
تضطلع اإلمارات بدور شديد األهمية للمجتمع الدولي. 
على  االستثنائية  الدولة  قــدرة  من  الــدور  ينطلق هذا 
والخبراء  والسياسات  القرار  نخبة صناع  بين  الجمع 
العام ورجال  الــرأي  والمتخصصين بكل مجال وقــادة 
المال واالقتصاد والعلماء من شتى أنحاء العالم، لبحث 
قضايا حيوية وتحديات مستقبلية تواجه البشرية في 

لحظة تاريخية حاسمة.
 وعلى مدار العام، تستثمر اإلمــارات قوتها الناعمة 
في  الفاعلة،  البشرية  ومــواردهــا  الهائلة  وإمكانياتها 
منصات  تمثل  ومــعــارض،  ومؤتمرات  فعاليات  تنظيم 
عالمية مهمة، تتيح للمجتمعات اإلنسانية فرص التوصل 
لتسويات وحلول مبتكرة ومواقف مشتركة، تضمن أمن 

واستقرار ورفاهية الشعوب.
أحـــدث هــذه الــفــعــالــيــات.. مؤتمر «األنــظــمــة غير 
«يومكس»  لمعرضي  المصاحب   «2022 المأهولة 
بال  ذاتية  «أنظمة  شعار:  تحت   2022 و«سيمتكس» 
حــدود: طفرة هائلة وآفــاق واعــدة». بحث المؤتمر ما 
تنطوي عليه هذه األنظمة -وبخاصة الطائرات من دون 
طيار- من إمكانيات هائلة ومخاطر جمة، يتعين التعامل 
معها بحرفية لحماية األمن الوطني وترسيخ السلم، في 
مواجهة أي محاوالت الستغالل التكنولوجيا الحديثة في 

تهديد األمن.
النوعية  والمشاركة  المستوى  رفيع  الحضور  ويُعد 
للخبراء والمتخصصين، تصويتاً عالمياً بالثقة والتقدير 
لتعزيز  المتواصل  وسعيها  المحوري  اإلمــارات  لــدور 
الدولة على  قدرة  أيضاً  يؤكد  بما  األمن واالستقرار، 
بأحدث  منجزاتها  لحماية  التحديات،  أعتى  مواجهة 
التقنيات، في إطار توافق دولي داعم لثوابتنا الوطنية 

ومواقفنا السياسية ورسالتنا الحضارية.
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استقبل رئيسي األوروغـــواي وجنوب السـودان 

محمد بن زايد: ندعم كل خطوة على طريق السالم والتعاون

اإلمـــارات تطور منظومتها التكنولوجية لبناء قوة ردع تحقق السلم 

أبوظبي (وام) 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل 
للقوات المسلحة، أمس، فخامة سلفاكير ميارديت 
رئيس جنوب السودان الصديقة، حيث أكد سموه 
دعم اإلمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب 
السودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية من منطلق 
نهجها الثابت الداعم لكل خطوة على طريق السالم 

والتعاون في المنطقة.
كما استقبل سموه فخامة لويس ال كايي بو، رئيس 
األوروغواي الصديقة، الذي يزور اإلمارات لحضور 
«إكسبو  بمعرض  لبالده  الوطني  باليوم  االحتفال 
2020 دبي». وبحث الجانبان، بقصر الشاطئ في 
وتوسيع  الثنائية  العالقات  تعزيز  سبل  أبوظبي، 
البلدين  في  التنمية  أهــداف  يخدم  بما  آفاقها، 
والدولية محل  اإلقليمية  القضايا  مع  الصديقين، 
الشيخ  السمو  صاحب  وأكد  المشترك.  االهتمام 
نهيان حــرص اإلمـــارات على  زايــد آل  محمد بن 
والتنموية  والتجارية  االقتصادية  عالقاتها  تعزيز 
مع دول أميركا الالتينية، وفي مقدمتها جمهورية 

األوروغواي الصديقة. (طالع ص 04 و05)

تعزي البرازيل في ضحايا 
الفيضـــانات واالنهيـــــارات

الدولــة

أبوظبي (وام) 

عبرت دولة اإلمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع 
البرازيل الصديقة إثر الفيضانات واالنهيارات األرضية 

التي وقعت في والية ريو دي جانيرو وأسفرت عن 
عشرات الوفيات والمصابين والمفقودين، وتسببت في 

إحداث أضرار جسيمة. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة 

البرازيلية والشعب البرازيلي وإلى أهالي وذوي الضحايا، 
وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

(طالع ص 31)

سلفا كير يشيد بتجربة الدولة 
التنموية ولويس ال كايي 

يؤكد على تطوير العالقات

محمد بن زايد خالل استقباله رئيس األوروغواي بحضور هزاع بن زايد في قصر الشاطئ بأبوظبي (تصوير: حمد الكعبي)

بقرارات أصدرها منصور بن زايد 

منح «الضبطية القضائية» 

لـ 78 مفتشًا بـ 3 دوائر حكومية 

أبوظبي (وام) 

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء 

في أبوظبي، قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية 
القضائية لـ78 من مأموري الضبط القضائي في 3 دوائر 

حكومية في إمارة أبوظبي، تشمل التنمية االقتصادية، 
البلديات والنقل، والثقافة والسياحة، وذلك بما يمنح 

المفتشين المختصين صالحية مزاولة مهام الضبط 
القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات اإلدارية التي 

تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال 
وظائفهم وفق التشريعات السارية.

(طالع ص 11)

ابتكار جديد
ابتكر 3 طالب من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - 
فرع بينونة بمنطقة الظفرة، التابعة لمركز أبوظبي 
للتعليم والتدريب التقني والمهني، جهازًا لمعالجة 

مياه الوضوء واستخدامها في زراعة حدائق 
صغيرة حول كل مسجد، وذلك للمساهمة في 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي2051.  

(إيهاب الرفاعي)

ص
خا

13

12

13 ألف شارع
قال منذر الزعابي المدير العام لدائرة بلدية رأس 
الخيمة، إن مشروع نظام العنونة واإلرشاد المكاني 
الموحد في اإلمارة يستهدف تسمية جميع شوارع 
رأس الخيمة (13 ألف شارع) بأسماء تعكس التراث 

الوطني والثقافة المحلية، باإلضافة 
إلى ترقيم 66 ألف مبنى، لتيسير 

مختلف األنشطة الحياتية 
للمواطنين والمقيمين. 

