سابني  الفريو�س. 
حالة،  لكل  ي��ع��ود  ف��ه��ذا  باجلائحة 
املتابعة  املري�س  على  يجب  وعليه 
م����ع ط��ب��ي��ب خم��ت�����س وه�����و ال����ذي 

يحدد حالته ال�سحية."
ب�����دوره�����ا، خ���ب���رية ال���ت���غ���ذي���ة رمي 
الأيوبي ن�سحت:  "بعدم الكثار من 
الأكل غري ال�سحي يف هذا ال�سهر، 
ال�سّحية  ال��وج��ب��ات  لتناول  ودع��ت 
وال�سحور،  الفطور  فرتتي  خ��الل 
وات����ب����اع الإج���������راءات الح����رتازي����ة 
املوائد  على  التجمعات  وتخفيف 
الرم�سانية والعزومات بني الأ�سر 
، واحلر�س على لب�س الكمامات يف 
ال�سوائل  و�سرب   ، املغلقة  الأم��اك��ن 
تلك  ع��ن  اجل�سم  لتعوي�س  بكرة 
ال�سيام  فرتة  خالل  خ�سرها  التي 

بالنهار".

اجلائحة من  احلذر  وتوخي  ال�سحية  بالظروف  ووعي  دراية  على  الإمارات  يف  امل�سوؤولون  فايد:  • فهمي 
كورونا جراء  واحلذر  احليطة  واأخذ  الزيارات  من  التقليل  مع  بالعبادات،  ال�سهر  اإحياء  اأمون:  • حممد 

كورونا ظل  يف  خمّففة  �ستكون  الثالث  عامها  يف  الرم�سانية  العادات  اجلابر:  • هادي 
الوباء انت�سار  مع  بريقه  اختفى  زمان  اأيام  عن  اآخر  رم�سان  نعي�ش  خلدون:  • فريدة 

العاملية للتحديات  للت�سدي  جبارة  قدرة  لها  اأن  اأثبتت  الر�سيدة  القيادة  الرحمن:  عبد  • اأ�سامة 
بكورونا امل�سابني  اأعداد  �سعيد  على  ال�سابقة  الأعوام  من  اأف�سل  ظروف  يف  ياأتي  حممد:  • زاهد 

الفريو�ش ب�سبب  ال�سوم  بعدم  تو�سي  طبية  ن�سيحة  اأي  يوجد  ل  عبيد:  • حممد 
الرم�سانية املوائد  على  التجمعات  وتخفيف  الحرتازية  الإجراءات  اتباع  الأيوبي:  • رمي 

تريندز وكلية اأبوظبي لالإدارة يوقعان اتفاقية تعاون بحثي
•• �بوظبي-�لفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  "مركز  وّق����ع   
تعاون  ات��ف��اق��ي��ة  وال�ست�سارات" 
اأبوظبي  "كلية  م����ع  م�������س���رتك 
لالإدارة" بهدف التعاون يف املجالت 
والق�سايا  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
التي  امل�������س���رتك  اله����ت����م����ام  ذات 
ال�سرتاتيجية  الأه�����داف  ت��خ��دم 
ن�سر  للجانبني، ومبا يعزز فر�س 
�سناع  ويخدم  ال�سحيحة  املعرفة 

القرار واملهتمني. 
مركز  ج��ان��ب  م��ن  التفاقية  وق��ع 
حممد  ال����دك����ت����ور  "تريندز" 
التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل 
جانب  م��ن  وقعها  فيما  للمركز، 
الأ�ستاذ  لالإدارة"  اأبوظبي  "كلية 

اأبوظبي  ك��ل��ي��ة  اإمي�������ان  م�����وؤك�����داً 
لالإدارة باأهمية التعاون وال�سراكة 
لتبادل  ال�����رائ�����دة  اجل����ه����ات  م����ع 

اخلربات. 
هذه  ت��وق��ي��ع  "اإن  ق���ائ���اًل:  وت���اب���ع 
اإطار حر�سنا  يندرج يف  التفاقية 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
م�ستويات  اأعلى  لتوفري  الر�سيدة 
الربامج التعليمية لدعم الطالب 
وت�سجيعهم بكل الو�سائل العلمية 
عالياً  نثمن  اأن��ن��ا  كما  والعملية. 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  "مركز  ج��ه��ود 
وال�ست�سارات" البحثية والعلمية، 
املتميزة،  اإ����س���دارات���ه  وم�����س��ت��وى 
وم�����س��اع��ي��ه اجل�������ادة ل��ن�����س��ر فكر 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س والأُخ�������ّوة 

الإن�سانية".

والباحثني  اخل���������رباء  وت�����ب�����ادل 
وال�ستفادة من خرباتهم، والتعاون 
يف جمال اإقامة وتنظيم الفعاليات 
املوؤمترات،  ذلك  امل�سرتكة، مبا يف 
النقا�سية،  واحل��ل��ق��ات  وال���ن���دوات، 
وور��������س ال���ع���م���ل، وامل���ح���ا����س���رات، 
وتبادل الإ�سدارات التي ي�سدرها 
قواعد  من  وال�ستفادة  الطرفان، 
والبحوث  وامل��ع��ل��وم��ات،  البيانات، 
امل���ت���اح���ة ل��دي��ه��م��ا، وال���ت���ع���اون يف 
من  املختلفة  ال��ت��دري��ب  جم���الت 

خالل تنفيذ الربامج التدريبية.
عبداهلل  حممد  الدكتور  واأو���س��ح 
"كلية  م����ع  ال���ت���ع���اون  اأن  ال���ع���ل���ي 
اأبوظبي لالإدارة" جاء من منطلق 
تعزيز  ع��ل��ى  "تريندز"  ح���ر����س 
الوطنية،  املوؤ�س�سات  مع  �سراكاته 

رئي�س  اأبونعمة  عبداهلل  الدكتور 
التفاقية  توقيع  وي��اأت��ي  الكلية. 
"كلية  م����ق����ر  يف  ج�������رى  ال���������ذي 
على  ت��اأك��ي��داً  لالإدارة"،  اأب��وظ��ب��ي 
ال��رواب��ط ب��ني ال��ط��رف��ني وتكامل 
العلمي والأكادميي،  اأدوار البحث 
القاعدة  ت���و����س���ي���ع  اإىل  و����س���ع���ي���اً 
املعرفية وال�ستفادة من اخلربات 
ل�سبل  وتعزيزاً  لديهما،  املرتاكمة 
بينهما،  فيما  والتن�سيق  التعاون 
ا�سرتاتيجياتهما  ي����خ����دم  مب����ا 
وي��ح��ق��ق اأه��داف��ه��م��ا امل�����س��رتك��ة يف 

املجالت العلمية والبحثية.
التعاون  الت���ف���اق���ي���ة،  وت��ت�����س��م��ن 
امل�سرتكة،  ال��ب��ح��وث  جم����الت  يف 
وا�����س����ت����ط����الع����ات ال�����������راأي ال���ع���ام 
والتطبيقية،  امليدانية  والبحوث 

وتوظيف هذه ال�سراكات يف خدمة 
واجلاد،  الر�سني  العلمي  البحث 
مع  للتعاون  �سعادته  ع��ن  ُم��ع��رب��اً 
اإدارية  قيمة  ت�سكله من  ملا  الكلية 
الإمارات  دولة  يف  عريقة  وبحثية 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وامل���ن���ط���ق���ة يف 
الأكادميي  التعليم  توفري  جم��ال 
اأجيال  اإع��داد  اإىل  الهادف  واملهني 

قادرة ومتمكنة.
ومن جانبه اأعرب الأ�ستاذ الدكتور 
"كلية  رئي�س  نعمة،  اأب���و  ع��ب��داهلل 
�سعادته  ع��ن  لالإدارة"،  اأب��وظ��ب��ي 
"تريندز"  م��رك��ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اليوم  املوقعة  التفاقية  اإن  وق��ال 
موا�سلة  اإمكانية  للكلية  �ستتيح 
يف  ال��ف��ري��دة  ملنهجيتها  تقدميها 
العلمي؛  والبحث  التعليم  جم��ال 

تخدم  ال��ت��ي  العلمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
الب�سري  امل�������ال  راأ����������س  ت���ط���وي���ر 
ودولة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  وتنميته 

لالإدارة"  اأب��وظ��ب��ي  "كلية  وُت��ع��د 
اإح�����دى م��وؤ���س�����س��ات غ��رف��ة جتارة 
و����س���ن���اع���ة اأب����وظ����ب����ي، وه�����ي من 

الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، من 
خالل توفري جمموعة من برامج 

الدرا�سات العليا املتخ�س�سة.
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اأخبـار الإمـارات
برنامج خليفة للتمكني »اأقدر« يكرم الفائزين مب�شابقة  اإك�شبو بعيوين للت�شوير الفوتوغرايف

•• دبي-و�م:

كرم برنامج خليفة للتمكني "اأقدر" الفائزين مب�سابقة " اإك�سبو بعيوين 
بجناح  فزعة  يف  الأول  اأم�س  اأقيم  حفل  الفوتوغرايف" �سمن  للت�سوير 
م�سابقات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  وه���ي  دب���ي   2020 باإك�سبو  الإم�����ارات 
من  اإك�سبو  رواد  منح  بغية  العاملية  اأق���در  قمة  اأطلقتها  التي  الت�سوير 
املواطنة  م�سمون  لعك�س  حقيقية  فر�سة  الفوتوغرايف  الت�سوير  ه��واة 

الإيجابية العاملية.
و�سارك بامل�سابقة التي ُنظمت بتعاون وثيق مع جائزة حمدان بن حممد 
العربية،  جيوغرافيك  نا�سيونال  وجملة  ال�سوئي  للت�سوير  را�سد  بن 
نحو 2272 م�سرتكا من مواطني ومقيمي الدولة وزوار احلدث العاملي 

الكبري " اإك�سبو 2020 دبي ".
وت�سمن احلفل عر�سا مرئيا عن جمريات م�سابقة " اإك�سبو بعيوين " ثم 
مت تكرمي الفائزين ال�ستة الأوائل، ثالثة منهم حتت حمور "روح اإك�سبو 
 7 10 الآف والأخري  األف درهم والثاين   15 الأول  الفائز  نال  " حيث 
الآف كما توج ثالثة فائزين يف حمور " البداع املعماري ، اإذ بلغت قيمة 
اجلائزة الأوىل 8 اآلآف والثانية 6 اآلف والثالثة 4 الآف . " وقال املقدم 
"اأقدر" "  للتمكني  خليفة  لربنامج  العام  املن�سق  الكتبي  ح��ارب  �سلطان 
تتوا�سل مبادرات برنامج خليفة للتمكني " اأقدر" وتتنوع لتواكب م�سرية 
البداع والإجنازات الإماراتية، ومع هذا احلدث العاملي الذي جمع العامل 
يف قلب دبي ، جاءت م�سابقة " اإك�سبو بعيوين" ليعرب فيها زائرو احلدث 

عن راأيهم وت�سوراتهم ب�سورة اإبداعية وخالقة.

واأكد احلر�س على ا�ستمرار نوعية مبادرات الربنامج مبا يعزز ح�سوره 
وم�ساركته يف جهود متكني املجتمع الإماراتي يف تعزيز املواطنة الإيجابية 
امل�ستقبل  مواجهة  م��ن  ليتمكنوا  ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية  العاملية 
الأكر  الإم��ارات  ر�سم مالمح م�ستقبل  وحتدياته وي�سهموا بدورهم يف 
لوحة  ر�سموا  ممن  املبدعني  ه��وؤلء  نكرم  اليوم  اننا   : واأ���س��اف  اإ�سراقا. 
ودوره  دب��ي   2020 اإك�سبو  وروع��ة  وجمال  مكانة  للعامل  تنقل  اإبداعية 
احل�ساري واحليوي يف التقاء ثقافات ال�سعوب والتوا�سل العاملي وكانت 

املناف�سة بني املت�سابقني فر�سه ابراز املواهب واكت�سافها .
للجائزة  العام  الأم��ني  ثالث  بن  الإم��ارات��ي علي خليفة  الباحث  واأع��رب 
عن فخره بالتعاون مع قمة اأقدر العاملية وجملة نا�سيونال جيوغرافيك 
الرائدة، وا�سفا اإياها بامل�سابقة الفكرية والفل�سفية قبل اأن تكون ب�سرية 

ره باإطار فوتوغرايف. واأ�سار اأنه عرب "هيبا" نود لفت نظر جمتمعات  ُموؤَطّ
املبدعني حول العامل، لقوة التاأثري املتزايدة لالأعمال الإبداعية العابرة 
ل�سناعة  الداعمة  املواقف  وت�سكيل  العام  ال��راأي  اجتاهات  على  للقارات، 
م�ستقبٍل اأف�سل لالأجيال ال�ساعدة، ونهيُب بكل املبدعني ا�ستدامة العمل 
"توا�سل  اإك�سبو  �سعار  وليكن  جمعاء،  الب�سرية  خلدمة  املنهج  هذا  على 

العقول ل�سنع املُ�ستقبل" م�سدر اإلهام دائم.
وبدوره قال ح�سني املو�سوي، رئي�س حترير جملة نا�سيونال جيوغرافيك 
العربية بالإنابة " �ُسعدنا بامل�ساركات الفوتوغرافية الواردة وابتهجنا اأكر 
بتحقيق امل�سابقة الفوتوغرافية "اإك�سبو بعيوين" لأهدافها عرب عنوانها 
يجمع  العاملية، يف حدث  الإيجابية  املواطنة  الذي يربز مفهوم  الالفت 

الب�سرية حتت �سقف واحد وعلى اأر�س واحدة: اإك�سبو 2020 دبي. 

الأمني العام للمكتب الدويل للمعار�س م�شيدا بالنجاح املبهر لإك�شبو 2020 : رمز نبيل لل�شمود والتفاوؤل

احتفال الهند بيومها الوطني يختتم احتفالت الأيام الوطنية يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي -و�م:

اأكد معايل دمييرتي كريِكنتز�س، الأمني العام للمكتب الدويل للمعار�س، 
�سكل  دبي   2020 اإك�سبو  اأن  الدولية  اإك�سبو  امل�سرفة على معار�س  الهيئة 
الطريق نحو  امل�ساركني  اأ�ساء جلميع  والتفاوؤل حيث  لل�سمود  نبياًل  رمزاً 

�سنع م�ستقبل اأف�سل.
واأ�ساد معاليه بالنجاح املبهر لإك�سبو 2020 دبي الن�سخة الأوىل من اإك�سبو 
الدويل التي ُتقام يف املنطقة. وو�سف كيف وّحد املنظمون، والدول امل�ساركة 
البالغ عددها 192 دولة، وطيف من غريها من اجلهات املعنية جهودهم، 
الحتفال  ه��ذا  اإق��ام��ة  طريق  اعرت�ست  التي  التحديات  معاجلة  اأج��ل  من 
واأ�ساد  اأ�سهر يف خ�سم جائحة كوفيد19-.  �ستة  املمتد على مدار  ال�سخم 
اليوم  دب��ي   2020 اإك�سبو  خ��ت��ام  حفل  مبنا�سبة  �سحفية  ت�سريحات  يف 
2020 دبي ومن كافة فرق  اإك�سبو  ُبذلت يف موقع  التي  الهائلة  باجلهود 
العمل. وحول تطور معار�س اك�سبو الدولية منذ العام 1851 .. قال : " 
عندما نعيد التفكري يف �سبب انطالق هذه الفعاليات، نرى اأنها كانت و�سيلة 
متّكن العامل باأ�سره وبلدانه من ا�ستعرا�س اأحدث ابتكاراتها وكانت الثورة 
ال�سناعية قد حدثت، ولذلك كان كل ما يف الأمر هو ا�ستعرا�س كيف يجري 
الفرتة فرتكز معار�س  لتلك  اليوم هو تطّور  نراه  ما  لكن  العامل  ت�سنيع 
التي  والآل��ي��ة  معا  ال��ن��ا���س  جمع  طريقة  على  ب�سدة  الآن  ال��دول��ي��ة  اإك�سبو 

اأ�سباب  �سببا مهما من  اأن ذلك يعد  واأ�ساف   ." ميكننا بها توحيد جهودنا 
تاأثري اإك�سبو 2020 دبي فهو بالفعل جمع 192 دولة معا من اأجل خري 

الب�سرية.
وحول تبني الن�سخة احلالية من اإك�سبو الدويل �سيا�سة "جناح لكل دولة" 
.. اأكد اأنه حماولة مبِهرة ملنح كل دولة فر�سة لإي�سال �سوتها بالفعل وهذا 
بالتعبري عن هويتهم،  للجميع  ال�سماح  2020 عرب  اإك�سبو  املهم فعال يف 
اأن���ه ميثل الآخ���ر اأم���ام اجل��م��ه��ور.  وتابع  ولي�س حم��اول��ة ع��ر���س م��ا نظن 
نف�سها وكيف ركزت  ال��دول  بالفعل هو م�ساهدة كيف مثلت  ي�سّرنا  " ما   :
ب�سدة على اجلزء الذي يهّمها من هذا املو�سوع، وهذه حال جميع البلدان، 
مهما كان حجمها اأو عدد �سكانها اأو ناجتها الإجمايل املحلي. ومهما تكن 
الذي يت�سل  امل�ستقبل  الب�سرية، ويف  تاأدية دور يف م�ستقبل  هويتنا، ميكننا 
به بع�سنا مع بع�س والذي ن�ستطيع فيه العي�س معا على نحو م�ستدام. لذا 
�سعدُت للغاية بروؤية كيف اجتمعت هذه الدول معا يف �سبيل ذلك ".  وعن 
الدولية  اإك�سبو  ملعار�س  جديدة  معايري  ار�ساء  يف  دبي   2020 اإك�سبو  دور 
جديدة  معايري  ار���س��اء  يف  جن��ح  دب��ي   2020 اإك�سبو  ان  اأك��د   .. امل�ستقبلية 
رغم التحديات يف اإك�سبو 2025 باليابان و�سيتوا�سل العمل و�سيظهر هذا 

الإرث يف ن�سخة اأو�ساكا.
وحول التحديات التي واجهها اإك�سبو 2020 دبي .. قال معايل دمييرتي 
اإك�سبو ال��دويل، فاإننا مل  170 عاما من تاريخ  " على مدى  كريِكنتز�س : 

ن�سطر اأبدا اإىل التعامل مع مثل هذه العقبات وبكل �سراحة، فاإن الف�سل 
يعود للجميع يف القرارات التي مت اتخاذها فعندما ت�سمع اأن اإك�سبو 2020 
دبي يتمحور حول الت�سامن والأخوة، جتد ذلك متج�ّسدا بالفعل يف كيفية 
تغلبنا على هذه العقبات، عرب تكييف القوانني، وتاأجيل احلدث الدويل ملدة 

عام" .
واأكد معاليه اأن كل الإجنازات كانت نتيجة العمل اجلماعي وقد متكن املكتب 
الدويل للمعار�س والدول الأع�ساء فيه ودولة الإمارات ودبي واجلميع هنا 
ُو�سعت يف عامل ما قبل  التي  التوقعات  املوقع، من حتقيق ذلك وتلبية  يف 

كوفيد19-. وهذا اأمر مذهل.
باملنطقة  الهتمام  من  الكثري  �سيوّلد  دب��ي   2020 اإك�سبو  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ويف جميع اأنحاء اأفريقيا اأي�سا و لقد لحظت الكثري من الهتمام بكيفية 
البدء يف تنظيم مثل هذا احلدث يف اأجزاء اأخرى من العامل لذلك اأتطلع 
قائمة  على  ذل��ك  تاأثري  ملعرفة  القادمة  الع�سر  اإىل  اخلم�س  ال�سنوات  اإىل 

الرت�سيحات امل�ستقبلية.
الواقع  اإن  ق���ال   .. دب���ي   2020 لإك�����س��ب��و  الف��رتا���س��ي��ة  ال���زي���ارات  وح���ول 
الفرتا�سي والواقع املعزز ُيعتربان ُمكملنَي لتجربة الزائر واأنا �سعيد لأن 
197 مليون �سخ�س اطلعوا على ما كان يحدث هنا، لإعطائهم ملحة عما قد 
فاتهم، لأن هذه اأحداث حمدودة الزمن، ت�ستمر ل�ستة اأ�سهر فقط. ولذلك 

كلما متكنت من معرفة املزيد عن احلدث الدويل، كان ذلك اأف�سل.

وعن دور اإك�سبو 2020 دبي يف تغيري مفهوم اك�سبو الدويل .. اأو�سح اأن ما 
د ت�سورا ملا اأراد اإك�سبو 2020 دبي تطبيقه، ولقد قامت  جرى اإجنازه ُيج�سِّ
جميع الدول امل�ساركة يف هذا احلدث الدويل البالغ عددها 192 دولة بعمل 

مذهل بوجودها هنا.
"�سكرا   : .. قال  2020 دبي  اإك�سبو  وعن ر�سالته لكل من �ساهم يف جناح 
لكم .. لي�ست كافية و ل اأ�ستطيع اأن اأتخيل اجلهود الهائلة التي ُبذلت هنا 

يف هذا املوقع".
اإذ  – قيادة و�سعبا،  الإم���ارات  " اأع��رب عن جزيل امتناين لدولة   : واأ�ساف 
اأر�ست بروتوكولت �سالمة مل يتخيلها اأحد يف املا�سي.. ولدي الآن ت�سوراً 
اأن  راأي��ي  ويف  امل�ستقبلية  العاملية  اإك�سبو  معار�س  يف  حدوثه  اأود  ملا  ج��دي��داً 
احلدث الدويل قد اأحدث تغيرياً يف حياة الكثري من النا�س من �ستى اأرجاء 

العامل وخا�سة اأولئك الذين تتكرر م�ساركة دولهم يف معار�س اإك�سبو".
واأكد معاليه : " اأنه منذ اللحظة التي تلقى فيها "املكتب الدويل للمعار�س" 
خطاب الرت�سيح، ونحن نرى اأن اإك�سبو 2020 دبي هو م�سعى جريء جلب 
معه طاقة جديدة، واأفكارا م�ستحدثة، واأمناطا مبتكرة من التعاون وبعد ما 
يقرب من 10 �سنوات، ومع هذا الرقم القيا�سي املتمثل يف م�ساركة 192 
دولة خا�ست معا رحلة جماعية، فاإن هذا الحتفال الوا�سح للعيان بالتقدم 
العنان  اإط��الق  القدرة على  الأم��ل والتعاون لديهما  اأن  الب�سري دليل على 

خلري ما يف الإن�سانية".

•• دبي-و�م:

�سهدت �ساحة الو�سل، القلب الناب�س لإك�سبو 2020 دبي، اأم�س الأول، 
احتفلت جمهورية  امل�ساركة، حيث  للدول  الوطنية  الأي��ام  احتفالت  اآخر 
بح�سور  باحتفال مهيب  دب��ي،   2020 اإك�سبو  الوطني يف  بيومها  الهند 
اأعداد غفرية من الزوار، وعقدت املرا�سم الر�سمية لرفع علمي الدولتني 
وعزف الن�سيد الوطني لكليهما متبوعا بالكلمات الرتحيبية، ومت تقدمي 

عر�س فني ثقايف مبهر اأثار اإعجاب الزوار.
اأقيم الحتفال الر�سمي بح�سور معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
ومعايل  دب��ي،  لإك�سبو2020  العام  واملفو�س  والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر 
والأغذية  امل�ستهلك  و���س��وؤون  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  غ��وي��ال،  بيو�س 

والتوزيع العام واملن�سوجات الهندي، يرافقه وفد رفيع امل�ستوى.
" اإن��ه لفخر عظيم لنا  وق��ال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك يف كلمته : 

خالل  من  امل�سرفة  ال�سورة  بهذه  الوطنية  بالأيام  احتفالتنا  نختتم  اأن 
جناح  ي�ستعر�س  ال�سديقة.  الهند  جلمهورية  الوطني  باليوم  الحتفال 
جمالت  يف  متقدمة  تكنولوجية  اجن��ازات  من  الدولة  حققته  ما  الهند 
كما  ال�سطناعي،  وال��ذك��اء  الذكية  وامل��دن  الف�ساء  وا�ستك�ساف  البتكار 

ي�سلط ال�سوء على ريادة الهند يف �ستى امليادين ".
واأ�ساف : " تربطنا بالهند عالقات ثنائية طويلة الأمد، ونوؤكد اأننا نظل 
احلكومي  القطاعني  م�ستوى  على  تعاوننا  �ُسُبل  تنويع  على  حري�سني 

واخلا�س، وذلك يف خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك لبلدينا".
من جهنه قال معايل بيو�س غويال - الذي عرب عن �سعادته بتبقي 25 
عاما فقط على احتفال الهند بعيد ا�ستقاللها املائة - : " نتمنى اأن نرى 
كل طفل من اأطفالنا وهو يحظى مب�ستقبل جيد وم�سرق اأمامه، ونرغب 
امل�ستويات  اأعلى  وف��ق  ال�سحية  والرعاية  التعليم  توفري  من  التمكن  يف 

لأبنائنا وبناتنا مع فتح كافة الفر�س اأمامهم للنمو والزدهار".

الأوىل  فللمرة  التاريخ،  ب�سنع  قمنا  املا�سي  الأ�سبوع  " خ��الل  واأ���س��اف: 
 1470/ دولر  مليار   400 قيمتها  تبلغ  ب�سائع  ت�سدير  م��ن  متكنا 
اأن ���س��ادرات��ن��ا م��ن اخلدمات  مليار دره���م/ خ��الل ع��ام واح���د ف��ق��ط، كما 
250 مليار دولر  ال�  ب��اأن تتجاوز قيمتها  املطرد، وناأمل  النمو  اآخ��ذة يف 
اليوم على  اأننا  اأعتقد  العام احل��ايل،  /918.259 مليار دره��م/ خالل 
فر�سة  وه��ي  ال��ق��ادم��ة،  ال�سنوات  خ��الل  والتنمية  النمو  حتقيق  عتبات 
اأنه  متاأكد  ف��اأن��ا   ، الإم����ارات  دول��ة  م��ن  وامل�ستثمرين  ال�سركات  لج��ت��ذاب 
الوقت  هو  هذا  ف��اإن  الهند،  بها  تتمتع  التي  والثقة  املعقولة  التكلفة  مع 
الهند،  ال�سحيح لال�ستثمار يف  الوقت  الهند، وهو  للتواجد يف  ال�سحيح 
وك�سركاء، ميكننا �سمان امل�ستقبل القت�سادي لكلينا، وتقوية �سراكتنا يف 

عامل ما بعد كوفيد19-".
وبعد الحتفال الر�سمي، قدمت املطربة الهندية كافيتا كري�سنامورثي، 
لالأغنيات  الكال�سيكية  النغمات  لالأ�سماع  اأع��ادت  مميزة  اأغ��ان  جمموعة 

الهندية املحبوبة وقدم �سوبرامانيام، عازف كمان وملحن وقائد مو�سيقى 
واملو�سيقى  الكال�سيكية  كارناتيك  مو�سيقى  تقاليد  على  ت��درب  هندي، 
واأ�سدر  حل�سابه،  ت�سجيل   200 من  اأك��ر  ولديه  الغربية،  الكال�سيكية 
العديد من الألبومات املنفردة وال�سيمفونيات، بتقدمي عر�س مو�سيقي 

�ساحر.
يقع جناح الهند يف منطقة الفر�س، ويعد واحدا من اأكرب اأجنحة الدول 
من حيث امل�ساحة، وكذلك من حيث ا�ستقبال الزوار، حيث ا�ستقبل اأكر 
التي متتاز  الهند  اأنحاء  كافة  بوتقة متثل  ويعد  زائ��ر،  مليون   1.7 من 
بتنوعها الكبري، حيث يقدم معرو�سات من كافة الأقاليم الهندية الغنية 
برتاثها واملتنوعة بثقافتها وفنونها، كما يعر�س الإجنازات التي حتققت 
4 طوابق  املكون من  الهائل  الهند  وي�ستعر�س جناح  عاما،   75 اآخ��ر  يف 
وي�سكل مزيجا من الأيروفيدا واليوجا وبرنامج الف�ساء، اقت�ساد الهند 

ال�سريع النمو الذي قوامه 2.5 تريليون دولر اأمريكي.

جتارب عاملية رائدة ميكن جت�سيدها، وتو�سيات ت�سهم بالرتقاء بال�سناعات

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ينظم ندوة ال�شناعات الثقافية من النظرية اإىل التطبيق

ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة- اأح�����وال 
يف  ال�سينية  التجربة  وتفا�سيل 
والتي  الثقافية  ال�سناعات  تنمية 
الدخل  م�������س���ادر  اأح�����د  اأ���س��ب��ح��ت 
ل��ل�����س��ني، و�سرح  امل��ه��م��ة  ال��ق��وم��ي 

�سبل ال�ستفادة منها عربياً.
وركز ال�سعيد يف مفهوم ال�سناعات 
مراحل  ويف  ال�سني،  يف  الثقافية 
حتليل  اإىل  ع��م��د  ث���م  ت���ط���وره���ا، 
الو�سع الراهن حلجم تطور �سوق 
وال�سناعات  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
النهج  اإىل  م�����س��رياً  ال�����س��ل��ة،  ذات 
الرئي�سي لتعزيز تنمية ال�سناعات 
املوؤثرة  والعوامل  هناك،  الثقافية 

الدعم  ق�����دم  وق�����د  ال�������س���ن���اع���ات، 
للرائدات يف ال�سناعات التقليدية 
– رحمه اهلل- ي�سجعهن يف  وك��ان 

جميع املنا�سبات.
ورك����زت خ��ب��رية ال����رتاث واحلرف 
الذي  ال��ه��ام   ال���دور  يف  التقليدية 
الثقافية  ال�������س���ن���اع���ات  ت���ل���ع���ب���ه 
الأجندة  على  الإيجابي  وتاأثريها 
حيث  والجتماعية،  القت�سادية 
القطاعات  اأ���س��رع  م��ن  تعترب  اأن��ه��ا 
اعتمادها  م��ع  من���واً  الق��ت�����س��ادي��ة 
الفريدة واملتجددة يف  امل��وارد  على 
ال���رتاث واحلرف  جميع جم��الت 
اأهمية  اإىل  م�������س���رية  ال����ي����دوي����ة؛ 

زجاجها  �سمم  ال��ت��ي  ب��احل��اف��الت 
بال�سوت  ال���راك���ب  ي�����س��ع��ر  ب��ح��ي��ث 
رحاب  يف  يتجول  وكاأنه  وال�سورة 
احل�����س��ارة ال��روم��ان��ي��ة ق��ب��ل مئات 
اأن  اإىل  ال��ت��داوي  واأ���س��ار  ال�سنني، 
تطويراً  اإل  لي�ست  التجربة   هذه 
الذي  وال�سوء"  "ال�سوت  مل�سروع 
القدمية،  امل�سرية  الآث���ار  يخ�ّس 
وق���د ب��ل��غ ه���ذا امل�����س��روع ذروت����ه يف 
�ستينيات القرن املا�سي؛ اإذ طبقت 
الهرم،  �سطح  الخ��رتاع على  ذلك 
النا�س  اهتمام  على  ا�ستحوذ  وق��د 

حينذاك.
امل�سروع  اأن  اإىل  ال��ت��داوي  وي�سري 

ال�سوء  و����س���ل���ط���وا  الإي����ط����ال����ي����ة، 
دولة  ال���ذي حققته  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى 

الإمارات يف هذا املجال. 
دروي�س  ���س��اف��ي��ة  ال�����س��ي��دة  ث��م��ن��ت 
القبي�سي، خبرية الرتاث واحلرف 
الت�سجيع  الإم���ارات  يف  التقليدية 
الذي  الكبري  واله��ت��م��ام  امل�ستمر 
دولة  ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  توليه 
الثقافية  ل��ل�����س��ن��اع��ات  الإم�������ارات 
هذا  اأن  اإىل  م�سرية  وللحرفيني، 
ل��ي�����س ح��دي��ث��اً يف دولة  اله���ت���م���ام 
اإذ كان املوؤ�س�س والباين  الإمارات؛ 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
بهذه  مهتماً  ث��راه-  اهلل  – طيب 

يف تطورها، ويف حماولة لتج�سيد 
وطننا  يف  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال���ت���ج���رب���ة 
�سبل  اإىل  ال�سعيد  تطرق  العربي؛ 
تاأطري �سناعاتنا الثقافية العربية 
واإمكانية حتولها اإىل م�سدر دخل 

وفخر يف الوقت ذاته.
التداوي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  وق����دم 
وخبري  امل���������س����ري  م����������وؤرخ  وه�������و 
عر�ساً  اإيطاليا  يف  مقيم  متاحف 
�سركة  ت��ب��ن��ت��ه  اإي����ط����ايل  مل�������س���روع 
منذ  الإي��ط��ال��ي��ة  )اأر�سينال23( 
خم�سة اأعوام، ت�سافر فيه الرتاث 
التقنيات  اأك������ر  م����ع  الإي�����ط�����ايل 
امل�سروع  ه����ذا  وي��ت��م��ث��ل  ح����داث����ة، 

احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��واك��ب��ة 
الرقمية،  ال��ث��ورة  بركب  واللحاق 
لالبتكار  اأدوات�������ه�������ا  وت�������س���خ���ري 
واحلفاظ على ال�سناعات الثقافية 
وت��ط��وي��ره��ا ون��ق��ل��ه��ا ل��الأج��ي��ال يف 
ال�سناعات  اأن  اأبهى �سورة، وبينت 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والإب���داع���ي���ة ق��د تركت 
الن�سيج  تقوية  الإيجابي يف  اأثرها 
الجتماعي وتعزيز التبادل املعريف 
املجتمع،  م��ك��ون��ات  ب��ني  وال��ث��ق��ايف 
امل��وروث الثقايف  ويف احلفاظ على 
الدكتور  وا�ستعر�س  والإب���داع���ي. 
ال�����س��ع��ي��د م��وؤ���س�����س ومدير  اأح���م���د 
احلكمة  ب����ي����ت  جم����م����وع����ة  ع�������ام 

•• �بوظبي-�لفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  نظم 
اإط����ار مو�سمه  ال��ث��ان��ي��ة يف  ن��دوت��ه 
ب�����ع�����ن�����وان:   2022 ال������ث������ق������ايف 
"ال�سناعات الثقافية من النظرية 
اإىل التطبيق" ملا لها من اأهمية يف 
حفظ الهوية الوطنية، وبو�سفها 
ال�سعوب  ث��ق��اف��ة  م���ن  م��ه��م  ج����زء 
الدخل  واأحد م�سادر  واقت�سادها، 
لالإبداع،  داع��م��ة  وه���ي  ال��ق��وم��ي، 
ولها قيمة مادية ومعنوية كبرية، 
ويتوجب غر�س مبادئها يف نفو�س 
الأجيال،  ع��رب  وتناقلها  ال��ن�����سء، 
وق����د غ����دت ال������دول امل��ت��ق��دم��ة يف 
ال���ع���امل ت�����س��ن��ف م���ردوده���ا �سمن 

موؤ�سرات الدخل الوطني. 
وق��د اأك���دت ال��ن��دوة -ال��ت��ي اأداره���ا 
اإدارة  مدير  املطريي  حمد  ال�سيد 
واملكتبة  الأر���س��ي��ف  الأر���س��ي��ف��ات يف 
الإم��������ارات  دول������ة  اأن  ال���وط���ن���ي���ة- 
ال�سناعات  تويل  املتحدة  العربية 
واأن  ك����ب����رية،  اأه���م���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
الدعم  ت��ق��دم  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ل����ه����ذه ال�������س���ن���اع���ات، وال����رع����اي����ة 

للمهتمني بها.
�سارك يف الندوة نخبة من اخلرباء 
ال�سناعات  جم��ال  يف  واملخت�سني 
املو�سوع  ناق�سوا  وق��د  الثقافية، 
م���ن ع����دة ج����وان����ب، وع���ر����س���وا يف 
جناحها؛  اأثبتت  م�ساريع  ال��ن��دوة 
والتجربة  ال�سينية،  ك��ال��ت��ج��رب��ة 

اأُط��ل��ق عليه )املدن  ق��د  الإي��ط��ايل 
ي�ستطيع  ح���ي���ث  امل����رئ����ي����ة(  غ����ري 
ال�سارع  ي���ط���وف  اأن  امل�����س��ت��خ��دم 
وهو  روم�������ا  م���دي���ن���ة  ال����ق����دمي يف 
داخ�����ل احل���اف���ل���ة ل��ي�����س��م��ع، وي���رى 
ال�سا�سات  مب�ساعدة  نوافذها  من 
الفرتا�سي  وال����واق����ع  ال�����س��ف��اف��ة 
وال��واق��ع امل��زود الو�سع ال��ذي كان 
تفا�سيله  ب��ك��اف��ة  ال�������س���ارع  ع��ل��ي��ه 
ع�سر  يف  اأي  ق��رن��اً؛  ع�سرين  منذ 
كانت فيها املدينة عا�سمة لأقوى 

الإمرباطوريات.
امل�سروع  ه���ذا  اأن  ال���ت���داوي  وي���رى 
بالدن  يف  ب��ن��ج��اح  تطبيقه  مي��ك��ن 
ال���ع���رب���ي���ة، ف���ف���ي امل���دي���ن���ة امل���ن���ورة 
اإمتاع  التجربة  بهذه  ميكن  مثاًل 
بعر�س جوانب من هجرة  ال��زوار 
املنورة،  املدينة  يف  وحياته  النبي  
وكذلك يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة فاإن هذه التجربة �ستنجح 
يف تقدمي عر�س ممتع للحياة يف 
ير�سخ  ما  وه��ذا  املا�سية،  الع�سور 
اأن �سعبها  تاريخ الإم��ارات، ويوؤكد 

قد �سيد اأجماداً يف املا�سي. 
ه������ذا وق������د اخ���ت���ت���م امل�������س���ارك���ون 
ال���ن���دوة ب��ال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي ميكن 
وقد  امل�����ج�����ال،  ب���ه���ذا  ت���رت���ق���ي  اأن 
حول  مبجملها  التو�سيات  رك��زت 
العلمي،  البحث  ت�سخري  ���س��رورة 
والُبعد  الفكرية،  امللكية  واأه��م��ي��ة 
املجال  هذا  يف  البريوقراطية  عن 

الثقايف والقت�سادي الهام.
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اأخبـار الإمـارات
»بيت اخلري« توفد 18 يتيمًا لأداء منا�شك العمرة

الإحاطة الإعالمية لـ )كوفيد - 19(: 

حتديث بروتوكول تنظيم ال�شالة بامل�شاجد وامل�شليات يف �شهر رم�شان
- عودة م�سليات الن�ساء اإىل طبيعتها خالل ال�سهر الف�سيل وا�ستئناف اإلقاء درو�ش امل�ساجد اليومية

- اإبقاء م�سافة املرت الواحد بني امل�سلني مع ال�سماح باإقامة �سالة الرتاويح طيلة ال�سهر الف�سيل
- تخ�سي�ش وقت ل يتجاوز 45 دقيقة اأثناء اإقامة �سالة التهجد يف الع�سر الآواخر

- جميع الإجراءات املعلنة �ستخ�سع لالإ�سراف واملراقبة امل�ستمرة خالل اأول اأ�سبوع من رم�سان

اللجنة اإطالق الن�شخة التا�شعة جلائزة »وطني الإمارات« للعمل الإن�شاين ب���ا����س���م  ال���ط���ل���ب���ات  ج���م���ي���ع 
امل���ن���ظ���م���ة ل���������دورة ن�����د ال�������س���ب���ا عرب 
INFO@ الإل������ك������رتوين  ال����ربي����د 
DUBAISCAE.AE. واأكد �سعادة 
اأم��ني ع��ام جمل�س دبي  �سعيد ح��ارب 
اإدراج الب�سمة الريا�سية �سمن جوائز وطني الإم��ارات تعزز  اأن  الريا�سي 
مكانة الريا�سة يف املجتمع ودورها الوطني، كما تر�سخ لقيم البذل والعطاء 
والعمل الطوعي يف املجال الريا�سي �سواء من الأفراد اأو املوؤ�س�سات الوطنية 
وترتك  الوطن  اأر���س  على  تعمل  التي  الإماراتية  غري  املوؤ�س�سات  وكذلك 
ب�سمتها يف جمال ن�سر ممار�سة الريا�سة يف �سفوف اأفراد املجتمع من اأجل 

ال�سحة وال�سعادة وتعزيز التوا�سل والتعارف بني مكونات املجتمع.
وق����ال اأم����ني ع���ام جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي.. “ ارت��ب��ط��ت ج��ائ��زة الب�سمة 
للحدث  الزمني  التوقيت  الريا�سية من حيث  ال�سبا  ند  ب��دورة  الريا�سية 
اآل نهيان طيب اهلل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املوؤ�س�س  الأب  وكذلك لذكرى 
ثراه، لكن الفوز بها يعتمد على ما يقدمه الفرد اأو املوؤ�س�سة للمجتمع يف 
تنبع من احلب  رائ��دة  اأو مبادرات فردية  موؤ�س�سي  كنهج  الريا�سي  املجال 
لدولة الإم��ارات والرغبة يف خدمة الوطن واأف��راد املجتمع، ونحن �سعداء 
بالأثر الذي ترتكه لب�سمة الريا�سية على م�سرية هذه املوؤ�س�سات اأو الأفراد 

وتكون نقطة حتفيز لالآخرين لل�سري على ذات النهج«.

