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األمن الصحي أولوية وطنية؛ لذا تتضافر جهود وقدرات 
مستوى  على  الحيوي  القطاع  هذا  في  المعنية  الجهات 
الدولة، لينعم المواطن والمقيم برعاية صحية تفوق ما 
دائماً  تؤكد عليه  ما  العالم، وهو  يقدم في مختلف دول 
البلدان  أكثر  بين  اإلمارات  التي جعلت  الرشيدة  القيادة 
استعداداً واستشرافاً للمستقبل في المجاالت كافة، بما 
فيها القطاع الصحي، باعتمادها أطر عمل وطنية للوقاية 
الصحية، وإعداد منظومة يقظة لتطور األمراض واألوبئة 

ومراقبتها والتنبؤ بها.
تحقيق اإلمارات المركز األول عالمياً في 15 مؤشراً 
الرعاية  تغطية  بينها،  مــن  الــعــامــة،  الصحة  بمجال 
وطنية  برامج  ووجود  المختلفة،  والتحصينات  الصحية، 
المنظومة  أسس  من  المؤشرات  فهذه  المبكر،  للكشف 
الصحية للدولة، وكانت وال تزال الدرع الحصين للوطن 

في مواجهة األزمات الصحية. 
االرتقاء بمستوى  في سبيل  اإلمــارات ال تدخر جهداً 
باإلنسان  االهتمام  مــن  انطالقاً  الصحية،  الخدمات 
المنظومة  اهتمام  وبقدر  الحقيقية،  الثروة  يعتبر  الذي 
الصحية في الدولة بتوفير أفضل ما وصل إليه العالم من 
المبتكرة  األدوية  وتسجيل  األمراض،  لتشخيص  معدات 
بالوقاية،  خــاص  اهتمام  يوجد  والمثيلة،  والبيولوجية 
برامج  وتطوير  األوبئة،  انتشار  لمنع  معايير  باستحداث 
تعزيز الصحة المجتمعية، مثل رعاية األمومة والطفولة، 
وصحة  الـــزواج،  قبل  ما  وفحص  المدرسية،  والصحة 
اليافعين، والصحة المهنية، باإلضافة إلى إطالق العديد 
أنماط  لتبني  الوعي  رفع  تستهدف  التي  المبادرات  من 

الحياة الصحية.

أمننا الصحي.. أولوية
افتتاحية

رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت

أبوظبي )وام( 

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
السمو  صاحب  أخيه  إلى  تهنئة  برقية 
الصباح،  الجابر  األحمد  نواف  الشيخ 
بمناسبة  الشقيقة،  الكويت  دولــة  أمير 

الحكم.  مقاليد  لتوليه  الثانية  الذكرى 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وبعث 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
رعــاه اهلل،  ــي،  دب ــوزراء حاكم  الـ مجلس 
السمو  صاحب  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير 

دولة الكويت الشقيقة.  )طالع ص 02(

عدن )االتحاد(

الرئاسي  القيادة  ومجلس  الحكومة  مسؤولو  أكد 
في اليمن أن ميليشيات الحوثي اإلرهابية فضلت 
خيار الحرب على الهدنة، وأهدرت فرص السالم 
كافة، مشيرين إلى أن سياسة االسترضاء ال تعزز 
التعنت،  من  للمزيد  الميليشيات  وتدفع  السالم 
اإلرهــاب  بقوائم  »الحوثي«  إدراج  أن  واعتبروا 

يدفعه لالنخراط في جهود التهدئة. )طالع ص 16(

ينطلـق اليـــوم برعايـــة محمــد بــن راشـــد

ساسة ومفكرون يف ضيافة »اإلعالم العربي«

شروق عوض )دبي( 

الشيخ  السمو  صــاحــب  رعــايــة  تحت 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
حاكم  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئيس  الــدولــة 
فعاليات  اليوم  تنطلق  رعاه اهلل،  دبي، 
الـ  ــه  دورت العربي في  اإلعــالم  منتدى 
20، وبمشاركة نحو 3000 من الساسة 

العالم  فــي  الحكوميين  والمسؤولين 
العربي وقيادات المؤسسات اإلعالمية 
ــاب  الــُكــتَّ وِكـــَبـــار  والــعــالــمــيــة،  العربية 
والمعنيين  والمثقفين  والمفكرين، 
كما  المنطقة،  فــي  اإلعـــالم  بصناعة 
الفائزين  تــكــريــم  الــمــنــتــدى  سيشهد 
بجائزة اإلعالم العربي في دورتها الـ21 

خالل أول أيام الحدث. )طالع ص 03(

بمنـــاسبــــــة الذكرى الثانيـــة لتوليــــه مقــــاليـــــد الحكـــــم

.. ويهنئان رئيس 
ألمـانيـــا بذكــــــرى 
يـوم الــــوحـــــــــــدة

تريليون درهـــــم الودائــــــع 
المصرفيــــة لـــدى البنــــوك

يوسف البستنجي )أبوظبي(

لدى  المصرفية  للودائع  اإلجمالي  الرصيد  وصل 
درهــم  تريليون   2.133 إلــى  الــدولــة  فــي  البنوك 
ودائــع  الرتفاع  نتيجة  الماضي،  يوليو  نهاية  في 
المقيمين 1.8%، وغير المقيمين 3.2%، بحسب 
اإلمــارات  مصرف  عن  أمــس،  الصادرة  البيانات 
الثقة الكبيرة التي يتمتع  المركزي، ما يشير إلى 

بها القطاع المصرفي اإلماراتي. )طالع ص 15(
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»التعرفة 
المرورية«

عالمة 
تجارية

وزارة التغير المناخي والبيئة، أعلنت فتح 
باب التقديم للحصول على 50% دعماً 

لمحروقات قوارب الصيد. »سعيد أحمد«

وصل عدد مركبات األفراد والمؤسسات 
المسجلة في نظام »درب« أبوظبي للتعرفة 
المرورية إلى 1944633.   »هالة الخياط«

سجلت اإلمارات 14.346 عالمة تجارية 
جديدة خالل األشهر التسعة األولى من 

العام الجاري، بنمو 3.4%.  »رشا طبيلة«

سامي عبد الرؤوف )دبي(

حققت اإلمارات المركز األول عالميًا في 15 
مؤشرًا في مجال الصحة العامة لعام 2021، من 

أبرزها، تغطية الرعاية الصحية، والتحصينات، 
ووجود برامج وطنية للكشف المبكر، وذلك 

بحسب الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع، الذي أكد في حوار 

مع »االتحاد«، استحداث معايير خاصة بالدور 
الوقائي لمنع انتشار األوبئة، الفتًا إلى تطوير 

بروتوكوالت لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية 
الصحية األولية.  )طالع ص ١٠(

مؤتمر»تريندز« في واشنطن
يوصــــــي بالتعــــــاون الدولــــــــي
لمواجهــــــة تغيــــــرات المنـــــــاخ

اليوم.. لبنان يسلــــم مالحظاتــــه علــى 
»الحدود البحرية« مع إسرائيل

اإلمارات تدعو األمم المتحدة لتوفير 
تمويل »صندوق بناء السالم«

أداء قوي لقطاع التكنولوجيا 
في الدولـــة رغـــم التحديـــــات 
االقتصـــــــاديــــــــة العــــالميــــــــــــــة 

مليـار درهـم مكـاسـب 
األسهـــــــــــم المحليــــــــة 74415

اإلمـــارات 
األولـــــــــى 
عالميــــــــــــًا
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بـــرعـــايـــــة 
رئيس الدولــــة
نسخـــــة استثنائيــــــة 

لـ»آيــدكــــس 
ونافدكس 2023« 

فبراير المقبل 
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اإلمارات

رئيس الدولــــــة ونائبــــه والحكام
يهنئون أمير الكويت

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو 

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت 

الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الله، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. كما 

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، وصاحب 

السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس 

األعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن 

محمد الشرقي، عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة، 

وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال، عضو 

المجلس األعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم 

رأس الخيمة،  برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ 

نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، 

بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. 

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 

القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو 

الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب 

حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان 

القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن 

حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن 

راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد 

بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد 

بن سعود بن راشد المعال، ولي عهد أم القيوين، وسمو 

الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد 

رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو 

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت 

الشقيقة.

تواصل فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة 

بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

دبي )وام(

الشيخة  مسابقة  فعاليات  تواصلت 
للقرآن  الــدولــيــة  مــبــارك  بنت  فاطمة 
الكريم للدورة السادسة في يومها الثالث 
والعلوم  الثقافة  نــدوة  بقاعة  تُقام  التي 

بمنطقة الممزر بدبي.
إبراهيم  المستشار  الفعالية  وحضر 
المنظمة  اللجنة  رئيس  بوملحه  محمد 
مجلس  رئيس  الــبــدور  وبــال  للجائزة، 
وأعضاء  والعلوم،  الثقافة  ــدوة  ن إدارة 
المسؤولين  المنظمة، وعدد من  اللجنة 

ومرافقي المتسابقات.
حفص  برواية  الحفظ  في  وتسابقت 
عن عاصم أمام لجنة تحكيم المسابقة، 
كــل من  الصباحية  الــفــتــرة  فــي  أمـــس، 
من  داوود  السيد حسن  إســراء محمود 
البحرين، ورقية بالدي من غينيا بيساو، 
وأسماء ربيع صالحي من تنزانيا، وماسة 
فلسطين،  من  نزال  محمد  عبدالرحيم 

وإي ثوزار أونج من ميانمار.
أمام  المسائية  الفترة  في  وشاركت   
لجنة تحكيم المسابقة كل من المتسابقة 
سالمة عبدالسميع أحمد حمير من ليبيا 
وتحفظ برواية قالون، فيما تسابقت في 
الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من 
سلمى حسين حاجي من الهند، وبشرى 
األردن،  مــن  مطالقة  حسن  إسماعيل 
وفاطمة ستور باه من سيراليون، وراضية 

غوني من توجو.
ومرافقوهن  المتسابقات  وأشـــادت 
للمسابقة  والمتميز  الكبير  بالمستوى 
والتنافس الشريف بينهن وما يتلقينه من 

خدمة ورعاية.

في  اللجنة  أمـــام  ــوم  ــي ال وتــتــســابــق، 
أنفال  الفترة الصباحية، كل من شيماء 
تباني من الجزائر، وسليمة زيني معلمة 
ديارا من ساحل العاج، واللتين تحفظان 
تتسابق  فيما  نــافــع،  عــن  ورش  بــروايــة 
ليانة  من  كل  برواية حفص عن عاصم 
أحمد  مبين  نور  ومها  علي من فرنسا، 
بونغيدة  زهــري  وفاطمة  باكستان،  من 
الديمقراطية، وتشارك في  الكونغو  من 
الفترة المسائية برواية حفص عن عاصم 
كل من رضوانة عبدالنور معلم محمود 
من الصومال، وعمارة زينب بنت محمد 
ننسير من سيريانكا، ورحمة اهلل صو 
من غينيا كوناكري، فيما تتسابق زينب 
تونس  من  صالح  الحاج  ابن  رضا  بنت 
بالحفظ في رواية قالون، واندتي سيسي 

من السنغال برواية ورش عن نافع.

جهــــــود
أشاد فضيلة الدكتور إبراهيم سليمان الهوميل من اململكة العربية السعودية، رئيس جلنة 

حتكيم املسابقة للدورة السادسة، باجلهود الكبيرة املبذولة واملتواصلة التي أسهمت يف جناح 
املسابقة الدولية عبر دوراتها لتصبح املسابقة الدولية األولى لإلناث والتي حتفزهن على حفظ 

كتاب اهلل وتعليمه، وثّمن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، راعي ومؤسس اجلائزة.

وأضاف فضيلته، أن اجلائزة تتفرد مبسابقاتها الدولية املتطورة والناجحة بجهود املستشار 
إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية واإلنسانية رئيس 

اللجنة املنظمة وأعضاء اللجنة والقائمني على املسابقة الدولية. وعّبر عن شكره جلهودهم 
االستثنائية املبذولة يف خدمة العلماء وحافظات كتاب اهلل، والتي تقف وراء جناح وتطور 

املسابقة منذ دورتها األولى لتصبح يف دورتها السادسة األولى عامليًا لإلناث والتي تشارك بها 
أفضل املتسابقات من أنحاء العالم اإلسالمي والدولي والالئي يتم اختيارهن بعناية لتمثيل 

بالدهن التمثيل املشرف.
وقال والد املتسابقة أفسانة خامن بشرى محمود احلق من بنجالديش، إن لديه أربع بنات وولدًا 

يحفظون القرآن الكرمي ويدير مركزًا لتحفيظ القرآن للذكور، مشيرًا إلى أن ابنته 20 عامًا 
شاركت يف املسابقة الدولية للقرآن يف بنجالديش وفازت باملركز األول، كما مت اختيارها لتمثيل 
بالدها يف املسابقة الدولية للقرآن يف األردن إال أن ظروف »كورونا« حالت دون مشاركتها، وتريد 

إكمال الدراسة العليا يف القراءات وعلوم القرآن الكرمي، شاكرًا اللجنة املنظمة على جهودها، 
وحسن استقبالها ورعايتها.

دبي )وام(

أكد معالي سهيل بن محمد 
الـــمـــزروعـــي وزيــــر الــطــاقــة 
اإلسكان  أن  التحتية،  والبنية 
لاستراتيجية  رئيس  مكون 
الــوطــنــيــة لــدولــة اإلمــــارات 

الخمسين. ومستهدفات 
ــه، فــي  ــيـ ــالـ ــعـ وأضـــــــاف مـ
اليوم  مــع  بالتزامن  تصريح 
ــمــي لــإســكــان الـــذي  ــال ــع ال
يصادف األول من أكتوبر من 
وفق  نعمل  »لــذلــك  عــام:  كــل 
قائم  شــامــل  تنموي  منظور 
الجهات  جهود  توحيد  على 
بقطاع  الــعــاقــة  ذات  كــافــة 
تصميم  على  للعمل  اإلسكان 

تجّسد  طــمــوحــة  ــادرات  ــبـ مـ
الــرشــيــدة  الــقــيــادة  تطلعات 
ــوطــن،  فـــي إســـعـــاد أبـــنـــاء ال
من  احتياجاتهم  تلبية  عبر 
الــحــكــومــيــة ذات  الــمــســاكــن 
والمستدامة  العالية  الجودة 
ومــواكــبــة الــطــلــب الــمــتــزايــد 

اإلسكان«. على 

سهيل املزروعي: مبادرات قطاع 

اإلسكان تجسد تطلعات القيادة

سهيل المزروعي

»برنامج زايد لإلسكان«: اإلمارات حققت 

االستقرار السكني والرفاهية ملواطنيها

دبي )وام(

ــد الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد  ــ أكـ
ــر بــرنــامــج  الــمــنــصــوري مــدي
التزام  لإسكان  زايد  الشيخ 
تأسيسها  منذ  اإلمارات  دولة 
عبر  اإلنــســانــيــة،  ــيــق  بــمــواث
السكني،  االستقرار  تحقيق 
وتــوفــيــر الــحــيــاة الــســعــيــدة 
ــهــا  ــي ــمــواطــن والـــرفـــاهـــيـــة ل
السكانية  ــادة  ــزي ال ومــواكــبــة 
وقــال  الــحــيــاة.  نمط  وتــطــور 

المنصوري، في تصريح أمس 
العالمي  اليوم  مع  بالتزامن 
لـــإســـكـــان الـــــذي يــصــادف 
األول من أكتوبر من كل عام: 
ــي ذلـــك بــفــضــل الــرؤيــة  ــأت »ي
الــثــاقــبــة لــلــقــيــادة الــرشــيــدة 
ــة إســكــان  ــظــوم ــن إليـــجـــاد م
خال  من  وترجمت  متكاملة 
لتعزيز  الحكومية  الخطط 
والمساهمة  الــقــطــاع،  هـــذا 
التنمية  أهــداف  تحقيق  فــي 

المستدامة«.

الدولة  رئيس 
ونــــــــــائــــــــــبــــــــــه 
يهنئان رئيس ألمانيا 
بذكرى يوم الوحدة 

أبوظبي )وام(

الشيخ محمد  السمو   بعث صاحب 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

فخامة  إلى  تهنئة  برقية  الله،  حفظه 

رئيس  شتاينماير  فالتر  فرانك  الدكتور 

بمناسبة  االتحادية،  ألمانيا  جمهورية 

ذكرى يوم الوحدة لبالده.

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وبعث 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

الوزراء حاكم دبي،  رئيس مجلس 

إلى  برقية تهنئة مماثلة  الله،  رعاه 

فالتر  فرانك  الدكتور  الرئيس  فخامة 

السمو  صاحب  بعث  كما  شتاينماير. 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

المستشار  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية 

االتحادي أوالف شولتس.

 تحت رعاية رئيس الدولة في فبراير المقبل

»آيدكس ونافدكس 2023«.. استعدادات لنسخة استثنائية

أبوظبي )االتحاد(

عقدت اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة 
ــي )آيــدكــس  ــدول عــشــرة مــن مــعــرض »الــدفــاع ال
»الدفاع  معرض  من  السابعة  والنسخة   »)2023
البحري )نافدكس 2023(« ومؤتمر الدفاع الدولي 
الرعاية  تحت  يعقدان  واللذين  لهما،  المصاحب 
الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، في الفترة من 
20 إلى 24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض، أول اجتماعاتها لمناقشة االستعدادات 
والتحضيرات إلقامة نسخة استثنائية تتزامن مع 
»آيدكس«  معرض  انطاق  على  عاماً   30 مــرور 
و12 عاماً على انطاقة معرض »نافدكس« التي 
اإلقليمي  الصعيدين  على  نوعها  من  األكبر  تُعد 

والدولي.
وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع 
لعرض  دولية  منصة  يوفران  اللذين  المعرضين 
الدولي،  الدفاع  قطاع  في  واالبتكارات  التقنيات 
وملتقى عالمياً رفيع المستوى الستعراض أحدث 
تطورات قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا 
ومعدات متطورة، ويشكان فرصة لعقد الشراكات 
االستراتيجية بين كبريات الشركات المتخصصة 
من  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  في 

مختلف دول العالم.
فــارس خلف  الركن طيار  الــلــواء  معالي  وقــال 
المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي 
»آيدكس« و»نافدكس«: »استطاعت دولة اإلمارات، 
منظومة  بناء  الرشيدة،  القيادة  توجيهات  بفضل 
كجزء  الوطنية،  الدفاعية  للصناعات  متطورة 
تسهم  واعــدة  فرص  لخلق  الجهود  من  يتجزأ  ال 
نسخة  وتأتي  ومستدام،  متنوع  اقتصاد  بناء  في 
هذا العام من الحدث لتؤكد على مكانة أبوظبي 
كمركز عالمي ريادي، وتجسد قدرتها وإمكاناتها 
الدفاعية  المعارض  أهــم  أحــد  استضافة  على 

انطاقه  منذ  ساهم  الــذي  العالم  مستوى  على 
قبل نحو 30 عاماً بتطوير القدرات، والصناعات 
الوطنية عبر توفيره منصة لاستفادة من الخبرات 
العالمية وأفضل التجارب الناجحة التي تعرضها 

الشركات العالمية«.
بدوره، قال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد 
العليا  اللجنة  رئيس  نائب  الجابري،  غافان  بن 
إن  و»نافدكس«:  »آيــدكــس«  لمعرضي  المنظمة 
رأس  على  يقع  الدفاعية  الصناعات  قطاع  دعم 
أولويات واهتمامات وزارة الدفاع، مما سيساهم 
ــم االقــتــصــاد الــوطــنــي لــدولــة  ــي تــعــزيــز ودعــ ف
اإلمارات، ويحظى معرضا »آيدكس« و»نافدكس« 
المعارض  أهم  من  باعتبارهما  كبيرة،  بأهمية 
من  أبوظبي  العاصمة  وأصبحت  المنطقة،  في 
العالمية  الخريطة  على  الرئيسية  الوجهات  أهم 
والعسكرية،  الدفاعية  الصناعات  مجال  فــي 
الماضية شهد معرضا  30 عاماً  الـ  وعلى مدار 
في حجم  ملحوظاً  تطوراً  و»نافدكس«  »آيدكس« 
الصفقات وأعداد الشركات العارضة التي تسعى 
لعرض أفضل االبتكارات، والتعرف على أحدث 
القطاعات  هــذه  فــي  ــتــطــورات  وال االتــجــاهــات 

الحيوية.

 فارس المزروعي ومبارك سعيد الجابري وحميد الظاهري خالل اجتماع اللجنة العليا المنظمة للفعاليات )من المصدر(

 3 عقود
قال حميد مطر الظاهري، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملجموعة أدنيك: »تعد الدورة املقبلة ملعرضني 

استثنائية بكافة املقاييس، حيث ُتعد قصة جناح استمرت على مدار العقود الثالثة املاضية لقطاع صناعة 
املعارض واملؤمترات والتي تندرج وفق استراتيجية مجموعة أدنيك للتأكيد على مكانة وسمعة إمارة أبوظبي 

كعاصمة لقطاع سياحة األعمال يف املنطقة، ولترسم مالمح الطريق لألعوام اخلمسني املقبلة وفق تطلعات 
قيادتنا الرشيدة لدعم وتنمية هذه القطاعات احليوية والواعدة«.

وأضاف الظاهري أن الدورة املقبلة ستشهد مشاركة قياسية من كبريات الشركات العاملية املتخصصة يف هذه 
القطاعات املهمة، ونحن حريصون على تعزيز الشراكة والتعاون مع جميع اجلهات املعنية، وتسخير كافة 

اإلمكانات لتنظيم نسخة استثنائية ستكون األكبر يف تاريخ هذا احلدث العاملي تليق بسمعة ومكانة الدولة 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

يشكل معرضا »آيدكس« و»نافدكس« ركيزة أساسية يف جهود مجموعة أدنيك لدعم التنوع وحتقيق مردود 
إيجابي على االقتصاد الوطني، سواء من خالل توفير الفرص التي تسهم يف تطوير القطاعات، وأعمال 

مختلف الشركات الوطنية أو من خالل تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات التي تستقطب الزوار من مختلف 
دول العالم. وعلى مدار 30 عامًا لعب معرضا »آيدكس« و»نافدكس« دورًا مهمًا يف تطوير قطاع الصناعات 

الدفاعية احمللية، فضاًل عن دورهما املهم يف ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة لكبريات الفعاليات، ومقصدًا 
للشركات لتعزيز حضورها وتواجدها يف أسواق املنطقة.

وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عامًا على انطالق معرض »آيدكس« احلدث األكبر من نوعه على مستوى 
املنطقة، و12 عامًا على معرض نافدكس، الذي يستقطب أكبر الشركات يف قطاع الصناعات الدفاعية يف 

العالم، فيما من املتوقع أن تشهد هذه النسخة إقبااًل عامليًا رفيع املستوى من القادة وصناع القرار، والوزراء 
وكبار املسؤولني، إلى اخلبراء واملختصني من جميع دول العالم.

ويوفر معرضا »آيدكس« و»نافدكس« منصة رائدة عامليًا تستعرض أحدث ابتكارات وتقنيات قطاع الدفاع 
الدولي، إلى جانب أحدث التقنيات واملعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية يف جميع أنحاء العالم. وجنحت 
الدورة السابقة من املعرضني عام 2021 يف تسجيل جناح الفت، حيث استقبلت أكثر من 62.000 زائر وأكثر من 

900 شركة محلية وإقليمية ودولية من 59 دولة، باإلضافة إلى استضافة 35 جناحًا وطنيًا.

جهود كبيرة  أسهمت في نجاح المسابقة الدولية )االتحاد(



ويــشــهــد ســمــو الــشــيــخ أحــمــد بن 
رئيس  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد 
مجلس دبي لإلعالم، افتتاح المنتدى 
الذي يحتفل في هذه الدورة بمرور 
في  ويُقام  انطالقه،  على  عاماً   20
مدينة جميرا- دبي على مدار يومي 

4 و5 أكتوبر الجاري.
كما يشهد سموه حفل توزيع جوائز 
اإلعالم العربي، في دورتها الحادية 
تكريم  ســيــتــم  حــيــث  ــن،  ــشــري ــع وال
المتضمنة  الفئات  بجوائز  الفائزين 
ــزة الــصــحــافــة  ــائـ فـــي كـــل مـــن: »جـ
المرئي«  اإلعــالم  و»جائزة  العربية« 
و»جائزة اإلعالم الرقمي« من مختلف 
تكريم  كذلك  العربي،  العالم  أنحاء 
والتي  اإلعالمية«،  العام  »شخصية 
من مجلس  بقرار  جائزتها  منح  يتم 
إدارة الجائزة لشخصية أسهمت في 

إثراء المشهد اإلعالمي العربي.
بن  أحــمــد  الشيخ  سمو  وأعــــرب 
محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه 
بجميع ضيوف المنتدى واإلعالميين 
المشاركين من مختلف الدول العربية 
الشقيقة، وكذلك القيادات اإلعالمية 
مع  المنتدى  في  المشاركة  العالمية 
احتفاله بمرور 20 عاماً على انطالق 
ــه، مؤكداً سموه أن دبي  أولــى دورات
حرصت طوال تلك الفترة على تهيئة 
الحوار  هذا  إلنجاح  كافة  الظروف 
قيمه  من  يحمله  ما  بكل  السنوي، 
وأثر في تحليل األوضــاع اإلعالمية 
على  المحيطة  بالتحوالت  وربطها 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، سعياً 
تـــصـــورات تعين عــلــى دفــع  لــوضــع 
قدماً  اإلعــالمــي  التطوير  مسيرة 
انطالقاً من دبي، التي طالما عملت 
والمشاريع  المبادرات  إطــالق  على 
الداعمة لإلعالم لتمكينه من القيام 
العربي  برسالته في خدمة اإلنسان 

أينما كان.

العربي  ــالم  اإلعــ مــنــتــدى  ويــرفــع 
لدورته  شــعــاراً  اإلعـــالم«  »مستقبل 
على  الضوء  يسلط  حيث  الحالية، 
تشغل  التي  الموضوعات  من  جملة 
في  اإلعالمي  العمل  على  القائمين 
التي  المتغيرات  وســـط  المنطقة 
اإلقليمي  الصعيدين  به على  تحيط 
التطوير  ومــتــطــلــبــات  ــمــي،  ــال ــع وال
لالستعداد  المنطقة  في  اإلعالمي 

بصورة جّيدة للمستقبل.
ومن الجلسات الرئيسية للمنتدى، 
التحوالت  العربي..  »اإلعالم  جلسة 
من  مجموعة  تطرح  التي  والتأثير« 
ــن منظور  الــمــهــمــة، م ــســاؤالت  ــت ال

رفيعة  عــربــيــة  إعــالمــيــة  قـــيـــادات 
المستوى، في محاولة للوقوف على 
العربي،  اإلعــالمــي  المشهد  أبــعــاد 
بالدور  للقيام  تطويره  ومتطلبات 
تأثيره في  له  المنتظر منه كشريك 
على  والتغلب  التطوير  جهود  دفــع 
خالل  ويتحدث  الراهنة،  التحديات 
ــزان  ــور رمـ ــت ــدك الــجــلــســة مــعــالــي ال
شؤون  ــر  وزي النعيمي،  عبداهلل  بن 
اإلعالم في مملكة البحرين، ومعالي 
األعلى  المجلس  رئيس  جابر،  كرم 
لتنظيم اإلعالم في جمهورية مصر 
اإلعالمية  الجلسة  وتدير  العربية، 

زينة يازجي من قناة الشرق.

ضمن  المنتدى،  يستضيف  كما 
معالي  خـــاصـــة،  ــة  ــواريـ حـ جــلــســة 
قرقاش،  محمد  بــن  ــور  أن الدكتور 
لصاحب  الدبلوماسي  المستشار 
ليشارك  الـــدولـــة،  رئــيــس  الــســمــو 
إيجاد  ضــرورة  حول  رؤاه  الحضور 
ــة لــمــســتــقــبــل  ــحــ تــــصــــورات واضــ
تموج  ما  ظل  في  العربي،  اإلعــالم 
تحوالت  مــن  والعالم  المنطقة  بــه 
وذلك  وأمنية،  واقتصادية  سياسية 
ــالل جــلــســة بـــعـــنـــوان »الـــشـــرق  خــ
الكبير«،  التغيير  مسرح  األوســط.. 
من  حيث سيستعرض معاليه عدداً 
األزمــة  تداعيات  أهمها  المحاور، 
والمشهد  ــة،  ــروســي ال األوكــرانــيــة 
والثقافي  واالقــتــصــادي  السياسي 
واألمني لبلدان منطقة غرب آسيا، 
بين  والعالقات  المنطقة  ومستقبل 
اإلعالمي  النقاش  ويدير  بلدانها، 

طاهر بركة من قناة العربية.
في حين تستعرض جلسة عنوانها 
»مستقبل التجارة في عالم إعالمي 
التي  المتالحقة  التغيرات  متغير«، 
العالمية  التجارة  بخطوط  تعصف 
التوريد، كما تشير جلسة  وسالسل 
بوسائل  الثقة  وتعزيز  »التكنولوجيا 
التطور  إلـــى  ــة«  ــاري اإلخــب ــالم  اإلعــ
اإلعالم  قطاع  يشهده  الــذي  الكبير 
في العالم، أيضاً يسلّط المنتدى من 
خالل جلسة »إعادة تشكيل المشهد 
الــضــوء  المنطقة«  فــي  الــســيــاســي 
في  االستراتيجية  التحوالت  على 

المنطقة.

أكدت منى غامن 
املّري، رئيسة نادي 

دبي للصحافة، 
رئيسة اللجنة 

التنظيمية ملنتدى 
اإلعالم العربي، 
أن احلدث يفتح 

املجال للقاء أقطاب 
صناعة اإلعالم 
والقائمني عليها 

ضمن التجمع األكبر من نوعه، مبا يسهم يف 
زيادة مستوى التفاعل وتبادل الرؤى لزيادة 

حجم التعاون وتعميم الفائدة، السيما يف 
مجال تطوير الكوادر اإلعالمية املتخصصة، 

وأجيال جديدة من القيادات اإلعالمية 
الواعية. وعّبرت عن تقديرها جلميع احلضور 

من متحدثني ومشاركني يف أعمال الدورة 
احلالية للمنتدى من مختلف أنحاء العالم 

العربي؛ حلرصهم على مشاركة املنتدى 
االحتفال مبرور 20 عامًا على تأسيسه برؤية 

وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، مشيرة إلى أن الدورة العشرين 

للمنتدى تشكل بداية مرحلة إلعالم عربي 
مبعايير عاملية. ووّجهت الشكر لكل من أسهم 

يف اإلعداد لهذه الدورة االستثنائية، مبا 
لها من أهمية لكونها تكلل عقدين من العمل 

املشترك مع مختلف مؤسسات اإلعالم العربي 
من اخلليج إلى احمليط، كما أعربت عن شكرها 

لرعاة املنتدى لدعمهم وتعاونهم، ولفرق العمل 
املختلفة التي شاركت يف اإلعداد لهذه الدورة.
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برعاية محمد بن راشد

»منتدى اإلعالم 

العربي« ينطلق اليوم 

شروق عوض )دبي(

 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات منتدى 

اإلعالم العربي في دورته الـ 20، وبمشاركة نحو 3000 من الساسة والمسؤولين 

الحكوميين في العالم العربي وقيادات المؤسسات اإلعالمية العربية 

والعالمية، وِكَبار الُكتَّاب والمفكرين، والمثقفين والمعنيين بصناعة اإلعالم 

في المنطقة، كما سيشهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة اإلعالم العربي 

في دورتها الـ21 خالل أول أيام الحدث.

هدفنا تمكين القطاع
من القيام برسالته في 
خدمة اإلنسان العربي 

أينما كان
 

أحمد بن محمد بن راشد

»متحف المستقبل« 
يستقبـــــل ضيـــــــوف 
منـــتــــــدى اإلعـــــــــالم 

دبي )االتحاد(

  يستضيف »متحف املستقبل« 
ضيوف املنتدى واملتحدثني ضمن 

جلسة حوارية خاصة مع معالي 
محمد بن عبداهلل القرقاوي، وزير 

شؤون مجلس الوزراء، العضو املنتدب 
ملؤسسة املستقبل، يديرها اإلعالمي 
عماد الدين أديب بعنوان »املستقبل 

دبي«. ويسلط معالي محمد القرقاوي 
الضوء خالل اجللسة احلوارية 

على قصة جناح دبي يف ضوء رؤية 
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والطموحات الكبيرة 
التي يحملها سموه ملستقبل أفضل للجميع. وتتضمن االحتفالية مبرور 

20 عامًا على انطالق منتدى اإلعالم العربي، جولة للضيوف يف »متحف 
املستقبل« الذي مت افتتاحه يف وقت سابق من العام اجلاري. الفعاليات تشهد

تكريم الفائزين بجائزة 
اإلعالم العربي
في دورتها الـ21

تعزيز دور اإلعالم 
كوسيلة فّعالة في 
تطوير المجتمعات 
وتحقيق تقدمها 

أكاديمية CNN أبوظبي تستقطب دفعة جديدة من 30 مشاركًا

أبوظبي )االتحاد(

استقبلت أكاديمية CNN أبوظبي 
لــعــام 2022 دفــعــة جــديــدة مــن 30 
الصحفية  مواهبهم  لصقل  مشاركاً 
بــإشــراف عــدد مــن خــبــراء العالمة 
ــة الـــرائـــدة في  ــاري الــتــجــاريــة اإلخــب
أنــدرســون،  بيكي  والتقت  الــعــالــم.  
أبوظبي،   CNN في  التحرير  مديرة 
وورلــد«،  ذا  »كونيكت  برنامج  مذيعة 
ــالل ســلــســلــة من  بــالــمــشــاركــيــن خــ
بالمنطقة  الــتــمــهــيــديــة  الــجــلــســات 
المنطقة  فـــي  -يــــاس  ــيـــة  اإلبـــداعـ
twofour54 قبل  الحرة  اإلعالمية 
في   CNN استديو  إلى  اصطحابهم 
للتعرف على عمليات   twofour54
اإلنتاج والبث المباشر في برنامجها 

الشهير.
ــت أنـــــدرســـــون: »يـــبـــدي  ــ ــال ــ  وق
ما  حول  كبيراً  حماساً  المشاركون 

العام.  هذا  لهم  األكاديمية  ستقدمه 
الذي  بالنجاح  للغاية  سعداء  نحن 
حققته أكاديمية CNN أبوظبي في 
دورتها األولى التي أسهمت في توفير 
والتي  المهنية،  الفرص  من  العديد 
يسعني  ال  بعضها.   CNN أطلقت 

المجموعة  هــذه  لتوجيه  االنــتــظــار 
الـــجـــديـــدة مـــن الـــطـــالب ومــعــرفــة 
إكمالهم  بعد  تحقيقه  يمكنهم  مــا 
إشــراف  تحت  التدريبي  للبرنامج 
وقد  المتخصص«.  وفريقها   CNN
تم اختيار المجموعة الثانية المكونة 

مــن 30 طــالــبــاً مــن بــيــن أكــثــر من 
 CNN أكاديمية  إلى  متقدماً   150
المجموعة  هــذه  وتتألف  أبوظبي. 
ــرأة وســبــعــة رجـــال من  ــ 23 ام ــن  م
ذلك  في  بما  مختلفة،  جنسية   12
مع  ونيجيريا،  وكينيا  والهند  مصر 
انــتــســاب 16 طــالــبــاً مــن اإلمـــارات 
المختبر  وفر  كما  المتحدة.  العربية 
المواهب  تنمية  لمبادرات  اإلبداعي 
الدعم  الــعــربــي،  الفيلم  واســتــوديــو 
هذا  الطلبات  تقديم  لعمليات  كافة 
ــدورة بـــورش عمل  ــ ــعــام. بـــدأت ال ال
القصص  روايــة  حــول  حية  تفاعلية 
أخبار  في  اإليكولوجي  النظام  في 
ويتضمن  البرامج.  إنتاج  وفن  اليوم 
مواضيع  عشرة  التعليمي  البرنامج 
حضورية  تدريبية  ودورات  أساسية 
ــة إلــى  ــاإلضــاف ــر اإلنــتــرنــت، ب وعــب
باللغتين  تتوافر  الطلب  عند  دورات 

والعربية.  اإلنجليزية 

انعقاد االجتماع السنوي للعاملين في 
مجال إعادة الروابط العائلية بدول التعاون

دبي )وام(

الهالل  هيئة  مع  بالتعاون  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عقدت 
األحمر اإلماراتي، أمس في دبي، االجتماع السنوي اإلقليمي للعاملين 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  العائلية  الروابط  إعادة  مجال  في 
العربية، وذلك لتعزيز التعاون اإلنساني في منطقة الخليج، من خالل 
التواصل وتنسيق األولويات والعمل على تسريع المساعدات للمحتاجين 
الممارسات  أفضل  مناقشة  إلى  باإلضافة  الخدمات،  هذه  وتحسين 

المتبعة في هذا المجال.
وجرى خالل االجتماع - الذي ضم الجمعيات الوطنية لدول مجلس 
الجمعيات  أنشطة  عــرض   - يومين  لمدة  ويستمر  الخليجي  التعاون 
الروابط  إعادة  استراتيجية  مناقشة  إلى  باإلضافة  المشاركة،  الوطنية 
عالمية  شبكة  إنشاء  في  المساهمة  وكذلك  بياناتهم،  وحماية  العائلية 
أو  أفراد األسر باستخدام اإلنترنت  للبحث عن احتياجاتهم ولّم شمل 
الرسائل الخطية، وغيرها من شبكات التواصل المتاحة، للحصول على 
توضيح حول مصير األقرباء المفقودين، وتقديم الدعم والتفهم لتخطي 

محنة اختفاء أحدهم.
للمساعدات  العام  األمين  نائب  المنصوري،  مبارك  راشــد  ورحــب 
بلدهم  في  بالمشاركين  اإلمــاراتــي،  األحمر  الهالل  هيئة  في  المحلية 
بآليات  االرتقاء  أجل  من  المستمرة  جهودهم  مثمناً  اإلمــارات،  الثاني 

العمل اإلنساني بصورة عامة.

المشاركون في البرنامج )من المصدر(

منى المري:
انطالقة جديدة

ينطلق 25 أكتوبر بدبي

»الشرق األوسط الزراعي« يناقش سبل تحقيق األمن الغذائي يف املنطقة 

دبي )االتحاد(

األوســط  الــشــرق  معرض  ينعقد   
التغير  وزارة  رعاية  تحت  الزراعي 
سبل  لمناقشة  والــبــيــئــة  الــمــنــاخــي 
الشرق  في  الغذائي  األمــن  تحقيق 
 25 فــي  أفريقيا  وشــمــال  األوســـط 
الــجــاري، ويــحــضــر محمد  أكــتــوبــر 
المساعد  الوكيل  األمــيــري  موسى 
وزارة  فــي  الــغــذائــي  التنوع  لقطاع 
افتتاح  والبيئة حفل  المناخي  التغير 
يجمع  ــذي  ــ ال ــجــاري  ــت ال الــمــعــرض 
مجال  فــي  والمبتكرين  الــمــزوديــن 
المائية  ــاء  األحــي وتــربــيــة  ــة  ــزراع ال

محلياً ودولياً.
عن  العام  هــذا  المعرض  وكشف 
تعاونه مع »نيوم« بوصفه شريكاً في 

ــن.  ــي آمـ ــذائـ تــحــقــيــق مــســتــقــبــل غـ
ــغــذاء فــي »نــيــوم«  ويــهــدف قــطــاع ال
الحديثة  االبــتــكــارات  توظيف  ــى  إل
على  المحافظة  مع  الغذاء  لتأمين 
األمن  ضمان  إلى  إضافة  الكوكب، 
وتتيح  القادمة.  لألجيال  الغذائي 
الشراكة الجديدة الفرصة أمام زوار 
قطاع  رؤيــة  على  للتعرف  المعرض 
الغذاء في نيوم ومبادراته المختلفة 
التكنولوجيا  تلعبه  الذي  الدور  حول 

أنظمة  في  كبير  تحول  إحــداث  في 
العالمية. الغذاء 

من  أكثر  المعرض  فــي  ويــشــارك 
المحليين  المختصين  مــن   4000
ــمــيــيــن لـــعـــرض الــمــنــتــجــات  ــعــال وال
االعتماد  لتحقيق  الهادفة  والحلول 
ــتــاج الــغــذاء.  ــي فــي مــجــال إن ــذات ال
منذ  انطلق  الذي  المعرض  ويستمّر 
أكتوبر  و26   25 يــومــي  عــامــاً   13
العالمي  الــتــجــاري  ــي  دب مــركــز  فــي 
بــالــتــزامــن مــع الــمــعــرض الــتــجــاري 
ثالث  جانب  إلى  الحيوانية،  للثروة 
فعاليات رئيسة أخرى، وهي معرض 
ومعرض  الــمــائــيــة،  ــاء  األحــي تربية 
للمنتجات  الزراعي  األوسط  الشرق 
األوسط  الشرق  ومعرض  الطازجة، 

للبستنة الذي أطلق مؤخراً.

األمن الغذائي
يتضمن معرض الشرق األوسط للبستنة مساحة مخصصة للعرض ومؤمترًا، وُيعد الفعالية 

األولى من نوعها يف مجال الزراعة العمودية يف الشرق األوسط، ويتطرق إلى التحديات 
اخلطيرة التي يواجهها القطاع نتيجة الطبيعة الصعبة لألرض، إضافة إلى التقنيات واآلليات 

التي تسهم يف تطوير أساليب الزراعة.
وقال برنت كروسبي، مدير معرض الشرق األوسط الزراعي: »أصبح حتقيق األمن الغذائي حاجة 

ملحة أكثر من أي وقت مضى يف ظل تغير املناخ وتوقف عمليات التوريد نتيجة عدم االستقرار 
السياسي الدولي«.

وأضاف: »أصبحت استدامة إنتاج األغذية جزءًا أساسيًا من برامج األعمال الوطنية يف جميع 
دول الشرق األوسط وأفريقيا، حيث تسعى احلكومات واجلهات الفاعلة يف القطاع وصانعي 

السياسات لتوظيف النماذج املالية والتكنولوجية اجلديدة إضافة إلى تخصيص االستثمارات 
الداخلية لتحقيق تلك االستدامة. ويسلط معرض الشرق األوسط الزراعي لهذا العام الضوء 

على منظومة القطاع بأكملها ومجاالته املتعددة، حيث يشهد عرض أحدث االبتكارات وتقدمي 
اخلبراء آرائهم القيمة حول مستقبل اإلنتاج الغذائي والزراعي«.

كما تضم قائمة اجلهات الراعية للمعرض الظاهرة، الشركة الرائدة عامليًا يف مجال حلول الغذاء 
املبتكرة وسالسل التوريد احمُلّسنة ومقرها أبوظبي؛ وكالتيفيتد الكندية، شركة الوساطة 

املشهورة عامليًا يف مجال تكنولوجيا الزراعة والتي متتلك خبرات كبيرة يف تكنولوجيا الزراعة 
الداخلية. ويغطي املعرض واملؤمتر مجموعًة من املواضيع الرئيسية، مثل أحدث االبتكارات 

والتقنيات والزراعة يف البيئات اخلاضعة للرقابة وعلم البذور، وفرص االستثمار يف املنطقة 
وتأثير مراكز تقنيات الغذاء يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومستقبل األمن الغذائي.