   (هدى الطنيجي)
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اإلمـــارات
الوجهـــة السياحية األولى للمواطنني واملقيمني

جونسون: روسيا تحشد قواتها ألضخم حرب منذ 1945

 هدد بعقوبات اقتصادية قاسية في حالة غزو أوكرانيا 

 وجهة عالمية لريادة 
صناعات المستقبل 

ارتفاع مبيعاتاإلمــــارات تعديالت نوعية
الهواتف المتحركة 

بأبوظبي %15
في أسس الطرح العام 

وتحول الشركات

pdf

تحد® مجتمعٌي يدعــم 
البيئـــــة بــــأبــــوظــــــــبي

المعرض منصة حيويـــــة 
للشــــــراكـــات الدوليــــــــة

للمجــــوهـــــرات البرتغالية 

حملتين رئيسيتين حول 
االستدامة بقمة مستقبل الغذاء 

فصل النفايات من المصدر 

وزيرة أفريقيـــــــــــة:

حملة عالميــــــــــة

إطـــــالق

رشا طبيلة (أبوظبي)

نجحت اإلمارات بجدارة في أن تكون 
الوجهة السياحية األولى للمواطنين 
جمعت  خالقة  بمبادرات  والمقيمين 

كـــل الـــتـــجـــارب الــســيــاحــيــة 

أذواق  تلبي  التي  الخيارات  بمختلف 
واحد  مكان  في  الجميع  واحتياجات 

على أرضها. 
إن  بالقطاع،  وخبراء  عاملون  وقــال 
سياحيًا  انتعاشًا  شهدت  اإلمـــارات 
السياحة  مــن  رئيسي  بدعم  قــويــًا 
الداخلية، حيث استقطبت الفعاليات 

والترفيهية  الثقافية 
ــــــع  ــــــواق ــــــم وال
ـــة  ـــي ـــاح ـــي ـــس ال
ـــة  ـــوع ـــن ـــت ـــم ال
فـــي الــمــنــاطــق 

والجبلية  والــصــحــراويــة  البحرية 
المحليين  السياح  من  كبيرة  أعــدادًا 
العطل  خالل  ممتعة  أوقات  لتمضية 
ــار  ــي إط ــي ذلـــك ف ــأت الــرســمــيــة. وي
الداخلية  للسياحة  عالمي  انتعاش 
ظـــروف  بــســبــب  الـــــدول  بمختلف 
عدلوا  كثيرين  إن  حتى  «الجائحة»، 
اإلجــازة  مصطلح  استخدام  عن 
وصــاروا   ،«vacation» الشهير 
 ،«staycation» عن  يتحدثون 
قرب  الفندقية  اإلقــامــة  أي 

المنزل. (طالع ص 21)

27 21 ـ 
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عائالت تم ترحيلها من المناطق التي يسيطر عليها االنفصاليون في شرق أوكرانيا تستعد للمغادرة (رويترز)15-14

تقود قاطرة الحفاظ
36علـــى اللغــــة العربيـــة

اإلمـــــــارات

بطابعه المعماري الفريد يعد متحف المستقبل أيقونة 
معمارية وحضارية عالمية، تستقطب عدسات المصورين 

اللتقاط صور إبداعية مدهشة لمقوالت صاحب السمّو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا، التي تزدان بها واجهته، والمكتوبة 
بخط الثلث العربي لتشكل ظاهرة فنية فريدة، تبرز المقومات 

الجمالية لفن الخط العربي، وتكشف جانبًا من رسالة هذا 
المعلم العالمي الذي يعد المبنى األكثر انسيابية وإبداعًا 

بالعالم. وغدًا يتم افتتاح األعجوبة البصرية الساحرة التي 
تخطف األنظار في قلب دبي، باعتباره تجسيدًا واقعيًا ألحدث 

ما توصل إليه اإلبداع الهندسي البشري. (وام)
(طالع ص 02)

«متحف المستقبل»
األكثر إبداعـــــــًا بالعالم

تقود قاطرة الحفاظ
اإلمـــــــارات

برعــاية ولـــي عهد أبــوظـــبي.. انطالق أعمال مؤتمر «األنظـــمة غير المأهــــولة 2022»

منى الحمودي (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
من  الخامسة  الــدورة  أعمال  أمــس،  أبوظبي،  في  انطلقت 

قبيل  ينعقد  الذي   «2022 المأهولة  غير  «األنظمة  مؤتمر 
انطالق معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2022 تحت شعار: 
«أنظمة ذاتية بال حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة». وأكد 
معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، 
في كلمته االفتتاحية، أن انعقاد هذا الحدث االستراتيجي 

اإلمـــارات،  بها  تتمتع  التي  الــقــدرات  على  الــضــوء  يسلط 
ويبرز دورها المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، 
التكنولوجية  في تطوير منظومتها  للمضي قدماً  وجهودها 
يحقق  ودفاعي  أمني  وقطاع  ــردع،  ال قــوة  لبناء  المتقدمة 

الطمأنينة والسلم. (طالع ص 09-06)

في
 إكسبو:

عبدهللا بن زايد
يحضر جلسة حوارية على 
هامش منتدى «قدوة»

عواصم (وكاالت)

أّكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أكبر  يكون  أن  يمكن  «لما  تستعد  روسيا  أن 
حرب في أوروبا منذ عام 1945»، مشيراً إلى 
أن واشنطن ولندن ستعمالن على منع حصول 
األميركي  الــــدوالر  الــروســيــة على  الــشــركــات 

والجنيه اإلسترليني إذا غزت روسيا أوكرانيا. 
المناورات  أن  بيالروسيا  أكدت  من جهتها، 
العسكرية المشتركة التي أجريت على أراضيها 
أن تنتهي أمس،  مع روسيا، والتي كان مقرراً 
في خطوة  التوتر،  تصاعد  في ظل  ستستمر 
بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  قال 
فيما دعت  الغزو.  وقــوع  من  القلق  تزيد  إنها 

أوكرانيا لوقف النار فوراً. (طالع ص 33-32)

منصــــة عالمية
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اإلمارات

دبي )االتحاد(

يشكل متحف المستقبل بطابعه المعماري الفريد وخصائصه اإلنشائية 
الموزعة على مختلف طوابقه  المهمة  المستقبلية  والتجارب  المميزة 
والمهتمين  زواره  أنظار  تخطف  ساحرة  بصرية  أعجوبة  السبعة، 
بالهندسة المعمارية في مختلف أنحاء العالم، وهو األمر الذي وجد 
المتحف  يعد  حيث  المحترفين،  للمصورين  بالنسبة  أيضاً  ص��داه 
بحرّية  عدساتهم  فيه  تجول  لإلبداع،  رائعاً  ميداناً  لهم  بالنسبة 
غير  ومحتواها  المبتكرة  بزواياها  تفتح  استثنائية  ص��وراً  لتلتقط 
التقليدي نافذة مميزة على المستقبل، تالمس الوجدان وتخاطب 
الذائقة الجمالية. وبتلقائية تحاكي االنجذاب الفطري للفنان إلى 
كبير  عدد  قصد  الالفتة،  الحضارية  والشواهد  الجمال  مواطن 
من المصورين المحترفين محيط المتحف الذي يعتبر تجسيداً 
واقعياً ألحدث ما توصل إليه اإلبداع الهندسي البشري، واختير 
بين أجمل مباني العالم حتى قبل افتتاحه الرسمي، حيث توجهت 
لما  مثالياً  نموذجاً  بات  الذي  المتحف  واجهة  باتجاه  عدساتهم 
يطمح المصورون إليه في حكاية الضوء والظالل واإلخراج الفني 