�سفحات التاريخ لها اأثرها على طريق اخلري والعمل الإن�ساين امل�ستدام.
تو�سيع  دوراتها على  دورة من  كل  تعمل يف  اأن اجلائزة  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
جم����الت ب�����س��م��ات��ه��ا، وع��ل��ى ت��ط��وي��ر اآل��ي��ات��ه��ا، وت��ع��زي��ز ري��ادت��ه��ا يف العمل 
فئات  لت�سمل جميع  الإن�سانية  الب�سمات  تنوعت  العام  هذا  الإن�ساين، ويف 

املجتمع والعمال الإن�سانية املختلفة.
واأو�سح �سعادته تفا�سيل الرت�سح لكل فئة من فئات اجلائزة وهي الب�سمة 
الذهبية والتي تكون بدون طلب تر�سح، ومتنح لأ�سحاب امل�ساريع والأعمال 
متنح  كما  الإن�سانية،  الق�سايا  خدمة  يف  ت��اأث��رياً  اأح��دث��ت  التي  الإن�سانية 
الب�سمة ال�ستثنائية دون طلب تر�سح اأي�سا وب�سفة ا�ستثنائية، للموؤ�س�سات 
وا�ستثنائياً يف املحور  ب��ارزاً  اأو الأف��راد الذين كانوا ول زال��وا ي�سكلون دوراً 

العام ل�سعار العام الذي تطلقه حكومة دولة الإمارات.
اأما الرت�سح للب�سمات الأخرى فيكون طبقا لل�سروط التي بينتها اجلائزة 
اجلهات  اأو  الأف��راد  لتكرمي  تهدف  ت�سامح  ب�سمة  اإعالنها، حيث متنح  يف 
القيمية،  ومنظومته  الت�سامح  تر�سيخ  يف  متميزة  اإ�سهامات  لها  كان  التي 
بينما متنح ب�سمة اإبداع ملن كانت لهم ا�سهامات مميزة يف �سناعة البداعات 

الفنية وتعزيز مهاراته امل�ستقبلية املختلفة وي�سرتك فيها الأفراد واجلهات، 
اإ�سافة  ت�سكل  ال��ت��ي  ذات  الإجن�����ازات  لأ���س��ح��اب  فتمنح  وط���ن  ب�سمة  اأم���ا 
جمتمعية، وقد �ساهمت يف تعزيز مكانة الدولة يف املحافل الدولية، لتمنح 
الفكرية  اأو  الدبية  لإ�سهاماتهم  تقديرا  الأف��راد  اأو  للجهات  ثقافة  ب�سمة 
واخلريية  والجتماعية  الن�سانية  الأعمال  لأ�سحاب  وتقديرا  والثقافية. 
تاأتي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  م�ستوى  على  اأو  العلمي  البحث  م�ستوى  على 
ب�سمة اأمل حتفيزا لهم ودفعا للمزيد من العمل الإن�ساين، لتمنح ب�سمة 
اأ�ساليب جديدة  علم لأ�سحاب امل�ساريع التي تدعم علوم الت�سنيع وابتكار 
علمية تطويرية، بينما متنح ب�سمة جمتمع لأ�سحاب املمار�سات التطوعية 
حتفيزا  حدود”  بال  “قدرات  الريا�سية  الب�سمة  متثل  فيما  املجتمعية، 
لالأفراد واملوؤ�س�سات والهيئات الريا�سية يف القطاع الريا�سي لتكون منوذجاً 

يحتذى به يف جمال العمل التطوعي لدعم ون�سر ممار�سة الريا�سة.
بالرت�سيح،  اخل��ا���س��ة  للمعايري  امل�ستوفية  الأع���م���ال  اإن  ال��ف��ال���س��ي  وق���ال 
AWARD@ ميكنها التقدم عرب الربيد الإلكرتوين اخلا�س باجلائزة
فرت�سل  “قدرات بال حدود”  الريا�سية  الب�سمة  اأما   ،WATANI.AE

•• دبي-و�م: 

اأطلقت موؤ�س�سة وطني الإمارات حتت 
رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي..  بن را�سد 

�سعار  الإن�ساين حتت  للعمل  الإم��ارات  التا�سعة من جائزة وطني  الن�سخة 
مع  بالتزامن  ع��ام  كل  عقدها  يتزامن  والتي  زايد”،  يحبه  ك��ان  ما  “هذا 
يوم زايد للعمل الإن�ساين يف �سهر رم�سان املبارك، ذكرى رحيل املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وتهدف اجلائزة لتكرمي 
اأ�سحاب الب�سمات ال�سامية والأيادي البي�ساء يف املجال اخلريي والإن�ساين 
بالإ�سافة اإىل حتفيز الأفراد واملوؤ�س�سات والهيئات لتكون منوذجاً يحتذى 
دولة  ا�سرتاتيجية  دع��م  اإىل  اجل��ائ��زة  ت��ه��دف  كما  وال��ع��ط��اء،  العمل  يف  ب��ه 
2071 يف حمور تر�سيخ قيم  الإم���ارات العربية املتحدة وروؤي��ة الإم���ارات 
الت�سامح والتما�سك والحرتام من خالل تعزيز مفهوم اخلدمة املجتمعية 

والعمل الإن�ساين امل�ستدام.
واأكد �سعادة �سرار بالهول الفال�سي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي واملدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة وطني الإمارات باأن اجلائزة ت�سعى دوماً لتعزيز منظومة 
والعربي  الإم��ارات��ي  املجتمع  م��ن  والأف����راد  للموؤ�س�سات  وال��ث��ن��اء  التقدير 
على  �سامية  ب�سمات  هي  التي  الإن�سانية  بثوابتها  القيم  منظومة  لتعك�س 

�سالمة  ل�سمان  القطاعات  لكافة 
املجتمع وا�ستقراره. كما اأكد اأهمية 
م��ك��ت�����س��ب��ات كافة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
م�سريا  املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
الذي  املجتمعي  ال��وع��ي  اإن  اأن  اإىل 
ن�����س��ه��ده والل�����ت�����زام امل���ل���ح���وظ من 
اأفراد املجتمع وم�ساهمتهم الفعالة 
الحرتازية  الإج����راءات  تطبيق  يف 
والوقائية قد �ساهم ب�سكل ملحوظ 
يف الن���خ���ف���ا����س امل�����س��ت��م��ر لأع�����داد 
وهذا  بالدولة،  امل�سجلة  الإ���س��اب��ات 
تاأتي  ال���ذات���ي���ة  واحل���م���اي���ة  ال���وع���ي 
قرب  مع  الآن  اأك��رب  ب�سكل  اأهميتها 

ال�سهر الف�سيل اأكر.
اأولوية  العامة  ال�سحة  اأن  واأ�ساف 
وبتكاتف  جم��ت��م��ع��ي��ة،  وم�����س��وؤول��ي��ة 
لنحمي  املجتمع نبني درعاً ح�سيناً 
فئات  ك��اف��ة  ب��ه  ون��ح��م��ي  اأنف�سنا  ب��ه 
الهمم  اأ�سحاب  خ�سو�ساً  املجتمع 
وجميع  واملقيمني  املواطنني  وكبار 
للخطر،  ع��ر���س��ة  الأك�����ر  ال��ف��ئ��ات 
هي  خطر  اأي  م��ن  حمايتهم  اأن  اإذ 
جميعاً،  علينا  جمتمعية  م�سوؤولية 
هي  وعافيتهم  �سالمتهم  �سمان  و 
والأم����ان  ال�����س��الم��ة  لنعمة  ���س��م��اٌن 
ودع������ا يف ختام  ب���ه���ا.  ن��ن��ع��م  ال���ت���ي 
املجتمع  اأف��راد  الإعالمية  الإحاطة 
والل����ت����زام  ال���ت���ع���اون  �����س����رورة  اإىل 
ملواجهة  ال���وق���ائ���ي���ة  ب������الإج������راءات 
قرب  وم���ع  كوفيد-19،  ف���ريو����س 
ال�سهر الف�سيل، موؤكدا اأن احلفاظ 
اأولوية  و�سالمتهم  �سحتهم  على 

ق�سوى لدى قيادتنا الر�سيدة.

•• �أبوظبي-و�م:

الربيك  ط���اه���ر  ال����دك����ت����ور  اأع����ل����ن 
ال��ع��ام��ري، امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي عن 
الطوارئ  لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة 
والأزمات والكوارث خالل الإحاطة 
الإع����الم����ي����ة حل���ك���وم���ة الإم���������ارات 
كورونا  ف��ريو���س  م�ستجدات  ح���ول 
على  ع���دة  حت��دي��ث��ات  ع��ن  امل�ستجد 
ب����روت����وك����ول ت��ن��ظ��ي��م ال�������س���الة يف 
رم�سان  ل�سهر  وامل�سليات  امل�ساجد 
اأن��ه مت تو�سيع  اإىل  امل��ب��ارك، م�سريا 
وا�ستاأنفنا  امل�سلني  ا�ستقبال  نطاق 
كانت  التي  الإج����راءات  من  العديد 
ظ����روف اجلائحة  ب��ح��ك��م  م��ت��وق��ف��ة 

كوفيد-19.
رم�سان  �سهر  علينا  يحل   “ وق���ال 
التوايل  على  الثالث  للعام  امل��ب��ارك 
كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة  ب������دء  م���ن���ذ 
ع���ل���ى ال�����ع�����امل ، وق������د ����س���ه���دن���ا يف 
مقبوًل  التزاماً  املا�سيني  العامني 
لاللتزام  وجت����اوب����اً  امل��ج��ت��م��ع  م���ن 
خا�سًة  الح����رتازي����ة  ب�����الإج�����راءات 
والوعي  اللتزام  ي�ستمر  اأن  وناأمل 
املختلفة  املوجات  ظل  يف  العام  هذا 

التي ي�سهدها العامل«.
واأو�سح اأن التحديث اجلديد ين�س 
ع��ل��ى ع����ودة م�����س��ل��ي��ات ال��ن�����س��اء اإىل 
طبيعتها خالل ال�سهر الف�سيل، كما 
ين�س التحديث على ا�ستئناف القاء 
امل�ساجد اليومية بعد �سالة  درو�س 
وحما�سرات  ال��ع�����س��اء  اأو  ال��ع�����س��ر 
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ����س���ي���وف 
امل�ساجد.  يف  “حفظه اهلل”  الدولة 

امل�ساحف  ت��وف��ري  اإع������ادة  مت  ك��م��ا   ،
�سرط  وامل�������س���ل���ي���ات  امل�������س���اج���د  يف 
تقرر   ، ال���س��ت��خ��دام  ب��ع��د  تعقيمها 
لل�سلوات  الإق��ام��ة  توقيتات  اإع���ادة 
اخلم�س اليومية ل�سابق عهدها قبل 

اجلائحة.
الإج��������راءات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  ون�����وه 
املعلنة �ستخ�سع لالإ�سراف واملراقبة 
امل�ستمرة خالل اأول اأ�سبوع من �سهر 
رم�سان املبارك، و�سيتم التعديل اأو 
ال��ت��ح��دي��ث ع��ل��ى الإج������راءات ح�سب 
معطيات  وح�سب  ال��وب��ائ��ي  الو�سع 

املتابعة امل�ستمرة.
�سهٌر  هو  الف�سيل  ال�سهر  اأن  واأك��د 
ل��ل��ع��ب��ادة، وخ����ري ال���ع���ب���ادة ه���ي درء 
ال���ن���ف�������س ع����ن اخل���ط���ر داع����ي����ا اإىل 
ك��اف��ة الح��ت��ي��اط��ات الالزمة  ات��ب��اع 

اجلديدة يف الدولة.
واأو�سح اأن الدولة تعمل على ر�سد 
وتقيمه  الوبائي  الو�سع  م��وؤ���س��رات 
اخلطط  ل��و���س��ع  م�ستمرة  ب�����س��ورة 
والإجراءات الالزمة ل�سمان �سحة 
ت��ت��غ��ري كافة  امل��ج��ت��م��ع، و  و���س��الم��ة 
الإج��راءات ح�سب املعطيات للو�سع 
اتخاذه  يتم  ق��راٍر  اأن كل  اإذ  الوبائي 
وت�سارك  ت�����وازن  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ُي��ت��َخ��ذ 
الدولة  قطاعات  كافة  بني  تكاملي 
لتحديد �سبل املحافظة على �سحة 

و�سالمة اجلميع.
الم������ارات حتر�س  دول����ة  اأن  واأك�����د 
دائ���م���اً ع��ل��ى اأخ���ذ ت���اأث���ريات جائحة 
كدرو�س  وت��داع��ي��ات��ه��ا  كوفيد-19 
مبرونة  م��ع��ه��ا  للتعامل  م�����س��ت��ف��ادة 
وات���زان ت��ام وت��ق��دمي ال��دع��م الالزم 

اجلائحة  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال�������س���اع���ة 
ومواجهة حتدياتها مبرونة عالية.

وق���ال “ ���س��ه��دت ال��دول��ة يف الآون���ة 
الأخرية انخفا�ساً ملحوظاً يف عدد 
الإ�سابات نتيجة اللتزام املجتمعي 
ون�����س��ب��ة ال��ل��ق��اح��ات ال��ع��ال��ي��ة، و قد 
بناًء  املعنية  القطاعات  كافة  عملت 
ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات امل��ت��غ��رية على 
حت��دي��ث ال��ق��ي��ود اخل��ا���س��ة بجائحة 
كوفيد-19 تبعاً لها، حيث مت الغاء 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ي��ود ع��ل��ى الطاقة 
والفعاليات  لالأن�سطة  ال�ستيعابية 
يف الدولة وبتدرج حمكم ومدرو�س، 
على  ن�ستمر  اأن  اأهمية  على  م�سددا 
هذه الوترية من احلر�س املجتمعي 
املحكم  التدرج  ا�ستمرارية  ل�سمان 
الطبيعية  احل����ي����اة  اإىل  ل���ل���ع���ودة 

اأن  اإىل  واأ�����س����ار  م��ع��ي��ن��ة.  ����س���واب���ٍط 
اأن يكون الوقت  ال�سوابط تت�سمن 
�سالة  واإق���ام���ة  ال��ع�����س��اء  اآذان  ب���ني 
تخ�س�س  واأن  دقيقة،   20 الع�ساء 
45 دقيقة ل�سالة الع�ساء مع  مدة 
8 رك��ع��ات لل�سفع  ���س��الة ال��رتاوي��ح 
بعد  الرتاويح  �سالة  وتقام  والوتر 
���س��ن��ة ال��ع�����س��اء م��ب��ا���س��رة ك��م��ا تقرر 
ت��خ�����س��ي�����س وق����ت ل ي���ت���ج���اوز 45 
التهجد  �سالة  اإق��ام��ة  اأث��ن��اء  دقيقة 
ال�سهر  م����ن  الآواخ���������ر  ال��ع�����س��ر  يف 

الف�سيل.
وبني اأن التحديث ن�س على تعديل 
بال�سكل  لتكون  امل�سلني  ا�سطفاف 
عن  عو�ساً  “العمودي”  امل�ستقيم 
ت�سهيل  بغر�س  وذل��ك   «  X  « �سكل 
عملية الدخول واخلروج والتنظيم 

ال�سماح  ع��ل��ى  ع�����الوة   “ واأ�����س����اف 
امل�سلني  على  ال�سرب  مياه  بتوزيع 
التاأكيد  مع  معلبة،  تكون  اأن  �سرط 
متطوعني  وج������ود  �����س����رورة  ع���ل���ى 
ملراقبة الإج����راءات الح��رتازي��ة يف 
امل�����س��اج��د وم�����س��ل��ي��ات ال��ن�����س��اء مثل 
والزامية  ال��ك��م��ام،  بلب�س  الل���ت���زام 
اأو  ال�سخ�سية  ال�سجادة  ا�ستخدام 
واللتزام  ال��واح��د،  ال�ستخدام  ذات 
ب���ك���اف���ة الإج��������������راءات لح����رتازي����ة 

املعمول بها م�سبقاً.
ال��ت��ح��دي��ث اجلديد  “ ن�����س  وق����ال 
على اإبقاء م�سافة املرت الواحد بني 
�سالة  باإقامة  ال�سماح  مع  امل�سلني 
الف�سيل،  ال�سهر  طيلة  ال���رتاوي���ح 
الآواخر  الع�سر  يف  التهجد  و�سالة 
م���ن ���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك وفق 

مواجهة  يف  الح��رتازي��ة  والتدابري 
التباعد  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  كوفيد-19 
قدر  التجمعات  وجت��ن��ب  اجل�����س��دي 
لب�س  ع���ل���ى  واحل�����ر������س  الإم�����ك�����ان 
التجمعات،  اأم����اك����ن  يف  ال��ك��م��ام��ة 
بها  املو�سي  التعليمات  كافة  واتباع 

م�سبقاً.
الربيك  ط����اه����ر  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
ال��ع��ام��ري اأن���ه ع��ل��ى م���دار 3 اأع���وام 
�سخرت دولة الإمارات كافة ممكناتها 
القطاعات  ج��م��ي��ع  يف  وج���ه���وده���ا 
كوفيد-19،  جائحة  عن  امل�سوؤولة 
وعززت من م�سوؤوليتها جتاه �سحة 
الدولة  اأر�����س  ع��ل��ى  يعي�س  م��ن  ك��ل 
وهي اأولوية لدى القيادة الر�سيدة، 
من خالل تاأمني وتوفري منظومة 
ا�ستباقية متكاملة تعمل على مدار 

الوطني الحتادي يعقد جل�شته الثامنة 5 اأبريل املقبل

 •• دبي –�لفجر:
برعاية كرمية من ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي، اأوفدت “بيت اخلري” 18 يتيماً 
م�سجاًل يف اجلمعية، يف رحلة اإىل الأرا�سي املقد�سة لأداء منا�سك العمرة، بالتعاون 
تنظمها  التي  والثقافية  الدينية  الأن�سطة  �سمن  وذلك  للتطوير،  ديار  �سركة  مع 
اجلمعية لإ�سعادهم، حيث كان يف مقدمة مودعي الأيتام وم�سرفيهم، عابدين طاهر 
اأعرب عن �سعادته بتنفيذ الرحلة التي كانت  العو�سي، مدير عام اجلمعية، الذي 
�سنوية وتوقفت اآخر عامني ب�سبب اأزمة كورونا، �سائاًل املوىل لهم التوفيق وال�سالمة. 
وتوّجه العو�سي بال�سكر اإىل كافة امل�ساهمني يف دعم الرحلة، ويف مقّدمتهم ديوان 
التي �ساهمت  �ساحب ال�سمو حاكم دبي، كما خ�ّس بال�سكر �سركة “ديار للتطوير”، 
متكاملة  برامج  “بيت اخلري”  “تخ�س�س  وق��ال:  الرحلة،  لهذه  امل��ادي  الدعم  يف 
وال�سحية  التعليمية  اجل��وان��ب  على  تقت�سر  ل  فيها،  امل�سجلني  الأي��ت��ام  لرعاية 
نفو�سهم،  يف  ال�سحيحة  والتعاليم  القيم  غر�س  اأي�ساً  ت�سمل  واإمن��ا  والجتماعية، 

عمرة  رحلة  وتاأتي  وتطوره،  نه�سته  يف  وم�ساركتهم  املجتمع،  يف  دجمهم  لت�سهيل 
الأيتام يف اإطار حتقيق هذه الأه��داف ال�سامية، بالتعاون مع املح�سنني الكرام من 
الأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات، الذين يحر�سون على دعم اليتيم واإ�سعاده، ويقفون 
مع اجلمعية جنباً اإىل جنب للنهو�س بهذه ال�سريحة، فجزاهم اهلل خري اجلزاء«. 
لتعاليم  بالغاً، ترجمة  اهتماماً  الأيتام ورعايتهم  “تويل اجلمعية كفالة  واأ�ساف: 
وال�سالم،  ال�سالة  عليه  الر�سول  به  اأو�سى  ملا  وتنفيذاً  احلنيف،  الإ�سالمي  ديننا 
حيث اأنفقت “بيت اخلري” ما يزيد عن 10 ماليني درهم لتقدمي خمتلف اأوجه 
التميمي،  منى  قالت  جانبها  من   .»2021 العام  خالل  لالأيتام  والدعم  الرعاية 
اأن  “ي�سعدنا  املوؤ�س�سي يف �سركة ديار للتطوير:  نائب الرئي�س للت�سويق والت�سال 
نتعاون مع جمعية بيت اخلري يف ر�سم الب�سمة على وجوه الأيتام وتي�سري رحلتهم 
لأداء منا�سك العمرة، وياأتي هذا التعاون اإمياناً منا بدورنا الجتماعي جتاه كافة 
�سرائح املجتمع، وا�ستمراراً لتعاوننا الدائم مع اجلهات اخلريية يف الدولة، والذي 

يعد جزءاً من برنامج امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة«.

ا�ستهدفت العاملني يف �سركات املقاولت واملكاتب ال�ست�سارية الهند�سية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم 3 ور�س افرتا�شية للتوعية بنظام قيد املهند�شني للعام 2022
الذكية  املن�سة  خ��الل  م��ن  للقيد 
عمل  ك����م����ا   ،Smart Hub
الور�س على عر�س  املتحدثون يف 
ال��ق��ي��د، و�سرح  وت��ع��ل��ي��م��ات  ن��ظ��ام 
كيفية التقدمي على خدمات القيد 
م���ن خ���الل ال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين 
الإجابة  وكذلك   ،Smart Hub
على اأ�سئلة وا�ستف�سارات احل�سور 
وقيد  الت�سنيف  باأنظمة  املتعلقة 

املهند�سني.

البناء  باأعمال  املت�سلة  القطاعات 
اأع��ل��ى املعايري  والإن�����س��اء، مل��واك��ب��ة 
ولتحقيق  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
م�ستوى  يف  الأمثل  الرتقاء  �سبل 

اخلدمات املقدمة. 
توعية  ع���ل���ى  ال�����ور������س  وع���م���ل���ت 
امل��ه��ن��د���س��ني ال��ع��ام��ل��ني يف اإم�����ارة 
ن����ظ����ام قيد  ب���اأه���م���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
املهند�سني املطبق واآلية الت�سجيل، 
والطالع على املتطلبات الالزمة 

يناير  اأ���س��ه��ر  خ���الل  تنظيمها  مت 
 2022 وم�������ار��������س  وف�������رباي�������ر 
م�سارك،   600 ن��ح��و  وح�����س��ره��ا 
املن�ساآت  يف  العاملني  توعية  اإىل 
ال���ه���ن���د����س���ي���ة ب����اأه����م����ي����ة اأن���ظ���م���ة 
ال��ت�����س��ن��ي��ف، وال����ت����ي ت���ه���دف اإىل 
املهنية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق 
من اأجل حماية و�سالمة ال�سركات 
واملوؤ�س�سات الهند�سية واملهند�سني، 
والأداء يف  اجل��ودة  ورف��ع م�ستوى 

واملزاولة  الهند�سية  امل��ن�����س��اآت  يف 
وال�ست�سارات  امل��ق��اولت  لأن�سطة 
العاملني  واملهند�سني  الهند�سية 
بالقطاعني  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة  يف 
احل����ك����وم����ي واخل�������ا��������س، وذل�����ك 
املقاولت  ���س��رك��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الهند�سية  ال�ست�سارية  واملكاتب 
و�سبه  احل����ك����وم����ي����ة  واجل������ه������ات 

احلكومية ذات ال�سلة.
ال���ث���الث، التي  وه���دف���ت ال���ور����س 

•• �أبوظبي – �لفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
والنقل،  البلديات  لدائرة  التابعة 
املدن،  تخطيط  قطاع  خ��الل  من 
ث����الث ور������س اف���رتا����س���ي���ة خالل 
ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري، 
املهند�سني  ق��ي��د  ب��ن��ظ��ام  للتوعية 

للعام 2022. 
العاملني  ال����ور�����س  وا���س��ت��ه��دف��ت 

�ساأن دعم قطاع ال�سياحة، و�سيا�سة وزارة تنمية املجتمع يف �ساأن تطوير نظام 
ال�سمان الجتماعي. كما يطلع املجل�س على تقرير وارد من جلنة ال�سوؤون 
الد�ستورية والت�سريعية والطعون حول تو�سيات املجل�س يف �ساأن مو�سوع 

�سيا�سة وزارة العدل يف �ساأن التوجيه الأ�سري.

، منها  اأوزبك�ستان  اإعالمية تعمل يف  و�سيلة   1962 اأن حوايل  اإىل  واأ�سار 
63 يف املائة ، من و�سائل الإع��الم غري  1232 و�سيلة اإعالمية ، ح��وايل 
حمطة  و33  تلفزيونية،  وقنوات  ا�ستوديوهات  منها   39 واأن  احلكومية 

اإذاعية و557 مواقع على الإنرتنت.

•• �أبوظبي- و�م:

الثامنة من  الوطني الحت��ادي جل�سته  املجل�س  يعقد 
دور انعقاده العادي الثالث للف�سل الت�سريعي ال�سابع 
ع�سر، يوم الثالثاء 5 اأبريل املقبل، يف قاعة زايد مبقر 
�سيا�سة  مو�سوع  خاللها  يناق�س  باأبوظبي،  املجل�س 
اأ���س��ئ��ل��ة اإىل  وزارة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ب��اب، وي��وج��ه اأرب��ع��ة 

ممثلي احلكومة.
ت��ق��ري��ر جل��ن��ة �سوؤون  امل��ج��ل�����س يف ج��ل�����س��ت��ه  وي��ن��اق�����س 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة والإع�����الم 
الثقافة  وزارة  �سيا�سة  م��و���س��وع  ب�����س��اأن  اأع��دت��ه  ال���ذي 
الوزارة  ا�سرتاتيجية  التالية:  املحاور  وف��ق  وال�سباب 
يف تعزيز الهوية والنتماء الوطني، وتطوير قطاعات 
اأهداف  يحقق  مب��ا  والإب��داع��ي��ة  الثقافية  ال�سناعات 
التنمية امل�ستدامة، ودور الوزارة يف اإن�ساء ودعم املراكز 
لتحقيق  ال�سباب  ومواهب  ق��درات  وتطوير  ال�سبابية، 
ال��وزارة يف تطوير  2071، وجهود  م�ستهدفات روؤي��ة 
املنظومة الإعالمية الوطنية مبا يحقق روؤية 2071.

املجل�س  تو�سيات  ب�ساأن  للحكومة  �سادرتني  ر�سالتني  على  املجل�س  ويطلع 
الوطني الحتادي يف �ساأن مو�سوعني عامني هما: دور وزارة القت�ساد يف 

•• �أبوظبي-و�م: 

اأكد عبدال�سعيد كو�سيموف مدير عام وكالة اأنباء اأوزبك�ستان اأن الكوجنر�س 
املقبل  الأوىل نوفمرب  اأبوظبي يف دورته  الذي ت�ست�سيفه  العاملي لالإعالم 
�سي�ساهم يف تعزيز العالقات بني و�سائل الإعالم الإماراتية واأوزبك�ستانية 

وبني م�سريا اإىل اأن مرا�سلي الوكالة �سيغطون هذا احلدث العاملي الهام.
وحتدث مدير عام وكالة اأنباء اأوزبك�ستان عن الدورة الأوىل من الكوجنر�س 
العاملي لالإعالم التي تنعقد يف اأبوظبي من 15 اإىل 17 نوفمرب 2022 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة وتنظمه �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س يف 

�سراكة ا�سرتاتيجية مع وكالة اأنباء الإمارات “وام«.
امل�ساركة يف  اإىل  اأوزبك�ستان تتطلع  الإع��الم يف  اإن و�سائل  وقال كو�سيموف 
العاملية  العالقات مع و�سائل الإعالم  العاملي لالإعالم لتعزيز  الكوجنر�س 
لفتا اإىل اأن بالده تبذل جهوداً حثيثة لتطوير قطاعها الإعالمي وتو�سيع 

التعاون الإبداعي لو�سائل الإعالم مع نظرائها العاملية.
واأ�ساف كو�سيموف اأنه مت افتتاح 10 قنوات تلفزيونية جديدة يف اأوزبك�ستان 
، ومت ت�سجيل اأكر من 20 بوابة على الإنرتنت مو�سحا اأنه مت تعزيز عدد 

املنافذ الإعالمية يف اأوزبك�ستان بن�سبة 30 باملائة.

مدير عام وكالة اأنباء اأوزبك�شتان: الكوجنر�س العاملي
 لالإعالم ي�شاهم يف تعزيز التعاون بني و�شائل الإعالم العاملية
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• �آالن رودييه

    عيون الغرب كله تتجه اىل غزو رو�سيا لأوكرانيا. 
فالدميري  نظريه  على  بايدن  جو  الرئي�س  اأطلق 
قبل  “جزار”  ث��م  حرب”  “جمرم  ل��ق��ب  ب��وت��ني 
يف  احل��رب  متثلها  التي  “الهزمية”  ب�  الرتحيب 
اأوكرانيا ملو�سكو. و�سرعان ما ين�سى هذا اخلطاب 
الر�سمي ما كانت عليه اأفغان�ستان وليبيا والعراق 

وفيتنام بالن�سبة لوا�سنطن.
الدويل  املجتمع  ف��اإن  الأب��ي�����س،  للبيت  بالن�سبة    
مقتنع بتفوق الوليات املتحدة و “القيم الكونية” 

التي تدافع عنها.
   وال���الف���ت ل��ل��ن��ظ��ر، وك����اأن خ��ارط��ة ال����دول التي 
املجتمع  ه��ذا  تختزل  رو�سيا  �سد  العقوبات  تبنت 
الدويل يف قارة اأمريكا ال�سمالية واأوروبا واأي�سلندا 

واأ�سرتاليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا اجلنوبية.
   من املحتمل اأن هذه الدول، التي متثل اأكر من 
حول  الغربية  الأفكار  ت�سارك  ل  الب�سرية،  ن�سف 
م�ستعدة  لي�ست  واأن��ه��ا  ��ا،  اأي�����سً الكونية”  “القيم 
ب�سكل  وا���س��ن��ط��ن  متليها  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ة  لت��ب��اع 

اأعمى.
   لكن طبيعة احلكام الأمريكيني تعود من وقت 
لآخر ب�سرعة. قال جو بايدن عن بوتني يف بولندا: 
“هذا الرجل ل ميكنه البقاء يف ال�سلطة”. �سحيح 
اأن البيت الأبي�س �سحح موقفه قائاًل اإنه مل يكن 
يدعو اإىل “تغيري النظام” يف رو�سيا، ولكن يبدو 
اأن��ه تقدم يف  اأو  ارتكب زلة فا�سحة،  اأن بايدن قد 

ال�سن لتويل وظيفته ب�سكل منا�سب �سيا�سًيا.
الثانية،  اأن��ه منذ نهاية احل��رب العاملية     �سحيح 
ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  م��ن  بالعديد  الإط��اح��ة  مت��ت 
الأجانب الذين مل ينا�سبوا وا�سنطن. فقد متكن 
األيندي،  الأم��ري��ك��ي��ون م��ن احل�����س��ول ع��ل��ى ج��ل��د 
لكنهم مل ينجحوا مع كا�سرتو رغم تعّدد حماولت 

الغتيال.
يف  وحلفاوؤها  املتحدة  الوليات  اأ�سبحت  اليوم،     
ب�سبب  جديد  من  احللف  “ولدة”  )رغ��م  الناتو 
خ��ط��اأ ب��وت��ني الأ���س��ا���س��ي( ���س��ع��ف��اء اإىل ح���د كبري 
لأنهم  والع�سكرية  اجليو�سيا�سية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
الكوكب  على  قانونهم  فر�س  على  عاجزين  باتوا 

باأ�سره.
   يف الواقع، ينذر هذا باإعادة ت�سكيل عامة جارية، 
لكنها  اليوم  نعرفها  لن  التي  النهائية  والنتيجة 
لالأوروبيني.  ب��ال��ن�����س��ب��ة  خ��ا���س��ة  م���وؤمل���ة،  ���س��ت��ك��ون 
و�ستتحمل اوروبا العبء الأكرب من عودة العقوبات 
و�ستكون  رو���س��ي��ا،  ���س��د  وا���س��ن��ط��ن  فر�ستها  ال��ت��ي 
ملزمة باحل�سول على اإمدادات الغاز امل�سال باأ�سعار 
مرتفعة من الوليات املتحدة. باملنا�سبة، �سيعجب 

ال�سخري  الغاز  ترى  التي  البيئية  احلركات  هذا 
على اأنه من خلق ال�سيطان “ل يبدو اأنهم يهتمون 
التي تعمل  الطاقة  ت�سغيل حمطات  باإعادة  كثرًيا 
اأن��ه بعد رو�سيا  ب��ال��ف��ح��م«.    وي��ب��دو م��ن املنطقي 
احلايل”،  الو�سع  يف  الأول  اجل��اين  تعترب  “التي 
ال�����س��ني، ولكن  اأوروب������ا اإىل ����س���راع ���س��د  ���س��ُت��ج��ّر 
لبتالعه.  فمهم  من  اأك��رب  الطفل  �سيكون  هناك 
من  حملية  قوات  الأمريكيون  �سري�سل  وكالعادة، 
ويوؤكدون  اأوًل،  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  تايوان 
لهم دعمهم اللوج�ستي واملعنوي الفوري. والبقية 
يف  نبالغ  لعّلنا  ولكن  باملخاطر،  حمفوًفة  �ستكون 

تقدير اجلي�س ال�سيني؟
اأخ��رًيا، ولننهي يف الوقت احل��ايل مع اأوكرانيا،     
رو�سيا  قبل  م��ن  ع�سكري  لهجوم  تعر�ست  ال��ت��ي 
-يتفق اجلميع على ذلك -بداأت النربة الأخالقية 
لرئي�سها فولودميري زيلين�سكي يف اأن تكون ثقيلة 
جيد  ممثل  هو  بالتاأكيد،  ال�سيء.  بع�س  ومرهقة 
ا�ستطاع اجتذاب تعاطف الراأي العام الغربي، لكن 
العامل وراءه يف مواجهة  لي�س لديه �سرعية جلر 
مروعة مع اأول قوة نووية على هذا الكوكب. كما 
اأنه يف و�سع �سيئ لإعطاء درو�س اأخالقية اىل اأي 

كان.
    ن��اه��ي��ك ع��ن امل��ا���س��ي امل��ث��ري ل��ل��ج��دل لأوكرانيا 
هذا  يف  “بالتاأكيد،  الثانية  العاملية  احل��رب  خالل 
معتدلة”،  لهجة  فرن�سا  تتبنى  اأن  يجب  امل��ج��ال 
نقتل”  احل���رب،  “يف  مقيًتا  ن�ساًطا  احل���رب  تظل 
ول��ك��ن يف جم����ال ال����رتوي����ع، ب�����داأت ال�����س��ه��ادات يف 
الرو�سية،  ال��دع��اي��ة  نتيجة  تكن  مل  “ما  الظهور 
ان��ت��ه��اك��ات بع�س  ب�����س��اأن  اأم���ر مم��ك��ن دائًما”  وه���و 
لأ�سباب  مواطنيهم  جت��اه  الأوك��ران��ي��ني  املواطنني 
مطاردة  خ����الل  م���ن  النهب”،  “مثل  خم��ت��ل��ف��ة 
التي حتولت اإىل بارانويا  “اجلوا�سي�س الرو�س”، 
اأ�سرى  واغتيال  ال�سهري”  اخلام�س”  “الطابور 

رو�س مقيدين بالأغالل.
    اأما بالن�سبة للنازيني اجلدد املوجودين يف بع�س 
“اأقلية �سغرية”،  الوحدات، حتى لو كانوا جمرد 
ا�ستخدمت  ل��و  جتاهلها.  ميكن  ل  ظ��اه��رة  ف��ه��ذه 
اآزوف،  ف���وج  اخ��ت�����س��ارات  غ��رب��ي��ة  ع�سكرية  وح���دة 
ال�سحافة  جميع  يف  ال�سخط  م��ن  م��وج��ة  لقامت 
“متفهمة”  اأن��ه��ا  ال��ي��وم  تظهر  ال��ت��ي  التقليدية 
والذين  �سائعني”  “جنود  ع���ن  “مدافعة”  و 

يوّظفونهم.
   حتى لو كان امل�سوؤول الأول عن هذه احلرب هو 
فالدميري بوتني بغزوه اأوكرانيا -اأيا كانت وجاهة 
التاريخ  -ف���اإن  يقدمها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  الأ���س��ب��اب 

�سيحكم على جرائم الطرفني.
ترجمة خرية ال�سيباين

احلرب يف اأوكرانيا, معايري مزدوجة...؟

* مدير الأبحاث يف املركز الفرن�سي لأبحاث ال�ستخبارات و�سابط �سابق يف اأجهزة 
املخابرات الفرن�سية. كتب عدة بحوث، منها: القاعدة، الروابط العاملية لالإرهاب. 