المعرض يجمع الجهات 
المعنية من القطاعين 
الخاص والعام في دبي 
لبناء مستقبل آمن للغذاء



أبوظبي )االتحاد(

 نشرت جامعة أبوظبي نحو 2125 ورقة 
بحثية علمية مؤثرة على مؤشر »سكوبس«، 
المتخصصة  العالمية  البيانات  قــاعــدة 
وأكبر  المرموقة،  العلمية  األبــحــاث  في 
قاعدة بيانات لملخصات البحوث العلمية 
المحكمة، ونجح أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة أبوظبي خالل السنوات األخيرة في 
الحصول على 11 براءة اختراع إلبداعاتهم 
الفكرية وأبحاثهم التعاونية مع نخبة من 
أبرز الباحثين على مستوى العالم. وتعكس 
هذه البراءات الجهود التي تبذلها الجامعة 
لالرتقاء بالمنظومة البحثية في أبوظبي، 
وتقدم حلوالً مبتكرة لدعم تطوير اقتصاد 
المعرفة في مجاالت رئيسية، مثل الطاقة 
االصطناعي  الــذكــاء  وتطبيق  المتجددة 
والحوسبة  الطبي  التشخيص  لتحسين 
الكمية وتطبيق تكنولوجيا »النانو« لتنقية 

المياه.
وتماشياً مع التزامها بدعم رؤية أبوظبي 
لإلمارة  الرائدة  المكانة  وتعزيز   ،2030
على المؤشرات التنافسية العالمية، تلتزم 

الكامل  الــدعــم  بتقديم  أبوظبي  جامعة 
مــن خالل  ــي  ــدول ال األكــاديــمــي  للقطاع 
اعتماد أعلى معايير البحث واالبتكار. كما 
تحرص جامعة أبوظبي على توفير الدعم 
والدولية،  الوطنية  التنافسية  للبحوث 
والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  وتمكين 
قّيمة  علمية  ــات  دراسـ ونشر  إجـــراء  من 
العالمية،  والتوجهات  االحتياجات  تواكب 
إذ تولي الجامعة الموضوعات المرتبطة 
أولوية  والــدولــيــة  الوطنية  بالمجتمعات 
رئيسية في جهودها البحثية، كما تحرص 
على دعم جهود الباحثين في مجال ابتكار 
على  القائمة  الحلول  وإيــجــاد  المعارف 

األبحاث.
ويُعد التعلم القائم على األدلة البحثية 
محوراً مهماً من فلسفة التعليم في جامعة 

المستقبلية  المهارات  لتطوير  أبوظبي 
وواعد  والمساهمة في خلق جيل جديد 
من الباحثين والمبتكرين ورجال األعمال، 
اإلطــار  هــذا  في  الجامعة  تستضيف  إذ 
المسابقة البحثية األكبر واألسرع نمواً في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
كما تفخر الجامعة بنشرها لـ 2125 ورقة 
بحثية علمية مؤثرة على مؤشر »سكوبس«، 
المتخصصة  العالمية  البيانات  قــاعــدة 
وأكبر  المرموقة،  العلمية  األبــحــاث  في 
قاعدة بيانات لملخصات البحوث العلمية 
هيئة  أعــضــاء  ســاهــم  وقـــد  المحكمة، 
كليات  يمثلون  الذين  والطلبة  التدريس 
الجامعة الخمس في هذه األبحاث التي 

تناولت مجاالت مبتكرة، مثل مالبس تبريد 
الجسم وإجراءات السالمة.

وقد أسهمت النجاحات البحثية التي 
في  كبيٍر  بدوٍر  أبوظبي  جامعة  حققتها 
تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة 
العربية  اإلمـــارات  ــة  دول مستوى  على 
نجحت  وقـــد  والــمــنــطــقــة،  الــمــتــحــدة 
الــجــامــعــة فـــي تــحــقــيــق ســجــل حــافــل 
العلمية على مستوى  التعاونية  بالجهود 
العالم، وحصدت إشادات واسعة جراء 
ــاون مــع نــخــبــة مــن الــمــؤســســات  ــع ــت ال
موناش  جامعة  مثل  الــرائــدة،  الدولية 
وجامعة  ريدنغ  وجامعة  رايس  وجامعة 
ــيــة تــريــنــيــتــي في  واليــــة أريـــزونـــا وكــل
جامعة دبلن وجامعة تورنتو وكلية دبلن 
الجهود  هذه  أسهمت  حيث  الجامعية، 

في تزويد طلبة جامعة أبوظبي بفرص 
مع  المعرفية  الخبرات  لتبادل  مميزة 
والطلبة  التربويين  الخبراء  من  نخبة 
من  واسعة  مجموعة  ضمن  الدوليين 

التعليمية. التخصصات 
وبهذه المناسبة، قال البروفيسور وقار 
»نلتزم في  أحمد، مدير جامعة أبوظبي: 
التعليم  معايير  بأعلى  أبوظبي  جامعة 
والبحث العلمي، ونؤكد حرصنا على تزويد 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بمنظومة 
حلول  تطوير  من  تمكنهم  شاملة  بحثية 
لقد  المستقبل.  لمواجهة تحديات  فعالة 
دعم  باستقطاب  أبوظبي  جامعة  نجحت 
عالمي من جهات بحثية عالمية متميزة 
هيئة  وأعضاء  الطلبة  تمكين  على  تعمل 
التدريس ورفدهم بفرص هامة ستساهم 
مسيرتهم  وتعزيز  مهاراتهم  صقل  فــي 
تشجيع  على  حريصون  ونحن  العلمية. 
طالبنا على مواصلة طموحاتهم البحثية، 
الشركاء  إليجاد  بجد  نعمل  فإننا  ولهذا 
الذين يشاركوننا رؤيتنا الطموحة، ونتطلع 
لدعم الشباب الستثمار طاقاتهم وتوسيع 

آفاق قدراتهم«.
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بالتعاون مع »الداخلية« 

»محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية« 

تنظم برنامجـــًا لنشر التســــامــح

أبوظبي )االتحاد(

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، برنامجاً تدريبياً لنشر 
ثقافة التسامح بالتعاون مع وزارة الداخلية، شارك فيه عدد من منتسبي 
الوزارة، وذلك ضمن مبادرات الجامعة لتعزيز ونشر ثقافة التسامح بين 
دولة  عليها  قامت  التي  والقيم  للمبادئ  تجسيداً  كافة،  المجتمع  أفراد 

اإلمارات.
واستهدف البرنامج التدريبي الذي تم افتتاحه بحضور معالي الدكتور 
زايد  بن  محمد  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس  المزروعي  مسلم  حمدان 
للعلوم اإلنسانية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي -الوكيل المساعد 
للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية- تعزيز قدرات المشاركين 
للمساهمة في نشر ثقافة السالم، والتسلح بالمعرفة والقيم والمهارات 
في هذا الصدد، إلى جانب تعزيز الوئام العالمي والعدالة االجتماعية، 
تضمن  التي  التنفيذية  واللوائح  والتشريعات  السياسات  وفــق  وذلــك 

استدامة التسامح.
التسامح،  مهارات  تنمية  بهدف  يأتي  البرنامج  أن  المزروعي  وأكــد 
مع  التعامل  على  القدرة  تطوير  جانب  إلى  الثقافية،  المرونة  وتعزيز 
مختلف الثقافات وتقبل االختالفات، وبناء جسور التعاون مع المجتمعات 
برامجها  خــالل  من  دائماً  تسعى  الجامعة  أن  إلــى  مشيراً  المختلفة، 
المبادئ  هذه  لترسيخ  والثقافية  الفكرية  أنشطتها  العلمية  ومساقاتها 

التي جعلت اإلمارات واحة للتسامح.
من جانبه، أكد الشامسي أهمية إعداد وتأهيل المنتسبين وتدريبهم 
الذي  البرنامج  القائمين على هذا  بجهود  كافة، مشيداً  المجاالت  في 
تجارب  استعراض  خالل  من  المعرفة  ونقل  القيم  تعزيز  على  سيعمل 
التي  والقدرات  المهارات  من  المزيد  واكتساب  المختصين،  وخبرات 

ترسخ ثقافة التسامح والتعايش واألخوة اإلنسانية .

حمدان المزروعي وسالم الشامسي وكبار الحضور خالل البرنامج التدريبي )من المصدر(

»اللجنة الوطنية« تناقش تعزيز 
الصحة النفسية بالدولة

دبي )االتحاد(

استضافت وزارة الصحة ووقاية املجتمع يف ديوانها بدبي اجتماع اللجنة 
الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ مبادرات 

السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي تتعلق بتطوير وتوسيع نطاق خدمات 
الصحة النفسية الشاملة واملتكاملة، وترسيخ التعاون متعدد القطاعات بني 

اجلهات املعنية، مبا يسهم يف تعزيز الوقاية من االضطرابات النفسية بطرق 
مبتكرة، وتوظيف نظم املعلومات، وإجراء البحوث، لتعزيز دمج املرضى يف 

املجتمع وحتسني جودة حياتهم لتحقيق رفاه املجتمع. وحضر االجتماع 
الدكتور حسني عبد الرحمن الرند الوكيل املساعد لقطاع الصحة العامة رئيس 

اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالدولة، والدكتورة لبنى الشعالي 
مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة نائب رئيس اللجنة، 
مبشاركة ممثلني عن اجلهات الصحية والشركاء من القطاعات احلكومية 

واخلاصة. وافتتح الدكتور حسني الرند أعمال االجتماع ُمرحبًا بأعضاء اللجنة 
واستعرض ما مت إجنازه على صعيد تعزيز الصحة النفسية، مؤكدًا أهمية دور 
اللجنة واملهام احليوية التي تقع على عاتقها، والتي تشمل حزمة من املبادرات 

الهادفة لتحقيق منوذج مبتكر ومستدام وقابل للتطوير للرعاية الصحية 
النفسية، ووضع السياسات التي من شأنها إحداث تغيير وفق رؤية مستقبلية 

حتقق إرساء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

تسليم عبدهللا آل حامد جائزة »المفتاح الذهبي«

»صحة أبوظبي« عضوًا يف اتحاد املستشفيات العربية

أبوظبي )االتحاد(

انضمت دائرة الصحة - أبوظبي إلى 
العربية،  المستشفيات  اتحاد  عضوية 
الربحية  وغير  المستقلة  المؤسسة 
التي تخدم النظم الصحية في المنطقة 
العربية، جاء ذلك خالل زيارة قام بها 
وفد من االتحاد إلى أبوظبي لالطالع 
على تجربة اإلمارة في قطاع الرعاية 

الصحية. 
ــداهلل  ــي عــب ــال ــع وجـــــرى تــســلــيــم م
دائـــرة  رئــيــس  حــامــد،  آل  ــن محمد  ب
»المفتاح  جائزة  أبوظبي،   - الصحة 
الذهبي«، أعلى جوائز الشرف التحاد 
لجهوده  تقديراً  العربية  المستشفيات 
المتميزة في االرتقاء بمنظومة الرعاية 
إعالن  تم  كما  أبوظبي،  في  الصحية 
المدير  الزعابي،  انضمام هند مبارك 
الــرعــايــة  مــنــشــآت  لــقــطــاع  التنفيذي 
الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي 
اتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  عــضــويــة  إلـــى 

المستشفيات العربية.
ــاد  ــحـ ــدت زيـــــــــارة وفــــــد اتـ ــ ــهـ ــ وشـ
أبوظبي،  إلــى  العربية  المستشفيات 
الذي ضم كاًل من البروفيسور الدكتور 
تــوفــيــق خــوجــة، أمــيــن عـــام االتــحــاد، 

اتحاد  رئيس  عــالمــة،  ــادي  ف والنائب 
والــمــديــرة  الــعــربــيــة،  المستشفيات 
بويز،  يمين  أليس  لالتحاد  التنفيذية 
المجلس  عضو  الحاج،  علي  والدكتور 
ميدانية  جولة  االتحاد،  في  التنفيذي 
الصحية،  المنشآت  من  عــدداً  شملت 
بما في ذلك مستشفى كليفالند كلينك 
الــشــيــخ شخبوط  أبــوظــبــي، ومــديــنــة 
على  الــوفــد  خاللها  واطــلــع  الطبية، 
الرائدة  والبرامج  المشروعات  ــرز  أب
في اإلمارة، بما في ذلك منصة تبادل 
برامج  »ملفي«،  الصحية  المعلومات 
أبوظبي  بــرنــامــج  الــرقــمــيــة،  الــصــحــة 
»مؤشر«،  الصحية  الخدمات  لجودة 

برامج السياحة العالجية، بهدف تبادل 
من الخبرات، وبحث الفرص التطويرية 
التي تعزز قدرات نظم الرعاية الصحية 

في العالم العربي.
آل  بن محمد  عبداهلل  معالي  وقــال 
حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: 
»سعداء باالنضمام إلى عضوية اتحاد 
واســتــعــراض  العربية  المستشفيات 
الرعاية  في  المتميزة  أبوظبي  تجربة 
تطويرها  مــن  تمكّنا  الــتــي  الصحية 
ودعــم  توجيهات  ظــل  فــي  وتقديمها 
صحة  وضعت  التي  الرشيدة  القيادة 
قائمة  المجتمعات على رأس  وسالمة 
سبل  توطيد  إلى  متطلعين  األولويات، 
التعاون التي تجمعنا باالتحاد وأعضائه 
الــرعــايــة  بــقــطــاعــات  ــاً  ــدم ق للمضي 
الصحية في المنطقة ومواصلة ترسيخ 
مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في 

المجال«.
الزعابي  »هند  حامد:  آل  وأضــاف 
اإلماراتية  للمرأة  متميز  ومثال  نموذج 
على  أكــدت  التي  والناجحة  الطموحة 
تؤديه في مسيرة  الــذي  الكبير  الــدور 
اإلمـــارات  ــة  دول تشهدها  التي  النماء 
العربية المتحدة. أهنئ الزعابي متمنياً 

لها المزيد من التقدم والنجاح«.

هند الزعابي نموذج 
للمرأة اإلماراتية 

الطموحة والناجحة 
 

عبدهللا آل حامد

حصدت 11 براءة اختراع

جامعة أبوظبي تنشر 2125 ورقة بحثية علمية موثقة 

جانب من االجتماع  )من المصدر(

هند الزعابي

يعفــي كبـــــار السن من إيجار 
المحالت في سوق العرصة

أكد أهمية اإلحصاء في عمل الدراسات وإصدار القرارات

حاكم الشارقة 

سيتم  ــه  أن عــن  القصير  وكــشــف 
الصيانة  أعمال  كافة  من  االنتهاء 
والديكور بالتعاون مع هيئة الشارقة 
الحالي،  العام  نهاية  بحلول  لآلثار 
ــر جميع  وتــطــوي فــتــح  يــشــمــل  بــمــا 
ــســوق لــتــكــون األعــمــال  ــداخــل ال م
إلى  الفتاً  متكاملة،  تجربة  المنفذة 
ومن  االقتصادية،  التنمية  دائرة  أن 
التنفيذي،  للمجلس  توجيه  خــالل 
بإلغاء كافة رسوم الترخيص  أمرت 

المحالت. لهذه  التجاري 
السمو  ــد صــاحــب  أك ذلـــك،  ــى  إل
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي، 
القصوى  األهمية  الشارقة،  حاكم 
ــارة،  ــ ــاء فـــي اإلمـ ــصـ لــعــمــلــيــة اإلحـ
التواصل  على  سموه  تساعد  ألنها 
أن  ســمــوه  وأضـــاف  المجتمع،  مــع 
سموه  يــســاعــد  المقبل  اإلحــصــاء 
يطبقها  التي  الدراسات  عمل  على 
ــتــي تــتــحــول إلــى  عــلــى الـــواقـــع، وال

وتمويالت ومشروعات. قرارات 
الــســمــو حاكم  وأوضــــح صــاحــب 
عبر  هاتفية  مداخلة  في  الشارقة، 
الــذي  المباشر«،  »الــخــط  برنامج 
وتلفزيون  إذاعـــة  أثــيــر  عــبــر  يــبــث 
التنفيذي  المجلس  بأن  الشارقة، 
وأن  كــافــة،  الــشــارقــة  ــر  دوائـ يمثل 
المراقب  هو  االستشاري  المجلس 
ــلـــى قـــــرارات  عــلــى الــــدوائــــر وعـ
ــون  الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي، وأنـــا أك

. بينهما

على  سيعمل  أنه  سموه  وأضــاف 
الضواحي  لمجالس  التشريع  تغيير 
المجتمع  أصــوات  لسماع  والقرى، 
تصحيح  أول  ــذا  وهـ ومــطــالــبــاتــه، 
ــتــركــيــبــة اإلداريــــــــة فـــي إمــــارة  ــل ل
الشارقة، وكل بلدية تُكّون مجتمعاً، 

كأنها  واحـــدة  كــل  أضــع  اآلن  وأنـــا 
الخدمات. لكل  تحتاج 

ــســمــو حــاكــم  ــع صـــاحـــب ال ــابـ وتـ
لها وحدة  الشارقة: اآلن كل مدينة 
أنه  ــى  إل ســمــوه،  مــشــيــراً  مجتمع، 
وفرجته،  فسحته  يكون  أن  يحاول 
في  مــواطــن  كــل  مــع  يتعامل  ــه  وأنـ
وضع  في  تجعله  معاملة  المجتمع، 
صحي آمن، ودخله متوفر ال يحتاج 
أحد  إلى  اليد  يمد  وال  إعانة  إلى 

أبداً.
وقال سموه: »هذه األمور إن شاء 
ونخطط  نجتهد  ألنــنــا  سهلة  اهلل 
هو  التنفيذي  المجلس  وممثل  لها، 
من  يأتيه  ما  على  بناًء  يقرر  الذي 
والبلديات،  االستشاري  المجلس 

العملية واضحة«. تكون  وبهذا 
وأكـــــد صـــاحـــب الــســمــو حــاكــم 
الــســاعــة  يستيقظ  أنـــه  ــشــارقــة  ال
3:30 فجراً، وال يسهر وال يستخدم 
الُملهيات، وأضاف سموه أن الناس 
ــريــد مــنــا الــشــيــخ؟  ــســأل: مـــاذا ي ت
ــان بــاهلل  ــمـ ــد مــنــك اإليـ ــ ــول أري ــ أق
األولى،  بالدرجة  بعبادته  وااللتزام 
ثـــم االلـــتـــزام بــقــيــمــك اإلنــســانــيــة 
والحفاظ  موروثك  على  والحفاظ 

الملوثات. على ترابك من 
المطالب  هــذه  أن  ســمــوه  وأكـــد 
لــيــســت فــقــط مــطــالــب ســمــوه، بل 
مع  تكون  أن  ويجب  الدين،  مطالب 
اهلل عز وجل، وإن كنت كذلك فإن 

اهلل سيكون معك.

الشارقة )وام(

 وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو 

المجلس األعلى حاكم الشارقة 

بإعفاء أصحاب المحالت من كبار 

السن المواطنين في سوق العرصة 

من اإليجارات وسرعة إنجاز صيانتها 

وتلبية احتياجاتهم كافة. وأوضح 

أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي 

باإلنابة لهيئة الشارقة لالستثمار 

والتطوير »شروق«، في مداخلة 

هاتفية عبر برنامج »الخط المباشر« 

الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون 

الشارقة، بأن »شروق« تكفلت 

بالتصاميم الداخلية والديكورات 

لمحالت المسنين المواطنين، وهي 

10 محالت وكافة احتياجاتهم، 

بما فيها توفير البضائع وترتيب 

المحالت وتوسعتها وتعديلها 

الستيعاب أكبر عدد ممكن من 

الزوار والعمالء حتى يتمكنوا من 

استئناف أعمالهم فورًا وبكل يسر 

وسهولة، وسيتم التواصل معهم 

للتأكد من حسن سير أعمالهم 

وتلبية كافة متطلباتهم.

 توفير البضائع وترتيب 
المحالت وتوسعتها 

وتعديلها الستيعاب أكبر 
عدد ممكن من الزوار

 

 تغيير التشريع لمجالس 
الضواحي والقرى  

لسماع أصوات المجتمع 
ومطالباته
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انطالق الدورة األولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور 15 أكتوبر

أبوظبي )وام(

من  ــى  األولـ الـــدورة  فعاليات  تنطلق 
أكتوبر   15 للتمور  ليوا  ومــزاد  مهرجان 
ــايـــة سمو  ــحــت رعـ ت ــاري، وذلــــك  ــجــ ــ ال
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ 
لجنة  وتعلن  الظفرة.  الحاكم في منطقة 
الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة 
والــتــراثــيــة فــي أبــوظــبــي الــيــوم، خــال 
مؤتمر صحفي تفاصيل المهرجان الذي 
24 أكتوبر الجاري  تستمر فعالياته حتى 

الظفرة. بمنطقة  ليوا  في مدينة 
الفعاليات  إطــار  في  المهرجان  ويأتي 
تقام  التي  والزراعية  التراثية  واألنشطة 
الظفرة  ومنطقة  عامة  الدولة  أرض  على 
اإلمــاراتــي  الــتــراث  إبـــراز  بهدف  خاصة 
وتعزيز  المحلية،  المنتجات  كافة  ودعــم 

منظومة األمن الغذائي للدولة.
للتمور  ليوا  ومـــزاد  مهرجان  ويجسد 
المهرجانات  إدارة  لجنة  استراتيجية 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي التي 
وفعالياتها  ومهرجاناتها  برامجها  تستلهم 

ــه الــشــيــخ زايـــد بن  مــن فــكــر الــمــغــفــور ل
في  ثـــراه«  اهلل  »طيب  نهيان  آل  سلطان 
العريق  اإلماراتي  التراث  على  المحافظة 

واستمراريته، وبخاصة شجرة النخيل.

سلسلة  ضمن  المهرجان  تنظيم  ويأتي 
من المهرجانات والفعاليات التي تنظمها 
إلى  الــرامــيــة  خططها  إطــار  فــي  اللجنة 
ــارة أبــوظــبــي عاصمة  ــ تــعــزيــز مــكــانــة إم
والبرامج  التراثية  للمهرجانات  حاضنة 
في  كبيراً  دوراً  لعبت  والــتــي  الثقافية، 
دول  مختلف  إلى  األصيل  التراث  إيصال 
العالم، إلى جانب الدور المهم الذي تؤديه 
تلك الفعاليات في تنشيط حركة السياحة 
مختلف  من  الــزوار  واستقطاب  الداخلية 

دول العالم.

تعزيز مكانة أبوظبي 
عاصمة حاضنة 

للمهرجانات التراثية 
والبرامج الثقافية

تحت شعار »استدامة وتراث.. بروٍح ُمتجّددة«

تكريم الداعمني والفائزين يف »أبوظبي للصيد والفروسية 2022«

أبوظبي )االتحاد(

المنصوري،  علي  ماجد  معالي  كــرم 
لمعرض  الُمنّظمة  الُعليا  اللجنة  رئيس 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، 
اإلمـــارات،  صقاري  لنادي  العام  األمين 
ـــ)19(،  الـ دورتـــه  فــي  للحدث  الداعمين 
المعرض  ُمسابقات  للفائزين في  إضافة 
في  عــرض  منّصات  وأفضل  المختلفة، 

القطاعات كافة.
 وأقيم حفل التكريم مساء أمس األول 
مع اختتام فعاليات المعرض الذي نّظمه 
نادي صقاري اإلمارات خال الفترة من 
مركز  في  أكتوبر   2 ولغاية  سبتمبر   26
شعار  تحت  للمعارض،  الوطني  أبوظبي 
ــتــجــّددة«،  ــروٍح ُم ــ ــراث.. ب ــ »اســتــدامــة وتـ
صعيد  على  تاريخية  قياسية  وبُمشاركة 
والمساحة  والــــدول  الــشــركــات  ــداد  ــ أع
بما  العارضين،  مبيعات  وحجم  والــزوار 
نوعها  من  الفريدة  الــمــزادات  ذلــك  في 
شارك  حيث  والخيول،  واإلبــل  للصقور 
 900 على  يزيد  ما   )2022 )أبوظبي  في 
عارض وعامة تجارية من 58 دولة، على 
مساحة تجاوزت 60 ألف متر مربع، مع 
وورشة عمل،  حّياً  نشاطاً   150 أكثر من 

وعروض وفعاليات شّيقة.
وشارك في تكريم الداعمين والعارضين 
الُمتخصصة  الُمسابقات  في  والفائزين 
للمعرض، عمر فؤاد أحمد، مدير معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عضو 
المشاريع  مدير  الُمنظمة،  العليا  اللجنة 
في نادي صقاري اإلمــارات. كما تّم في 
التذكارية  الصور  التقاط  الحفل  نهاية 
لفريق إدارة المعرض في دورته األخيرة 

)أبوظبي 2022(.
وأقيمت الدورة الـ 19 بتنظيم من نادي 
من  رسمية  وبرعاية  اإلمـــارات،  صقاري 
الدولي  الصندوق  أبوظبي،  البيئة-  هيئة 
أبوظبي  مركز  الحبارى،  على  للحفاظ 
الحدث،  أقيم  حيث  للمعارض  الوطني 
الدولية،  كاراكال  شركة  القطاع  وراعــي 

للعقارات،  »كيو«  شركة  الفضي  الراعي 
من  كــل  ــزوار  ــ ال تجربة  تعزيز  ــاء  وشــرك
للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  أكاديمية 
ــس لــلــُمــعــّدات  ــوالري الــنــســائــيــة، شــركــة ب
ومجموعة  الــُمــتــخــّصــصــة،  الــريــاضــيــة 
العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من 
شركة »سمارت ديزاين« وشركة »الخيمة 
الــســيــارات  صناعة  وشــريــك  الملكية«، 
»إيه أر بي اإلمــارات«، وبدعم من شرطة 
تجارة  وغرفة  الداخلية  ووزارة  أبوظبي 
اإلمارات،  تراث  ونادي  أبوظبي  وصناعة 

وشريك السفر الرسمي طيران االتحاد.

التراثي والثقافي والبيئي الرائد 
المنصوري،  ماجد علي  معالي  وأكد 
من  األكــبــر  يُعتبر  الــذي  المعرض  أّن 
ــط  األوسـ الــشــرق  منطقة  فــي  نــوعــه 
تطوير  ثقة  بــكــّل  ــواصــل  يُ وأفــريــقــيــا، 
دوره  مــع  تماشياً  ومشاريعه  خططه 
في  الرائد  والبيئي  والثقافي  التراثي 
يُشّكله  ومــا  الُمستدام،  الصيد  تعزيز 
في الوقت ذاته من فرصة سنوية ثمينة 
للشركات اإلماراتية واإلقليمية والدولية 
بهدف اكتشاف الفرص التجارية القوية 

.. وخالل تكريم شركة تسليحالُمتاحة لها انطاقاً من أبوظبي.

ماجد المنصوري خالل تكريم أحد الفائزين

.. وخالل تكريم مجلس أبوظبي الرياضي

ماجد المنصوري خالل تكريم الفائز بمزاينة السلوقي )من المصدر(

الصيد المستدام
قال ماجد املنصوري، رئيس اللجنة 

الُعليا امُلنّظمة للمعرض: ما كان لهذا 
النجاح غير املسبوق الذي أجنزه 

املعرض الدولي للصيد والفروسية 
يف عامه العشرين )أبوظبي 2022(، 

ليتحقق لوال احلرص البالغ ألصحاب 
السمو الشيوخ على تعزيز الصيد 

امُلستدام، واحملافظة على ركائز 
التراث العربي األصيل، ُمتوّجهًا 

بخالص الشكر والتقدير واالعتزاز 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، لدعم سموه الالمحدود ملعرض 
أبوظبي للصيد وللفعاليات التراثية 
كافة، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة، رئيس نادي صقاري اإلمارات، 

لتوجيهات سموه وُمتابعته الدائمة 
لكّل ما ُيساهم يف تعزيز مكانة هذا 

احلدث التراثي الكبير، وتطّوره عامًا 
بعد آخر.

وأعرب معاليه عن سعادته مبا 
حققته الدورة التاسعة عشرة من 

إجنازات متعددة وُمشاركة قياسية 
فاقت التوقعات، وما شهدته من برامج 
حافلة بالفعاليات والعروض والندوات 
جنحت يف استقطاب جمهور عريض. 
وتقّدم بالشكر للُمشاركني يف املعرض 

من داخل وخارج دولة اإلمارات، من 
الشركات والعارضني والرعاة ورجال 

األعمال والزوار من مختلف أنحاء 
العالم، وجلميع ممثلي وسائل اإلعالم.

وقال رئيس اللجنة العليا امُلنّظمة 
»لقد زادنا اإلقبال املتواصل على 

املعرض إصرارًا وجهدًا للعمل على 
تكثيف كل اجلهود املمكنة لالستمرار 

على طريق النجاح والتفوق يف تنظيم 
هذا احلدث لُيتابع منوه عامًا بعد 

آخر، حيث يزداد عدد العارضني 
احملليني واإلقليميني والدوليني 

أكثر من أي وقت مضى، فضاًل عن 
احلضور امُلتزايد الذي ُيسّجله الزوار، 
واالهتمام اإلعالمي العربي والدولي 

الكبير«.

المعرض األكبر من نوعه 
وُيواصل تطوير خططه 

ومشاريعه 

ماجد علي المنصوري

ــة قـــيـــاســـيـــة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــ ــة وُم ــ ــي ــوعــ ــ إنـــــــجـــــــازات ن
ــات خــــــالل الــــــــــدورة الـــــــ19 ــعــ ــوقــ ــتــ ــ فــــاقــــت ال

تحت رعاية حمدان بن زايد 
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لزيادة الوعي البيئي بأهمية المنتجات القابلة إلعادة االستخدام

»معًا نحو الصفر«  حملة للحد من استهالك املواد البالستيكية

أبوظبي )االتحاد(

أبوظبي   - البيئة  هيئة  حـــددت   
لإلمارة  المستقبلية  رؤيتها  إطار  في 
هــدفــاً طــمــوحــاً طــويــل األمـــد بشأن 
الــمــواد  مــن  نــفــايــات  صــفــر  تحقيق 
الــبــاســتــيــكــيــة الــمــســتــخــدمــة لــمــرة 
كربونية،  انبعاثات  وصفر  واحـــدة، 
التنوع  على  يذكر  أثر  أي  ترك  دون 
حملتها  خال  من  وذلك  البيولوجي، 
نحو  »مــعــاً  ــدة  ــجــدي ال المجتمعية 
الصفر« التي تهدف إلى زيادة الوعي 
التقليل  أهمية  على  والتأكيد  البيئي، 
الباستيكية  الــمــواد  استخدام  مــن 

المستخدمة لمرة واحدة.
وقد بدأت »الهيئة« بتنفيذ العديد 
لتحقيق  اإليجابية  الــخــطــوات  مــن 
الصفر«،  نحو  »معاً  مــبــادرة  هــدف 
تنظيم  ــة  ــحــمــل ال ســتــشــمــل  ــث  حــي
تستهدف  التي  األنشطة  من  العديد 
والهيئات  المجتمع،  ــراد  أفـ كــافــة 
والخاصة،  الحكومية  والمؤسسات 
فضًا  والمطاعم،  التجزئة،  وتجار 
لفئة  مخصصة  أنشطة  تنفيذ  عن 
الشباب. ومن خال هذه األنشطة، 
مختلف  تشجيع  على  التركيز  سيتم 
ــحــول نــحــو  ــت ــل ــمــع ل ــمــجــت ــات ال ــئـ فـ
وصديقة  مستدامة  بدائل  استخدام 
لــلــبــيــئــة، مــثــل الــمــنــتــجــات الــقــابــلــة 
االعتماد  لتقليل  االستخدام  إلعادة 
عــلــى الـــمـــواد الــمــســتــخــدمــة لــمــرة 

النفايات. وتقليل  واحدة 
تستهدف الحملة الجهات الرئيسية 
التجزئة  تجار  تضم  والتي  المعنية، 
وشركات  بالتجزئة،  البيع  ومنافذ 
ومحات  والمطاعم  الطعام  توريد 
الهيئات  وكذلك  الصغيرة،  البقالة 
ــة ومـــؤســـســـات الــقــطــاع  ــحــكــومــي ال
وضع  على  حثهم  يتم  حيث  الخاص، 
استهاك  لتقليل  مــبــادرات  وتنفيذ 
المستخدمة  الباستيكية  ــمــواد  ال
عامة  تشجيع  يتم  كما  واحــدة.  لمرة 

الحملة  أهداف  تبني  على  الجمهور 
مجتمعهم  في  التوعية  رسائل  ونشر 
ومــحــيــطــهــم واعـــتـــمـــاد مــمــارســات 
جهود  لدعم  وذلــك  بيئياً،  مستدامة 
حملة  أهــداف  تحقيق  في  »الهيئة« 

»معاً نحو الصفر«.
وقــــد أطــلــقــت »الـــهـــيـــئـــة« حــمــلــة 
الصفر«،  نحو  »معاً  بعنوان  إعامية 
ــا عـــلـــى وســـائـــل  ــه ــصــات ــن تــغــطــي م
وسائل  وعبر  االجتماعي،  التواصل 
اإلعام، وتتضمن تنظيم ورش عمل، 
االفتراضية  األنشطة  من  والعديد 
وغــيــر االفــتــراضــيــة، بــاإلضــافــة إلى 
التوعية من خال شبكة المؤسسات 
الــخــضــراء، ومـــبـــادرات الــمــدارس 
تديرها  التي  المستدامة  والجامعات 

هيئة البيئة - أبوظبي.
ــال أحــمــد بـــاهـــارون، الــمــديــر  ــ وق
المعلومات  إدارة  لقطاع  التنفيذي 
بـ»الهيئة«:  البيئية  والتوعية  والعلوم 
األهــداف  لتحقيق  رؤيتنا  إطــار  »في 
نسعى  أبوظبي،  إلمــارة  المستدامة 
ابــتــكــار حــلــول طموحة  إلـــى  دائــمــاً 
تغيير حقيقي  وصعبة سعياً إلحداث 
وإيجابي. ومبادرة )معاً نحو الصفر(، 
إطــار  هــي  ــع،  األوســ سياقها  ضمن 
عمل نأمل من خاله تقليل استخدام 
المستخدمة  الباستيكية  ــمــواد  ال
ــفــايــات  ــن ــيــل ال ــقــل لـــمـــرة واحـــــدة وت
على  تأثير  وأي  الكربون،  وانبعاثات 

الطبيعية«. والموائل  األنواع 

الثروة  ولكنه  صعب،  اإلنسان  »بناء 
الحقيقية«.. حكمة خالدة استقيناها عن 
أبينا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.. ومع 
نشأتنا في إمــارات التسامح والمحبة، 
رسخت فينا روح التآخي والحرص على 
مصلحة اإلنسان واالستثمار فيه بغض 
النظر عن أصله أو انتماءاته ودون أي 

تحّيز.
للثبات  الثاقبة  النظرة  تلك  وتدعو 
على تقديم األولويات، فبقدر ما يحظى 
الحوار حول حقوق الفئات المستضعفة 
في الرعاية والتأهيل باهتمام بالغ لدى 
كل شخص حريص على أخيه اإلنسان، 
إال أن النظرة األشمل تتطلب القدر ذاته 
أن  بها  ويُقصد  والزخم،  المجهود  من 
يلي الترميم واإلصاح جهوداً متواصلة 
لتحويل الضحية إلى فرد منتج ذي دور 

في مجتمعه.

الــرعــايــة  وال شــك فــي أن مــرحــلــة 
األمور  الحقوق ووضع  ضرورية لصون 
في نصابها الصحيح بعد وقوع الضرر 
واالتجار  واإليـــذاء  العنف  على حــاالت 
بالبشر، إال أن تلك المرحلة وحدها ال 

تحقق نتائج مستدامة.
ما  وقــوع  إلى  عالمية  تقارير  وتشير 
يفوق ربع عدد ضحايا االتجار بالبشر 
جديد  مــن  الجريمة  تلك  شــبــاك  فــي 
ومنها على سبيل  في مناطق متفرقة، 
المثال تقرير أصدرته جامعة نوتنغهام 
جنوب  منطقة  بــأن  أفــاد   ،2021 عــام 
ــا سجلت حـــاالت إعـــادة  ــ شـــرق أوروبـ
اتجار بالبشر تصل إلى 29%، ما يثير 
الذي  التمكين  حجم  حــول  التساؤالت 
عدم  لضمان  الحاالت  تتلقاه  أن  يجب 

بقائها في دوامة االتجار بالبشر.
ــاط القطاع  ــ انــتــشــر فــي أوسـ ــد  وقـ
االجتماعي ما يعرف بالصدمة المتوالية 

تناقل  تعبر عــن  والــتــي  ــال،  األجــي بين 
ممارسات العنف األسري بأشكاله من 
اآلبـــاء إلــى األبــنــاء مع مــرور السنوات 
بأن  حديثة  دراســـة  ــادت  وأفـ والعقود، 
النساء الاتي  يعانين من توتر شديد 
 10 بنحو  عرضة  أكثر  الحمل  خــال 
أبــنــاء تتطور لديهم  أضــعــاف إلنــجــاب 
بــلــوغ سن  ــات شخصية مــع  اضــطــراب
على  قوية  مــؤشــرات  وتلك  الثاثين. 
أن العنف قــادر على إعــادة توليد ذاته 
واتخاذ أشكال جديدة بحسب الظروف 
المحيطة به، بحيث يصنع دورة مستمرة 
إجــراءات حازمة  باتخاذ  إال  تتوقف  ال 
الحاالت  أن  لكسرها. ومن هنا يتضح 
الناجية من العنف واالتجار بالبشر، إن 
لم تصل إلى مرحلة التأهيل والتمكين 
وإعــادة اإلدمــاج في مجتمعاتها، تصبح 
عبئاً على جميع القطاعات، وتستنزف 
نظراً  والميزانيات،  واألصــول  الجهود 

النفسي  لــلــدعــم  الــمــزمــنــة  لــلــحــاجــة 
والقانوني والمالي، باإلضافة إلى ضعف 
يزيد  مــا  المجتمع،  فــي  مساهماتها 
باإلنتاجية  ويهبط  المجتمعية  اآلفــات 
كل حالة  ومع خصوصية  والمؤشرات. 
قد  التي  المحيطة  الظروف  واختاف 
تعيدها إلى دائرة العنف، حرص القطاع 
أن  على  ــارات  ــ اإلم بــدولــة  االجتماعي 
يتيح برامج شاملة تغطي شتى العوامل 
الوعي  ضــمــان  فيها  بما  الــمــســاعــدة، 
وتوفر الموارد لدى جهات إنفاذ القانون 
التعرف على الحاالت وتقديم  لتسهيل 
الخدمات الازمة لها وماحقة الجناة 
الجهات خير  تلك  كانت  وقد  قضائياً، 
والرعاية  لإليواء  أبوظبي  لمركز  عون 
اإلنسانية - إيواء في هذا الشأن، وعمل 
المركز على مدار السنوات على تقديم 
محاضرات وورش عمل لديها للحفاظ 
على مستوى الوعي بكيفية التعامل مع 

الحاالت وإحالتها للمؤسسات المعنية.
وتــســتــهــدف بـــرامـــج الــتــمــكــيــن في 
الداعمة  المنظومة  ظل  في  المركز، 
كالتأهيل  الجوانب،  مختلف  والُملهمة، 
المهني والعاج النفسي والصحي وحل 
واالســتــشــارات  القانونية  المشكات 
والمتابعة والتنسيق مع الشركاء لتقديم 
الناجي  يحظى  وبهذا  كاملة.  خدمات 
بفرصة جديدة لعيش حياة سوية تتوازن 
تتكرر  فا  واجباته،  مع  حقوقه  فيها 
معاناته أو تطال تداعياتها جميع أفراد 
استثماراً  اإلنــســان  ويبقى  المجتمع. 
صعباً يستهلك الوقت والجهد والمال، 
إال أنه الجوهر واألصل واألساس التي 

بُنيت عليه مكانة وطننا الغالي.

واجبـــــات مـــــا بعــــــد التمــكـيــــــــن
سارة إبراهيم شهيل *

المدير العام لمركز أبوظبي لإليواء 

والرعاية اإلنسانية - إيواء

شهد جلسة حوارية وترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية 

سيف بن زايد: شباب اإلمارات يحقق تطلعات القيادة  

أبوظبي )وام(

بن  الشيخ سيف  الفريق سمو   شهد 
زايـــد آل نــهــيــان، نــائــب رئــيــس مجلس 
دبي  مركز  في  الداخلية،  وزير  الــوزراء 
الجلسة  الــشــبــاب«،  »مــركــز  ــداعــي  اإلب
ــوان:  ــن الـــحـــواريـــة الــشــبــابــيــة تــحــت ع
بتنظيم  اإليجابية«،  الرقمية  »المواطنة 

من المؤسسة االتحادية للشباب.
»أشكر  »تــويــتــر«:  عبر  ســمــوه  وقـــال 
ــى الــجــلــســة  الــشــبــاب اإلمــــاراتــــي عــل
ــمــة حـــول الــمــواطــنــة  الـــحـــواريـــة الــقــّي
فيها  تجلى  والتي  الرقمية،  اإليجابية 
القيادة  تطلعات  تحقيق  على  حرصهم 
الرقمية  البيئة  أمــان  بتعزيز  الرشيدة 
إبداعية  وأفكار  رؤًى  وفق  الدولة،  في 
المواطنة  ومبادئ  قيم  ترسخ  وابتكارية 

اإليجابية في العالم الرقمي«.
ــي حصة  ــال ــع م ــســة،  ــجــل ال  حــضــر 
تنمية  وزيـــرة  حميد،  بــو  عيسى  بنت 
بن  سهيل  بنت  شما  ومعالي  المجتمع، 
لشؤون  دولــة  وزيــرة  المزروعي،  فــارس 
ــن سلطان  ــاب، ومــعــالــي عــمــر ب ــشــب ال
االصطناعي  للذكاء  دولة  وزير  العلماء، 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقتصاد 
عن بُعد، ومعالي الدكتور مغير خميس 
المجتمع  تنمية  دائــرة  رئيس  الخييلي، 
محمد  الدكتور  والشيخ  أبوظبي،  في 
التربية  المعا، وكيل وزارة  إبراهيم  بن 
ومحمد  األكاديمية،  للشؤون  والتعليم 
السيبراني  األمن  رئيس  الكويتي،  علي 
لحكومة اإلمارات، والشباب المشاركون 

من الجنسين.
وناقش الحضور في الجلسة الحوارية 
الشبابية، سبل ترسيخ وتعزيز المواطنة 
اإليجابية في المجاالت كافة، بما فيها 
العالم الرقمي، كما تناولت في محاورها 
السلوكيات  تعزيز  في  ــارات  اإلم جهود 
والتمثيل  األداء  خــال  مــن  اإليجابية 
وجهود  ــي،  ــارات اإلم للشباب  المشرف 

الدولة في تعزيز األمن الرقمي.
كما ترأس الفريق سمو الشيخ سيف 
رئيس مجلس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 
مجلس  اجتماع  الداخلية،  وزير  الوزراء 
في  عقد  الــذي  الرقمية  الحياة  جــودة 

الشباب«،  »مركز  اإلبداعي  دبي  مركز 
بــحــضــور مــعــالــي حــصــة بــنــت عيسى 
نائب  المجتمع،  تنمية  وزيــرة  بوحميد، 

رئيس المجلس.
بنت  شما  معالي  المجلس؛  حضر 
الدولة لشؤون  المزروعي، وزيرة  سهيل 
ــاب، عــضــو الــمــجــلــس، ومــعــالــي  ــشــب ال
دولــة  وزيــر  العلماء،  سلطان  بــن  عمر 
الرقمي  للذكاء االصطناعي واالقتصاد 
ومعالي  بُــعــد،  عــن  العمل  وتطبيقات 
رئيس  الخييلي،  خميس  مغير  الدكتور 

أبوظبي،  فــي  المجتمع  تنمية  دائـــرة 
إبراهيم  بــن  محمد  الــدكــتــور  والشيخ 
والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  المعا، 
ــة، ومــحــمــد علي  ــي ــم ــادي ــلــشــؤون األك ل
ــن الــســيــبــرانــي  ــ ــيــس األم الــكــويــتــي، رئ
الزرعوني،  ومحمد  اإلمــارات،  لحكومة 
نائب مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت 
ناصر،  آل  ويونس  الرقمية،  والحكومة 
الذكية،  لدبي  الــعــام  المدير  مساعد 
وحصة عبيد الطنيجي، ممثل عن أولياء 
األمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري، 

من وزارة الداخلية، مقرر المجلس.
 واطلع المجلس على دراسة عن جودة 
واعي«،  »خلك  ومبادرة  الرقمية  الحياة 
مخاطر  عــن  المجتمع  توعية  بــهــدف 
تأهيل  مــبــادرة  وكــذلــك  التكنولوجيا، 
السيبراني،  األمن  بشأن  بشرية  كــوادر 
في  جديدة  محاور  المجلس  أطلق  كما 
من  التي  الرقمية  الحياة  جــودة  منصة 

شأنها تعزيز الوعي الرقمي.