اإلبداعي للصور.
وانشغلت عدسات المصورين المحترفين خارج المتحف، الذي 
منه  جعل  الذي  النحو  على  وإبداعاً  انسيابية  األكثر  المبنى  يُعد 
أيقونة معمارية وحضارية عالمية، بالتقاط صور إبداعية مدهشة 
نائب  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  السمّو  لمقوالت صاحب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، التي تزدان 
بها واجهته، والمكتوبة بخط الثلث العربي لتشكل ظاهرة فنية فريدة، 
تبرز المقومات الجمالية لفن الخط العربي من جهة، وتكشف جانباً 

من رسالة هذا المعلم العالمي من جهة أخرى.
وينفرد المتحف باعتماد واجهته بالكامل على فن الخط واعتماده 
تحديداً على الخط العربي الذي يمتاز بجماليات حروفه االستثنائية 

بين لغات العالم أجمع في  التي تجعله األكثر انسيابية وث��راًء وتطويعاً 
تصميم لوحات فنية مبتكرة، كما تبرز دالالت المقوالت التي ترسم خط 

المستقبل لدبي واإلنسانية، لتجسد حقيقة روح المتحف ودوره في استلهام 
العلمية  األسس  إلى  والعودة  الحضارة«  »استئناف  إلى  للعرب  سموه  دعوة 

والثقافية التي ازدهرت وقامت عليها الحضارة العربية.

وال تكتمل رحلة العدسات احملترفة دون إبراز االنسجام واالتساق 
بني التصميم اخلارجي واخلط العربي، وبني العمق املستخدم يف 

وعي العالقة البصرية بني الكتلة والفراغ، وخامات البناء من معدن 
وزجاج، ما يوفر فرصًا استثنائية نادرة للمصورين إلبراز مواهبهم يف 

التقاط زوايا فريدة وتخليد حلظات ال ُتنسى. ويرسي املتحف من خالل 
تفاصيل النور والظالل الطبيعية وأمناط اإلضاءة املميزة، فلسفة جديدة 

يف املعمار القائم على التكنولوجيا الذكية واالبتكار واإلبداع واالستدامة 
التي ميكن للمصورين توثيقها يف لقطات تتحول إلى لوحات فنية بديعة. 

وتشكل حديقة املتحف بدورها ميدانًا حيويًا لعدسات املصورين، فاملزيج 
البصري الذي يستند إلى البيئة النباتية املتميزة يف احلديقة التي تضم 

حوالي 100 نوع من النباتات، مبا يعكس التنوع البيئي الطبيعي يف 
دولة اإلمارات، يغني عدسات املصورين باستلهام تناغم البناء مع 

الطبيعة واعتماد املستقبل على مفهوم االستدامة، القائم على 
انسجام احلضارة اإلنسانية مع خصوصية البيئة ومحيطها 

الطبيعي.

وجهة ساحرة تستقطب 
عــدســــــات المصـــــوريــــــن

»متحف 
المستقبل« 

فرص استثنائية
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محمد بن زايد في حديث مع لويس ال كايي بو  بحضور هزاع بن زايد )تصوير حمد الكعبي(

بحث ورئيس األوروغواي الشرقية القضايا الدولية

محمد بن زايد: حريصون على تعزيز العالقات 

االقتصادية مع دول أميركا الالتينية

أبوظبي )وام(

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
أمس،  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
رئيس جمهورية  بو  كايي  لويس ال  فخامة 
ال��ذي  الصديقة،  الشرقية  األوروغ����واي 
االحتفال  لحضور  اإلم���ارات  دول��ة  ي��زور 
»إكسبو  لبالده في معرض  الوطني  باليوم 
من  والعشرين  الحادي  اليوم  دبي«   2020

شهر فبراير الجاري. 

ورح���ب س��م��وه - خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 
ال��ش��اط��ئ ف��ي أبوظبي  ج���ري ف��ي ق��ص��ر 
ب��و..  كايي  ال  لويس  الرئيس  بفخامة   -
دولة  بين  الثنائية  العالقات  معه  وبحث 
وسبل  الشرقية  واألوروغ����واي  اإلم���ارات 
ف��ي مختلف  آف��اق��ه��ا  وت��وس��ي��ع  ت��ع��زي��زه��ا 
في  التنمية  أهداف  يخدم  بما  المجاالت، 
من  عدد  إلى  إضافة  الصديقين،  البلدين 
القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام 

المشترك. 
»معرض  أهمية  إل��ى  اللقاء  تطرق  كما 

ال���ذي  وال��ن��ج��اح  دب�����ي«،   2020 إك��س��ب��و 
تعزيز  في  الماضية  الشهور  خالل  حققه 
مستقبل  صناعة  ح��ول  العالمي  ال��ح��وار 
مشاركة  إل��ى  إض��اف��ة  للبشرية،  أف��ض��ل 
في  وأهميتها  المعرض  في  األوروغ���واي 
التنموية  ورؤيتها  وثقافتها  بها  التعريف 
الشيخ  السمو  صاحب  وأكد  المستقبلية. 
اللقاء،  خالل  نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد 
حرص دولة اإلمارات على تعزيز عالقاتها 
دول  مع  والتنموية  والتجارية  االقتصادية 
مقدمتها جمهورية  وفي  الالتينية،  أميركا 

األوروغواي الصديقة. 
من جانبه، عبر فخامة الرئيس لويس ال 
كايي بو عن شكره لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان لحسن االستقبال 
الذي حظي به خالل زيارته الدولة، مؤكداً 
اهتمام بالده بتطوير عالقاتها االقتصادية 
خاصة  اإلم��ارات،  دولة  مع  واالستثمارية 
في  وال��ت��ع��اون  الغذائي  األم��ن  مجال  ف��ي 
في  واالبتكار  والتطوير  البحث  مجاالت 
مصالح  يخدم  بما  القطاعات،  مختلف 

البلدين وشعبيهما الصديقين. 

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد 
التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
حمدان  الشيخ  وس��م��و  أب��وظ��ب��ي،  إلم���ارة 
ومعالي  ن��ه��ي��ان،  آل  زاي���د  ب��ن  محمد  ب��ن 
آل  طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  محمد  الشيخ 
في  ال��خ��اص��ة  ال��ش��ؤون  مستشار  ن��ه��ي��ان 
بن  أحمد  ومعالي  الرئاسة،  شؤون  وزارة 
وسعيد  دول��ة،  وزي��ر  الصايغ  محمد  علي 
عبداهلل القمزي سفير الدولة غير المقيم 
ل��دى األوروغ�����واي ال��ش��رق��ي��ة، وع���دد من 

المسؤولين.

حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وسعيد القمزي 

محمد بن زايد لدى استقباله رئيس األوروغواي الشرقية بحضور هزاع بن زايد

 أحمد الصايغ وأعضاء وفد  األوروغواي الشرقية   

»إكسبو 2020 دبي« نجح في تعزيز
الحــــــــــــوار العالمـــــي حــــــــول صنـــــــــاعــــة
مــســتـقــبــــــــــــل أفــضــــــــــــل للبــشــــــريـــــة

رئيـــــس األوروغـــــواي الشــرقية يؤكد
اهتمـــام بــــــالده بتطـــــــوير عالقــــــــاتها 
محمد بن زايد ورئيس األوروغواي الشرقية خالل االستقبالمـــع اإلمــــارات في مجــــاالت االبتــكار
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أبوظبي )وام(

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، فخامة 
سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة الذي يقوم بزيارة 
عمل إلى دولة اإلمارات، حضر خاللها االحتفال باليوم الوطني لبالده الذي أقيم 

أمس األول في جناحها المشارك في معرض »إكسبو 2020 دبي«. 
 ورحب سموه بفخامة رئيس جنوب السودان في دولة اإلمارات، واستعرض معه 
مختلف جوانب العالقات الثنائية وآليات تنميتها لمصلحة التنمية واالزده��ار في 
البلدين الصديقين. كما تطرق اللقاء إلى عدٍد من القضايا اإلقليمية والدولية محل 
االهتمام المشترك. وتناول اللقاء معرض »إكسبو 2020 دبي«، ومشاركة جمهورية 
جنوب السودان فيه، وأهمية هذه المشاركة في عرض رؤاها وأفكارها حول المستقبل. 
 وعبر سموه، خالل اللقاء، عن تمنياته بأن يحقق اتفاق السالم الذي جرى 
لدولة  والوحدة  والتنمية  والسالم  االستقرار  الماضي  يناير  توقيعه خالل شهر 
جنوب السودان، مؤكداً دعم دولة اإلمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب 
لكل  الداعم  الثابت  نهجها  منطلق  من  والتنمية  الرخاء  نحو  وتطلعاته  السودان 

خطوة على طريق السالم والتعاون في المنطقة. 
السودان الصديقة،  وشكر فخامة سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب 
عن  معبراً  االستقبال،  لحسن  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
في  لها  ومساعداتها  التنموي،  المستوى  على  لبالده  اإلم��ارات  لدعم  تقديره 
مواجهة جائحة »كورونا«. وأشاد رئيس جنوب السودان بالتجربة التنموية الرائدة 
لدولة اإلمارات، مؤكداً حرص بالده على تعزيز عالقاتها مع الدولة في مختلف 

المجاالت.

 عبداهلل بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وعلي بن حماد الشامسي

محمد بن زايد خالل لقاء سلفاكير ميارديت بحضور ريم الهاشمي )تصوير حمد الكعبي(

الوفد المرافق

استعرض مع سلفاكير عددًا من القضايا اإلقليمية والدولية

محمد بن زايد: ندعم تطلعـات شعــب

جنــوب الســودان يف الرخــاء والتنميـة

أمنيـــاتنا باالستقــــــرار والسالم والوحـــدة لدولة جنــوب السودان

العـــــــالقـــــــــــات الثـنـــــائـــــيــــة وتـنـمـــيــتـــهـــــــا 
لــمــصــــلـــحــــــــــــــة التـــنــمــيـــــــــــة واالزدهــــــــــار

مشاركة جنوب السودان في »إكسبو« 
وعــــــــرض رؤاهـــــــا وأفكـــــارها للمستقـبـل

تقـــــديرنــــــا لإلمـــــــــارات لمســـاعـــدتنـــــــا في مواجــهــــــة »كــــورونـــــا«

تعـــــزيــــــز عالقــــــاتــنـــــــا مع اإلمـــــــــارات في مخــتــلــــــف المجـــــــــاالتنهجـنـــــــــا الثـــابــــــــت داعـــــم لكــــــــل خطــــــوة على طــــريــــق الســـــالم

الجانبان
بــحثـــــــــــا: 

سلفاكير ميارديت: ولي عهد أبوظبي:

 حضر اللقاء سمو الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان، 

وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي، وسمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن زايد آل نهيان، 
ومعالي الشيخ محمد بن 

حمد بن طحنون آل نهيان، 
مستشار الشؤون اخلاصة يف 
وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي 

رمي بنت إبراهيم الهاشمي، 
وزيرة دولة لشؤون التعاون 

الدولي، ومعالي علي بن 
حماد الشامسي، نائب األمني 
العام للمجلس األعلى لألمن 

الوطني.

محمد بن زايد في حديث مع سلفاكير ميارديت 

محمد بن زايد مستقباًل سلفاكير ميارديت



06
www.alittihad.ae

07االثنين 20 رجب 1443 هـ الموافق 21 فبراير 2022م
www.alittihad.ae

االثنين 20 رجب 1443 هـ الموافق 21 فبراير 2022م

المجتمعات اإلنسانية».
اإلمــارات  دولة  حرص  معاليه  وأكد 
األنظمة  إلنتاج  قدراتها  تطوير  على 
دون  مــن  والــطــائــرات  المأهولة  غير 
ــهــا الــدفــاعــيــة،  طــيــار لــتــعــزيــز قــدرات
كما  الوطني.  اقتصادها  نمو  ودعــم 
هذه  بتصدير  خاصا  اهتماماً  تولي 
الصديقة  الـــدول  إلـــى  التكنولوجيا 
تعزيز  فــي  جهودها  لدعم  والحليفة 
والدولي.  اإلقليمي  واالستقرار  األمن 
وتـــحـــرص أيـــضـــاً عــلــى الــتــعــاون مع 
شركائها، في مجال البحث والتطوير. 
اإلمــارات  ــة  دول تفخر  الصدد  وبهذا 
ـــدج»  «إي شــركــة  مجموعة  بمنتجات 
كأكبر مجموعة للتكنولوجيا المتقدمة 
الموردين  أكبر  وكأحد  المنطقة،  في 
لكونها  باإلضافة  عالمياً،  لألسلحة 

لـ«يومكس»  االستراتيجي  الــشــريــك 
و«سيمتكس» 2022.

وذكر معاليه نجاح الجهود الصناعية 
لتطوير  الحلول  ابتكار  فــي  بــالــدولــة 
من  للطائرات  مضادة  دفاعية  أنظمة 
الممكنة  التكاليف  بأقل  طيار  دون 
الجوي من االختراق،  المجال  لحماية 
وتتبع  رصــد  على  قــادرة  تكون  بحيث 

دون  مــن  ــرات  ــطــائ ال أنــــواع  مختلف 
بالهجوم  قيامها  قبل  وتدميرها  طيار 
على أهدافها. ولهذا ال بد من تكثيف 
بتطوير  واالستمرار  المشتركة  جهودنا 
لحماية  الدفاعية  األنظمة  هــذه  مثل 
األمن الوطني وترسيخ السلم االستقرار 
في دولنا، وحماية حياة أفراد مجتمعاتنا 

مؤسساتنا.