  وا�شنطن حتّذر رعاياها يف رو�شيا من العتقال 
•• و��صنطن-�أ ف ب

اأيدي  على  “لالعتقال”  تعّر�سهم  خطر  من  رو�سيا  يف  رعاياها  املتحدة  ال��ولي��ات  ح��ّذرت 
البلد  هذا  اإىل  ال�سفر  عدم  الأمريكيني  املواطنني  منا�سدتها  جم��ّددة  الرو�سية،  ال�سلطات 

واأولئك املوجودين فيه مغادرته يف احلال.
اأمريكيني  م��واط��ن��ني  ل��ت��ع��ّر���س  “اإمكانية  ه��ن��اك  اإّن  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
وذلك ب�سبب موقف  للم�سايقة” من قبل قوات الأمن الرو�سية، “مبا يف ذلك العتقال”، 

وا�سنطن من الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وياأتي هذا التحذير بعدما تعّر�ست جنمة كرة ال�سلة الأمريكية بريتني غرينري لالحتجاز 
يف رو�سيا لأكر من �سهر. وقالت اجلمارك الرو�سية اإن غريرن اأوقفت يف 17 �سباط-فرباير 
يف مطار قرب مو�سكو بتهمة حيازة زيت القنب يف عبوات خا�سة بال�سجائر اللكرتونية كانت 
ال�سجن  تواجه عقوبة  العامل  الأف�سل يف  ُتعترب من بني  التي  الالعبة  يف حقيبتها. وهذه 

لفرتة ت�سل اإىل 10 �سنوات.

 Real« ويف م��ق��اب��ل��ة ب��ث��ت ال��ث��الث��اء خ���الل ب��رن��ام��ج ع��ل��ى
رئي�س  زوج���ة  ان  ت��رام��ب  اأك���د   ،»America>s Voice
بايدن  لهانرت  دولر  مليون   3،5 ق��دم��ت  ملو�سكو  بلدية 
اأعطته  امل���ال.  م��ن  كثري  “هذا  ت��رام��ب  وق��ال  و”عائلته«. 
الرد  ان بوتني قد يكون لديه  واأعتقد  3،5 مليون دولر 
واأ�ساف  علنا«.  ك�سفه  عليه  اأن  اأعتقد  الأم���ر.  ه��ذا  على 
ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق يف ه���ذه امل��ق��اب��ل��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت بح�سب 
املقدمني، يف منزله يف فلوريدا، “اأعتقد اأنه علينا معرفة 
هذا الرد«. �سبق ان �ساأل ترامب الرئي�س الأمريكي احلايل 
وبدافع  “ملاذا،  الرئا�سية  النتخابات  قبل  مناظرة  خالل 
3،5 مليون  الف�سول، قدمت زوجة رئي�س بلدية مو�سكو 
�سحيح«.  غري  “هذا  الدميوقراطي  ورد  لبنك”.  دولر 

•• و��صنطن-�أ ف ب

الرئي�س  ترامب  دون��ال��د  ال�سابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  دع��ا 
الرو�سي فالدميري بوتني الذي يخو�س حربا يف اأوكرانيا، 
لديه  ت��ك��ون  ق��د  م�سيئة  م��ع��ل��وم��ات  اأي  ع��ن  ال��ك�����س��ف  اإىل 
ب�����س��اأن ه��ان��رت جن��ل ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن. ي��ع��ود الرئي�س 
خ�سو�سا  م��رات  ع��دة  كررها  اتهامات  اىل  بذلك  ال�سابق 
ونفاها   2020 عام  الرئا�سية  لالنتخابات  حملته  خالل 
هانرت. كان هانرت بايدن هدفا منتظما لدونالد ترامب. 
ال�سابق جنل بايدن تكرارا بان له  الرئي�س  انتقد مع�سكر 
م�سالح اقت�سادية يف اأوكرانيا وال�سني يف وقت كان والده 
 .)2017-2009( اوباما  ب��اراك  ال�سابق  للرئي�س  نائبا 

ل��ط��امل��ا اأك����د ت���رام���ب ل��ك��ن ب����دون ت��ق��دمي اأدل�����ة ان هانرت 
اإيلينا باتورينا زوجة رئي�س بلدية مو�سكو  تلقى املال من 
بايدن.  لك�سب ود جو  الراحل يوري لوزكوف يف حماولة 
وكان ترامب اتهم يف املا�سي جو بايدن بانه عمل من اأجل 
اإقالة مدع اأوكراين حلماية �سركة غاز تدعى “بوري�سما” 
من مالحقات بتهم ف�ساد حني كان جنله هانرت ع�سوا يف 
اأدت  “الق�سية الأوكرانية”  اإدارة املجموعة. هذه  جمل�س 
اىل اإطالق اإجراء عزل تاريخي بحق دونالد ترامب، بعدما 
واج���ه ات��ه��ام��ات م��ن قبل امل��ع��ار���س��ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة بانه 
ا�ستغل مهامه الرئا�سية عرب ممار�سة �سغط على اأوكرانيا 
التجارية  والأن�سطة  ال�سيا�سي  مناف�سه  حول  حتقق  لكي 

لبنه. قام جمل�س ال�سيوخ يف نهاية املطاف بتربئته.

ترامب يدعو بوتني اإىل الك�شف عن معلومات حول جنل بايدن 

•• �لفجر –خرية �ل�صيباين
التاريخ  ت��ق��ل��ب��ات  ���س��ك��ل��ت  ل��ق��د     
واجل�����وار اجل���غ���رايف و���س��ع ال���دول 
اإىل  ت��ن�����س��م  ال���ت���ي مل  الأوروب�����ي�����ة 
الدائم”  “احلياد  ب���ني  ال���ن���ات���و، 
التحالف  و”عدم  ل�������س���وي�������س���را، 

الع�سكري” لفنلندا وال�سويد.
الأوك������������راين  ال����رئ����ي���������س  اأك���������د     
ف���ول���ودمي���ري زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي الأح�����د 
تبني  ت��ف��ك��ر يف  ب����الده  اأن  امل��ا���س��ي 
و�سع حمايد. يف العائلة ال�سغرية 
من دول اأوروبا الغربية التي بقيت 
الظالل  ت���ت���ف���اوت  ال���ن���ات���و،  خ�����ارج 
و”غري  “احلياديني”  ب�������ني 
الكثري  ان  ع�سكريا”.  امل��ن��ح��ازي��ن 
الظاهرة  املميزة  اخل�سائ�س  م��ن 
اختبار  وج���ه  يف  دائ���ًم���ا  ت�سمد  ل 

الوقائع... ملحة موجزة:
النم�سا

   مت تكري�س “حيادها الدائم” يف 
 1955 ع��ام  منذ  د�ستوري  قانون 
يف تنازل لالحتاد ال�سوفياتي حتى 
ال�سابق  احلليف  ه��ذا  بعودة  يقبل 
ال�ستقالل.  اإىل  ال��ن��ازي��ة  لأمل��ان��ي��ا 
لن  الدولة  اأن  على  القانون  ين�س 
ع�سكري،  حت��ال��ف  اأي  اإىل  تن�سم 
ع�سكرية  ب���ق���واع���د  ت�����س��م��ح  ول�����ن 
اأرا�سيها.  ع��ل��ى  اأج��ن��ب��ي��ة  ل�����دول 
وتدريجيا،  حمرتمتان.  نقطتان 
“احلياد  �سيا�سة  اإىل  فيينا  انتقلت 
امل�����س��ارك��ة يف  م��ن خ��الل  الن�سط” 
التابعة  ال�����س��الم  ح��ف��ظ  ع��م��ل��ي��ات 
ان�سمت  وال���ت���ي  امل��ت��ح��دة،  ل����الأمم 

اإليها عام 1955.
البالد  ان�����س��م��ت   ،1994 ع���ام     
مع  الثنائي  ال��ت��ع��اون  برنامج  اإىل 
اأجل ال�سالم.  ال�سراكة من  الناتو، 
ومن خالل الن�سمام اإىل الحتاد 
الأوروب���ي بعد ع��ام، قامت بتعديل 
ق���������ادرة على  ل���ت���ك���ون  د�����س����ت����وره����ا 
الإن�سانية  املهام  بع�س  امل�ساركة يف 
العلم  حتت  ال�سالم  حفظ  وبعثات 

الأوروبي.
الدفاع  �سيا�سة  ف����اإن  ذل����ك،  وم���ع   
امل�������س���رتك امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف 
على  ت��وؤث��ر  “ل  ل�سبونة  م��ع��اه��دة 
الدول  ل�سيا�سة”  امل��ح��دد  الطابع 
تكون  اأن  يف  ال���راغ���ب���ة  الأع�������س���اء 
حم��اي��دة اأو غ��ري م��ن��ح��ازة، مب��ا يف 

ذلك النم�سا.

ال�سويد
اأي حرب  اململكة يف  ت�����س��ارك     مل 
اأع��ل��ن��ت ع��ن ح��ي��اده��ا عام  اأن  م��ن��ذ 
التزام  منه  اأك��ر  تقليد   .1814
قانوين حقيقي، مت احلفاظ عليه 

احلرب  خ��الل  ج���راح  ح�ساب  على 
العاملية الثانية. ثم عندما �ساهمت 
الغربي  ال��ن��ظ��ام  يف  ا���س��ت��وك��ه��ومل 
مع  ال�سوفياتي،  الف�ساء  مل��راق��ب��ة 
ت��ك��ون ح��ام��ل��ة علم  اأن  ال��رغ��ب��ة يف 
حركة عدم النحياز. ومع اختفاء 
البالد  تخلت  ال�سوفياتي،  الحتاد 
للحياد  امل���ع���ل���ن���ة  ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا  ع����ن 
“غري  ال���������س����ارم ل��ت��ع��ل��ن ن��ف�����س��ه��ا 

منحازة ع�سكريا«.
ان�سمت  وفنلندا،  النم�سا  مثل     
يف  ال�سالم  اأج��ل  من  ال�سراكة  اإىل 
اإىل  ث��م   1994 ع��ام  الناتو  حلف 
الحت��اد الأوروب��ي يف العام التايل. 
عام  القرم  �سبه جزيرة  ومنذ �سم 
ا�ستوكهومل قطار  اأعادت   ،2014
الت�سّلح، و�ساعفت اتفاقيات الدفاع 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا ت����رتدد يف طرق 
“زعزعة  ال��ن��ات��و، خ��وًف��ا م��ن  ب���اب 

ا�ستقرار” املنطقة. وتتوقع الدولة 
اأن  من معاهدة الحت��اد الأوروب���ي 
ت���اأت���ي ال�����دول الأع�������س���اء الأخ����رى 
عدوان  ح���دوث  ح���ال  يف  لنجدتها 

م�سلح.

فنلندا
ال�سوفياتي  الحت�������اد  ه���زم���ه���ا     
الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  خ����الل 
البلد من خيار  اأم��ام ه��ذا  مل يكن 
معه  معاهدة  على  التوقيع  �سوى 
وكان  ح��ي��اده��ا.  ر�سمًيا  فيها  تعلن 
الوقت حينها لبوادر التهدئة جتاه 
الأمر  تطلب  لو  حتى  ال�سوفيات، 
وهي  مطالبهم،  يفوق  ما  منحهم 
البالد”  “خارج  اأجن��ب��ت  مم��ار���س��ة 

مفهوم “الفنلندّية”.
 ومب�������ج�������رد ت����ف����ك����ي����ك الحت���������اد 
ال�������س���وف���ي���ات���ي، ا�����س����رتت ال����دول����ة 

طائرات مقاتلة اأمريكية، وان�سمت 
ال�سالم  اأج����ل  م���ن  ال�����س��راك��ة  اإىل 
برملانها  واع��ت��م��د  ال��ن��ات��و،  حلف  يف 
اإىل  لالن�سمام  ال��ب��اب  يفتح  ب��ن��ًدا 
حتالف ع�سكري، اإذا دعت احلاجة. 
ع�سكرًيا”،  منحاز  “غري  ر�سمًيا 
ه��ذا الع�سو يف الحت���اد الأوروب���ي 
“منذ 1995” يدر�س الآن ب�سكل 
علني مزايا وعيوب ع�سوية الناتو، 
ت��ع��ار���س��ه��ا غالبية  ت��ع��د  وال��ت��ي مل 

ال�سكان منذ غزو اأوكرانيا.

�سوي�سرا
املنت�سرون على نابليون     منحها 
 ،1815 ع����ام  دائًما”  “حياًدا 
الكا�سب  اأوروب��������ا  اأن  م��ع��ت��ق��دي��ن 
الأك�����������رب م������ن ذل���������ك. ا����س���ت���ق���رت 
اجتذبتها  التي  الدولية،  املنظمات 
ه���ذه امل��ك��ان��ة، ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا، مبا 

الأمم  ث���م  الأمم  ع�����س��ب��ة  ذل���ك  يف 
ال�سراع  يف  خلفتها.  التي  املتحدة 
بني ال�سرق والغرب، تقف �سوي�سرا 
ورغم  الغربي.  اجلانب  يف  �سمنًيا 
املتحدة  الأمم  اإىل  ان�سمت  اأن��ه��ا 
فقط عام 2002، اإل اأنها ان�سمت 
يف  ال�سالم  اأج��ل  من  ال�سراكة  اإىل 
“مع   ،1996 ع���ام  ال��ن��ات��و  ح��ل��ف 
الع�سكري  احلياد  �سيا�سة  اح��رتام 
فرتة  منذ  الحت���اد  يطبقها  ال��ت��ي 

طويلة«.

اإيرلندا
القرن  ثالثينات  منذ  حم��اي��دة     
اليد  ال����دول����ة  رف�������س���ت  امل���ا����س���ي، 
امل����م����دودة م���ن ق��ب��ل ال���ن���ات���و، دون 
اإىل  الرغبة مع ذلك يف الن�سمام 
حركة عدم النحياز خالل احلرب 

الباردة.
من  حيادها  اح���رتام  تاأكيد  وبعد   
خ�����الل اإ����س���اف���ة ب����روت����وك����ول اإىل 
معاهدة ل�سبونة عام 2009 ين�س 
على اأن هذا الأخري “ل ين�س على 
اأ�سبحت  اأوروبي”،  جي�س  اإن�����س��اء 
املنظم  التعاون  يف  ع�سًوا  اإيرلندا 
ال��دائ��م ل��الحت��اد الأوروب�����ي الذي 
ي�سمح ملجموعة من الدول بتقدمي 
وتن�سيق  ب��زي��ادة  تتعلق  ال��ت��زام��ات 
يف  وامل�����س��ارك��ة  ال��دف��اع��ي��ة،  نفقاتها 
برامج الت�سلح يف التعاون الأوروبي 
العملياتية  ال�����ق�����درات  وت���ع���زي���ز 
ت�سارك   ... امل�����س��ل��ح��ة  ل���ق���وات���ه���ا 
التكتيكي  التجمع  يف  ��ا  اأي�����سً دبلن 
ال�سمايل التابع لالحتاد الأوروبي، 
والذي يتكون من 2500 جندي.
عن ليزكو

الظاهرة ل ت�سمد دائًما يف وجه اختبار الوقائع

اأوكرانيا »املحايدة«: خم�س دول اأوروبية كنموذج...!

•• بريوت-�أ ف ب

املبارك،  رم�����س��ان  �سهر  اق����رتاب  م��ع 
جتد عائالت كثرية نف�سها عاجزة عن 
الغنية  الإف��ط��ار  م��وائ��د  كلفة  توفري 
رو�سيا  غ��زو  فاقم  بعدما  باأطباقها، 
املوجودة  ال���غ���ذاء  اأزم�����ات  لأوك���ران���ي���ا 
اأ�سا�ساً يف دول عدة يف املنطقة العربية 
و�سلع  منتجات  اأ�سعار  ورف��ع  وغريها 

رئي�سية.
م������ن ت����ون���������س ح����ت����ى ال���������س����وم����ال، 
الأو�سط  ال�����س��رق  ال�����س��ك��ان يف  ي��ك��اف��ح 
اأج�����ل تاأمني  اإف��ري��ق��ي��ا م���ن  و���س��م��ال 
ق��وت��ه��م ال��ي��وم��ي واحل����ّد الأدن�����ى من 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م الأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى وقع 
ن��زاع��ات تلقي  اأو  اق��ت�����س��ادي��ة  اأزم����ات 
ارتفاع  وزاد  يومياتهم.  على  بثقلها 
اأ���س��ع��ار امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وال���وق���ود يف 
مع  �سوءاً  الو�سع  الأخ��رية  الأ�سابيع 
وتقول �سباح  �سهر رم�سان.  اقرتاب 
الفل�سطينية  ع���ام���ا(،   45( ف��ط��وم 
قطاع  غ��رب  يف  الهوى  تل  يف  املقيمة 
غ���زة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، “يوؤثر 
غ���الء الأ���س��ع��ار ع��ل��ى ال��ن��ا���س وُيف�سد 

اأجواء رم�سان«.
ال�سائمون  ���س��ي��ع��ّد  “كيف  وت�������س���األ 
واخلبز  فالطحني  رم�����س��ان؟  م��ائ��دة 
الطهي  زي��ت  وكلفة  ثمنهما،  ارت��ف��ع 

وال�سكر واحللويات مرتفعة«.
ال�سلطات  وف���ق  الأ���س��ع��ار،  وارت��ف��ع��ت 

بينيت يحذر من موجة 
هجمات بعد عملية بني براك

•• بني بر�ك -�أ ف ب

اإرهاب  “موجة  اأ�سماه  بينيت مما  نفتايل  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  حذر 
ت�سييع مرتقب لقتيلني من خم�سة �سقطوا يف عملية  قبيل  عربي قاتل” 

اإطالق نار يف �ساحية قرب تل اأبيب.
اأ�سفر عن مقتل  الثالثاء م�سرحا لهجوم  وكانت �ساحية بني براك م�ساء 
اأربعة مدنيني و�سرطي واأعقب هجومني داميني وقعا يف الدولة العربية، 
خالل  وقعت  التي  الثالثة  الهجمات  ج��ّراء  القتلى  ع��دد  اإجمايل  لريتفع 

اأ�سبوع اإىل 11 �سخ�سا.
وقال بينيت، الذي �سيجتمع مبجل�س الوزراء الأمني امل�سغر يف تغريدة عقب 
الهجوم “اإ�سرائيل تواجه موجة اإرهاب عربي قاتل... �سنكافح الإرهاب بكل 

مثابرة وعناد وبقب�سة حديدية. لن يقتلعونا من هنا. �سننت�سر«.
واأفادت ال�سرطة الإ�سرائيلية اأن “مهاجما م�سلحا ببندقية فتح النار على 
املدنيني يف �سارع ه�سنامي يف �ساحية بني براك ما اأدى اإىل مقتل عدد من 
لل�سرطة  وفقا  املهاجم  وانتقل  املدنيني”. 
على  ال���ن���ار  وف���ت���ح  ه��رت�����س��ل  “�سارع  اإىل 
ال�سرطة  ت��ق��وم  اأن  ق��ب��ل  اآخ��ري��ن  م��دن��ي��ني 
بتحييده”. وقتل اأحد عنا�سر ال�سرطة يف 

تبادل اإطالق النار.
م�سوؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  ت��ع��ل��ن  مل  وف��ي��م��ا 
ا�سم  عن  ر�سميا  يعلن  ومل  الهجمات  عن 
اأنه  حملية  اإع��الم  و�سائل  ذك��رت  املهاجم، 
ي��دع��ى ���س��ي��اء ح��م��ار���س��ة )27 ع��ام��ا( من 
ال�سفة  �سمال  يعبد يف مدينة جنني  بلدة 
ق�سى  �سابق  اأ�سري  وه��و  املحتلة،  الغربية 

اأربع �سنوات يف ال�سجون الإ�سرائيلية.

 11 ح��ت��ى  ت�سل  بن�سبة  ال��ق��ط��اع،  يف 
ال�����س��ك��ان ي�سعرون  امل��ئ��ة، م��ا ج��ع��ل  يف 
قبيل  الإحباط”  م�����ن  “بحالة 
ي����ق����ول مدير  م�����ا  ع���ل���ى  رم���������س����ان، 
اجلمعية الزراعية للحوم والدواجن 

يف قطاع غزة ماجد جرادة.
وت�����وّف�����ر رو����س���ي���ا واأوك�����ران�����ي�����ا نحو 
القمح  ���س��ادرات  م��ن  املئة  ثالثني يف 
ع��امل��ي��ا. وب��ع��د ال��غ��زو، ارت��ف��ع��ت اأ�سعار 
احلبوب وزيوت دوار ال�سم�س والذرة، 
واأوكرانيا هي امل�سّدرة الأوىل لالأول، 
ارتفعت  كما  عامليا.  للثاين،  والرابعة 
اأ�سعار النفط والغاز ب�سكل حاد وبلغت 
م�����س��ت��وي��ات مل ت��ع��ه��ده��ا م��ن��ذ اأع����وام، 
ال���وازن يف جمال  ل��دور رو�سيا  ن��ظ��راً 

الطاقة.
وحّذرت منظمات دولية من تداعيات 
الغزو على �سعيد نظام الغذاء العاملي 
واجل��وع. ودّق �سندوق النقد الدويل 
ن��اق��و���س اخل���ط���ر، م�������س���دداً ع��ل��ى اأّن 
“جماعة  �سيعني  اأوكرانيا  يف  النزاع 

يف اإفريقيا«.
وتبدو تداعيات ذلك وا�سحة يف دول 
اليمن،  راأ���س��ه��ا  ع��ل��ى  ن���زاع���ات  ت�سهد 

يعودوا  وال��ن��ا���س مل  ج��ن��وين  ب�����س��ك��ل 
قادرين على التحّمل«.

اقت�سادي  و���س��ع  “هناك  وي�����س��ي��ف 
اليمن  النا�س يف  �سعب ج��داً. معظم 

فقراء ل يجدون قوت يومهم«.
يف ���س��وري��ا ح��ي��ث دخ���ل ال���ن���زاع عامه 
احلادي ع�سر، ل يبدو الو�سع اأف�سل 
بينما يعاين قرابة �ستني يف املئة من 

ال�سكان من انعدام الأمن الغذائي.
باتت  اأوكرانيا،  وقع احلرب يف  وعلى 
مفقودة  �سبه  التموينية  امل��واد  بع�س 
ال��ذي ت�ساعف  زي��ت الطهي  ل �سيما 
ال�سورية  احل��ك��وم��ة  وت��ع��م��ل  ث��م��ن��ه. 
يف  رو�سيا  حليفتها  على  تعتمد  التي 
توفري القمح، على تقنني توزيع �سلع 
وال�سكر  الطحني  خ�سو�ساً  حم��ددة 

و�سط خ�سية من �سحهما.
يف ت��ون�����س، وع��ل��ى غ����رار ع��ادت��ه��ا كل 
ا���س��ت��ب��ق��ت اجل��م��ع��ي��ات اخلريية  ع����ام، 
الترّبعات  جمع  ببدء  رم�سان  �سهر 
ن�سر  ع�����رب  ال�����ف�����ق�����رية،  ل����ل����ع����ائ����الت 
التجارية  امل���ح���ال  اأم�����ام  م��ت��ط��وع��ني 
الأ�سا�سية  الغذائية  باملواد  قوائم  مع 
املطلوبة. لكّن وترية جمع التربعات 
العام، على وقع تدهور  خمتلفة هذا 
وانخفا�س  الق���ت�������س���ادي  ال���و����س���ع 
يف  نق�س  وت�سجيل  ال�سرائية  القدرة 
العديد من املواد الغذائية الأ�سا�سية 
ك��������الأرز وال�������س���ك���ر وال���دق���ي���ق خالل 

الأ�سابيع الأخرية.

ال��ب��ل��د ال��ع��رب��ي الأك����ر ف��ق��راً والذي 
العام  اأ����س���ف���رت ح����رب مت���ّزق���ه م��ن��ذ 
2014 عن واحدة من اأ�سواأ الزمات 
اأوكرانيا  وتنتج  العامل.  يف  الإن�سانية 
نحو ثلث اإمدادات القمح اإىل اليمن، 

ما يثري خ�سية من ات�ساع هوة اجلوع 
يف ب��ل��د ارت���ف���ع���ت ف��ي��ه اأ����س���ع���ار امل����واد 
الغذائية اأكر من ال�سعف منذ العام 
امل��ت��ح��دة، وباتت  امل��ا���س��ي، وف��ق الأمم 
باأخرى،  اأو  بطريقة  ال�سكان،  غالبية 

اأنف�سهم.  اإع���ال���ة  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  غ��ري 
عاماً(   43( �سالح  حم�سن  وي��ق��ول 
اإن  ب��ر���س،  لفران�س  �سنعاء  يف  املقيم 
قبل  الأ�سعار  ارتفاع  اعتادوا  ال�سكان 
ارتفعت  ال�سنة  ه��ذه  “لكن  رم�سان، 

عائالت كثرية عاجزة عن توفري كلفة موائد الإفطار 

غزو اأوكرانيا ُيف�شد ا�شتعدادات رم�شان يف دول عربية

منح املنت�سرون على نابليون �سوي�سرا حياًدا دائًما عام 1815

ال�سويد تعيد هيكلة جي�سها
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العا�سمة  حميط  يف  ا�ستمر  الق�سف  اإن  اأوك��ران��ي��ون  م�سوؤولون  ق��ال   
على  الأرب���ع���اء  اأم�����س  ال��ب��الد   ب�سمال  ت�سرينيهيف  ومنطقة  كييف 
وقال  هناك.  الع�سكرية  العمليات  بتقلي�س  مو�سكو  تعهد  من  الرغم 
تق�سف  الرو�سية  القوات  اإن  اأوكرانيا  ب�سرق  دونيت�سك  حاكم منطقة 
الأرا�سي  بني  الفا�سل  اجلبهة  خط  على  امل��وج��ودة  امل��دن  كل  تقريبا 
اخلا�سعة ل�سيطرة احلكومة الأوكرانية واملناطق التي ي�سيطر عليها 
النف�ساليون املدعومون من رو�سيا يف دونيت�سك. كما يحتدم القتال 
اأري�ستوفيت�س  اأوليك�سي  وق��ال  ال��ب��الد.  بجنوب  ماريوبول  مدينة  يف 
تنقل  رو�سيا  اإن  زيلين�سكي  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�س  م�ست�سار 
قواتها من جبهة �سمال اأوكرانيا. وا�ساف اأر�ستوفيت�س يف ت�سريحات 
نقلها التلفزيون “على الرغم من اأن الرو�س ي�سحبون بع�س القوات 
اأن��ه��م م��ا زال���وا ي��رتك��ون ق���وات )ق���رب كييف(  اإل  م��ن حميط كييف 
ميكول  كييف  حاكم  نائب  وق��ال  هناك«.  قواتنا  اإبقاء  على  لإرغامنا 
بوفوروزنيك اأم�س الأربعاء اإن دوي الق�سف كان م�سموعا خارج كييف 
للق�سف  تتعر�س  مل  نف�سها  الأوك��ران��ي��ة  العا�سمة  لكن  الليل  ط��وال 
“مر  الوطني  للتلفزيون  بوفوروزنيك  وق��ال  الرو�سية.  ال��ق��وات  من 
الليل بهدوء ن�سبي مع �سماع دوي �سفارات الإنذار واإطالق النار من 
ال�ستباكات يف حميط املدينة لكن املدينة ذاتها مل تتعر�س الق�سف«.

 

ت��ع��ّه��دت ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأم�������س الأرب����ع����اء ت��ق��دمي 286 م��ل��ي��ون جنيه 
اإ�سرتليني اإ�سايف لأفغان�ستان، وذلك ع�سية موؤمتر للمانحني ت�سارك 
يف تنظيمه الأمم املتحدة جلمع اأكر من 4 مليارات دولر. وقالت 
التمويل  “هذا  اإّن  بيان  ترا�س يف  ليز  الربيطانية  وزي��رة اخلارجية 
غري  ومنظمات  املتحدة  ل��الأمم  �سركاء  خ��الل  م��ن  �سيوّزع  اجل��دي��د 
طالبان«.  اإىل  مبا�سرة  متويل  اأي  يذهب  لن  بهم.  موثوق  حكومية 
اإ�سرتليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   286 ق���ّدم���ت  اأن  ل��ربي��ط��ان��ي��ا  و���س��ب��ق 
اأّن  يعني  م��ا   ،2022-2021 امل��ال��ي��ة  ال�سنة  خ��الل  لأفغان�ستان 
اأي�ساً. ووفقاً  ال�سنة  املبلغ جمّدداً هذه  امل�ساهمة بنف�س  لندن قّررت 
اأتاحت  لندن  قّدمتها  التي  امل�ساعدات  ف���اإّن  الربيطانية،  ل��ل��وزي��رة 
واأّم��ن��ت خ��دم��ات �سّحية لأك���ر من  60 م�ست�سفى  اأك���ر م��ن  دع��م 
�سخ�س من  مليون   4.5 يقرب من  ما  ومّكنت  �سخ�س  األ��ف   300
العاملي  الأغذية  برنامج  خالل  من  طارئة  غذائية  م�ساعدات  تلّقي 
املتحدة  الأمم  �سندوق  خ��الل  م��ن  �سخ�س  مليون   6.1 و���س��اع��دت 
بريطانيا  اإّن  قولها  ترا�س  عن  البيان  ونقل  لأفغان�ستان.  الإن�ساين 
اأعلى  يف  اأفغان�ستان  يف  الفتيات  تعليم  املوؤمترو�سع  خالل  �ستتعّهد 
�سّلم اأولوياتها و�ستطالب طالبان بالرتاجع عن قرارها منع الفتيات 
كانون  اأعلنت يف  املتحدة  الأمم  الثانوية. وكانت  املدار�س  ارتياد  من 
املانحة  ال��دول  4.4 مليار دولر من  اإىل  اأّنها بحاجة  الثاين-يناير 
لتمويل الحتياجات الإن�سانية يف اأفغان�ستان هذا العام، يف اأكرب مبلغ 

تطلبه املنظمة الدولية لدولة واحدة.

يف  التوتر”  “ازدياد  حيال  “قلقها”  عن  املتحدة  ال��ولي��ات  اأع��رب��ت 
ال�سالم  اتفاق  اح��رتام  اإىل  الأط���راف  ودع��ت جميع  ال�سودان  جنوب 
امل�سرفة  الهيئة  من  املعار�سة  ان�سحبت  بعدما   ،2018 ع��ام  امل��ربم 
�سفحة  لطي  ال��ع��امل  يف  الأح����دث  ال��دول��ة  وك��اف��ح��ت  العملية.  على 
حرب اأهلية ا�ستمرت خم�س �سنوات وانتهت عام 2018، اإذ مل يتفق 
الذي  الت��ف��اق  تطبيق  على  م�سار  ري��اك  ونائبه  كري  �سلفا  الرئي�س 
ال�سعبية  “احلركة  اأعلنت  ال�سهر،  ه��ذا  �سابق  وق��ت  ويف  عليه.  وقعا 
ان�سحابها من  التي يتزعمها م�سار  املعار�سة”  ال�سودان يف  لتحرير 
اأي  دون  “من  هجمات  ب�سبب  ال�سالم  عملية  على  امل�سرفة  الهيئة 
ومّثل  ال�سالم«.  يف  “�سريكها  قبل  من  قواعدها  على  ا�ستفزازات” 
وعّمق  البالد،  يف  ال�ستقرار  حتقيق  لحتمالت  �سربة  اآخ��ر  القرار 
با�سم  الناطق  وندد  وكري.  مل�سار  املوالية  الف�سائل  بني  النق�سامات 
اخلارجية الأمريكية نيد براي�س يف بيان ب�”املواجهات الأخرية” يف 
ولية اأعايل النيل وان�سحاب “احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف 
املعار�سة” من الهيئة معتربا اأن اخلطوة “تقّو�س اتفاق ال�سالم«. 
مبوجب  التزاماتهما  بكامل  الإيفاء  اإىل  الطرفني  “ندعو  واأ�ساف 
يحمل  التحري�سي  اخل��ط��اب  اأن  اإىل  ون�سري  القائم  ال�سالم  ات��ف��اق 

نتائج عك�سية ويجب اأن يتوقف فورا«.

عو��صم

كييف

لندن

وا�شنطن

 اّتهامات لرو�شيا بالت�شبب
 ب� »اأزمة غذاء عاملية« 

•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

وتعري�س  ب�”اأزمة غذاء عاملية”  همت رو�سيا يف جمل�س الأمن بالت�سبب  اتُّ
“�سلة  تعد  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا،  ح��رب  اإط���الق  ع��رب  “املجاعة”  النا�س خلطر 

اخلبز” لأوروبا.
اجتماع  خ��الل  �سريمان  ويندي  الأم��ريك��ي  وزي��ر اخلارجية  نائبة  واأف���ادت 
الرو�سي  الرئي�س  اإن  اأوكرانيا  يف  الإن�سانية  لالأزمة  مكّر�س  الأم��ن  ملجل�س 
اأح��دث هذه الأزمة  “بداأ هذه احل��رب. فالدميري بوتني  فالدميري بوتني 

الغذائية العاملية. وهو القادر على وقفها«.
اأوكرانيا وتداعياتها على  “م�سوؤولية اإطالق احلرب على  اأن  و�سددت على 

الأمن الغذائي العاملي تقع على عاتق رو�سيا والرئي�س بوتني وحده«.
اأن  بدوره، �سدد مندوب فرن�سا لدى الأمم املتحدة نيكول دو ريفيري على 
“عدوان رو�سيا على اأوكرانيا يفاقم خطر املجاعة حول العامل” وباأن �سكان 

الدول النامية �سيكونون اأول املتاأّثرين.
واأ�ساف “ل �سك يف اأن رو�سيا �ستحاول جعلنا ن�سّدق باأن العقوبات التي مت 

تبنيها �سّدها هي التي تت�سبب بعدم توازن و�سع الأمن الغذائي للعامل«.
اأن  اأ�سر مندوب مو�سكو يف الأمم املتحدة فا�سيلي نيبينزيا على  وبالفعل، 
العقوبات  “ه�سترييا  �سببها  العاملي  الغذاء  �سوق  يف  القائمة  ال�سطرابات 

اجلاحمة التي اأطلقها الغرب �سد رو�سيا«.

اأزمة اأوكرانيا.. برميل بارود يهدد باإ�شعال البلقان

اإك�شربت الرو�شية: بايدن �شعيف اأمام اإيران وفقد التاأثري على ال�شرق الأو�شط
على انتخابات اخلريف املقبل. ووفقاً للباحث، تتمّثل امل�سكلة الأوىل 
بن  حممد  ال�سعودي  العهد  ويل  رف�����س  بعد  ال�سعودية،  م��وق��ف  يف 
�سلمان الرد على مطالبة الرئي�س الأمريكي جو بايدن بزيادة اإنتاج 
النفط لتعوي�س اخل�سارة املحتملة للنفط الرو�سي من ال�سوق. وراأى 
مريزايان: “اإن مل يتحد ويل العهد ال�سعودي مع الإدارة الأمريكية، 
فهو يقوم بدور يف تفكيك النظام العاملي الأمريكي، بالتفاو�س الن�سط 
مع بكني لتحويل مدفوعات جزء من �سادرات النفط، على الأقل، من 
الثانية  امل�سكلة  اأما  اليوان«.  اإىل  ال��دولر  ال�سني من  اإىل  ال�سعودية 
الإيراين  النووي  التفاق  اإحياء  بالأحرى مفاو�سات  اأو  اإي��ران،  فهي 
الوليات  اهتمام  اأن  واأو�سح مريزايان  تعقيداً.  اأكر  اأ�سبحت  والتي 
اأراد بايدن  ال�����س��اب��ق،  ت�����س��اع��د. ويف  امل��ف��او���س��ات ق��د  ب��ن��ج��اح  امل��ت��ح��دة 
حتقيق ن�سر �سغري يف هذا امللف ع�سية انتخابات التجديد الن�سفي 

للكونغر�س. اإل اأنه الآن يحتاج، وبقوة، اإىل عودة النفط الإيراين اإىل 
ال�سوق، وبات م�ستعداً لرفع العقوبات عن اإيران، يف جزء من �سفقة 
ي�سعر  اأن  م�ستغرباً  ولي�س  الإي��راين.  النووي  التفاق  لإحياء  �ساملة 
�سرامة  اأكر  اأ�سبحوا  لذلك  املتحدة،  الوليات  باهتمام  الإيرانيون 
يف التم�ّسك مبوقفهم، وحتديداً باإزالة احلر�س الثوري الإيراين من 
قائمة املنظمات الإرهابية بعد اأن اأدرجته وا�سنطن فيها منذ 2019. 
وبالفعل، تدر�س وا�سنطن اإزالة احلر�س الثوري الإيراين من قائمة 
املنظمات الإرهابية، لكنها، وفًقا ملريزايان، تواجه مقاومة �سديدة من 
حلفائها الإقليميني، ال�سعودية بالدرجة الأوىل، واإ�سرائيل. والبلدان 
واثقان اأن احلر�س الثوري الإيراين وراء الهجمات الإرهابية املنظمة 
�سدهما، واأن رفع العقوبات عن التنظيم الإيراين �سيكون مبثابة دعماً 
ملزيد من الهجمات الإرهابية. كما �ستهدد اإيران با�ستمرار با�ستخدام 

الإيرانية  ال�سيطرة  طريق  يف  يقفون  الذين  �سد  النووية  الأ�سلحة 
هذه  لتحدي  حماولة  واأي  واليمن،  ولبنان،  وال��ع��راق،  �سوريا،  على 
“تهديداً وجودياً«.  واأو�سح مريزايان  ال�سيطرة، �ستعتربها طهران 
اأن بايدن وجد نف�سه ب�سبب ذلك يف ماأزق، فاإذا ف�سل يف اإحياء التفاق 
النووي، �سيتهم بالف�سل يف حل امل�سكلة بو�سائل دبلوما�سية،احلها. اأما 
اإذا اأحيا التفاق، ف�سيتهمونه بال�سعف، وباخلوف وال�ست�سالم لآيات 
اهلل. وختم مريزايان اأن جبهة ال�سيا�سة اخلارجية يف ال�سرق الأو�سط 
تزيد تعقيداً عند الرئي�س الأمريكي، فبتخليها عن النفط الرو�سي 
وحماولة اإقناع م�ستوردين اآخرين بفعل ال�سيء نف�سه، تغادر وا�سنطن 
ول  منطقة النتظار املريح للحظة املثلى حلل “امل�ساألة الإيرانية”، 
يبقى اأمامها �سوى حماولة القفز اإىل “قطار ال�سرق ال�سريع” الذي 

بداأ يغادر املحطة.