  تعزيز السلوكيات 
اإليجابية من خالل األداء 

والتمثيل المشرف 
للشباب اإلماراتي 

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية بحضور حصة بوحميد وشما المزروعي وعمر العلماء

واشنطن )وام(

العاصمة  في  تشاورياً  اجتماعاً  الجديد،  الفضول  حلف  عقد 
بن  عبداهلل  الشيخ  العامة  معالي  برئاسة  واشنطن،  األميركية 
الحلف،  إدارة  للسلم، وبحضور مجلس  أبوظبي  بّيه، رئيس منتدى 
العاملة في مجال  المنظمات والمؤسسات  وعدد من ممثلي نخبة 
السلم والتسامح في أميركا، إلى جانب المساعدة الخاصة للرئيس 

األميركي للشؤون القانونية. 
الكريمة لسمو  بالرعاية  التشاوري  اللقاء  المشاركون في  وأشاد 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
منوهين برؤية دولة اإلمارات في تعزيز التعايش السلمي بين األديان 

والثقافات في مختلف أنحاء العالم.
أن هذا  بالحضور، موضحاً  الجلسة  بيه في مستهل  ابن  ورحب 
االجتماع جاء للتباحث حول حلف الفضول الجديد، وأشار إلى أن 
هذا الميثاق تعاون في صياغته ممثلو األديان والثقافات المتعددة، 
وتم  الدينية،  وغير  الدينية  والمنظمات  القادة  مئات  عليه  ووقــع 

إطاقه من أبوظبي عاصمة التسامح والسام.
وقال إن هذا اللقاء يأتي بعد تسجيل الحلف كمنظمة غير ربحية 
في الواليات المتحدة األميركية، ليكون مكتب واشنطن هو اإلطار 
القانوني الذي يعمل من خاله حلف الفضول في التعريف بميثاقه 
والتعايش  السلم  قيم  نشر  في  أهــدافــه  وتحقيق  بــنــوده،  وتفعيل 

والتسامح في العالم. 
وأضاف: »لقد عملنا في السنوات األربع الماضية على مناقشة 
ولقد  وأبوظبي،  واشنطن  في  مؤتمراتنا  من خال  الفضول  حلف 
أسهم الكثير من القيادات الدينية، وبخاصة من اليهود والمسيحيين 
إنشاء  في  والفكر،  القانون  ورجال  األخرى  والديانات  والمسلمين 

هذا الحلف وصياغة ميثاقه«. 

»حلف الفضول الجديد« يعقد 
اجتماعًا تشاوريًا في واشنطن

رسائل إبداعية 
مبتكرة لتحفيز 

التحول المجتمعي 

أشار باهارون إلى أن مبادرة »معًا 
نحو الصفر« جتمع كافة اجلهات 

املعنية حتت مظلة حملة واحدة، 
األمر الذي سيساهم يف حتقيق 

نتائج ملموسة واملساعدة يف 
حتقيق هدف مشترك واحد. 

وبال شك أن مجتمعنا األكبر يف 
صميم ما نقوم به، مبا يتضمنه 

من مؤسسات القطاع اخلاص 
واألفراد الذين يلعبون دورًا مهمًا 

وكبيرًا يف رحلتنا إلى النجاح. 
»معًا نحو الصفر« هو هدف 

طموح سيساعد يف التقليل من 
استهالك املواد البالستيكية 

املستخدمة ملرة واحدة، ويعتمد 
جناحنا على تعاون املجتمع 

بأكمله. 
وأضاف باهارون: »ستتضمن هذه 

احلملة طويلة األمد استخدام 
رسائل إبداعية وأدوات مبتكرة 
لتحفيز التحول نحو املنتجات 

القابلة إلعادة االستخدام، 
وتعزيز التوجه اإليجابي الذي 

مييل بشكل طبيعي نحو البدائل 
األقل ضررًا على البيئة يف 

جميع القطاعات. نريد أن يعرف 
اجلميع يف أبوظبي عن حملة 
»معًا نحو الصفر« وأن يكونوا 

جزءًا من هذه املبادرة من خالل 
اتخاذ خطوات صغيرة كل يوم 

لتحقيق تغيير إيجابي نحو 
البيئة«.

اإلشادة برؤية اإلمارات لتعزيز التعايش 
السلمي بين األديان والثقافات

سيف بن زايد في صورة جماعية مع الشباب بحضور حصة بوحميد وشما المزروعي وعمر العلماء ومغير الخييلي )الصور من وام(



الشروط واألحكام:

1. ي�شمح فقط لل�شركات ذات اخلربة الكافية واملتخ�ش�شة بامل�شاركة يف هذه املزايدة.

2.ميكن احل�شول على وثائق املزايدة خالل �شاعات الدوام الر�شمي من اإدارة امل�شرتيات والعقود - والكائنة يف مقر املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان 

واإلأحياء املائية بالعني من ال�شاعة ال�شابعة والن�شف �شباحاً اإلى ال�شاعة الثالثة والن�شف ظهراً من اإلإثنني اإلى اخلمي�س. ويرجى ت�شليم ن�شخة من 

الرخ�شة التجارية �شارية املفعول �شادرة من اإمارة اأبو ظبي. 

3.ت�شليم العرو�س الفنية واملالية ب�شمل منف�شل يدوياً عن طريق و�شعها يف ال�شناديق املخ�ش�شة إل�شتالم العرو�س الفنية واملالية يف اإدارة امل�شرتيات 

والعقود - والكائنة يف مقر املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان واإلأحياء املائية بالعني من ال�شاعة ال�شابعة والن�شف �شباحاً اإلى ال�شاعة الثالثة والن�شف 

ظهراً من اإلإثنني اإلى اخلمي�س. 

اأبو ظبي  البيع باملزادات وامل�شتودعات )معايري  3 - �شيا�شات واإجراءات  4.تخ�شع هذه املزايدة ل�شروط املزايدة وفقاً إلإطار امل�شرتيات تعميم رقم 

للم�شرتيات(

5.يعترب هذا اإلإعالن جزءا متمما ل�شروط ووثائق املزايدة.

6.يحق للموؤ�ش�شة اإلغاء املناق�شات واملزايدات اأو تعديلها اإذا اقت�شت ال�شرورة دون اإللتزام باأي مطالب مالية اأو قانونية ناجتة عن ذلك اإلإلغاء.

7.يرجى التقيد بال�شروط حيث يعترب هذا اإلإعالن جزءاً متمماً ل�شروط املزايدة املذكورة اأعاله. 

8.لال�شتف�شارات واملعلومات اإلخرى الرجاء اإلت�شال على:

-  اأحمد عبد اهلل ال�شويهي

هاتف:7992731  - 03   -

ahmed.alshuwaihi@alainzoo.ae :الربيد اإلإلكرتوين -

يسر المؤسسة العامة لحديقة الحيوان واألحياء المائية بالعين بدعوة الشركات والمؤسسات 
للمشاركة في المزايدة المذكورة أدناه:

إعالن طرح مزايدة عامة

تاريخ زيارة الموقع الموضوعرقم المزايدة
والوقت

آخر يوم الستالم 
العطاءات )يدويًا(

مقر استالم العطاءات 
الفنية والمالية

A01/2022
بيع التكدسات 

الرملية
يوم األربعاء الموافق 

12 أكتوبر
الساعة 11 صباحًا

يوم الخميس الموافق 
20 أكتوبر

الساعة 3 مساًء

إدارة المشتريات 
والعقود - المؤسسة 

العامة لحديقة الحيوان 
واألحياء المائية بالعين

www.nla.ae

�إعالن مناق�صة عامة

Public Tenders Advertisement

The National Library and Archives in Abu 
Dhabi is inviting all specialized companies 
to participate in the following tenders:

يدعو �ألأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية يف �أبوظبي 

ال�صركات املتخ�ص�صة للتقدم للمناق�صات اآلآتية:

من  املناق�صة  وثيقة  من  ن�صٍخ  على  احل�صول  ميكن   •
اأثناء  الوطنية  واملكتبة  باآلأر�صيف  امل�صرتيات  وحدة 

�شاعات �لعمل.

بتاريـــخ  05:00 ظهر�ً  ال�صاعة  العرو�ض قبل  ت�صليم  يجب   •
17 �أكتوبر 2022 مببنى اآلأر�صيف واملكتبة الوطنية رقم )8(.

اأو  لألأر�صيف واملكتبة الوطنية احلق يف قبول اأي عطاء   •
رف�صه دون اإبداء اآلأ�صباب.

يعترب هذا اآلإعألن مكمأًل لوثائق املناق�صة.  •
لأل�صتف�صارات يرجى اآلإر�صال اإلى الربيد اآلإلكرتوين

Lsowaileh@nla.ae & epurchase@nla.ae 

• The tender documents you can be collected from 

NLA Purchasing Unit, during working hours.

• All bids should be submitted before 05:00 p.m. on 

17 October 2022 at the NLA building No. (8).

• NLA has the right to accept or decline any bid 

without justification.

• This announcement it considered supplementary 

to the documents and conditions of the tender.

For further clarifications, please e-mail

  Lsowaileh@nla.ae & epurchase@nla.ae

P.O. Box 5884 Abu Dhabi, United Arab Emirates  Tel: +971 2 4183333, Fax: +971 2 4445811

  رقم املناق�صة 
Tender No.

و�شف �ملناق�شة 
�لقيمة

FeesDescription

NLA/12/2022ا�صتبدال اأجهزة ال�صبكات

الرئي�صية لغرفة البيانات
1050Cisco Data Center Core

Switches Upgrade

07
www.alittihad.ae

الثالثاء 8 ربيع األول 1444هـ الموافـق 4 أكتوبر 2022م اإلمارات

مرافئ

الثقافة اإلبداعية
صفحات البحر 

البيضاء

في مرحلتها المتألقة، اإلمارات تخطو نحو نبوغ الثقافة بوثبات الغزالن 
لياًل،  وتضيء  نهاراً،  تتفتح  بتالت  نحو  حقباً  وتمضي  العظيم،  النهر  إلى 
وإدراكاً  وطنياً  وعياً  يتدفق  فجر  واالنزياح  وردي،  واللون  سماوي،  والعطر 
الروافد، ممتدة نحو  الثقافة كونها جذر الشجرة، ونسق  بأهمية  استثنائياً 
الوجود بحلم زاه ال تنقطع صالته بالتعالم، بل هو اليد البيضاء ممتدة باتجاه 
وينعم  الحياة،  ود  يخطب  طيعاً  سلساً،  ناعماً،  معطى  هو  والبريق  اآلخــر، 

بقريحة الذين رموشهم أقالم حبر، والمقل صفحات تمتلئ بخير الكالم.
هكذا تتفجر ينابيع الصحراء، وتنمو األزهار البرية عند ضفاف ذاكرة ال 
تنسى ما نحتته الخطوات على الرمل وما شذبته األنامل من وريقات الغاف، 
وهي تحدب من أجل الحياة، وتسكب الرحيق في جداول تسير نحو األغصان 

مترعة بالعذوبة.
هذه هي سيرة ذاتية لوطن آمن أن الثقافة هي الجذر وهي السبر، وهي 
النحر، وهي الصدر، وهي قيثارة زمن ال تحلو فيه األلحان إال بترنيمة من 
وهذا  كله،  الوجود  الوجود،  مع  تداخل  إلى  لهوف  بالحب،  وجــدان شغوف 
تاريخ وطن نمت أوراقه وهي تتسلق طيات الشوق مبتهلة لعالم صفا خلده، 
وتصافى مع نفسه ليسبك جوهره من ذهب الخالص، ويحبك قماشته من 
حرير التحرر من ذات متأزمة. وأنا تتوعك بفعل التراكم، واالنثيال لذاكرة 

مأزومة.
اليوم في هذا الوطن نجد الثقافة في اإلمــارات تحذو حذو النجوم في 
المكان  تمأل  التي  القناديل  تشكل  باتت  بنواصع  الوجود  مضيئة  السماء 

والزمان.
وكل شيء  التفوق  ببريق  يحفل  كل شيء  الجميل،  الوطن  هذا  في  اليوم 
مدنفين  عشاق  ثنايا  بين  من  خرجت  جديدة  لنبتة  جديد  بميالد  يحتفل 
باإلبداع، يدفعهم العشق للغوص في الخاليا والنخاع، بحثاً عن أغنية جديدة، 
ونبشاً عن نشيد يعيد التوازن للوجود، ويحفظ الود مع مكونات هذا الوجود.
تتجلى  جليلة،  جلية،  لثقافة  تؤسس  وهي  الزمن،  تسابق  اإلمــارات  اليوم 
فيها المعطيات كأنها األقمار في بطن السماء، وكأنها األحجار الكريمة في 

أحشاء الطبيعة.
اليوم في اإلمارات باتت الثقافة مهد المبدعين، وسراجهم المنير وخيارهم 
نقرأ  ونحن  بالفخر  نشعر  وهكذا  والصعد،  الميادين  الصحيح في مختلف 
الصحائب والكتب والتي سجلت في الوعي مساحة واسعة شاسعة، ومدت 
بل تسجل  وقتاً،  تبدد  اليوم ال  العيون، وهي  لها  ناخت  أزهــار،  فروعا، من 
بل هو يطرق خلجان  راكــدة،  يعد يسبح في مياه  لم  لوطن  المعنى  للتاريخ 
التاريخ،  دفاتر  في  النجوم  خيوط  وينسج  الحرية،  بأجنحة  المحيطات 

واألحالم مستمر في ترتيب أوراقها، وتهذيب، أقالم الزمن.
المتناسق،  الشاهق،  الباسق،  النسق  الثقافة،  تبدو  اإلمــارات  في  اليوم 
ديدن  هذا  هو  اليوم  وصــدق  بنضج،  الموشوم  وخــد،  وجنة  على  المرسوم 
الثقافة وهي تمضي في الركاب، وقيادات شابة تتبوأ دفة المركب، وتسير 

بخطوات ثابتة، واثقة، متزنة، رصينة.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

ضمن اشتراطات محددة

دعمًا للمحروقات لقوارب الصيد و»اللنشات«

سعيد أحمد )أم القيوين( 

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، فتح باب التقديم 
يشمل  والذي   ،2022 لعام   %50 المحروقات  دعم  على 
المواطنين الصيادين أصحاب قوارب الصيد و»اللنشات«، 
بالوزارة، على أن  وذلك عبر الموقع اإللكتروني الخاص 

يكون آخر موعد للتقديم 24 أكتوبر الجاري.
ــدعــم ألصــحــاب  واســتــحــدثــت الـــــوزارة ألول مـــرة، ال
يزيد  ال  بأن  التقديم،  اشتراطات  وحــددت  »اللنشات«، 
الراتب »المعاش« اإلجمالي على 35 ألف درهم، وأال يكون 
الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خالل األعوام 
في  الطلب  مقدم  الصياد  قيد  يكون  وأن   ،2022-2019
السجل العام بالوزارة يسبق عام 2019، وأال يكون الصياد 

قد ارتكب مخالفة مثل حيازة أو استخدام أدوات ومعدات 
المائية  للثروة  المنظمة  للتشريعات  صيد محظورة وفقاً 
وفي  والتكاثر،  اإلخــصــاب  مــواســم  فــي  الصيد  الحية، 
مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، خالل 

عامي 2022-2021.
المطلوبة، شهادة راتب  المستندات  الوزارة أن  وأكدت 
معتمدة أو إحضار شهادة من المحكمة، تفيد بأن الصياد 
يجب  الطلب  لتقديم  أنه  مؤكدة  يعمل،  ال  الطلب  مقدم 
وإنشاء  الرقمية،  الخدمات  نظام  في  حساب  تسجيل 
إلكترونياً  المقررة  المواد  قيمة  ودفع  إلكترونياً،  الطلب 
)50% من قيمة المواد(، على أن يتم إصدار أمر الصرف 
االشتراطات،  جميع  استيفاء  من  التأكد  بعد  إلكترونياً، 

وعليه يتم تسليم الدعم للصياد.

 %50

أمطار الخير تلطف األجواء )من المصدر(

برد في دبي

أمطار على مناطق متفرقة يف الدولة 

إبراهيم سليم )أبوظبي( 

هطلت، أمس، أمطار متفاوتة الشدة، على 
بين  تــراوحــت  الــدولــة،  من  متفرقة  مناطق 
المناطق،  بعض  على  والغزيرة،  المتوسطة 
التي صاحبها  ركامية،  تكونت سحب  حيث 
سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة مثيرة 
للغبار، وأدت إلى تدني مدى الرؤية األفقية، 
سطحي،  جـــوي  منخفض  امــتــداد  نتيجة 
يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات 
لتكون  الفرصة  تهيئة  إلى  العليا، أدى  الجو 
بعض  على  الممطرة  الــركــامــيــة  السحب 
بعض  إلــى  تمتد  وقــد  الشرقية،  المناطق 
نشطة  ريــاح  يصاحبها  الداخلية،  المناطق 
مثيرة  كــم/س   40 وتصل سرعتها  السرعة 

للغبار تؤدي إلى تدني مدى الروية األفقية. 
غرب  األمــطــار  هــطــول  مناطق  وشملت 
ياس  وبني  الخضر،   - والشويب  الشويب، 
وناهل  ناهل - سويحان،  والنهضة، وطريق 
وأم  والــهــيــر،  الشكلة،  وخطم  الهير  شــرق 

غافة، وطريق العين دبي باتجاه الهير، والفقع 
وسويحان الساد، والخزنة، والعشوش بالعين، 
وغزيرة على طريق سويحان العجبان، وعلى 
العجبان، والختم أبوظبي، كما هطلت األمطار 
على مناطق في إمارة دبي مع سقوط البرد 
على بعض من مناطق دبي في شارع اإلمارات 
وأمطار غزيرة مع برد على بحيرات القدرة، 
والعوير  المرموم،  محمية  على  هطلت  كما 
وغزيرة على سيح السلم، وأمطار في وادي 
غليلة شمال رأس الخيمة، ولحليلة، وغزيرة 
على خور خوير برأس الخيمة.  ودعا المركز 
الوطني لألرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة 
والحذر أثناء هطول األمطار الغزيرة والرياح 
الركامية على  الهابطة من السحب،  القوية 
بعض المناطق الشرقية، والشمالية والداخلية 
والتي قد تؤدي إلى تطاير األجسام الصلبة، 
وتدني الرؤية األفقية، كما يجب االبتعاد عن 
أماكن جريان األودية واالنزالقات، واالبتعاد 
أثناء  بحذر  والقيادة  المياه،  تجمعات  عن 

سقوط األمطار.

وفقًا للمركز الوطني لألرصاد، 
فإن الطقس املتوقع اليوم صحو 

بوجه عام غائم وغائم جزئي 
أحيانًا، وقد تظهر بعض السحب 

الركامية شرقًا بعد الظهر، ورطب 
لياًل وصباح األربعاء مع احتمال 

تشكل الضباب والضباب اخلفيف 
على بعض املناطق الساحلية.
ويتوقع املركز أن يكون طقس 

الغد صحوًا بوجه عام وغائمًا 
جزئيًا أحيانًا مع فرصة تشكل 

الضباب والضباب اخلفيف على 
بعض الداخلية والساحلية، 

والرياح جنوبية شرقية، تتحول 
إلى شمالية غربية خفيفة إلى 
معتدلة السرعة، وسرعتها من 
املناطق الساحلية والداخلية، 

والرياح جنوبية شرقية 10 إلى 
20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر 

خفيف املوج يف اخلليج العربي ويف 
بحر ُعمان.

طقس صحو

إصدار أمر الصرف
 إلكترونيًا بعد التأكد 
من استيفاء جميع 

المستندات
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اختتم أعماله في واشنطن وطرح حلواًل ناجعة الستدامة األمن البيئي

مؤتمـــر »تريندز- املجلـس األطلسي« يـــوصي بتعــزيــــز 

التعاون اإلقليمي واالبتكار ملواجهة التغيـرات املناخية

دبلوماسية المناخ 
وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل 
المستقلة  للمسرعات  التنفيذي  الرئيس  نهيان، 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، 
خالل كلمتها عن »الدبلوماسية المناخية بوصفها 
تحدياً متزايداً أمام السياسة الخارجية.. مؤتمر 
بمعدل  يتدهور  األرض  كوكب  أن  ــوب-28(«،  )كـ
أسرع، كما يتضح من التحول المذهل في الظروف 
موجات  من  العالم،  أنحاء  جميع  في  المناخية 
الحر الشديدة في أوروبا، إلى الفيضانات الغزيرة 
في آسيا، مبينة أن دبلوماسية المناخ هي عامل 
رئيسي في قيادة هذه الحركة والتعاون الجماعي. 
ــارات لطالما أدركــت  ــ ــرت أن دولـــة اإلم وذكـ
في  المعرفة  وتــبــادل  العالمي  التعاون  أهمية 
الرؤية  في  دمجها  تم  والتي  االستدامة،  بناء 
االستراتيجية وثقافة الدولة منذ إنشائها، وبينما 
تستعد دولة اإلمارات الستضافة »COP28« في 
الرؤية األساسية في  عام 2023، ال تزال هذه 
طليعة خريطة الطريق لدولة اإلمــارات العربية 

المتحدة لعام 2050 وما بعده. 
وأشارت إلى أن قضية التغير المناخي مشكلة 
آنية ومستقبلية، فالفيضانات في باكستان أثرت 
في صادرات الحبوب العالمية، ما يجعل الجهود 
الجماعية إقليمياً ودولياً ضرورة ملحة للحد من 
آثار التغيرات المناخية، مبينة أن دولة اإلمارات 
تعمل على تسريع نمو االقتصاد األخضر وتعزيز 
التشارك مع القطاع الخاص لتنفيذ التزاماتها 
على  معتمدة  وعالمياً،  وإقليمياً  محلياً  البيئية 
االبتكار واالنتقال إلى االقتصاد األخضر وجذب 
الجهود،  للمشاركة في هذه  العالمية  المواهب 

وتحقيق صفر انبعاثات كربونية. 

واقع مناخي جديد 
وألقت الكلمة الرئيسية لليوم الثاني للمؤتمر، 
معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير 
المناخي والبيئة في دولة اإلمارات، حيث قالت: 
إن الفيضانات المدمرة التي شهدتها باكستان 
والجفاف الشديد وموجات الحر التي اجتاحت 
الغابات  وحرائق  الماضي  الصيف  في  ــا  أوروب
المدمرة في الواليات المتحدة األميركية وبلدان 
الحاجة  للجميع بشأن  أخرى تشكل تحذيرات 
الملحة إلى االستعداد لواقع مناخي جديد، وفي 
األوســط،  الشرق  يوجد  الجديد  الواقع  صلب 
بتغير  تأثراً  األشــد  العالم  إحــدى مناطق  وهــو 
المناخ، وحيث تشير التوقعات إلى آثار قاسية 
وبعيدة المدى تتمثل في ارتفاع أكبر في درجات 
الحرارة وتزايد اإلجهاد المائي وارتفاع منسوب 
مياه البحار وتقلص األراضي الزراعية.  وذكرت 
معاليها أن هذه التحديات متشابكة، وهي تؤجج 
السكان  نــزوح  في  تتمثل  متردية  أوضاعاً  معاً 
االقتصادية  والضغوط  الموارد  على  والتنافس 
واالجتماعية وانعدام األمن في مجاالت الغذاء 
والمياه والطاقة، وهو ما يلقي بظالله على األمن 
كئيباً  مستقباًل  ويرسم  المنطقة  في  القومي 
للجميع، ويُعتبر تمكين التدابير األكثر طموحاً 
في مجال المناخ، من حيث التخفيف من وطأته 
والتكيف معه في الشرق األوسط، من األولويات 

لضمان تفادي وقوع أسوأ السيناريوهات. 

مسار إنمائي محايد 
وأشارت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة 
إلى أن دولة اإلمــارات، تؤمن بتعددية األطراف 

لبناء مستقبل مستدام، مطالبة  كواسطة قوية 
بزيادة العمل الجماعي في مجال المناخ واتخاذ 
تدابير منسقة، مؤكدة أن دولة اإلمارات ملتزمة 
المناخ  حيث  من  محايد  إنمائي  مسار  باتباع 
وتحويل وعودها إلى تدابير ونتائج ملموسة، ولقد 
كانت أول بلد في المنطقة يلتحق بسباق القضاء 
نهائياً على االنبعاثات الكربونية، حيث أطلقنا 
االستراتيجية  اإلمــارات  مبادرة  الماضي  العام 
للحياد المناخي 2050، ونعكف حالياً على وضع 
 2050 المناخي  للحياد  الوطنية  االستراتيجية 
لتوجيه خطواتها المقبلة وتعيين مسارها باتجاه 

الحياد المناخي. 

 بين »كوب-27« و»كوب-28«
الثاني من  اليوم  وعقب ذلك، بدأت جلسات 
تحت  األولـــى  جلستين،  وتضمنت  المؤتمر، 
ــوب-28:  وكـ ــوب-27  كـ مؤتمرْي  »بين  عــنــوان: 
جهود دول الشرق األوسط الدبلوماسية لمعالجة 
البريكي،  عــوض  ــا  وأدارهــ المناخي«،  التغيُّر 
العالمي في مركز تريندز  رئيس قطاع تريندز 
دور  الجلسة  وتناولت  واالستشارات،  للبحوث 
القمم المناخية في تسهيل االنتقال إلى اقتصاد 
منخفض الكربون وتسليط الضوء على أهمية 
بالدبلوماسية  المتعلقة  الجيوسياسية  العوامل 

المناخية. 
البريكي، أن الجلسة تستكشف  وأكد عوض 
دور قمم المناخ في تسهيل االنتقال إلى اقتصاد 
منخفض الكربون، وفي الوقت نفسه، استكشاف 
كيفية ارتباط العوامل الجيوسياسية بدبلوماسية 
للحاجة  الحكومات  إدراك  إلى  مشيراً  المناخ، 
الملحة إلى العمل على إبقاء االحترار العالمي 
مئوية  ــة  درجـ  1.5 الــحــرجــة  العتبة  مــن  أقـــل 
بحلول نهاية القرن، وقد تعمل القمم المناخية 
كحاضنات قوية لتحديد الحلول المنسقة على 

أساس متعدد األطراف. 

تعهدات مشجعة 
واستهل الجلسة البروفيسور أسيت بيسواس، 
في  غالسكو  جامعة  فــي  متميز  ــر  زائـ أســتــاذ 
في  غـــوجـــارات  وجــامــعــة  الــمــتــحــدة،  المملكة 
الهند، ومدير المنظمة الدولية إلدارة المياه في 
سنغافورة، والرئيس التنفيذي لمركز العالم الثالث 
إلدارة المياه في المكسيك، متطرقاً إلى »تقييم 
مة في مؤتمر )كوب- االلتزامات والتعهدات المقَدّ

26(«، مؤكداً أن الدورة الـ 26 لمؤتمر األطراف 
إبقاء  على  للعمل  الملحة  الحاجة  على  ركــزت 
 1.5 الحرجة  العتبة  من  أقل  العالمي  االحترار 
درجة مئوية بحلول نهاية القرن، آماًل في تطبيق 
التعهدات  لتحويل هذه  خطط ومبادرات أشمل 
المشجعة إلى إجراءات ملموسة، مشيراً إلى أن 
الحرب الروسية - األوكرانية وغيرها من العوامل 
أوجدت المزيد من التحديات أمام جهود التغلب 
على التغيرات المناخية.  وحذر بيسواس من أن 
غياب الدبلوماسية المناخية بين الصين والواليات 
المتحدة يؤثر بشكل كبير على مبادرات الحد من 
الشرق  منطقة  أن  مبيناً  المناخي،  التغير  آثــار 
األوسط تعاني شحاً شديداً في المياه، ما يتطلب 
الحكومات  سلوك  تغير  مــبــادرات  على  العمل 
مشدداً  االستهالكية،  ــراد  ــ واألف والمؤسسات 
على أهمية دور البحث العلمي في الوصول إلى 
حلول بناءة، داعياً إلى دعم هذه البحوث من أجل 

االنتقال إلى الطاقة النظيفة. 

صيرفة مستدامة 
أما نوران عاطف، المنسقة اإلقليمية الخاصة 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا - مبادرة 
تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة، فتحدثت عن 
»رؤى جديدة لبناء إطار بيئي مستدام«، قائلة: 
»االستثمار  برنامج  أطلقت  المتحدة  األمــم  إن 
المسؤول واألعمال المصرفية المسؤولة« ضمن 
للبيئة،  المتحدة  األمــم  برنامج  تمويل  مــبــادرة 
الهادف إلى تأمين صفر انبعاثات كربونية بحلول 
من  عضو   400 البرنامج  ويشمل   ،2030 عــام 
دول العالم كافة، ولكن منطقة الشرق األوسط 
األقل مشاركة، حيث يشارك 11 مصرفاً فقط 
من اإلمارات ومصر، موضحة أن البرنامج يسعى 
إلى تعزيز مبادئ التأمين المستدام والصيرفة 

المسؤولة. 
تخدم  المسؤولة  الصيرفة  مبادئ  أن  وبينت 
أهداف التنمية المستدامة، وتسعى إلى تعظيم 
االستفادة من مبادئ التمويل المسؤول، خصوصاً 
في منطقة الشرق األوسط، فالمبادئ أسهمت 
في تعزيز استراتيجيات االستدامة البنكية، حيث 
تم تخصيص 2.3 تريليون دوالر لتحقيق أهداف 

االستدامة، مضيفة أن ائتالف المصارف التابع 
للبيئة،  المتحدة  األمــم  برنامج  تمويل  لمبادرة 
يهدف إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050 
الحد من  وينشد  العالم،  حول  بنكاً  ويضم 43 

االنبعاثات الكربونية ونزع الكربون واحتجازه. 
 

ديناميات التنافس 
بدوره، تطرق أسامة الجوهري، مساعد 
مركز  ــيــس  ورئ الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
التابع  الــقــرار  اتخاذ  ودعــم  المعلومات 
لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، 
في حديثه إلى »الدبلوماسية المناخية 
بوصفها تحدياً متزايداً أمام السياسة 
ــوب-27«،  ــ ــ الـــخـــارجـــيـــة.. مــؤتــمــر ك
مجموعة  يواجه  العالم  أن  موضحاً 
تتحدى  التي  األزمــات  من  متعددة 
المتعددة  الدبلوماسية  العملية 
المشكالت  لمواجهة  األطــراف 

تواجه  التي  للغاية  الصعبة 
خــاصــة  األرض،  كـــوكـــب 

ــراري،  ــحـ االحــتــبــاس الـ

مريم المهيري تلقي الكلمة الرئيسية في اليوم الثاني من المؤتمرالشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تلقي كلمتها بالجلسة األولى

محمد العلي أثناء تكريم ويليام ويسكلر

مبيناً أن أزمة تغير المناخ تعد جزءاً من عملية 
تعزيز  يحتم  ما  العالم،  في  المستمرة  العولمة 
العالم  ولكن  حــلــول،  إلــى  للتوصل  الــتــعــاون 
للصراعات  الكالسيكي  الجيوسياسي 
والمنافسة والتوترات لم يوقف ديناميات 
التنافس، ما يجعل المفاوضات المتعددة 

األطراف أكثر صعوبة وتعقيداً. 
الــتــغــيــر  أن  ــري،  ــوهـ ــجـ الـ وأضـــــاف 
و2050   2030 عــامــي  بــيــن  الــمــنــاخــي 
من  ــقــرب  ي مــا  ــدوث  حــ فــي  سيتسبب 
عام  كل  إضافية  وفــاة  حالة  ألــف   250
واإلجهاد  والمالريا  التغذية  بسبب سوء 

المباشرة  األضــرار  تكاليف  وتقدر  الحراري، 
دوالر  مليارات  و4   2 بين   يتراوح  بما  للصحة 
وستكون   ،2030 عــام  بحلول  سنوياً  أميركي 
الصحية  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  ذات  الــمــنــاطــق 
واالستعداد  التأقلم  على  قدرة  األقل  الضعيفة 
بتغير  ستتأثر  مصر  أن  مبيناً  واالســتــجــابــة، 
في  المخاطر  من  العديد  تواجه  حيث  المناخ، 
التصحر  حدة  زيــادة  منها:  رئيسية،  مجاالت 
المتوسط    األبيض  البحر  وصعود  والجفاف، 

بإغراق  يهدد  ما  القطبين،  جليد  ذوبان  نتيجة 
مصر  أن  مــؤكــداً  مأهولة،  شاسعة  مساحات 
 27 الـــ  الـــدورة  تصبح  أن  على  الــعــزم  عقدت 
لمؤتمر األطراف »كوب-27« هي اللحظة التي 

ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ. 

 »مبادرات األمن األخضر« 
الختامي  اليوم  في  الثانية  الجلسة  وجــاءت 
للمؤتمر تحت عنوان: »مبادرات األمن األخضر 
متعددة األطراف: بداية عهد جديد أخضر نحو 
األوســط«،  الشرق  في  الجماعي  البيئي  األمــن 
وأدارها اإلعالمي الكويتي محمد الماّل، مؤسس 
ومدير شبكة ديوان الماّل، وناقشت الجلسة أهمية 

الجهود اإلقليمية والتعاونية في تفعيل مبادرات 
األوســط لألمن األخضر، وكذلك طرق  الشرق 
األمن  انعدام  عن  الناجمة  التحديات  تخفيف 

البيئي. 

معوقات االستدامة 
الزميلة  منصوري،  ــورة  ن الدكتورة  وتطرقت 
للدراسات  عبداهلل  الملك  مركز  لــدى  الباحثة 
لدى  المنتسبة  والباحثة  البترولية،  والبحوث 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والخبيرة في 
مجلس الطاقة العالمي، إلى »استخدام مبادرات 
األمن األخضر متعددة األطراف لتحسين قدرة 
أن  على  أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  دول 
تكون رائدة عالمياً في اقتصاد ما بعد الكربون 
بين  المفاضلة  أن  موضحة  والشامل«،  المرن 
أمن الطاقة وأمن البيئة صعبة للغاية في الوقت 
العالم  من سكان   %13 يــزال  ال  الراهن، حيث 
الصراع  أن  كما  الحديثة،  الطاقة  إلى  يفتقرون 
سالسل  تعطيل  إلى  أدى  األوكراني   - الروسي 
اإلمداد وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتفجر 
أزمة طاقة في أوروبا، ما دفع الدول األوروبية إلى 

العودة الستخدام الوقود األحفوري. 
المنطقة  في  االستدامة  معوقات  أن  وأكــدت 
العربية كثيرة، ومنها »ندرة المياه، وجودة الهواء، 
والطاقة، واألمن الغذائي، وتغير المناخ، واالنقسام 
بين المناطق الحضرية والريفية، والصراع وعدم 
والصراعات  واألزمـــات  السياسي،  االستقرار 
السياسية«، مضيفة أن أزمة ندرة المياه مستمرة 
في المنطقة وتتفاقم مع القليل من اإلجراءات، 
كما أن الطلب على الطاقة يشهد نمواً ملحوظاً، 
ما يتطلب تنويعاً في مصادر الطاقة، فضاًل عن 
أن المدن العربية تعد من بين أكثر 20 مدينة تلوثاً 

في العالم، وهو ما يعيق جهود االستدامة.

 استعرضت علياء العوضي، 
مديرة إدارة االستشارات 
باإلنابة يف مركز تريندز 

للبحوث واالستشارات، »اجلوانب 
االقتصادية لألمن البيئي 

املستدام واالستثمارات الالزمة 
لتحقيق األمن البيئي«، مشيرة 

إلى الروابط القوية بني تغير 
املناخ والتخطيط للمخاطر يف 

العالقة بني املناخ واألمن، وضمان 
االستدامة االقتصادية واملالية 

على املدى الطويل، من خالل 
مشاركة القطاع اخلاص والتعاون 

متعدد األطراف، مضيفة أن جهود 
حتسني األمن البيئي يف منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
تتطلب االستمرارية، من خالل 

مبادرات بيئية فعالة ومستدامة 
اقتصاديًا، مؤكدة أهمية أن تكون 

هذه املبادرات متعددة األطراف 
وتنطوي على تعاون شامل. 

وبينت العوضي أن منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من أكثر 
املناطق التي تعاني إجهادًا مائيًا 

يف العالم، مشددة على أهمية 
تعزيز االستثمارات ومحو األمية 

املناخية والبحث والتطوير 
لتحقيق األمن البيئي، داعية 

إلى تفعيل الشراكات واملبادرات 
اإلقليمية التي تهدف إلى زيادة 
املرونة يف مواجهة مخاطر األمن 

املناخي، من خالل االستثمار 
املشترك يف تقنيات واعدة لتعزيز 

القدرة على الصمود، وضمان 
االستدامة املالية الطويلة األجل 
للحلول، من خالل تشجيع ودعم 

أنشطة ريادة األعمال يف مجاالت 
حماية املناخ، والطاقة اجلديدة 

واملتجددة، وتوطني التقنيات 
الصديقة للبيئة. 

اختتم اجللسة الثانية من املؤمتر 
حمد الكعبي، رئيس حترير 

صحيفة االحتاد، متحدثًا عن 
»دور اإلعالم يف دعم مبادرات 

الشرق األوسط لألمن األخضر«، 
حيث أكد أن قضية تغير املناخ 

هي التحدي األكبر الذي يواجه 
البشرية حاليًا، ما يجعلها حتتاج 

إلى تضافر اجلهود كافة، وعلى 
رأسها وسائل اإلعالم، املكلفة 

مبهمة إيصال الوعي الصحيح 
القادر على تغيير العادات، 

وحتويل سلوك املجتمع صوب 
التنمية املستدامة، وهي مهمة 

قد تشكل الفارق بني كوكب حي 
وكوكب ميت. 

وذكر أن أولى العقبات التي تواجه 
اإلعالم هي تعذر اإلحساس 

بقضية املناخ من خالل التجربة 
الشخصية، إلى جانب التعقيد 

العلمي، وهذا يحتم علينا إيصال 
الرسالة للمتلقي بصورة سهلة 

ومفهومة وال حتتاج إلى متخصص 
الستيعابها، مضيفًا أن اإلعالم 

التقليدي وحده ال يكفي حملاصرة 
قضية التغير املناخي؛ ألن %90 

من الشباب يحصلون على األخبار 
من مواقع التواصل االجتماعي، 
كما أن جناح الرسالة اإلعالمية 

يتباين من مجتمع إلى آخر، ففي 
دولة اإلمارات جنح اإلعالم يف 

تسليط الضوء على املبادرات 
التي تسهم يف حماية البيئة، 

ومنها الزراعة اخلضراء، وترشيد 
االستهالك ملوارد الطاقة، 

واعتماد الدولة على الطاقة 
النظيفة والهيدروجني األخضر، 

وتطوير األنظمة الزراعية 
والغذائية الذكية، وغيرها من 

أنشطة االستدامة واالبتكار 
املناخي. 

قال وليام وتشسلر، مدير أول 
يف مركز رفيق احلريري وبرامج 

الشرق األوسط، التابع للمجلس 
األطلسي، إن األزمة املناخية 

تتطلب التعاون والتشارك 
اإلقليمي والدولي على نطاق 

واسع وشامل، ليضم احلكومات 
واملؤسسات والقطاع اخلاص للعمل 
معًا يف التخفيف واحلد من اآلثار 

الناجمة عن التغير املناخي، 
مضيفًا أن األزمات احمليطة 

مبنطقة الشرق األوسط تتطلب 
اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة، 

لتحقيق األمن املستدام على املدى 
البعيد، خاصة أن املنطقة تعاني 

أزمات كثيرة، منها ندرة املياه، 
والهجرة، والصراعات، وارتفاع 

درجات احلرارة، إلى جانب أزمتي 
الغذاء والطاقة، وارتفاع مستوى 

سطح البحر، وتغير هطول 
األمطار وتلوث الهواء، وغيرها، 

وهذه األزمات تعوق جهود 
االستدامة. 

األمن البيئي

مبادرات 
الشرق األخضر 

إجراءات جريئة 

واشنطن )االتحاد( 

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني، الذي نظمه مركز تريندز للبحوث 

واالستشارات بالتعاون مع مؤسسة المجلس األطلسي »Atlantic Council«، تحت 

عنوان: »األمن المستدام في الشرق األوسط: تحديات وآفاق التغير المناخي«، 

واختتم أعماله الخميس الماضي في العاصمة األميركية واشنطن، بضرورة االستثمار 

في البحث والتطوير لتعزيز االبتكار، باعتباره أهم مفاتيح األمن البيئي لمنطقة 

الشرق األوسط والعالم أجمع، إلى جانب أهمية رعاية االبتكار وتفعيل الشراكات 

والمبادرات اإلقليمية والدولية الهادفة إلى زيادة المرونة في مواجهة مخاطر 

األمن المناخي، من خالل االستثمار المشترك في تقنيات واعدة لتعزيز القدرة 

على الصمود، فضاًل عن الحاجة إلى إرساء نظام تعليمي يدعم االستدامة البيئية، 

والترويج له إعالميًا، مع أهمية العمل على إيجاد وتطبيق حلول ذكية وسياسات 

مبتكرة للحد من آثار التغير المناخي. 

وأكدت التوصيات، التي ألقتها سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع تريندز العالمي 

في مركز تريندز للبحوث واالستشارات، في ختام جلسات المؤتمر، على أهمية تعزيز 

التعاون اإلقليمي ودمج الخطط والسياسات، وبناء قدرات فعالة وطرح مبادرات 

مبتكرة، من أجل تحقيق األمن المناخي في المنطقة وجعله جزءًا ال يتجزأ من األمن 

الوطني واإلقليمي، إلى جانب ضرورة االستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا 

المتقدمة، وضمان االستدامة المالية طويلة األجل من خالل تشجيع ودعم أنشطة 

ريادة األعمال في مجاالت حماية المناخ، والطاقة المتجددة، وتوطين التقنيات 

الصديقة للبيئة، مع أهمية العمل على تعزيز دور المستهلك في االلتزام العالمي 

بقضايا المناخ، واالستثمار في تنمية ثقافة استهالكية واعية وهادفة.