سلطان  عمر  معالي  االفتتاح  حضر 
العلماء وزير الدولة للذكاء االصطناعي 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقتصاد 
وزيرة  ديــدي،  ماريا  ومعالي  بعد،  عن 
الـــدفـــاع فــي جــمــهــوريــة الــمــالــديــف، 
سانتوس،  دوس  إرنستو  جواو  ومعالي 
وزير الدفاع األنغولي، وصاحب السمو 
بندر  بن  تركي  الركن  الفريق  الملكي 
القوات  قائد  آل سعود  عبدالعزيز  بن 
ومعالي  السعودية،  الملكية  الجوية 
ــمــرر،  الــمــهــنــدس عــويــضــة مــرشــد ال
رئــيــس دائــــرة الــطــاقــة فــي أبــوظــبــي، 
سعيد  مبارك  الدكتور  الركن  واللواء 
العليا  اللجنة  رئيس  الجابري،  غافان 
«يومكس»  ومؤتمر  لمعرضي  المنظمة 
مطر  وحميد   ،2022 و«سيمتكس» 
الرئيس  المنتدب  العضو  الظاهري، 

الوطنية  أبــوظــبــي  لشركة  التنفيذي 
لـــلـــمـــعـــارض «أدنـــــيـــــك» ومــجــمــوعــة 
وشخصيات  لــهــا،  التابعة  الــشــركــات 
الدولية  الــوفــود  من  المستوى  رفيعة 
جانب  إلــى  المؤتمر.  فــي  المشاركة 
والمسؤولين  الفكر  قادة  من  مجموعة 
ــن  ــي ــي ــم ــادي ــوى واألك ــمــســت ــي ال ــع ــي رف
العالم،  دول  مختلف  مــن  الباحثين 

وأكثر من 2000 خبير ومختص بشكل 
حضوري وافتراضي.

ــي مــحــمــد بـــن أحــمــد  ــال وقـــــال مــع
ـــحـــدث  ال هــــــذا  «إن  الـــــــبـــــــواردي: 
ــصــة عــلــمــيــة،  ــن ـــجـــي، م ـــي ـــرات االســـت
والكفاءات  للخبرات  جامعة  وعملية 
تطوير  فــي  تساهم  والمتخصصين 
رسالتنا  وإيصال  الوطنية،  الــقــدرات 

قادرة  اإلمــارات  دولــة  بأن  العالم  إلى 
المختلفة،  التحديات  مجابهة  على 
ــرائــدة  ــكــون فــي مــصــاف الــــدول ال وت

المتقدمة».
من  كبير  جــانــب  «يــكــمــن  وأضــــاف 
من  الـــطـــائـــرات  أن  فـــي  الـــخـــطـــورة 
تفضله  ســالحــاً  أصبحت  طيار  دون 
النخفاض  نظراً  اإلرهابية  الجماعات 

وفعاليتها  وكفاءتها  إنتاجها  تكلفة 
خصوصاً  عليها،  الحصول  وسهولة 
إذا ما وجدت أنظمة ودول ترعاها. إذ 
يمكن أن تقوم الطائرات من دون طيار 
ببعض األدوار التي تقوم بها الطائرات 
المقاتلة التقليدية، مثل مهام المراقبة، 
واالستطالع والهجمات الجوية، ولهذا 
مفاهيم  في  تؤثر  استخداماتها  بدأت 
والــدفــاع  الجوية  العمليات  وعقيدة 

الجوي».
المأهولة،  غير  «فاألنظمة  وتــابــع 
بــاتــت  طــيــار  دون  مـــن  ـــطـــائـــرات  وال
الحقيقية  التكنولوجية  للثورة  عنواناً 
المستقبل  تضع  التي  المسبوقة  غير 
الثورة  لنجاح  وانعكاساً  أيدينا،  بين 
الذكاء  وتكنولوجيا  الرابعة  الصناعية 
اعتبارها  يمكن  كما  االصــطــنــاعــي. 

ــرت الكثير  الــتــي غــيَّ مــن االبــتــكــارات 
بتوفيرها  والممارسات  المفاهيم  من 
وفي  للبشرية،  كثيرة  وفــوائــد  فرصاً 
ركيزة  تعتبر  فإنها  ــــارات،  اإلم دولـــة 
قيادتنا  ـــة  رؤي تحقيق  فــي  أســاســيــة 
الرشيدة المتمثلة في مبادئ الخمسين 
ــاء االقــتــصــاد  ــن ــي تــرتــكــز عــلــى ب ــت ال
ــمــواً فــي الــعــالــم،  األفــضــل واألكــثــر ن
والمكانة  اإليجابية،  السمعة  وترسيخ 
من  ولكنها  اإلمــارات.  لدولة  العالمية 
ـــزال تــنــطــوي على  جــانــب آخـــر، مــا ت
ما  مسبوقة،  غير  وتحديات  مخاطر 
مناسبة  إجــراءات  اتخاذ  علينا  يوجب 
لــمــواكــبــة تــلــك الــمــتــغــيــرات، بــمــا في 
لتنظيم  والضوابط  القوانين  ذلك سن 
الــذي  األمــثــل  بالشكل  استخداماتها 
في  والسلم  واالستقرار  األمــن  يخدم 

برعاية محمد بن زايد

انطـــالق أعمـــال مؤتمر 

«األنظمة غير املأهولة 

2022» فــــي أبوظبــــي

الحدث الوحيد المتخصص في القطاع على مستوى منطقة الشرق األوسط

البواردي: اإلمارات قادرة على مجابهة 
التحديات وتقف في مصاف الدول الرائدة 

المتقدمة

 منع استخدام الطـــــائرات من دون طيـار 
في تهديد أمن المدنييــــــن وتدميــــــــــر 
المؤسســــــــــــات االقتصاديــــــــــة ضرورة

محمد الكويتي: 

«يومكس» و«سيمتكس» يعكسان ريادة الدولة

أبوظبي (وام)

ــور مــحــمــد الــكــويــتــي  ــت ــدك ـــد ال أك
لحكومة  السيبراني  األمن  رئيس 
انـــطـــالق  أن  اإلمـــــــــارات  دولــــــة 
غير  «األنــظــمــة  مؤتمر  فعاليات 
الــمــصــاحــب   «2022 ــة  ــمــأهــول ال
و«سيمتكس»  «يومكس»  لمعرضي 
ــحــدث  ال ــة  مــكــان يــعــكــس   2022
ودوره  ــاً  ــمــي عــال ــجــي  ــي ــرات االســت
مستقبل  ــاغــة  صــي فـــي  ـــد  ـــرائ ال
المأهولة  غير  األنظمة  قطاعات 
والحلول  االصــطــنــاعــي  ــاء  ــذك وال
التحديات  لمواجهة  الــمــتــطــورة 