•• مو�صكو-وكاالت

اع��ت��رب غ��ي��ف��ورغ م���ريزاي���ان، اخل��ب��ري يف ���س��وؤون ال�����س��رق الأو����س���ط يف 
اجلامعة املالية الرو�سية، اأن وا�سنطن بداأت تفقد اأدوات التاأثري على 
ال�سرق الأو�سط، وباتت �سعيفة اأمام اإيران، وبات على رئي�سها اللحاق 
ن�سر  حتقيق  بايدن  اأراد  ال�سابق،  يف  ال�سريع.  ال�سرق  قطار  بركب 
للكونغر�س.  الن�سفي  التجديد  انتخابات  امللف ع�سية  �سغري يف هذا 
ال�سوق. اإىل  الإي���راين  النفط  ع��ودة  اإىل  وبقوة،  يحتاج،  الآن  اأن��ه  اإل 
الوليات  اأن  الرو�سية،  رو”  “اك�سربت  ل�سحيفة  م��ريزاي��ان،  وكتب 
تواجه  الداخلي،  وال�ستياء  الأ�سعار  ارتفاع  تعاين من  التي  املتحدة، 
م�ساكل جدية يف ال�سرق الأو�سط، تفاقمت ب�سبب احلظر الأمريكي 
وتاأثري  داخلي  �سيا�سي  بعد  امل�ساكل  لهذه  و�سيكون  الرو�سي.  للنفط 

•• عو��صم-وكاالت

الرو�سية  احل���رب  ت��داع��ي��ات  ت��ك��ف  ل 
كافة  يف  ال���ت���م���دد  ع����ن  الأوك����ران����ي����ة 

بوؤر  العديد من  اأزم��ات يف  باإ�سعال  الجت��اه��ات، مهددة 
التوتر وال�سراع حول العامل، ول �سيما منطقة البلقان، 

ما يعيد اإىل الواجهة كابو�س حرب الت�سعينيات.
ويف هذا ال�سياق، تت�ساعد اخلالفات بني كل من �سربيا 
وكو�سوفو، ويرى مراقبون اأن احلرب يف اأوكرانيا تهدد 
من جديد باإ�سعال برميل البارود يف تلك املنطقة ككل، 
ول �سيما يف املناطق التي كانت تت�سكل منها يوغو�سالفيا 
ال�سابقة قبل تفككها اإىل عدة دول وجمهوريات مطلع 

ت�سعينيات القرن املن�سرم.
وو����س���ل الأم������ر ح���د ق���ي���ام اجل��ي�����س ال�����س��رب��ي بح�سد 
بلغراد  ترف�س  التي  كو�سوفو،  مع  احل��دود  على  ق��وات 
ول   ،2008 ال��ع��ام  منذ  عنها  با�ستقاللها  الع���رتاف 
الألبانية  الغالبية  ذي  الإقليم  ا�ستقالل  م�ساألة  ت��زال 
عن �سربيا، ق�سية خالفية حادة بني الطرفني، ومن 

خلفهما مو�سكو وعوا�سم الغرب.
وتعرتف نحو 100 دولة بالإقليم من بينها الوليات 

املتحدة والعديد من دول الحتاد الأوروبي.
ويرى املراقبون اأن منطقة البلقان املعروفة برتاكيبها 
احل�سا�سة  والطائفية  والدينية  القومية  وت��وازن��ات��ه��ا 
بالتاأثر  اأوروب��ي��ا  م��ن غريها  اأك��ر  وال��رخ��وة، مر�سحة 
التباين يف  م��ع  اأوك��ران��ي��ا، خا�سة  ي��ح��دث يف  �سلبا مب��ا 
م��واق��ف دول��ه��ا م��ن الأزم����ة الأوك��ران��ي��ة م��ا ب��ني موؤيد 

لرو�سيا ك�سربيا وموؤيد لأوكرانيا كاألبانيا.

خالفات مزمنة
الأوكرانية  الأزم��ة  �سظايا  امتداد  خطر  على  وتعليقا 

يف حال طوارىء يف ظل نذر �سدام حمتمل هو ت�سعيد 
خطري ومقلق ل ريب ويرتبط ب�سكل مبا�سر باحلرب 
تاريخية  ل��الأزم��ة ه��ذه خلفيات  ك��ان  واإن  اأوك��ران��ي��ا،  يف 

معلومة«.
ملنع  اأوروب����ي����ة حم��م��وم��ة  :”ثمة حم�����اولت  وي�����س��ي��ف 
ات�����س��اع رق��ع��ة احل����رب الأوك���ران���ي���ة ن��ح��و ب��ق��ي��ة اأنحاء 
�سديدة  البلقان  منطقة  يف  وخا�سة  الأوروب��ي��ة،  القارة 
من  ك��ل  ب��ني  املتوترة  العالقات  تعد  التي  احل�سا�سية، 

رئي�س  ال���ع���زاوي،  مهند  ي��ق��ول  ال��ب��ل��ق��ان،  منطقة  اإىل 
مركز �سقر للدرا�سات، يف حوار مع موقع “�سكاي نيوز 
بني  الآن  املت�ساعدة  واخلالفات  “امل�سكالت  عربية”: 
انعكا�س طبيعي  الأم��ر  واق��ع  �سربيا وكو�سوفو، هي يف 
كدولة،  بينهما،  مزمنة  تقليدية  خل��الف��ات  وام��ت��داد 
واأن  �سيما  كو�سوفو،  عنها،  منف�سل  وكاإقليم  �سربيا 
اإداري�����ا، م��ا ي��زي��د يف  18 مم��را  اأك���ر م��ن  ثمة بينهما 
والدخول  اأكر،  والت�سادم  والحتكاك  الأو�ساع  توتري 

ق�ساياها  اأب�����رز  وك��و���س��وف��و  ���س��رب��ي��ا 
اأن  ميكنها  التي  وامللغومة،  العالقة 
تنفجر نزاعا ع�سكريا وا�سعا ومدمرا، 
الدموية  احل������روب  ذك����ري����ات  ي��ع��ي��د 

ال�سابقة يف هذا اجلزء امل�سطرب من اأوروبا«.

نار حتت الرماد
اأما الكاتب والباحث ال�سيا�سي، طارق �سارممي، فيقول 
:”البلقان  نيوز عربية”  “�سكاي  يف حديث مع موقع 
واأزماته  لكن حمم م�سكالته  الآن  ن�سبيا  بركان خامد 
متقدة دوما حتت الرماد، ولعل ق�سية كو�سوفو ورف�س 
الأمم  يف  قبولها  وع��دم  ال�ستقالل  لإع��الن��ه��ا  �سربيا 
اأعقد  املتحدة بفعل اعرتا�س رو�سيا وال�سني، هي من 
الق�سايا التي ل تزال بال حلول متكاملة لها وهي اأ�سبه 

ب�سواعق تفجري ».
ما  خ���ط���ورة  :”تكمن  ����س���ارمم���ي  ي�����س��ي��ف  ه��ن��ا  وم����ن 
يحدث على احل��دود بني �سربيا وكو�سوفو من ح�سود 
امل��ت��ب��ادل��ة �سيا�سيا بني  ن���ربة الت��ه��ام��ات  ارت��ف��اع  وم���ن 
اجلانبني، حيث يتم النب�س يف املا�سي واإثارة الع�سبيات 
رف�س  اأن  ي��رون  ال�سرب  حيث  القومية،  واحل�سا�سيات 
اأوكرانيا  �سمن  كاإقليم  دون��ب��ا���س  يف  يحدث  مل��ا  ال��غ��رب 
املعايري،  ازدواجية  عن  يعرب  عنها،  لال�ستقالل  ي�سعى 

واإل فلماذا �ساند ا�ستقالل كو�سوفو عن �سربيا ؟«.
ويتابع : “وهكذا فنحن اأمام جدل حاد وخالف عميق 
وا�سرتاتيجية  جيو�سيا�سية  وح�سابات  ب��اأب��ع��اد  يت�سل 
وع��رق��ي��ة م��ع��ق��دة، وه����و ي��وظ��ف ك���ورق���ة م���ن خمتلف 
النقاط  ت�سجيل  ���س��ي��اق  يف  الآن  امل��ت��ن��ازع��ة  الأط�����راف 
بالنار  اللعب  خ��ط��ورة  هنا  وم��ن  احل�����س��اب��ات،  وت�سفية 
البلقانية، و�سرورة ال�سعي ملنع و�سول �سرارات احلرب 

الأوكرانية للبلقان«.

�شنغهاي... مدينة ق�شمت اإىل ن�شفني ملحاولة التغلب على اجلائحة  •• �صنغهاي-�أ ف ب

ي��ع��ي�����س امل���ه���ن���د����س ال�����س��ي��ن��ي تريي 
�سنغهاي  م��ن  ال�����س��رق��ي  ال��ن�����س��ف  يف 
اخلا�سع منذ  اأول اأول اأم�س الثنني 
اأ�سواأ موجة  ملواجهة  اإغالق  لتدابري 
وميار�س  كوفيد-19،  ل��وب��اء  تف�س 
الوقت...  لتم�سية  اإلكرتونية  األعابا 
يق�سم  ال���ذي  هوانغبو  نهر  ع��رب  ام��ا 
املدينة، فت�ستفيد ماريا من حريتها 
بتناول الع�ساء يف اخلارج، قبل اإغالق 
فيه  تعي�س  ال����ذي  ال��غ��رب��ي  ال��ن�����س��ف 

بدًءا من اجلمعة.
ق�سمت �سنغهاي، املحرك القت�سادي 
لل�سني وكربى مدنها مع عدد �سكان 
اإىل ن�سفني  25 مليون ن�سمة،  يبلغ 
فيما حتاول ال�سلطات �سبال جديدة 
لل�سيطرة على فريو�س ي�سّكل حتديا 

مل ي�سبق له مثيل للبالد.
ب������وؤرة  اأ�������س������واأ  الآن  ه����ي  ف���امل���دي���ن���ة 
وقد  ع����ام����ني،  م���ن���ذ  لكوفيد-19 
اآلف  �ستة  ح���وايل  الأرب���ع���اء  �سّجلت 
ت��ق��دم املتحورة  ب��ال��وب��اء م��ع  اإ���س��اب��ة 
ا�سرتاتيجية  ه���ز  م���ا  اأوم����ي����ك����رون، 

“�سفر كوفيد” التي تتبناها ال�سني 
تظهر.  حيثما  ال��ب��وؤر  على  للق�ساء 
بانكوك  اإىل  ول��ن��دن  ن��ي��وي��ورك  م��ن 
وط��وك��ي��و، ب����داأت ال��ع��دي��د م��ن املدن 
وهي  ال�سحية  القيود  رف��ع  ال��ك��ربى 
لكن  الفريو�س.  مع  التعاي�س  تتعلم 
اإغالقا،  �سنغهاي  فر�ست  بخالفها، 
اإجراء  م��ع  مرحلتني،  على  ك��ان  واإن 
ال�سكان  جلميع  اختبارات  ال�سلطات 
واإ�سدار اأوامر لهم بعدم اخلروج من 
منازلهم. وقال تريي الذي يعمل يف 
فران�س  لوكالة  للدولة  تابعة  �سركة 
بر�س م�ستخدما ا�سمه النكليزي من 
�سقته يف بودونغ “ل ميكنني مغادرة 
البقالة ول اخلروج  �سراء  املنزل ول 

مع الأ�سدقاء«.
التنفيذ  الإغالق حيز  دخلت تدابري 
اأ�سابيع من  بعد  الث��ن��ني  ب��ودون��غ  يف 
فيها  ظهرت  حملية  اإغ��الق  عمليات 

اإ�سابات بالفريو�س.
لكن حتى لو اأعيد فتح بودونغ كما هو 

تبدو  املدينة  ف��اإن  اجلمعة،  خمطط 
بعيدة عن التغلب على الفريو�س.

اليقني  ع���دم  اإن ح��ال��ة  ت���ريي  وق����ال 
بامللل  “اأ�سعر  مو�سحا  �سلبا  ت��وؤث��ر 
وقتا  اأم�سيت  متدنية.  ومعنوياتي 
طويال يف الداخل ول ميكنني �سوى 
الكتب  وق���راءة  التلفزيون  م�ساهدة 

وممار�سة األعاب الفيديو«.
الأكر  التاريخي  املركز  بوك�سي،  يف 
اكتظاظا بال�سكان يف املدينة، اجتمع 
و�سربوا  الأ�سبوع  ه��ذا  ال�سهر  حمبو 
اجلعة يف الهواء الطلق قبل الإغالق 

املقرر اجلمعة.
وقالت ماريا، وهي اأمريكية ت�سكن يف 

املدينة لوكالة فران�س بر�س “خرجت 
لتناول الع�ساء اأم�س الأول«.

باأمور  ال��ق��ي��ام  “اأحاول  واأ����س���اف���ت 
�سحتي  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  خم��ت��ل��ف��ة 
ال����ذه����ن����ي����ة ق����ب����ل الإغ������������الق ال�����ذي 
الأق���ل،  ع��ل��ى  اأي����ام  خم�سة  �سي�ستمر 
ول�����ن ي���ك���ون ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ي م���غ���ادرة 
وحاولت  فيه«.  اأعي�س  ال��ذي  املجمع 
التاأثري  من  احل��د  �سنغهاي  �سلطات 
عمليات  ع���ن  ال��ن��اج��م  الق���ت�������س���ادي 
اإعفاءات  وقدمت  املتكررة،  الإغ���الق 
لل�سركات  واإع�������ف�������اءات  ����س���ري���ب���ي���ة 

ال�سغرية.
لكن ال�سركات املالية قررت الإم�ساك 
ب��زم��ام الأم���ور يف ك��ل اأن��ح��اء املدينة، 
مع تقارير عن موظفني يعي�سون يف 
املكاتب خ��الل ف��رتة الإغ���الق. وقال 
جمموعة  م��ن  �سيمني  �سيان  املحلل 
غروب”  ه����ون����غ����ي����وان  “�سينوان 
ومالب�س  اأغطية  “جلبت  لل�سم�سرة 
ال���ع���دي���د من  ي�����س��ع��ر  امل���ك���ت���ب«.  اإىل 

بالتفاوؤل يف مواجهة عملية  ال�سكان 
الإغالق اجلديدة معتربين اأنها �سر 
ل بد منه بعد اأ�سابيع من الإجراءات 

امل�ستهدفة مع جناح حمدود.
منطقة  يف  ال��ن��ب��ي��ذ  ت���اج���ر  و�����س����رح 
بودونغ فرانك هوانغ لوكالة فران�س 
يتزايد  الإ����س���اب���ات  “عدد  ان  ب��ر���س 
اأن  “اأعتقد  واأ�ساف  م�ستمر«.  ب�سكل 
�ستحقق  )اجل��دي��دة(  ال�سيا�سة  ه��ذه 
بعودة  و�ست�سمح  ج���دا  ج��ي��دة  ن��ت��ائ��ج 

حياتنا اإىل طبيعتها«.
ينت�سر  اأخ����������رى،  اأم�����اك�����ن  يف  ل���ك���ن 
املت�سدد  ال�سني  نهج  م��ن  الإح��ب��اط 
ف��ي��م��ا تظهر  ال����ف����ريو�����س،  مل��ك��اف��ح��ة 
امل���ت���اج���ر قلق  ال���ف���ارغ���ة يف  الأرف�������ف 
للح�سول  يتدافعون  الذين  ال�سكان 
تتزايد  ب��ي��ن��م��ا  ط������ازج،  ط���ع���ام  ع��ل��ى 
و�سائل  ع��ل��ى  ال����الذع����ة  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

التوا�سل الجتماعي.
وكتب اأحد م�ستخدمي “ويبو” هذا 
الأ�سبوع “العامل كله يعود اإىل امل�سار 
الوحيد  ال��ب��ل��د  )ن���ح���ن(  ال�����س��ح��ي��ح. 
العام  ���س��ب��ح  ي���رتق���ب  زال  م���ا  ال�����ذي 

2019 وما زال يعي�س معه«.

•• �لفجر - تون�س

الد�ستوري  احل���زب  رئي�سة  ق��ال��ت 
الأربعاء  اأم�س  مو�سي  عبري  احل��ر 
اإىل  م���َرّ  �سعيد  قي�س  الرئي�س  اإن 
للزج  وم�ستعد  ال�سلطة  اغت�ساب 
�سيناريوهات  اأق�����س��ى  يف  ب��ال��ب��الد 
يف  ُي��ف��رط  ل  حتى  فيها  التفريط 
التي قام بتجميعها بني  ال�سلطات 

يديه.
واعتربت مو�سي يف ت�سريح اإذاعي، 
بحل  ال���ي���وم  م��ط��ال��ب  ���س��ع��ّي��د  اأن 
ال��ربمل��ان، واأو���س��ح��ت اأن ع��دم حله 
ل��ل��ربمل��ان ه��دف��ه م��وا���س��ل��ة الفرتة 
ال�ستثنائية والتغلغل يف م�سروعه 

الفردي.
وو�سفت عبري مو�سي كل ما يقوم 
وت�سبب  ال��ق��ان��وين  بغري  �سعيد  ب��ه 
موؤكدة  ل���ل���دول���ة،  داه����م  خ��ط��ر  يف 
التالعب باملوؤ�س�سات، ودعت جميع 
اإىل  التون�سي  وال�سعب  الأط����راف 

الدفع نحو حل املجل�س.
واأفادت اأن تون�س ُمهددة ب�سيناريو 
واأن  الليبي  ال�سيناريو  م��ن  اأ���س��واأ 
ه���ذا ال�����س��ي��ن��اري��و ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 

تون�س.
واأو�سحت مو�سي اأنه يف �سورة عقد 
اجلل�سة العامة ام�س والإعالن عن 
مبعوث  اإر���س��ال  ميكن  خمرجاتها 
�سعيد مل  لتون�س لأن قي�س  اأمم��ي 

باملحكمة البتدائية بتون�س ق�ست 
برف�س املطلب بخ�سو�س الق�سية 
ال���س��ت��ع��ج��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ّدم��ت بها 
احلر  ال��د���س��ت��وري  احل���زب  رئي�سة 
ع����ب����ري م����و�����س����ي ل���ط���ل���ب اإي�����ق�����اف 
املزمع  ال���ع���ام���ة  اجل��ل�����س��ة  اأ����س���غ���ال 
النواب  ملجل�س  الأرب��ع��اء  انعقادها 
اأع��م��ال��ه وع��ل��ل��ت املحكمة  امل��ج��م��دة 
“بعدم  رف�سها  بتون�س  البتدائية 

الخت�سا�س«.

وب��ال��ت��ايل هذا  ال��ربمل��ان  بحل  يقم 
ال��ربم��ان م����ازال م��ع��رتف��ا ب��ه على 

امل�ستوى الدويل.
ال����دول����ة  رئ���ي�������س  اأن  واأ������س�����اف�����ت 
را�سد  بحماية  ي��ق��وم  �سعيد  قي�س 
الأخري  هذا  اأن  معتربة  الغنو�سي، 
ينتظر و�سعه يف الإقامة اجلربية 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ذل���ك  ي�ستغل  ح��ت��ى 

الدويل.
ال�ستعجالية  ال�����دائ�����رة  وك����ان����ت 

الأربعاء،  اأم�س  انطلقت ظهر  وقد 
اإلغاء  يف  للنظر  ال��ع��ام��ة  اجل��ل�����س��ة 
اأعلن  التي  الإجراءات ال�ستثنائية 
عنها الرئي�س قي�س �سعيد يوم 25 

يوليو املنق�سي.
م�ساعد  ال��ف��ت��ي��ت��ي  ط����ارق  واف��ت��ت��ح 
اجلل�سة،  ال��ث��اين  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س 
بلحظات  مت���ّر  ت��ون�����س  اأّن  م���ذّك���را 
النواب  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ح��ّم��ل  ت��اري��خ��ي��ة 
مواطنون  اأّن���ن���ا  ‘’مبا  امل�����س��وؤول��ي��ة 

البلد ومب��ا منحه  ه��ذا  اإىل  ننتمي 
وفق  تكليف’’،  م��ن  ال�سعب  اإي��ان��ا 
ال�سعب  اأّن  الفتيتي  واأ���س��ار  قوله.  
ملن  ُي�سندها  املطلقة  ال�����س��ي��ادة  ل��ه 
ول  ي�����س��اء،  مم��ن  وي�سحبها  ي�����س��اء 
متلك اأّي قّوة اأخرى اأن حتّل حمّله 
م��ه��م��ا ع���ال ���س��اأن��ه��ا وت���اب���ع قائال 
‘’ ل��ق��د ���س��ه��دت ب���الدن���ا م��ن��ذ 25 
خطرية  منعرجات  املا�سي  يوليو 
اإىل  اأ�سهر   8 اأك��ر من  انتهت بعد 

اأزم�����ة ع��م��ي��ق��ة م���ع���ق���دة   ومركبة 
ب�سرب  ال���دول���ة  ت���ه���دد  اأ���س��ب��ح��ت 
كيانها وموؤ�س�ساتها وتهدد املواطن 
و�سعنا  اليومي،  ومعا�سه  قوته  يف 
واأرقامنا  الإف���ال����س  م���ن  ي��ق��رتب 
القاعة  م����ن  ت���ق���رتب  ال�������س���ي���ادي���ة 
ممكنة  جماعة  يواجه  قد  و�سعبنا 

ومرتقبة’’ ح�سب تعبريه.
اأّن  كلمته  الفتيتي يف  ط��ارق  واأّك���د 
حوار  اإىل  احلاجة  اأم�ّس  يف  تون�س 
و�سامل  وج�������ريء  ه������ادئ  وط���ن���ي 
ال�����س��ع��وب��ات ويجب  ك����ّل  ل���ت���ج���اوز 
ر���س��م اأف����ق ل��ت��ون�����س ي��خ��رج��ه��ا من 
الو�سوح  اإىل حالة  الن�سداد  حالة 

وال�ستقرار. 
اأعمال  اإىل جدول  الفتيتي  مّر  ثّم 
ينطلق  ال�����ذي  ال���ع���ام���ة،  اجل��ل�����س��ة 
ال�ستقالت  م���ن  ج��م��ل��ة  مب��ع��اي��ن��ة 
ثّم مناق�سة م�سروع قانون عدد 1 
ل�سنة 2022 موؤرخ يف 30 مار�س 
العمل  ب���اإل���غ���اء  امل��ت��ع��ل��ق   2022
ب����الإج����راءات ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. وبعد 
النقا�س العام للنواب امل�ساركني مّر 

املجل�س اىل الت�سويت 
نواب  رئي�س جمل�س  م�ساعد  وكان 
ال�سعب املكلف بالإعالم والت�سال 
قد اأكد على �سفحته بالفاي�سبوك 
ح�سورهم  �سجلوا  نائب   100 اأن 
اأم�س  للمجل�س  العامة  اجلل�سة  يف 

الأربعاء.

اعتماد قانون تفوي�س ا�ستخدام القوة الع�سكرية للتدخل يف افغان�ستان

عبري مو�سي حتذر:

تون�س مهددة ب�شيناريو اأ�شواأ من ال�شيناريو الليبي 
�سة لإلغاء التدابري ال�ستثنائية  رغم املعار�سة، الربملان يعقد جل�سته العامة املخ�سّ
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ُولد النظام العاملي اجلديد باعتباره اأ�شطورة تاآمرية يف اخلم�شينيات من القرن املا�شي داخل اليمني املتطرف املناه�س لل�شيوعية يف اأمريكا

•• �لفجر -ثيو لوبري 
ترجمة خرية �ل�صيباين

   يف ثالث كلمات قيلت خالل خطاب يبدو عادًيا، 
قدم الرئي�ش الأمريكي عن غري ق�سد مادة اأ�سا�سية 

ملحيط اأتباع نظرية املوؤامرة.
   تعبري “النظام العاملي اجلديد” له طابع مده�ش 
نظرية  واأتباع  الجتماعية  ال�سبكات  ُيه�سرت  لأنه 
املوؤامرة يف كل مرة يتم ا�ستخدامه يف �سياق �سيا�سي 
كال�سيكي. ُي�ستخدم اأحياًنا يف اجلغرافيا ال�سيا�سية 
لو�سف فرتة من التغيري الكبري، ويتم حتويله بانتظام 
لتغذية نظرية موؤامرة على خلفية حكومة عاملية 
ا�ستبدادية بقيادة قوى الظالم وكلها غالًبا ما تكون 

م�سحوبة بدللت معادية لل�سامية.

احلرب يف اوكرانيا اكرب من حرب بني دولتني

الفرن�سي فلوريان فيليبو �سارك يف الحتفاليةبايدن ا�سعل فتيل املوؤامرة من جديد

اإيرول ويرب، يوؤكد ان نظرية موؤامرة اأخرى تتحقق اليمني البديل �ساهم يف ن�سر النظرية

بذكره لنظام عاملي جديد:

الرئي�س جو بايدن يلهب اأتباع نظرية املوؤامرة...!
ل بد من متييز التعبري يف بعده اجليو�سيا�سي عن ذاك املرتبط بنظرية املوؤامرة

اإن ف�سل الوليات املتحدة واأوروبا يف اأوكرانيا من �ساأنه اأن ير�سل اإ�سارة اإيجابية اإىل بكني وميكن اأن يوّقع ب�سكل قاطع على نهاية الهيمنة الغربية

   تزداد اأهمية قدرته على تعبئة 
عندما  امل�سللة  املعلومات  رم���وز 
التعبري،  ه�����ذا  ا����س���ت���خ���دام  ي���ت���م 
م���و����س���وع ك����ل ال���ت���خ���ي���الت، من 
فرتة  خ��الل  اأمريكي  رئي�س  قبل 
الأزم���ات وع��دم اليقني. ه��ذه هي 
خطاب  بها  اأيقظ  التي  الطريقة 
األقاه  ب��اي��دن،  للغاية جل��و  ع���ادي 
اأم��ام جمهور من رج��ال و�سيدات 
الأعمال يف وا�سنطن يوم الثنني 
نظرية  ف�����س��اء  ك���ل  م���ار����س،   21

املوؤامرة.
    ا���س��ت��م��رت ال��ل��ق��ط��ة اأق�����ل من 
دقيقة: “كما قال يل اأحد اأف�سل 
اجلنود يف اجتماع يف ذلك اليوم، 
يقول جو بايدن، تويف 60 مليون 
و1946.   1900 ب��ني  �سخ�س 
عاملًيا  ن��ظ��اًم��ا  اأن�����س��اأن��ا  وم��ن��ذئ��ذ، 
الوقت  “...” والآن هو  ليربالًيا 
الذي تتغري فيه الأم��ور. �سيكون 
وعلينا  جديد  عاملي  نظام  هناك 
بقية  ت��وح��ي��د  وعلينا  ن��ق��وده،  اأن 

العامل احلر للقيام بذلك ».
   على الفور، ا�ستعلت النريان يف 
ال��ع��امل الأربعة  اأرك���ان  ال��وي��ب يف 
اأعلى  ن��ف�����س��ه يف  ال��ت��ع��ب��ري  ووج����د 
الجتاهات على تويرت يف العديد 

من البلدان.
 ويف غ�سون �ساعات قليلة، جتاوز 
مقطع الفيديو �سقف 4 ماليني 
قبل  م��ن  ن�سره  بف�سل  م�ساهدة 
احل�����س��اب��ات امل���وؤث���رة ال��ت��ي تنتمي 
البديل  اليمني  اإىل  معظمها  يف 
اإثبات  اىل  نحتاج  نعد  مل  وال��ت��ي 
قربها من اأطروحات املوؤامرة. ويف 
فرن�سا، مل يتاأخر فلوريان فيليبو 
يف  امل�ساركة  يف  اأ�سلينو  وفران�سوا 

الحتفالية، دون مفاجاأة.

ثالث كلمات، اجتاهني
   ل بد من متييز التعبري يف بعده 
املرتبط  ذاك  ع��ن  اجليو�سيا�سي 
امل��وؤام��رة. ظهر الأول يف  بنظرية 

لنظام متعدد الأقطاب. وقد اأدت 
هجمات 11 �سبتمرب 2001، اأو 
الف�سل يف اأفغان�ستان والعراق، اأو 
رئا�سة دونالد ترامب، اإىل ت�سريع 

هذه العملية.
الأمريكية،  النظر  وج��ه��ة  م��ن     
فاإن احلرب يف اأوكرانيا هي اأكر 
م��ن جم���رد ���س��راع ب��ني دولتني. 
بني  مبا�سرة  غ��ري  مواجهة  اإن��ه��ا 
“اأمريكا  ال���ل���ي���ربايل  امل��ع�����س��ك��ر 
واليابان  واأوروب����������ا  ال�����س��م��ال��ي��ة 
واملع�سكر   ”... واأ�����س����رتال����ي����ا 
ورو�سيا”  “ال�سني  ال�����س��ل��ط��وي 
والتي ميكن اأن تكون نقطة حتول 
للنظام الدويل يف الن�سف الثاين 

من القرن احلادي والع�سرين. 
دول���ة فالدميري  ت��ك��ن  واإذا مل     
التناف�س  ع���ل���ى  ق��������ادرة  ب����وت����ني 
املتحدة،  ال��ولي��ات  م��ع  مبفردها 
فاإنها مع ذلك تلعب دور ال�سوكة 
ناحية،  م����ن  ف���ه���ي  احل����ل����ق.  يف 
اإعادة انت�سار الدبلوما�سية  توؤخر 
ناحية  وم��ن  اآ�سيا،  يف  الأمريكية 
الفعل  رد  ق���درة  تخترب  اأخ�����رى، 

للمع�سكر الغربي.
   عالوة على ذلك، ت�سمح ال�سني 
وتهتم  ع�سكريا  بالعمل  ل�سريكها 
الغمو�س  بع�س  على  ب��احل��ف��اظ 
يتعلق  ف���ي���م���ا  م���وق���ف���ه���ا  ب���������س����اأن 
الو�سط،  ام��رباط��وري��ة  ب��احل��رب. 
هائلة  ط���م���وح���ات  غ�������ّذت  ال����ت����ي 
وتدون  ت��راق��ب  ال��ق��ادم��ة،  للعقود 
الوليات  ف�����س��ل  اإن  م��الح��ظ��ات. 
من  اأوكرانيا  يف  واأوروب���ا  املتحدة 
اإيجابية  اإ���س��ارة  ير�سل  اأن  ���س��اأن��ه 
ي���وّق���ع  اأن  ومي����ك����ن  ب����ك����ني،  اإىل 
الهيمنة  نهاية  على  قاطع  ب�سكل 

الغربية.
   اذن “نظام عاملي جديد” ب�سدد 
وا�سنطن  �ستظل  ه��ل  ال���ب���ن���اء... 
بايدن  ج���و  ع��ا���س��م��ت��ه جم������ددا؟ 
بهذه  اأدىل  ول���ه���ذا  ذل����ك،  ي��ري��د 

التعليقات يف 21 مار�س.

ال��ب��اردة، بعد وقت  نهاية احل��رب 
برلني  ج��دار  �سقوط  من  ق�سري 
ال�سوفياتي،  الحت������اد  وان���ه���ي���ار 
لت�سمية عامل الأحادية القطبية، 
بقيم  اأ�سا�سي  ب�سكل  م�سرت�سًدا 
-وب�سكل  الغربي  العامل  ومبادئ 
اأك��ر حت��دي��ًدا ال��ولي��ات املتحدة، 
العظمى  القوة  التي كانت حينها 

الوحيدة يف العامل.
املفهوم،  ه����ذا  اع��ت��ب��ار      مي��ك��ن 
“النظام  الإجن���ل���ي���زي���ة  ب��ال��ل��غ��ة 
ا�ستمراًرا  اجلديد”،  ال���ع���امل���ي 
يف  اجل���دي���دة  لل�سفقة  م��ب��ا���س��ًرا 
الثالثينات واحلدود اجلديدة يف 
ال�ستينات. انه “يتنزل يف ال�سيغ 
ال��ت��ي ت��ع��رّب ع��ن ف��ك��رة اجل����ّدة يف 
كما  الأمريكية”،  الدبلوما�سية 
تلخ�سه مو�سوعة ويكيبيديا على 

الإنرتنت. 
ويف حني اأن العديد من املخاطر 
ال�����س��الم يف نهاية  ت��ه��دد  ت���زال  ل 
“الإرهاب،  ال��ع�����س��ري��ن  ال����ق����رن 
والدينية  الأه���ل���ي���ة  واحل��������روب 
بناء  عمليات  وع��ن��ف  وال��ع��رق��ي��ة، 
حقوق  وان����ت����ه����اك����ات  ال������دول������ة، 
الوليات  اأ���س��ب��ح��ت  الإن�سان”، 
املتحدة ال�سامن الوحيد للنظام 

الدويل.
ال��ع��امل��ي اجلديد  ال��ن��ظ��ام  اأم����ا     
فقد  تاآمرية،  اأ�سطورة  باعتباره 

النظرية  ه���ذه  ت��ع��ود  الإن���رتن���ت، 
بانتظام اىل مقدمة امل�سرح وفًقا 

لالأحداث اجلارية.

ماذا عنى جو بايدن؟
ردود  ن�سدق  اأن  لنا  ك��ان  واإذا      
اأف����ع����ال امل���ج���ال ال����ت����اآم����ري، فقد 
�سرح جو بايدن اخلطة اجلديدة 
ه����ذا  خ�������الل  “العومليني”  ل������ 
انت�سرت  ت��غ��ري��دة  ويف  اخل��ط��اب. 
اإيرول  يو�سح  وا���س��ع،  نطاق  على 
وي������رب، امل���ر����س���ح ال���رتام���ب���ي من 
كاليفورنيا، هذه احلالة الذهنية 
موؤامرة  نظرية  هي  “ها  متاًما: 
من الوا�سح اأن  اأخرى تتحقق”. 
كل هذا جمرد معلومات م�سللة، 
لأن جو بايدن مل يك�سف عن اأي 

�سيء �سّري.
    يتقا�سم عدد كبري من املحللني 
مالحظة الرئي�س الأمريكي منذ 
ما  ال��دويل  النظام  �سنوات:  ع��دة 
بعد احلرب الباردة مو�سوع جدل 
وت�����س��اوؤل يف اأع��ق��اب ظ��ه��ور قوى 
مقدمتها  يف  ج����دي����دة،  ع��ظ��م��ى 
ال�سني، وتراجع زعامة الوليات 

املتحدة.
�سام  ال���ع���م  ق������درة  وت��ت��ق��ل�����س     
ال�سوؤون  ت�سيري  يف  التاأثري  على 
القطبية  ف�سحت  كلما  ال��دول��ي��ة 
املجال  ل��ل��ت�����س��ع��ي��ن��ات  الأح�����ادي�����ة 

ال��ع��دي��د م���ن ن��ظ��ري��ات امل���وؤام���رة 
الثانوية فيه.

   اأ�سبح “مرادًفا ل�سلطة ل تقبل 
�سيعلن  ‘معوملة’  لنخبة  الق�سمة 
الأزمنة  نهاية  بو�سوح  ظهورها 
والأزم�������ات  ال�������س���راع���ات   ”...“
الق����ت���������س����ادي����ة والن���ت���ف���ا����س���ات 

القرن  م��ن  اخلم�سينات  يف  ن�����س��اأ 
املتطرف  ال��ي��م��ني  امل��ا���س��ي داخ���ل 
الوليات  يف  لل�سيوعية  املناه�س 
املتحدة، مما اأثار خطر ال�ستبداد 
ال���س��رتاك��ي ال��ع��امل��ي. ول��ك��ن منذ 
التعبري  اإح��ي��اء  مت   ،1990 ع��ام 
خ�����الل جتميع  م����ن  وت����ط����وي����ره 

الكبرية ل� “�سادة العامل” الذين 
اجتماعات  يف  ه���ذا  ك��ل  ي���ق���ررون 
بيلدربريغ  اج����ت����م����اع����ات  م���ث���ل 
يحدد  الثالثية”،  ال��ل��ج��ن��ة  اأو 
نظرية  ملراقبة  الفرن�سي  املر�سد 

املوؤامرة.
وا���س��ع على  ن��ط��اق     تنت�سر على 

والكوارث  وامل��ج��اع��ات  ال�سعبية 
والأوبئة  والإره������اب  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
والظواهر  ال�سكانية  والتحركات 
غري  ال���ع���ل���م���ي���ة  اأو  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
النا�س  ع��ام��ة  قبل  م��ن  املفهومة 
ك��ل ه���ذه احل��ق��ائ��ق مربجمة   ...
الجندة  ع��ل��ى  وت���وج���د  م�����س��ب��ًق��ا، 

اليمن ومفاو�شات الريا�س...التفاف حوثي اإيراين على امل�شاعي حلل الأزمة
•• عو��صم-وكاالت

يدخل اليمن مرحلة جديدة بعد انطالق امل�ساورات اجلديدة يف ال�سعودية 
للخروج من  والع�سكريني، يف حماولة  ال�سيا�سيني  الفرقاء  ملحاولة جمع 

الأزمة امل�ستمرة منذ 8 اأعوام تقريباً.
ووفق �سحف عربية تتزامن دعوة دول جمل�س التعاون لليمنيني للحوار 
حوثي  ت�سعيد  مع  لالأزمة  حل  عن  بحثاً  ال�سعودية،  الريا�س  يف  واللقاء 
ال�سيا�سية،  احللول  رف�س  يف  امل�سي  على  اجلماعة  اإ���س��رار  جم��دداً  ك�سف 
ا�ستناداً اإىل الدعم الإيراين، يف ظل مراهنة طهران على خدمة م�ساحلها 
نهايتها  من  فيينا  مفاو�سات  اق��رتاب  مع  بالتزامن  املنطقة  يف  واأهدافها 
يف  عليها.   والدولية  الأمريكية  العقوبات  رف��ع  على  اإي���ران  مع  والت��ف��اق 

ومن  املبادرات  تعدد  اأن  مينية  اأو�ساط  اعتربت  اللندنية،  العرب  �سحيفة 
جهات خمتلفة يف الأجندات والأهداف، مثلما يجري اليوم، “قد ل يخدم 
جوهر الق�سية«.  واأو�سحت ال�سحيفة اأن دعوة املتمردين احلوثيني على 
�سبيل املثال لهدنة بثالثة اأيام، ل تهدف اإل للمزايدة على مبادرة جمل�س 
النخراط  لإي���ران  امل��وال��ون  امل��ت��م��ردون  رف�سها  التي  اخلليجي،  التعاون 

فيها.
اخلليجية،  املبادرة  �سمن  اجلارية  “املفاو�سات  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
اأ�سبوع ويقاطعها املتمردون، �ستكون فر�سة للقوى  والتي قد متتد لنحو 
املمثلة والداعمة لل�سلطة ال�سرعية لتذويب اخلالفات فيما بينها والتفاق 
على اإعادة هيكلة جديدة لل�سلطة، تنهي حالة النق�سام احلالية التي توؤثر 
الت�سوية  فر�س  على  واأي�ساً  بل  احلوثيني  مع  املواجهة  على  فقط  لي�س 

ال�سيا�سية«. اأما �سحيفة الريا�س فت�ساءلت “كيف ميكن قراءة اعتداءات 
الإجرامية،  هجماتها  وت�سعيد  اململكة،  على  الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيا 
ويف ذات الوقت اإطالقها مبادرة فارغة لوقف النار؟ الإجابة بب�ساطة تكمن 

يف عبارة واحدة، الأ�سلوب الإيراين«.
 ،1979 “هذا ديدن النظام الثوري الراديكايل يف طهران منذ  واأ�سافت 
ال�سقوط يف اللحظة  وهي �سيا�سة مراوغة ل�سراء الوقت، وحتا�سي خطر 
اأو  ووكيلها  احلوثية  امليلي�سيا  بني  التماهي  م��دى  يظهر  وه��ذا  الأخ���رية، 
بالأحرى م�سريها الإيراين، وحجم ال�ستتباع لأجندة طهران، على ح�ساب 
الوطن«.  باأ�سقائه يف  للتنكيل  اأقبح �سورة  و�سيادته، يف  اليمن وم�ساحله 
“جماعة احلوثي  اإن  ويف �سحيفة ال�سرق الأو�سط قال جربيل العبيدي، 
هي يف الأ�سل جماعة اإرهابية �سالة، وتنظيم عائلي متمرد على الدولة، 

هدفه ال�ستيالء على ال�سلطة، ولي�ست حركة حترر وطني اأو جماعة دينية 
مل  احلوثي  جلماعة  الإره��اب��ي  “ال�سلوك  واأ���س��اف  اأن�سارها«.  ي�سّوق  كما 
يتوقف عند حدود �سنعاء اأو اليمن، بل �سدرت اجلماعة اأعمالها الإرهابية 
الإيراين  للنظام  وك��ان  م�ستاأجرة،  بندقية  واأ�سبحت  اليمن،  ج��وار  اإىل 
الن�سيب الأكرب ل�ستخدام جماعة احلوثي الإرهابية«. واعترب الكاتب، اأن 
كل املحاولت لالتفاق مع احلوثيني فا�سلة م�سبقاً، وبال جدوى “فجماعة 
معه،  التعاي�س  ميكن  ط��رف��اً  عليها  الإب��ق��اء  ميكن  الإره��اب��ي��ة ل  احل��وث��ي 
اأحزاب �سيا�سية،  اأنها  العربية على  املنطقة  امليلي�سيات يف  اإ�سراك  فتجربة 
بالدفء،  ت�سعر  اأن  مبجرد  ف�ستلدغه  ح�سنه،  يف  الأف��ع��ى  ي�سع  كمن  هي 
والتجارب العربية كثرية، ولذلك ل بد من اإدراج جماعة احلوثي جماعًة 

اإرهابية ت�سكل خطراً على ال�سلم العاملي ولي�س فقط الإقليمي«.
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عربي ودويل

ت�ساعد وا�سنطن يف تعزيز القدرات 
الدفاعية حللف الناتو على جانبه ال�سرقي

اإذا كانت مو�سكو تريد �سن هجوم قانوين 
على وا�سنطن، فاإن ت�سليم الأ�سلحة ل يكفي

قانونيا خارج ال�سراع:

اأي مدى للدعم الع�شكري الأمريكي والأطل�شي لأوكرانيا...؟
•• �لفجر -�صامانثا مارو برنادو 

ترجمة خرية �ل�صيباين 
احلكومة  �سيا�سة  هي  امل�ساركة  دون  امل�ساعدة      
الأمريكية احلالية. يقدم جو بايدن م�ساعدة كبرية 

لالأوكرانيني مع البقاء ب�سكل قانوين خارج ال�سراع.