شما بنت سلطان: 

دبلوماسيــــة المنــــاخ عامـــــل رئيســـــي
فــــــــــــي قيـــــادة التعـــــــاون الجـــــمـــــاعي

مريم المهيري: 

قضــــايا المناخ بحاجة إلى زيادة العمل 
الجمــــــاعي واتخـــــــاذ تدابيــــــر منســـقــة 

األزمات المحيطة
بالشرق األوسط تتطلب 

اتخاذ إجراءات جريئة

 
وليام وتشسلر

مبادئ الصيرفة المسؤولة 
تخدم التنمية المستدامة 

بتعظيم االستفادة من التمويل 
في منطقة الشرق األوسط

 
نوران عاطف

وسائل اإلعالم لديها مهمة 
إيصال الوعي الصحيح القادر 
على تغيير المجتمع صوب 

التنمية المستدامة
 

حمد الكعبي

مصر عقدت العزم على جعل 
»كوب-27« لحظة ينتقل فيها 
العالم من التفاوض إلى التنفيذ

 
أسامة الجوهري

منطقة الشرق األوسط
تعاني شحًا شديدًا 

في المياه يتطلب تغير 
أنماط االستهالك

 
أسيت بيسواس

المفاضلة بين أمن الطاقة 
وأمن البيئة ال تزال صعبة، 

حيث 13% من سكان العالم 
يفتقرون إلى الطاقة الحديثة

 
نورة منصوري

نبذة عن »تريندز«: 

مركز تريندز للبحوث واالستشارات هو مؤسسة بحثية مستقلة، 
تأسست عام 2014 يف أبوظبي، ويهتم باستشراف املستقبل من خالل 

العديد من البرامج البحثية املتخصصة. 
ومتكن »تريندز« من بناء شبكة عالقات وشراكات قوية مع مختلف 

املراكز البحثية العاملية واملنظمات والهيئات الدولية احلكومية وغير 
احلكومية، واالستفادة من اخلبرات البحثية واألكادميية الدولية، مبا 
يعزز دوره العلمي والبحثي على املستويني اإلقليمي والعاملي، وذلك من 

خالل تنظيم الفعاليات العلمية املختلفة من محاضرات، ومؤمترات، 
وندوات، وحلقات نقاشية تثري تبادل التجارب واخلبرات البحثية، 

وإنتاج اإلصدارات املتنوعة التي تغطي مختلف مجاالت املعرفة 
اإلنسانية التي تدخل يف حيز اهتمامه.

حمد الكعبي ومحمد المال ونورة منصوري وعلياء العوضي خالل الجلسة الختامية

الحضور خالل اليوم الثاني داخل مقر المجلس األطلسي بالعاصمة األميركية

كرم مركز تريندز 
للبحوث واالستشارات، 

الشيخة شما بنت سلطان 
بن خليفة آل نهيان، 

الرئيس التنفيذي 
للمسرعات املستقلة 

لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة للتغير املناخي، 
ومنحها جائزة »تريندز 

للشخصية القيادية 
الشابة يف مجال التغير 

املناخي 2022«، وذلك 
خالل مشاركتها يف 

مؤمتر »تريندز - املجلس 
األطلسي« السنوي 

الثاني. 

»الشخصية 
القيـــاديـــــــــة 
الشــــــابــــــة« 

 شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان أثناء تكريمها من مركز تريندز )الصور من المصدر(
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اختتم أعماله في واشنطن وطرح حلواًل ناجعة الستدامة األمن البيئي

مؤتمـــر »تريندز- املجلـس األطلسي« يـــوصي بتعــزيــــز 

التعاون اإلقليمي واالبتكار ملواجهة التغيـرات املناخية

دبلوماسية المناخ 
وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل 
المستقلة  للمسرعات  التنفيذي  الرئيس  نهيان، 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، 
خالل كلمتها عن »الدبلوماسية المناخية بوصفها 
تحدياً متزايداً أمام السياسة الخارجية.. مؤتمر 
بمعدل  يتدهور  األرض  كوكب  أن  ــوب-28(«،  )كـ
أسرع، كما يتضح من التحول المذهل في الظروف 
موجات  من  العالم،  أنحاء  جميع  في  المناخية 
الحر الشديدة في أوروبا، إلى الفيضانات الغزيرة 
في آسيا، مبينة أن دبلوماسية المناخ هي عامل 
رئيسي في قيادة هذه الحركة والتعاون الجماعي. 
ــارات لطالما أدركــت  ــ ــرت أن دولـــة اإلم وذكـ
في  المعرفة  وتــبــادل  العالمي  التعاون  أهمية 
الرؤية  في  دمجها  تم  والتي  االستدامة،  بناء 
االستراتيجية وثقافة الدولة منذ إنشائها، وبينما 
تستعد دولة اإلمارات الستضافة »COP28« في 
الرؤية األساسية في  عام 2023، ال تزال هذه 
طليعة خريطة الطريق لدولة اإلمــارات العربية 

المتحدة لعام 2050 وما بعده. 
وأشارت إلى أن قضية التغير المناخي مشكلة 
آنية ومستقبلية، فالفيضانات في باكستان أثرت 
في صادرات الحبوب العالمية، ما يجعل الجهود 
الجماعية إقليمياً ودولياً ضرورة ملحة للحد من 
آثار التغيرات المناخية، مبينة أن دولة اإلمارات 
تعمل على تسريع نمو االقتصاد األخضر وتعزيز 
التشارك مع القطاع الخاص لتنفيذ التزاماتها 
على  معتمدة  وعالمياً،  وإقليمياً  محلياً  البيئية 
االبتكار واالنتقال إلى االقتصاد األخضر وجذب 
الجهود،  للمشاركة في هذه  العالمية  المواهب 

وتحقيق صفر انبعاثات كربونية. 

واقع مناخي جديد 
وألقت الكلمة الرئيسية لليوم الثاني للمؤتمر، 
معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير 
المناخي والبيئة في دولة اإلمارات، حيث قالت: 
إن الفيضانات المدمرة التي شهدتها باكستان 
والجفاف الشديد وموجات الحر التي اجتاحت 
الغابات  وحرائق  الماضي  الصيف  في  ــا  أوروب
المدمرة في الواليات المتحدة األميركية وبلدان 
الحاجة  للجميع بشأن  أخرى تشكل تحذيرات 
الملحة إلى االستعداد لواقع مناخي جديد، وفي 
األوســط،  الشرق  يوجد  الجديد  الواقع  صلب 
بتغير  تأثراً  األشــد  العالم  إحــدى مناطق  وهــو 
المناخ، وحيث تشير التوقعات إلى آثار قاسية 
وبعيدة المدى تتمثل في ارتفاع أكبر في درجات 
الحرارة وتزايد اإلجهاد المائي وارتفاع منسوب 
مياه البحار وتقلص األراضي الزراعية.  وذكرت 
معاليها أن هذه التحديات متشابكة، وهي تؤجج 
السكان  نــزوح  في  تتمثل  متردية  أوضاعاً  معاً 
االقتصادية  والضغوط  الموارد  على  والتنافس 
واالجتماعية وانعدام األمن في مجاالت الغذاء 
والمياه والطاقة، وهو ما يلقي بظالله على األمن 
كئيباً  مستقباًل  ويرسم  المنطقة  في  القومي 
للجميع، ويُعتبر تمكين التدابير األكثر طموحاً 
في مجال المناخ، من حيث التخفيف من وطأته 
والتكيف معه في الشرق األوسط، من األولويات 

لضمان تفادي وقوع أسوأ السيناريوهات. 

مسار إنمائي محايد 
وأشارت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة 
إلى أن دولة اإلمــارات، تؤمن بتعددية األطراف 

لبناء مستقبل مستدام، مطالبة  كواسطة قوية 
بزيادة العمل الجماعي في مجال المناخ واتخاذ 
تدابير منسقة، مؤكدة أن دولة اإلمارات ملتزمة 
المناخ  حيث  من  محايد  إنمائي  مسار  باتباع 
وتحويل وعودها إلى تدابير ونتائج ملموسة، ولقد 
كانت أول بلد في المنطقة يلتحق بسباق القضاء 
نهائياً على االنبعاثات الكربونية، حيث أطلقنا 
االستراتيجية  اإلمــارات  مبادرة  الماضي  العام 
للحياد المناخي 2050، ونعكف حالياً على وضع 
 2050 المناخي  للحياد  الوطنية  االستراتيجية 
لتوجيه خطواتها المقبلة وتعيين مسارها باتجاه 

الحياد المناخي. 

 بين »كوب-27« و»كوب-28«
الثاني من  اليوم  وعقب ذلك، بدأت جلسات 
تحت  األولـــى  جلستين،  وتضمنت  المؤتمر، 
ــوب-28:  وكـ ــوب-27  كـ مؤتمرْي  »بين  عــنــوان: 
جهود دول الشرق األوسط الدبلوماسية لمعالجة 
البريكي،  عــوض  ــا  وأدارهــ المناخي«،  التغيُّر 
العالمي في مركز تريندز  رئيس قطاع تريندز 
دور  الجلسة  وتناولت  واالستشارات،  للبحوث 
القمم المناخية في تسهيل االنتقال إلى اقتصاد 
منخفض الكربون وتسليط الضوء على أهمية 
بالدبلوماسية  المتعلقة  الجيوسياسية  العوامل 

المناخية. 
البريكي، أن الجلسة تستكشف  وأكد عوض 
دور قمم المناخ في تسهيل االنتقال إلى اقتصاد 
منخفض الكربون، وفي الوقت نفسه، استكشاف 
كيفية ارتباط العوامل الجيوسياسية بدبلوماسية 
للحاجة  الحكومات  إدراك  إلى  مشيراً  المناخ، 
الملحة إلى العمل على إبقاء االحترار العالمي 
مئوية  ــة  درجـ  1.5 الــحــرجــة  العتبة  مــن  أقـــل 
بحلول نهاية القرن، وقد تعمل القمم المناخية 
كحاضنات قوية لتحديد الحلول المنسقة على 

أساس متعدد األطراف. 

تعهدات مشجعة 
واستهل الجلسة البروفيسور أسيت بيسواس، 
في  غالسكو  جامعة  فــي  متميز  ــر  زائـ أســتــاذ 
في  غـــوجـــارات  وجــامــعــة  الــمــتــحــدة،  المملكة 
الهند، ومدير المنظمة الدولية إلدارة المياه في 
سنغافورة، والرئيس التنفيذي لمركز العالم الثالث 
إلدارة المياه في المكسيك، متطرقاً إلى »تقييم 
مة في مؤتمر )كوب- االلتزامات والتعهدات المقَدّ

26(«، مؤكداً أن الدورة الـ 26 لمؤتمر األطراف 
إبقاء  على  للعمل  الملحة  الحاجة  على  ركــزت 
 1.5 الحرجة  العتبة  من  أقل  العالمي  االحترار 
درجة مئوية بحلول نهاية القرن، آماًل في تطبيق 
التعهدات  لتحويل هذه  خطط ومبادرات أشمل 
المشجعة إلى إجراءات ملموسة، مشيراً إلى أن 
الحرب الروسية - األوكرانية وغيرها من العوامل 
أوجدت المزيد من التحديات أمام جهود التغلب 
على التغيرات المناخية.  وحذر بيسواس من أن 
غياب الدبلوماسية المناخية بين الصين والواليات 
المتحدة يؤثر بشكل كبير على مبادرات الحد من 
الشرق  منطقة  أن  مبيناً  المناخي،  التغير  آثــار 
األوسط تعاني شحاً شديداً في المياه، ما يتطلب 
الحكومات  سلوك  تغير  مــبــادرات  على  العمل 
مشدداً  االستهالكية،  ــراد  ــ واألف والمؤسسات 
على أهمية دور البحث العلمي في الوصول إلى 
حلول بناءة، داعياً إلى دعم هذه البحوث من أجل 

االنتقال إلى الطاقة النظيفة. 

صيرفة مستدامة 
أما نوران عاطف، المنسقة اإلقليمية الخاصة 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا - مبادرة 
تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة، فتحدثت عن 
»رؤى جديدة لبناء إطار بيئي مستدام«، قائلة: 
»االستثمار  برنامج  أطلقت  المتحدة  األمــم  إن 
المسؤول واألعمال المصرفية المسؤولة« ضمن 
للبيئة،  المتحدة  األمــم  برنامج  تمويل  مــبــادرة 
الهادف إلى تأمين صفر انبعاثات كربونية بحلول 
من  عضو   400 البرنامج  ويشمل   ،2030 عــام 
دول العالم كافة، ولكن منطقة الشرق األوسط 
األقل مشاركة، حيث يشارك 11 مصرفاً فقط 
من اإلمارات ومصر، موضحة أن البرنامج يسعى 
إلى تعزيز مبادئ التأمين المستدام والصيرفة 

المسؤولة. 
تخدم  المسؤولة  الصيرفة  مبادئ  أن  وبينت 
أهداف التنمية المستدامة، وتسعى إلى تعظيم 
االستفادة من مبادئ التمويل المسؤول، خصوصاً 
في منطقة الشرق األوسط، فالمبادئ أسهمت 
في تعزيز استراتيجيات االستدامة البنكية، حيث 
تم تخصيص 2.3 تريليون دوالر لتحقيق أهداف 

االستدامة، مضيفة أن ائتالف المصارف التابع 
للبيئة،  المتحدة  األمــم  برنامج  تمويل  لمبادرة 
يهدف إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050 
الحد من  وينشد  العالم،  حول  بنكاً  ويضم 43 

االنبعاثات الكربونية ونزع الكربون واحتجازه. 
 

ديناميات التنافس 
بدوره، تطرق أسامة الجوهري، مساعد 
مركز  ــيــس  ورئ الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
التابع  الــقــرار  اتخاذ  ودعــم  المعلومات 
لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، 
في حديثه إلى »الدبلوماسية المناخية 
بوصفها تحدياً متزايداً أمام السياسة 
ــوب-27«،  ــ ــ الـــخـــارجـــيـــة.. مــؤتــمــر ك
مجموعة  يواجه  العالم  أن  موضحاً 
تتحدى  التي  األزمــات  من  متعددة 
المتعددة  الدبلوماسية  العملية 
المشكالت  لمواجهة  األطــراف 

تواجه  التي  للغاية  الصعبة 
خــاصــة  األرض،  كـــوكـــب 

ــراري،  ــحـ االحــتــبــاس الـ

مريم المهيري تلقي الكلمة الرئيسية في اليوم الثاني من المؤتمرالشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تلقي كلمتها بالجلسة األولى

محمد العلي أثناء تكريم ويليام ويسكلر

مبيناً أن أزمة تغير المناخ تعد جزءاً من عملية 
تعزيز  يحتم  ما  العالم،  في  المستمرة  العولمة 
العالم  ولكن  حــلــول،  إلــى  للتوصل  الــتــعــاون 
للصراعات  الكالسيكي  الجيوسياسي 
والمنافسة والتوترات لم يوقف ديناميات 
التنافس، ما يجعل المفاوضات المتعددة 

األطراف أكثر صعوبة وتعقيداً. 
الــتــغــيــر  أن  ــري،  ــوهـ ــجـ الـ وأضـــــاف 
و2050   2030 عــامــي  بــيــن  الــمــنــاخــي 
من  ــقــرب  ي مــا  ــدوث  حــ فــي  سيتسبب 
عام  كل  إضافية  وفــاة  حالة  ألــف   250
واإلجهاد  والمالريا  التغذية  بسبب سوء 

المباشرة  األضــرار  تكاليف  وتقدر  الحراري، 
دوالر  مليارات  و4   2 بين   يتراوح  بما  للصحة 
وستكون   ،2030 عــام  بحلول  سنوياً  أميركي 
الصحية  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  ذات  الــمــنــاطــق 
واالستعداد  التأقلم  على  قدرة  األقل  الضعيفة 
بتغير  ستتأثر  مصر  أن  مبيناً  واالســتــجــابــة، 
في  المخاطر  من  العديد  تواجه  حيث  المناخ، 
التصحر  حدة  زيــادة  منها:  رئيسية،  مجاالت 
المتوسط    األبيض  البحر  وصعود  والجفاف، 

بإغراق  يهدد  ما  القطبين،  جليد  ذوبان  نتيجة 
مصر  أن  مــؤكــداً  مأهولة،  شاسعة  مساحات 
 27 الـــ  الـــدورة  تصبح  أن  على  الــعــزم  عقدت 
لمؤتمر األطراف »كوب-27« هي اللحظة التي 

ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ. 

 »مبادرات األمن األخضر« 
الختامي  اليوم  في  الثانية  الجلسة  وجــاءت 
للمؤتمر تحت عنوان: »مبادرات األمن األخضر 
متعددة األطراف: بداية عهد جديد أخضر نحو 
األوســط«،  الشرق  في  الجماعي  البيئي  األمــن 
وأدارها اإلعالمي الكويتي محمد الماّل، مؤسس 
ومدير شبكة ديوان الماّل، وناقشت الجلسة أهمية 

الجهود اإلقليمية والتعاونية في تفعيل مبادرات 
األوســط لألمن األخضر، وكذلك طرق  الشرق 
األمن  انعدام  عن  الناجمة  التحديات  تخفيف 

البيئي. 

معوقات االستدامة 
الزميلة  منصوري،  ــورة  ن الدكتورة  وتطرقت 
للدراسات  عبداهلل  الملك  مركز  لــدى  الباحثة 
لدى  المنتسبة  والباحثة  البترولية،  والبحوث 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والخبيرة في 
مجلس الطاقة العالمي، إلى »استخدام مبادرات 
األمن األخضر متعددة األطراف لتحسين قدرة 
أن  على  أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  دول 
تكون رائدة عالمياً في اقتصاد ما بعد الكربون 
بين  المفاضلة  أن  موضحة  والشامل«،  المرن 
أمن الطاقة وأمن البيئة صعبة للغاية في الوقت 
العالم  من سكان   %13 يــزال  ال  الراهن، حيث 
الصراع  أن  كما  الحديثة،  الطاقة  إلى  يفتقرون 
سالسل  تعطيل  إلى  أدى  األوكراني   - الروسي 
اإلمداد وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتفجر 
أزمة طاقة في أوروبا، ما دفع الدول األوروبية إلى 

العودة الستخدام الوقود األحفوري. 
المنطقة  في  االستدامة  معوقات  أن  وأكــدت 
العربية كثيرة، ومنها »ندرة المياه، وجودة الهواء، 
والطاقة، واألمن الغذائي، وتغير المناخ، واالنقسام 
بين المناطق الحضرية والريفية، والصراع وعدم 
والصراعات  واألزمـــات  السياسي،  االستقرار 
السياسية«، مضيفة أن أزمة ندرة المياه مستمرة 
في المنطقة وتتفاقم مع القليل من اإلجراءات، 
كما أن الطلب على الطاقة يشهد نمواً ملحوظاً، 
ما يتطلب تنويعاً في مصادر الطاقة، فضاًل عن 
أن المدن العربية تعد من بين أكثر 20 مدينة تلوثاً 

في العالم، وهو ما يعيق جهود االستدامة.

 استعرضت علياء العوضي، 
مديرة إدارة االستشارات 
باإلنابة يف مركز تريندز 

للبحوث واالستشارات، »اجلوانب 
االقتصادية لألمن البيئي 

املستدام واالستثمارات الالزمة 
لتحقيق األمن البيئي«، مشيرة 

إلى الروابط القوية بني تغير 
املناخ والتخطيط للمخاطر يف 

العالقة بني املناخ واألمن، وضمان 
االستدامة االقتصادية واملالية 

على املدى الطويل، من خالل 
مشاركة القطاع اخلاص والتعاون 

متعدد األطراف، مضيفة أن جهود 
حتسني األمن البيئي يف منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
تتطلب االستمرارية، من خالل 

مبادرات بيئية فعالة ومستدامة 
اقتصاديًا، مؤكدة أهمية أن تكون 

هذه املبادرات متعددة األطراف 
وتنطوي على تعاون شامل. 

وبينت العوضي أن منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من أكثر 
املناطق التي تعاني إجهادًا مائيًا 

يف العالم، مشددة على أهمية 
تعزيز االستثمارات ومحو األمية 

املناخية والبحث والتطوير 
لتحقيق األمن البيئي، داعية 

إلى تفعيل الشراكات واملبادرات 
اإلقليمية التي تهدف إلى زيادة 
املرونة يف مواجهة مخاطر األمن 

املناخي، من خالل االستثمار 
املشترك يف تقنيات واعدة لتعزيز 

القدرة على الصمود، وضمان 
االستدامة املالية الطويلة األجل 
للحلول، من خالل تشجيع ودعم 

أنشطة ريادة األعمال يف مجاالت 
حماية املناخ، والطاقة اجلديدة 

واملتجددة، وتوطني التقنيات 
الصديقة للبيئة. 

اختتم اجللسة الثانية من املؤمتر 
حمد الكعبي، رئيس حترير 

صحيفة االحتاد، متحدثًا عن 
»دور اإلعالم يف دعم مبادرات 

الشرق األوسط لألمن األخضر«، 
حيث أكد أن قضية تغير املناخ 

هي التحدي األكبر الذي يواجه 
البشرية حاليًا، ما يجعلها حتتاج 

إلى تضافر اجلهود كافة، وعلى 
رأسها وسائل اإلعالم، املكلفة 

مبهمة إيصال الوعي الصحيح 
القادر على تغيير العادات، 

وحتويل سلوك املجتمع صوب 
التنمية املستدامة، وهي مهمة 

قد تشكل الفارق بني كوكب حي 
وكوكب ميت. 

وذكر أن أولى العقبات التي تواجه 
اإلعالم هي تعذر اإلحساس 

بقضية املناخ من خالل التجربة 
الشخصية، إلى جانب التعقيد 

العلمي، وهذا يحتم علينا إيصال 
الرسالة للمتلقي بصورة سهلة 

ومفهومة وال حتتاج إلى متخصص 
الستيعابها، مضيفًا أن اإلعالم 

التقليدي وحده ال يكفي حملاصرة 
قضية التغير املناخي؛ ألن %90 

من الشباب يحصلون على األخبار 
من مواقع التواصل االجتماعي، 
كما أن جناح الرسالة اإلعالمية 

يتباين من مجتمع إلى آخر، ففي 
دولة اإلمارات جنح اإلعالم يف 

تسليط الضوء على املبادرات 
التي تسهم يف حماية البيئة، 

ومنها الزراعة اخلضراء، وترشيد 
االستهالك ملوارد الطاقة، 

واعتماد الدولة على الطاقة 
النظيفة والهيدروجني األخضر، 

وتطوير األنظمة الزراعية 
والغذائية الذكية، وغيرها من 

أنشطة االستدامة واالبتكار 
املناخي. 

قال وليام وتشسلر، مدير أول 
يف مركز رفيق احلريري وبرامج 

الشرق األوسط، التابع للمجلس 
األطلسي، إن األزمة املناخية 

تتطلب التعاون والتشارك 
اإلقليمي والدولي على نطاق 

واسع وشامل، ليضم احلكومات 
واملؤسسات والقطاع اخلاص للعمل 
معًا يف التخفيف واحلد من اآلثار 

الناجمة عن التغير املناخي، 
مضيفًا أن األزمات احمليطة 

مبنطقة الشرق األوسط تتطلب 
اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة، 

لتحقيق األمن املستدام على املدى 
البعيد، خاصة أن املنطقة تعاني 

أزمات كثيرة، منها ندرة املياه، 
والهجرة، والصراعات، وارتفاع 

درجات احلرارة، إلى جانب أزمتي 
الغذاء والطاقة، وارتفاع مستوى 

سطح البحر، وتغير هطول 
األمطار وتلوث الهواء، وغيرها، 

وهذه األزمات تعوق جهود 
االستدامة. 

األمن البيئي

مبادرات 
الشرق األخضر 

إجراءات جريئة 

واشنطن )االتحاد( 

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني، الذي نظمه مركز تريندز للبحوث 

واالستشارات بالتعاون مع مؤسسة المجلس األطلسي »Atlantic Council«، تحت 

عنوان: »األمن المستدام في الشرق األوسط: تحديات وآفاق التغير المناخي«، 

واختتم أعماله الخميس الماضي في العاصمة األميركية واشنطن، بضرورة االستثمار 

في البحث والتطوير لتعزيز االبتكار، باعتباره أهم مفاتيح األمن البيئي لمنطقة 

الشرق األوسط والعالم أجمع، إلى جانب أهمية رعاية االبتكار وتفعيل الشراكات 

والمبادرات اإلقليمية والدولية الهادفة إلى زيادة المرونة في مواجهة مخاطر 

األمن المناخي، من خالل االستثمار المشترك في تقنيات واعدة لتعزيز القدرة 

على الصمود، فضاًل عن الحاجة إلى إرساء نظام تعليمي يدعم االستدامة البيئية، 

والترويج له إعالميًا، مع أهمية العمل على إيجاد وتطبيق حلول ذكية وسياسات 

مبتكرة للحد من آثار التغير المناخي. 

وأكدت التوصيات، التي ألقتها سمية الحضرمي، نائبة رئيس قطاع تريندز العالمي 

في مركز تريندز للبحوث واالستشارات، في ختام جلسات المؤتمر، على أهمية تعزيز 

التعاون اإلقليمي ودمج الخطط والسياسات، وبناء قدرات فعالة وطرح مبادرات 

مبتكرة، من أجل تحقيق األمن المناخي في المنطقة وجعله جزءًا ال يتجزأ من األمن 

الوطني واإلقليمي، إلى جانب ضرورة االستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا 

المتقدمة، وضمان االستدامة المالية طويلة األجل من خالل تشجيع ودعم أنشطة 

ريادة األعمال في مجاالت حماية المناخ، والطاقة المتجددة، وتوطين التقنيات 

الصديقة للبيئة، مع أهمية العمل على تعزيز دور المستهلك في االلتزام العالمي 

بقضايا المناخ، واالستثمار في تنمية ثقافة استهالكية واعية وهادفة.

شما بنت سلطان: 

دبلوماسيــــة المنــــاخ عامـــــل رئيســـــي
فــــــــــــي قيـــــادة التعـــــــاون الجـــــمـــــاعي

مريم المهيري: 

قضــــايا المناخ بحاجة إلى زيادة العمل 
الجمــــــاعي واتخـــــــاذ تدابيــــــر منســـقــة 

األزمات المحيطة
بالشرق األوسط تتطلب 

اتخاذ إجراءات جريئة

 
وليام وتشسلر

مبادئ الصيرفة المسؤولة 
تخدم التنمية المستدامة 

بتعظيم االستفادة من التمويل 
في منطقة الشرق األوسط

 
نوران عاطف

وسائل اإلعالم لديها مهمة 
إيصال الوعي الصحيح القادر 
على تغيير المجتمع صوب 

التنمية المستدامة
 

حمد الكعبي

مصر عقدت العزم على جعل 
»كوب-27« لحظة ينتقل فيها 
العالم من التفاوض إلى التنفيذ

 
أسامة الجوهري

منطقة الشرق األوسط
تعاني شحًا شديدًا 

في المياه يتطلب تغير 
أنماط االستهالك

 
أسيت بيسواس

المفاضلة بين أمن الطاقة 
وأمن البيئة ال تزال صعبة، 

حيث 13% من سكان العالم 
يفتقرون إلى الطاقة الحديثة

 
نورة منصوري

نبذة عن »تريندز«: 

مركز تريندز للبحوث واالستشارات هو مؤسسة بحثية مستقلة، 
تأسست عام 2014 يف أبوظبي، ويهتم باستشراف املستقبل من خالل 

العديد من البرامج البحثية املتخصصة. 
ومتكن »تريندز« من بناء شبكة عالقات وشراكات قوية مع مختلف 

املراكز البحثية العاملية واملنظمات والهيئات الدولية احلكومية وغير 
احلكومية، واالستفادة من اخلبرات البحثية واألكادميية الدولية، مبا 
يعزز دوره العلمي والبحثي على املستويني اإلقليمي والعاملي، وذلك من 

خالل تنظيم الفعاليات العلمية املختلفة من محاضرات، ومؤمترات، 
وندوات، وحلقات نقاشية تثري تبادل التجارب واخلبرات البحثية، 

وإنتاج اإلصدارات املتنوعة التي تغطي مختلف مجاالت املعرفة 
اإلنسانية التي تدخل يف حيز اهتمامه.

حمد الكعبي ومحمد المال ونورة منصوري وعلياء العوضي خالل الجلسة الختامية

الحضور خالل اليوم الثاني داخل مقر المجلس األطلسي بالعاصمة األميركية

كرم مركز تريندز 
للبحوث واالستشارات، 

الشيخة شما بنت سلطان 
بن خليفة آل نهيان، 

الرئيس التنفيذي 
للمسرعات املستقلة 

لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة للتغير املناخي، 
ومنحها جائزة »تريندز 

للشخصية القيادية 
الشابة يف مجال التغير 

املناخي 2022«، وذلك 
خالل مشاركتها يف 

مؤمتر »تريندز - املجلس 
األطلسي« السنوي 

الثاني. 

»الشخصية 
القيـــاديـــــــــة 
الشــــــابــــــة« 

 شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان أثناء تكريمها من مركز تريندز )الصور من المصدر(
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سامي عبد الرؤوف )دبي(

أعلن الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة 
ــارات  اإلم دولــة  أن  المجتمع،  ووقاية  الصحة 
المركز األول عالمياً  المتحدة حققت  العربية 
العامة  الصحة  مجال  وفــي  مــؤشــراً   15 فــي 
لعام 2021، من أبرزها: مؤشر تغطية الرعاية 
المختلفة،  التحصينات  ومــؤشــرات  الصحية، 

ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر. 
وكشف العلماء، في حوار مع »االتحاد«، عن 
استحداث معايير خاصة بالدور الوقائي لمنع 
انتشار األوبئة، حيث تم تطوير عدة بروتوكوالت 
اســتــحــداث معايير  ــار، ومنها  اإلطــ فــي هــذا 
تستهدف العمل على توسيع نطاق الوصول إلى 

الرعاية الصحية األولية.
 

تحديث قانون الصحة العامة 
في  العلماء،  الــدكــتــور  تــحــدث   وتفصياًل، 
البداية عن مستقبل الوقاية وتعزيز دورها في 
المجتمع، مؤكداً أن الدور الوقائي يأتي ضمن 
ــوزارة الرئيسية، وهــذا ما حدا بها  ال أولويات 
التي  المبادرات  العديد من  وتبني  إلى إطالق 
تهدف إلى تعزيز الجانب الوقائي على مختلف 
األصعدة، والعمل على تكامل الجهود الحكومية 
والمجتمعية وفق منظومة متكاملة تقوم وزارة 
في  القيادي  بالدور  المجتمع  ووقاية  الصحة 
بالتنسيق  وذلـــك  فعاليتها،  وضــمــان  ــهــا  إدارت
ومشاركة جميع الجهات الصحية بالدولة في 

القطاعين الحكومي والخاص.
على  العمل  حالياً  يجري  ــه  أن عــن  وكشف 
مراجعة وتحديث وتطوير قانون الصحة العامة، 
وقد تم تشكيل لجنة من جميع الجهات الصحية 
والجهات المعنية بالدولة لمراجعة هذا القانون 
طبقاً  المستجدات  مع  يتواكب  بما  وتحديثه 

للمعايير العالمية.
وأكد أن تجربة الدولة الناجحة في مكافحة 
)كــوفــيــد-19( أســفــرت عــن أهمية وضـــرورة 
األمــراض  لمكافحة  الحالي  التشريع  مراجعة 
السارية والعمل على تحديثه، وتم بالفعل تشكيل 
لجنة من الوزارة وباقي الجهات الصحية تعكف 
حالياً على مراجعة القانون الحالي والعمل على 
تحديثه أو إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة 

األمراض السارية، حسبما يتطلب الوضع.
وقال: »هذا من الناحية التشريعية، أما عن 
الجانب العملي فقد تم تحديث األدلة التوجيهية 
الخاصة بالجانب الوقائي، وتشمل التطعيمات، 
والبرامج الصحية الوطنية لمكافحة األمراض 
التهاب  المالريا،  السل،  )الحصبة،  السارية 

الكبد، الشلل الرخو الحاد، اإليدز(«. 
  وأشار إلى دعم وتطوير برامج تعزيز الصحة 
المجتمعية في المراحل العمرية المختلفة، مثل: 
والصحة  والطفولة،  األمــومــة  رعاية  )بــرامــج 
وصحة  الـــزواج  قبل  مــا  وفحص  المدرسية، 
إلى  باإلضافة  المهنية(،  والصحة  اليافعين، 
مبادرات رفع الوعي الصحي المجتمعي للوقاية 
لتحفيز  السارية  السارية وغير  األمــراض  من 

أفراد المجتمع لتبني األنماط الحياة الصحية.
المشاركة  لتشجيع  مــبــادرات  عــن  وأعــلــن 
للوقاية  ــوزارة  الـ استراتيجية  في  المجتمعية 
العامة  الصحة  نظام  وإنــشــاء  األمـــراض،  من 
اإللكتروني الوطني للتسجيل وللترصد واإلنذار 

المبكر.

الخطط االستشرافية 
وقال: »إن دولة اإلمارات من بين أكثر البلدان 
استعداداً واستشرافاً للمستقبل، وتعمل دائماً 
على استدامة دورها الريادي في إطار التنافسية 
العالمية، وهو ما تؤكده دائماً قيادتنا الرشيدة 
وما يحرص عليه صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة، حفظه اهلل،  بن زايــد آل نهيان رئيس 
آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه اهلل«. 
إلى  الدولة  استراتيجية  »تهدف  وأضــاف:   
بناء على  فّعال ومستدام  إرســاء نظام صحي 
لمستقبل  واستشرافاً  الحكومية  الموجهات 
الرعاية الصحية، من خالل التركيز على الجانب 
الوقائي في النظام الصحي، وضمان استدامته 

وكفاءته في التعامل مع األمراض السارية«. 

  أولوية وطنية
 وأشار إلى إطالق استراتيجيات معززة لألمن 

اإلمـــارات،  ــة  دول في  وطنية  كأولوية  الصحي 
بتضافر الجهود والقدرات بين جميع الجهات 
المعنية في الدولة وشرائح المجتمع، من خالل 
الصحية  للوقاية  وطنية  عمل  أطــر  اعتماد 
منظومة صحية  وتطوير  المجتمعية  والثقافة 
وقائية يقظة لتطور األمراض واألوبئة ومراقبتها 
والتنبؤ بها، بما يضمن تعزيز ريادة وتنافسية 
استحداث  إلى  العلماء  ولفت  عالمياً.  الدولة 
انتشار  لمنع  الوقائي  بــالــدور  خاصة  معايير 
بروتوكوالت في  تم تطوير عدة  األوبئة، حيث 
هذا اإلطار، ومنها على سبيل المثال استحداث 
نطاق  توسيع  على  العمل  تستهدف  معايير 
الوصول إلى الرعاية الصحية األولية. وأكد أنه 
نتيجة لتتابع ظهور األمراض واألوبئة المستجدة 
تبني أنظمة  الماضيين أصبح  العقدين  خالل 
واالستجابة  والترصد  المبكر  ــذار  واإلن التنبؤ 
المثلى ألي مشكلة صحية طارئة أو وباء، أولوية 
من أولويات الدولة ممثلة في الوزارة والجهات 

الصحية وباقي األجهزة المعنية في الدولة. 

الغذاء الصحي
وآلــيــة  للتغذية  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  ــن  وعـ
أنه  العلماء،  أفــاد  ومستهدفاتها،  تنفيذها 
 2017 عــام  ــى في  األول المرحلة  إطــالق  تم 
التحديث  وتم   ،2021 نهاية  حتى  واستمرت 
العام  للتغذية في هذا  على الخطة الوطنية 
2022 وستستمر إلى عام 2030 تماشياً مع 

االستراتيجيات والتوجهات العالمية. 
وذكر أن الخطة الوطنية للتغذية تهدف إلى 
الصحي  الغذاء  لتعزيز  شاملة  وضع خطط 
المستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
واستدامة،  صحًة  أكثر  لمستقبل  رؤيــة  مع 
واالستراتيجيات  بالسياسات  مسترشدة 
الدولية واإلقليمية والوطنية لتعزيز الصحة. 
وتطرق إلى أنه تم مراجعة إنجازات الدورة 
السابقة وإعداد تقرير لتحليل الوضع الحالي 
فيما يخص التغذية في دولة اإلمارات، حيث 
تم استخدام نتائج هذا التحليل لوضع الخطة 
مع  بالتعاون  ورشــة  عقد  تم  كما  الجديدة، 
لمنظمة  المتوسط  لشرق  اإلقليمي  المكتب 
لوضع  يومين  مــدار  على  العالمية  الصحة 
االستراتيجية الوطنية للتغذية 2022 - 2030 
وخطة العمل الخاصة بتنفيذ االستراتيجية، 
مختلف  مــن  الــشــركــاء  مــع  بالتعاون  وذلـــك 

القطاعات الصحية والمعنية. 
الوطنية  االستراتيجية  »تــهــدف  وقـــال: 
للتغذية إلى تحقيق 5 متطلبات، هي: تعزيز 
التغذية،  مــجــال  فــي  والــمــســاءلــة  الحوكمة 
ومرنة  مستدامة  غــذائــيــة  أنظمة  وإنــشــاء 
ألنظمة غذائية صحية، وإعداد أنظمة صحية 
لــإجــراءات  شاملة  تغطية  توفر  متوائمة، 

التغذوية األساسية«.
وأعلن أنه يجري العمل على إعداد المسح 
ــى توفير  الــوطــنــي الــغــذائــي الـــذي يــهــدف إل
الحالة  عــن  مـــرة  ألول  أســاســيــة  مــعــلــومــات 
الغذائية ومؤشرات األمن الغذائي الستخدامها 
المستقبلي  والتقييم  والتنفيذ  التخطيط  في 
لبرامج التغذية والبرامج الصحية ذات الصلة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الريادة عالميًا 
وأكد العلماء، أن دولة اإلمارات تواصل تقدمها 
في تحقيق نتائج مشرفة في مؤشرات التنافسية 
الريادية  المسيرة  ويوثق  يرسخ  بما  العالمية، 
للدولة وتبوئها مكانتها العالمية، تحقيقاً للرؤية 
وضعت  التي  الرشيدة  للقيادة  االستشرافية 
خريطة طريق مبتكرة وفق أولويات ومؤشرات 
ــألداء  ل المستدام  التطوير  ومتابعة  وطنية 
المؤسسي والخدمات في القطاعات الحيوية، 

ومنها الصحة. 
 وأعلن عن أن دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
حققت المركز األول عالمياً في 15 مؤشراً في 
مجال الصحة العامة لعام 2021، ومنها على 
الرعاية الصحية،  المثال مؤشر تغطية  سبيل 
ومؤشرات التحصينات المختلفة، ومؤشر تغطية 
الرعاية السابقة للوالدة، ومؤشر وجود برامج 
وطنية للكشف المبكر، وقلة اإلصابة بالمالريا، 
المناعة  نقص  فــيــروس  انتشار  معدل  وقلة 

البشرية.

 قال الدكتور محمد سليم العلماء: 
»من املشاريع املهمة للوزارة، تسجيل 

األدوية املبتكرة والبيولوجية 
واملثيلة«. 

وأكد أن الوزارة ال تدخر ُجهدًا يف 
تعزيز اخلدمات الصحية املقدمة 

للمرضى يف الدولة. 
وذكر أن الوزارة تعمل بالتعاون مع 

اجلهات الصحية احمللية على التطوير 
املستمر ملعايير تنظيم تسجيل 

األدوية املبتكرة والبيولوجية 
واملثيلة، وذلك من خالل بعض 

املشاريع، مثل التعاون مع منظمة 
الصحة العاملية للوصول إلى أحدث 

املعايير التنظيمية املستخدمة 
عامليًا لضمان جودة ودقة وانسيابية 
عملية التسجيل، مبا يتيح للمرضى 

الوصول إلى كافة األدوية، والتأكد من 
جودتها وكفاءتها، وهذا بدوره يسهم 

يف رفع كفاءة اخلدمة الطبية امُلقدمة 
للمرضى يف الدولة.

ولفت إلى أنه باإلضافة لعملية 
التطوير املستمرة يف تسجيل األدوية، 

فإن الوزارة تعمل على مشاريع أخرى 
مع منظمات دوائية عاملية، مبا يسهم 

يف ضمان الوصول إلى تفاصيل 
األدوية املسجلة يف الدولة ومصدرها، 
وذلك من خالل أنظمة »أكواد« عاملية 

تتيح للجهات الصحية تتبع األدوية 
ومكوناتها من مصدرها. 

وأكد أن هذا املشروع يعزز الدور 
الرقابي للوزارة على األدوية املسجلة، 
مشيرًا إلى أن هيئة األدوية األوروبية 
وغيرها من اجلهات الصحية املرجعية 

عامليًا ال تزال تعمل على هذا املشروع 
أيضًا.

أعلن العلماء أن مشروع »تطمني«، هو 
أيضًا من املشاريع التي تعمل عليها 

الوزارة، وهو يف املرحلة النهائية 
قيد اإلطالق والذي يهدف إلى تتبع 

األدوية منذ وصولها إلى الدولة وحتى 
وصولها إلى املريض من خالل نظام 

»كودي« ُمطّور. 
وبني أن هذا األمر يسهم بشكل كبير 

يف دعم رؤية الوزارة بتعزيز دورها 
الرقابي ومكافحة األدوية املزيفة 

وضمان وصول الدواء اآلمن، وهو 
ما يؤدي باحملصلة إلى رفع كفاءة 

اخلدمة الطبية املقدمة للمرضى يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة.

واعتمد مجلس الوزراء قرارًا رقم 
59 لسنة 2020 يف شأن تتبع ورصد 

األدوية، ونصت املادة الثانية يف 
القرار، على تولي وزارة الصحة ووقاية 
املجتمع من خالل املنصة اإللكترونية، 

تتبع تصنيع واستيراد وتخزين 
وتوريد وتوزيع املنتج الطبي، واملنتج 

الدوائي، واملنتج الصيدالني واملواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية، واملنتجات 

الطبية اخلطرة. 
وتولى الوزارة تتبع ورصد أي منتج 

طبي آخر يحدد بقرار من معالي 
وزير الصحة ووقاية املجتمع، لرصد 
تداولها، أو استيرادها أو تسويقها أو 

توزيعها مبعرفة املنشآت الصيدالنية 
أو املنشآت الصحية لتحديد كافة 

مراحل تداولها.
 

مشاريع تطويرية

تتبع األدوية

اإلمارات 
األولى عالميًا
في 15 مؤشرًا بمجال الصحة العامة

وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ»  «:

قيادتنـــــا الرشيـــدة جعلـــت اإلمارات بين أكثر البلدان استعدادًا واستشرافًا للمستقبل
تطويـــــر منظومـــة صحيـــــة وقائيــــة يقظــــة لتطـــــور األمراض واألوبئة ومراقبتها والتنبؤ بها

وبالنسبة للمشاريع اجلديدة والتسهيالت التي تنوي الوزارة توفيرها للقطاع الصحي 
اخلاص، أشار العلماء إلى أن من أهم املشاريع املستقبلية، إطالق مبادرة لتوحيد 

التراخيص على مستوى الدولة بحيث يتم التقدم لطلب ترخيص مزاولة املهن الصحية 
على منصة موحدة جلميع اجلهات الصحية؛ بهدف تبسيط وتسهيل اإلجراءات 

واستقطاب الكفاءات للعمل ضمن املنظومة الصحية يف الدولة.
وبني أن هناك حتديثًا مستمرًا لدليل ترخيص املهنيني الصحيني على مستوى الدولة 

يواكب التحديثات العاملية، حيث صدرت النسخة احملدثة للدليل منذ شهر يونيو 2022. 
مؤكدًا أنه سيكون لهذه التحديثات يف املستقبل نتائج إيجابية على استقطاب الكوادر 

الصحية وعلى القطاع الصحي عمومًا، كاعتماد شهادات ومؤهالت من بلدان مختلفة 
وإضافة مسميات مهنية رئيسية وفرعية جديدة جلميع التخصصات وإعفاء املمرضني 

القانونيني واملمرضني املساعدين وفنيي املختبرات الطبية وتقنيي املختبرات الطبية من 
متطلبات اخلبرة، بشرط عدم االنقطاع عن ممارسة املهنة حسب املعايير. 

وقال: »تشمل املشاريع املستقبلية، العمل على تطوير وحتديث معايير املنشآت الصحية 
واملنشآت الصيدالنية جلميع التصنيفات املعتمدة يف الالئحة التنفيذية«.