العالمية.  األمنية 
وقال إنه بفضل رؤى وتوجيهات 
قطاعات  تشهد  الرشيدة  القيادة 
المأهولة والمحاكاة  األنظمة غير 
ــي دولـــة اإلمــــارات  ــب ف ــدري ــت وال
بمــا  مستمــراً  ـــــوراً  وتــطـــ نــمــواً 
عالميــاً  الــدولــة  ريــــــــادة  يـرسخ 
عبر  المهم  الــقــطــاع  هــذا  فــي 

المستقبليــة  التقنيــات  توظيف 
وحماية  تعزيز  فــي  تسهــم  التي 
ــة  ـــ ـــ ــيــجــي ــرات الـــقـــطـــاعـــات االســت
ــرة  ـــ ــــع مــســيـــ والـــحـــيـــــــويـــة ودفـــــ
وتحقيـق  الرقمـي  االقتصــادي 
وتحصيـن  وحمـــاية  االستقـرار 

الفضــــائية.  حدودنــا 
ــــــن  وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس األم
الــحــدث  انــعــقــاد  الــســيــبــرانــي أن 
االســتــراتــيــجــي بــمــشــاركــة دولــيــة 
الراهنة  الظروف  ظل  في  واسعة 
ــشــهــدهــا الـــعـــالـــم جـــراء  الـــتـــي ي
الثقة  يعكس  «كوفيد19»  جائحة 
ــيــة فــي قــــدرات اإلمــــارات  الــدول
ــهــا فـــي تــنــظــيــم كــبــرى  ــات وإمــكــان
المتخصصة  العالمية  األحـــداث 
المتقدمة  التكنولوجيا  قطاع  في 
يعزز  ما  الدفاعية،  والصناعات 
غير  األنظمة  صناعات  مستقبل 
والتدريب  والمحاكاة  المأهولة 
الــذكــاء  تقنيات  عــلــى  المعتمدة 

والروبوتات.  االصطناعي 

محمد البواردي يلقي كلمته

محمد البواردي خالل عزف النشيد الوطني بحضور كبار الضباط

 من أعمال المؤتمر

جانب من جلسات المؤتمر

محمد البواردي خالل المؤتمر بحضور كبار الضباط (تصوير: وليد أبو حمزة)

اإلمارات توظف 
«األنظمة» لتحقيق رؤية 
القيادة وبناء االقتصاد 

األفضل في العالم

فرصة للتشاور ومراجعة 
آليات توظيف األنظمة 

غير المأهولة

ندرك أهمية استخدام 
«األنظمة» ودورها في 

حماية دولنا وخدمة 
مجتمعاتنا

اإلمارات في صدارة 
االتجاهات التكنولوجية 

والتنموية الرئيسة

البواردي

مبارك الجابري

عمر العلماء

 أحمد بالهول الفالسي

منى الحمودي (أبوظبي) 

برعاية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، انطلقت في أبوظبي، 

أمس، أعمال الدورة الخامسة من 

مؤتمر «األنظمة غير المأهولة 

2022» الذي ينعقد قبيل انطالق 

معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 

2022 تحت شعار: «أنظمة ذاتية بال 

حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة».

وأكد معالي محمد بن أحمد 

البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، 

في كلمته االفتتاحية، أن انعقاد 

هذا الحدث االستراتيجي وتخصصه 

في األنظمة غير المأهولة سواء 

من الطائرات من دون طيار أو 

الروبوتات ومكوناتها، يضعه على 

قائمة أبرز الفعاليات، ويعزز حضوره 

اإلقليمي لكونه الحدث الوحيد 

المتخصص في هذا القطاع على 

مستوى منطقة الشرق األوسط. 

وقال: «إلى جانب ذلك، يأتي تنظيم 

هذا المؤتمر رغم التحديات 

العالمية والظروف االستثنائية 

على مستوى المنطقة، ليسلط 

الضوء على القدرات والممكنات 

التي تتمتع بها دولة اإلمارات، 

ويبرز دورها المحوري في 

تعزيز أمن واستقرار المنطقة، 

وجهودها للمضي قدمًا في 

تطوير منظومتها التكنولوجية 

المتقدمة لبناء قوة الردع، وقطاع 

أمني ودفاعي يحقق الطمأنينة 

والسلم».

تحقيق السالم واألمن
قال معالي محمد بن أحمد البواردي: «أدعوكم للعمل معا لتطوير تكنولوجيا 

األنظمة غير املأهولة خلدمة البشرية وحماية املدنيني، فعلينا أن نتحد ملنع 
استخدام الطائرات من دون طيار يف تهديد أمن املدنيني وتدمير املؤسسات 

االقتصادية. 
وال بد أن نكثف جهودنا حلماية الشرعية الدولية ولتحقيق السالم واألمن 

الدوليني، والعمل معًا ملواصلة عجلة التقدم واالزدهار ألجيالنا القادمة وبناء 
عالم أكثر أمنًا وإشراقًا. 

كما علينا أن نرتقي بقدراتنا اإلبداعية ملجابهة التحديات، وتطوير تعامل 
البشر مع اآلالت الذكية بثقة ووعي، واتخاذ القرارات الصحيحة يف هذا 

العصر الالمأهول».

 الروبوتات والطائرات من 
دون طيار عنوان الثورة 
التكنولوجية الحقيقية

ابتكار الحلول لتطوير 
أنظمة دفاعية مضادة 

للطائرات من دون طيار 
بأقل التكاليف 

 2000 
خبير ومختص 

شاركوا بشكل حضوري 
وافتراضي

 استمرار النمو 
والتطــور يـرسخ 
مكانة الدولة 

عالميـــــــــًا

أبوظبي (االتحاد)

الظاهري  مطر  حميد  قــال 
والرئيس  المنتدب  العضو 
أبوظبي  لــشــركــة  التنفيذي 
«أدنيك»  للمعارض  الوطنية 
التابعة  الشركات  ومجموعة 
لها: «شهدنا انطالق فعاليات 
ــــــذي تــنــظــمــه  الـــمـــؤتـــمـــر ال
وزارة  مع  وبالتعاون  (أدنيك) 
الــدفــاع في دولــة اإلمـــارات، 
الخبراء  مــن  نخبة  وحــضــور 
وقادة  األكاديميين  والباحثين 
الــفــكــر الــعــالــمــيــيــن لــتــبــادل 
فــي قطاع  الــنــظــر،  وجــهــات 
ــظــمــة غــيــر الــمــأهــولــة.  األن
تعزيز  فــي  الــحــدث  ويــســهــم 
كوجهة  اإلمارات  دولة  مكانة 
الستضافة  متميزة  عالمية 
المتخصصة  الــمــؤتــمــرات 
بــاألنــظــمــة غــيــر الــمــأهــولــة 
والتدريب».  المحاكاة  ونظم 