اإىل  كبرًيا  دعًما  لأوكرانيا  الغربية  الدول  قدمت     
الأعمال  بداية  منذ  املجالت  من  العديد  يف  ما  حد 
فاإن  كييف،  يف  ال�سلطات  نظـــــر  يف  ولكن  العدائية، 
هذا  تف�ســري  ميكن  كيف  ـــاٍف.  ك غــري  الــدعــم  ــذا  ه
�ســـيما  ول  الغربيـــــة،  للــــدول  الذاتي  المتناع 
حلف  منظمـــة  يف  القوي  الع�سو  املتحدة،  الوليات 

�سمال الأطل�ســـي واخل�ســـم التاريخـي لرو�ســـيا؟

الوليات املتحدة تر�سل م�ساعدات لأوكرانيا ...
   لننظر اأوًل اإىل مدى تورط وا�سنطن يف هذا ال�سراع 

اإىل جانب كييف.
للعقوبات،  واملايل  القت�سادي  املكون  هناك  اأوًل،     

واعتباًرا   .2014 مار�ش   6 اإىل  اأولــه  يعود  والــذي 
الأمريكية  احلكومة  نفذت   ،2022 فرباير   21 من 
النظام  يف  مهمة  �سخ�سيات  �سد  جــديــدة،  عنا�سر 
الرو�سي، �سد �سركات الدولة ال�سا�سية، اأو ا�ستهداف 
مفيدة  معينة  لتقنيات  الأمــريــكــيــة  ــادرات  ــس ــ� ال

لرو�سيا.

جنود اأوكرانيون يفح�سون اأ�سلحة جديدة يف كييف.بايدن... ت�سليم ال�سالح فقط

ا   كما مت ا�ستبعاد هذه الخرية اأي�سً
امل�سرفية  الت�����س��الت  من�سة  م��ن 

الدولية �سويفت.
الع�سكري.  ال��ع��ن�����س��ر  ه��ن��اك  ث���م     
ن�سر  مت  م����ار�����س،   7 م���ن  اع���ت���ب���اًرا 
األ����ف جندي   100 م���ن  ي��ق��رب  م���ا 
ا�ستكماًل  اأوروب�����������ا،  يف  اأم����ري����ك����ي 
لتحويل اأكر من ملياري دولر من 
امل�ساعدات. يف 16 مار�س، جلاأ وزير 
للمرة  بلينكني  اأن��ط��وين  اخلارجية 
اأ�سهر  ���س��ت��ة  اأق����ل م��ن  اخل��ام�����س��ة يف 
مل�ساعدة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي  ت��رخ��ي�����س  اإىل 
اأوكرانيا، بلغ مبالغ كبرية. وت�سمل 
معدات  ت�����س��ل��ي��م  امل�������س���اع���دات  ه����ذه 

ع�سكرية والتدريب. 
وا�سنطن  ت�ساعد  الوقت،  نف�س    يف 
حللف  الدفاعية  القدرات  تعزيز  يف 
ال��ن��ات��و ع��ل��ى ج��ان��ب��ه ال�����س��رق��ي، على 
���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ع���ن ط���ري���ق اإر����س���ال 
ه���ن���اك. كما  اإىل  م��ق��ات��ل��ة  ط���ائ���رات 
حللف  التابعة  ال��رد  ق��وة  تفعيل  مت 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  م���رة  لأول  ال��ن��ات��و 
من قبل اجل��رنال ت��ود دي وولرتز، 
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ق��وات احل��ل��ف��اء يف 
والدفاع.  ال���ردع  اأوروب�����ا، لأغ��را���س 
24 م���ار����س، واف����ق روؤ����س���اء دول  يف 
اأربع  ن�سر  اإىل  احل��اج��ة  على  الناتو 
متعددة  جديدة  قتالية  جمموعات 
ب���ل���غ���اري���ا وامل���ج���ر  اجل���ن�������س���ي���ات يف 

ورومانيا و�سلوفاكيا.
    ومع ذلك، فاإن العن�سر الع�سكري 
الأمريكية  القوات  اإر�سال  ي�سمل  ل 
وكان  الأوك���ران���ي���ة،  الأرا�����س����ي  اإىل 
ال���رئ���ي�������س ب�����اي�����دن، ق���ائ���د ال���ق���وات 

امل�سلحة، وا�سًحا ب�ساأن ذلك.

...لكن بال قوات
   ل���ّف���ة م���ن خ����الل ال���ق���ان���ون تبدو 
القانوين  الإط����ار  ملعرفة  ���س��روري��ة 
اخلارجية  التدخالت  يحكم  ال��ذي 

للوليات املتحدة.
اأي  ال��������دويل  ال����ق����ان����ون  ي���ح���ظ���ر     
ا���س��ت��خ��دام ل��ل��ق��وة )امل����ادة 2، 4 من 
وبالتايل  امل��ت��ح��دة(.  الأمم  م��ي��ث��اق 
اخلارجية  امل�سلحة  التدخالت  ف��اإن 
الأمم  يف  ع�سو  دول���ة  اأي  ق��ب��ل  م��ن 
امل��ت��ح��دة ت��ع��ت��رب غ���ري ق��ان��ون��ي��ة، اإل 
)املادة  النف�س  عن  ال��دف��اع  حالة  يف 
51( اأو اإذا اأجاز جمل�س الأمن ذلك 

)الف�سل ال�سابع(.
ال����دف����اع  روح  م�����ن  وان�����ط�����الق�����اً     
اجلماعي عن النف�س، متت �سياغة 
�سمال  معاهدة  من  اخلام�سة  امل��ادة 
اأي  اأن  على  تن�س  والتي  الأطل�سي، 
ه��ج��وم ع��ل��ى اأح����د اأع�������س���اء احللف 
�سيعترب هجوًما على اجلميع. لكن 
بالنظر اإىل اأن اأوكرانيا لي�ست جزًء 
م��ن ال��ن��ات��و، ف���اإن مثل ه��ذه احلجة 
م��ق��ب��ول��ة لتربير  غ���ري  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
جانب  اإىل  احل����رب  ال��ن��ات��و  دخ����ول 

الأوكرانيني.
   ل��ذل��ك ن��الح��ظ اأن الإط���ار مقيد 
���س��ب��ب تف�سيل  ه���و  وه�����ذا  مت���اًم���ا؛ 
وبهذا  التدخل.  م��ن  اأخ���رى  اأ�سكال 
املتحدة  ال����ولي����ات  ط����ورت  امل��ع��ن��ى، 
اأدوات يف قانونها الوطني جتعل من 
امل��م��ك��ن ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى اخل�����س��م دون 
اأرا���س��ي��ه، مثل  ع��ل��ى  ال���ق���وات  ح�سد 

العقوبات.
   يتم فر�س هذه الخرية من قبل 
الأجنبية  الأ���س��ول  م��راق��ب��ة  مكتب 
الأمريكية.  اخل��زان��ة  ل���وزارة  التابع 

امل���واج���ه���ات امل���ب���ا����س���رة، ب��ي��ن��م��ا يتم 
الداخلية  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ا���س��ت��خ��دام 
مو�سكو،  �سد  كاأ�سلحة  وتعديالتها 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  ال����ق����درة  غ���ي���اب  يف 

الأ�سلحة احلقيقية.
اأ����س���در جمل�س  م���ار����س،   15 يف     
قراًرا  بالإجماع،  الأمريكي  ال�سيوخ 
“جمرم  ب���وت���ني  ف���الدمي���ري  ي��ع��ل��ن 
املحكمة  اإىل  ف��ي��ه  واأ����س���ار  حرب”، 
الإ�سارة  ه���ذه  ال��دول��ي��ة.  اجل��ن��ائ��ي��ة 
مثرية  ت��ك��ون  ق��د  ولكنها  منطقية، 
الوليات  لأن  واله��ت��م��ام  للف�سول 
روما  نظام  يف  طرًفا  لي�ست  املتحدة 
الأ����س���ا����س���ي وق�����د ف��ع��ل��ت ك����ل �سيء 
ومع  املحكمة.  م�سداقية  لتقوي�س 
ذلك، فاإن هذا القرار يكرر الإجراء 
املحكمة  ات���خ���ذت���ه  ان  ���س��ب��ق  ال�����ذي 
اجلرائم  ب�����س��اأن  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
ال���ت���ي ُي����زع����م اأن����ه����ا ارت���ك���ب���ت على 
الأرا�سي الأوكرانية منذ نهاية عام 
2013. وبعد ا�ستنتاجات الفح�س 
اأبريل   25 يف  ب�����داأ  ال�����ذي  الأويل 
الإذن  ال��ع��ام  امل��دع��ي  طلب   ،2014
 2 فعلّيا يف  ب��داأ  وق��د  بفتح حتقيق، 

مار�س 2022.
املعاهدات، ميكن  اإىل  وبالإ�سافة     
امللزم”  غ����ري  “القانون  اع���ت���م���اد 
ل���الإ����س���رار ب�����س��ورة اخل�����س��م، مثل 
ق������رارات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة لالأمم 
املتحدة. وك��ان ه��ذا هو احل��ال يف 1 
مار�س مع تبني قرار “العدوان على 

اأوكرانيا” باأغلبية كبرية.
   يف املقابل، فاإن تبني قرار ملزم من 
جمل�س الأمن اأمر ل ميكن ت�سوره، 
الأع�ساء  ب��ني  رو�سيا  ل��وج��ود  نظرا 
تاأكيد  مت  وق��د  الدائمني.  اخلم�سة 
ذلك قبل اأيام قليلة، يف 25 فرباير، 
عندما مل يتم اعتماد م�سروع قرار 
واألبانيا  املتحدة  الوليات  اقرتحته 

ب�سبب الفيتو الرو�سي.
القانون  ح�����س��د  مي���ك���ن  ل���ذل���ك     
اأداة  ل��ك��ن��ه ي��ظ��ل جم���رد  ال���ن���زاع،  يف 
املتاحة  الأدوات  ل��وح��ة  يف  اإ���س��اف��ي��ة 
للدول. ول ينبغي املبالغة يف تقدير 
ت��اأث��ريه، خا�سة يف حالة احل��رب يف 
اأوكرانيا حيث يكون للعامل النووي 

وزن كبري.
طالبة دكتوراة يف العلوم 
ال�سيا�سية -معهد مونت�سكيو 
لالأبحاث، جامعة بوردو

ال�سيا�سة  لأه�����داف  ي�ستجيب  ان���ه 
اخل��ارج��ي��ة والأم������ن ال��ق��وم��ي على 
اأ����س���ا����س ت�����س��ري��ع��ات خم��ت��ل��ف��ة، مثل 
الدولية  ال��ط��وارئ  �سلطات  ق��ان��ون 
وهذا  الوطنية.  الطوارئ  قانون  اأو 
الأخ������ري، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ُيلزم 
عام  كل  الكونغر�س  باإبالغ  الرئي�س 
املعلنة  ال����ط����وارئ  ح���ال���ة  ب��ت��ج��دي��د 
لتربير اتخاذ العقوبات حتت طائلة 
اإن��ه��اء ح��ال��ة ال���ط���وارئ. ه���ذا م��ا مت 
فعله للو�سع يف اأوكرانيا، مع اإعالن 
الطوارئ  حلالة  ال�سنوي  التجديد 

يف 6 مار�س 2014.
   ويخ�سع تزويد املعدات الع�سكرية 
وقانون  الأجنبية  امل�ساعدة  لقانون 
وهما  امل�سلحة.  ال�����س��ادرات  مراقبة 
املعدات  ت�سليم  للرئي�س  ي��خ��ولن 
ال����ط����وارئ  ال���ع�������س���ك���ري���ة يف ح����ال����ة 
 100 اأق�����س��اه  مببلغ  ال�ستثنائية، 
ال�سنة  م����دى  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ون 

املالية.

ت�سليم الأ�سلحة
 ودخول احلرب

   كيف ميكننا تو�سيف هذه امل�ساعدة 
اإليها  ُينظر  هل  قانوًنا؟  الع�سكرية 
تعني  اأنها  اأم  دع��م  جم��رد  اأنها  على 
�سمناً اأن وا�سنطن طرف يف ال�سراع 

وبالتايل ميكن مهاجمتها؟
   اإذا كانت مو�سكو تريد �سن هجوم 
ت�سليم  ف��اإن  وا�سنطن،  على  قانوين 
الأ�سلحة ل يكفي. لقد متكن الفقه 
ُتعترب  اأنه لكي  اإثبات  القانوين من 
دول��ة ما متورطة يف ن��زاع، يجب اأن 
اأو  اأو تن�سيق  “تلعب دوًرا يف تنظيم 
للجماعة  ع�سكرية  اأعمال  تخطيط 

للجدل  امل��ث��رية  ال��ف��ك��رة  اإىل  ال��ي��وم 
كلمة  ال���ق���ان���ون���ي���ة.  احل������رب  ح�����ول 
ف�سفا�سة وا�سعة املدلول تتكون من 
القانون  اإجن��ل��ي��زي��ني،  م�سطلحني 
بعد  القانون  وانت�سر هذا  واحل��رب، 
متقاعد،  اأمريكي  جل��رنال  مداخلة 
ت�سارلز جيه دنالب جونيور، القاها 
يف ال�����س��ي��اق اخل��ا���س مل��ا ب��ع��د هجوم 

11 �سبتمرب 2001.
   ووف�������ق دن��������الب، ف�������اإن الل����ت����زام 
ال�����س��ارم امل��ف��رط ب��ال��ق��ان��ون الدويل 
ي��ق��ّي��د اأي�����دي ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اذ 
مي��ك��ن اع��ت��ب��اره م��ن ق��ب��ل اخل�سوم 
نقطة �سعف. عندئٍذ �سيكون هوؤلء 
القانون،  “ا�ستغالل”  على  قادرين 
احل�����رب  اإىل  ال����ل����ج����وء  وب����ال����ت����ايل 
الوليات  اأجل و�سع  القانونية، من 
املتحدة يف موقف دقيق حيث جُترب 
ع�سكرية  اأه���داف  ع��ن  التخلي  على 
للمعايري  الم��ت��ث��ال  ل�سالح  معينة 
القانونية، اأو لنتهاك اأوامر القانون 

الدويل ل�سالح مكا�سب عملياتية.
   اعُتربت يف الأ�سل عالمة �سلبية، 
مت تبني هذه ال�سرتاتيجية وتوىل 
املوؤلفني،  بع�س  عنها لحقا  الدفاع 
املتحدة. فهل  ال��ولي��ات  �سيما يف  ل 
مو�سكو  ت�سع  اأن  لوا�سنطن  ميكن 
امل�������اأزق يف ح���ال���ة احل���رب  يف ن��ف�����س 

الأوكرانية؟
   هذا ال�سراع خا�س، لأنه ل توجد 
الوليات  ب��ني  م��ب��ا���س��رة  م��واج��ه��ات 
يبدو  ل���ذل���ك  ورو�����س����ي����ا.  امل���ت���ح���دة 
القانون كاأداة مف�سلة للو�سول اإىل 
وياأتي  بعيدة.  م�سافة  من  اخل�سم 
حلماية  الأط���ل�������س���ي  ����س���م���ال  ح���ل���ف 
وا���س��ن��ط��ن م��ن خ���الل اإب��ع��اده��ا عن 

يف  زيلين�سكي.  الأوك����راين  الرئي�س 
املنطقة،  ه��ذه  ال��واق��ع، لفر�س مثل 
اإ�سقاط  ق���ادًرا على  ت��ك��ون  اأن  ب��د  ل 
طائرة مقاتلة معادية، والذي ميكن 
وبالتايل  ح���رب���ي���اً،  ع��م��اًل  اع���ت���ب���اره 

دخوًل يف ال�سراع.
ال��ت��دخ��الت اخلارجية     م����اذا ع��ن 
الأمريكية ال�سابقة؟ اإذا اأخذنا مثال 
التدخل يف اأفغان�ستان عام 2001، 
والذي مت �سنه رًدا على هجمات 11 
اإ�سفاء  مت  فقد   ،2001 �سبتمرب 
الدويل  القانون  يف  عليه  ال�سرعية 
التابع  ب���ق���رار م���ن جم��ل�����س الأم�����ن 
اعتمدت  وداخ��ل��ًي��ا،  املتحدة.  ل��الأمم 
القوة  ا���س��ت��خ��دام  “تفوي�س  ع��ل��ى 
ت�سريعي  قانون  وه��و  الع�سكرية”، 

بدرجة  يزيد  ما  وه��و  الع�سكرية”، 
واإذا  ال�������س���الح.  ت���وف���ري  ع���ن  اأع���ل���ى 
ا�ستهداف  ذل��ك  م��ع  مو�سكو  ق���ررت 
ذكر  كما  الأ���س��ل��ح��ة،  ت�سليم  ق��واف��ل 
ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي يف 
مثل  اعتبار  ميكن  فال  مار�س،   12
النف�س  دف��اع عن  الهجوم عمل  هذا 
النحو  على  م�سلح،  هجوم  على  رًدا 
من   51 امل����ادة  يف  عليه  املن�سو�س 
ال�سعي  ف��اإن  املظاهر،  ورغ��م  امليثاق. 
ال�سرعية، حتى كواجهة، يظل  وراء 

مهًما بالن�سبة ملو�سكو.
   ه���ذا ه���و اخل���ط ال����ذي ل ترغب 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف جت����اوزه، وهو 
نفذت  اإذا  ب��ف��ع��ل��ه  ت��خ��اط��ر  ق���د  م���ا 
طالب  كما  ط���ريان،  حظر  منطقة 

والع�سكرية -لأوكرانيا للتعامل مع 
العدوان الرو�سي، ومت حترير بع�س 
القيود يف قانون امل�ساعدة اخلارجية، 
امل�ساعدة،  ق��ي��م��ة  ���س��ق��ف  ���س��ي��م��ا  ول 
والل���ت���زام ب��اإخ��ط��ار ال��ك��وجن��ر���س يف 

غ�سون 30 يوًما.
القانون     وميكن مقارنة �سّن هذا 
ا�ستخدام  ت��ف��وي�����س  ق���ان���ون  ب�����س��ّن 
القانونني  ان  مبا  الع�سكرية،  القوة 
النظام  ع��ل��ى  ت���ع���دي���الت  ي���ع���ت���ربان 
حاجة  لتلبية  ال��داخ��ل��ي  ال��ق��ان��وين 

عملياتية.

احلرب القانونية اأو تعبئة 
الأداة القانونية يف النزاع

   ي�سري مفهوم القانون كاأداة للحرب 

للرئي�س،  الكونغر�س مبوجبه  �سمح 
بعد اأيام قليلة فقط من الهجمات، 
با�ستخدام القوة �سد امل�سوؤولني عن 

الهجمات.
التفوي�س  ه����ذا  م��ث��ل  اأن  ورغ����م     
اخل���ا����س مل ي��ت��م ���س��ن��ه ل��ل��ح��رب يف 
اإر����س���ال ال��ق��وات على  اأوك��ران��ي��ا لأن 
مت�سور،  غري  الأوكرانية  الأرا���س��ي 
كانا  وال��رئ��ي�����س  ال��ك��وجن��ر���س  اأن  اإل 
ال�سالح  ا����س���ت���خ���دام  ع��ل��ى  ق����ادري����ن 
ب���زي���ادة الدعم  ل��ل�����س��م��اح  ال��ق��ان��وين 
التوقيع  م���ع  وف���ع���ال،  لأوك����ران����ي����ا. 
التكميلية  الع��ت��م��ادات  ق��ان��ون  على 
مت  م������ار�������س،   15 يف  لأوك�����ران�����ي�����ا 
دولر  م��ل��ي��ون   13.6 ت��خ�����س��ي�����س 
-الإن�سانية  الطارئة  امل�ساعدات  من 

طّور الأمريكان اأدوات قانونية جتعل من املمكن التاأثري على اخل�سم دون ح�سد القوات على اأرا�سيه

العن�سر الع�سكري من الدعم ل ي�سمل اإر�سال القوات الأمريكية اإىل الأرا�سي الأوكرانية

اعتماد قانون تفوي�س ا�ستخدام القوة الع�سكرية للتدخل يف افغان�ستانا�سلحة امريكية وغربية لوكرانيا

مقاتالت فرن�سية من طراز رافال يف دورية فوق بولندا

امل�شاعدة دون امل�شاركة هي
 �شيا�شة احلكومة الأمريكية احلالية
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العاهل الأردين يدين العنف 
•• عّمان-�أ ف ب

الثاين  اهلل  ع��ب��د  امل���ل���ك  الأردين  ال��ع��اه��ل  ع����رّب 
خالل ا�ستقباله يف عّمان  اأم�س الأربعاء الرئي�س 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي اإ���س��ح��ق ه��رت�����س��وغ ع��ن اإدان����ة بالده 
ثمنه  “يدفع”  ال��ذي  اأ�سكاله”  بجميع  “للعنف 
اأن  اىل  م�سريا  والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون،  الفل�سطينيون 
ا���س��ت��م��رار ال�����س��راع ب��ني ال��ط��رف��ني ي��وف��ر “تربة 

خ�سبة للتطرف«.
 11 مقتل  بعد  عبداهلل  امللك  ت�سريحات  وتاأتي 
�سخ�سا يف �سل�سلة هجمات باأ�سلحة نارية وبي�ساء 

اإ�سرائيليني  وا���س��ت��ه��دف��ت  فل�سطينيون  ن��ف��ذه��ا 
خالل اأ�سبوع. وقال بيان �سادر عن الديوان امللكي 
الرئي�س  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  اأع����رب  امل��ل��ك  اإن  الأردين 
عن  ع��ّم��ان  يف  احل�سينية  ق�سر  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ينتج  وما  اأ�سكاله،  بجميع  للعنف  الأردن  “اإدانة 
عنه من فقدان املزيد من ال�سحايا الأبرياء، فكل 
املوؤ�سفة  “الهجمات  اإىل  م�سرياً  مهمة”،  حياة 
ومنها  ال��ط��رف��ني،  م��ن  مدنيني  ا�ستهدفت  ال��ت��ي 

هجوم يوم اأم�س الأول«.
وت��اب��ع امل��ل��ك، وف���ق ال��ب��ي��ان، “هذا ال�����س��راع طال 
الت�سبب  يف  م�ستمر  عنه  الناجم  والعنف  كثرياً، 

خ�سبة  اأر����س���ي���ة  وت���وف���ري  الأمل  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
للتطرف«. وم�ساء الثالثاء، قتل خم�سة اأ�سخا�س 
يف هجومني نّفذهما م�سّلح اأطلق النار يف موقعني 
اأن  قبل  اأب��ي��ب  ت��ل  مدينة  م��ن  بالقرب  خمتلفني 
11 عدد  اإىل  ترديه قوات الأم��ن. وبذلك ارتفع 
القتلى الذين �سقطوا يف اإ�سرائيل خالل اأ�سبوع يف 

ثالث هجمات تبنى تنظيم داع�س اثنني منها.
قبل  م��ن  العمل  “�سرورة  اهلل  عبد  امل��ل��ك  واأك���د 
ي�ستمر  ل  ح���ت���ى  ال�������س���الم،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل���م���ي���ع 
الفل�سطينيون والإ�سرائيليون بدفع الثمن، وحتى 

تتمكن املنطقة باأكملها من حتقيق اإمكانياتها«.

تاأمني م�شاعدة غذائية ملليون �شخ�س يف اأوكرانيا 
•• روما-�أ ف ب

اأعلن برنامج الأغذية العاملي اأم�س الأربعاء اأنه يقدم م�ساعدة غذائية طارئة اىل مليون �سخ�س يف 
و�ساحنات  وقطارات  �ساحنات  “ت�سلم  بيان  يف  وق��ال  البلد.  هذا  الرو�سية  القوات  غزو  منذ  اأوكرانيا 
�سغرية اليوم املواد الغذائية لالأ�سخا�س الذين هم يف اأم�س احلاجة اإليها يف كل انحاء البالد وينتظر 

و�سول قوافل “اإن�سانية” يف الأيام املقبلة«. 
ي�سكل  الغذائية  امل��واد  وتاأمني  اأوكرانيا  داخ��ل  نزحوا  �سخ�س”  مليون   6،5 من  “اأكر  اأن  واأ���س��اف 
“اأحد اأبرز ثالثة مواطن قلق” لدى ال�سعب اىل جانب الأمن وامدادات املحروقات. يطلب برنامج 
الأغذية العاملي الآن من املانحني “590 مليون دولر لدعم 3،1 مليون �سخ�س” يحتاجونها. وذكر 
بان النزاع يف اأوكرانيا امل�سدرة للقمح والتي كانت توؤمن الغذاء حلوايل “400 مليون �سخ�س” يف 
خمتلف القارات، ت�سبب مبوجة جوع يف كل اأنحاء العامل تقريبا. ارتفعت اأ�سعار املواد الغذائية العاملية 

ب�سكل حاد منذ بداية احلرب وبلغت م�ستويات تاريخية يف �سباط-فرباير 2022.

منا الرحيل قائلني انهم يعي�سون 
هناك الآن«. جنوبا، اأقيمت ثالثة 
الثالثاء ل �سيما  اإن�سانية  ممرات 
املحا�سرة  م��اري��وب��ول  مدينة  م��ن 
ب����ع����د ت���ع���ل���ي���ق ع���م���ل���ي���ات اإج�������الء 
املدنيني الثنني، كما اأعلنت نائبة 
اإيرينا  الأوك���راين  ال���وزراء  رئي�س 

فري�ست�سوك على تلغرام.
الرو�س  ال��ث��الث��اء  زيلي�سكي  اتهم 
بارتكاب “جرمية �سد الن�سانية” 
ال�ساحلية  املدينة  م��اري��وب��ول،  يف 
ال���واق���ع���ة على  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
اجلي�س  يحاول  والتي  اآزوف  بحر 
منذ  عليها  ال���س��ت��ي��الء  ال��رو���س��ي 
ن��ه��اي��ة ���س��ب��اط/ف��رباي��ر ح��ي��ث ل 
األف   160 ح����وايل  ه��ن��اك  ي����زال 

�سخ�س.
وق��ال��ت م��اري��ا ت�����س��ي��م��رم��ان )38 
عاما( انها فرت من ماريبول مع 
م�سيفة  اأ���س��ب��وع��ني  قبل  عائلتها 
“لقد دفنا جرياننا وراأينا املوت يف 

كل مكان، حتى اأطفايل راأوه«.
بح�سب تيتيانا لوماكينا م�ست�سارة 
حوايل  ف��اإن  الأوك��ران��ي��ة  الرئا�سة 
دفنوا  �سخ�س”  اآلف  “خم�سة 
ه���ن���اك ل��ك��ن ب���ال���واق���ع ق���د يكون 

�سقط “ع�سرة اآلف قتيل«.
الرئي�س  م��ع  هاتفي  ات�����س��ال  بعد 
ال��ف��رن�����س��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون، 
القوات  ا�ست�سالم  بوتني  ا�سرتط 
الأوكرانية التي تدافع عن املدينة، 

من اأجل اإجالء املدنيني.
النووية  امل��ح��ط��ات  و���س��ع  وي��ث��ري 
اأعلنت  اأي�����س��ا.  القلق  الأوك��ران��ي��ة 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ال����ع����ام م����وج����ود يف  ان م���دي���ره���ا 
“لجراء حم��ادث��ات مع  اوك��ران��ي��ا 
بهدف  حكوميني”  م�������س���وؤول���ني 
تقدمي “م�ساعدة تقنية” ت�سمن 

�سالمة هذه املن�ساآت.
اتُّهمت  ال��دويل  يف جمل�س الأم��ن 
ب�”اأزمة  بالت�سبب  الثالثاء  رو�سيا 
النا�س  وت��ع��ري�����س  عاملية”  غ���ذاء 
اإط���الق  ع��رب  “املجاعة”  خل��ط��ر 
“�سلة  ال��ت��ي تعد  اأوك��ران��ي��ا،  ح��رب 

اخلبز” لأوروبا.

•• كييف-�أ ف ب

وحلفاوؤها  اأوك�����ران�����ي�����ا  ت����رتق����ب 
الغربيون ب�سك “خف�س الأن�سطة 
كييف  حم��ي��ط  يف  الع�سكرية” 
وم���دي���ن���ة ك����ب����رية اأخ��������رى ال����ذي 
اأعلنته مو�سكو يف ختام مفاو�سات 
الرئي�س  فيها  راأى  التي  ال�سالم 
زيلين�سكي  الأوك��راين فولودميري 

موؤ�سرات “اإيجابية«.
وقال زيلين�سكي يف ت�سجيل فيديو 
م���ن م�ساء  م��ت��اأخ��ر  وق����ت  ب����ّث يف 
تلغرام  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ال���ث���الث���اء 
التي  اإّن الإ�سارات  “ميكننا القول 
اإيجابية،  امل��ف��او���س��ات  يف  ن�سمعها 
اأو  الن��ف��ج��ارات  تن�سينا  ل  لكّنها 

القذائف الرو�سية«.
من  اأ�سابيع  خم�سة  ح��واىل  وبعد 
ال�سحايا  اآلف  و�سقوط  احل��رب 
تلقت  الأ�سخا�س،  ون��زوح ماليني 
ق��ي��ادة الأرك����ان الأوك��ران��ي��ة اأي�سا 

العالن الرو�سي بحذر.
الثالثاء  م�����س��اء  ب��ي��ان  يف  وق���ال���ت 
“ما ي�سمى “ان�سحاب قوات” هو 
ب��ني وحدات  ت��ن��اوب  على الأرج����ح 
القيادة  ي��ه��دف اىل خ���داع  ف��ردي��ة 
امل�سلحة  ل����ل����ق����وات  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
�سفارات  �سمعت  الأوكرانية”. 
الإن���ذار ع��دة م��رات ليل الثالثاء 
اأي�����س��ا يف  الرب���ع���اء يف كييف ل��ك��ن 
حميط املدينة، ما يدل على القلق 
ال��ذي ل ي��زال �سائدا يف العا�سمة 
القوات  اإع����الن  ب��ع��د  الأوك���ران���ي���ة 

الرو�سية.
ا�سطنبول،  يف  حم��ادث��ات  ختام  يف 
الرو�سي  الدفاع  وزي��ر  نائب  اأعلن 
ال��ك�����س��ن��در ف���ورم���ني ال��ث��الث��اء ان 
جذري  ب�سكل  “�ستقل�س  مو�سكو 
اأن�����س��ط��ت��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة يف اجت���اه 
�سمال  يف  وت�سرنيهيف”  ك��ي��ي��ف 
ال����ب����الد ع���ق���ب حت��ق��ي��ق ت���ق���دم يف 

حمادثات ال�سالم.
البنتاغون  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ل��ك��ن 
الأمر  اأن هذا  جون كريبي اعترب 
ولي�س  متو�سع”  “اإعادة  ه����و 

“ان�سحابا فعليا«.

حّذرت  اأوكرانيا”.  على  الوح�سي 
الوليات املتحدة رعاياها يف رو�سيا 
تعّر�سهم  خ��ط��ر  م���ن  ال���ث���الث���اء 
“لالعتقال” على اأيدي ال�سلطات 
منا�سدتها  جم������ّددة  ال���رو����س���ي���ة، 
املواطنني الأمريكيني عدم ال�سفر 
اإىل هذا البلد واأولئك املوجودين 

فيه مغادرته يف احلال.
انتع�ست  العاملية  البور�سات  لكن 
حلحلة  باإمكانية  الآم����ال  ب�سبب 
الو�سع، واأغلقت على ارتفاع كبري 
الرو�سي  الع����الن  ب��ع��د  ال��ث��الث��اء 
الذي اأدى اأي�سا اىل تراجع اأ�سعار 

النفط وحت�سني �سعر الروبل.
املفاو�سات  �ساعات من  بعد ثالث 
رئي�س  و�����س����ف  ا����س���ط���ن���ب���ول،  يف 
الكرملني  وممّثل  الرو�سي  الوفد 
فالدميري ميدين�سكي ما دار بني 
الطرفني ب�”حمادثات جوهرية” 
موؤكداً اأّن املقرتحات “الوا�سحة” 

الدفاع  وزارة  اعتربت  جهتها  من 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا على 
اأن  ج�����دا  امل����رج����ح  “من  ت����وي����رت 
قوتها  ن��ق��ل  اىل  ت�����س��ع��ى  رو����س���ي���ا 
ال�ساربة من ال�سمال نحو املناطق 
دونيت�سك  يف  )الن���ف�������س���ال���ي���ة( 

ولوغان�سك يف ال�سرق«.
وه������و م�����ا اأك���������ده وزي��������ر ال����دف����اع 
قائال  �سويغو  ���س��ريغ��ي  ال��رو���س��ي 
وهو  “هدفها،  حققت  رو���س��ي��ا  اإن 
للقوات  الع�سكرية  القدرة  خف�س 
كبري  ب�سكل  الأوك��ران��ي��ة  امل�سلحة 
واجلهود  النتباه  تركيز  يتيح  ما 
ع��ل��ى ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س��ي: حترير 

دونبا�س«.
الغربيني  ل��ل��ح��ل��ف��اء  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
على  �سيكون  احل��ك��م  ف��ان  لكييف 

الأفعال.
وق�����ال ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي جو 
اذا  م��ا  “�سرنى  ال��ث��الث��اء  ب��اي��دن 

كانوا �سيلتزمون بكلمتهم” وذلك 
بعد ات�سال هاتفي مع قادة فرن�سا 
وايطاليا.  وامل���ان���ي���ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
توافق  هناك  ان��ه  “يبدو  واأ���س��اف 
ع��ل��ى ان���ه ي��ج��ب روؤي�����ة م���ا لديهم 

لتقدميه«.
يف لندن جاء ت�سريح ناطق با�سم 
رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س 
جون�سون يف نف�س الجت��اه. وقال 
بوتني  “على  �ستحكم  ل��ن��دن  اإن 
ونظامه على اأ�سا�س اأفعاله ولي�س 
بريطانيا  ���س��ت��ن��ظ��م  كلماته”. 
للمانحني  م�����وؤمت�����را  اخل���م���ي�������س 
ال�سلحة  م�����ن  امل�����زي�����د  حل�������س���د 

لأوكرانيا.
الغربيون  ح����ذر  ���س��اب��ق  وق����ت  يف 
الجتياح  اأم��ام  “تهاون”  اأي  من 
“ت�سميمهم  الرو�سي وعربوا عن 
التي  الكلفة  زي���ادة  موا�سلة  على 
هجومها  ب�سبب  رو���س��ي��ا  تدفعها 

اإىل  ل  للتو�سّ كييف  قّدمتها  التي 
اتفاق “�ستتّم درا�ستها يف القريب 
الرئي�س”  اإىل  وتقدميها  العاجل 

فالدميري بوتني.
الوفد  رئ���ي�������س  دع�����ا  م����ن ج���ه���ت���ه، 
اإىل”  اأراخ��م��ي��ا  ديفيد  الأوك����راين 
اآلية دولية من ال�سمانات الأمنية 
�سامنة  دول  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت��ع��م��ل 
بطريقة �سبيهة للف�سل اخلام�س 
من ميثاق حلف �سمال الأطل�سي، 

بل حتى ب�سكل اأكر �سرامة«.
وين�س البند اخلام�س من ميثاق 
امل�سرتك  ال����دف����اع  ع���ل���ى  احل���ل���ف 
يف ح����ال ت��ع��ر���س اإح������دى ال����دول 
احلليفة لهجوم. واأكد اأراخميا اأنه 
من بني الدول التي تود اأوكرانيا 
اأن تكون �سامنة الوليات املتحدة 
وال�سني وفرن�سا واململكة املتحدة 
- اأع�ساء يف جمل�س الأمن التابع 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة - ب��ال���س��اف��ة اإىل 

تركيا واأملانيا وبولندا واإ�سرائيل.
حتظر  ب���األ  اأي�����س��ا  كييف  تطالب 
حال  باأي  الدولية  التفاقية  هذه 
اإىل الحت����اد  اأوك���ران���ي���ا  ان�����س��م��ام 
ال�����دول  ت��ت��ع��ه��د  واأن  الأوروب�����������ي 
هذه  يف  ب��امل�����س��اه��م��ة  ال�����س��ام��ن��ة 

العملية.
اأن���ه لدخول  اإىل  اأراخ��م��ي��ا  وا���س��ار 
يف  التنفيذ  حيز  ال�سمانات  ه��ذه 
اأرا�سي  اأق����رب وق���ت مم��ك��ن، ف���اإن 
ال���ق���رم ودون���ب���ا����س ال��واق��ع��ة حتت 
املوالني  الن��ف�����س��ال��ي��ني  ���س��ي��ط��رة 
من  موؤقًتا”  “�ست�ستبعد  لرو�سيا 

التفاقية.
الق�سف.  ا����س���ت���م���ر  م����ي����دان����ي����ا، 
�سباح  رو�سية  �سربة  وا�ستهدفت 
الثالثاء مقر الإدارة الإقليمية يف 
قريبة  مدينة  وه��ي  ميكولييف، 
من اأودي�سا �سهدت فرتة هدوء يف 

الأيام الأخرية.