مبادرات لجذب االستثمارات 

إطالق استراتيجيات 
معززة لألمن الصحي 
كأولوية وطنية لدولة 

اإلمارات
 

إنشاء نظام الصحة
العامة اإللكتروني 
للتسجيل وللترصد 

واإلنذار المبكر

استراتيجية وطنية للتغذية حتى 2030 وإعداد المسح الوطني الغذائي

إضـــافـــــة مسمــيــــــات مهنيــــــة رئيســــة وفرعــيـــــة جديـــــدة لجميـــع التخصصات
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�إلى �ملدعى عليه/ دميرتيو�س كو�ساكي�س فايوكازي ملومز �يل لوديدي، جمهولة محل �القامة. �أنت مكلف 

باحل�سور بجل�سة ٢٠٢٢/١٠/١٠ �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية �ملحكمة 

وكيل  بو��سطة  �أو  �سخ�سياً  �لدعوى(  مدير  مكتب   - �البتد�ئية  )�ملحكمة  رقم  مكتب  �ملدنية  �البتد�ئية 

بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على  �لدعوى مرفقاً  معتمد وتقدمي  مذكرة جو�بية على 

ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله بو�سفك مدعى عليه.

�إعالن مدعى عليه بالن�سر

محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية - �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية �الحتادية

يف �لدعوى رقم ٢٠٢٢/٢٢٧ - �إد�ري كلي

مكتب �خلدمات �لق�سائية �سدر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٧

يحظر تواجد األأهايل والطائرات العمودية مبنطقة الرماية 

)OMD22( وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٥  من ال�ساعة ١١٠٠  اإلى 

ال�ساعة  ١٤٠٠، والفرتة من ١١-٢٠٢٢/١٠/١٣ من ال�ساعة ٠٨٠٠  

اإلى ال�ساعة  ١٦٠٠ وح�سب اإلإحداثي:

اإذ �ستقوم وزارة الدفاع/ مديرية التدريب بتنفيذ رماية 

حية باملنطقة املذكورة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف 

)٢٥٠٠٠( قدم وم�سافة اإلأمان )١٥٠٠٠( مرت.
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النقطــة األأولـى

النقطــة الثانيـة

النقطــة الثالثـة

النقطــة الرابعة

�سرقيات�شمالياتالنقطة

مع حتيات.. مديرية ال�سوؤون العامة لالت�سال

�إعالن حتذيري

�إلى �ملدعى عليه/ فريونيكا فايوكازي ملومز �يل لوديدي، جمهولة محل �القامة. �أنت مكلف باحل�ضور 

بجل�ضة ٢٠٢٢/١٠/١٠ �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية �ملحكمة �البتد�ئية 

�ملدنية مكتب رقم )�ملحكمة �البتد�ئية - مكتب مدير �لدعوى( �ضخ�ضياً �أو بو��ضطة وكيل معتمد وتقدمي  

مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقاً بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة �أيام من تاريخ 

�لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله بو�ضفك مدعى عليه.

�إعالن مدعى عليه بالن�ضر

محكمة �أبوظبي �الحتادية �البتد�ئية - �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية �الحتادية

يف �لدعوى رقم ٢٠٢٢/٢4١ - �إد�ري كلي

مكتب �خلدمات �لق�ضائية �ضدر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٧

صباح الخير

»منتدى االعالم 
العربي«

العربي  اإلعالم  لمنتدى  العشرين  الدورة  فعاليات  اليوم  تنطلق 
صاحب  النوعية  والمبادرات  والقصيد  الكلمة  فارس  رعاية  تحت 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والذي بدعم سموه ورعايته 
يمثل  إعالمي،  منتدى  كأكبر  الرفيعة  المكانة  هــذه  الحدث  بلغ 
اإلعالمية،  بالرسالة  لالرتقاء  رفيعة  وعالمية  عربية  منصة  اليوم 
واحتفالية سنوية لتكريم المتميزين على الساحة اإلعالمية بجائزة 
لنفسها  نحتت  وقد  قوية،  منافسة  تشهد  التي  العربية  الصحافة 

أيضاً مكانة رائدة لما تتمتع به من سمعة طيبة ومعايير دقيقة.
لقد استطاعت اإلمارات أن ترسخ نهجاً إعالمياً توالت أصداؤه 
أنموذج  بناء  خالل  من  اإلعالمية  الساحة  مجمل  في  وتأثيراته 
على  يقوم  ومحتوى،  أدوات  الهادفة  اإلعالمية  للرسالة  متطور 
والتركيز  والتناول،  الطرح  ورصانة  العالية  والمهنية  المصداقية 
على ما يوحد وال يفرق وينبذ إثارة النعرات والمذهبية والطائفية، 
ملتقى  ليس  منها  مما جعل  اآلخر.  واحترام  التسامح  قيم  وتعزيز 
كبريات  منها  اتخذت  بل  والعالمية،  العربية  اإلعالم  لوسائل  أثيراً 

هذه الوسائل مقار إقليمية. 
والمناطق  المدن  وتأسيس  إنشاء  في  السباقة  دبي  كانت  وقد 
إيجابية،  مهنية  مناخات  من  وفرته  ما  بفضل  الحرة،  اإلعالمية 
ذلك  يكن  ولم  الدولة.  في  المتطورة  التحتية  البنية  عن  ناهيك 
ليتحقق لوال الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
اإلعالميين  على  ورهانه  لإلعالم  نظرته  تأكيد  على  الذي حرص 
والمسؤولية  المصداقية  أصحاب  األقــالم  وحملة  الفكر  ورجــال 
عشية انطالق المنتدى، بقول سموه إنهم »المستقبل« بكل ما يعنيه 
ذلك. وقال سموه: »نحن اآلن أمام واقع جديد بفضل تطور وسائل 
للمعلومات  واحد  دولي  هنا مجال  الكونية،  القرية  اسمه  االتصال 
واألخبار الترفيهية والثقافة«.. »لقد قررنا أن نواكب العالم.. مثل 
ما نحتاج إلى المهندسين واألطباء نحتاج إلى قيادات في اإلعالم، 

اليوم اإلعالم شاب، وأنتم المستقبل«.
لقد حرص منظمو الدورة الجديدة من المنتدى على حشد كوكبة 
المتخصصين  والمؤثرين  واإلعالميين  والسياسيين  المفكرين  من 
لضمان تنوع موضوعاته وإثراء جلساته وطرح رؤى جديدة لإلعالم 
والمسؤولية،  بالصراحة  تتسم  وجادة  وبناءة  هادفة  حوارات  عبر 
اإلعالم  تنافسية  وتضمن  له  تحقق  بما  تليق  بتوصيات  للخروج 

العربي وهو يواكب العصر الذي نعيش ويخاطب العالم بلغته.
نادي  في  والزميالت  وللزمالء  للمنظمين  والتقدير  التحية  كل 
أن  لضمان  أشهر  منذ  استعدت  التي  العمل  وفرق  للصحافة  دبي 
تخرج الدورة الـ20 بثوب قشيب يليق ببهاء »دانة الدنيا«. وبالتوفيق 

للجميع.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

24 ألف مركبة معفاة من التعرفة المروية

 1.94
هالة الخياط )أبوظبي(

ــات األفــــــراد  ــبـ ــركـ  وصـــــل عـــــدد مـ
والــمــؤســســات الــمــســجــلــة فـــي نــظــام 
إلى  المرورية  للتعرفة  أبوظبي  »درب« 
1.944.633 حتى نهاية سبتمبر الماضي، 
فيما وصل عدد الحسابات المسجلة إلى 

1.037.918 حساباً ألفراد ومؤسسات.
التابع  المتكامل  النقل  مركز  ودعــا 
لدائرة البلديات والنقل جميع المتعاملين 
في  المسجلة  المركبات  أصــحــاب  مــن 
الـــدولـــة مــن أفــــراد ومــؤســســات على 
المرورية  التعرفة  نظام  في  التسجيل 
اإللكتروني  الموقع  عبر  وذلــك  »درب«، 
الخاص بنظام التعرفة المرورية، أو من 
الذكية،  للهواتف  »درب«  تطبيق  خــالل 
تسجيل  من  والتحقق  تفعيلها  وضمان 
كافة المركبات، وتعبئة رصيد المحفظة 

المالية تجنباً للوقوع في المخالفات. 
تسجيل  رســم  قيمة  أن  ــى  إل ويــشــار 
100 درهم  »درب« هو  نظام  مركبة في 
درهماً   50 منها  يؤول  الواحدة  للمركبة 

إلى المستخدم كرصيد في حسابه. 
ووافق مركز النقل حتى نهاية سبتمبر 
طلباً  مركبة   24.036 على  الــمــاضــي 
من  المستحقة  الــفــئــات  مــن  لــإلعــفــاء 
تلك  وتشمل  المرورية،  التعرفة  رســوم 
والمواطنين  المواطنين،  كبار  الفئات 
الدخل  ذوي  من  واألســر  المتقاعدين، 
وأصــحــاب  المواطنين،  مــن  الــمــحــدود 

الهمم. 
عبر  المرورية  التعرفة  نظام  ويطبق 
المؤدية  الجسور  على  تقع  بوابات  أربع 
الشيخ  وهي جسر  أبوظبي،  مدينة  إلى 
زايــد،  بــن  خليفة  الشيخ  وجسر  زايـــد، 
وذلك  مصفح،  وجسر  المقطع،  وجسر 
انسيابية  تعزيز  إلــى  تهدف  خطوة  في 
النقل،  حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع 
للمركبات،  الفردي  االستخدام  وتقليل 

وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام 
يتماشى  بما  الــبــديــلــة،  النقل  وســائــل 
إلمــارة  الشاملة  البري  النقل  خطة  مع 
أبوظبي.  وتحتوي البوابات األربع على 
تقنية  ذات  إلكترونية  عــرض  شــاشــات 
حديثة، تستعرض أوقات تطبيق التعرفة 
الــمــروريــة والــمــســتــجــدات الــخــاصــة بـ 
بسيط  تصميم  استخدام  وتــم  »درب«، 
تطور  مــع  يتماشى  للبوابات  وعــصــري 
الحديثة  التقنيات  ــب  ــواك وي الــعــصــر، 

ودورها في قطاع النقل. 

إحدى بوابات درب في أبوظبي )تصوير: مصطفى رضا(

أوقات الذروة

ُتتسب رسوم التعرفة املرورية عند عبور بوابات نظام التعرفة املرورية 
»درب« خالل أوقات الذروة من الساعة 7 إلى 9 صباحًا، ومن الساعة 5 إلى 

7 مساًء، فيما يتم إعفاء جميع املركبات املارة عبر بوابات التعرفة املرورية 
من رسوم التعرفة املرورية أيام األحد من كل أسبوع والعطل الرسمية.

ويتوجب على مالكي مركبات إمارة أبوظبي تسديد كافة رسوم »درب« 
املستحقة على املركبة والتي تعد أحد القيود على املركبة، وذلك للتمكن 

من إجراء أي عملية خاصة بها كخدمة نقل أو جتديد ملكية املركبة.
 ودعا املركز أصحاب املركبات املسجلة يف كافة إمارات الدولة إلى ضرورة 
تسديد مخالفات التعرفة املرورية املترتبة على املركبات، مثل مخالفة 
عدم تسجيل املركبة أو مخالفة عدم كفاية الرصيد من خالل تطبيق 

»درب« الذكي أو املوقع اإللكتروني، وذلك للتمكن من استكمال إجراءات 
جتديد ملكية املركبة أو نقل امللكية، أو إجراء أي معاملة أخرى على 

املركبة.

1.037.918 حسابًا مسجاًل 
ألفراد ومؤسسات 

لالرتقاء بخدمات المتعاملين

»النقل املتكامل«: دفع  رسوم مواقف عبر أجهزة ذكية بأبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

بإمارة  المتكامل  النقل  مركز  أعلن   
أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه 
باشر تحديث أجهزة الدفع المخصصة 
لتصبح  المواقف  أرجــاء  في  والمنتشرة 
الجيل  تقنية  وفــق  تعمل  ذكية  أجــهــزة 
الخامس )5G(، وتمكن المركز من توفير 
العامة  المواقف  وإدارة  الخدمة  هــذه 
بطريقة ذكية ومتكاملة، وذلك في خطوة 
تهدف إلى االرتقاء بجودة الخدمات التي 
يوفرها للمتعاملين وتعزيز كفاءة عملية 

الحصول على تذكرة المواقف العامة.
سيتم  الــجــديــدة  للتحديثات  ووفــقــاً 
ــذكــرة دفـــع رســـوم الــمــواقــف  ــدار ت إصــ
إيقاف  سيتم  بينما  فــقــط،  إلكترونياً 
ويمكن  منها.  الورقية  النسخة  إصــدار 
الدفع  تذكرة  على  الحصول  للمتعاملين 
بسيطة  خطوات  اتباع  عبر  اإللكترونية 
نــوع  اخــتــيــار  تتضمن  ــشــاشــة،  ال عــلــى 
)المصدر،  المركبة  وبيانات  الموقف 
النوع، الفئة ورقم المركبة( ومن ثم مدة 
عدة  بين  مــن  الــدفــع  ووسيلة  الــوقــوف 
وسائل متاحة، كبطاقة مواقف، أو نقداً، 

أو بواسطة البطاقة البنكية.

الجديدة  الــذكــيــة  الــشــاشــات  وتتيح 
للمستخدم إدخال بيانات لوحة المركبة 
إلكترونياً واختيار نوع التذكرة المناسبة 
الرئيسية،  أو  الفرعية  للمواقف  ســواءٌ 
ــدالً مــن تخصيص أجــهــزة دفع  ــك ب وذل
على  ــواقــف  ــم ال مــن  ــوع  نـ لــكــل  معينة 
عملية  مع  بالتزامن  سيتم  بينما  حــدة، 
األجــهــزة  تــوزيــع  ــادة  إعـ هــذه  التحديث 
حسب االستخدامات في كل منطقة، كما 

سيتم تركيب أكثر من 1200 جهاز تعمل 
وفق تقنية الجيل الخامس، على أن يتم 
نهاية  قبل  بالكامل  العملية  من  االنتهاء 

العام الحالي.

حرص كبير على تسهيل دفع الرسوم )من المصدر(

تركيب 1200 جهاز تعمل وفق تقنية 
الجيل الخامس

تحديث
 أوضح مركز النقل املتكامل أن 

تديث آلية دفع رسوم املواقف 
العامة يهدف إلى االرتقاء 

بخدمة املتعاملني من خالل 
توظيف احللول الذكية لتعزيز 

جتربتهم وتقدمي اخلدمات 
لهم بسهولة ومرونة وكفاءة 

عالية. وأضاف أن إلغاء النسخة 
الورقية من تذكرة دفع رسوم 
املواقف، يأتي ضمن مساعيه 

لدعم مسيرة التحول الرقمي 
يف خدماته وتعزيز مبدأ 

االستدامة واالرتقاء بنمط 
احلياة الصديق للبيئة يف إمارة 
أبوظبي. كما يأتي ذلك متاشيًا 
مع استراتيجية اإلمارة الرامية 

إلى تويل مدنها إلى مدن ذكية 
مبختلف قطاعاتها وخدماتها، 

مبا ينسجم مع رؤى القيادة 
احلكيمة واألجندة الوطنية 

لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة وتعزيز جودة احلياة 

يف إمارة أبوظبي.

»اتصال« كهرباء دبي ضمن أفضل 3 مراكز بحكومة اإلمارة

دبي )وام(

جاء مركز اتصال هيئة كهرباء ومياه 
ضمن  المتعاملين«،  رعاية  »مركز  دبي 
التقييم  في  اتصال  مراكز  ثالثة  أفضل 
التابع  دبــي،  نموذج  مركز  أجــراه  الــذي 
التنفيذي  للمجلس  الــعــامــة  لــأمــانــة 
وذلك  الرقمية،  دبي  هيئة  مع  بالتعاون 
في إطار عملية التقييم لـ»برنامج حمدان 
الذي  الحكومية«،  للخدمات  محمد  بن 
لتحقيق  الجاهزية  مدى  لقياس  يهدف 

رؤية خدمات 360 واستراتيجية التحول 
الرقمي ضمن نهج الحكومة الواحدة.

الطاير،  معالي سعيد محمد  وأعــرب 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة 

بهذه  سعادته  عــن  دبــي،  ومــيــاه  كهرباء 
النتيجة، مؤكداً أن »الهيئة« تضع تحقيق 
قائمة  رأس  على  المتعاملين  ســعــادة 
أولوياتها، وذلك عبر تطوير تجربتهم في 
التعامل مع »الهيئة«، مشيراً إلى أن مستوى 
جودة الخدمة في مركز رعاية المتعاملين 
 %96 مــن  أكــثــر  بلغ  لـ»الهيئة«  الــتــابــع 
 .2022 يوليو  إلــى  يناير  من  الفترة  في 
وأضاف معالي الطاير: يوفر مركز رعاية 
المتعاملين التابع لـ»الهيئة«، الذي يديره 
مركز البيانات للحلول المتكاملة »مورو« 

إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة »ديوا 
كهرباء  لهيئة  الرقمية  الــذراع  الرقمية«، 
ومياه دبي، باقة من الخدمات اإلجرائية 
عن  الساعة  مـــدار  على  والمعلوماتية 
المعززة  التفاعلي  الصوتي  الــرد  طريق 
لتمكين  االصــطــنــاعــي،  ــاء  ــذك ال بتقنية 
المتعاملين من تقديم الطلبات للحصول 
على خدمات الكهرباء والمياه وخدمات 
الكهربائية؛  للمركبات  الشاحن األخضر 
»الحياة  بيانات  لوحة  مــن  واالســتــفــادة 

الذكية«. 

سعادة المتعاملين تتصدر 
أولويات »الهيئة« 

سعيد الطاير

رأس الخيمة )وام(

الخيمة،  رأس  بــلــديــة  أطــلــقــت   
بـــالـــتـــعـــاون مـــع هــيــئــة الــحــكــومــة 
رحلة  بــوابــة  مــشــروع  اإللكترونية، 
المتعاملين عبر باقة من الخدمات 
تحت  أولــى  كمرحلة  اإللكترونية، 
مسمى »إدارة عقاراتي« عبر البوابة 
الخيمة  رأس  لحكومة  الرسمية 
جديدة  نــافــذة  لتكون   ،»rak.ae«
الحكومية  الخدمات  تقدم  شاملة 
إلى كافة فئات المجتمع من مالك 
يوفر  ــارة مما  ــ اإلم فــي  الــعــقــارات 
الوقت والجهد عليهم، كما سيسهل 
الوصول لبيانات العقارات والحصول 
على خدماتهم بشكل أسرع وأفضل. 
ــن خــالل هــذه الــبــاقــة يستطيع  وم
مــالك الــعــقــارات واألراضـــي إدارة 
ــي  الــعــقــارات واســتــعــراض األراضـ
والــــوحــــدات الــتــي يــمــلــكــونــهــا أو 
إضافة  تفاصيلها،  بكل  يديرونها 
على  الملكية  عــرض  إمكانية  إلــى 
خريطة مكانية موثوقة وإنجاز عدد 
كبير من اإلجــراءات، حيث تتضمن 
مجموعة  االفتراضية  الرحلة  هذه 
المتعامل  التي تمكن  الخدمات  من 
متكامل  بشكل  معاملته  إنجاز  من 
الخطوات،  من  عــدد  وبأقل  وسهل 
من  متكاملة  سلسلة  تتضمن  حيث 
المتعامل من  التي تمكن  الخدمات 
إجـــراءات  وإنــجــاز  العقارات  إدارة 

فصل ودمــج وفــرز قطع األراضــي، 
خدمات  على  للحصول  باإلضافة 

إصدار نظم البناء.
بن سعيد  أحمد  المهندس  وقال 
الحكومة  هيئة  عام  مدير  الصياح 
اإللكترونية في رأس الخيمة: »رحلة 
تعاون  نتاج  هي  هــذه  المتعاملين« 
بــدائــرة  العمل  ــرق  ف بين  مشترك 
البلدية وهيئة الحكومة اإللكترونية 
رقمية  حكومية  خــدمــات  لتوفير 
وتعكس   %100 استباقية  متكاملة 
المتعاملين  ومتطلبات  احتياجات 

لتناسب أسلوب حياة المستقبل.
مــن جــانــبــه، قـــال مــنــذر محمد 
دائرة  عام  مدير  الزعابي  بن شكر 
بلدية رأس الخيمة: إن إطالق هذا 
المشروع يعتبر نقلة نوعية في تقديم 
الخدمات ألفراد المجتمع، الفتاً إلى 
إلى تطوير  أن البلدية تسعى دائماً 
أفضل  لتقديم  لديها  العمل  أنظمة 

تجربة خدمية للمتعاملين.

بلدية رأس الخيمة والحكومة اإللكترونية 

تدشنان »رحلة املتعاملني«

توفير خدمات حكومية 
رقمية متكاملة 

استباقية  

أحمد الصياح

مليــــــــون مركبـــــــة مسجلـــــــة 

يف »درب« حتى نهاية سبتمبر



الضوابط  وضــع  آلــيــات  أن  الهيئة  ــدت  وأكـ
واالشتراطات جاءت في سياق تعظيم مستوى 
القرارات وفي  بناء  االستراتيجي عند  االتــزان 
إطار تجسيد الرؤى والتوجهات الحكومية وفق 
منهجية عمل مشتركة بالتنسيق مع كافة شركاء 
والحفاظ  األفــراد  وسالمة  أمن  لتعزيز  الهيئة 
ورفده  استقراره  ودعم  المجتمع  مكونات  على 

بالقدرات والممكنات الحيوية الناجعة.

المراجعة والتقييم 
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام 
والجمارك  والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة 
وأمن المنافذ، إن شروط وضوابط التأشيرات 
المراجعة  إلى  تستند  الجديدة  المنظومة  في 
الدولة،  في  االختصاص  جهات  من  والتقييم 
والمؤهالت  والخبرات  المعايير  توفير  السيما 
العلمية، والمالءة المالية والكفاءة المهنية وفق 

االمتثال  جانب  إلى  ومعتمدة،  موثقة  شهادات 
لمحددات وشروط التصنيف المهني بمختلف 
مستوياتها وفًقا العتماد وزارة الموارد البشرية 
مع  المستمر  التنسيق  عن  فضاًل  والتوطين، 
الجهات االتحادية والمحلية المعنّية، األمر الذي 
يضمن عدم انحياز منظومة التأشيرات الجديدة 
عن أهدافها، والمشاركة اإلدارية والتخصصية 
لألدوار والمسؤوليات مع مختلف األطراف ذات 

الصلة بطلب إصدار التأشيرات.

15 نوعًا وفئة من التأشيرات
ــواء ســلــطــان يــوســف  ــلـ ــال الـ ــ مـــن جــهــتــه، ق
عبدالرحمن النعيمي مدير عام اإلقامة وشؤون 
اعــتــمــاد شــروط  الهيئة: جــرى  ــب فــي  األجــان
التأشيرات  لجميع  ومحددة  واضحة  وضوابط 
تتضمن  ومــددهــا،  وأنــواعــهــا  فئاتها  بمختلف 

من  فئة  أو  نوعاً   15 من  أكثر 

السياحّية،  الــدخــول  كتأشيرات  التأشيرات، 
واإلقامات الذهبية والخضراء، وتأشيرة دخول 
سائقي الشاحنات عبر المنافذ البرية، ودخول 
المناطق الحدودية المجاورة، ودخول العاملين 
النزهة،  ــوارب  وق السياحية  السفن  متن  على 
والدخول لزيارة األصدقاء أو األقارب، وغيرها 
من تأشيرات الدخول التي تلبي طبيعة األنشطة 

واألعمال باختالفها في الدولة.

استكشاف فرص تأسيس األعمال
المعايير  »تتضمن  قائاًل:  وتابع 
اعتمدتها  التي  والضوابط 
تأشيرة  شروط  الهيئة 
فرص  استكشاف 
تـــــأســـــيـــــس 
األعــمــال، 

ودخول رعايا بعض الدول من الحاصلين على 
تصاريح  وكذلك  محددة،  دولية  إقامة  تأشيرة 
األجنبي  واستقدام  اإلنسانية  للحاالت  اإلقامة 
ألقاربه أو أقارب زوجته، وتأشيرة مقيمي دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم، 
في  عمل  دون  من  لإلقامة  األجنبي  واستقدام 
الدولة، إضافة إلى معايير وضوابط مدة بقاء 
األجنبي بالدولة بعد إلغاء اإلقامة أو انتهائها، 
الغية  اإلقامة  اعتبار  من  المستثناة  والفئات 
في حالة مكوث األجنبي خارج الدولة أكثر من 
180 يوماً. كما تتضمن اإلجراءات والمتطلبات 
أو  السفر  جــواز  تلف  أو  فقدان  عند  المتعلقة 
بطاقة الهوية لألجنبي داخل الدولة أو خارجها«.
وأشار مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب إلى 
أن الهيئة اعتمدت دليل عمل المنظومة الموحدة 
والعالجية  السياحية  الــدخــول  لــتــأشــيــرات 
والتعليمية، والذي يتضمن تحديد المسؤوليات 
والصالحيات، واإلجراءات والمعايير والشروط 
تأشيرات  أنــواع  من  نوع  كل  بإصدار  الخاصة 
الدخول المشار إليها، وفئة الضامن لكل منها 
وآلية التقديم عليها والوثائق المطلوبة، 
في  والمالية  ــة  اإلداريـ والغرامات 
أو  المخالفات  ارتــكــاب  حالة 

تكرارها.
النعيمي  ونـــاشـــد 
جميع المتعاملين، 
ــن فــي  ــيـ ــبـ ــراغـ الـ
الضوابط  معرفة 
الــــــشــــــروط  أو 
بمنظومة  المتعلقة 
تأشيرات الدخول إلى 
ــة، الــتــواصــل مع  الــدول
الموحد  االتصال  مركز 

في الهيئة.

التعايش والتسامح 
 قال اللواء سهيل سعيد اخلييلي مدير عام الهيئة االحتادية 

للهوية واجلنسية واجلمارك وأمن املنافذ، إن منظومة 
التأشيرات اجلديدة تنطلق من مبادئ اخلمسني ومئوية 

اإلمارات 2071، وتلبي االحتياجات املستقبلية ملسيرة التنمية 
املستدامة التي تتبّناها القيادة احلكيمة لدولة اإلمارات، 

كما أنها تعّبر عن القيم اإلنسانية ومبادئ التعايش والتسامح 
واألخوة اإلنسانية، وتنسجم مع شتى املتغيرات واملستجدات 

مبختلف أبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية محلّيا 
ودولًيا، مؤكًدا أن املنظومة ترسخ رسم معالم خريطة السفر إلى 

الدولة للعمل والسياحة والعالج والتعليم انطالّقا من مكانة الدولة 
وتنافسيتها إقليمّيا وعاملًيا. وأضاف اخلييلي أن الشروط والضوابط التي 

اعتمدتها الهيئة لتنفيذ الالئحة التنفيذية للمرسوم االحتادي رقم 
29 لسنة 2021 يف شأن دخول وإقامة األجانب جاءت يف ضوء الدراسات 

املستفيضة والداعمة للتوجهات احلكومية الرامية للحيلولة دون وجود أية 
تأثيرات سلبية على أمن وسالمة املجتمع، تأكيًدا ملا تتمتع به الدولة من عناصر 

إيجابية ومستقرة متثل نسيًجا متالحًما ومركز جذب لألعمال وواحة للعلم 
ووجهة للسياحة ومقصًدا للتطور واستشراًفا للمستقبل. كما أشار مدير عام الهيئة 

إلى أن التأشيرات املطورة تضمن آلية تنفيذها مبا يحقق النجاح نحو دعم مسيرة 
التنمية من خالل استقطاب رواد األعمال وأصحاب املواهب واملهارات املهنية والعملية 
واخلريجني والطلبة املتفوقني، وحتقيق أهدافها يف جعل دولة اإلمارات بيئة محفزة 

وجاذبة للعمل والعيش واإلقامة.
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أكاديمية سيف بن زايد تكرم

64 منتسبــــًا لـ »مسعف أول« 

أبوظبي )االتحاد(

زايــد  بــن  سيف  أكاديمية  كرمت 
من   64 واألمنية  الشرطية  للعلوم 
لحصولهم  أبوظبي  منتسبي شرطة 
معتمدة  أول  مسعف  رخصة  على 
ــة  ــركــي ــب األمــي ــل ــق مـــن جــمــعــيــة ال
ــهــم من  ــل ــأهــي ــد تــرشــيــحــهــم وت ــع ب
التابع  المشتركة  الخدمات  مركز 
لألكاديمية. وأوضح اللواء ثاني بطي 
سيف  أكــاديــمــيــة  مــديــر  الشامسي 
واألمنية  الشرطية  للعلوم  زايــد  بن 
تقييم  عملية  تابعت  األكاديمية  أن 
للنظم  وفــقــاً  المرشحين  وتــأهــيــل 
بما  والدقيقة  المتبعة  واإلجـــراءات 
يعزز من رفع كفاءة المنتسبين وفقاً 
ألفضل الممارسات المطبقة عالمياً، 
وهنأ الحاصلين على رخصة مسعف 
أول على استكمال متطلبات التخرج 
متابعة  على  التكريم  خــالل  وحثهم 
عملهم  مــجــاالت  فــي  المستجدات 
ومواكبة التطورات البحثية والعلمية 
أداء  في  جهودهم  من  تعزز  والتي 

مهامهم باحترافية عالية.
الــرائــد خميس عبداهلل  وأوضـــح 
الــخــدمــات  مــركــز  مــديــر  التميمي 

أن  لألكاديمية  الــتــابــع  المشتركة 
الترتيبات  ــافــة  ك ــرى  أجــ الــمــركــز 
مع  بالتنسيق  المرشحين  لتأهيل 
وقد  المدني  للدفاع  أبوظبي  هيئة 
شــمــل الــتــرشــيــح فـــرق اإلســعــافــات 
المتواجدة  لــإلدارات  التابعة  األولية 
بن  سيف  أكــاديــمــيــة  مجمع  ضمن 
من  واألمنية  الشرطية  للعلوم  زايــد 
المختلفة  الــشــرطــيــة  الــقــطــاعــات 
لدورات اإلسعافات األولية )اإلنعاش 

الرئوي(.

جانب من تكريم الحاصلين على رخصة مسعف أول

متابعة تقييم وتأهيل 
المرشحين وفقًا ألفضل 

الممارسات 
 

ثاني بطي الشامسي

»شرطة دبي 
الطالبي« ينظم 

برنامجًا توعويًا 
في مدرسة 

ويلنجتون
دبي )االتحاد(

قامت اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ممثلة يف مجلس 

شرطة دبي الطالبي التابع 
ملركز حماية الدولي، بتنفيذ 

برنامج توعوي لطلبة مدرسة 
جيمس ويلنجتون الدولية، 

بالتعاون مع العديد من 
الشركاء من داخل وخارج 

شرطة دبي، ُمستهدفني 2800 
طالب وطالبة، وذلك ضمن 

منهجية تتضمن نشر الكثير من 
املفاهيم والسلوكيات اإليجابية 
والتحذير من املفاهيم السلبية، 

وتأتي هذه الورش واحملاضرات 
لرفع مستوى الوعي الوقائي 

والتوعوي لدى شرائح املجتمع 
ومن جميع اجلنسيات.

وقال العقيد عبداهلل حسن 
مطر اخلياط، مدير مركز 

حماية الدولي: إن شرطة دبي 
حترص بكافة قطاعاتها على 

إسعاد املجتمع، عبر تنفيذ 
املبادرات واألنشطة التي 

تخدم املجتمع بشقيه »األسرة 
والطفل«، وتأتي شريحة طلبة 
املدارس كأولوية يف االهتمام، 

كونهم مستقبل الوطن وعماده، 
وقادة الغد يف كافة املؤسسات 

احلكومية وغير احلكومية، 
وهم من ُيعول عليهم لتحمل 

املسؤولية مستقباًل، وتنشئتهم 
الصحيحة هو الهدف الذي 

يجب على اجلميع إدراكه 
والعمل على حتقيقه.

وأكد أن تواصل شرطة دبي مع 
القطاع التعليمي بدبي مستمر 
وقوي، ونسعى جاهدين تعزيز 

وتطوير هذه العالقة، لتحصني 
الطلبة ضد كل ما من شأنه أن 
ُيعكر صفو املجتمع الطالبي، 
ويعرقل مسيرة تعليمهم من 

مظاهر سلبية وسلوكيات 
هدامة.

اجتماع تنسيقي بين شرطة
دبي ودوائر حكومية 

دبي )االتحاد(

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن 
العام في دبي، اجتماعاً تنسيقياً تم خالله مناقشة عدد من المواضيع 
والنيابة  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  بين  اإلدارية  باإلجراءات  المتعلقة 

العامة بدبي، ومحاكم دبي، وعدد من الدوائر األخرى.
رئيس  نائب  مكتب  في  السالم  بقاعة  عقد  الــذي  االجتماع  حضر 
القائد  المري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معالي  العام،  واألمــن  الشرطة 
دبي،  محاكم  عام  مدير  المنصوري  عيد  وطــارش  دبــي،  لشرطة  العام 
العام األول، رئيس  المحامي  الدكتور على حميد بن خاتم  والمستشار 
نيابة الجنسية واإلقامة في دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، 
جمال  واللواء  الجنائي،  البحث  لشؤون  دبي  شرطة  عام  قائد  مساعد 
الجنائية في  للتحريات والمباحث  العامة  سالم الجالف، مدير اإلدارة 
شرطة دبي، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير اإلدارة العامة لمكتب 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام، ونائبه العميد مروان ناصر جاسم، 
والعميد سعيد القمزي، مساعد المدير العام لإلدارة العامة للتحريات 

والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية في شرطة دبي.

ضاحي خلفان خالل ترؤسه االجتماع )من المصدر(

خالل البرنامج التوعوي )من المصدر(

تنطلق من مبادئ الخمسين ومئوية اإلمارات 2071

اعتماد ضوابط منظومة التأشيرات الجديدة

صورة تذكارية للمكرمين )الصور من المصدر(

أبوظبي )وام(

 اعتمدت الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 

الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة تزامًنا مع بدء العمل في تفعيل المنظومة رسمًيا بدًءا من األمس 

االثنين وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 65 بشأن الالئحة التنفيذية 

للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة 

األجانب، ووّثقت الهيئة الشروط والضوابط المنفذة للقرار، وكذلك دليل عمل 

المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعالجية والتعليمية.

المنظومة ترسم
خريطة السفر إلى الدولة

للعمل والسياحة والعالج 
والتعليم 

سهيل سعيد الخييلي 

ضوابط محددة
لمختلف فئات وأنواع

ومدد التأشيرات

سلطان يوسف النعيمي



هدى جاسم )بغداد(

ــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي  قــــال رئـ
»لغة  إن  أمــس:  الكاظمي،  مصطفى 
الــتــخــويــن« طــغــت عــلــى الـــحـــوار في 
يتطلب  الدولة  بناء  أن  مؤكداً  العراق، 
المصالح  على  البالد  مصلحة  تقديم 

الحزبية والفئوية.
ــكــاظــمــي، فـــي كــلــمــة له  وشــــدد ال
ــالــذكــرى الــخــامــســة لــرحــيــل رئيس  ب
على  طالباني،  جالل  األسبق  العراق 
ضـــرورة الــعــودة إلــى الــحــوار الوطني 
الحلول،  ــع  ووضـ المشتركات  لبناء 
تتطلب  العراق  مصلحة  أن  إلى  الفتاً 
صياغة حل لألزمة السياسية وترسيخ 

العدالة.
وصرح رئيس الوزراء العراقي قائاًل: 
إلراقــة  منعاً  الحوار  إال  لنا  خيار  »ال 

دماء العراقيين«.
ورثت  »الحكومة  أن  الكاظمي  وذكر 
اضطرابات وتوترات في العالقات مع 
الظروف  من  الكثير  وتحملت  أربيل، 

الصعبة واالتهامات الباطلة«.
ــي، قد  ــاظــم ــك ــان مــصــطــفــى ال ــ وكـ
بحث في وقت سابق أمس، مع زعيم 
الكردستاني  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب 
مسعود بارزاني في أربيل االعتداءات 

المتكررة على أراضي العراق.
لقائهما،  خـــالل  الــجــانــبــان،  ــد  وأكـ
ــراق ســاحــة  ــعـ ضـــــرورة أال يــكــون الـ
لتصفية الحسابات أو منطلقاً ألعمال 

تهدد دول الجوار.
ــي على  ــارزانـ ــق الــكــاظــمــي وبـ ــف وات
ضرورة إنجاز الحوار الوطني للخروج 

من االنسداد السياسي.

السياسية  الفعاليات  دور  وأكـــدا 
واالجتماعية في خفض مستوى التوتر 

واالبتعاد عن التحريض.
مصادر  توقعت  متصل،  سياق  وفي 
ــي تــصــريــحــات  ــة فـ ــع ــي ســيــاســيــة رف
لـ»االتحاد« أن يتم عقد جلسة برلمانية 
للتصويت  الحالي  الشهر  نهاية  قبل 

رئــاســة  يــتــولــى منصب  عــلــى مــرشــح 
الجمهورية، مشيرًة إلى أن الجلسة لن 
تختلف عن سابقتها ضمن اإلجراءات 

األمنية المشددة.
تحالف  »قــوى  أن  المصادر  وأكــدت 
»اإلطـــار  يضم  الـــذي  الــدولــة«  إدارة 
الديمقراطي  ــحــزب  وال التنسيقي« 

ــف الــســيــادة«  ــحــال الــكــردســتــانــي و»ت
وكتلة  الكردستاني  الوطني  واالتحاد 
يدرسون  المستقلين  وبعض  »بابليون« 
رئيس  النتخاب  برلمانية  جلسة  عقد 
بتكليف  األخــيــر  لــيــقــوم  للجمهورية 
بتشكيل  التنسيقي  ــار  اإلطــ مــرشــح 

الحكومة.
كردياً  إن وفـــداً  الــمــصــادر:  وقــالــت 
مع  للتداول  أيام  بغداد خالل  سيصل 
»اإلطار التنسيقي« حول هذا الموضوع 
وما إذا كان سينجح دون موافقة »التيار 
الصدري«، خصوصاً وأن هناك توعد 
من قبل قوى ونشطاء مدنيين بالخروج 
بتظاهرات في الخامس والعشرين من 

الشهر الحالي.
العراقي  القانوني  الخبير  واعتبر 
ومستشار محكمة التحكيم العربية في 
عدنان  الدكتور  العربية  الدول  جامعة 
الشريفي، أنه يمكن للبرلمان االجتماع 

قريباً النتخاب رئيس للجمهورية.
تصريحات  فــي  الــشــريــفــي  ــال  ــ وق
اســتــحــالــة  ــاك  هــن إن  لــــ»االتـــحـــاد«: 
على  للتصويت  برلمانية  جلسة  لعقد 
أمرين:  أحــد  تحقق  إذا  إال  الحكومة 
أو  اإليــرانــي  الــنــووي  االتــفــاق  »توقيع 
تكليف  التنسيقي على  اإلطار  موافقة 

الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة«.
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عربي ودولي

ل الميليشيات المسؤولية عن تداعيات عدم تمديد الهدنة »القيادة الرئاسي« يحمِّ

الحكومة: إدراج الميليشيات بقوائم اإلرهاب يدفعها لالنخراط في جهود التهدئة

اليمن: »الحوثي« اختار الحـــرب وأهدر فرص الســالم

عبد الله أبو ضيف )عدن، القاهرة(

ومجلس  اليمنية  الحكومة  أكـــدت 
ــمــن أن  ــي ــي ال الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي فـ
فضلت  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات 
وأهـــدرت  الهدنة  على  الــحــرب  خيار 
أن  إلى  مشيرين  السالم،  فرص  كافة 
السالم  تعزز  ال  االســتــرضــاء  سياسة 
وتدفع الميليشيات للمزيد من التعنت، 
حيث اعتبروا أن إدراج »الحوثي« بقوائم 
في جهود  لالنخراط  يدفعه  اإلرهــاب 

التهدئة.
معين  اليمني  الـــوزراء  رئيس  ودعــا 
الدولي  المجتمع  أمــس،  عبدالملك، 
ميليشيات  ورفــض  عرقلة  إدانـــة  إلــى 
بعد  السالم  جهود  اإلرهابية  الحوثي 
الهدنة  لتمديد  األممية  الجهود  تعثر 
منذ  البالد  في  تسري  التي  اإلنسانية 

مطلع أبريل الماضي. 
وقال عبدالملك في تصريح صحفي: 
ــي  ــدول »ســمــعــنــا صـــوت الــمــجــتــمــع ال
وتجاوبنا  للسالم  دعوته  في  الواضح 
الدعوة،  تلك  بكل إخالص وصدق مع 
نفسها  القوة  نسمع  أن  اليوم  وننتظر 
الحوثيين  عرقلة  ــة  إدان في  والــوضــوح 

ورفضهم للسالم«. 
أن »سياسة االسترضاء ال  وأضــاف 
تعزز فرص السالم وال تدفع الحوثيين 
إال إلى مزيد من التعنت«، مشيراً إلى 
خيار  فضلت  الحوثي  ميليشيات  أن 
الحرب وإهدار كل فرص السالم التي 
تشكلت في محطات مختلفة منذ عام 
ومحادثات   2014 بعام  مــروراً   2004
اليمن في الكويت واستوكهولم وصوالً 

إلى اليوم. 
ــوزراء الــيــمــنــي أن  ــ ــ ــيــس ال ــد رئ ــ وأك
يعني  اليمنيون  ينشده  الــذي  » السالم 
ــبــداد  ــاً لــلــحــرب واالســت ــف ــوضــوح وق ب
والممارسات التمييزية االستعالئية من 

قبل الحوثيين«. 
اليمن  إلــى  األمــمــي  المبعوث  ــان  وك
هانس جروندبرج أعرب، أمس األول، 
عن أسفه لعدم التوصل التفاق لتمديد 
بعد  الثاني  تمديدها  نهاية  مع  الهدنة 
موافقة الحكومة اليمنية على مقترحه 
بتمديدها مدة 6 أشهر في مقابل رفض 

ميليشيات الحوثي للتمديد.
وفي السياق، أعربت الحكومة اليمنية 
عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث 
الحوثي  ميليشيات  إقناع  في  األممي 
ــدالً عــن الــحــرب،  الخــتــيــار الــســالم بـ

ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة. 
وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أنها 
األخير  المقترح  مع  بإيجابية  تعاملت 
خالل  من  وسعت  الــخــاص،  للمبعوث 
الفوائد  توسيع  ــى  إل الهدنة  تجديد 
الجهود  كافة  وبذلها  اليمنيين،  لجميع 

الرامية للتخفيف من المعاناة اإلنسانية 
لليمنيين في جميع المحافظات دون أي 

تمييز. 
ــل رشـــــاد الــعــلــيــمــي،  بـــــــدوره، حــم
أمس،  اليمني،  القيادة  مجلس  رئيس 
عــدم  مــســؤولــيــة  الــحــوثــي  ميليشيات 
الخطيرة  والتداعيات  الهدنة  تمديد 

على أمن واستقرار اليمن.
ــهــم عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة  كــمــا ات
الرئاسي، عبداهلل العليمي، ميليشيات 
كـ»فرصة  الهدنة  مع  بالتعامل  الحوثي 
لالبتزاز وتقديم مصالح دول خارجية 

على مصالح الشعب اليمني«.
وقال العليمي: »إن ميليشيات الحوثي 
كمعركة  اإلنسانية  الهدنة  مع  تعاملت 
وقدمت  لــالبــتــزاز،  وفــرصــة  سياسية 
الشعب  مصالح اآلخرين على مصالح 

اليمني«.