هذه  تنظيم  «يأتي  وأضــاف: 
استراتيجية  وفق  الفعاليات 
ــــك الــــرامــــيــــة لــدعــم  ــــي أدن
القطاعات الحيوية والواعدة 
الشركات  تنافسية  وتعزيز 
الصعيدين  عــلــى  الــوطــنــيــة 
باإلضافة  والدولي،  المحلي 
المعرفة  وتــوطــيــن  نقل  ــى  إل

الدولة». في  المتقدمة 

حميد الظاهري:

توطني املعرفة املتقدمة 

اإلمارات وجهة 
عالمية الستضافة 

المؤتمرات 

حميد الظاهري

وزير  العلماء  سلطان  عمر  معالي  قــال 
واالقتصاد  االصطناعي  للذكاء  الدولة 
في  بُعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
الجلسة  افتتاح  في  ألقاها  التي  كلمته 
أكثر  اليوم  «نــدرك  المؤتمر:  من  األولــى 
دولنا  حماية  أهمية  وقت مضى  أي  من 
في  التقنيات  اســتــخــدام  ضــمــان  عــبــر 
خدمة، وحماية مجتمعاتنا، وعند النظر 
إلى األنظمة غير المأهولة، فهناك الكثير 
من األسباب التي قد يبني عليها القادة 
وصناع القرار توجهاتهم في استخدامها 
تقنياتها  نــشــر  تــطــويــر  عــلــى  ــعــمــل  وال
فرص  خلق  في  تساهم  فهي  المتنوعة، 
الــحــروب  فــي  المدنيين  لحماية  كثيرة 

والمعارك».
لديها  األنظمة  «هذه  معاليه:  وأضاف 
موحد  بشكل  العمل  على  مثالية  قــدرة 
ومتناسق بطرق قد ال يستطيع اإلنسان 
لديها  ليس  فالخوارزميات  بها،  القيام 
يصيبها  وال  وخوفنا،  مشاعرنا،  نفس 
التعب فهي تعمل على مدار الساعة طوال 
العام وتنفذ األوامر الواردة إليها، وتتفوق 
مع  دمجها  عند  التقليدية  األنظمة  على 

تقنيات الذكاء االصطناعي، وهذه المزايا 
تحقيق  على  قدرة  أكثر  تجعلنا  مجتمعة 
التي  االستراتيجيات  واعتماد  األهداف، 
من  مجتمعاتنا  لحماية  جــهــودنــا  تــعــزز 

الهجمات وخالل الحروب والمعارك».
ــمــاء: «رغــــم إيــجــابــيــات  ــعــل  وتـــابـــع ال
األنظمة، إال أنه يترتب عليها في المقابل 
من  نوعاً  تخلق  قد  عدة  تحديات  أيضاً 
التطرف، كونها تحفز على التصعيد أثناء 
المعارك، خصوصاً عند دمجها بتقنيات 
ــا يخلق  الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، وهـــو م
رغبة في المضي بقوة نحو األمــام دون 
االعتبار.  بعين  االحتماالت  جميع  أخذ 
وفضًال عن ذلك باتت تكلفة امتالك هذه 
وهو  الحالي،  الوقت  في  أقــل  التقنيات 
التي  اإلرهابية  للجماعات  يتيح  قد  ما 
واستخدامها  امتالكها  دولنا،  أمن  تهدد 

لترويع المدنيين وزعزعة أمن مجتمعاتنا، 
األنظمة  هــذه  في  عيوب  وجــود  وكذلك 
تتمثل في استخدامها بيانات تاريخية ال 
التي  االستشرافية  والتوجهات  تتماشى 
تعتمدها الكثير من الدول في التخطيط 

للمستقبل».
بالهول  أحــمــد  الــدكــتــور  معالي  وأكـــد 
األعمال  لريادة  الدولة  وزيــر  الفالسي، 
في  كلمته  خــالل  الصغيرة،  والمشاريع 
الطلب  زيادة  وسيمتكس  يومكس  مؤتمر 
الذكاء  مثل  المتخصصة  التقنيات  على 
والطباعة  والـــروبـــوتـــات  االصــطــنــاعــي 
ثالثية األبعاد لألشياء والحوسبة الكمية، 
والتي تطورت وغيرت من الطريقة التي 
نعيش بها وأعادت هيكلة قطاع األعمال. 
في  الصناعات  بعض  «ستصبح  وقـــال: 
الزمن،  عليها  عفا  وقــد  المطاف  نهاية 

ستظهر  بينما  قبلها،  منها  العديد  مثل 
رواد  اقتصادات  وتنمو  صناعات جديدة 

األعمال».
دولة  إن  بالقول  فخورون  «نحن  وقال: 
االتجاهات  جميع  رأس  على  اإلمـــارات 
في  الرئيسية  والتنموية  التكنولوجية 
لهذا  تأسيسها  ومنذ  األخيرة،  السنوات 
األمــــر، فـــإن ذلـــك جـــاء بــرؤيــة واضحة 
وبــرامــج  مـــبـــادرات  لتطوير  للمستقبل 

استراتيجية طموحة لدعم االبتكار».
مهندس  الدكتور  الركن  اللواء  وقــال   
الوكيل  الجابري،  غافان  سعيد  مبارك 
المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية 
العليا  اللجنة  رئيس  الدفاع،  وزارة  في  
وسيمتكس  يومكس  لمعرضي  المنظمة 
لهما:  الــمــصــاحــب  ــمــر  ــمــؤت وال  2022
جزءاً  المأهولة  غير  األنظمة  «أصبحت 
نعتمد  إذ  اليومية،  حياتنا  من  أساسياً 
من  الــعــديــد  فــي  مستمر  بشكٍل  عليها 
أن  في  نجحت  التي  الحيوية  المجاالت 
تحل محل اإلنسان، وبخاصة في تغطية 
تلك المهام التي قد تتسم بقدر عاٍل من 

الخطورة والتعقيد».

التقنية الحديثة غيرت وجه الحياة وأعادت هيكلة قطاع األعمال

منصة عالمية

أشار الدكتور محمد 
الكويتي إلى أن املعرضني 
واملؤمتر املصاحب تشكل 

منصة عاملية جتمع 
اخلبراء واملبتكرين 

واملوهوبني وصناع 
القرار من حول العالم 
الستعراض أحدث ما 

توصل إليه العقل البشري 
يف إطار التقنيات العاملية 
واحللول املتطورة ملجابهة 

التحديات األمنية، ال 
سيما الرقمية، باإلضافة 

إلى أحدث االبتكارات 
اخلاصة بقطاعات 

األعمال والشركات.