املتحدة  الأمم  م���ف���و����س  وك���ت���ب 
ل�سوؤون الالجئني فيليبو غراندي 
على تويرت “اأ�سبح عدد الالجئني 
ماليني،  اأربعة  الآن  اأوكرانيا  من 
ب���ع���د خ��م�����س��ة اأ����س���اب���ي���ع ع���ل���ى بدء 

الهجوم الرو�سي«.
اإىل  ل����ل����ت����و  “و�سلت  اأ��������س�������اف 
مع  لفيف  يف  �ساأناق�س  اأوك��ران��ي��ا. 
و�سركاء  املتحدة  والأمم  ال�سلطات 
للنا�س  دعمنا  زي���ادة  �سبل  اآخ��ري��ن 
جراء  م��ن  وال��ن��ازح��ني  املت�سررين 

هذه احلرب العبثية«.
التقديرات  ال��رق��م  ه���ذا  يتخطى 
توقعت  وال��ت��ي  للمفو�سية  الأوىل 

•• جنيف-�أ ف ب

اأرب������ع������ة ماليني  م�����ن  اأك��������ر  ف�����ر 
اأوك��������راين م���ن ب��ل��ده��م ه���رب���ا من 
ت�سنها  ال��ت��ي  “العبثية”  احل����رب 
رو�سيا، ح�سبما ذكرت الأمم املتحدة 
اأم�����س الأرب��ع��اء. وق��ال��ت املفو�سية 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 
 4،019،287 اإن  ال���الج���ئ���ني 
اأوك��راين ف��روا من خمتلف املعابر 
الغزو  ل��ب��الده��م م��ن��ذ  احل���دودي���ة 
�سباط-فرباير،   24 ب��داأ يف  ال��ذي 
األف  و300  مليونني  م��ن  واأك���ر 

منهم توجهوا غربا اإىل بولندا.

اأن تت�سبب احل��رب بفرار ما ي�سل 
اإىل اأربعة ماليني �سخ�س.

وحجم  �سرعة  اإن  الوكالة  وت��ق��ول 
اأوروب���ا  ال��ن��زوح غ��ري م�سبوقني يف 

منذ احلرب العاملية الثانية.
الأ�سخا�س  م���ن   90% ح�����واىل 
الذين فروا هم ن�ساء واأطفال، لن 
اأعمارهم  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  ال��رج��ال 
ان  مي���ك���ن  ع���ام���ا  و60   18 ب����ني 
ول  الع�سكرية  للخدمة  ي�ستدعوا 

ميكنهم الرحيل.
وقالت املنظمة الدولية للهجرة اإنه 
اإ�سافة اإىل الالجئني الأوكرانيني، 
األ���ف   200 ق���راب���ة  اأي�������س���ا  غ�����ادر 

ال�سوؤال.  الأوك���راين جزء من هذا 
فلو �ساد العقل، لأمكن جتنبه.

اإن  القائلة  الفكرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
“احلرية” حتتاج اإىل دماء لتنبت 
ه��ي حم�س ه���راء، وك��ل ي��وم مير، 
�سا�سات  اأم������ام  امل���الي���ني  ي��ت�����س��م��ر 
امل�سرح  ي�����س��اه��دون  ت��ل��ف��زي��ون��ات��ه��م 
الب�سع ملجازر احلرب، تتك�سف اأمام 

اأعينهم.
ل����الحت����اد  ال�������س���ل���ي���م  احل���������س  اإن 
الأوروب���������ي وال����ق����وى ال��ع��ظ��م��ى ل 
القلب  �سميم  يف  م���وج���وداً  ي��ب��دو 
اأنواع  ك��ل  اإىل  ف��ل��ج��وؤوا  الأوروب�����ي، 
الأخبار املزيفة للح�سول على دعم 
وباإنفاق  ال�سيا�سية،  لأج��ن��دات��ه��م 

•• مو�صكو-وكاالت

����س.  اأن�����دري�����ا������س  ال����ك����ات����ب  راأى 
كري�سافي�س يف �سحيفة “برافدا” 
الأوك����راين  ال�سعب  اأن  ال��رو���س��ي��ة، 
الرو�سي  ال�����س��ع��ب  م��ث��ل  م�����اأزق،  يف 
والحت���������اد الأوروب�����������ي يف م������اأزق، 
والعامل على نطاق اأو�سع، كل ذلك 
واإخفاقه يف  الإن�سان  ب�سبب جنون 
ال�سالم  اإىل  والح��ت��ك��ام  التفاو�س 
عو�س ال�سماح بقتل اآلف املدنيني 

الأبرياء حلل امل�ساكل.
وب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ع��ظ��م ال���ن���ا����س، ف����اإن 
ال�سوؤال الأهم هو “من الذي يجب 
الرو�سي  وال�����س��راع  وملاذا”،  ل��وم��ه 

ال�سالح  على  الأم���وال  م��ن  الكثري 
لإط��ال��ة اأم���د ح���رب دام��ي��ة، لكنها 

حمكومة بالف�سل.
احلقيقة  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
اأي  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ع���ث���ور  مي���ك���ن  ل 
اأعماق  ذل��ك، يوجد يف  مكان، ومع 
رم����اد ال���ي���اأ����س  ق��ب�����س م���ن الأم����ل، 
ي�سود  اأن  ل��ل��ع��ق��ل  مي���ك���ن  ب��ح��ي��ث 
القتل  وم�سل�سل  الق�سف  ل��وق��ف 

لالأبرياء.
الن�ساء  م��ن  امل��ئ��ات  م�سهد  اأن  كما 
والأط���ف���ال ي��ح��اول��ون ال���ف���رار من 
القلب.  ي��ف��ط��ر  وال�����دم�����ار،  امل�����وت 
ومن بني الهائمني على وجوههم، 
ال�����س��ن ي�سقون  م��ر���س��ى، وك��ب��ار يف 

���س��خ�����س م���ن غ���ري الأوك���ران���ي���ني 
اأو  ي��در���س��ون  اأو  ي��ع��ي�����س��ون  ك���ان���ون 
واعتبارا  ال��ب��ل��د.  ه���ذا  يف  ي��ع��م��ل��ون 
ب��ل��غ عدد  اآذار-م������ار�������س،   16 م���ن 
ماليني   6،48 ق��راب��ة  ال��ن��ازح��ني 
اأوك���ران���ي���ا بح�سب  ���س��خ�����س داخ����ل 
ال���ه���ج���رة. وقالت  م��ن��ظ��م��ة  اأرق������ام 
املنظمة الأربعاء “اإنهم بحاجة اإىل 

م�ساعدات عاجلة منقذة للحياة«.
يف  احل��������رب  ع�����ل  “ردا  اأ�����س����اف����ت 
الدولية  املنظمة  ع��ززت  اأوك��ران��ي��ا، 
تهريب  مل���ن���ع  ج���ه���وده���ا  ل��ل��ه��ج��رة 
الذين  وب��ني  ال��ب��الد  داخ���ل  الب�سر 

يتنقلون يف اأنحاء املنطقة«.

القار�س،  ال���ربد  و���س��ط  ط��ري��ق��ه��م، 
هرباً من الرعب الذي �سببه جنون 
الأوك������راين  ال���ن���زاع  اإن  الإن�������س���ان. 
ل��ك��ن��ه معيب  ي��غ��ت��ف��ر،  ال��رو���س��ي ل 
ل���الإحت���اد الأوروب�������ي، ال����ذي ف�سل 
ف�ساًل ذريعاً يف منع جرمية ممثالة 

منذ البداية يف قلب اأوروبا.
اختارت  الأوروب���ي���ة  املفو�سية  اإن 
ال�سلبية، عو�س اأن تنكب على دور 

قيادي بالتو�سط ملنع املاأ�ساة.
نظام يف  بال�سلطة من  الت�سبث  اإن 
بلد مدمر مليء باملقابر ل يقدم اأي 
عزاء للعائالت الأوكرانية. وفكرة 
“الوطن  اأج�����ل  م���ن  ال���س��ت�����س��ه��اد 
ول  املا�سي  من  اأ�سطورة  واملجد” 
لها يف جمتمع دميوقراطي  مكان 
واحللول  ال�������س���الم  ح��ي��ث  ع���اق���ل، 
مكافاآت  ت�سمن  التي  التفاو�سية 

اأف�سل من وح�سية احلروب.
العام  الأم�����ني  اأن  ال��ك��ات��ب  وراأى 
ين�س  الأط���ل�������س���ي  ����س���م���ال  حل���ل���ف 
�ستولتنربغ يوا�سل يف كل منا�سبة 
اإثارة املخاطر بالتحذير من حرب 
ع���امل���ي���ة ث���ال���ث���ة. ب��ي��ن��م��ا ال����ولي����ات 
امل����ت����ح����دة، والحت���������اد الأوروب����������ي، 
ت��ف��ر���س ب�سكل  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة 
وعلى  رو�سيا  على  عقوبات  اآح��ادي 
الرئي�س  وب��ي��ن��ه��م  الأول��ي��غ��ار���س��ي��ة 

فالدميري بوتني نف�سه.
حماكمة  اح��ت��م��ال  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا 
ب��وت��ني واحل��ك��وم��ة ال��رو���س��ي��ة اأمام 
لهاي  يف  الدولية  العدل  حمكمة 
�سد  ج����رائ����م  “ارتكاب  ب��ت��ه��م��ة 

الإن�سانية«.

واأ�����س����ي����ب  ����س���خ�������س���ا   12 ق����ت����ل 
ال�سربة  ه�����ذه  يف  اآخ��������رون   33
اأورده����ا  ج��دي��دة  ح�سيلة  بح�سب 
الفيديو  الأوك��راين عرب  الرئي�س 
الربملان  اأم�����������������ام  حديث�����ه  اث��ن��اء 
�سحفيون  ���س��اه��د  ال���دمن���ارك���ي. 
وك�����ال�����ة ف����ران���������س ب����ر�����س رج�����ال 
ال���س��ع��اف ي��خ��رج��ون ج��ث��ت��ني من 

حتت الركام.
ال��و���س��ع �سعبا جدا  ي���زال  ك��م��ا ل 
حول كييف حيث يفر ال�سكان من 
العا�سمة  ���س��رق  ال��واق��ع��ة  ال��ق��رى 
القوات  اأن  ال�����س��ك��ان  اأك�����د  ح��ي��ث 
الرو�سية توا�سل احتاللها هناك.

وقال فالريي كوريات�سينكو )50 
ال���رو����س  اجل����ن����ود  “جاء  ع����ام����ا( 
باإمكانهم  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  و���س��األ��وا 
اأ�سخا�س  �ستة  اأو  خم�سة  +اي���واء+ 

ليال«.
“بتهذيب”  طلبوا  “لقد  واأ�ساف 

رغم التقدم يف املفاو�سات مع كييف 

�شكوك غربية اإزاء اإعالن رو�شيا خف�س الأن�شطة الع�شكرية 

اأكرث من اأربعة ماليني اأوكراين فّروا من احلرب برافدا: اأوكرانيا ورو�شيا والعامل... يف ماأزق

الأمم املتحدة: ل تن�شوا الأفغان ب�شبب اأوكرانيابولندا ت�شتغني عن النفط والغاز من رو�شيا يف نهاية 2022  مفاو�س: اأوكرانيا تبحث التعاون 
الفني الع�شكري مع م�شوؤولني اأتراك 

•• لفيف-رويرتز

اإن الوفد الأوكراين الذي اأجرى  اأراخاميا  قال املفاو�س الأوكراين ديفيد 
حمادثات مع رو�سيا يف اإ�سطنبول هذا الأ�سبوع ظل هناك لإجراء حمادثات 
ب�ساأن التعاون الفني الع�سكري مع احلكومة الرتكية اأم�س الأربعاء. ولعبت 

تركيا دور الو�ساطة بني ور�سيا واأوكرانيا منذ الغزو الرو�سي.

•• و�ر�صو-وكاالت

اأعلن رئي�س وزراء بولندا ماتيو�س مورافيت�سكي  اأم�س 
اإج���راءات لال�ستغناء متاماً  ب��الده �ستتخذ  اأن  الأرب��ع��اء 
ع��ن ال��ن��ف��ط وال��غ��از ال��رو���س��ي ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة 2022، 

ب�سبب الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
واأ�ساف اأن بولندا م�ستقلة ب�سكل وا�سع عن الإمدادات 

•• و��صنطن-وكاالت

ط��ال��ب م�����س��وؤول اأمم����ي ب����ارز امل��ج��ت��م��ع ال����دويل بتذكر 
الو�سع يف اأفغان�ستان يف ظل الرتكيز العاملي على حرب 
اأخيم  الأممية  التنمية  برنامج  مدير  وق��ال  اأوكرانيا. 
�ستايرن خالل زيارة لأفغان�ستان ا�ستمرت يومني: “يف 
اأوكرانيا  نحو  العامل  اهتمام  فيه  حت��ول  ال��ذي  الوقت 

ت�سدداً  الأك����ر  ت��ع��ت��زم ط���رح اخل��ط��ة  ال��رو���س��ي��ة، لكنها 
الواردات  اأوروب��ي��ة، والكف عن العتماد على  من دول��ة 

الرو�سية متاماً.
رو�سيا  م��ن  وال��غ��از  النفط  ع��ن  ال�ستغناء  اأن  واأ���س��اف 
الطاقة  م�سادر  على  بالرتكيز  جزئي  ب�سكل  �سيتحقق 
�سن�سبح  امل�������س���ادر،  ه����ذه  “بف�سل  وت���اب���ع  امل���ت���ج���ددة، 
اأخرى،  ودول  رو�سيا،  من  والغاز  النفط  عن  م�ستقلني 

ال�سعب  م��ع  ن��ت�����س��ام��ن  اأن  علينا  احل����رب،  وت��داع��ي��ات 
اإىل  الأرب��ع��اء  اأم�س  واأ���س��ار �ستايرن يف بيان  الأف��غ��اين«. 

موؤمتر املانحني لأفغان�ستان املقرر اليوم اخلمي�س.
وقال �ستايرن اإن حياة ماليني الأفغان و�سبل معي�ستهم 
مهددة. وتواجه اأفغان�ستان انهياراً اقت�سادياً حمتماًل، 
الوقت  يف  ال�سيولة،  ونق�س  امل�سريف،  النظام  وجتمد 

الذي يعاين فيه %80 من ال�سعب من الديون.
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الفجر الريا�ضي

را�شد بن حميد : ا�شم الإمارات احلافز الأكرب ملنتخبنا للتم�شك بفر�شه يف التاأهل للمونديال
•• دبي -و�م:

اأك����د ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي، رئ��ي�����س احتاد 
الإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم، اأن ا���س��م دول���ة الإم����ارات العربية 
والكايف  الأك��رب  احلافز  كان  لت�سريفها،  وال�سعي  املتحدة 
القدم،  لكرة  الوطني  منتخبنا  �سفوف  يف  اجلميع  ل��دى 
والتم�سك  اجلنوبية،  كوريا  على  الفوز  حتقيق  اأج��ل  من 
بلوغ  عقب   ،2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  اإىل  ال�سعود  بفر�سة 

الدور الآ�سيوي الفا�سل.
الآ�سيوي  امللحق  اإىل  ت��اأه��ل  ق��د  الإم����ارات  منتخب  وك��ان 
2022، بعد فوزه على  املوؤهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل 

�سيفه منتخب كوريا اجلنوبية بهدف دون رد، وحفاظه 
املوؤهل  الأوىل  جمموعته  ترتيب  يف  الثالث  امل��رك��ز  على 

للملحق.
التي  اجل��م��اه��ري  اإىل  �سكره  ال��ك��رة،  احت���اد  رئي�س  ووج���ه 
املنتخب  مل�ساندة  مكتوم،  اآل  �ستاد  مدرجات  اإىل  ح�سرت 
يف املباراة امل�سريية، وهو ما كان له بالغ الأثر يف حتفيز 
وج�سد  اللقاء،  دقائق  ط��وال  معهم  وال��وق��وف  الالعبني، 
اأجل رفع  الوطن معاً، من  اأبناء  اللوحات يف تكاتف  اأروع 

رايته، وال�سعي حل�سد املزيد من الإجنازات.
الكبرية  اجلهود  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  وثمن 
اأجل  ب���روح قتالية واإ����س���رار، م��ن  ال��الع��ب��ون  ال��ت��ي بذلها 

حتقيق الهدف املن�سود، والأهم هو اللعب من اأجل حتقيق 
اأخرى،  ح�سابات  ب��اأي  التفكري  دون  املباراة  هذه  يف  الفوز 
وهو ما جعل املنتخب يحقق النتيجة الإيجابية التي كنا 

نتطلع لها.
والإداري،  الفني  بالالعبني، واجلهازين  ثقته  وعرب عن 
على ا�ستكمال م�سوار الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل، 
بنف�س العزمية والطموح، للم�سي قدماً دون التفات لأي 
عالمة  هو  امللعب  يف  العطاء  يكون  واأن  م�سبقة،  تكهنات 
يوا�سل  اأن  على  اأ�سرتاليا،  مواجهة  من  بداية  الف�سل، 
اأج���ل تدعيم م�سرية  ك��اف��ة ج��ه��وده م��ن  الحت���اد ت�سخري 

املنتخب، والوقوف معه وم�ساندته.

اأكد اأن البحرين ت�ستحق "نوط المتياز" يف التنظيم الحرتايف للبطولة الآ�سيوية ال�ساد�سة للجوجيت�سو

عبداملنعم الها�شمي : را�س عن نتائج منتخبنا يف البطولة والوجوه ال�شابة اأهم املكت�شبات
•• �ملنامة -و�م: 

الها�سمي  عبداملنعم  ���س��ع��ادة  اأك���د 
رئ���ي�������س الحت������ادي������ن الآ�����س����ي����وي 
لرئي�س  الأول  النائب  والإماراتي 
للجوجيت�سو  ال������دويل  الحت������اد 
جنحوا  البحرين  يف  الأ���س��ق��اء  اأن 
البطولة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ب���ام���ت���ي���از 
الآ�سيوية ال�ساد�سة يف املنامة، واأن 
عليهم،  بغريب  لي�س  النجاح  هذا 
الوطنية  الكوادر  ميتلكون  لأنهم 

اأبطال  لأنهم  الفئة،  هذه  باأبطال 
املكت�سبات  وم�����ن   .. امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال��ت��ي ت�����س��ع��دين اأي�����س��ا ت��ل��ك التي 
على  ال��دول  بني  بالت�سابق  تتعلق 
ا�ست�سافة وتنظيم البطولت، مبا 

ينعك�س على جودتها واأهميتها.
الإم�����ارات  منتخب  ن��ت��ائ��ج  وح����ول 
ال�ساد�سة  الآ���س��ي��وي��ة  البطولة  يف 
بال�سدارة،  وجناحه يف الحتفاظ 
وحتقيق رقم قيا�سي من امليداليات 
الذهبية بر�سيد 8 ميداليات من 

للبطولة  ال����ن����اج����ح  ال���ت���ن���ظ���ي���م 
"نوط  ي�ستحقون  فهم  ال�سيوية 
يف  ل���ن���ا  وب���ال���ن�������س���ب���ة  المتياز"، 
الإم��ارات��ي نرحب بزيادة  الحت��اد 
التعاون مع الأ�سقاء يف البحرين، 
وت���ب���ادل ال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة، يف 
والتنظيم  اللعبة،  وتطوير  ن�سر 
والأح���داث  للبطولت  الح���رتايف 

الريا�سية.
وعن خمرجات اجلمعية العمومية 
لالحتاد الآ�سيوي للجوجيت�سو .. 

الأج��ي��ال من الأب��ط��ال، وم��ع ذلك 
جهد  ي��ح��ت��اج  امل�ستقبل  اأن  ن��ق��ول 
اأكرب وعمل م�ساعف لأن الو�سول 
اإىل القمة �سعب، واحلفاظ عليها 
اأ���س��ع��ب، واأق����ول لأب��ن��ائ��ي وبناتي 
ال�سني،  اآ�سياد  موعدنا  الأب��ط��ال 
عليها  الرتكيز  نبداأ يف  اأن  ويجب 
الإمارات  الآن. وكان منتخب  من 
م�ساركته  اختتم  قد  للجوجيت�سو 
اأم�س الول يف البطولة الآ�سيوية 
 16 حمققا  بالبحرين  ال�ساد�سة 

املوؤهلة، واملرافق املميزة، بالإ�سافة 
اإىل م�����س��روع واع�����د وم��ت��ط��ور يف 

ريا�سة اجلوجيت�سو.
ت�سريحات  يف   - الها�سمي  وق���ال 
اأن��ب��اء الإم�����ارات "وام" -  ل��وك��ال��ة 
ا�ست�سافة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ال��ب��ح��ري��ن 
الريا�سية،  الأح�����������داث  ك������ربى 
والحت������اد الآ����س���ي���وي ي��ن��ظ��ر بكل 
ام��ت��ن��ان مل�����س��روع��ه��م ال��ن��اه�����س يف 
واإرادتهم  اجل��وج��ي��ت�����س��و،  ري��ا���س��ة 
التطور، ويف ما يخ�س  القوية يف 

قال   .. م��ي��دال��ي��ة   14 اإج����م����ايل 
الها�سمي : البطولة كانت قوية يف 
ظل م�ساركة 24 منتخبا، وتقارب 
القوي  واحل�������س���ور  امل�������س���ت���وي���ات، 
ل��الع��ب��ني امل�����س��ن��ف��ني الأوائ�������ل يف 
خمتلف الفئات، ولهذا فاإن اإجناز 
اأبطال وبطالت الإمارات ي�ستحق 
الإ�سادة، خا�سة يف ظل ظهور عدد 
والالعبات  ال��الع��ب��ني  م��ن  ك��ب��ري 
وفوزهم  منتخبنا  يف  ال��واع��دي��ن 
توايل  ي�سمن  مب��ا  ب��امل��ي��دال��ي��ات، 

بالعديد  خرجت   : الها�سمي  قال 
ر�سم  يف  وجنحت  املكت�سبات،  م��ن 
����س���ورة واع������دة ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و يف 
اآ�سيا، كربى قارات العامل، واأثبتت 
هي  ال�����واح�����دة  الأ������س�����رة  روح  اأن 
القاري  الحت��اد  بني  العمل  �سعار 
اأهم  وم��ن  الوطنية،  والحت����ادات 
ا�ستحداث  حتققت  التي  املكا�سب 
لل�سباب  ���س��ن��وي��ة  ق���اري���ة  ب��ط��ول��ة 
وال�سابات من اأجل منح هذه الفئة 
والحتفاء  اله��ت��م��ام،  م��ن  امل��زي��د 

8 ذهبيات،  ميدالية ملونة بواقع 
وفاز   .. برونزيات  و6  وف�سيتني، 
ب����درع اأف�����س��ل م��ن��ت��خ��ب، ك��م��ا فاز 
ال�سويدي  ع��ل��ي  حم��م��د  ال��الع��ب 

بلقب اأف�سل لعب يف البطولة.

اختتام فعاليات مهرجان الظفرة البحري
•• �لظفرة-و�م: 

اأ�سدل مهرجان الظفرة البحري بدورته ال� 13، 
والفعاليات  العرو�س  اأيام من  ت�سعة  على  ال�ستار 
على  اأقيمت  التي  البحرية  وامل�سابقات  الرتاثية 
امل��رف��اأ، حت��ت رع��اي��ة �سمو  امل��غ��رية مبدينة  �ساطئ 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  بتنظيم  الظفرة،  منطقة 
اأبوظبي، ونادي  والربامج الثقافية والرتاثية يف 

اأبوظبي للريا�سات البحرية.
واأق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان يف ختام 
للموؤ�س�سات  ح��ف��اًل  ال��ب��ح��ري  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان 
الراعية  اجلهات  من  النجاح"  "�سركاء  الوطنية 
والداعمة وامل�ساركة، بالإ�سافة اإىل رواد التوا�سل 
الجتماعي واملتطوعني، وذلك على م�ساهماتهم 
امل�ستمرة وم�سوؤوليتهم املجتمعية يف دعم م�ساريع 
احلفاظ على الرتاث الإماراتي و�سونه، بح�سور 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��زروع��ي،  خلفان  عبيد 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  يف  وامل�����س��اري��ع 

الثقافية والرتاثية، وزايد �ساري املزروعي رئي�س 
ق�سم الفعاليات باللجنة.

�ساحب  توجيهات  امل��زروع��ي،  خلفان  عبيد  وثمن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
الإماراتي  امل���وروث  اهلل" ل�سون  "حفظه  ال��دول��ة 
ودعم  القادمة،  لالأجيال  ونقله  عليه  واملحافظة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
والفعاليات  للمهرجانات  ال��الحم��دود  امل�سلحة، 
والأن�����س��ط��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإىل ت��ع��زي��ز قيم 
الولء والنتماء وتر�سيخ معاين الهوية الوطنية، 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  املهرجان  راعي  ومتابعة 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،  زايد 
يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ه��رج��ان��ات  لكافة 

تنمية منطقة الظفرة .
وتقدم املزروعي بال�سكر والتقدير لكافة اجلهات 
الداعمة والراعية وامل�ساركة ويف مقدمتهم ديوان 
ممثل احلاكم - منطقة الظفرة، و�سرطة اأبوظبي، 
و�سركة برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، وجهاز 

املن�ساآت احليوية وال�سواحل، ودملا مارين،  حماية 
ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، 
لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  ال��ط��ف��رة،  وم�ست�سفيات 

للتوزيع،  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة  "تدوير"،  ال��ن��ف��اي��ات 
وجم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي، وه��ي��ئ��ة البيئة – 
والهالل  وال�����س��ي��اح��ة،  الثقافة  ودائ����رة  اأب��وظ��ب��ي، 

الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي، ون������ادي ت�����راث الإم�������ارات، 
الفني  وال���ت���دري���ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب���وظ���ب���ي  وم���رك���ز 
الهمم،  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  وموؤ�س�سة  واملهني، 
واملراكز  الفل�سطيني،  الإماراتي  ال�سداقة  ونادي 
ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  الإب��داع��ي��ة، 
التنظيم  ب�سراكة  واأ�ساد  بينونة.  وقناة  "�سحة"، 
وجلنة  البحرية  للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ب��ني 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف 
اأبوظبي، يف عدد من املهرجانات الرتاثية البحرية 
يف منطقة الظفرة، موؤكداً اأن هذا الت�سارك اأثمر 
امل��ه��رج��ان��ات التي  جن��اح��ات مم��ي��زة ملختلف ه��ذه 
واملحافظة عليه ونقله  ال��رتاث  اإىل �سون  تهدف 

لالأجيال النا�سئة.
واأكد اأن املهرجان �سهد تنظيم نحو 44 م�سابقة 
الرتاثي،  التفري�س  �سباق  منها  وحديثة،  تراثية 
مروح  و�سباق  ال��رتاث��ي،  للتجديف  امل��رف��اأ  و�سباق 
للمحامل ال�سراعية فئة 43 قدم، و�سباق الكايت 
ال�سراعية  ل���ل���ق���وارب  ال��ظ��ف��رة  و���س��ب��اق  ����س���ريف، 
ال�سراعية،  للبواني�س  �سالحة  و�سباق  احلديثة، 

و����س���ب���اق ال���ت���ج���دي���ف ال�����واق�����ف، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
الكريم  وم�سابقات  ال�سعبية  الألعاب  من  العديد 
و�سباق  الهوائية،  ال��دراج��ات  و�سباق  والدومينو، 
الطائرة  وك��رة  ال�ساطئية،  ال��ق��دم  وك��رة  اجل���ري، 
التخييم  املك�سات ومنطقة  اإىل جانب  ال�ساطئية، 
ال�سعبية  للفنون  وعرو�س  املتنقلة"،  "املقطورات 
النارية  الأل��ع��اب  وع��رو���س  الغنائية،  واحل��ف��الت 
املتنقلة  ال�سريعة  امل��اأك��ولت  ومطاعم  واخل��ي��ول، 
"فود ترك". واأ�سار اإىل اأن املهرجان �سم العديد 
من الأركان التي امتدت على م�ساحة 109 اآلف 
�سم  الذي  ال�سعبي  ال�سوق  منها:  املربعة  الأمتار 
مل��وؤ���س�����س��ات وطنية،  رك��ن��اً  و13  30 حم���اًل  ن��ح��و 
بالإ�سافة اإىل قرية الطفل وور�س العمل، ومك�سات 
ال�ساطئية،  وامل�سابقات  النوخذة،  وبيت  الظفرة، 
والريا�سات ال�ساطئية، وباحة املطاعم، وال�سينما، 
واملتحف  الرتاثية،  واحل��رف  ال�سعبية،  والأل��ع��اب 
البحري، وبطولة الظفرة الكربى ل�سيد الكنعد، 
ومنطقة الألعاب، والطبخ ال�سعبي، و�ستوديو قناة 

بينونة، ومقطورات التخييم.

اجتاه للتخلي عن فكرة كاأ�س العامل كل �شنتني احتاد بناء الأج�شام يبحث التعاون مع اللجنة الأوملبية البحرينية

للجاليات الكاراتيه  �شوبر  كاأ�س  بطولة  يف  ي�شاركون  ولعبة  لعبا   625

•• دبي - و�م:

بحث ال�سيخ عبد اهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 
الإمارات لبناء الأج�سام واللياقة البدنية، مع فار�س م�سطفى الكوهجي، 
وتبادل  امل�سرتك  التعاون  �سبل  البحرينية،  الأوملبية  للجنة  العام  الأم��ني 
اخل��ربات يف ظل جن��اح الإم���ارات يف وق��ت �سابق من تنظيم بطولة العامل 
لبناء الأج�سام وبطولة العامل للقوة البدنية، عالوة على بطولت العرب 

واآ�سيا.
لبناء  اآل خليفة  ال�سيخ خالد بن حمد  اإقامة بطولة  تزامنا مع  ذلك  جاء 
يف  مناف�سات  و�سمت  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  يف  تنظيمها  مت  وال��ت��ي  الأج�����س��ام 
حيث  البدنية  القوة  يف  اإماراتية  مب�ساركة  واختتمت  اأي�سا،  البدنية  القوة 
جنح لعبونا يف احل�سول على ثالث ميداليات متنوعة، جاء يف مقدمتهم 
لعبتنا فاطمة �سالح التي فازت بامليدالية الذهبية، بينما فاز لعبنا حممد 

احلميدي بامليدالية الف�سية ونال حمد العجمي امليدالية الربونزية.
وبح�سور رئي�س الحتاد الدويل لبناء الأج�سام ال�سباين الدكتور رافائيل 

�سانتوجا، اتفق اجلانبان على تبادل الزيارات مطلع �سهر ابريل املقبل على 
اأن ت�ستثمر هذه املباحثات بتطوير اتفاقيات فاعلة يف هذا اجلانب.

كما بحث ال�سيخ عبد اهلل ال�سرقي ، مع نظرييه يف البحرين �سامي احلداد 
البدنية،  القوة  احت��اد  رئي�س  اإبراهيم  واإ�سحاق  الأج�سام  بناء  احت��اد  رئي�س 
ي�ساهم  مبا  املقبلة  املرحلة  خالل  تطويرها  و�سبل  امل�سرتك  التعاون  اآف��اق 
حتقيق نقلة نوعية م�سافة لبناء الأج�سام على امل�ستويني املحلي يف كل من 

الإمارات والبحرين وامل�ستوى الدويل.
لالعبني  املميزة  الريا�سية  بالعرو�س  ال�سرقي  اهلل  عبد  ال�سيخ  واأ���س��اد 
ب�سكل فني  البطولة  اأظهرت  التي  الكبرية  التنظيمية  امل�ساركني وللجهود 

مميز وتقدم بال�سكر والتقدير للجنة املنظمة للبطولة.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ك�����س��ف حم��م��د امل����ري ، الأم����ني ال��ع��ام لحت����اد الإم�����ارات 
الأج�سام  لبناء  والبحريني  الإم��ارات��ي  الحت��ادي��ن  اأن  ع��ن  الأج�����س��ام  لبناء 
التدريبي  اجلانب  يف  اخل��ربة  تبادل  يف  امل�سرتك  امل�ستقبلي  للتعاون  بحثا 
والتحكيمي وتنظيم الدورات ذات الطابع الثقايف الريا�سي موؤكدا اأنه �سيتم 

توقيع اتفاقية لتعزيز التفاهمات يف وقت لحق.

اأربع  �سنتني بدل من  القدم كل  لكرة  العامل  كاأ�س  اإقامة  اق��رتاح  يكون  لن 
اليوم اخلمي�س يف الدوحة،  ال��دويل  اأعمال كونغر�س الحت��اد  �سمن جدول 
اأوروب��ا واأمريكا اجلنوبية، يف  و�سط معار�سة �سديدة للفكرة وحتديدا من 
املنتخبات  اأف�سل  ت�سّم  اأخ���رى  فكرة  ع��ن  ال��ق��ارات  م�سوؤولو  �سيبحث  ح��ني 

العاملية.
بداأت  القارية  الحت���ادات  ف��اإن  ملمو�سة"،  "حمادثات  اأي  تبداأ  وق��ت مل  ويف 
تفّكر بن�سخة جديدة من كاأ�س القارات ت�سم منتخبات من اأمريكا اجلنوبية 

واوروبا بح�سب م�سادر مقّربة من املفاو�سات.
لت�سمل  الأوروب��ي��ة  الأمم  دوري  م�سابقة  تو�سيع  يف  البحث  امكانية  وهناك 

منتخبات من قارة كومنيبول، بح�سب ما اأ�سارت امل�سادر.
اأما البند ال�سا�سي على اأجندة فيفا فهو بحث العقوبات املفرو�سة على كرة 

القدم الرو�سية بعد غزو البالد لأوكرانيا.
وكانت رو�سيا ا�ستبعدت من �سباق التاأهل اىل مونديال قطر عقابا لها على 

قيامها بغزو اوكرانيا وذلك من قبل الحتادين الدويل والقاري.
و�سيتم دعوة الأع�ساء لدعم ال�ستبعاد يف املوؤمتر.

واقرتح رئي�س فيفا جاين اإنفانتينو اإقامة بطولة عاملية كل عامني اعتبارا 
الأوروب����ي )وي��ف��ا( والأمريكي  2026. وق��د عار�سها الحت����ادان  ع��ام  م��ن 
اجلنوبي )كومنيبول( ب�سّدة يف حني بدا الحتادان الفريقي والآ�سيوي يف 

موقف مغاير.
ب�ساأن  خماوفها  عن  واعربت  اخلط  على  الدولية  الوملبية  اللجنة  ودخلت 
امل�سابقة. وقال م�سوؤول كرة قدم رفيع امل�ستوى لوكالة "فران�س بر�س" �سرط 

عدم الك�سف عن هويته "لن يحدث ذلك اأبدا".
يف املقابل، اأكد رئي�س الحتاد الأوروبي ال�سلوفيني الك�سندر ت�سيفريين هذا 
ال�سهر اإن اإقامة كاأ�س العامل مرة كل �سنتني "لي�ست حا�سلة" وفيفا يدرك 
العامل كل  كاأ�س  باأن  اأع�سائه  اأطلق فيفا حملة �سخمة لإقناع  ذلك متاما. 

عامني �ستجلب لهم اأمواًل ومكانة اإ�سافية.
19 مليون  الدويل بتوزيع مببلغ  الأول-دي�سمرب، وعد الحتاد  ويف كانون 
اأن مدفوعاته  ل��ك��ل احت���اد وط��ن��ي يف ح��ني  ���س��ن��وات  اأرب����ع  اإ���س��ايف ك��ل  دولر 
اإذا  دولر  مليون   25 اإىل  �ستة  الرجح" من  "على  "الت�سامنية" �سرتتفع 

مت اعتماد الفكرة.

•• �ل�صارقة -و�م:

الإم���ارات  يف  مقيمة  جالية   18 ميثلون  ولع��ب��ة  لع��ب��اً   625 �س������ارك 
العمرية،  ال��ف��ئ��ات  ملختلف  اجل��ال��ي��ات،  ل��ك��ارات��ي��ه  ال�سوبر  ك��اأ���س  ببطولة 
والتي اأقيمت برعاية احتاد الإمارات، وا�ست�ساف مناف�ساتها �سالة نادي 

ال�سارقة.
امل�ساركة، عالوة  الفرق  لقيادة  150 مدرباً  البطولة مب�ساركة  وحظيت 
�سالة  يف   6 على  اأقيمت  التي  البطولة  مباريات  لإدارة  حكماً   65 على 
نادي ال�سارقة، عالوة على 68 فرداً ميثلون الأطقم التنظيمية والطبية 

للفرق امل�ساركة.
واأ�ساد �سعادة اللواء - م - نا�سر عبد ال��رزاق الرزوقي رئي�س الحتادين 
للكاراتيه،  ال��دويل  الحت��اد  لرئي�س  الأول  النائب  والآ�سيوي  الإم��ارات��ي 
بتنظيم هذه البطولة، التي تعك�س القدرات واملواهب التي يتمتع بها اأبناء 
اإمكانات  كل  توفري  الإم��ارات على  الدولة، وحر�س  املقيمة يف  اجلاليات 

يحبونها  ال��ت��ي  الريا�سة  مم��ار���س��ة  يف  امل��وه��وب��ني  ه���وؤلء  وم�ساندة  دع��م 
ويبدعون فيها.