أن  أجمع  للعالم  »اتــضــح  ــاف:  وأضـ
الميليشيات الحوثية أبعد من أن تكون 

شريكاً في السالم«.
وأوضح: »هدنة تضمنت وقف إطالق 
النار ودفع رواتب الموظفين المدنيين 
الطرقات  في مناطق سيطرتهم وفتح 
مع توسيع الرحالت من مطار صنعاء، 
النفطية،  للمشتقات  تدفق  وضــمــان 
ترفضها الميليشيات الحوثية مدفوعة 

بوهم القوة والكثير من األكاذيب«.
فضائل،  ماجد  أكــد  السياق،  وفــي 
الحكومة  فــي  األســـرى  لجنة  مــســؤول 
الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــات  أن  الــيــمــنــيــة، 
ملف  في  التفاوض  قابلت  اإلرهابية 
بالتعسف  والــمــخــتــطــفــيــن  األســـــرى 
جعل  ما  والــواضــح،  الصريح  والتعنت 
المفاوضات دون جدوى، مشيراً إلى أن 
باستمرار  تعمل  اإلرهابية  الميليشيات 

الستغالل هذا الملف اإلنساني لتحقيق 
مكاسب وأهداف إعالمية وسياسية.

وقال فضائل في تصريحات خاصة 
لـ»االتحاد«:

»إن عدد األسرى والمختطفين الذين 
يشملهم اتــفــاق تــبــادل األســـرى الــذي 
اإلرهابية  الميليشيات  إنجازه  أفشلت 

هو 2223«.
الميليشيات  تعامل  أن  إلــى  وأشـــار 
الــحــوثــيــة مــع هـــذا الــمــلــف بعيد عن 
استغالله  على  تعمل  كما  اإلنسانية، 
تطالب  حيث  بالمتناقضات،  واللعب 
وتكرر  بها  للحكومة  علم  ال  بأسماء 
استوكهولم،  اتفاق  منذ  بها  المطالبة 
االختيار  في  االنتقائية  إلى  باإلضافة 
ورفضها مبادلة المختطفين المدنيين 

من الصحفيين وكتاب الرأي وغيرهم.
ــاف: »نــؤكــد أن ملف األســرى  وأضـ

به  التالعب  الالئق  غير  ومن  إنساني 
على  األخـــرى  بالملفات  والمساومة 
الرفض  األخــالق  من  فليس  حسابه، 
معينة،  وشــريــحــة  لفئة  واالنــتــقــائــيــة 
الحكومي  الوفد  أننا في  ونشدد على 
الــمــفــاوض مــســتــعــدون لــتــبــادل الكل 
االنتقائية،  من  للخروج  الكل  مقابل 
األمم  من  دولية  للجنة  قبولنا  ونعلن 
المتحدة أو أية جهة يتم التوافق عليها 

لتنفيذ االتفاق«.
بالتأكيد  تصريحاته  واختتم فضائل 
غير  »الـــحـــوثـــي«  ــررات  ــبـ مـ أن  عــلــى 
مــنــطــقــيــة، وحــجــجــهــم واهـــيـــة وغــيــر 
األســرى  ــارة  زيـ أن  معتبراً  أخــالقــيــة، 
أهاليهم  مع  بالتواصل  لهم  والسماح 
من حقوقهم األصيلة، ومنعها تحت أي 
الدولي  للقانون  وانتهاك  جريمة  مبرر 

وحقوق اإلنسان.  

الكاظمي: لغة التخوين طغت على الحوار الوطني

أكد أن بناء العراق يتطلب تقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية

الكاظمي يلقي كلمة في الذكرى الخامسة لرحيل جالل طالباني )من المصدر(

إحباط هجمات 
»حوثية« في تعز 

والضالع ومأرب

عدن )االتحاد(

أحبط اجليش اليمني هجمات 
إرهابية شنتها ميليشيات احلوثي 

يف محافظات تعز والضالع ومأرب 
بعد يوم واحد من إفشال امليليشيات 

جهود متديد الهدنة األممية.
وهاجمت امليليشيات اإلرهابية 
باملدفعية الثقيلة أمس، مواقع 
اجليش اليمني يف شمال وغرب 

وشرق مدينة تعز، خالل محاولتها 
التسلل إليها.

وأفاد الناطق باسم محور تعز العقيد 
عبد الباسط البحر، بأن امليليشيات 

استهدفت باملدفعية واألسلحة 
املتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون 

مواقع اجليش يف مواقع عدة 
وحاولت عقب ذلك التسلل إلى 

املواقع، خصوصًا أسفل »عصيفرة« 
ومواقع شرق املدينة وموقع الدفاع 

اجلوي ومنطقة »ماتع« غرب املدينة، 
مضيفًا أن قوات اجليش تصدت 

للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة 
وأجبرتها على الفرار. 

ويف الضالع، ساد هدوء تام، عقب 
اشتباكات عنيفة بني اجليش اليمني 

وامليليشيات اإلرهابية شمالي 
احملافظة.

وأشار مصدر عسكري إلى أن 
االشتباكات اندلعت عقب هجوم 
شنته امليليشيات اإلرهابية على 

جبهات الضالع، صاحبه قصف 
عنيف على مواقع اجليش باألسلحة 

الثقيلة.
كما قال مصدر عسكري يف اجليش 

اليمني، إن اشتباكات اندلعت 
يف اجلبهتني الغربية واجلنوبية 

مبحافظة مأرب، بعد أن شن 
احلوثيون هجمات على مواقع 

اجليش اليمني.

العليمي: »الحوثي« تعامل مع الهدنة األممية كـ »فرصة لالبتزاز«

عبد الملك: سياسة االسترضاء ال تعزز السالم وتدفع الحوثيين للمزيد من التعنت

مسؤول يمني لـ»  «: تعنت »الحوثي« أفشل صفقة تبادل األسرى

 مصادر لـ»  «:
جلسة مرتقبة للبرلمان 

النتخاب رئيس 
الجمهورية

خفر السواحل اليمني يشارك بحملة توعية حول التعامل مع األلغام واألجسام الغريبة في المياه بمنطقة الخوخة )أ ف ب(

تفكيك خلية إرهابية يف كركوك

أستراليا تستعيد عشرات النساء واألطفال 

من عائالت »الدواعش« يف سوريا

بغداد )االتحاد(

أعلنت قوات األمن العراقية، أمس، تفكيك خلية إرهابية كانت 
شمالي  كركوك  محافظة  في  انتحارية  عمليات  لتنفيذ  تخطط 
إن  »واع«:  العراقية  األنباء  وكالة  أوردتــه  أمني  بيان  وقال  بغداد. 
االستخبارات  مديرية  في  والمعلومات  االستخبارات  »معاونية 
كانت تخطط  إرهابية  تفكيك خلية  تمكنت من  العامة  العسكرية 
أن  وأضــاف  كــركــوك«.  محافظة  في  انتحارية  عمليات  لتنفيذ 
تمكنت  دقيقة، حيث  معلومات  على  بناًء  نفذت  النوعية  »العملية 
من  القضائية،  الموافقات  كافة  أخذ  بعد  االستخبارات  معاونية 
تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على عنصرين ينتميان لفلول 

داعش اإلرهابي«.
عملية  لتنفيذ  تخطط  كانت  اإلرهابية  الخلية  أن  إلى  وأشارت 

انتحارية داخل مركز محافظة كركوك.

سيدني )وكاالت(

حماية  هــي  أولويتها  أن  أمــس،  األسترالية  الحكومة  أكــدت 
رعاياها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة عشرات النساء 
»دواعــش« في  من عائالت  أفــراداً  تؤوي  واألطفال من مخيمات 

شمال شرق سوريا.
وذكرت وسائل إعالم أسترالية، أن الحكومة قررت إعادة قرابة 

20 امرأة و40 طفاًل من هذه المخيمات.
 ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية كلير أونيل التقارير عن 
القصوى  »األولوية  إن  بالقول  الرعايا األستراليين، مكتفياً  إعادة 
للحكومة هي حماية رعاياها ومصالح أستراليا، بناء على نصائح 

األمن القومي«.
وروج«  »الهول  مخيمي  في  المعنيون  واألطفال  النساء  وتقيم 

اللذين تديرهما اإلدارة الذاتية الكردية.
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السيسي يبحث 
مع قادة الجيش 

حماية األمن 
القومي المصري

أحمد عاطف )القاهرة(

ترأس الرئيس املصري، عبد 
الفتاح السيسي، أمس اجتماع 

املجلس األعلى للقوات 
املسلحة، وقدم

 التهنئة للشعب املصري 
واجليش مبناسبة االحتفال 

بذكرى انتصارات أكتوبر.
وناقش االجتماع مهام 

القوات املسلحة وجهودها يف 
حماية ركائز األمن القومي 

املصري على كافة االجتاهات 
االستراتيجية، بالتعاون 

والتنسيق مع مؤسسات 
الدولة، وفقًا لبيان من الرئاسة 

املصرية.
ويف إطار االحتفال بالذكرى 

الـ 49 النتصارات أكتوبر، وكما 
هو معتاد يف تقليد عسكري، 

وضع الرئيس املصري إكليل من 
الزهور على النصب التذكاري 

لشهداء القوات املسلحة 
مبدينة نصر، كما عزفت 

املوسيقات العسكرية »سالم 
الشهيد«.

ووضع السيسي أيضًا إكلياًل 
من الزهور على قبر الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات 

والتقى عددًا  من أفراد أسرته، 
كما التقى عددًا من كبار قادة 

القوات املسلحة ومسؤولي 
الدولة قبل أن يتوجه إلى قبر 

الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر، حيث قام بوضع إكليل 

من الزهور.

أكدت اهتمامها الخاص بالشباب لدورهم كقادة للمستقبل

»صندوق بناء السالم« اإلمارات تطالب بتمويل أممي لـ

نيويورك )االتحاد(

األمــم  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  ــة  دول طالبت 
المتحدة بتمويل »صندوق بناء السالم« لتمكينه من 
العالمية،  للتحديات  واالستجابة  بــدوره  االضطالع 
مشيرًة إلى اهتمامها الخاص بالشباب لدورهم الهام 
وشغفهم كـ»قادة مستقبل« في إيجاد حلول مستدامة 

للتحديات العالمية الراهنة.
المبارك  إيمان  ألقته  بيان  اإلمــارات في  وأشارت 
خالل مشاركتها باجتماع اللجنة الخامسة للجمعية 
إلى  األعمال،  تنظيم  بشأن  المتحدة  لألمم  العامة 
المتحدة  ــم  األم لمنظمات  التمويل  توفير  أهمية 
لتأمين قدرتها على االستجابة للتحديات واالضطالع 

بدورها والوفاء بمسؤوليتها. 
الدورة  لهذه  الرئيسي  الجزء  في  »أمامنا  وقالت: 
مقدمتها  وفي  األولوية،  ذات  المواضيع  من  العديد 
ستكون  حيث   ،2023 لــعــام  المقترحة  الميزانية 
قــدرة  تحديد  فــي  حاسمة  وقــراراتــنــا  مناقشاتنا 
المنظمة على االستجابة للتحديات العالمية، ويتوجب 
علينا تخصيص الموارد الالزمة لتتمكن المنظمة من 

االضطالع بدورها والوفاء بمسؤوليتها«. 
الكافي  التمويل  توفير  أهمية  ــرى  »ن وأضــافــت: 

والمستدام والقابل للتنبؤ لصندوق بناء السالم لكونه 
أداة هامة وفّعالة لالستجابة لألزمات الناشئة، حيث، 
إلى  التوصل  من  تتمكن  لم  اللجنة  أن  من  وبالرغم 
توافق بشأن تمويل صندوق بناء السالم في الجلسة 

إلى  نتطلع  أننا  إال  الـ76،  للدورة  الثانية  المستأنفة 
إلى  للتوصل  بّناء  بشكل  المفاوضات  االنخراط في 

توافق بشأن هذا التمويل الهام«.
وأكدت إيمان المبارك على أهمية توفير التمويل 
تتمكن من  الخاصة، لكي  السياسية  للبعثات  الالزم 
تنفيذ واليتها على أكمل وجه، منوهًة إلى أنها أداة 

هامة للحفاظ على السلم واألمن الدوليين.
وأردفت في البيان: »نتطلع كذلك إلى المناقشات 
المتحدة  األمــم  مكتب  تمويل  حــول  ستُجرى  التي 
خاصا  اهتماما  تولي  بــالدي  وأن  السيما  للشباب، 
للشباب، وذلك لدورهم الهام وشغفهم كقادة مستقبل 
العالمية  للتحديات  مستدامة  حــلــول  إيــجــاد  فــي 

الراهنة«.
إصدار  أهمية  المبارك  أكدت  البيان،  ختام  وفي 
التقارير في الوقت المناسب لتمكين الدول األعضاء 
مشاريع  لمناقشة  كـــاٍف  وقــت  على  الحصول  مــن 

القرارات ذات الصلة. 
كما عبرت عن تطلع اإلمارات للمشاركة اإليجابية 
ــر الــذي  والــبــنــاءة فــي مناقشات هــذه الـــدورة، األم
يتطلب العمل بشكل منسق ومشترك ومرن للوصول 

لتوافق، بوصفه النهج األساسي لعمل اللجنة.

»الشعبة اإلماراتية« تبحث التطورات 

السياسية واألمنية يف املنطقة

شاركت باجتماعات البرلمان العربي

القاهرة )االتحاد(

البرلمان  في  االتحادي  الوطني  المجلس  وفد مجموعة  شارك 
العربي في اجتماعات لجان البرلمان الدائمة، التي عقدت بمقر 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية في مصر، للتحضير ألعمال 
التشريعي  الفصل  من  الثالث  االنعقاد  دور  من  األولــى  الجلسة 

الثالث والتي تعقد اليوم الثالثاء.
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  عضو  اليماحي  أحمد  محمد  وقــال 
والسياسية واألمن القومي، إن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع 
الهامة الخاصة بالتطورات السياسية واألمنية في العالم العربي، 
االستخدامات  تقنين  بشأن  اســتــرشــادي  قــانــون  إعـــداد  وبحثت 
المدنية للطائرات من دون طيار في العالم العربي، مؤكداً أهمية 
هذا الموضوع في ظل عدم وجود ضوابط وقواعد تقنن استخدام 

هذا النوع من الطائرات داخل العالم العربي.
وأوضح اليماحي أن اللجنة بحثت أيضاً المسودة الخاصة بتقرير 
الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2021، إلى جانب إعداد 
المنطقة  في  النووي  األمن  تحقيق  عربية حول سبل  استراتيجية 

العربية.
لرئيس  الثاني  النائب  الشرهان  عبداهلل  ناعمة  قالت  بدورها، 
االجتماعية  الــشــؤون  لجنة  عضو  االتــحــادي  الوطني  المجلس 
العديد  بحثت  اللجنة  إن  والشباب:  والمرأة  والثقافية  والتربوية 
القانون  مــشــروع  استعراض  مقدمتها  وفــي  الهامة،  األمـــور  مــن 
االسترشادي لحماية اللغة العربية، مؤكدة في هذا اإلطار أهمية 

هذا القانون لحماية لغتنا العربية مما تتعرض له.
وأضافت أن اللجنة استعرضت مشروع قانون استرشادي عربي 
لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب تقرير حول فعاليات إطالق 

وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد في البحرين.
وأشارت الشرهان إلى أن اللجنة استعرضت مسودة تقرير الحالة 
االجتماعية في العالم العربي، الذي يتناول بشكل أساسي تداعيات 
كورونا  فيروس  تفشي  خالل  المنطقة  دول  له  تعرضت  ما  وآثــار 

وكيفية مواجهة اآلثار السلبية له على المستويات كافة.

مطالبات لـ»الرئاسي الليبي« 
باستكمال مشروع المصالحة

قتلى وجرحى بهجوم إرهابي يف الكونجو

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

طالبت قبيلة »المقارحة« في ليبيا والتي تمثل الثقل األكبر من 
من   ،2011 عام  في  به  أطيح  الــذي  القذافي  معمر  نظام  أنصار 
الوطنية  المصالحة  طريق  باستكمال  الليبي  الرئاسي  المجلس 

وإطالق سراح المعتقلين من أبناء القبيلة.
مع  لقاء جمعهم  »المقارحة« خالل  قبيلة  ووجهاء  أعيان  وأعلن 
نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس، »دعمهم جهود 
المجلس الرئاسي التي تهدف إلنجاح مشروع المصالحة الوطنية 
لتحقيق االستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهيد الطريق إلجراء 

االستحقاق االنتخابي الذي يتطلع له الشعب الليبي«.
الوجهاء  وفد  إشــادة  الرئاسي،  المجلس  عن  صــادر  بيان  ونقل 
ــراج عــن عــدد من  اإلفـ فــي  لمساهمته  المجلس  ــدور  ب واألعــيــان 
وزارة  مع  بالتنسيق  قضائية  أحكام  حقهم  في  الصادرة  السجناء 

العدل.
وطالب أعيان »المقارحة« من المجلس الرئاسي »االستمرار في 
هذه المبادرة التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الذي يهدف 

إلى لم شمل الليبيين«.

كينشاسا )وكاالت(

لقي 14 مدنّياً مصرعهم في هجوم جديد نفذته ميليشيا »تحالف 
الكونجو  جمهورية  شرق  شمال  اإلرهابية  الديمقراطية«  القوى 

الديمقراطية.
أناياي  جاك  المحلية  الشبابية  المنظمات  إحدى  رئيس  وأفــاد 
دخلوا  الديمقراطية  القوى  تحالف  من  »مسلحين  أن  باندينغاما، 
 14 وقتلوا  إيتوري  بإقليم  تشابي  بانيالي  لقبيلة  تابعة  منطقة  إلى 

شخصاً، وجرحوا شخصين وأحرقوا 36 منزالً في القرية«.
من جهته، أكد رئيس قبيلة بانيالي تشابي إتيان بابانيلو تشابي، 
أن الضحايا دفنوا في مقبرة جماعية، محذراً من أن هذا الهجوم 

يهدد عودة أبناء القبيلة.
مما يذكر أن »تحالف القوى الديمقراطية« الذي يزعم تنظيم »داعش« 
العصابات  أعنف  بين  يعد من  الوسطى  أفريقيا  أنه أحد فروعه في 
المسلحة الناشطة في المنطقة حيث اتُهمت الميليشيات بقتل آالف 

المدنيين الكونجوليين وتنفيذ هجمات دامية في أوغندا المجاورة.

مصرع أحد مؤسسي »الشباب« وأبرز قادتها بعملية أمنية

عشرات القتلى والجرحى بهجومني انتحاريني يف الصومال

مقديشو )االتحاد(

قتل 14 شخصاً وأصيب العشرات بتفجيرين انتحاريين 
بإقليم  »بلدوين«  مدينة  في  محليين  مسؤولين  استهدفا 
األمنية  القوات  أحبطت  فيما  الصومال،  »هيران« وسط 
الجيش  وقتل  مفخخة،  بسيارة  ثالث  انتحاري  هجوم 
لزعيم  المحتمل  والخليفة  الــبــارز  القيادي  الصومالي 
ميلشيات »الشباب« اإلرهابية بعملية أمنية جنوبي البالد.

وأعلنت السلطات الصومالية، أمس، مقتل 14 شخصاً 
على األقل بينهم مسؤولون حكوميون في تفجير انتحاري 

بسيارتين مفخختين وسط البالد.
سيارتين  يقودان  انتحاريان  »فجر  أمني:  مصدر  وقال 
مفخختين نفسيهما عند مدخل مركز لمغالي الذي يضم 
وسط  هيران  بإقليم  بلدوين  مدينة  في  حكومياً  مجمعاً 
الصومال«. وأضاف المصدر: »تسبب التفجيران في مقتل 
14 شخصاً على األقل، بينهم وزير الصحة بوالية هيرشبيلى 
زكريا هوري ونائب محافظ إقليم هيران للشؤون المالية 
أبوبكر مادي، إضافة لقائد عسكري في والية هيرشبيلى 
أحمد درر حسب حصيلة أولية«. وأردف: »أصيب أكثر من 

20 شخصاً بجروح متفاوتة جراء التفجير«.
وذكر أن المركز الذي وقع فيه التفجيران يضم مكاتب 
حكومية تتبع لوالية »هيرشبيلى«، وكان مكتظاً بالمدنيين 

لحظة وقوع التفجيرين.
من جانبها، أعلنت حركة »الشباب« اإلرهابية مسؤوليتها 
عن التفجيرين االنتحاريين، بحسب بيان نشر على موقع 

»صومالي ميمو« المحسوب عليها.
حمزة  الصومالي  الـــوزراء  رئيس  أدان  السياق،  وفــي 
عبدي، الهجومين االنتحاريين، مشيراً إلى أنهما يعكسان 
مدى إصرار اإلرهابيين على إراقة مزيد من دماء الشعب.

وقال عبدي في بيان: »إن اإلرهابيين يسعون من خالل 
المسلحة  الشعبية  الثورة  إحباط  إلى  الشنيعة  أفعالهم 

ضدهم في بعض الواليات الفيدرالية«.
من  تمكنها  أمــس،  الصومالية،  السلطات  أعلنت  كما 

إحباط هجوم انتحاري ثالث بسيارة مفخخة.
من  تمكنت،  األمنية  الــقــوات  »إن  أمني  مصدر  وقــال 
إفشال تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بالقرب من 
مركز لمغالي الحكومي في مدينة بلدوين بإقليم هيران 
وسط البالد«. وأضاف المصدر: »أحبطت سلطات األمن 
هجوماً انتحارياً ثالثاً بعد أن أطلقت واباًل من النار على 
سيارة مفخخة حاولت العبور من نقطة أمنية بالقرب من 
المجمع الحكومي في المدينة، ما أدى إلى تفجير السيارة 

التي كان يقودها االنتحاري«.
الحكومة  فيه  أعلنت  وقت  في  الهجمات،  هذه  وتأتي 
عبد  »الشباب«  بحركة  البارز  القيادي  مقتل  الصومالية 

اهلل نذير في عملية أمنية جنوبي البالد.
عن  »صونا«  الصومالية  الوطنية  األنباء  وكالة  ونقلت 
بيان لوزارة اإلعالم الصومالية القول »إن عملية عسكرية 
مخططة جرت األحد في منطقة حرمك بمحافظة جوبا 
الوسطى جنوبي البالد«. وأشار البيان إلى أن نذير الذي 
تم قتله كان المرشح األول لخالفة زعيم تنظيم ميليشيات 
»الشباب« أحمد ديريه الذي يعاني من مرض شديد في 

اآلونة األخيرة. 
التنظيم  في  البارزة  الشخصية  كان  »نذير  أن  وأوضح 
المتشدد وأحد المطلوبين لدى القوات الوطنية والقوات 
المالية  مسؤول  بينها  من  ملفات  عدة  وتولى  الصديقة 

وعضو بمجلس الشورى لدى اإلرهابيين«.
نور،  محمد  عبدالقادر  الصومالي  الدفاع  وزير  وقال 
للشهداء«  الثأر  »بــدايــة  يعد  نذير«  »عــبــداهلل  مقتل  إن 
البالد.  في  اإلرهابية  الهجمات  ضحية  راحــوا  الذين 
ونقلت »صــونــا« عــن الــوزيــر قــولــه: »نــذيــر كــان مسؤول 
القضايا سابقاً ومسؤول الجبهات ومنسق جميع أنشطة 

المليشيات حالياً«.

إيمان المبارك تلقي كلمة الدولة أمام اجتماع أممي )من المصدر(

شغف الشباب يسهم
في إيجاد حلول مستدامة

للتحديات العالمية

أهمية توفير التمويل
الالزم للمنظمات األممية 

لالضطالع بدورها

البعثات السياسية أداة
هامة للحفاظ على السلم 

واألمن الدوليين

الجزائر: تهيئة الظروف كافة
 إلنجاح القمة العربية المقبلة

الجزائر )االتحاد(

الــوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، أمس، أن   أكد رئيس 
بالده هيأت الظروف الالزمة كافة من أجل إنجاح القمة العربية 
من  وتسعى  المقبل،  نوفمبر  من  والثاني  األول  في  ستعقد  التي 

خاللها إلعادة بناء العمل العربي المشترك. 
وذكر ابن عبدالرحمن، خالل عرضه بيان السياسة العامة للحكومة 
أمام نواب المجلس الشعبي الوطني )البرلمان( في الفصل المتعلق 
بالسياسة الخارجية، أن »القمة العربية في الجزائر ستكرس ترسيخ 

القيم المشتركة والتضامن العربي«.
للسنوات  للحكومة  الدبلوماسي  العمل  »أولويات  أن  إلى  ولفت   
في  والمساهمة  األمة  مصالح  عن  الدفاع  حول  يتمحور  القادمة 
األمن واالستقرار اإلقليميين، وتعزيز العالقات مع إفريقيا والعالم 
إلى  باإلضافة  العالم،  في  السلم  وتعزيز  الشراكة  وتطوير  العربي 

إعادة نشر الدبلوماسية االقتصادية في خدمة التنمية«. 
تركزت  جهود حكومته  أن  إلى  الجزائري  الــوزراء  رئيس  وأشار 
دعم  خالل  من  العربي  والعالم  أفريقيا  مع  العالقات  تعزيز  على 
»منطقة  كاتفاقية  األفريقية  المبادرات  تجسيد  في  المساهمة 
التجارة الحرة القارية األفريقية« ومشاريع البنى التحتية األفريقية 

المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء.

موقع الهجوم االنتحاري في مدينة »بلدوين« بإقليم هيران )من المصدر(
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بعد تقديم »مالحظاته« اليوم على مقترح الوسيط األميركي

لبنان ينتظر »ردًا نهائيًا« لترسيم الحدود مع إسرائيل

عبدالله أبو ضيف )القاهرة، بيروت(

يعتزم لبنان تسليم الوسيط األميركي 
يتضمن  رداً  اليوم،  هوكستين،  آموس 
مالحظات على العرض الخطي بشأن 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، 
معني  لبناني  مــســؤول  أعلن  حسبما 
بالتفاوض، آماًل الحصول على جواب 

نهائي قبل نهاية األسبوع.
ميشال  الجمهورية  رؤســاء  وتسلم 
والحكومة  بري  نبيه  والبرلمان  عون 
السفيرة  من  ميقاتي،  نجيب  المكلف 
شيا  دوروثـــي  بيروت  لــدى  األميركية 
الحدود  ترسيم  حول  أميركياً  عرضاً 
البحرية، من شأن التوصل إلى اتفاق 
المتنازعين  للبلدين  يتيح  أن  بشأنه 

استثمار مواردهما النفطية.
النواب  مجلس  رئيس  نائب  ــال  وق
رئيس  من  المكلّف  أبو صعب،  إلياس 
الجمهورية بمتابعة ملف التفاوض، إثر 
في  عقداً  وسياسي  تقني  اجتماعين 
مالحظات  ثمة  إن  الرئاسي،  القصر 
توحيدها  جرى  اللبناني  الجانب  من 
إلى  إرساله  يتم  أن  على  تقرير،  في 
األخير«،  الطرح  على  »كرد  هوكستين 

اليوم الثالثاء، »على أبعد حد«.
الــجــواب  نــأخــذ  أن  »نتأمل  وتــابــع: 
النهائي منه قبل نهاية األسبوع«، الفتاً 
»يصدر  الموّحد  لبنان  موقف  أن  إلى 

عندما نتسلم التقرير النهائي«.
من جانبه، أكد وزير الطاقة اللبناني، 
ــحــدود  ــد فــيــاض، أن تــرســيــم ال ــي ول
من  ولــبــنــان،  إســرائــيــل  بين  البحرية 
اقتصادي  تحسن  في  يسهم  أن  شأنه 
تجاوز  على  ويساعده  للبنان،  حقيقي 

األزمة االقتصادية. 
تصريحات  ــي  ف ــاض،  ــي ف وأوضــــح 
عن  المسؤول  أن  لـ»االتحاد«،  خاصة 
ــحــدود الــبــحــريــة مع  مــلــف تــرســيــم ال
إسرائيل هو رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون، وهــنــاك فــريــق خــاص لمتابعة 
أن جميع  إلـــى  ــاً  الفــت الــمــفــاوضــات، 
أهمية  يــولــون  لبنان  فــي  المسؤولين 

خاصة لهذا الملف. 
وأشار إلى اهتمام عدد من الشركات 
الدولية بأعمال التنقيب واالستكشاف، 
وهما أمر ضروري، حتى يحصل لبنان 

على نفط وغــاز، األمــر الــذي يساهم 
في التعافي االقتصادي بشكل كبير.

ــه بــحــث مع  ــى أنـ ــفــت فــيــاض إلـ ول
الحدود  الرئيس عون موضوع ترسيم 
أن  إلى  مشيراً  إسرائيل،  مع  البحرية 
الخاتمة  أن  أكــد  الجمهورية  رئيس 

اإليجابية باتت قريبة.
وترأس عون، أمس، اجتماعاً للجنة 
التقنية المكلفة متابعة ملف الترسيم، 
وتنضم  وميقاتي  بري  يلتقي  أن  قبل 

إليهم اللجنة التقنية.
إن  االجــتــمــاع،  ــر  إث ميقاتي،  وقـــال 
»األمور تسير على الطريق الصحيح«، 
مؤكداً أن الموقف الرسمي »موحد لما 

فيه مصلحة لبنان«.
ــاً عن  ــي ــم يــتــّم اإلفـــصـــاح رســم ــ ول
مــضــمــون الـــعـــرض األمـــيـــركـــي، لكن 
تــفــاؤالً  الـــصـــادرة عكست  الــمــواقــف 

بإمكانية التوّصل إلى اتفاق.
وأشادت إسرائيل بدورها باالقتراح 

ــذي يــعــزز وفـــق رئيس  األمــيــركــي، الـ
الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد »أمن 
أن  موضحاً  واقتصادها«،  إسرائيل 

للمراجعة  سيخضع  هوكستين  مقترح 
على  للحصول  عرضه  قبل  القانونية 

الموافقة النهائية للحكومة.

على  مطلع  لبناني  مصدر  وأوضــح 
المفاوضات أن »مالحظاتنا ضرورية، 
وتشدد  الحروف،  على  النقاط  تضع 
تعدل  أو  النقاط،  بعض  تؤكد على  أو 
جماًل معينة، بحيث أال يكون هناك أي 

مجال للتأويل«.
ــجــانــب األمــيــركــي  ــاف أن »ال وأضــ
بين  مــوجــودة  كانت  التي  الــهــوة،  ردم 
صيغة  وضــع  على  وعــمــل  الطرفين، 
مشتركة، ليؤكد أنه يتفهم مطالبهما«.

وتسارعت منذ بداية يونيو التطورات 
ألشهر،  توقف  بعد  بالملف  المرتبطة 
إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على 
مقربة من حقل »كاريش«، تمهيداً لبدء 

استخراج الغاز منه. 
منطقة  في  يقع  أنه  بيروت  وتعتبر 
متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل، إنه 
ضمن منطقتها االقتصادية الخالصة.

ــذي تــقــود  ــ ــقــل هــوكــســتــيــن، ال ــت وان
لبنان  بين  وساطة  عامين  منذ  بــالده 

خالل  البلدين  بين  مــراراً  وإسرائيل، 
األشهر القليلة الماضية، قبل أن يقّدم 

عرضاً مكتوباً.
الغاز  وبعد وصول منصة استخراج 
قبالة السواحل اإلسرائيلية، دعا لبنان 
المفاوضات،  الستئناف  هوكستين 
الحدود  لترسيم  جديداً  عرضاً  وقدم 
ما  ويشمل  »كــاريــش«،  إلــى  يتطرق  ال 

يُعرف بحقل »قانا«.
ويقع حقل »قانا« في منطقة يتقاطع 
فيها الخط 23 مع الخط واحد، الذي 
أودعته إسرائيل األمم المتحدة، ويمتد 
في  البيد  وقــال   .23 الخط  من  أبعد 
ستحصل  إسرائيل  إن  أمس،  تغريدة، 
احتياجاتها  من  المئة  في   100 »على 

األمنية«.
مــن جــانــبــه، نفى عـــون، أمـــس، أي 

شراكة مع الجانب اإلسرائيلي.
وأكد أبو صعب من جهته أن االتفاق 
كامل  على  »الحصول  للبنان  يضمن 

حقوقه في حقل قانا«.
وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، 
لن يوقع لبنان على اتفاقية أو معاهدة 
األرجح  على  وسيكتفي  إسرائيل،  مع 

بتوجيه رسالة إلى األمم المتحدة.
ــى اتــفــاق  ــ ــوصــل إل ــت ــأن ال ــن شــ ومــ
يسّهل  أن  البحرية  الــحــدود  لترسيم 
النفطية  الــمــوارد  استكشاف  عملية 

ضمن مياه لبنان اإلقليمية.

 إعادة االنتخابات 
الرئاسية 

البرازيلية 30 
أكتوبر

برازيليا )وكاالت(

يتنافس الرئيس البرازيلي 
احلالي جايير بولسونارو 

والسابق لويس إيناسيو لوال 
دا سيلفا، يف جولة اإلعادة 

املقررة يف 30 أكتوبر اجلاري.
وتوجهت االنتخابات 

الرئاسية يف البالد نحو 
اجلولة الثانية، حيث لم 

يحظ أي من املرشحني 
الرئيسيني بالدعم الكايف 

للفوز.
وقالت احملكمة العليا، يف 

بيان، إن »انتخابات الرئاسة 
ستشهد دورة إعادة يف 30 

أكتوبر اجلاري بني الرئيس 
اليميني بولسونارو، ومنافسه 
اليساري لوال دا سيلفا بسبب 

عدم حصول أحد املرشحني 
على نسبة تزيد عن 50 باملئة 

من األصوات«.
وجاء يف البيان أنه »بعد فرز 

51. 97% من أصوات الناخبني 
عبر التصويت اإللكتروني، 

تقرر التوجه إلى جولة ثانية 
لالنتخابات«.

وأضاف البيان أن »لوال دا 
سيلفا حصل على %47.94 

من األصوات، مقارنة مع 
43.62% لبولسونارو«.

ويعتبر التصويت إجباريًا، 
يف البرازيل لنحو 156 مليون 

شخص، ممن يحق لهم 
التصويت يف االنتخابات.

وتنافس 11 مرشحًا يف 
االنتخابات اجلارية يف البالد.

ولم يتمكن دا سيلفا من 
خوض االنتخابات السابقة، 

عام 2018؛ ألنه كان يف 
السجن، ومنع من خوض 

االنتخابات.
ومتكن دا سيلفا من خوض 

االنتخابات احلالية بعد 
إلغاء إدانته، من قبل احملكمة 

العليا.

ارتفاع حصيلة 
»إيان« في 

أميركا إلى 85 
قتياًل

واشنطن )وكاالت(

ارتفعت حصيلة وفيات إعصار 
»إيان«، الذي اجتاح واليات 

أميركية مؤخرًا، إلى 85 
شخصًا على األقل.

وذكرت شبكة »سي إن إن« 
األميركية، يف تقرير نشرته 

مساء األحد، إن »حصيلة 
قتلى اإلعصار، يف الواليات 

املتحدة، وصلت إلى 85 
شخصًا«.

وأوضحت الشبكة أنه »مع 
استمرار البحث عن ناجني، 

يعثر رجال اإلنقاذ على املزيد 
من اجلثث«.

ويف السياق، قالت قناة »إن بي 
سي« األميركية، إن »حصيلة 

القتلى مرشحة لالرتفاع«.
ودمر »إيان« منازل ومطاعم 

وأعمال جتارية عندما وصل 
إلى اليابسة كإعصار قوي من 
الفئة الرابعة، بحسب املصدر 

نفسه.
وال تزال جهود اإلنقاذ جارية 

بعد أن وصل اإلعصار املدمر 
إلى اليابسة يوم األربعاء. 
وتوجه الرئيس األميركي 

جو بايدن مساء أمس، إلى 
بورتوريكو التي ضربها 

إعصار مدمر لتفقد األضرار 
واإلعالن عن تخصيص 60 

مليون دوالر لتعزيز احلماية 
من العواصف يف هذه املنطقة 
األميركية التي يشكو سكانها 

اإلهمال يف أعقاب الكوارث 
الطبيعية املاضية التي حلت 

بها.
ورافقت السيدة األولى جيل 

بايدن الرئيس يف هذه 
الرحلة، كما ينتقل الزوجان 

غدًا إلى فلوريدا أيضًا لتفقد 
األضرار التي خلفها اإلعصار 

إيان.
وكان بايدن أعلن فلوريدا، 

يوم اخلميس املاضي، »منطقة 
كوارث كبرى« بسبب اإلعصار 

الذي خلف أضرارًا كارثية 
واسعة النطاق يف معظم أنحاء 

جنوب غربي الوالية، حيث 
ال يزال 2.6 مليون شخص دون 

كهرباء.

موسكو: الحدود النهائية لـ »خيرسون« و»زابوريجيا« بعد استفتاء السكان 

القوات األوكرانية تواصل تقدمها شرق وجنوب البالد

موسكو )وكاالت( 

واصلت القوات األوكرانية تقدمها، 
إطار  في  البالد  وجنوب  شــرق  في 
هجومها المضاد، فيما قالت روسيا، 
إن ترسيم الحدود النهائية لمنطقتي 
»خيرسون« و»زابوريجيا« بعد استفتاء 

سكانهما.
وقال الجيش األوكراني، إن قواته 
صـــدت الــتــقــدم الــروســي فــي عــدة 
مناطق، ال سيما في منطقة دونيتسك 
ــاخــمــوت وســبــيــرن،  ــقــرب مـــن ب ــال ب
بالقرب من  داخل منطقة دونيتسك 
رئيسي  مركز  وهــي  ليسيتشانسك، 

في منطقة لوغانسك المجاورة. 
ــح مـــســـؤولـــون أوكـــرانـــيـــون  ــمـ وألـ
تحقيق  ــى  ــ إل ــانـــب  أجـ ــون  ــبـ ــراقـ ومـ
مكاسب جديدة في منطقة خيرسون 

االستراتيجية جنوب البالد.
ــاد مــتــحــدث عــســكــري باسم  ــ وأف
انفصالي إقليم لوهانسك، أمس، بأن 
الجنود األوكرانيين استقروا بالقرب 

من مدينة ليسيتشانسك.
الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  فيما 
أوكراني  جندي   700 مــن   أكثر  قتل 
أمس، وتكبد القوات األوكرانية خسائر 

فادحة خالل األيام الثالثة الماضية.
وقالت الوزارة، إن خسائر القوات 
باتجاه مناطق  المتواجدة  األوكرانية 
كوبيانسك، ودفيورخنايا، وكوريلوفكا، 

أكثر  بلغت  خــاركــوف،  مقاطعة  فــي 
 19 تدمير  تم  كما  جندياً،   140 من 
صاروخية  بضربات  عسكرية  آلية 
العاملة  القوى  تمركز  مناطق  على 

والجيش.
إجمالي  أن  عن  ــوزارة  الـ وكشفت 
خسائر القوات األوكرانية المتواجدة 
باتجاه كوبيانسك خالل الثالثة أيام 
عسكري   500 ــجــاوزت  ت الماضية 

ــمــعــدات  ــن ال ونـــحـــو 60 قــطــعــة مـ
العسكرية.

كراسنوليمانسكي  وباتجاه منطقة 
جندي   100 نحو  على  القضاء  تــم 
وتدمير 6 مركبات مدرعة ومركبتين 
غراد  بمنظومات  مزودتين  قتاليتين 
وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

باسم  الناطق  أعــلــن  جانبه،  مــن 
أمس،  بيسكوف،  دميتري  الكرملين 

أن روسيا ستستشير سّكان خيرسون 
وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا بشأن 
المنطقتيْن  هاتين  حـــدود  ترسيم 
المشمولتين بالضم من قبل موسكو.

ــال بــيــســكــوف: »ســنــواصــل  ــ ــ وق
استشارة سكان هذه المناطق«، لدى 
سؤاله عّما إذا كانت روسيا ستضّم 
ستكتفي  أو  بالكامل  المناطق  هــذه 
سيطرتها  تحت  الواقعة  بــاألجــزاء 

فقط.
قــال بيسكوف،  وفــي سياق آخــر، 
إن استخدام السالح النووي سيكون 

فقط وفقاً لبنود العقيدة النووية، 
 وأوضح بيسكوف في تصريحات 
األسلحة  باستخدام  مطالبات  حول 
في  الخاصة  العملية  فــي  الــنــوويــة 
التي  األسباب  جميع  »أن  أوكرانيا، 
األسلحة  هذه  مثل  تؤدي الستخدام 
العقيدة  بنود  وفــق  عليها  منصوص 
هناك  يكون  أن  يمكن  وال  النووية، 

اعتبارات أخرى الستخدامها«.
تصريحات  على  بيسكوف  وعلّق 
مكتب الرئيس األوكراني، فولوديمير 
زيلينسكي، أمس، التي جاء فيها أن 
شمال  حلف  فــي  أعــضــاء  دول   10
األطلسي »الناتو« تدعم بشكل فعلي 
طلب االنضمام العاجل الذي تقدمت 
تراقب  »روســيــا  بالقول:  كييف،  به 
باهتمام بالغ الوضع المتعلق بمحاولة 

أوكرانيا االنضمام إلى الناتو«.

جندي أوكراني يجلس فوق عربة مشاة قتالية في كراماتورسك )ا ف ب(

»الدوما« يصادق على ضم
األقاليم األربعة

موسكو )وكاالت( 

صادق مجلس الدوما الروسي، أمس، على اتفاقيات انضمام 
جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتني ومقاطعتي خيرسون 

وزابورجيا، إلى روسيا، يف خطوة لم يعترف بها أغلب املجتمع 
الدولي. ويف حني أنه مت انتقاد ضم تلك األراضي ووصف بأنه خرق 

للقانون الدولي يف مختلف أنحاء العالم، حيث صوت أكثر من 
400 نائب باإلجماع يف صالح أن تصبح املناطق جزءًا من االحتاد 

الروسي. وأكد وزير اخلارجية الروسي سيرجي الفروف الذي كان 
حاضرًا كضيف، على أن املناطق سوف تصبح اآلن حتت احلماية 

اخلاصة.
وتعتبر موافقة مماثلة من جانب املجلس االحتادي -الغرفة العليا- 

أمرًا شكليًا.

4 أشخاص يقتحمون مصرفًا في بيروت
بيروت )وكاالت(

 اقتحم 4 أشخاص، أمس، مصرفًا لبنانيًا يف الضاحية اجلنوبية لبيروت 
من أجل استعادة أموال أحدهم. وذكرت »الوكالة الوطنية لإلعالم« 

اللبنانية الرسمية، أن 4 أشخاص اقتحموا بنك »لبنان واملهجر« )بلوم 
بنك( فرع حارة حريك، وحصلوا على وديعتهم )11 ألف دوالر( وغادروا 

قبل وصول اجليش.
وأشارت إلى انتشار عناصر اجليش يف هذه األثناء يف املنطقة.

يذكر أن ظاهرة اقتحام املصارف من قبل عدد من املودعني تكررت خالل 
شهر سبتمبر املاضي، حيث قاموا باحتجاز املوظفني، وطالبوا بودائعهم، 

وحصلوا على قسم منها. وأقفلت املصارف يف لبنان ملدة أسبوع استنكارًا 
وشجبًا، نتيجة تكرر اقتحام املودعني ملقرات البنوك.