الأمني  �سام�س  حميد  املهند�س  بح�سور  البطولة  افتتح  الرزوقي  وك��ان 
الفني لالحتاد،  امل��دي��ر  ���س��ري  ال��ك��ارات��ي��ه، واخل��ب��ري ه�سام  ال��ع��ام لحت���اد 

واحلكم الدويل جابر الزعابي رئي�س جلنة احلكام.
ومتنى م�ساركة املزيد من اأبناء اجلاليات يف البطولت املقبلة، م�سدداً على 
حر�س الحتاد على تقدمي الدعم الالزم لها يف امل�ستقبل بعدما �سهدت 
بالدولة،  الكاراتيه  ريا�سة  ممار�سي  من  كبرية  م�ساركة  الن�سخة  ه��ذه 
وظهور العديد من الالعبني مب�ستوى مب�سر وهو ما ر�سده بنف�سه من 
خالل م�ساهدته للعديد من املباريات، موؤكدا ان البطولة افرزت مواهب 

واعدة �سوف تخدم اللعبة يف امل�ستقبل.
املنظمني  للتن�سيق مع  الفنية بالحتاد  اأنه اعطى تعليماته للجنة  واأكد 
املو�سم  بطولت  لأجندة  اجلاليات  بطولت  لإ�سافة  اجلاليات  لبطولت 

الريا�سي املقبل 2022 2023-.
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اليابان بطاًل للبطولة الدولية الودية للمنتخبات حتت 23 عامًا
•• دبي-�لفجر:

الودية للمنتخبات حتت  اليابان بدرع البطولة الدولية  تّوج منتخب 
بهدف نظيف يف مباراة  ال�سعودية  منتخب  على  فوزه  بعد  عاماً،   23
ا�ستاد  على  الأول  اأم�����س  ج��رت  التي  وال��ث��اين  الأول  املركزين  حتديد 

مكتوم بن را�سد اآل مكتوم يف دبي.
العام  الأم��ني  الظاهري  ه��زام  ت��وج حممد عبداهلل  امل��ب��اراة،  ويف ختام 
را�سد عامر  ، بح�سور  البطولة  بدرع  الياباين  املنتخب  الكرة  لحتاد 
واإميار ري�سان مدير  املنتخبات،  الفنية ودعم  الإدارة  البدواوي مدير 

عام �سركة IAST SPORT املنظمة للبطولة.

للبطولة  الثالث  امل��رك��ز  ح�سد  يف  الأومل��ب��ي  الوطني  منتخبنا  وجن��ح 
اأهداف دون مقابل،  بعد تغلبه على نظريه ال�سيني )الرابع( بثالثة 
 ،"92" ركلة ج��زاء  املنهايل من  "4"، من�سور  �سجلها ح�سني مهدي 
املنتخبني،  التي جمعت  الثانية  املواجهة  "94"، وهي  �سليمان  �سعيد 
حيث �سبق وتقابال يف اجلولة الأوىل التي ح�سمها منتخبنا الوطني 
اجلولة  يف  اأوزبك�ستان  منتخب  مع  �سلبياً  تعادل  فيما  نظيف،  بهدف 

الثانية.
وثمن حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لالحتاد، امل�ساركة 
للمنتخبات  الدولية  دبي  احلاليةلبطولة  الن�سخة  يف  للفرق  الفاعلة 
مهمة  اإع���داد  حمطة  مثلت  البطولة  يف  "امل�ساركة  وق���ال:  الأومل��ب��ي��ة، 

23 عاماً،  اآ�سيا حتت  للمنتخبات، تاأهباً لال�ستحقاق القاري يف كاأ�س 
معربا عن �سعادته  بالنجاح الذي حققه هذا التجمع الكروي".

نظراً  م�����س��غ��رة،  ق��اري��ة  مناف�سة  مثلت  ال��ودي��ة  "البطولة  واأ����س���اف: 
مل�ساركة عدد كبري من املنتخبات، و�سل اإىل 10، وهو ما يوؤكد جمدداً 
النجاحات امل�ستمرة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف ال�ست�سافة".

البطولة،  ا�ست�سافة  ُبذلت لإجناح  التي  باجلهود  العام  الأمني  واأ�ساد 
م�سيداً اأي�ساً بامل�ستوى اجليد الذي ظهر به منتخبنا الوطني الأوملبي، 
وقال: "نبارك لالعبي املنتخب الأوملبي ح�سولهم على املركز الثالث، 
موؤكدا اأن الأهم  ال�ستفادة من امل�ساركة  يف البطولة الودية، وننتظر 
اأن  اإىل  لفتاً   ،"23 حتت  اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات  خ��الل  اإيجابياً  ظهوراً 

لكل  الناجح  الإع���داد  مقومات  توفري  يف  جهداً  ياألو  لن  الكرة  احت��اد 
املنتخبات الوطنية.

املركز  كرواتيا  منتخب  ح�سد  عن  البطولة  مباريات  بقية  واأ�سفرت 
اخلام�س بفوزه على منتخب قطر )ال�ساد�س( بالركالت الرتجيحية 
الأ�سلي  ال��وق��ت  نهاية  بعد  اإل��ي��ه��ا  ال��ل��ج��وء  مت  وال��ت��ي   ،7-8 بنتيجة 

للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.
ومتكن املنتخب الأوزبكي من احل�سول على املركز ال�سابع بعد فوزه 

على منتخب فيتنام )الثامن(، بهدف نظيف.
تايالند  اثر فوزه على منتخب  التا�سع  املركز  العراق  وحقق منتخب 

)العا�سر( بهدفني لهدف.

عقب اإجنازات اجلودو الإماراتي يف الأردن 

حممد بن ثعلوب: رعاية واهتمام القيادة الر�شيدة وراء تاألق ريا�شتنا
التهاين تتوا�شل بنتائج الفجرية والن�شر على م�شتوى الأندية العربية

•• �أبوظبي-�لفجر

وج���ه ���س��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
ال��درع��ي رئ��ي�����س احت���اد الإم����ارات 
بتكرمي  واجل�������ودو  ل��ل��م�����س��ارع��ة 
العرب  ب��ط��ل  اجل������ودو  م��ن��ت��خ��ب 
البطولة  ب��ال��ق��اب  ف��وزه��م  ع��ق��ب 
للمنتخبات  ل���ل���ج���ودو  ال��ع��رب��ي��ة 
تختتم  التي  للجن�سني  والأن��دي��ة 
العا�سمة  يف  اخل��م��ي�����س  ال����ي����وم 
،وال���ت���ي �سهدت  ع��م��ان الأردن����ي����ة 
 ، 16 دول�������ة ع���رب���ي���ة  م�������س���ارك���ة 
الذهبي  ل��ق��ب��ه��ا  ح�������س���م  وال����ت����ي 
والرجال  ال�سباب  م�ستوى  على 
اأول  الوطني من خالل  منتخبنا 
املجموعة  لتلك  ر�سمية  م�ساركة 
من ال�سباب الذين انهوا اخلدمة 
اأ�سبوعني يف غياب  الوطنية منذ 
الر�سمية  اخلارجية  م�ساركاتهم 
وقد   ، ال��ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب 
ملع�سكر  ال�ساعد  الثالثي  خ�سع 
اأ�سبوع  مل���دة  اأب��وظ��ب��ي  يف  داخ��ل��ي 
5 اآخرين تعذر  فقط  ، يف غياب 
المتحانات  ب�سبب  ان�سمامهم 
،وحر�س الحتاد على م�ستقبلهم 

38 كغ،  ذه��ب��ي��ة وزن حت��ت  ع��ل��ى 
ذهبية  على  مر�سد  ي��زن  وزميلة 
متخطيا  ك�����غ   55 حت�����ت  وزن 
،�سوريا  ،ال��ك��وي��ت  الأردن  اأب��ط��ال 
الكياين  وع���ب���داهلل   ، واجل����زائ����ر 
60 كغ،  على برونزية وزن حتت 

�سجل البطولت العربية باأحرف 
تكرميهم  ،ل����ي����اأت����ي  ذه������ب  م�����ن 
خدمة  يف  جل���ه���ده���م  ت����ق����دي����را 
الوطن وريا�سة الإمارات ،كذلك 
تاألق منتخب الرجال الذي اأكمل 

النجاح بلقب تلك الفئة .

اأحمد  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��ف��ج��رية 
فئة  اأف�سل لع��ب يف  على جائزة 
العربية   اجل��ودو  لأندية  الأ�سبال 

فا�ستحقوا التهاين والتربيكات.
ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  و�سكر 
ال������درع������ي ال����ق����ي����ادة ال���ر����س���ي���دة 

الأكادميي ، لذلك كانت امل�ساركة 
، والذين  ف��ق��ط  ب��ث��الث��ة لع��ب��ني 
جنحوا يف اعتالء من�سة التتويج 
ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف��وز ب��ل��ق��ب  بطولة 
والذين  ال�����س��ب��اب  ل��ف��ئ��ة  ال���ع���رب 
ن��ق�����س��وا ث��الث��ت��ه��م اأ���س��م��ائ��ه��م يف 

من لعبي نادي الفجرية للفنون 
نادي  لع��ب  ن��ال  فيما   ، القتالية 
برونزية  امل�����ري  م���اج���د  ال��ن�����س��ر 
وزن حتت 50 كغ وزميله حممد 
برونزية  على  ال�سعايل  ع��ب��داهلل 
وزن 73 كغ، وح�سل لعب نادي 

الإماراتي  اجلودو  تاألق  وتوا�سل 
اأم�س الأول بنتائج ناديي الفجرية 
ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة وال��ن�����س��ر دبي 
العربية،  الأن��دي��ة  م�ستوى  على 
جديدة  م��ي��دال��ي��ات   5 ب��اإ���س��اف��ة 
اأحمد  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ب��ح�����س��ول 

ل����ل����دع����م ال���������ذي ي�����ج�����ده ق���ط���اع 
الدولة،  يف  وال��ري��ا���س��ة  ال�����س��ب��اب 
بفرق  الهتمام  ا�ستمرار  م��وؤك��دا 
والقاعدة  امل���راح���ل  وم��ن��ت��خ��ب��ات 
القادمة،  املرحلة  خالل  العمرية 
املقر  يف  ال��ع��م��ل  اك���ت���م���ال  حل���ني 
اجل������دي������د لحت����������اد امل���������س����ارع����ة 
ب��ن��ي يا�س  واجل��������ودو، مب��ن��ط��ق��ة 

�سرق..
واخ��ت��ت��م رئ��ي�����س احت���اد الم����ارات 
كافة  ب�سكر  واجل��ودو  للم�سارعة 
اإىل جانب  تعاونها،  على  الأندية 
ال��ك��ب��ري ل��الأج��ه��زة الفنية  ال����دور 
والإدارية، والتي يعود لها الف�سل 
يف جميع النجاحات التي حتققت 
على  م��وؤك��دا  املا�سية،  ال��ف��رتة  يف 
الفريق  ب�����روح  ال��ع��م��ل  ���س��ي��ا���س��ة 
من  جناحها  اأثبتت  التي  الواحد 
التي  خ����الل ج��م��ل��ة الجن��������ازات 
رافقت م�سريته، الأمر الذي من 
م�سوؤولية  من  ي�ساعف  اأن  �ساأنه 

الحتاد يف املرحلة القادمة.

لعبًا ولعبة جولف ميثلون الإمارات يف �شل�شلة فالدو ال�شرق الأو�شط لل�شباب  14
•• دبي- �لفجر

والرماية  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  ال���ع���ني  ن�����ادي  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
الأو�سط  ال�سرق  واجلولف )AESGC( بطولة 
ل "�سل�سلة فالدو" لل�سباب حتت 21 عاماً، املقامة 
اأيام  اأرب��ع��ة  م���دار  على   ،2022 ل��ع��ام  ن�سختها  يف 
حتى، مب�ساركة 60 لعباً ولعبة، من 23 جن�سية 
املنتخبات  جن����وم  م���ن   14 ومب�����س��ارك��ة  م��ت��ن��وع��ة 
بجولتها  البطولة  وت��ق��ام  الإم��ارات��ي��ة.  الوطنية 
الثالثة )معدل 54 حفرة(، حتت اإ�سراف الحتاد 
الإماراتي للجولف، ومظلة الحتاد الدويل للعبة، 
ل��ل��ج��ول��ف، و)جولة  ورع���اي���ة اجل��ول��ة الأوروب����ي����ة 
موانئ دبي العاملية(، على اأن تقام املناف�سات �سمن 

خمتلفة. فئات   5

جنوم اللعبة 
وميثل منتخب ال��دول��ة، ك��ل م��ن ال��الع��ب��ات، رميا 
البلو�سي  ويف  علي  و���س��ارة  العمادي  وعلياء  احللو 
والالعبني  احل��و���س��ن��ي،  ورمي  ال�����س��وي��دي  و���س��ه��د 
را����س���د ال���ع���م���ادي وع��ب��ي��د احل��ل��و وحم��م��د �سكيك 

ال�سويدي  وح��م��ي��د  وع���ب���داهلل  اجل�����س��م��ي  ورا����س���د 
نتائج  وتتيح  دروي�����س.  وع��ب��داهلل  كلبات  وع��ب��داهلل 
الفئات  لأبطال  الأو�سط"،  ال�سرق  فالدو  "�سل�سلة 
اخلم�سة، للتاأهل اإىل نهائيات ال�سل�سلة التي �ستقام 
نوفمرب املقبل يف نادي العني للفرو�سية والرماية 

واجلولف.

عودة و�سراكة
"بعد   ،Faldo �سل�سلة  ، مدير  فالدو  قال ماتيو 
انت�ساء  ب��دواع��ي  اإقامتها  ع��ن  البطولة  غ��اب��ت  اأن 
اجلائحة، وبالإ�سافة لغيابي مدينة العني وملعبها 
تعود  اأن  ال��رائ��ع  م��ن  ون�سف،  �سهرين  م��ن  لأك��ر 
البطولة وعودتي مرة اأخرى، لإقامة هذه البطولة 
 Faldo ال�ساد�س والع�سرين من  يف بداية عامنا 
ا  اأي�سً رائ��ع  لأم��ر  واإن���ه  الأوروب����ي،  املو�سم  �سل�سلة 
للفرو�سية  العني  ن��ادي  اتفاقية مع  توقيع  يتم  اأن 
والرماية واجلولف ملوا�سلة �سراكتنا ملدة 5 �سنوات 
اأخرى لكل من ت�سفيات ال�سرق الأو�سط والنهائي 
الكبري ل�سل�سلة Faldo حتى عام 2026 ، والتي 

�ستكون الذكرى الثالثني لنا.

برنامج املجل�ش الأوملبي الآ�سيوي لتطوير املدربني واحلكام 

�شارة ال�شالح تريد اأن ت�شبح اأول مدربة �شعودية يف اجلمباز
••  �لكويت-�لفجر: 

تعمل ال�سعودية �سارة ال�سالح، ابنة 
ت�سبح  اأن  على  فقط،  عاما   15 ال��� 

اأول مدربة �سعودية يف اجلمباز. 
وال�سالح هي اأ�سغر م�ساركة يف دورة 
برنامج  �سمن  الكويت  يف  تدريبية 
لتطوير  الآ�سيوي  الأوملبي  املجل�س 
املدربني واحلكام ميثلون 12 جلنة 

اأوملبية وطنية يف غرب اآ�سيا. 
اإنطلقت املرحلة الثانية من برنامج 
ريا�سات  ث��الث  يف  الوملبي  املجل�س 
القدم  وك��رة  هي اجلمباز واجل���ودو 
اليوم  حتى  وت�ستمر  املا�سي  الأح��د 

اخلمي�س. 
وق���ال���ت ال�����س��ال��ح ال��ت��ي ت�����س��ارك يف 
دورة تدريبية للجمباز الفني ت�سم 
25 م�ساركة: مل اأمتكن من البدء 
مبكرا وفقدت فر�ستي يف اأن اأ�سبح 
اأ�سبح  اأن  الآن  الأف�����س��ل  ريا�سية. 
م����درب����ة ول����ذل����ك اأن������ا مم��ت��ن��ة جدا 
للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي وكذلك 
على  للجمباز  ال�����س��ع��ودي  ل��الحت��اد 
يف  للم�ساركة  الفر�سة  ه��ذه  منحي 

الدورة. 
ال�سالح،  ����س���ارة  ال��ت��ل��م��ي��ذة  وت���ب���ذل 
وه���ي ط��ال��ب��ة يف ال�����س��ف ال��ع��ا���س��ر يف 

جهدا  الإ�سالمية،  الرتبية  مدر�سة 
كبريا لت�سبح مدربة، حيث تتوجه 
الألعاب  ���س��ال��ة  اإىل  امل��در���س��ة  م���ن 
موهبتها  لتنقل  يوم  كل  الريا�سية 

يف الريا�سة. 
اأق�سي  ال�سدد:  ه��ذا  يف  واأو���س��ح��ت 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء دوام امل��در���س��ة ن��ح��و 5 
الألعاب  ���س��ال��ة  يف  ي��وم��ي��ا  ���س��اع��ات 

الريا�سية. 
متاأخرا  ال���وق���ت  ي��ك��ون  واأ����س���اف���ت: 
عندما اأعود اإىل املنزل، نحو ال�ساعة 

اأقوم  الع�ساء  وبعد  م�ساء،  التا�سعة 
ب��واج��ب��ات��ي امل��در���س��ي��ة واأت���وج���ه اإىل 
النوم. اإنه اأمر �سعب لكنني اأريد اأن 
اأكون اأول فتاة ت�سبح مدربة موؤهلة 

متاما يف ال�سعودية. 
يف  ق��ائ��ل��ة:  بحديثها  ���س��ارة  وم�ست 
�سالة الألعاب الريا�سية التي اأذهب 
الثالث  ب�سن  اأط��ف��ال  ه��ن��اك  اإل��ي��ه��ا 
من  اخلم�سني  يف  واأم���ه���ات  ���س��ن��وات 
اإنها قفزة  العمر ميار�سن اجلمباز. 
اأك��ون جزءا  ب��اأن  �سعيدة  واأن��ا  هائلة 

اأ�سبحت  اجل��دي��دة.  ال�سعودية  من 
احلياة يف اململكة العربية ال�سعودية 
اأكر انفتاحا بالن�سبة للن�ساء، وبات 
ا���س��رتخ��اء وحرية،  اأك����ر  امل��ج��ت��م��ع 
الكثري  تبذل  ال�سعودية  واحلكومة 
من اجلهد واملوارد لتطوير الريا�سة 

وم�ساركة املراأة فيها اأي�سا. 
اأقيمت املرحلة الأوىل من الربنامج 
يف  اجل���������اري   25 اإىل   22 م�����ن 
وال�سباحة  الطائرة  الكرة  ريا�سات 
باملرحلة  وي���خ���ت���ت���م  ال����ي����د،  وك������رة 

12 مايو املقبل  اإىل   7 الثالثة من 
ال���ق���وى وكرة  األ���ع���اب  ري���ا����س���ات  يف 

ال�سلة وكرة الطاولة. 
اأك������ر من  ي�������س���ارك يف ال���ربن���ام���ج 
اإىل  ينتمون  وحكما  مدربا   330
اآ�سيا  غ���رب  يف  اأومل��ب��ي��ة  جل��ن��ة   12
الأردن،  ال����ب����ح����ري����ن،  جل������ان  ه�����ي 
�سوريا،  ل��ب��ن��ان،  فل�سطني،  ال��ع��راق، 
عمان،  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
والكويت  ال�سعودية  اليمن،  قطر، 

امل�سيفة.

البطل الأملاين كويلمالز ي�شتعر�س 
تقينات اجلودو اأمام امل�شاركني 

م�سطفى  ال��ي��م��ن��ي  امل�������درب  ت���اب���ع 
خ�����س��رف ب�����س��غ��ف اخل��ب��ري الأمل����اين 
على  احل���ا����س���ل  ك���وي���ل���م���ال���ز  اأودو 
الذهبية الأوملبية مرتني وهو ي�سرح 
اجلودو  بريا�سة  اخلا�سة  احلركات 
الكويتي  الحت����اد  األ���ع���اب  ���س��ال��ة  يف 

للعبة اأم�س الأول الثالثاء. 
وك����ان ك��وي��ل��م��ال��ز ي��ق��دم ب��ع�����س��ا من 
خرباته الطويلة يف حلبات اجلودو 
برنامج  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رح���ل���ة  يف 
لتطوير  ال�سيوي  الوملبي  املجل�س 
امل��درب��ني واحل��ك��ام يف 12 دول��ة من 

غرب اآ�سيا. 
فر�سة  اإن��ه��ا  اليمني:  امل���درب  وق��ال 
اأف�سل  اأح������د  م����ن  ل��ل��ت��ع��ل��م  ن�������ادرة 
اأتعلم  اأن  واأري��د  العامل  الأب��ط��ال يف 
م�ساعدة  من  لأمتكن  الإمكان  قدر 
امل����درب����ني الآخ�����ري�����ن وف���ري���ق���ي يف 

بالدي. 
مدربا   30 م����ن  اأك������ر  وي�������س���ارك 
للجودو  ون����دوات  دورات  يف  وحكما 

�سمن الربنامج. 
من جهته، قال نور اأبو رميلة، وهو 
فل�سطينيني  م���درب���ني  م���ن  واح�����د 
فر�سة  اأن  ال�������دورة:  يف  ي�����س��ارك��ان 
اأومل��ب��ي وع��امل��ي ل  التعلم م��ن ب��ط��ل 
اأن  يل  فبالن�سبة  ي���وم.  ك��ل  حت�سل 

اأكون هنا مبثابة حلم حتقق. 
اأما اخلبري الأملاين كويلمالز فاأكد: 
اأنه  اأت��ي��ت اإىل ه��ن��ا  ق��ي��ل يل ع��ن��دم��ا 
نظرية  درو����س  ت��ق��دمي  علي  يتعني 
وع���م���ل���ي���ة م���ع���ا. اأج������د ����س���ع���وب���ة يف 
فقررت  �ساعة،  من  لأك��ر  التحدث 
يف  عملية  ف�سويل  جميع  تكون  اأن 

�سالة الألعاب الريا�سية. 
اأف�سل  التقنيات  ���س��رح  اإن  وت��اب��ع: 
لإي�سال الكلمة اإىل كل من املدربني 
لهم  اأو���س��ح  اأن  فيمكنني  واحل��ك��ام، 
بالطريقة  ب���ذل���ك  ال���ق���ي���ام  ك��ي��ف��ي��ة 
احلكام  اإب����الغ  وك��ذل��ك  ال�سحيحة 

مبا يجب التنبه له. 
على  حا�سل  عاما،   55 وكويلمالز، 

العامل  وب��ط��ل  ال��ذه��ب��ي��ة الومل��ب��ي��ة 
مرتني. 

دورات   3 يف  ك���وي���ل���م���ال���ز  �����س����ارك 
اومل��ب��ي��ة ب����دءا م��ن ���س��ي��ول 1988، 
اتالنتا  يف  الذهبية  بامليدالية  وف��از 
العامل  ببطولة  ف��از  كما   ،1996
عامي 1991 و1995. وكمدرب، 
عمل الفريق الربيطاين يف اللعاب 
و2004،   2000 عامي  الوملبية 
اللعاب  يف  النم�ساوي  الفريق  ومع 
و2012.   2008 عامي  الوملبية 
الخ�����رية  الومل����ب����ي����ة  الل����ع����اب  ويف 
على  م�سرفا  ك��ان   2020 طوكيو 
احل���ك���ام م���ن ق��ب��ل الحت�����اد ال���دويل 

للجودو. 



اخلميس   31  مارس    2022  م   -    العـدد   13507  
 Thursday     31   March   2022   -  Issue No   13507

19191919

الفجر الريا�ضي

يف ليلة حزينة اأبكت امل�سريني واجلزائريني

جولة درامية يف ت�شفيات املونديال حترم العرب من رقم قيا�شي
بهدف يف الوقت القاتل وثالث ركالت ترجيح �سائعة، خ�سرت الكرة العربية 
رقماً قيا�سياً تاريخياً يف بطولت كاأ�س العامل لكرة القدم بعد جولة درامية 

يف الت�سفيات الأفريقية املوؤهلة ملونديال 2022.
ببلوغ  املونديال  لها يف  قيا�سيا  العربية رقما  القدم  ه��ذا، عادلت كرة  ورغ��م 
والتي  العاملية،  البطولة  م��ن  املرتقبة  الن�سخة  ه��ذه  اإىل  منتخبات  اأرب��ع��ة 
ت�ست�سيفها قطر من 21 نوفمرب -ت�سرين الثاين اإىل 18 دي�سمرب -كانون 

الأول املقبلني.
واإىل جانب املنتخب القطري، الذي يخو�س النهائيات بدون ت�سفيات كونه 
يف  مقعده  املا�سي  الأ�سبوع  ال�سعودي  املنتخب  �سمن  امل�سيف،  البلد  ممثل 

املونديال القطري عرب الت�سفيات الآ�سيوية.
وقبل بداية فعاليات جولة الإياب يف الدور النهائي من الت�سفيات الأفريقية، 
والتي اأقيمت فعالياتها، �سبت معظم التوقعات يف اجتاه حتقيق رقم قيا�سي 
تاريخي لكرة القدم العربية يف املونديال، حيث كان من املمكن اإ�سافة اأربعة 
اإجراء  قبل  املتاأهلني  اإج��م��ايل  لي�سبح  املتاأهلني  �سجل  اإىل  عربية  مقاعد 

القرعة  يوم غد اجلمعة �ستة منتخبات عربية.
التون�سي  املنتخبان  ت��اأه��ل  حيث  ال�سفن،  ت�ستهي  ل  مب��ا  اأت��ت  ال��ري��اح  ولكن 
ب�سكل درامي  الت�سفيات  امل�سري واجلزائري  املنتخبان  بينما ودع  واملغربي، 

للغاية بعدما كان كل منهما قاب قو�سني اأو اأدنى من بلوغ املونديال.
امل�ساركة  املنتخبات  القيا�سي لها يف عدد  الكرة العربية بهذا الرقم  وعادلت 
اأرب��ع��ة منتخبات علما ب��اأن ه��ذا ال��رق��م حتقق يف  خ��الل ن�سخة واح���دة وه��و 
وتون�س  م�سر  منتخبات  ���س��ارك��ت  عندما  امل��ون��دي��ال  م��ن  املا�سية  الن�سخة 

واملغرب وال�سعودية يف مونديال 2018 برو�سيا.
ورغم اإخفاق املنتخبني امل�سري واجلزائري يف الت�سفيات، ما زال الأمل باقيا 
النهائيات  اإىل  خام�س  عربي  منتخب  وبلوغ  القيا�سي  الرقم  هذا  لتحطيم 
بامللحق  الأ���س��رتال��ي��ة  العقبة  اج��ت��ي��از  يف  الإم���ارات���ي  املنتخب  جن��اح  ب�سرط 
الآ�سيوي ثم الفوز على منتخب خام�س ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية يف امللحق 
اإج��راء قرعة  امللحقني �ستقام يف وقت لحق بعد  باأن فعاليات  العاملي، علماً 

النهائيات  غدا اجلمعة يف الدوحة.
امل�سري  املنتخبني  ولكن  تاريخي  اإجن��از  اأعتاب  على  العربية  الكرة  وكانت 
والكامريون  ال�����س��ن��غ��ال  م��ن��ت��خ��ب��ي  اأم�����ام  ال�����س��م��ود  ف�����س��ال يف  واجل����زائ����ري 
و"حماربي  "الفراعنة"  اأي���دي  م��ن  ال��ت��اأه��ل  بطاقتا  لتفلت  ال��رتت��ي��ب  على 

ال�سحراء".
على  ف��وزه  اإث��ر   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  مقعده  ال�سنغايل  املنتخب  وحجز 
نظريه امل�سري 3-1 بركالت الرتجيح يف اإياب الدور النهائي من الت�سفيات 
النتيجة،  الفوز على ملعبيهما بنف�س  الفريقان  املوؤهلة للمونديال. وتبادل 

اجلمعة  ي��وم  ذهاباً   0-1 ملعبه  على  ف��از  اأن  امل�سري  للمنتخب  �سبق  حيث 
املا�سي بينما فاز املنتخب ال�سنغايل على ملعبه بنف�س النتيجة اإياباً ليتعادل 
1-1 يف جمموع نتيجة املباراتني وحت�سم ركالت الرتجيح املواجهة ال�سعبة 

بينهما.
نظريه  على  ال�سنغايل  املنتخب  فيها  يتغلب  التي  الثانية  امل��رة  ه��ي  وه��ذه 
امل�سري )اأحفاد الفراعنة( بركالت الرتجيح يف غ�سون اأ�سابيع قليلة حيث 
املباراة  يف   2-4 الرتجيح  ب��رك��الت  "الفراعنة"  على  ف��از  اأن  للفريق  �سبق 
النهائية لبطولة كاأ�س الأمم الأفريقية التي ا�ست�سافتها الكامريون مطلع 

العام احلايل.
واأنهى املنتخب ال�سنغايل الوقت الأ�سلي من املباراة ل�ساحله بهدف نظيف 

�سجله بوليي ديا يف الدقيقة الثالثة.
الأ�سلي  ال��وق��ت  م��ن  تبقى  م��ا  م���دار  على  ال�سباك  ه��ز  يف  الفريقان  وف�سل 
ولكن  امل��ب��ارات��ني،  جم��م��وع  يف   1-1 تعادلهما  بعد  اإ���س��اف��ي��ا  وق��ت��ا  ليخو�سا 
ركالت  اإىل  الفريقان  ليحتكم  النتيجة  بنف�س  اأي�سا  انتهى  الإ�سايف  الوقت 

الرتجيح.

ويف ركالت الرتجيح، كانت الإثارة حا�سرة بقوة حيث اأهدر كل من الفريقني 
اأول ركلتني له فارتدت ركلة كاليدو كوليبايل من العار�سة وت�سدى حار�س 
املرمى حممد ال�سناوي لركلة �ساليو �سي�سيه، بينما اأطاح النجم الكبري حممد 

�سالح وزميله اأحمد �سيد )زيزو( باأول ركلتني للفراعنة خارج املرمى.
الركلة  ت�سجيل  يف  ال�سولية  وع��م��رو  ���س��ار  اإ�سماعيال  م��ن  ك��ل  جن��اح  ورغ���م 
التالية للمنتخبني ال�سنغايل وامل�سري على الرتتيب، اأ�ساب املهاجم امل�سري 
ركلة  اأه����در  ع��ن��دم��ا  ك��ب��رية  ب�سدمة  وج��م��اه��ريه  ف��ري��ق��ه  م�سطفى حم��م��د 

الرتجيح الرابعة، بعدما �سجل بامبا ديانغ الركلة الرابعة لأ�سود داكار.
"الفراعنة" مرهونة بت�سديدة من النجم ال�سنغايل  وعندها اأ�سبحت اآمال 

الكبري �ساديو ماين زميل �سالح يف هجوم ليفربول الإجنليزي.
وللمرة الثانية يف غ�سون 52 يوما ، اأطاح ماين باأحالم الفراعنة واقتن�س 
فوزاً غالياً ملنتخب بالده، حيث �سجل ماين ركلة الرتجيح اخلام�سة لأ�سود 
داكار لي�سعد بهم اإىل املونديال، ومل يكن "الفراعنة" بحاجة لت�سديد الركلة 

اخلام�سة بعد هذه الت�سديدة من ماين والتي ح�سمت النتيجة متاماً.
بالكامريون يف  اأفريقيا  اأمم  ال�سيناريو م�سابها للغاية يف نهائي كاأ�س  وكان 

ال�ساد�س من فرباير )�سباط( املا�سي عندما انتهى الوقتان الأ�سلي والإ�سايف 
بالتعادل ال�سلبي ليحتكم الفريقان اإىل ركالت الرتجيح التي �سهدت ت�سجيل 
اأربع ركالت للمنتخب ال�سنغايل بنجاح بينما اأهدر الفريق ركلة واحدة، بينما 
اأهدر الفراعنة ثالثا من اأول اأربع ركالت ومل ي�سدد الفريق الركلة اخلام�سة 
بعدما جنح ماين نف�سه يف الركلة اخلام�سة لل�سنغال ليقود "اأ�سود التريانغا" 

اإىل الفوز 4-2 والتتويج باللقب الأفريقي الأول للمنتخب ال�سنغايل.
وبعد انتهاء مباراة الإياب بني املنتخبني ال�سنغايل وامل�سري اأم�س الثالثاء 
باأقل من ثالث �ساعات، كانت الكرة العربية على موعد مع �سدمة جديدة 
بالهزمية على ملعبه  املنتخب اجلزائري  اأكر وقعاً، حيث مني  رمبا كانت 

اأمام نظريه الكامريون 1-2 يف اإ�ستاد م�سطفى ت�ساكر بالبليدة.
اأي�سا  املونديال بعدما غابوا  اإىل  العودة  "حماربو ال�سحراء" فر�سة  وفقد 
يف  الكبرية  الثانية  ال�سدمة  الفريق  وتلقى  برو�سيا،   2018 ن�سخة  ع��ن 
غ�سون اأ�سابيع قليلة حيث كان الفريق خرج �سفر اليدين من الدور الأول 
-كانون  يناير  خالل  الكامريون  يف  اأفريقيا  اأمم  املجموعات" بكاأ�س  "دور 
الثاين املا�سي قبل اأن ي�سقط اأمام املنتخب الكامريوين الثالثاء، وهو على 

بعد ثالث دقائق فقط من املونديال.
 2022 مونديال  يف  الأفريقية  املقاعد  عقد  الكامريوين  املنتخب  واأكمل 

بقطر اإثر فوزه الثمني والدرامي 2-1 على م�سيفه اجلزائري.
يوم  1-0 ذه��اب��اً  ال��ك��ام��ريوين  ن��ظ��ريه  ف��از على  وك���ان املنتخب اجل��زائ��ري 
اجلمعة املا�سي، بينما فاز املنتخب الكامريوين 2-1 على م�سيفه اجلزائري 
اإياباً الثالثاء ليتاأهل املنتخب الكامريوين "الأ�سود غري املرو�سة" بالهدف 

العتباري اإثر تعادل الفريقني 2-2 يف جمموع املباراتني.
وح�سم املنتخب الكامريوين الوقت الأ�سلي يف مباراة الإياب ل�ساحله بهدف 
اأحمد  ولكن   22 الدقيقة  ت�سوبو موتينغ يف  ماك�سيم  اإيريك  �سجله  نظيف 
جلوء  بعد   118 الدقيقة  يف  الأر����س  لأ�سحاب  التعادل  ه��دف  �سجل  توبة 
الفوز  ه��دف  اإيكامبي  توكو  ك��ارل  يحرز  اأن  قبل  الإ���س��ايف  للوقت  الفريقني 
لل�سوط  ال�سائع  بدل  الوقت  من  الرابعة  الدقيقة  يف  للكامريون  والتاأهل 

الإ�سايف الثاين الذي �سهد �ست دقائق وقت بدل �سائع.
بطاقة  املنتخب اجلزائري  فقد  القاتل،  الوقت  الذي جاء يف  الهدف  وبهذا 
التاأهل التي كانت يف متناوله وخ�سرت الكرة العربية رقماً قيا�سياً تاريخياً 
رمبا قد تنجح يف حتقيقه يف الن�سخ املقبلة بف�سل زيادة املقاعد يف النهائيات 

من 32 منتخباً اإىل 48 منتخباً بداية من الن�سخة املقررة عام 2026.
ورغم هذا، ل يزال مبقدور املنتخب الإماراتي حتقيق هذا الرقم القيا�سي 
الآ�سيوي  امللحقني  اجتاز  اإذا   2022 مونديال  ت�سفيات  يف  العربية  للكرة 

والعاملي يف ت�سفيات اآخر ن�سخة للمونديال مب�ساركة 32 منتخباً.

الحتفالت تعم تون�س بعد التاأهل اإىل كاأ�س العامل
احتفالت  ���س��اح��ة  اإىل  ت��ون�����س  العا�سمة  ���س��وارع  حت��ول��ت 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  التون�سي  املنتخب  تاأهل  بعد  �ساخبة 
التوايل  على  الثانية  للمرة  قطر  يف  القدم  لكرة  العامل 

وال�ساد�سة يف تاريخه.
و�سعدت تون�س بعد تعادلها دون اأهداف مع مايل يف اإياب 
لتنت�سر  الأف��ري��ق��ي��ة،  الت�سفيات  م��ن  احلا�سمة  اجل��ول��ة 

الإجمالية. النتيجة  يف   0-1
ال�سيارات  اأب��واق  واأطلقوا  ال�سوارع  اإىل  التون�سيون  وخرج 
احتفاًل بنجاح منتخب بالدهم يف الو�سول اإىل نهائيات 

قطر.

وجت��م��ع ب�����س��ع��ة اآلف م���ن امل�����س��ج��ع��ني راف���ع���ني الأع����الم 
التون�سية ورددوا الأغاين والأهازيج للتعبري عن فرحتهم 
بالتاأهل يف �سارع احلبيب بورقيبة وعدد من املدن الأخرى 

بالبالد.
املدرجات  النهاية تفجرت فرحة عارمة يف  وبعد �سافرة 
املدرب  عيون  الفرحة  دم��وع  وغمرت  امللعب  اأر���س  وعلى 

والالعبني.
وقال يو�سف امل�ساكني وهو يقاوم دموعه بعد املباراة "رغم 
اأداًء خططياً قوياً لنحقق التعادل  �سعوبة املباراة قدمنا 

ونتاأهل بف�سل فوزنا يف مباراة الذهاب".

التون�سي  املنتخب  قائد  امل�ساكني  اأبعدت  الإ�سابة  وكانت 
اأربع  قبل  رو�سيا  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  ب���الده  ت�سكيلة  ع��ن 

�سنوات.
حملية  اإع��الم  لو�سائل  ت�سريحات  يف  امل�ساكني  واأ���س��اف 
"بقي "الغياب عن كاأ�س العامل ال�سابقة" نقطة �سوداء يف 
�ساء  اإن  املا�سي.  من  �سيء  كل  اأ�سبح  الآن  لكن  م�سريتي 
اهلل نتجنب الإ�سابات للم�ساركة يف البطولة التي تقام يف 

قطر".
و�سبق لتون�س امل�ساركة يف نهائيات كاأ�س العامل خم�س مرات 

يف 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.

بعد �شفر اإجنازات مع م�شر.. 
كريو�س يح�شم موقفه مع الفراعنة

اأعلن املدرب الربتغايل كارلو�س كريو�س نهاية م�سواره مع منتخب م�سر 
2022، عقب  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ف�سل  بعد  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
اخل�سارة بركالت الرتجيح اأمام ال�سنغال 1-3 يف دكار يف اإياب الدور الثالث 

من الت�سفيات الإفريقية.
لتخفق  عينها  بالنتيجة  اإياباً  وخ�سرت  -1�سفر  ذهاباً  فازت  م�سر  وكانت 
اإه��دار جنمها حممد �سالح واح��دة من  التي �سهدت  يف رك��الت الرتجيح 

ثالث ركالت.
احللم.  "انتهى  تويرت:  موقع  على  ح�سابه  يف  عاماً(   69( كريو�س  وكتب 
بذلنا ق�سارى جهدنا لكن اليوم مل يكن كافًيا. اأوّجه من كل قلبي امتناين 

لحتاد الكرة امل�سري على �سرف تدريب املنتخب الوطني".
ووّجه كلمه لالعبني الذين اأخفقوا يف بلوغ املونديال مرة رابعة يف تاريخ 
اأ���س��ك��ره��م بتوا�سع.  ال��ف��ن��ي،  "اإىل ك��ل لع��ب��ي ف��ري��ق��ي واجل��ه��از  ب��الده��م: 

�ستكونون دائًما يف قلبي".
قبل  امل�ساعدة من  على  واأح�سل  اأعمل  اأن  امتياًزا يل  ك��ان  "لقد  واأ���س��اف: 
اأ�سخا�س حمرتفني واأ�سدقاء رائعني. بدونكم لن يكون هناك �سيء ممكن 
متنياتي  اأطيب  ال��رف��اق.  اأيها  بكم  ج��ًدا  فخور  اأن��ا  حياتي،  يف  يل  بالن�سبة 

وامتناين الكبري جلميع امل�سجعني امل�سريني".
امل��ون��دي��ال، بعد جنوب  اإىل  امل���درب اخلبري يف ق��ي��ادة منتخب راب��ع  واأخ��ف��ق 

اإفريقيا 2002 والربتغال 2010 واإيران 2014 و2018.
الكرة  كانت تدير احت��اد  التي  الثالثية  اللجنة  اأن عقد كريو�س مع  يذكر 
برئا�سة اأحمد جماهد ينتهي يف حال ف�سله يف قيادة املنتخب للتاأهل لكاأ�س 

العامل.
وكان الحتاد امل�سري قد تعاقد مع كريو�س خلًفا حل�سام البدري الذي اأقيل 
املجموعات  دور  من  الثانية  اجلولة  يف  الغابون  مع  الفراعنة  تعادل  عقب 

لت�سفيات كاأ�س العامل. 
املجموعة  ليت�سدر  الت�سفيات  م�سوار  ب��اق��ي  يف  الفراعنة  ك��ريو���س  وق���اد 
اأقيمت  التي  العرب  كاأ�س  املنتخب يف  الرابع مع  املركز  ال�ساد�سة، ثم حقق 
اأقيمت  ال��ت��ي  اإف��ري��ق��ي��ا  اأمم  نهائي  يف  وخ�سر  امل��ا���س��ي،  دي�سمرب  يف  بقطر 

ا بركالت الرتجيح 4-2. بالكامريون مطلع 2022 اأمام ال�سنغال اأي�سً

القدم،  لكرة  اجل��زائ��ري  للمنتخب  الفني  امل��دي��ر  ق��ال 
راأ�س  على  م�ستقبله  يف  �سيف�سل  اإن��ه  بلما�سي،  جمال 
قطر  مونديال  بلوغ  يف  الف�سل  اأن  موؤكداً  "اخل�س"، 
ل��ه ك�سخ�س  م��وؤمل��اً وح��زي��ن��اً ج���داً  اأم����راً  2022، ك���ان 

ولل�سعب اجلزائري.
العامل  كاأ�س  لنهائيات  التاأهل  رهان  اجلزائر  وخ�سرت 
2022، بعد هزميتها اأمام �سيفتها الكامريون 2-1، 

املوؤهل  احل���ا����س���م  ال������دور  اإي������اب  يف 
فازت  اأن��ه��ا  رغ��م  للمونديال، 

ذهاباً بهدف دون رد.
املوؤمتر  يف  بلما�سي،  وقال 
اأعقب  ال������ذي  ال�������س���ح���ايف 
����س���وؤال  ع���ل���ى  رداً  امل�����ب�����اراة 

يخ�س م�ستقبله:" �ساأحتمل 

املهم  امل�ستقبل.  ق��رارات يف  �ستكون هناك  م�سوؤولياتي، 
احلكمة  من  الوطني.  املنتخب  هو  بل  �سخ�سي  لي�س 
اإجنازه  مت  ال��ذي  للعمل  تقييم  واإج���راء  مليا  التفكري 

قبل اتخاذ اأي قرار".
التاأهل  م���ن  ث������واٍن   10 ب��ع��د  ع��ل��ى  "كنا  واأ������س�����اف: 
اأمر  ل��الإق�����س��اء، ه��ذا  ث��م ف��ج��اأة تعر�سنا  ل��ل��م��ون��دي��ال، 
موؤمل وحزين جداً. اليوم كلنا منهارون، اأنا حزين جداً 
تنقلت  التي  واجلماهري  للعائالت  لل�سعب اجلزائري، 
للملعب يف �ساعات مبكرة، واأي�ساً اأولدي الذين يحبون 

املنتخب الوطني كثرياً".
الكامريوين،  للمنتخب  اح���رتام���ي  "مع  وت���اب���ع: 
تاأهل  ال����ذي  ه���و  الأف�����س��ل  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  اأع��ت��ق��د  ل 
ل��ل��م��ون��دي��ال. ل��ق��د ���س��ي��ط��رن��ا ع��ل��ى امل���ب���اراة وخلقنا 
العديد من الفر�س، ماذا كان بو�سعنا اأن نفعل اأكر 

من هذا".
اأ���س��ف��ه لبع�س  وع���رب ب��ل��م��ا���س��ي، ع���ن 
الالعبني الذين رمبا �سيغادرون 
لكرب  ب���ال���ن���ظ���ر  امل���ن���ت���خ���ب 
هناك  اأن  م���ربزاً  �سنهم، 
نا�سر،  "كنب  اآخ���ري���ن 
وزروق���������������ي وت������وب������ة، 
وب����������وداوي، ق������ادرون 
ع������ل������ى ال�����ن�����ه�����و������س 
وحمل  ب���امل���ن���ت���خ���ب 
اإىل ما هو  امل�سعل 

اأف�سل".
وانتقد بلما�سي، 
احلكام الأفارقة 
وق���ال اإن��ه��م "ل 
 " ن مو يحرت
اإ�سارة  يف  ب��الده 
ق����������رارات  اإىل 
غ�������ري ع������ادل������ة، 
بع�س  م���ت���ه���م���اً 
اجل�����زائ�����ري�����ني 
ب����������ي����������ن����������ه����������م 
������س�����ح�����ف�����ي�����ون 
بالعمل  ون���ق���اد 
م�سلحة  �����س����د 
امل���ن���ت���خ���ب، واأن����ه����م 
لهذا  "�سيفرحون 

الإق�ساء".

بعد  ال��دويل  امللحق  اإىل  بطاقته  البريو  منتخب  حجز 
املركز  ليحتل  -2�سفر  ال��ب��اراغ��واي  �سيفه  على  ف��وزه 
اخلام�س �سمن مناف�سات اجلولة الثامنة ع�سرة الخرية 
من املجموعة املوحدة لت�سفيات قارة اأمريكا اجلنوبية 

لكرة القدم املوؤهلة اإىل مونديال قطر 2022.
عن  النظر  بغ�س  للفوز  احتاجت  التي  البريو  ورفعت 
باقي النتائج ر�سيدها اإىل 24 نقطة يف املركز اخلام�س 
كولومبيا  عن  نقطة  بفارق  متقدمة  للملحق،  امل��وؤه��ل 
الفائزة على م�سيفتها فنزويال -1�سفر، فيما خ�سرت 
ت�سيلي اأمام �سيفتها الأوروغواي �سفر2- لتحتل املركز 

نقطة. ال�سابع بر�سيد 19 
والأوروغ����واي  والأرج��ن��ت��ني  ال��ربازي��ل  وكانت منتخبات 
الأربع  البطاقات  والإك���وادور حجزت قبل هذه اجلولة 
حني  يف  قطر،  يف  الكروي  العر�س  اإىل  مبا�سرة  املوؤهلة 
�ستخو�س البريو ملحقاً دولياً للمرة الثانية توالياً مع 
الفائز من امللحق الآ�سيوي بني اأ�سرتاليا ثالثة املجموعة 

الثانية والمارات ثالثة املجموعة الأوىل.
اإىل  املتاأهلني  بركب  يلحق  اأن  ال��ب��ريو  منتخب  وي��اأم��ل 
نهائيات كاأ�س العامل على غرار ما فعل قبل اأربعة اأعوام 
عندما فاز على نيوزيلندا -2�سفر يف امللحق. يف ليما، 
الت�سجيل  اإيطاليا  يف  امل��ول��ود  لب���ادول  جانلوكا  افتتح 
البداية،  م��ن �سافرة  دق��ائ��ق   5 بعد  الأر����س  لأ���س��ح��اب 
�سيبا�ستيان  الباراغوياين  ك��رة  العار�سة  ت�سد  اأن  قبل 

فرييرا.
الدقيقة  يف  للبريو  النتيجة  يوتون  يو�سيمار  و�ساعف 

فلوري�س. اإدي�سون  من  عر�سية  متريرة  اثر   42
ف��ر���س��ة خو�س  ال��ك��ول��وم��ب��ي  املنتخب  ف���وت  امل��ق��اب��ل،  يف 
امللحق برغم عودته اإىل �سكة النت�سارات وهز ال�سباك 
بعد �سل�سلة من 7 مباريات توالياً مل ي�سل خاللها اإىل 
هدف  رودري��غ��ي�����س  خامي�س  و�سجل  مناف�سيه.  م��رم��ى 
الرابعة من  الدقيقة  الوحيد من ركلة ج��زاء يف  ب��الده 
الوقت املحت�سب بدل ال�سائع لل�سوط الأول بعد ارتكاب 
رافايل  على  خطاأ  هرناندي�س  رونالد  فنزويال  مدافع 

بوري.
كاأ�س  نهائيات  اإىل  التاأهل  يف  الت�سيلي  منتخب  وف�سل 

احتاج  �سعبة  معادلة  يف  توالياً،  الثانية  للمرة  العامل 
خ��الل��ه��ا خل�������س���ارة ال���ب���ريو وك��ول��وم��ب��ي��ا وال����ف����وز على 

الأوروغواي لالحتفاظ بربيق اأمل.
غري اأن الثنائي مهاجم اأتلتيكو مدريد ال�سباين لوي�س 
للعا�سمة  الثاين  القطب  و�سط  وخط  �سواري�س )79( 
اآمال  ع��ل��ى  ق�سيا   )90( ف��ال��ف��ريدي  فيديريكو  ري���ال 
اأرتورو  اإن��رت الإي��ط��ايل  ت�سيلي. ومل يفز زم��الء جنمي 
مباريات  ث��الث  يف  �سوى  �سان�سي�س  واأليك�سي�س  فيدال 
الت�سفيات  اأر���س��ه��م يف  ع��ل��ى  ث��م��اين  اأ����س���ل  م���ن  ف��ق��ط 
وخ�سروا ثالث مرات. وبهذا الفوز، تقدمت الوروغواي 
بفارق نقطتني عن  28 نقطة  الثالث بر�سيد  للمركز 
الأرج��ن��ت��ني وجنمها  م��ع �سيفتها  امل��ت��ع��ادل��ة  الإك�����وادور 

ليونيل مي�سي 1-1.
من  خ��ال��ي��اً  �سجله  على  الرجنتيني  املنتخب  وح��اف��ظ 
اخل�سارة يف الت�سفيات مع 11 فوزاً مقابل 6 تعادلت، 
دون  من  مبارياتهم  �سل�سلة  التانغو"  "راق�سو  لريفع 
31 منذ اخل�سارة يف ن�سف نهائي م�سابقة  هزمية اإىل 
ويعادلوا  �سفر2-،  الربازيل  اأمام   2019 كوبااأمريكا 
با�سيلي  األفيو  امل���درب  بقيادة  ال�سابق  القيا�سي  ال��رق��م 

.)1993-1991(
عاماً"   22" األفاري�س  خوليان  ال�ساب  املهاجم  افتتح 
الدقيقة  يف  للزائر  الت�سجيل  له  دولية  م��ب��اراة  اأّول  يف 
الأر�س  اأ�سحاب  ليعادل  املباراة،  جمريات  بعك�س   24
ال�سائع  ب��دل  املحت�سب  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  يف 
لل�سوط الثاين عرب اإيرن فالن�سيا الذي تابع ركلة جزاء 

�سددها بنف�سه و�سدها احلار�س جريونيمو رويل.
وحققت الربازيل، ال�سامنة تاأهلها منذ ت�سرين الثاين-
رقماً  امل��وق��وف  نيمار  جنمها  دون  من  املا�سي،  نوفمرب 
قيا�سياً جديداً يف عدد النقاط يف ت�سفيات قارة اأمريكا 
 10 اجلنوبية منذ اعتماد نظام املجموعة املوحدة من 
 ،1998 فرن�سا  م��ون��دي��ال  ت�سفيات  خ��الل  منتخبات 
العا�سمة  يف  -4�سفر  بوليفيا  م�سيفتها  على  بفوزها 

ل با�س.
جمعت املباراة بني اأف�سل خط هجوم )40( واأ�سواأ خط 

دفاع )42( يف الت�سفيات.

للو�شول  اجلزائر  حلم  حتطم  ثواٍن   10
اإىل املونديال

البريو اإىل امللحق ورقم قيا�شي جديد للربازيل 



حتوي�شة العمر اختفت.. وال�شبب كلمة �شر
الرقمية  ال��ع��م��الت  ت��ع��ام��الت  يف  متخ�س�سة  �سركة  رئي�س  ت��ويف 
يهدد  للغاية،  �سعب  و�سع  يف  امل�ستثمرين  اآلف  ع�سرات  ت��رك  ما 

بخ�سارة اأموالهم لالأبد.
الذي  التنفيذي  الرئي�س  اإن  فقالت  غريبا،  ال�سركة  تربير  وك��ان 
اإىل  بالو�سول  ال�سر اخلا�سة  كلمة  وح��ده  يعرف  عاملنا،  رحل عن 
الأموال. ويحاول تونغ زوو عبثا تفادي التفكري يف كمية الأموال 
"�سكاي  التي خ�سرها، لكنه يخفق يف ذلك، ب�سحب تقرير ل�سبكة 

نيوز" الربيطانية.
وتبخرت كل املدخرات لدى ال�ساب البالغ من العمر )33 عاما(، 
الرئي�س  وف��اة  ب�سبب حادثة  دولر،  األ��ف   400 اأك��ر من  والبالغة 
 Quadriga( ه��ي  وال�سركة  رقمية.  عمالت  ل�سركة  التنفيذي 
رئي�سها  وت���ويف  ك��ن��دا،  يف  نوعها  م��ن  �سركة  اأك���رب  وتعترب   ،)CX
يف   2019 عام  يناير  يف  كوتني،  جريالد  فيها،  املوؤ�س�س  وال�سريك 
بعيد  "كورونا"،  بفريو�س  الإ�سابة  تداعيات  اإثر  غام�سة  ظروف 
زيارته اإىل الهند. لكن الظروف الغام�سة اأ�سعلت تكهنات باأنه ل 
يزال على قيد احلياة، واأن ما حدث جمرد خطة لالحتيال على 
امل�ستثمرين. ويقول زوو يف فيلم وثائقي على من�سة "نتفليك�س" 
م�سى.  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��ر  مكتئبا  جعله  مدخراته  ك��ل  تبخر  اإن 
باإمكاين  ك��ان  ال��ع��ق��ارات.  يف  ا�ستثمارها  باإمكاين  ك��ان  واأ�ساف:" 
على  العثور  يتم  مل  الآن،  "حتى  وت��اب��ع:  البور�سة".  يف  و�سعها 

�سيء. اإنه اأمر �سيء".

لطيفة تبحث عن رزقها مبهنة رجالية
يف اأحد �سوارع بريوت، تقف بائعة الربتقال والليمون لطيفة اأحمد 
بكل جراأة خلف عربة خ�سبية، تدفعها بيديها القويتني من مفرتق 

بعيد اإىل موقع ت�سعر اأنه منا�سب جللب الزبائن.
دفع  عربة  على  والفواكه  اخل�سار  بيع  مهنة  به  تعترب  زم��ن  ويف 
القاعدة  ه��ذه  ك�سر  لطيفة  اختارت  ال��رج��ال،  على  حكرا  باليدين 

واخرتقت عاملا "ذكوريا" لتتخطى �سعوبات احلياة.
الن�ساء  دفعت  بلبنان  تع�سف  التي  القت�سادية  الأزم��ة  اأن  ويبدو 
اإىل ميدان العمل يف مهن قا�سية، �سعيا وراء الرزق الذي مل يعد 

الو�سول له �سهال مي�سرا.
ب��ريوت، علها  الفواكه ب�سوت عال بني مباين  تنادي لطيفة على 
جتد من ي�سرتي منها قبل غروب ال�سم�س، حتى تعود مبا يجود 

به الرزق.
"ما من معيل يل يف  نيوز عربية":  "�سكاي  ملوقع  وتقول لطيفة 
ظ���رويف احل��ال��ي��ة، ف��اأن��ا مطلقة وك���ان ل ب��د يل م��ن التفتي�س عن 
غلة  ل�ساحبها من  اإيجارها  واأدف��ع  العربة  على هذه  اأعمل  عمل. 
اإىل منزيل  اأع��ود  ال�سم�س، حيث  النهار وحتى مغيب  البيع خالل 

لأ�سرتيح من عناء العمل".
ب��ريوت قرب  اأط��راف  ال�سعبية على  الأح��ي��اء  اأح��د  وت�سكن لطيفة 
�سوق للخ�سار، وهو حي �سربا الذي تتزود منه بالفاكهة واخل�سار 
اخل�سار  ���س��وق  "اأق�سد  واأ���س��اف��ت:  ال�سم�س.  ���س��روق  قبل  يوميا 
اأ�ستطيع  التي  املنا�سبة  الكمية  ل�سراء  �سباحا  �سربا  يف  والفاكهة 
كي  املتو�سط  ال�سعر  ذات  الب�ساعة  واأنتقي  النهار،  خ��الل  بيعها 
اأ�سمن اأن اأبيعها خالل النهار، ول اأعود اإىل منزيل اإل بعد بيع كل 

الكمية التي ا�سرتيتها �سباحا".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نداء عرب الإنرتنت ينقذ حياة رجل 
اأطلق نداء ا�ستغاثة على الإنرتنت بحثاً عن متربع  اأمريكي من املوت مبر�س ع�سال يف كليتيه، بعدما  جنا رجل 

بكلية جديدة، حيث ا�ستجاب �سخ�س ل يعرفه لندائه ومنحه اإحدى كليتيه.
يعاين �ستيف �ساندرز )46 عاماً(، من ولية نورث كارولينا الأمريكية، من حالة نادرة يف كليتيه تدعى اأورومودولني، 

وت�ستدعي هذه احلالة غ�سل كليتيه ليبقى على قيد احلياة.
وللتخل�س من عمليات غ�سل الكلية امل�سنية، ن�سر �ستيف نداء ا�ستغاثة على الإنرتنت بحثاً عن متربع بكلية. وبعد 

فرتة ق�سرية ا�ستجاب كري�س بريز )40 عاماً( لنداء �ستيف وعر�س عليه التربع بكليته.
وبالفعل اأجريت عمليتان جراحيتان ناجحتان مت خاللهما ا�ستئ�سال كلية من ج�سم بريز وزرعها يف ج�سم �ستيف 

يف م�ست�سفى اأتريوم هيلث.
ولكن  يل،  بكلية  التربع  واأ�سدقائي،  عائلتي  اأف��راد  من  الكثري  علي  " عر�س  جتربته:  عن  متحدثاً  �ستيف  وق��ال 

اأن�سجتهم مل تكن متطابقة مع اأن�سجة كليتي. مما دفعني للبحث عن متربع عرب الإنرتنت"
قام �ستيف باإن�ساء موقع على �سبكة الإنرتنت ي�سرح بالتف�سيل و�سعه، وروج له على مواقع التوا�سل الجتماعي. 
راأى بريز، الذي ي�سغل من�سب مدير خدمات تطوعية يف اأحد املراكز ال�سحية، ق�سة �ساندرز وكانت م�سدر اإلهام 

له.
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ولدة نادرة لوحيد قرن �شومطري 
ولد وحيد قرن �سومطري داخل حممية اإندوني�سية بف�سل برنامج تكاثر 
اأُطلق بهدف احلفاظ على هذا النوع "املهدد ب�سكل حرج" بالنقرا�س، على 

ما اأعلنت وزارة البيئة يف جاكرتا.
اأّن  اإىل   )WWF( الطبيعة  حلماية  العاملي  ال�سندوق  تقديرات  واأ���س��ارت 
العامل  ت��زال موجودة يف  ل  التي  ال�سومطري  القرن  وحيد  عدد حيوانات 
جزيرتي  يف  رئي�سي  ب�سكل  احل��ي��وان��ات  ه��ذه  وتعي�س  الثمانني،  يتجاوز  ل 
وماليزيا  اإندوني�سيا  تتقا�سمها  ال��ت��ي  وب��ورن��ي��و  الإندوني�سية  �سومطرة 

وبروناي.
ق��رن، �سغريتها اخلمي�س يف حممية واي  اأنثى وحيد  روزا، وهي  وو�سعت 
العام  منذ  م��رات  ثماين  اأجه�ست  بعدما  �سومطرة،  يف  الوطني  كامبا�س 

2005، وهي ال�سنة التي و�سعت فيها يف ت�سرف برنامج التكاثر.
واأ�سارت وزارة البيئة يف بيان اإىل اأّن "ولدة �سغرية وحيد قرن �سومطري 
متّثل خرباً ممتازاً يف �سياق اجلهود املبذولة من احلكومة و�سركائها لزيادة 

اأعداد هذا النوع من احليوانات".
ارتفع عدد  بعد،  ا�سم  عليها  التي مل يطلق  القرن  وب��ولدة �سغرية وحيد 
حيوانات وحيد القرن ال�سومطري املوجودة يف متنزه كامبا�س اإىل ثمانية.

ونادراً ما حت�سل ولدات لدى وحيد القرن، وميثل اأنداتو، وهو اأب ال�سغرية، 
اأول وحيد قرن يولد داخل حممية منذ اأكر من 120 عاماً.

ارتفاع غري م�شبوق يف حرارة املناطق الأكرث برودة بالعامل
تفاجاأ العلماء املهتمني بدرا�سة املناخ، هذا ال�سهر، باإبالغ حمطة اأبحاث يف 

عادية. غري  مرتفعة  حرارة  درجات  ت�سجيل  "اأنتاركتيكا" عن 
اأنتاركتيكا  ل��الأب��ح��اث يف  ك��ون��ك��وردي��ا  وارت��ف��ع��ت درج���ة احل����رارة يف حمطة 
مبنطقة تعرف با�سم "دوم �سي"، والواقعة يف اأبرد مكان على وجه الأر�س، 

اإىل 11.3 درجة مئوية �سالبة، يوم 18 مار�س املا�سي.
واعترب علماء اأن درجة احلرارة امل�سجلة يف ذلك اليوم، متثل ارتفاعا اأعلى 

بحوايل 38 درجة مئوية، باملعدل الو�سطي للحرارة بذلك املوقع.
املخت�سني  ال��ع��ل��م��اء  ق��ب��ل  م��ن  تعليقات  امل�سجلة  احل�����رارة  درج���ة  واأث�����ارت 
اإيرث" املخت�سة  "بريكلي  العلماء يف جمموعة  بالطق�س، حيث قال كبري 
"يبدو  "تويرت":  بتحليل بيانات درجة حرارة الأر���س، روبرت رودي، على 
ارتفاع بدرجات احل��رارة فوق  اأن��ه �سجل رقما قيا�سيا عامليا جديدا لأك��رب 
املعدل الطبيعي مبحطة اأر�ساد جوية قائمة". اأما اأ�ستاذ العلوم اجلغرافية 
بجامعة ولية اأريزونا املراقب ل�سجالت منظمة الأر�ساد اجلوية العاملية، 
راندال �سريفيني، فقال ل�سبكة "�سي اإن اإن" الأمريكية، اإن هذا النوع من 
– مل  اأق��ل من درج��ة احل��رارة العادية  اأو  اأعلى  اأي م��دى  ال�سجالت - اإىل 

انطالق خدمة �شي.اإن.
اإن+ عرب الإنرتنت 

اأطلقت حمطة �سي.اإن.اإن خدمتها 
ل���ب���ث امل���ح���ت���وى الإخ������ب������اري عرب 
���س��ي.اإن.اإن+ مبزيج بني  الإنرتنت 
وجوه ماألوفة مثل اأندر�سون كوبر 
من  وم�سل�سالت  وال����س  وك��ري�����س 
اإن��ت��اج��ه��ا وع���رو����س ج���دي���دة مثل 
اإن��رتف��ي��و ك��ل��وب ال���ذي ي��ط��رح فيه 

امل�ساهدون اأ�سئلتهم على خرباء.
ت�����س��ع��ى امل���ح���ط���ة ال�����رائ�����دة يف بث 
الأخ����ب����ار ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن زي����ادة 
عرب  الفيديو  مقاطع  ب��ث  �سعبية 
الإنرتنت وكذلك منو ال�سرتاكات 
موؤ�س�سات  خ���دم���ات  يف  ال��رق��م��ي��ة 
ا�ستحواذها  فبعد  كربى،  اإخبارية 
اأعلنت �سحيفة  اأثليتيك،  ذي  على 
�سباط  فرباير  يف  تاميز  نيويورك 
اأنها جتاوزت املئة مليون م�سرتك، 
اأغ���ل���ب���ه���م م�����ن امل�������س���رتك���ني عرب 

الإنرتنت فقط.
وظ���ه���رت خ��دم��ة ال����س���رتاك���ات يف 
على  م��رة  لأول  املتحدة  ال��ولي��ات 
ف��اي��ر وهواتف  اأم�����ازون  ت��ل��ف��زي��ون 
اأب�����ل ال���ذك���ي���ة وت���ل���ك ال���ت���ي تعمل 
بنظام اأندرويد مقابل 5.99 دولر 
اأول���ئ���ك الذين  ���س��ه��ري��ا. وي��ح�����س��ل 
اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  اأول  يف  ي�����س��رتك��ون 
على تخفي�س دائم يبلغ 50 باملئة 

حتى يتوقفوا عن ال�سرتاك.
ولن تعيد �سي.اإن.اإن+ بث ن�سراتها 
الإخ��ب��اري��ة ع��ل��ى الإن���رتن���ت واإمنا 
الربامج  م���ن  م��زي��ج��ا  ���س��ت��ع��ر���س 
التي  وت��ل��ك  والتفاعلية  امل��ب��ا���س��رة 
الرتكيز  م��ع  امل�����س��اه��دون  يطلبها 

على املحتوى الأ�سلي.

فو فايرتز تلغي حفالتها 
ب�شبب وفاة هوكينز 

األغت فرقة الروك الأمريكية "فو 
املو�سيقية  حفالتها  ك��ل  فايرتز" 
العاملية  ج��ول��ت��ه��ا  ���س��م��ن  املُ���درج���ة 
ع���ازف  وف�����اة  ب��ع��د   ،2022 ل��ل��ع��ام 
هوكينز  ت���اي���ل���ور  ف��ي��ه��ا  ال����درام����ز 
كان  مو�سيقية  حفلة  قبل  اجلمعة 
من املقرر اإقامتها �سمن مهرجان 

بوغوتا. بيكنيك" يف  "اإي�سترييو 
اأ�س�سها عازف  التي  الفرقة  وكتبت 
الدرامز ال�سابق يف "نريفانا" ديف 
موقعها  ع���رب  م��ن�����س��ور  يف  غ�����رول 
الر�سمية  و�سفحاتها  اللكرتوين 
"توؤكد فرقة  يف �سبكات التوا�سل: 
اإلغاء  ب��ال��غ  ب��ح��زن  فايرتز"  "فو 
كانت  التي  احل��ف��الت  مواعيد  ك��ل 
ب�سبب  اجل����ول����ة  ����س���م���ن  م����ق����ررة 
تايلور  لأخ��ي��ن��ا  املفجعة  اخل�����س��ارة 

هوكينز".
من  ُتعترب  التي  الفرقة  واأ�سافت 
اأ�سهر فرق مو�سيقى الروك البديل 
ع���ل���ى ال�������س���اح���ة الأم����ريك����ي����ة منذ 
ت�سعينات  منت�سف  يف  ان��ط��الق��ه��ا 
الوقت  "فلناأخذ  ال��ف��ائ��ت  ال��ق��رن 
والتقرب  والتعايف  للحداد  ال��ك��ايف 
الذكريات  واإح���ي���اء  اأح��ب��ائ��ن��ا  م���ن 

واملو�سيقى التي �سنعناها معاً".
يف  حفالت  الفرقة  اأحيت  وبعدما 
اجلنوبية،  اأم��ريك��ا  م��ن  ع���ّدة  دول 
كان من القرر اأن ت�ستكمل جولتها 
ال��ع��امل��ي��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ثم 
اأمريكا  اإىل  العودة  قبل  اأوروب���ا  يف 
حفالت  اإىل  بالإ�سافة  ال�سمالية، 
اأ�سرتاليا  يف  ���س��ت��ح��ي��ي��ه��ا  ك���ان���ت 

ونيوزيلندا نهاية العام 2022.

�شريين عبد الوهاب 
تدعم املنتخب امل�شري

عبد  امل�����س��ري��ة  �سريين  ال��ف��ن��ان��ة  ح��ر���س��ت 
م�سر  منتخب  لع��ب��ي  دع���م  ع��ل��ى  الوهاب  
من  الهزمية  بعد  �سالح  حممد  وحتديداً 
اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف  ال�سنغال،  منتخب 
�سمن الت�سفيات النهائية املوؤهلة لبطولة 

كاأ�س العامل قطر 2022.
"�سريين" عرب �سفحتها الر�سمية  وكتبت 
"ثقتنا  الج���ت���م���اع���ي:  ال��ت��وا���س��ل  مب���وق���ع 
وم�سر  واأب���داً  دائ��م��اً  هتف�سل  منتخبنا  يف 
وهتف�سل  عنينا  ويف  علينا  غالية  هتف�سل 
ي��ا ���س��الح ف��خ��ر ل��ي��ن��ا وف��خ��ر ل��ك��ل العرب، 
وحتيا م�سر، وقدر اهلل وما �ساء فعل، حتيا 

م�سر".
ك��ان قد  اأن حممد �سالح  بالذكر  اجلدير 
اآخ��ره��ا ليفربول  اأوروب��ي��ة  لعب لعدة ف��رق 

الإنكليزي.

يكت�شف وفاة ابنه خالل مقطع فيديو 
اكت�سف  اإن��ه  ع��اًم��ا   14 العمر  م��ن  يبلغ  وال��د �سبي  ق��ال 
وفاة ابنه يف حادث خالل جولة يف اأر�س املعار�س بولية 
ف���ل���وري���دا ب��ع��د م�����س��اه��دة م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ل��ل��ح��ادث على 

الإنرتنت.
واأخرب يارنيل �سامب�سون و�سائل الإعالم كيف �سعر وكاأنه 
ي�سقط  تاير  ابنه  راأى  "ب�سدة يف معدته" عندما  اأ�سيب 
من ارتفاع 430 قدًما يف اآيكون بارك يف اأورلن��دو، حيث 
ميكن روؤي��ة املراهق وهو يتحرر من حزامه يف اللقطات 

املوؤملة.
ا ما �سربني ب�سدة  واأ�ساف والد ال�سبي "�سعرت اأن �سخ�سً
ميكن  ول  للغاية،  م��وؤمل��ة  خ�سارته  ك��ان��ت  لقد  بطني.  يف 
اأن  للمال  ميكن  ول  ع��ن،  يعو�سني  اأن  الدنيا  يف  ل�سيء 
امل�سرق  فامل�ستقبل  اإن��ه لأم��ر حم��زن،  اإىل احل��ي��اة،  يعيده 

ل�ساب �سلب منه يف رحلة اإىل مدينة مالهي".
املاأ�ساة على منت  �سبب  ملعرفة  التحقيق جارياً  ي��زال  ول 
وقال  اإجابات،  يريد  اإنه  �سامب�سون  ال�سيد  وقال  الرحلة 
من  اج��اب��ات  اري���د  لب��ن��ي.  ح��دث  م��ا  اأع���رف  اأن  "اأريد 
اأمتنى لو كنت هناك  اجلميع. من كل املتورط يف ذلك؟ 

لأخربه اأنني اأحبه".
وقدمت الأ�سرة التما�سا لإغالق اللعبة ب�سكل دائم، وقال 
احلديقة  يف  اأخ���رى  ج���ولت  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  �سامب�سون 
اأن��ه كبري ج��ًدا بحيث ل ميكن الركوب باأمان -  اأخ��ربوه 
لكن م�سغلي لعبة فري فول وافقوا على جعله يركب رغم 

ذلك، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

اإنقاذ �شبي �شقط اأمام قطار 
اأنقذ �سابط �سرطة بطل مراهقاً يعاين من ا�سطرابات 
عقلية، بعدما قفز على �سكة قطار قبل ثوان معدودة من 

مرور قطار م�سرع.
يف  ت�سويرها  مت  التي  املراقبة  ك��ام��ريات  لقطات  تظهر 
ف��ي��ت��ال��وادي، بولية  �سكة ح��دي��د  م��ار���س يف حم��ط��ة   23
حافة  ح��ول  يت�سكع  وه��و  ال�سبي  ال��ه��ن��د،  م��اه��ارا���س��رتا، 
الر�سيف. ومير �سابط ال�سرطة بالزي الكاكي اأمامه ثم 

ي�ستدير ويطلب منه البتعاد عن املن�سة.
لكن املراهق يقفز على �سكة القطار وي�سقط على الأر�س. 
عن  بعيداً  تردد ويدفعه  وراءه دون  ال�سرطي  وهنا يقفز 
�سكة القطار، قبل حلظات قليلة من مرور قطار �سريع، 

و�سط ذهول املتواجدين يف املكان.
ب��اأذى، اإىل مركز �سرطة  مت نقل ال�سبي الذي مل ي�سب 
���س��ك��ة ح��دي��د ك��ال��ي��ان ح��ي��ث ات�����س��ل��ت ال�����س��رط��ة بوالديه 

ل�ستالمه.
وب��ع��د اإن��ت�����س��ار م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى الإن���رتن���ت، حظي 
الذين  املتابعني  اآلف  م��ن  والتقدير  بالثناء  ال�سرطي 
املخت�سة مبنحه  ال�����س��ل��ط��ات  وط��ال��ب��وا  ب��ط��اًل،  اع��ت��ربوه 

ميدالية اأو جائزة منا�سبة.
 10500 و  304000 م�ساهدة  اأكر من  الفيديو  ح�سد 
ما  وف��ق  قليلة،  ب�ساعات  ن�سره  بعد  تويرت،  على  اإع��ج��اب 

نقلت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

خبري: الب�شر ميكنهم حتميل اأدمغتهم للعامل الفرتا�شي
اإىل  اإن بالإمكان حتميل دماغك  اأحد اخلرباء  قال 

العامل الفرتا�سي والعي�س لأكر من 150 عاًما.
رو���س��ي وج��زء من  ه��و ملياردير  اإت�سكوف  دمي��رتي 
تهدف  ربحية  2045"، وهي منظمة غري  "مبادرة 
ويجادل  ل��ل��ب�����س��ر.  الف���رتا����س���ي  ال��ع��م��ر  زي�����ادة  اإىل 
باأن الأج�سام ال�سطناعية �ستظهر بحلول  امل�سروع 
من  ب��الن��ت��ق��ال  ل��ل��ن��ا���س  �سي�سمح  مم���ا   2045 ع���ام 
مب�ساعدة  جديدة  اأج�سام  اإىل  القدمية  اأج�سادهم 

الإنرتنت.
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  بف�سل  اإن���ه  اإت�����س��ك��وف  وق���ال 
ال��ع��امل الف��رتا���س��ي، �سيتمكن  اجل��دي��د وت��ق��ن��ي��ات 
ع��ن طريق  الأب���د  اإىل  العي�س  م��ن  م��ا  ي��وًم��ا  النا�س 
حتميل عقولهم على الويب. وقال اإيت�سكوف، الذي 
جمع ثروته من �سركة اإعالمية مقرها مو�سكو، يف 
بيان مبادرة 2045 "�سيتخذ النا�س قرارات م�ستقلة 
ب�ساأن متديد حياتهم واإمكانيات التطور ال�سخ�سي 

اجل�سم  م�������وارد  ت���ك���ون  اأن  ب���ع���د  ج���دي���د  ج�����س��م  يف 
البيولوجي قد ا�ستنفدت.

ن�سخ  على  ينطوي  العقل،  حتميل  امل�سمى  املفهوم، 
ال��ب�����س��ر ن�سخ رق��م��ي��ة م��ن ع��ق��ول��ه��م ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
املقيد  غ��ري  ال�سيرباين  الف�ساء  يف  بحرية  تعي�س 

بالبيولوجيا، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
واجهات  يف   Neuralink م��ث��ل  ���س��رك��ات  وت��ب��ح��ث 
اأ�سا�س  ت�سكل  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  واحل��ا���س��وب  ال��دم��اغ 

حتميل الدماغ الكامل يف امل�ستقبل.
ولي�س اإت�سكوف هو الوحيد الذي يعتقد اأن تقنيات 
امليتافري�س املتقدمة حتمل مفتاح احلياة الطويلة، 
اإن  ت�سيزرايت  ت��وم  امل�ستقبل  ع��امل  ق��ال  ق��ال  حيث 
"باإدخال  يوًما ما  لنا  ت�سمح  اأن  التكنولوجيا ميكن 
والواقع  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  روب��وت��ات  يف  وعينا" 
ب��ع��ي��دي��ن ع��ن حتقيق  الف��رتا���س��ي، لكننا م��ا زل��ن��ا 

ذلك.

فنانون يقدمون عر�سا خالل بروفة الدراما نورزا: مغامرة ق�سر التنني يف مركز م�سرح تايوان التقليدي يف تايبيه. ا ف ب

مايا دياب تعلق على مباراة 
م�شر وال�شنغال

علقت الفنانة اللبنانية  مايا دياب  على خ�سارة املنتخب امل�سري اأمام املنتخب ال�سنغايل 
كاأ�س  ل���  ال��ت��اأه��ل  بطاقة  ال�سنغايل  املنتخب  خطف  حيث  الرتجيح  ب��رك��الت 
العامل يف قطر 2022. وكتبت مايا دياب عرب ح�سابها 
اخلا�س مبوقع التوا�سل الإجتماعي:                �سرفتوا م�سر 
وكل اللي بيحبوا م�سر.. اإنتوا اأبطال ورا�سكم داميا 
مرفوع حتى لو احلظ ما حالفكم�س.. منتخب م�سر 
ك��ان متقدم يف  امل�����س��ري  املنتخب  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر   .
مباراة الذهاب وعقب انتهاء الوقت الأ�سلي والإ�سايف من 
مباراة الإياب كان اأ�سود الترياجنا متقدمني بهدف نظيف على 

الفراعنة لينتقلوا بعدها اإىل �سربات الرتجيح.