جانب من اجتماع الرئيس اللبناني مع الفريق المسؤول عن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية )رويترز(

ميقاتي:
الموقف الرسمي 

موحد واألمور تسير 
على الطريق الصحيح 

لمصلحة لبنان

 :» وليد فياض لـ»
االتفاق يساعد على 

تجاوز األزمة االقتصادية
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اختتمت الحركة المعروفة باسم »المحافظة القومية« للتو أحدَث 
مؤتمراتها في فلوريدا. وتعد هذه الحركة المحاولة الرئيسية الثالثة 
القرن  في  الجمهوري  للحزب  المركزية  السياسة  معضلة  لحل 
األثرياَء  تاريخياً  يمثل  يتكيف حزب  فكيف  والعشرين.  الحادي 
والشركاِت الكبرى مع عالم ال يمثل فيه أنصار التيار المحافظ 
والطبقات  الزرقاء،  الياقات  ذوي  بل  الوسطى فحسب،  الطبقة 

الدنيا والذين خاب أملهم في االقتصاد األميركي الحديث؟ 
وتعود المحاولة األولى للتكيف إلى عهد جورج بوش االبن. فقد 
تمثلت شعاراتُه في »المحافظة المتعاطفة« و»مجتمع الملكية«، 
وضخت سياساتُه إنفاقاً جديداً في التعليم والرعاية الصحية، 
ودعمت برامَج مكافحة الفقر، وقّدمت ائتماناً ميسراً ألصحاب 
المنازل الجدد. وُقصد بكل هذا نظرياً تعزيز االكتفاء الذاتي بدالً 
من التبعية، وبناء بديل محافظ لدولة الرفاهية الليبرالية. وبعد 
أن شعرت سياسات بوش بوطأة فقاعة اإلسكان واألزمة المالية، 
حلت ساعة التكيف الثاني. وتمثَّل هذا فيما يسمى بـ»المحافظة 
الذين تصوروا( على  اإلصالحية« وصــورت نفسها )وكنت أحد 
أنها أكثر عملية من توجه بوش، وطرحت مجموعة إصالحات 
الطبقة  حياة  وتحسين  االقتصادي  الحراك  لزيادة  تكنوقراطية 
الوسطى، وخاصًة الحياة األسرية للطبقة الوسطى، دون تفاقم في 
الموازنة االتحادية.  وهذا التوجه اإلصالحي الواعي بالميزانية 
كان على وشك التأثير في توجهات الحزب قبل أن يزايد عليه 
ويحتويه ويعصف به دونالد ترامب. فقد تحرك ترامب إلى يمين 
التوجه  أراد  القضايا. وقد  المحافظين في بعض  اإلصالحيين 
اإلصالحي المحافظ التركيز على سياسة الهجرة القائمة على 
المهارات، لكن ترامب وعد ببناء جدار على الفور. وتحرك ترامب 
اإلصالحيون  المحافظون  أراد  فقد  منهم.  آخرين  يسار  نحو 
تقديم إعانات على أساس فحص الموارد، وترامب وعد بحماية 

هذه اإلعانات. وأكد ترامب على قضايا مثل التجارة والسياسة 
الصناعية التي حظيت باهتمام أقل من اإلصالحيين. 

الجهد.  هــذا  من  الكاملة  النسخة  القومية  المحافظة  وتمثل 
فطموحها أكبر من الناحية الفلسفية من سابقاتها، أي من المحافظة 
المتعاطفة والمحافظة اإلصالحية. لكن من ناحية السياسة، لم يتغير 
السؤال األساسي منذ عهد بوش وهو: كيف يمثل الحزب الجمهوري 
الذي مازال حزب األسواق الحرة والخفض الضريبي، عناصره من 
الطبقة العاملة ويدعمها؟  وعموماً، تمثلت إجابة المحافظة القومية 
الصناعية  والسياسة  التجارة  على  ترامب  تركيز  بين  الجمع  في 
مع تركيز المحافظة اإلصالحية على سياسة األســرة، إلى جانب 
إضافة بعض الميل نحو مكافحة االحتكار أيضاً. إنها رؤية تدعم 
فيها الحوكمة المحافظة وظائف ذوي الياقات الزرقاء من أصحاب 
مع  الصغار،  األطفال  أمــور  وأولياء  المحلية  والصناعة  المهارات 
اللبالب  الراقي في رابطة  التعليم  السعي إلضعاف قوة أصحاب 
وفي وادي السيلكون. وقوة هذه الرؤية أشد في جلسات المؤتمرات 
تشريعية  أشكاالً  اتخذت  لكنها  الكونجرس.  عليه في  تظهر  عما 
محددة. فقد ظهرت في صورة اقتراحين حديثين من أعضاء مجلس 
الشيوخ الجمهوريين: األول؛ من توم كوتون من أركنساس، وهو يعد 
بإصالح تعليم القوى العاملة ودعم أصحاب الِحرف من ذوي الياقات 
لتشجيع خريجي  دوالر   9000 بقيمة  دعماً  يقدم  الــزرقــاء، حيث 
االلتحاق  من  بــدالً  الحرف،  في  التدريب  على  الثانوية  المدارس 
بالتعليم الجامعي. والثاني، من ماركو روبيو من فلوريدا، وهو تحديث 

لمقترحاته السابقة لسياسة األسرة. 

ــزٌل  ومــزل كبير  ســيــاســي  ــدٌث  حـ
أال  أوروبـــا،  وفــي  بل  إيطاليا،  في 
جيورجيا  بزعامة  اليمين  فوز  وهو 
التشريعية  االنتخابات  في  ميلوني 
األحـــزاب  حــســاب  على  ــرة،  األخــي
ــة، مــحــقــقــاً انــتــصــاراً  ــدي ــي ــقــل ــت ال
ميلوني  اسم  ارتبط  وقد  تاريخياً. 
وتوجهاته،  باليمين  شبابها  منذ 
الطالبية  الناشطة  هــذه  وكــانــت 
الـــســـابـــقـــة، عـــضـــواً فـــي »حـــزب 
ماتيو  بقيادة  اليميني  الــرابــطــة« 
حزبَها  تؤسس  أن  قبل  سالفيني 
في عام 2012 تحت اسم »فراتيلي 

إيطاليا(. )إخوة  ديتاليا« 
أنا  امـــرأة،  ــا  أن جيورجيا،  »أنـــا 
مسيحية«.  وأنــا  إيطالية،  أنــا  أٌم، 
ميلوني  جيورجيا  اخــتــارت  هكذا 
في  يـــوم  ذات  نــفــَســهــا  ف  ــرِّ ــع ت أن 
أنصارها. وهكذا  أمام   2019 عام 
إيطاليا، حيث  كل  اليوَم في  تُعَرف 
التي  العناصر  أبــرَز  بذلك  حددت 
أن  تريد  وكيف  قناعاتها،  تلّخص 
قناعات  وهي  البلد..  شؤون  تسير 
ســـائـــدة لـــدى الــيــمــيــن الــمــتــشــدد 
القومي  باالنتماء  أساساً  المرتبط 
والديني، السيما وأنها ترفع شعار 

العائلة«. الوطن،  »اهلل، 
»الحركة االجتماعية  ورثة  ِمن  نفَسها  ميلوني  وتَعتبر 
العالمية  الحرب  بعد  تأسيسها  تم  التي  اإليطالية«، 
المتشددة  القومية  األحــزاب  ضمن  وتُصنَّف  الثانية 
ولم  جــديــداً  ليس  التوجه  بهذا  وإعجابها  الجديدة. 
سنوات  في  خاصًة  سابق،  وقــت  أي  في  تخفيه  تكن 
أن   19 الـ في سن  كانت  عندما  اعتبرت  شبابها، حيث 
اليوَم  تُضيف  لكنها  جيداً«..  »سياسياً  كان  موسوليني 
»أخطاء«  ارتكب  ربما  أنــه  موضحًة  عنه  كالمها  في 
ثم  الحرب..  ودخول  لليهود  المناهضة  القوانين  منها 
إلى  يحنون  الذين  لألشخاص  مكان  »ال  أنــه  تضيف 
صفوف  في  السامية«  ومــعــاداة  والعنصرية  الفاشية 
والتشدد  العنصرية  تُهم  لتدفع  السياسي،  تنظيمها 

القومي عن حزبها.
مــيــلــونــي ال مــحــالــَة  ــود  ــق  وســت
أحــزاب:  ثالثة  من  يمينياً  ائتالفاً 
ماتيو  بــقــيــادة  الــشــمــال«  ــطــة  »راب
بقيادة  إيطاليا«  و»فورزا  سالفيني، 
إلى  إضــافــة  برلسكوني،  سيلفيو 
وهكذا  إيــطــالــيــا«.  ــوة  »إخـ حزبها 
ستتشكل حكومٌة هي األكثر يمينيًة 
فــي تــاريــخ إيــطــالــيــا مــنــذ الــحــرب 

الثانية. العالمية 
في  اليمين  صعود  أن  جــرم  وال 
إيــطــالــيــا يــثــيــر مــخــاوف داخــلــيــة 
وأوروبــيــة  األجــانــب(  )المهاجرون 
الفترة  هذه  في  خاصة  وإقليمية، 
في  االتحاد  دول  فيها  تغرق  التي 
الحرب  عن  الناجمة  الطاقة  أزمة 
أن من  زد على ذلك  أوكرانيا.  في 
الشأن  هــو  كما   - أولــويــاتــهــا  بين 
ــزاب الــيــمــيــنــيــة  ــألحــ ــ ــة ل ــنــســب ــال ب
 - أوروبـــا  فــي  األخــرى  المتشددة 
لحماية  اإليطالية  الحدود  إغالق 
ــن »خـــطـــر األســـلـــمـــة«،  ــالد مـ ــبـ الـ
ــشــأن الــمــعــاهــدات  والـــتـــفـــاوض ب
ــة، ومــكــافــحــة »الــخــريــف  ــيـ األوروبـ

للبالد. الديموغرافي« 
ديتاليا«  »فراتيلي  لحزب  ليس   
الذي تتزعمه ميلوني والفائز في االنتخابات، أية خبرة 
والحذر  الخوف  حالة  عن  يعّبر  فوزه  لكن  الحكم،  في 
الشعوب  وبقية  اإليطالي  الشعب  تنتاب  التي  والقلق 
األوروبية، فهذه المجتمعات كلها تريد وجوهاً سياسية 
جديدة لم تصل بعد إلى الحكم، وتريد منها أن تقوض 
يفضي  ذلــك  لعلَّ  السائدة،  السياسية  الحياة  أســس 
بأوضاعها  والنهوض  معيشتها  مستويات  تحسين  إلى 
التي  الصعبة  الحالية  الظروف  في  لكن  االقتصادية.. 
تمر بها إيطاليا )ثالث اقتصاد أوروبي(، وأوربا والعالم 
ككل، فإن ذلك الهدف يكاد يكون من باب المستحيل.

*أكاديمي مغربي

الــدائــر في أوكرانيا  الــصــراع   شهد 
أسابيعه  في  الماضي،  فبراير  منذ 
متالحقة  خطيرة  تطورات  األخيرة، 
يتطلب كل منها وقفًة تحليليًة للنظر 
على  ليس  وتداعياتها،  أسبابها  في 
الــصــراع فحسب وإنــمــا على األمــن 
العالمي بأوسع معانيه. ويمكن رصد 
بالنجاحات  الــتــطــورات  هــذه  بــدايــة 
الجانب  حققها  التي  الجزئية  ــو  ول
مــؤخــراً، ومفادها تحرير  األوكــرانــي 
حوالي ستة آالف كيلومتر مربع من 
مجموع األراضي التي تمكنت القوات 
ورغم  عليها.  السيطرة  من  الروسية 
ضآلة نسبة األراضي التي استطاعت 
فإن  استردادها  األوكرانية  الــقــوات 
غير  اإلنــجــاز  لهذا  الــرمــزي  المعنى 
ــقــوات  ــتــصــار ال ــاٍف، وهـــو أن ان ــ خـ
التصدي  وأن  حتمياً،  ليس  الروسية 
لها بل واالنتصار عليها ممكن.. وهو 
العتبارات  بالنظر  متسرع  استنتاج 
تعرضت  فقد  والجغرافيا.  التاريخ 
ألكثر  الحديث  تاريخها  في  روسيا 
من محاولة التغلغل في أراضيها، كما 
حدث مع كل من نابوليون وهتلر، لكن 
النصر كان لها في النهاية. صحيح أن 

روسيا اآلن في وضع الهجوم وليس الدفاع، وأن األوكرانيين 
يدافعون عن أرضهم، لكن المعضلة أن هذه األراضي يسكنها 
أناس من أصل روســي، واألهــم أن موازين القوى الشاملة 
ال يمكن أن تسمح بهزيمة روسية، وكما يقولون فإن القوى 
النووية ال تُهزم فما بالنا بالقوة المتصدرة للترسانة النووية 
العالمية مع الواليات المتحدة، بمعنى أن هذه القوى قد تلجأ 
للسالح النووي إذا شعرت بأن هزيمتها في حرب تقليدية 
صارت وشيكة. ولعل هذا ما دفع األمور إلى تصعيد خطير 
وهو التهديدات المتبادلة باللجوء إلى الخيار النووي، بغض 
النظر عن الخفة التي تحدث بها البعض في هذا الصدد. 
والحقيقة أن الخطر يكمن في األسلحة النووية التكتيكية 
ذات التأثير المحدود، أو كما في حالة األسلحة التي تحتوي 
المتحدة  الواليات  اتُِهمت  الذي  الُمنَضب،  اليورانيوم  على 
باستخدامه في غزو العراق عام 2003 وفي الحرب على 

صربيا عام 1999.  وال يقل خطورًة 
في  ــُدمــاً  ُق روســيــا  عما سبق مضي 
إجــراءات ضم المناطق التي تسيطر 
دونباس  إقليم  في  فقط  ليس  عليها 
خيرسون  مقاطعتي  في  أيضاً  وإنما 
وزابوريجيا، حيث تم تنظيم استفتاءات 
أغلبية  عن  أسفر  المناطق  هذه  في 
ساحقة تؤيد االنضمام لروسيا، على 
به ضم شبه جزيرة  تم  الــذي  النحو 
القرم عام 2014. والمعنى السياسي 
لن  روسيا  أن  الخطوة  لهذه  الواضح 
تتزحزح خطوةً عن موقفها وأن األمور 
التصعيد  مــن  لــمــزيــد  طريقها  فــي 
العسكرية  العمليات  أن  أســاس  على 
األوكرانية في هذه المناطق ستصبح 
الرسمية  الروسية  النظر  وجهة  من 
ــاً عــلــى األراضـــــي الــروســيــة  ــدوانـ عـ
ويعني  السبل،  بأقوى  الرد  يستوجب 
في  تحدياً  ستواجه  روسيا  أن  هــذا 
األيام القادمة لتأكيد قدرتها على ردع 
أي اعتداء على األراضي التي ضمتها 
رسمياً. وقد ذكرت بعض التقارير أن 
هذا التصعيد قد ييسر الطريَق نحو 
حوار روسي أوكراني. وأعتقد )وأرجو 
أن أكون مخطئاً( أن آفاق التسوية تبدو 
في الوقت الراهن مستحيلًة بالنظر إلى التعارض التام بين 
مواقف طرفي الصراع المباشرين، فال يمكن ألوكرانيا أن 
تتنازل عن شبر من أراضيها من ناحية، وال يمكن لروسيا 
من ناحية ثانية أن تتراجع عن مطالبها األمنية أو عن ضم 
المناطق األربع، وبالتالي فالتصعيد قائم ومستمر، وقد ال 
يتوقف إال بهزيمة أحد الطرفين، وفي ظل الدعم الهائل الذي 
تتلقاه أوكرانيا من حلف شمال األطلسي والقوة العسكرية 
الهائلة لروسيا، فأغلب الظن أن يستمر القتال ويتصاعد حتى 
يحدث تفكك داخلي في أحد طرفيه المباشرين أو خارجي 
في قاعدة تأييد أحدهما أو كليهما، كما في حالة تفكك 

الصف األوروبي الموالي للواليات المتحدة، واهلل أعلم.

*أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة

إصالحات المحافظين وضرائب األغنياء

خسائر »إيان«.. تحذيرات مسبقة! 

امرأة من الجيران )يسار( تساعد ليزا ستاسي )الوسط( في إجالس زوجها بيفر على عربة متدحرجة أحضرها بريان ستيرن )يمين(، وهو مؤسس ومدير 

مشروع »دينامو« الذي يضم شبكة متطوعين من رجال اإلنقاذ، بهدف تسهيل إجالء عائلة ستاسي من مدينة سانيبل الُجُزرية في والية فلوريدا 

األميركية قبل حلول ظالم يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، امتثااًل للتحذيرات الحكومية المسبقة من إعصار »إيان« الذي ضرب الوالية بالفعل بدايًة من 

ليل الجمعة -السبت، محِدثًا خسائَر بشرية ومادية وصفتها سلطات الوالية باألثقل من نوعها. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

باتت وسائل اإلعالم تقوم بدور متعاظم مع الثورة التكنولوجية التي 
للرسالة  أتاح  الذي  األمر  الراهنة،  المرحلة  العالَُم خالل  يشهدها 
اإلعالمية المزيد من النفاذية واالنتشار. ويُعّد اإلعالُم وسيلًة رقابية 
الدور  عن  فضاًل  التنمية،  عملية  في  أساسي  شريك  وهو  مهمة، 
الحيوي الذي يقوم به في مجال تطوير الوعي المجتمعي وتوجيهه 

لخدمة المصالح الوطنية. 
وقد أدركت دولة اإلمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب اهلل ثراه، األهميَة القصوى التي يقوم 
بها اإلعالم، فأفسحت له المجال واسعاً ليقوم بدوره المأمول في 

دعم عملية التنمية ولينهض بدوره كأداة رقابية مجتمعية.
وتواصل دولُة اإلمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو 
الدولة، حفظه اهلل، دعَم  نهيان، رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
وبخاصة  الــرائــد،  دورهــا  في  لتستمر  المختلفة،  اإلعــالم  وسائل 
خالل المرحلة الحالية التي تتطلع فيها الدولة لتحقيق المزيد من 
اإلنجازات مع ولوجها الخمسين سنة الثانية في مسيرتها التنموية، 
التي تطمح في نهايتها إلى أن تصبح الدولة رقم )1( على العالَم في 

المجاالت كافة. 
التصريحات  وتعكس 
الــرســمــيــة مـــدى إيــمــان 
بهذا  الرشيدة  قيادتنا 
ــا تــجــدر  ــنـ الـــــــدور. وهـ
ــى مــا قاله  اإلشـــــارة إلـ
الشيخ  السمو  صاحب 
ــد آل  ــ ــن راشـ مــحــمــد بـ
مــكــتــوم، نـــائـــب رئــيــس 
رئــيــس مجلس  الــدولــة 
الوزراء حاكم دبي، رعاه 
نشره  فيديو  فــي  اهلل، 
في  حسابه  على  سمّوه 
فيه:  جــاء  »إنستغرام«، 
ــام واقــع  »نــحــن اآلن أمـ
ــطــوُّر  جـــديـــد بــفــضــل ت
وسائل اإلعالم اسمه القرية الكونية.. هنا مجال دولي للمعلومات 
يعني  العالَم،  نواكب  أن  قّررنا  لقد  والثقافية..  الترفيهية  واألخبار 
مثلما نحتاج إلى المهندسين واآلباء، نحتاج إلى قيادات في اإلعالم.. 

اليوم اإلعالم شاب وأنتم المستقبل«. 
وفي ظل اهتمامها الخاص بتطوير دور اإلعالم ليس فقط المحلي، 
وترعى  المبادرات،  من  العديَد  الــدولــُة  تقّدم  أيضاً،  والعربي  بل 
منتديات عدة من أجل تحقيق هذا الهدف الكبير. ومن أهم هذه 
المنتديات، منتدى اإلعالم العربي الذي تشّكل قبل نحو 20 عاماً، 
ويمّثل منصة سنوية تقّدم األفكار المتجددة لتعزيز دور اإلعالم في 
عالم يشهد تطورات متسارعة، وسوف يعقد المنتدى دورته السنوية 
يوَمي غد وبعد غد، برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم. وتحظى هذه الدورة الجديدة للمنتدى بأهمية 
الساسة  من   3000 نحو  تستقطب  أن  المنتظر  من  حيث  خاصة، 
المؤسسات  وقيادات  العربي،  العالم  في  الحكوميين  والمسؤولين 
والمثقفين  والمفكرين  الُكتَّاب  وِكَبار  والعالمية،  العربية  اإلعالمية 
والمعنيين بصناعة اإلعالم في المنطقة. وتُعقد هذه الدورة تحت 
شعار »مستقبل اإلعالم« لمناقشة أهم الموضوعات التي تشغل بال 
أطر  أجل وضع  المنطقة، من  اإلعالمي في  العمل  القائمين على 

واضحة لما هو مطلوب لتطوير هذا القطاع الحيوي.

اهتمام متواصل بتعزيز
دور اإلعالم

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

اإلمارات

اليـــوم

الدورة الحالية لمنتدى 
اإلعالم العربي ُتعقد 

تحت شعار »مستقبل 
اإلعالم«، لمناقشة 
انشغاالت القائمين 

على العمل اإلعالمي 
في المنطقة

ميلوني ستقود ائتالفًا يمينيًا 
من ثالثة أحزاب: »رابطة 
الشمال« بقيادة ماتيو 

سالفيني، و»فورزا إيطاليا« 
بقيادة سيلفيو برلسكوني، 

إضافة إلى حزبها »إخوة 
إيطاليا«

أوكرانيا ال يمكنها التنازل عن 
أراضيها، وروسيا ليس بوسعها 
التراجع عن مطالبها األمنية أو 
عن ضم المناطق األربع.. ولذا 

فالتصعيد قائم ومستمر

حرب أوكرانيا.. والتطورات الخطيرةعودة اليمين لحكم إيطاليا!

د. أحمد يوسف أحمد*د. عبد الحق عزوزي *

السؤال األساسي لم يتغير  
منذ عهد بوش، وهو: كيف 

يمثل الحزب الجمهوري، وهو 
حزب األسواق الحرة والخفض 
الضريبي، عناصَره من الطبقة 

العاملة ويدعمها؟ 

روس دوثات*

*كاتب وصحفي أميركي 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »نيويورك تايمز«
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تنمو حالياً وبشكٍل متصاعد محاوالت 
أصولياً،  الفلسفة  المتطاء  حثيثة 
ــدالالت  ــاالســت ــك عــبــر الــضــخ ب ــ وذل
الرؤية  ترسيخ  أجــل  مــن  الفلسفية 
امتطاء  محاولة  أن  غير  األصولية. 
الواقع  تحويل  بغية  حركياً  الفلسفة 
»ما  واجتماعي  سياسي  نمٍط  على 
الفلسفة  ترفضه  أمر  تاريخي«  قبل 
أيديولوجياً  استخدمت  وإن  تلقائياً، 

عبر الفلسفات الماركسية وسواها.
المفهوم  باأليديولوجيا  نعني  ال 
بل  التاريخية،  بالصراعات  المرتبط 
في  فــاديــه«  »ميشيل  بمقولة   ــر  أذك
من  وثــائــق   – »األيــديــولــوجــيــا  كتابه 
األصول الفلسفية«، مفادها: »مفهوم 
المفاهيم  أشــيــع  مــن  األيديولوجيا 
حــالــيــاً، والــلــفــظ مــن أكــثــر األلــفــاظ 
تداوالً، ولكن معناه من أكثر المعاني 
أقل  فهو من  ثم  ومــن  للجدل،  إثــارًة 
البعض  عند  فهو  ثباتاً،  المفاهيم 
مفهوم، بل حتى مفهوم علمي، وعند 
آخرين معنى مبهم ومبتذل، بل يمكن 

حتى أن يكون سّبة«.
يطرحها  التي  المثالب  أبــرز  مــن 
نقرنه  حينما  األيديولوجيا  مفهوم 
مفهوم  وهــو   – »الفلسفة«  بمفهوم 

يذهب  المفهوم  يكتسبه  الــذي  المعنى  أن   – آخــر  صلب 
وإلــى  جهة،  مــن  التاريخ  عبر  التأويلية  حمولته  إلــى  بنا 
تأويالته المختلفة من جهة أخرى، يبدو بجالء استعصاء 
والتعريفات  واحد،  بمعنى  »األيديولوجيا«  المفهوم  حصر 
الوثائقي  كتابه  في  فاديه  ميشيل   – نقاًل   – ساقها  التي 
آنف الذكر تبرهن على ذلك، ربما أخذ المفهوم استقراره 
وانتشاره بعد التحّول الذي شهده المفهوم مع االستعماالت 
هذا  معاني  بين  التفريق  إلى  يقودنا  وهذا  »الماركسية«، 
المفهوم عند كل مذهب فلسفي، وإزاء كل معالجة فلسفية، 
عند  األيديولوجيا  لمعنى  شــرح  إلــى  أحياناً  نحتاج  لهذا 
نقع  لئال  لأليديولوجيا  تعريفه  نسوق  حينما  فيلسوف  كل 
استعماالت  إلى  الرجوع  هنا  ويمكننا  التسطيح،  فخ  في 
األيديولوجيا فلسفياً، وقد سرد أبرزها »عبداهلل العروي« 

في كتابه »مفهوم األيديولوجيا«، ومن 
عن  الــعــروي  نص  اختصار  الممكن 

االستخدامات الفلسفية إلى اآلتي:
1- استعمال القرن الـ»18«، إذ تعني 
الموروثة  المسبقة  األفكار  األدلوجة 
إذ  واالستعباد،  الجهل  عصور  عــن 
العقل  مقابل  ــوجــة  األدل ــى  إل ينظر 

الفردي.
األلمان،  الفالسفة  استعمال   -2
هيغل والرومانسيون بوجه خاص، إذ 
تعبر  فكرية  منظومة  األدلوجة  تعني 
عن الروح التي تحفز حقبة تاريخية 

إلى هدٍف مرسوم.
إذ  الــمــاركــســي،  االســتــعــمــال   -3
األدلوجة منظومة فكرية تعكس بنية 

النظام االجتماعي.
األدلوجة  إذ  نيتشه،  استعمال   -4
والتعديالت،  األوهــام  من  مجموعة 
اإلنسان/  بها  يعاكس  التي  والحيل 
إلى  فينظر  الحياة،  قانون  الضحية 
األدلوجة انطالقاً من الحياة كظاهرة 
الجماد عن عالم  عامة تفصل عالم 

األحياء.
5- استعمال فرويد: األدلوجة هي 
مجموعة األفكار الناتجة عن التعاقل 
الذي يبرز السلوك المعاكس لقانون 
األدلوجة  إلــى  فينظر  الحضارة،  لبناء  والــضــروري  اللذة 
انطالقاً من اللذة وهي ميزة الحيوان وبالتالي ميزة اإلنسان 
األولى. من هنا فإن األيديولوجيا التي نقصدها هنا ليست 
تلك التي ارتبطت تاريخياً بتلك االستعماالت، على اعتبارها 
جزءاً من معارك نظرية واجتماعية بين تياراٍت كثيرة، بل 
نعني باأليديولوجيا هنا »مجموعة األفكار المطلقة« بمعناها 
البسيط، لهذا فإن الفلسفة امتطيت حركياً ال لتثبيت نظريٍة 
أحاديٍة شمولية كما فعلت الماركسية، بل امتطيت لتثبيت 
وخارج  بل  والفلسفي،  الحداثي  اإلطــار  خــارج  هو  نموذج 

نطاق حركة العصر والعالم وأعني به النموذج األصولي.

التدخل العسكري في  هل كان خيار 
المسلحة  قواتها  تعد  والتي  أوكرانيا 
ألف   297 قــرابــة  الــبــالــغ عــددهــا   -
جندي - القوة العسكرية رقم 21 في 
ناهيك  العالمية،  الجيوش  تصنيفات 
االستخباراتي  النوعي  الــدعــم  عــن 
الواليات  من  والتكتيكي  والتسليحي 
لها،  الحليفة  الغرب  ودول  المتحدة 
أنه جزء من خطة  أم  قــراراً سليماً؟ 
ــروســي  ــر فـــي ظـــل الــتــراجــع ال ــب أك
النوعي  المضاد  الهجوم  مع  والدفاع 
قطعة  بوتين  األوكراني؟ حيث حرك 
روسيا  قــرار  وهي  األولــى  الشطرنج 
الجزئية،  العسكرية  التعبئة  بتفعيل 
ورســـالـــة  ــاشــر  ــب م ــر  غــي ردع  ــو  ــ وه
روسيا  بــأن  يدعمهم  ومــن  للخصوم 
تنوي التواجد في هذا الصراع لفترة 
يعني  هــل  ولكن  الــزمــن،  مــن  طويلة 
هذا أن 300 ألف جندي سيصبحون 
مقاتلين محترفين بين ليلة وضحاها؟ 
بينما الوحدات الروسية في الميدان 
تواجه  تـــزال  وال  وبــشــدة  مستنفدة 
فضاًل  ــدة،  شــدي لوجستية  مشاكل 
والمعدات  األسلحة  فــي  نقص  عــن 

والمركبات! 
الــمــقــاومــة  أن  ــن  ــّي ــب ت أن  فــبــعــد 

بوتين  حرك  فاعليًة،  أكثر  الهجينة  األوكرانية  العسكرية 
الثانية والمتمثلة في استنزاف االقتصاد  قطعة الشطرنج 
بكل  الصناعة  لحركة  أساسية  مــوارد  وتعطيل  األوروبـــي 
العالم،  أنواعها والتكنولوجيا ومنظومة صناعة الغذاء في 
أسلحة  إرســال  عن  ليتوقف  الغرب  على  الضغط  ثم  ومن 
ثقيلة إلى أوكرانيا وأنظمة دفاعية وهجومية ذكية لتعزيز 
سالح  خــالل  مــن  ــك  وذل األوكــرانــيــة،  المضادة  الهجمات 
الغاز  تنقل  التي  األنــابــيــب  فــي  مفاجئ  وتــوقــف  الطاقة 

الطبيعي إلى أوروبا.
هي  بوتين  حركها  التي  الثالثة  الشطرنج  قطعة  وكانت 

لضم  معاهدات  ــع  أرب على  التوقيع 
ــســك  ــوهــان مــنــاطــق دونــيــتــســك ول
أوكرانيا،  في  وزاباروجيا  وخيرسون 
وذلك بعد إجراء استفتاءات في تلك 
الجمعة  روسيا  واستخدام  المناطق، 
لمنع  )الفيتو(،  النقض  حق  الماضي 
الدولي  األمن  تبني قرار في مجلس 
ــع مناطق  ــ أرب بــضــم  قــيــامــهــا  ــن  ــدي ي

أوكرانية.
كان  إذا  عما  الكثيرون  يتساءل   
قادرين  الغرب  في  أوكرانيا  حلفاء 
على االستمرار في إرسال األسلحة، 
تحارب  أوروبـــا  كانت  لو  كما  ويبدو 
نفسها في تلك الحرب والسيما وهي 
يحرك  لن  األسلحة  تحريك  أن  تعلم 

الجغرافيا!
ــدة مــن  ــ ــدي ــة جــ ــســل ــاك ســل ــ ــن ــ وه
العقوبات ضد الدولة الروسية وكبار 
األعمال،  ورجال  الروس  المسؤولين 
العسكرية  المشتريات  واســتــهــداف 
مع  العقوبات،  من  التهّرب  وشبكات 
لــزيــادة  التصدير  ضــوابــط  تشديد 
الضغط على الكرملين، وهي ستجبر 
روسيا على تحريك قطعة الشطرنج 
السادسة وإعالن هدنة وقف القتال، 
األوكرانية  األراضــي  اقتطع  أن  بعد 
التي جاء في األساس ليضمها إلى روسيا، وبالتالي تحدي 
قرار فرض حد أقصى لسعر شراء النفط الروسي وتقييد 
عائدات روسيا، والتلويح بتكتل لرفع أسعار الغاز عالمياً، 
بجانب خلق بؤر توتر في العالم مع الشركاء االستراتيجيين 
بدورها  ستشعل  والتي  األقطاب  متعدد  عالم  حلف  في 
الشطرنج  قطعة  وهــي  العالمية،  الطاقة  أسعار  حــروب 
السابعة وحركة »كش ملك« قد يصاحبها إطالق بنك روسي 
وطني للعمالت المشّفرة للتعامل مع أسواق الطاقة العالمية 
بالتعاون مع الحلفاء، ولربما عملة عالمية مشّفرة ألسواق 

الطاقة بالتعاون مع إيران والصين وغيرهما من الدول.

 الفلسفة امتطيت حركيًا ال 
لتثبيت نظريٍة أحاديٍة شمولية 

كما فعلت الماركسية، بل 
امتطيت لتثبيت نموذج خارج 
اإلطار الحداثي والفلسفي، 
بل وخارج نطاق حركة العصر 
والعالم وأعني به النموذج 

األصولي

ربما يتم إطالق بنك روسي 
وطني للعمالت المشّفرة 
للتعامل مع أسواق الطاقة 

العالمية بالتعاون مع الحلفاء، 
ولربما عملة عالمية مشّفرة 

ألسواق الطاقة بالتعاون
مع إيران والصين وغيرهما

من الدول

روسيا وتحريك قطع الشطرنجالفلسفة والنمط األصولي
سالم سالمين النعيمي*فهد سليمان الشقيران*

شتاء أوروبا القارس

اليوم  األوروبية  القارة  تعيشه  ما 
ــم تــعــشــه مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب  ل

الثانية. العالمية 
الــحــرب الــروســيــة - األوكــرانــيــة 
دخلت منعطفاً خطيراً مع ارتفاع 
باستخدام  المهدد  روسيا  صوت 

النووي. السالح 
ــى وجــه  ــة عــل ــ ــي ــ الـــقـــارة األوروب
حرجاً  وضعاً  تعيش  الخصوص 
ومطرقة  األميركان  سندان  بين 
الـــــروس، ومــصــيــر مــؤلــم ربــمــا 
الذين  ــا  أوروبـ ســكــان  سيختبره 
ــادم،  ق هــو  لما  يتأهبون  ــدؤوا  بـ
فألول  عظيماً.  يكون  قد  والذي 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  مرة 
دول مثل ألمانيا، النمسا، بولندا 
ــو جــزئــيــاً  ــعــود – ولـ ــغــاريــا ت ــل وب
الحجري  الفحم  الســتــخــدام   -
فـــي الــتــدفــئــة عــلــى الـــرغـــم من 
يخلّفها  التي  الكارثية  المخاطر 
عــلــى صــحــة اإلنــســان والــبــيــئــة، 
أوروبيون  مسؤولون  يحاول  فيما 

البحث عن بدائل الغاز الروسي، 
وهو ما تعّبر عنه الزيارة األخيرة 
للمستشار األلماني أوالف شولتز 
بحث  وكــذلــك  الخليج،  لمنطقة 
األوروبيون سلسلة  الطاقة  وزراء 
ارتفاع  لوقف  طــارئــة  إجـــراءات 
ــاء بعد  ــرب ــكــه وال الــغــاز  أســعــار 
األعضاء   27 الـــ  الــدول  موافقة 
ــاد األوروبـــــــي عــلــى  ــحــ ــ ــي االت فـ
مند  الغاز  من  استهالكها  خفض 
المفوضية  واقتراح  يوليو،  نهاية 
ملِزمة  أهــداف  األوروبــيــة وضــع 
الــكــهــربــاء  عــلــى  الــطــلــب  لتقليل 
ما  دولة  كل  استهالك  وتخفيض 
شهرياً  األقل  على   %10 نسبته 
ساعات  خالل  األقل  على  و%5 

الذروة.
ــرب تــكــســيــر الــعــظــام  ــي حــ هـ
ــرار  ــار، مــع إصـ ــب ــك يــخــوضــهــا ال
ــه.  ــ كــل قــطــب عــلــى فـــرض إرادت
على  يصرون  وحلفاؤها  أميركا 
حظر صادرات روسيا من النفط 

الجاري  العام  نهاية  مع  والــغــاز 
تمويل  مــنــابــع  تــجــفــيــف  ــهــدف  ب
أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب 
االقتصاد  حــركــة  شــل  وبالتالي 
ــرادات  اإلي على  القائم  الروسي 
تأتي  ذلك  مقابل  وفي  النفطية، 
الرد  على  بقدرتهم  الــروس  ثقة 

الغربية. العقوبات  على 
ــراً خــالل  ــؤخـ بــوتــيــن صـــرح مـ
بأن  حكومته  بأعضاء  اجتماعه 
العقابية المفروضة على  »القيود 
أكبر  بخسائر  ستتسبب  روسيا 
التي تفرضها«، ما  للبلدان  بكثير 
عليها  الضغوط  نتائج  أن  يعني 
وأن  بــســالم، خــصــوصــاً  تمر  لــن 
 %9 يمثل  حالياً  الروسي  الغاز 
ــة  ــي ــواردات األوروب ــ فــقــط مــن الـ
الحرب،  بــدء  قبل   %40 مقابل 
التي  التخريبية  العمليات  وأن 
خطوط  في  الغاز  أنابيب  طالت 
المرجح  مــن  1و2  ستريم  ــورد  ن
عن  كلياً  ــدادات  ــ اإلم تــوقــف  أن 

أوروبا.
التي  الدراماتيكية  التطورات 
ــاً تــثــّبــت  ــي ــوم ــت وتـــحـــدث ي حــدث
ينتظر  ــارســاً  ق ــاًء  شــت أن  فــكــرة 
لــيــس فقط  ــة،  ــيـ الــقــارة األوروبـ
واقعياً  إنما  الــرمــزي،  بالمعنى 
هذا  المفزع  والسيناريو  كذلك، 
الشتاء  هــذا  خــالل  يفضي  قــد 
وخــصــوصــاً  اآلالف  ــاة  ــ وف إلـــى 
ــســن فــي ظــل عــدم  ــار ال ــب مــن ك
للتدفئة،  الطاقة  مصادر  توافر 
ــرى لن  ــب أزمــــات أخــ ــى جــان إلـ
التيار  انقطاع  فقط  أولها  يكون 
شبكات  انقطاع  إنما  الكهربائي 
ــت أيــضــاً،  ــرن ــت االتـــصـــاالت واإلن
توقف  خطر  المصانع  وستواجه 
ــب نــقــص  ــســب ــا ب ــه ــي اإلنــــتــــاج ف
ــاع سعر  ــف مــصــادر الــطــاقــة وارت
سيقود  ما  وهو  الطبيعي،  الغاز 
آالف  إغالق  إلى   – إن حدث   –
ــشــركــات والــمــصــانــع أبــوابــهــا  ال
آالف  عشرات  تسريح  وبالتالي 

العمال   - آالف  مئات  وربــمــا   -
والموظفين.

حدث  إن   - السيناريو  وهــذا 
فسيرفع   - الــنــحــو  ذاك  عــلــى 
نعهدها،  لم  درجة  إلى  التضخم 
كان  ما  األذهــان  إلــى  يعيد  وقــد 
العظيم  الكساد  خالل  حدث  قد 

الماضي. القرن  ثالثينيات  في 
وإذا شهدت أوروبا ودول العالم 
سيكون  فكيف  ســبــق،  مــا  األول 
الثالث  العالم  دول  مصير  إذن 
والـــدول الــفــقــيــرة؟! ال شــك في 
أن تلك الدول ستعجز عن شراء 
وتــوفــيــر  النفطية  احــتــيــاجــاتــهــا 
الغذاء  األساسية من  احتياجاتها 
في  الجميع  وسيكون  ــدواء،  ــ وال
التعقيد  شــديــد  مشهد  حــضــرة 
النظام  فــي  جــذري  بتغير  يشي 
فيه  تتصاعد  وقت  في  العالمي، 
المخاوف،  وتتعاظم  التهديدات 
الـــحـــوار بين  ــشــل  ــل ف ــي ظـ ــ وف

األقطاب!

 الغاز الروسي حاليًا يمثل 9 % 
فقط من الواردات األوروبية 

مقابل 40 % قبل بدء الحرب، 
وتخريب خطوط نورد ستريم 

ربما يوقف اإلمدادات كليًا
عن أوروبا

علي بن سالم الكعبي

* كاتب وباحث إماراتي متخصص في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.* كاتب سعودي
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انطالق »الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي 10« غدًا

»الشارقة لآلثار« تشارك يف معرض

»اتصال الحضارات« باليابان 

718 عماًل فنيًا لـ231 فنانًا و219 فعالية 

يف »ملتقى الشارقة للخط«

486 مشاركًا يف مسابقات 

الهيئة العربية للمسرح 2022

افتراضيًا على منصة »ثقافة أبوظبي« 

ينطلق غدًا من ساحة الخطمتحف »ميهو« يكشف عن لقى أثرية نادرة

أبوظبي )االتحاد(

رؤية  والتراث:  الثقافية  »الصناعات  عنوان  تحت 
مستقبلية«، تُنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 
للتراث  الخليجي  المؤتمر  مــن  العاشرة  النسخة 
افتراضياً   )2022 أكتوبر   5( الشفهي غداً  والتاريخ 
مباشرة على منصة »ثقافة أبوظبي« على اليوتيوب.

الباحثين  من  نخبة  العام  هذا  دورة  في  يُشارك 
التعاون  مجلس  من  والمتخصصين  واألكاديميين 
الضوء  تسليط  إلــى  سعياً  العربية،  الخليج  ــدول  ل
على أهمية التراث المشترك بينها ودوره في تمكين 
المستدامة،  التنمية  ودعم  الوطنية  والهوية  االنتماء 
مقوماتها  إحــدى  الثقافية  الصناعات  تُمثل  التي 

الواعدة.
عدة  على  المؤتمر  مــن  العاشرة  ــدورة  الـ وتُــركــز 
محاور، من أبرزها، دراسة مفهوم الصناعات الثقافية 
ودالالتها، وحالتها الراهنة وطموحاتها، وأثرها على 
التجارب  استعراض  إلى جانب  المستدامة،  التنمية 

الخليجية الرائدة.
وكيل  الحوسني،  سعود  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
هذه  »تحتفي  أبوظبي:   - والسياحة  الثقافة  دائــرة 
ســعــداء  ونــحــن  للمؤتمر،  األول  بالعقد  النسخة 
على  وقدرته  عام،  بعد  عاماً  يحققه  الذي  بالنجاح 

والخبراء  األكاديميين  من  متميزة  نخبة  استقطاب 
من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يؤكد 
لترسيخ  مثالية  منصة  باعتباره  ــرائــدة  ال مكانته 
للحفاظ  رئيسياً  مركزاً  باعتبارها  أبوظبي  مكانة 
األجيال  نفوس  في  وتعزيزه  الشفهي  التاريخ  على 
الجديدة، ومتيحاً الفرصة أمام الخبراء الستعراض 
الحالة الراهنة للصناعات الثقافية وتجاربها الرائدة 
واستراتيجيتها المستقبلية وتقييم ارتباطها بالتنمية 

المستدامة«.
وبمشاركة  العام  هذا  فعالياته  المؤتمر  ويستهل 
التعاون  مجلس  مــن  الــبــارزيــن  الــخــبــراء  مــن  نخبة 
لدول الخليج العربية، من ضمنهم، الدكتور سليمان 
مؤسسة  رئيس  نائب  وأكــاديــمــي،  باحث  الجاسم، 
السابق  المدير  الثقافية،  العويس  علي  بن  سلطان 
لجامعة زايد، والدكتورة ليلى البسام، عضو مجلس 
المملكة  في  الثقافة  وزارة  في  التراث  هيئة  إدارة 

أشكناني،  حــســن  والــدكــتــور  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة 
المشرف على متحف ومختبر األنثروبولوجيا وعلم 
الكويت،  بجامعة  االجتماعية  العلوم  كلية  في  اآلثار 
اليونيسيف  خبيرة  الــحــجــري،  أمينة  ــورة  ــدكــت وال
والمدير العام لإلدارة الثقافية واالجتماعية وشؤون 
واألســتــاذة  اإلســامــي  التعاون  منظمة  في  األســرة 
ُعــمــان،  سلطنة  فــي  التربية  كلية  فــي  المساعدة 
العربية  اللغة  الكعبي، رئيسة قسم  والدكتورة ضياء 
جامعة  في  اآلداب  كلية  في  اإلسامية  والدراسات 
برامج  وحــدة  رئيس  الظاهري،  وعائشة  البحرين، 
مدير  المهيري،  وقماشة  الحرفيين،  قدرات  تطوير 

مشروع سجل أبوظبي للحرفيين.
والسياحة  الثقافة  دائــرة  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
- أبوظبي تنظم المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ 
من خاله  وتطرح   ،2012 عام  منذ  الشفهي سنوياً 
والمؤسسات  المجتمع  دور  حــول  مهمة  مواضيع 
كّل عام،  التراث. وفي  والتراثية في صون  الثقافية 
الشفهي  التراث  جوانب  أحــد  على  المؤتمر  يرّكز 
المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وتنعقد الدورة العاشرة للمؤتمر هذا العام بعد نجاح 
الدائرة في استضافة عدد من الجلسات والفعاليات 
خال  الثقافي  القطاع  مستوى  على  االفتراضية 

الشهور الماضية.

إبراهيم المال )الشارقة(

بمعرض  لآلثار  الشارقة  هيئة  تشارك 
الوسطى  آسيا  من  الحضارات:  )اتصال 
القديمة، إلى شرق آسيا( المقام بمتحف 
»ميهو« في اليابان في الفترة من 3 سبتمبر 
مشاركة  وتتمثل   ،2022 ديسمبر   11 إلى 
اللقى  من  لمجموعة  عرضها  في  الهيئة 
مسكوكات  أهمها  ومــن  ــادرة،  ــن ال األثــريــة 
طريق  نــشــوء  لفترة  تــعــود  عتيقة  نقدية 
مناطق  ساهمت  حيث  الــقــديــم،  الحرير 
مّد  في  العربية  الجزيرة  شبه  في  حيوية 
جسور اقتصادية وثقافية راسخة وراكزة، 
وسط الحراك التجاري والتبادل المعرفي 
أزمنة سحيقة  اآلسيوية في  الشعوب  بين 
والفترات  المياد،  إلى فترة ما قبل  تعود 

الاحقة عليها.
وتتمّثل مشاركة هيئة الشارقة لآلثار بهذا 
من  مجموعة  في  الكبير  الثقافي  الحدث 
العمات المكتشفة بمناطق اإلمارة األثرية، 
وفي مقدمتها منطقة »مليحة« ذات الموقع 
القوافل  طريق  في  المهم  االستراتيجي 
التجارية التي تصل بين الحواضر الداخلية 
والصناعية  الطبيعية  بــمــواردهــا  الغنية 
على  التاريخية  الموانئ  وبين  والزراعية، 
ــعـــرب، حيث  ــحــر الـ ــاف الــخــلــيــج وب ضــف
بالشارقة  شهدت منطقة »مليحة« األثرية 
وجود نشاط نوعي مرتبط بسّك العمات 
المعدنية، ومن ضمنها عمات تعود للقرن 
الثالث قبل المياد، وهي عمات مستوحاة 
من عمات اإلسكندر وخلفائه السلوقيين. 
منحوتة  أيقونات  العمات  هــذه  وحملت 
تمثل رموز تلك الفترة البعيدة، مثل: )رأس 
و)الشخصية  األكبر(  و)اإلسكندر  هرقل( 
مرور  ومع  زيــوس(،  األسطورية:  اليونانية 
الوقت وتطور األحداث السياسية تم تغيير 
هذا النماذج وإضافة كلمة: »آبيل« مكتوبة 
اإلسكندر  كلمة  من  بــدالً  آرامية  بأحرف 

اإلغريقية.
كما تضم المسكوكات المكتشفة بمليحة 

عمات فضية من فئة الدراخما الرباعية، 
وقد صنفت بعض العمات بحسب القالب 
لنوعين، األول قالب ذو وجه واحد، وهي 
عمات  ثــاث  تسجيل  تم  نـــادرة  عمات 
منها في السابق فقط في مليحة، وتعتبر 
العامة في شبه الجزيرة  من اإلصــدارات 
العربية وقد تعود إلى الفترة السلوقية أي 

في القرن الثالث قبل المياد.
يعّد  وجهين،  ذو  قالب  الثاني  والــنــوع 
بعضها نادراً جداً لم يسبق تسجيله من قبل 
الثاني  بالقرن  تأريخها  ويمكن  معرفته  أو 

قبل المياد.
وإضافة إلى ذلك يقدم معرض: »اتصال 
فنية  نماذج  »ميهو«  بمتحف  الحضارات« 
من  المبكرة،  الوسطى  العصور  إلى  تعود 
الثقافة البكتيرية القديمة إلى تاريخ آسيا 
إلى  المعروضات  أقدم  وتنتمي  الوسطى، 
األلفية  -بداية  الثالث  الجزء  نهاية  فترة 
المجمع  إلى  وكذلك  المياد،  قبل  الثانية 
الجزء  أما  مارجيان«،  »باكتريان  األثــري: 
الرئيسي من مجموعة آسيا الوسطى فيعود 
إلى فنون ومنحوتات العصر الزرادشتي في 

األلفية األولى قبل المياد.

متحف »ميهو«
يذكر أن متحف )ميهو( هو أحد المعالم 
اليابان،  في  والــبــارزة  الشهيرة  الثقافية 
المتحف  ويضم   ،1997 عام  افتتاحه  وتم 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن إبـــداعـــات الفن 
الياباني، إلى جانب الفن القديم من مناطق 
وباد  واليونان،  آسيا،  وغرب  مصر،  مثل 
والصين،  آسيا،  وجنوب  ــا،  ورومـ فـــارس، 

وأميركا الاتينية.

الشارقة )االتحاد(

القصير،  إبراهيم  محمد  أعلن 
في  الثقافية  الشؤون  إدارة  مدير 
مدير  الشارقة،  في  الثقافة  دائــرة 
تفاصيل  للخط،  الشارقة  ملتقى 
تنطلق  الـــتـــي  الـــعـــاشـــرة  الــــــدورة 
غـــــداً، بــرعــايــة صـــاحـــب الــســمــو 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي، 
فعالياتها  وتستمر  الشارقة،  حاكم 
المقبل.  الشهر  من  الثاثين  إلــى 
ــى أن  وأشــــار مــحــمــد الــقــصــيــر إلـ
الحالية  ــه  دورت في  يضم  الملتقى 
من  فناناً  لـــ231  فنياً  عمًا   718
مختلف دول العالم، كما يضم 219 
فنّية،  وورش  معارض،  من  فعالية 
تستضيفها  وندوات،  ومحاضرات، 
ــرة الــثــقــافــة مــع أكــثــر مــن 20  ــ دائ
الشارقة.جاء  في  ومؤّسسًة  جهًة 
عقد  صحفي  مؤتمر  خــال  ذلــك، 
ــرة، بــحــضــور عــبــداهلل  ــ ــدائ ــ فـــي ال
في  الثقافة  دائــرة  رئيس  العويس، 
في  مشاركين  وفنانين  الــشــارقــة، 
الملتقى، إضافة إلى إعاميين من 
مدير  ورّحــب  العالم.  دول  مختلف 
بالحضور،  الثقافية  الشؤون  إدارة 
اللقاءُ  يتجّدَد  أّن  »يُسعُدنا  قائًا: 
َمعكم اليوَم ونحُن في رحاِب ملتقى 
ــحــدِث  ــذا ال ــخــّط، هـ ــل الــشــارقــِة ل
عالميًة  مكانًة  يحجُز  الــذي  الفنيِّ 
الفنوِن  مع  جنٍب  إلــى  جنباً  مهّمًة 
عالميَة  وإنَّ  األخــــرى،  الــجــمــيــلــِة 
الملتقى تأتي بفضِل رعايِة صاحب 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلِس  عضِو  القاسمي،  محمد 
األعلى حاكِم الشارقة، حفظه اهلل، 
للفنوِن  بالغاً  اهتماماً  يولي  ه  وسموُّ
للتخاطب  حضاريًة  لغًة  بوصِفها 

بين الشعوب كاّفًة«.

ملتقى  »يُؤّسُس  قائًا:  وأضــاف، 
ــُه  دورتَ يصُل  وهــو  للخطِّ  الشارقِة 
العاشرةَ لحدٍث فّنٍي عالمٍيّ يجتمُع 
مركزاً  أصبحت  التي  الشارقِة  في 
المبدعيَن  من  للكثيِر  وفّنّياً  ثقافّياً 
حـــوَل الــعــالــم، ونــحــُن نــحــرُص من 
السمّو  تــوجــيــهــاِت صــاحــِب  خــال 
فّناني  دعــم  على  الــشــارقــِة  حــاكــِم 
كاّفة  توفير  عبر  الــعــربــّي  الــخــّط 

اإلبداعية«. ُمتَطلَّباِتهم 
ــتــقــى، تــابــع  وحــــول شـــعـــار الــمــل
العاشرةُ من  القصير: »تُقاُم الدورةُ 
للخّط تحت عنوان  الشارقِة  ملتقى 
تبحُث  حيث  ــُه،  ل كشعاٍر  )ارتــقــاء( 
إبداعٍي  وطــرٍح  جديٍد  محتوًى  عن 
إلى  يُحيُل  الشعاَر  ولعلَّ  متجّدٍد، 
والثباِت  أوالً،  األفكاِر  في  الصعوِد 
فّنيٍّ  عمٍل  فكلُّ  ثانياً،  األداِء  فــي 
تجهيٍز  إلــى  وينتهي  بــفــكــرٍة،  يبدأ 
وأداٍء  بحرفٍة  عليه  االشــتــغــاُل  تــّم 
من  فّنانون  يقترُب  لــذا  ممّيزين، 
، وكلُّ  العالِم إلى روِح الخطِّ العربيِّ
اجتهاِدِه  إلــى  يستنُد  منهم  واحـــٍد 
اإلرِث  هذا  من  ومقاربِتِه  وثقافِتِه 

.» الجماليِّ والحضاريِّ التاريخيِّ
تفاصيل  الملتقى  مدير  وكشف 
الجمهور  إن  العاشرة، وقال  الدورة 
من  فعاليًة   219 مــع  مــوعــٍد  على 
معارَض، وورٍش فنّيٍة، ومحاضراٍت، 
الثقافِة  دائرةُ  تستضيُفها  وندواٍت، 
مــع أكــثــَر مــن 20 جــهــًة ومــؤّســســًة 
الحكمِة  بيُت  ومنها:  الشارقة،  في 
ــخــّط،  ــُة ال ــاحـ فـــي الـــشـــارقـــة، وسـ
الفنوِن  وكليُة  القاسميُة،  والجامعُة 
جامعِة  فــي  والتصميِم  الجميلِة 
للفنوِن  اإلماراِت  وجمعيُة  الشارقِة، 
ــاراِت  ــ الــتــشــكــيــلــيــِة، وجــمــعــيــُة اإلمـ
، واتـــحـــاُد  ــِر الـــضـــوئـــيِّ ــصــوي ــت ــل ل
ــعــرِب، وغــيــُرهــا من  الــمــصــّوريــن ال

الجهات.

محمد عبدالسميع )الشارقة(

تقديم  مهلة  انــتــهــاء  للمسرح  العربية  الهيئة  أعلنت 
المشاركات في مسابقاتها الثاث للعام 2022 في تأليف 
لألطفال  الموجه  النص  وتأليف  للكبار  الموجه  النص 
األربعين،  سن  حتى  للشباب  المسرحي  العلمي  والبحث 
والتي انتهت يوم 30 سبتمبر، وقد بلغت المشاركات 486 

مشاركة توزعت على النحو التالي:
محور  وفــق  نــصــاً،   248 للكبار  الموجه  النص  تأليف 
»نصوص تنتصر للحياة في مواجهة الموت وتسليعه« الذي 
بأشكال  موت  موجات  يعيش  العالم  أن  من  انطاقاً  جاء 
هذه  بكل  اإلنسانية  تعرفها  لم  وأسباب  ووسائل  وأعــداد 
اإلنسان  وتسليع  الموت  تسليع  وهناك  والبشاعة،  الكثافة 
وحياته، وعليه وضعت هذه الثيمة الناظمة إلنتاج نصوص 
تنتصر للحياة في مواجهة ضروب وأشكال وأسباب وفنون 
جوهر  هما  واإلنسانية  اإلنسان  أن  تؤكد  نصوص  الموت، 

الحياة ومعناها.
محور  وفق  نصاً،   136 لألطفال  الموجه  النص  تأليف 
من  بــاألبــطــال  تحتفي  »نــصــوص 
األطفال أصحاب االبتكار واإلبداع 
واإلرادة والتحدي«، وذلك اهتماماً 
حياة  مع  تتفاعل  نصوص  بإنتاج 
الــطــفــل الــمــعــاصــر، وتــفــتــح أفــق 
في  تساهم  نصوص  المستقبل، 
بــنــاء وتــكــويــن الــطــفــل مــن خــال 
لشخصية  ملهمة  درامــيــة  نــمــاذج 

الطفل في النصوص المؤلفة.
وفق  بحثاً،   12 العلمي  البحث 
الصدمة  مسرح  تجليات  مــحــور: 
العربية  المسرحية  التجارب  في 
ــاً، إخــــراجــــاً، تــمــثــيــًا  ــوصـ ــصـ )نـ
ــاب  ــك لــفــتــح ب ــ ــمــاً( وذلـ ــصــمــي وت
مسرحي  لتيار  ــارة  حـ الــمــســاءلــة 
جديد ظهر في السنوات الخمسين 

األخيرة.
إسماعيل عبد اهلل، األمين العام 
صرح  للمسرح،  العربية  للهيئة 
مسابقات  بأن  المناسبة  هذه  في 
السنوية  للمسرح  العربية  الهيئة 
تشكل مجسات علمية وفنية، ليس 
الساخنة  العناوين  اختيار  لناحية 
فقط،  والــمــســتــشــرفــة  والــمــلــحــة 
صــوت  إعـــاء  لناحية  ــضــاً  أي ــل  ب
يتصدون  الذين  الشباب  الباحثين 
لتشكيل الرؤى النقدية النافذة والمجددة، وتعتبر مسابقة 
رؤاهم  الشباب  فيه  يُْعِمل  معاصراً  العلمي مختبراً  البحث 
ويسمعون العالم أصواتهم، كذلك األمر بالنسبة للمؤلفين 
اإلبــداع  ومستجدات  المعيش  الواقع  مع  يشتبكون  الذين 
يلعب  زال  ما  الــذي  المسرحي  النص  تأليف  صعيد  على 
وأكد  وتطويرها.  المسرحية  العملية  تنمية  في  مهماً  دوراً 
إسماعيل عبد اهلل استمرار الهيئة في رعاية وتطوير هذه 
المسابقات التي تؤتي ثمارها وفق رؤية وتوجيهات صاحب 
السمو حاكم الشارقة، الذي يولي التأليف والبحث اهتماماً 
اإلعان عن  اإلبداعية. هذا وسيتم  نتاجاته  في  شخصياً 
الفائزين في هذه المسابقات في العاشر من يناير 2023 

اليوم العربي للمسرح.

سواحل

شرفات الفن

مثل زهرة النهر الطافية على سطح الماء، ورد الحقول الذي يحتل 
كل جزء من المدينة البديعة، تحيط بها الجبال الخضراء والبحيرات، 
المائية  والمسطحات  الجبال  تعرجات  الجيولوجية،  التكوينات  فريدة 
التي تشكل لوحة في غاية اإلبداع، اخضرار ونباتات تغطي كل شيء، 
رايات  الهند  جوز  نخيل  أشجار  المدينة،  هذه  مساحة  من  شبر  كل 
هذه  العشق  حد  آســرة  البعيد،  العالي  الفضاء  حتى  تصعد  عالية 
قمة  تعكس  مدينة  الرائعة،  التايلندية  المدينة  فوكت  إنها  المدينة. 
البحر  ويزيد  الكثيرة،  الخضراء  والجزر  البحر  يحرسك  االطمئنان، 
أنك في هدوء وسعادة وفرح، ال توجد غير  لتشعر  من روعة جمالها 
مع  الخضراء  بالتال  محاط  أنت  الطبيعة،  وجمال  االبتسامة  مدن 
مياه صافية ورائعة. أينما مددت بصرك فإنك ال تلتقي غير وردة أو 
نخلة جوز الهند الشامخة في العلو أو أرض يكسوها العشب، مساحة 
الماء أشرعة جاهزة لإلبحار، حيث ترف نفسك، مشاهد تجبرك على 
أن ترحل مع األشرعة أينما أخذتها الريح، أو عبر الزوارق الخشبية 
للمدينة،  جماالً  تضيف  والتي  الفريد،  والشكل  البناء  ذات  الفريدة 
والبحر والخيران المتعرجة العجيبة، هنا تشعر بأنك فراشة أو طائر 

ماء أو زهرة سابحة مع تدفق النهر.
يرمي على  الغروب  يأتي  وعندما  الزمن،  وال  بالوقت  تشعر  لن  هنا 
الذهب،  لمعان  له  هنا  الغروب  الفريد،  جماله  وبــردة  شاالً  الساحل 
والشاطئ فضة زاهية.. ويزيد عليه كل هذا أصوات الموسيقى التي 
تأتي من كل ناحية وزاوية وشارع، مدينة تضيء مثل فرحة األعياد كل 
ليلة كأنها تغني لك وللعاشقين في ليالي األفراح واألعراس. وإذا كانت 
فوكت  مدينة  فإن  والحبور،  والفرح  للسعادة  عنواناً  األعراس  أضواء 
تعيش ليلة عرس كل يوم.. صاخبة ورائعة في المساءات، ومشرقة في 
بالمدينة،  تحيط  التي  واألزهار  الخضراء  والجبال  بالماء  صباحاتها 
وترافق دربك أينما أخذتك قدماك وأينما اتجهت، بل ترافقك الزهور 
الوثابة  حتى مدخل بابك ونوافذك، فقط أشرع أبواب قلبك وروحك 

واعشق الحياة والفرح. 
والفن  الثقافة  عن  للباحثين  أيضاً  المدينة  ففي  فقط،  هذا  ليس   
شارع  في  الجميلة..  والفنون  ــداع  اإلب يسكنها  وأماكن  أخــرى  ــا  زواي
األســواق  مع  تتداخل  منه  متفرعة  وشــوارع  القديمة  الفنية  العمارة 
والمحات التجارية التي زحفت إلى هناك استغاالً للمكان الجميل، 
هنا على امتداد الشوارع تظهر الشرفات البديعة للفنون القديمة في 
للمنازل  الواجهات  تعمير  وطريقة  الصناعة  وجمال  الشرقية،  العمارة 
والمباني وأنواع الشبابيك والشرفات أو المشربيات، فن أّخاذ يجعلك 
تسير في الشارع وأنت رافع الرأس إلى األعالي لمشاهدة هذا الفن 
الذي  الجمال  بهذا  فرحين  يسيرون  بالناس  مليئة  شــوارع  البديع. 
فنونهم  تقديم  في  الفنانون  هــؤالء  أبــدع  كم  الفنية،  المنطقة  يحتل 
بإعادة تاريخ العمارة الشرقية القديمة، ولكن بألوان زاهية وغاية في 
الجمال... مدينة »فوكت« رائعة الجمال لعشاق الطبيعة، وكذلك الذين 
عن  يبحثون  لمن  وأيضاً  يوم،  كل  المستمر  وانهماره  المطر  يعشقون 

الفرح والسعادة والهدوء.

إبراهيم مبارك

Ibrahim_Mubarak20800@gmail.com

المؤتمر ينعقد سنويًا منذ 2012 )من المصدر(

سعود الحوسني:
منصة مثالية لترسيخ مكانة 

أبوظبي باعتبارها مركزًا رئيسيًا 
للحفاظ على التاريخ الشفهي

محمد القصير خالل المؤتمر الصحفي )من المصدر(

إسماعيل 
عبد هللا: 

مسابقات 
الهيئة 

مجسات 
علمية وفنية 
تؤتي ثمارها

متحف »ميهو« الياباني )من المصدر(

الهيئة تعرض مسكوكات 
نقدية عتيقة تعود لفترة 
نشوء طريق الحرير القديم



ترجمة: عزة يوسف

تعتمد عملية فقدان الوزن 

على استهالك سعرات 

حرارية، إال أن ذلك وحده ال 

يضمن سرعة التخلص من 

الوزن الزائد، حيث أوضح 

 Longevity« موقع

 »Technology

المختص بالصحة، 

أن الفرد يحتاج إلى 

تطوير عدد من 

العادات يمكن 

أن تساعد على 

إنقاص وزنه 

بشكل أسرع.

 البروتين: 
إذا كنت ترغب في التخلص من السمنة بشكل أسرع، 
عليك الحرص على زيادة البروتين في وجبة اإلفطار، 
والذي يتوفر في البيض أو اللحوم أو المكسرات، حيث 

ثبت أن البروتين يقلل الدهون خاصة حول البطن.

التدريبات:
من  قصيرة  نوبات  الكثافة  عالية  التمارين  تتضمن 
التمارين المكثفة تليها مستويات منخفضة من الراحة 
الركض  ممارسة  يمكنك  المثال،  سبيل  على  النشطة، 
بالركض الخفيف لمدة  السريع لمدة دقيقتين، متبوعاً 

دقيقة.

 المشي:
يساعدك المشي من 30 دقيقة إلى ساعة يومياً، على 
حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، باإلضافة إلى 
المتاجر  إلى  المشي  محاولة  يمكنك  صحتك،  تعزيز 
بدالً من ركوب السيارة، أو استبدال الحافلة بالسير في 

طريق عودتك من العمل.

 األلياف:
والهضم،  األمعاء  لصحة  األلياف  أهمية  جانب  إلى 
معدتك  تمأل  ألنها  شهيتك  من  تقلل  أن  أيضاً  يمكنها 

وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

 الماء:
الجوع  بين  أجسامنا  تخلط  أحياناً 

بالجوع  شعرت  إذا  ــاق،  ــ واإلره والعطش 
النهار حــاول شــرب كــوب من الماء  خــال 

ــى الــوجــبــات الخفيفة  ــدال مــن الــلــجــوء إل ب
المليئة بالسعرات الزائدة.

 النوم:
تؤدي قلة النوم إلى اإلرهاق الذي يجعلك 
الشديدة في  والرغبة  الفوري  بالجوع  تشعر 
تناول األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية 
من السكر، عليك الحصول على قسط كاٍف 
من النوم، ليس للراحة فحسب، بل لخسارة 

الوزن بسهولة أيضاً.

تجنب الكربوهيدرات:
األنسولين  رفع  من  الكربوهيدرات  تزيد 
ــى خايا  الـــذي بـــدوره يــرســل الــجــلــوكــوز إل

تناول  عن  تمتنع  أن  حــاول  دهــون،  إلــى  تتحول 
الكربوهيدرات البيضاء مثل السكريات والخبز األبيض 

والبطاطس والمعكرونة.
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قصاصات مسافر

الدرجة  تلك  إلى  سواها،  ما  كل  على  تطغى  ثقافية  اهتمامات  للبعض 
فنراها متجسدة في وجهاته  عليه،  فتغلب  أسفاره،  ترافقه حتى في  التي 
واختياراته ووقته الذي يمضيه كسائح، وبالطبع الكتب من أكثر األشياء التي 
تشغل اهتمام محبي الثقافة، لذلك ال أستغراب تتبعهم إياها في حواضنها 

ومراكزها المشعة في شتى أنحاء العالم.
المكتبات، ذلك المكان الهادئ الفسيح الذي تتراص فيه الكتب في رونق 
وجمال، تتناثر مبانيها في العالم كدرر وجواهر قيمة تجذب إليها قطاعات 
لما  وإنما كذلك  لما تحتويه من كتب،  السائحين، ليس فحسب  كبيرة من 
أو حضور معماري مذهل،  نادرة  أو مخطوطات  يحمله بعضها من عراقة 
ولعل مكتبة الشيخ محمد بن راشد الواقعة على خور دبي، والتي افتتحت 
بمثابة دّرة جديدة أضيفت إلى عقد قّيم من مكتبات أخرى كثيرة  مؤخراً 

حول العالم.
تتوفر في مكتبة الشيخ محمد بن راشد كل المقومات التي تدعم وجودها 
بداية  العالم،  حول  الثقافة  محبو  سيفضلها  التي  المكتبات  قائمة  ضمن 
من التصميم بالغ التفرد، إذ تأتي المكتبة على شكل كتاب مفتوح، ضمن 
استثمار هو األكبر عربياً بنحو مليار درهم إماراتي، مروراً بما تشتمل عليه 
المكتبة من عدد كتب ضخم يصل إلى 4.5 مليون كتاب فضًا عن نوادر 
المخطوطات والكتب، وانتهاء باعتماد المكتبة على أحدث أنواع التكنولوجيا 
البيانات  قواعد  من  ضخم  لعدد  الوصول  وإمكانية  والــروبــوت  الرقمية 

األكاديمية العالمية.
في سماء الوجهات الثقافية العالمية تبرز مكتبة الكونغرس العريقة التي 
بُنيت عام 1800م والتي تعد األكبر في العالم بمجموع كتب يصل إلى 30 
مليون كتاب، كما تنضم لها في األهمية مكتبات أخرى مثل المكتبة الوطنية 
الصينية التي بنيت عام 1909 في بكين بمجموع كتب يصل إلى 22 مليون 
كتاب، باإلضافة إلى األكاديمية الروسية للعلوم في مدينة بطرسبورج، أما 
عربياً فتبرز مكتبة اإلسكندرية الجديدة ذات التصميم المتفرد والتي بنيت 
في مكان مكتبة اإلسكندرية القديمة كإعادة إحياء لها، وتعد مزاراً سياحياً 

بارزاً، ويقصدها عديد من السياح حول العالم.
سياحة المكتبات يمكن أن تتضمن عديد الوجهات واألنشطة األخرى، 
تعد  األلمانية  ماينز  مدينة  ولعل  التاريخ،  عبر  الكتاب  تطور  تتبع  مثل 
القرن  منتصف  فــي  شهدت  فقد  بــذلــك،  يهتم  مــن  لكل  مهمة  محطة 
السادس الميادي تلك النقلة النوعية بالنسبة للكتب، حين اخترع يوهان 
تطور  من  كلياً  جديدة  حقبة  إلى  العالم  انتقل  وبها  الطباعة،  غوتنبرغ 
غوتنبرغ،  متحف  زيارة  من  المدينة  هذه  تمكنك  حيث  والمعرفة،  العلوم 
ومشاهدة مطبعته الشهيرة وآلية عملها، فضًا عن أوائل الكتب التي تم 
طباعتها بتلك اآللة، وإذا ما أردت االستمرار في تتبع المسيرة التاريخية 
التي  اإليطالية  البندقية  مدينة  على  تعرج  أن  فيمكنك  والكتب،  للطباعة 
من  الكثير  متاحفها  في  تضم  إنها  حتى  للطباعة،  تاريخياً  مركزاً  كانت 
محبي  من  أنت  فهل  المهمة..  الكتب  من  لعديد  األولى  اآللية  الطبعات 

المكتبات؟ سياحة 

علي يوسف السعد 

abuelyazia@gmail.com

سياحة المكتبات

خولة علي )دبي( 

 15 عمره  كان  أن  منذ  الهنداسي،  ماجد  الشاب  تميز 
والتعرف  والفضول،  والبحث  االستكشاف  بحب  عاماً، 
والمعقدة،  البسيطة  واآلالت  األجهزة  عمل  نظام  على 
الحرفية، من خال  المهن  بعض  ينخرط في  ما جعله 
مراقبة عمل الحرفيين في الورش كالنجارة والميكانيكا 
وأيضاً الحدادة، تواجده المستمر في هذه الورش أكسبه 
بعض المهارات األساسية في كيفية تحويل فكرة ما إلى 

منتج غير تقليدي ومبتكر. 

البداية 
الهندسي  مــاجــد  يــقــول  االبــتــكــار،  بعالم  شغفه  عــن 
»الهواية في الصغر، يمكن أن تنمو وتكبر إذا ما توفرت 
وجدته  ما  وهذا  وصقلها،  لتطويرها  حاضنة  بيئة  لها 
في محيط أسرتي من مساندة وتحفيز ودعم مستمر، 
خصص  وقد  واالستكشاف،  والتجربة  والبحث  للتعلم 
أمــارس فيها  المنزل كي  والــدي ورشــة صغيرة في  لي 
والمعدات  الــخــامــات  مختلف  مــع  والتعامل  هــوايــتــي، 
بعض  بابتكار  كفيلة  كانت  والتي  البسيطة  واألدوات 

األفكار البسيطة وتحويلها إلى منتج متفرد«.

ابتكارات 
المنتجات،  بعض  تطوير  فــي  الــهــنــداســي  وســاهــم 
عربات  طــّور  حيث   ، لها  ــراد  األفـ استخدام  وتسهيل 
متخصصة في عملية البناء، ودّراجات يمكنها السير في 
الهوائية، ونجح في صناعة  البحر وهي تشبه الدراجة 
آلة لرش المبيدات الحشرية، وحقيبة مبتكرة للمعدات 
الحديدية والكرسي الخفي، وصناعة »توك توك« وهي 
إضافة  كيلوغرام،   1000 حمل  تستطيع  مقطورة  عربة 

إلى بعض التصاميم المختلفة والبديعة.

تحديات 
عن الصعوبات التي واجهته، يقول الهنداسي »أي عمل 
مهني ال يخلو من التحديات، ولكن في حال وجود فكرة 
نيرة، فإني ال أستسلم أبداً في البحث عن وسيلة لتحويلها 
إلى حقيقة، ولعدم توافر ورش متكاملة بمعدات متطورة 
لدي، كثيراً ما ألجأ إلى الورش الصناعية الكبرى ألجد 

مساحة للعمل على المشاريع واألفكار الكبيرة«. 
أفكاره  يستنبط  ما  عــادة  أنه  إلى  الهنداسي  ويشير 
من خال ما يواجهه من مشاكل وصعوبات في الحياة 
اليومية، ومن خالها يفكر في وضع الحلول لها، بابتكار 
تكون  بعمل ما، وأحيانا  القيام  الناس  منتج يسهل على 
الفكرة بسيطة إال أن أثرها كبير، ولقد القت ابتكاراته 
على  والتشجيع  الثقة  أكسبه  الذي  األمر  كبيراً  إقباالً 

االستمرار في ابتكار األفكار.

ماجد الهنداسي داخل ورشته )الصور من المصدر(

طّور عربات متخصصة في البناء 
ودّراجات تسير في البحر

يؤكد ماجد 
الهنداسي أن 

طموحه مستمر 
بال توقف، وهو 
دائمًا في رحلة 

بحث واستكشاف 
لتطوير منتجات 

تساهم في خدمة 
المجتمع، وهذا ما 

يجعله دائم البحث 
عن أفكار متجددة، 
ويأمل يومًا أن تقوم 

مصانع متخصصة 
في االبتكار على 

سواعد أبناء هذا 
الوطن، لتخرج 

للعالم وقد ُدون 
عليها »ُصنع في 

اإلمارات«.

مغــــرم بالبحث والتجربة واالستكشـــــاف

ماجد الهنداسي.. شغف االبتكـــار

طموح
ال يتوقف

مي كســــــــــاب..
»سنة أولـــــــــى خطف«

محمد قناوي )القاهرة( 

بفيلمين في وقت واحد،  الممثلة مي كساب  تشارك 
أحداثه  ــدور  وت خطف«،  أولــى  »سنة  بعنوان  األول 
كبير  بقدر  تتمتع  حول عصابة  كوميدي،  إطار  في 
من الغباء، فشلت في العديد من عمليات النصب، 
إال أن أفرادها يلجؤون عن طريق الصدفة لخطف 

بعض األطفال الذين ينتمون لعائات ثرية.
العديد  يناقش  العمل  إن  مي:  قالت   
على  المهمة  االجتماعية  القضايا  من 
أبنائهم،  عــن  ــاء  ــ اآلب انــشــغــال  رأســهــا 
ويشارك فيه بيومي فؤاد، أحمد فتحي، أحمد 
مجدي،  باسل  وحــوار  سيناريو  الطوبجي،  وياسر  صيام، 

إخراج أسامة عمر. 
أيام  قبل  تصويره  بدأ  الثاني  الفيلم  أن  كساب  وأضافت 
بعنوان »الخميس الجاي«، وتدور أحداثه في إطار كوميدي 
»تيك توك« شهيرة، وتتعرف من  وأجسد فيه شخصية فتاة 
خال موقعها على »اليوتيوب« على العديد من الشخصيات، 
وتقع في العديد من المشاكل، وتدخل في صراعات ومواقف 
في  المشاركة  على  تعاقدت  أنها  إلى  مي  وأشــارت  كوميدية. 
مسلسل »العمدة« مع محمد رمضان، الذي يُعرض في موسم 
رمضان المقبل، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه 
كساب خال  تبدأ  زينب.كما  السيدة  بحي  شعبي  إطار  في 
نوفمبر المقبل تصوير الجزء الرابع من مسلسل »اللعبة«، 
تأليف  ومن  فتحي،  وأحمد  ماجد،  هشام  شيكو،  مع 

أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

ويست يفتتح عرضًا لدار »بالنسيـــــــــاغا«

فيلبينت )فرنسا(، )أ ف ب(

افتتح مغني الراب كانييه ويست، أمس األول، عرض دار »بالنسياغا« 
الذي أقيم شمال باريس، على هامش أسبوع باريس للموضة.

كيم  »بالنسياغا«  وملهمة  السابقة  ويست  حياة  شريكة  وكــانــت 
كارداشيان في مقّدمة الحضور خال العرض.

الرجال،  العارضون  حملها  التي  األكسسوارات  االنتباه  واسترعت 
ومنها حماالت أطفال وحقائب يد ملونة وطفولية، وحقائب كتف مربعة 
 2023 عام  ربيع  تشكيلة  تضمنته  ما  أبرز  من  وهي  مدمجة،  بأكمام 

وصيفها.
أما العارضات فلم يتوانين عن السير على األرض الموحلة باألحذية 
ذات الكعوب العالية، مرتديات فساتين ضيقة وردية أو بيضاء 
أو سوداء، ومابس براقة وشفافة، أو أثواباً فضية اللون.
أن  )ديمنا(،  الجورجي،  التشكيلة  مصمم  واعتبر 
الموضة »فن بصري« و»ال تحتاج تالياً إلى قصة أو 

شرح من أجل بيعها«.

كانييه ويست خالل حضوره عرض األزياء )أ ف ب(

عـــــــــــــــــــــــادات 
تســـاعد علــــــى 

إنقــــــــــــــــــاص 
الوزن 



رّكز مصمم »جيفنشي« األميركي ماثيو 
وليامز في تشكيلته لربيع وصيف 2023 

التي ُعرضت في باريس تحت المطر، 
على مستلزمات األنوثة التي تجسدت 

في األحذية عالية الكعوب والفساتين، 
ومعها باقة من أزياء الحياة اليومية 

العادية.
وسارت العارضتان بيال وجيجي حديد 

على منصة أقيمت في الهواء الطلق 
داخل حديقة النباتات بمالبس من 

الدينيم، وارتدت كل منهما سترة 
وتنورة طويلة.

وعّبر وليامز عن ميله إلى مالبس 
الشارع، بعدما أدخل إلى 

تصاميم دار األزياء الفرنسية 
الفاخرة مسامير وسالسل 

تسمى »مارشمالو«، مصنوعة 
باستخدام أحدث التقنيات 

المخصصة لألحذية الرجالية.
باريس )أ ف ب( 

حصد الفيلم المغربي »مداد أخير« 3 جوائز في 
حفل اختتام الدورة العاشرة من مهرجان األردن 
الدولي لألفالم الذي اختتم فعالياته أمس 

األول في المركز الثقافي الملكي بعّمان.
وفاز فيلم »مداد أخير« بجوائز: »أفضل 

عمل متكامل« و»أفضل سيناريو« و»أفضل 
إخراج«، وذهبت جائزة أفضل ممثل 

لألردني محمد اإلبراهيمي عن فيلم »الدفينة«، 
وجائزة »أفضل ممثلة« لإليطالية صابرينا عن فيلم 

»ذاكرة«، ونال الفيلم الصيني »جدي وحيوي« جائزة 
»أفضل مونتاج«، وفاز الفيلم األوزباكستاني »على 

طريق الحرير« بجائزة »أفضل إضاءة وتصوير«، فيما 
حجبت جائزة »أفضل موسيقى تصويرية«.

أبوظبي )االتحاد(
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

نحو بقعة
ضوء مبهرة

وبدأ  العالم،  عمت  التي  الجائحة  بسبب  القسري  الغياب  ذلك  بعد  دبي  تحتفي 
التشافي منها، بأفق جديد من الحضور اإلعالمي العالمي والعربي، ويحتفي نادي 
دبي للصحافة اليوم بزحفه نحو العقد الثالث على تأسيسه من أجل خدمة اإلعالم 
الوطني، واإلعالم العربي في العموم، سنوات مضت مضيئة باإلنجازات، واللفتات 
المهنة،  حرفية  وتجاه  باأللغام،  المليء  الحقل  هذا  في  العاملين  تجاه  الكريمة 
وميثاق شرفها، استطاع خالل تلك السنوات أن يؤسس لجائزة تعد األفضل واألكثر 
التتويج  نال شرف  حيث  واإلعالمية،  الُصُحفية  الجوائز  في  وحيادية  موضوعية 
بها نخبة من اإلعالميين العرب الذين ال يتكررون، ونخبة من الصحفيين الشباب 
الواعدين، ونخبة من الصحفيين المغايرين، ومختلفي الطرح، وكذلك أشهر كّتاب 

األعمدة الصحفية، ورسامي »الكاريكاتور«، والمصورين الذين في الميدان.
المهمة،  المنجزات  من  العديد  فيها  يطرح  كان  والتفرد،  الريادة  من  سنوات 
والذي  السنوي،  اإلعالمي  الملتقى  مثل  ابتكرها،  التي  المستقبلية  والمشاريع 
المهنية،  والورش  والملتقيات  المبادرات  من  والكثير  العشرين،  دورته  اليوم  يبلغ 
وخير ما توج به إسهاماته كان في اختيار دبي عاصمة لإلعالم 2020، فالتحية 
والشكر واجبان لكل القائمين على هذا الصرح اإلعالمي المختلف، من مؤسسين، 
المري«  »منى  الزميلة  ونخص  فيه،  وعاملين  وداعمين،  ومخططين،  ونشطاء، 
وفريقها اإلعالمي الناجح، والمغرد بصمت، وبعمق نحو الوطن وإعالمه المميز، 
مستلهمين الرشد والتوجيه والقفز إلى األمام ليس من أجل النجاح وحده، بل من 
أجل التفرد والتميز واإلبداع المستمر من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، رجل المبادرات، ورؤى المستقبل.
التواصل  رواد  ملتقى  اإلعالمي،  النشاط  هذا  خالل  من  تحقق،  ما  بين  ومن 
وغير  رائدة  كان خطوة  والذي  منذ سنوات،  دبي  تقيمه  الذي  العرب  االجتماعي 
القادم بسرعة كاسحة، وهو  الرقمي  مسبوقة في االلتفات إلى مستقبل اإلعالم 
اعتراف بوسائط إعالمية جديدة فرضت نفسها بعيداً عن سقف اإلعالم الورقي، 
األكاديمية،  المهنية  عن  وبعيداً  اإلعالمية،  البوابة  حــارس  الرقيب  عن  وبعيداً 
والتخرج من القالع اإلعالمية الحصينة.. هو اعتراف بالصحفي الذي يعمل من 
»منازلهم«، والذي يبث من وسط الحدث مستغاًل الوسائط الذكية دون تعقيدات 

إعالمية تقليدية.
في هذا الملتقى الذي تحتضنه دبي ليومين فرصة لوضع أسس أو ميثاق شرف 
»إعالمي إلكتروني« من أجل المصداقية، ومن أجل االستمرارية، فال تكفي وحدها 
التقنية في إبراز الصحفي واإلعالمي الجديد، إذ ال بد من ضوابط أخالقية تسند 
الوجوه  لتلك  وغربلة  فرز  من  بد  وال  باستمرار،  ونافعة  مفيدة  وتجعلها  المهنة، 

العالمي  الفضاء  عبر  الناس  على  هواتفها،  خالل  من  المطلة، 
االفتراضي، فمنهم الضيف الثقيل، ومنهم حاطب ظلماء، ومنهم 
وقليل  السم،  ناقع  ومنهم  المجاني،  اإلعالمي  المشهد  لصوص 
منهم من يحمل المصداقية، ويعني له الشرف اإلعالمي، فليس 

كل إلكتروني متطوراً ونافعاً.

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666  9714 +         فاكس : 3319090 9714 +

تصّدر فيلم الرعب النفسي 
»سمايل«، شباك التذاكر في 

الواليات المتحدة وكندا، متقدمًا 
على فيلم التشويق السوداوي »دونت 

ووري دارلينغ«، وأثبت أن األعمال 
القائمة على إثارة الخوف 

تستقطب جمهورًا كبيرًا إلى 
الشاشات األميركية الشمالية.

حقق »سمايل« الذي أنتجته 
»باراماونت«، وتولى إخراجه 

باركر فين، 22 مليون دوالر بين 
الجمعة واألحد، بحسب األرقام 

الصادرة األحد عن شركة 
»إكزبيتر ريليشنز«.

ويتناول الفيلم قصة مؤثرة 
عن طبيبة تؤدي دورها سوسي 

بيكون - ابنة الممثلين كيفن 
بيكون وكيرا سيدجويك - فقدت 

الصلة مع الواقع بعدما شهدت 
حدثًا مروعًا حصل لمريضة.

نيويورك )أ ف ب( 

»سمايل«
يتصدر شباك 

التذاكر في أميركا 
الشمالية

.. و3 جوائز لـ»مداد أخير« في »األردن لألفالم«

سفــــانتي بابو يحصد نوبل الطب

فاز السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل للطب وعلم 
وظائف األعضاء؛ لدوره في تحديد تسلسل َمجين اإلنسان 
البدائي وفي تأسيس علم المجين اإلحاثي. واعتبرت لجنة 

اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو أرست األساس 
الستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من 

خالل إظهار االختالفات الجينية التي تميز جميع البشر 

األحياء عن البشر المنقرضين. وأضافت اللجنة في حيثيات 
قرارها: الفروقات الجينية بين اإلنسان العاقل وأقرب 

أسالفنا الذين انقرضوا كانت مهولة إلى حين حددها بابو. 
يذكر أن سونيه برغرستر والد سفانتي حاز جائزة نوبل 

للطب عام 1982.
استوكهولم )أ ف ب( 

علــــــــى منصة اإلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق

صاروخ 
»سبيس إكس 

فالكون 9« 
على منصة 

اإلطالق في 
مركز كينيدي 
سبيس التابع 

لوكالة الفضاء 
األميركية 

»ناسا«، وسط 
استعدادات 

مكثفة تمهيدًا 
لالنطالق إلى 

محطة الفضاء 
الدولية، 

حاماًل 
المركبة »كرو 

دراجون«، 
وداخلها 4 رواد 

فضاء.
)أ ف ب(

»فالكــــــــــــــــــــــــــــــــون 9«

أزياء األنوثة ومالبس 
الشارع في عرض 

»جيفنشي«

أبوظبي 
الجميلــــــــــة

 
يعكس كورنيش أبوظبي الطابع 

العصري الحضاري للمدينة، فمن 
األبراج الشاهقة إلى الحدائق الغناء 

والمساحات الخضراء الواسعة، 
والمرافق الترفيهية المتنوعة، 
ومسارات الدراجات والتريض.. 
مالمح فريدة لمدينة تسابق 

الزمن لتوفر لسكانها وزوارها أعلى 
مستويات الراحة والسعادة.

تصوير:
مشعل الفالسي
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