  ضمان اندماج األنظمة 
وتكاملها مع «التقليدية» 

األقدم

 توسيع االستثمار في 
األمن السيبراني أبرز 

التحديات

 التطور التكنولوجي
قال اللواء الركن الدكتور مهندس مبارك سعيد غافان اجلابري: «على الرغم من أن تبني 

هذه األنظمة مازالت جتابهه العديد من التحديات سواء كانت تقنية، أو تشغيلية، 
أو حتى مجتمعية، إال أن وجودنا اليوم يف دولة اإلمارات هو مبثابة تأكيد للعالم 

على املكانة الرائدة التي نتمتع بها على صعيد تطوير وتطبيق وتبني هذه األنظمة، 
واملساهمة بالتالي يف نضوج مؤسساتنا وأعمالنا، وتعزيز قيمة احلياة لدى اإلنسان».

وأشار اجلابري إلى أن التطور التكنولوجي لهذه األنظمة على رأس  التحديات، 
حيث يتواصل العمل على تطوير التكنولوجيا بشكل متسارع، إال أن ضمان اندماج 

هذه األنظمة وتكاملها مع األنظمة التقليدية األقدم نسبيًا مازال بحاجة إلى عمٍل 
متواصل لضمان املوائمة الكاملة واحلصول على النتائج املرجوة من الهدف املنشود من 

تطبيق هذه األنظمة يف مجال أو قطاع محدد. ويف الوقت ذاته، فإنه يف حال استبدال 
األنظمة واألجهزة القدمية باألنظمة غير املأهولة، فإن التحدي يكمن يف تأقلم الفرق 

املستخدمة لهذه األنظمة وبخاصة يف القطاعات الدفاعية واألمنية، كونها تقدم 
مفاهيم تشغيلية جديدة تتطلب السرعة يف التكيف واملواءمة معها مع هامش خطأ ال 

يذكر أو دون وقوع حوادث وأخطاء تشككك بقدرات هذه األنظمة وفاعليتها.
وذكر اجلابري حتديًا آخر ومهمًا للغاية أال وهو األمن السيبراني أو ما يعرف بالرقمي، 

الذي يتوجب العمل عليه واالستثمار فيه بشكل واسع وعلى مستويات سيادية لضمان 
حماية هذه األنظمة من املخاطر اإللكترونية أو تهديدات االختراق.

وقال «يتوجب أن جنري مراجعة شاملة يف آليات توظيف وتطبيقات األنظمة غير 
املأهولة، لضمان تبني التقنيات املناسبة، وإيجاد حٍل للتحديات واملعوقات التي تظهر 
على السطح خالل مراحل متقدمة من التطبيق. هذه املراجعة تتطلب تضافر اجلهود 
الدولية بني املصنعني واملبتكرين واملستخدمني النهائيني، لبناء منظومة فاعلة قادرة 

على لعب دور حيوي يف حياة البشر ورفاهيتهم، ودور آخر استراتيجي يف تطور الدولة 
واحلكومات ومنظوماتها االقتصادية والصناعية والدفاعية على حد سواء». إلى ذلك، 
أكد ديفيد ألكسندر، رئيس وحده أنظمة الطائرات يف شركة جنرال أتوميكس ألنظمة 
الطيران، يف كلمته خالل املؤمتر، أنه دون البيانات الضخمة، ال يوجد ذكاء اصطناعي، 

وتتطلب البيانات الضخمة احلوسبة السحابية أو حلول الوقت الفعلي، وأن ثقة البشرية 
يف اآلالت تأتي بتوفيرها لإلحصائيات والبيانات والنتائج.
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المجتمعات اإلنسانية».
اإلمــارات  دولة  حرص  معاليه  وأكد 
األنظمة  إلنتاج  قدراتها  تطوير  على 
دون  مــن  والــطــائــرات  المأهولة  غير 
ــهــا الــدفــاعــيــة،  طــيــار لــتــعــزيــز قــدرات
كما  الوطني.  اقتصادها  نمو  ودعــم 
هذه  بتصدير  خاصا  اهتماماً  تولي 
الصديقة  الـــدول  إلـــى  التكنولوجيا 
تعزيز  فــي  جهودها  لدعم  والحليفة 
والدولي.  اإلقليمي  واالستقرار  األمن 
وتـــحـــرص أيـــضـــاً عــلــى الــتــعــاون مع 
شركائها، في مجال البحث والتطوير. 
اإلمــارات  ــة  دول تفخر  الصدد  وبهذا 
ـــدج»  «إي شــركــة  مجموعة  بمنتجات 
كأكبر مجموعة للتكنولوجيا المتقدمة 
الموردين  أكبر  وكأحد  المنطقة،  في 
لكونها  باإلضافة  عالمياً،  لألسلحة 

لـ«يومكس»  االستراتيجي  الــشــريــك 
و«سيمتكس» 2022.

وذكر معاليه نجاح الجهود الصناعية 
لتطوير  الحلول  ابتكار  فــي  بــالــدولــة 
من  للطائرات  مضادة  دفاعية  أنظمة 
الممكنة  التكاليف  بأقل  طيار  دون 
الجوي من االختراق،  المجال  لحماية 
وتتبع  رصــد  على  قــادرة  تكون  بحيث 

دون  مــن  ــرات  ــطــائ ال أنــــواع  مختلف 
بالهجوم  قيامها  قبل  وتدميرها  طيار 
على أهدافها. ولهذا ال بد من تكثيف 
بتطوير  واالستمرار  المشتركة  جهودنا 
لحماية  الدفاعية  األنظمة  هــذه  مثل 
األمن الوطني وترسيخ السلم االستقرار 
في دولنا، وحماية حياة أفراد مجتمعاتنا 

مؤسساتنا.

سلطان  عمر  معالي  االفتتاح  حضر 
العلماء وزير الدولة للذكاء االصطناعي 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقتصاد 
وزيرة  ديــدي،  ماريا  ومعالي  بعد،  عن 
الـــدفـــاع فــي جــمــهــوريــة الــمــالــديــف، 
سانتوس،  دوس  إرنستو  جواو  ومعالي 
وزير الدفاع األنغولي، وصاحب السمو 
بندر  بن  تركي  الركن  الفريق  الملكي 
القوات  قائد  آل سعود  عبدالعزيز  بن 
ومعالي  السعودية،  الملكية  الجوية 
ــمــرر،  الــمــهــنــدس عــويــضــة مــرشــد ال
رئــيــس دائــــرة الــطــاقــة فــي أبــوظــبــي، 
سعيد  مبارك  الدكتور  الركن  واللواء 
العليا  اللجنة  رئيس  الجابري،  غافان 
«يومكس»  ومؤتمر  لمعرضي  المنظمة 
مطر  وحميد   ،2022 و«سيمتكس» 
الرئيس  المنتدب  العضو  الظاهري، 

الوطنية  أبــوظــبــي  لشركة  التنفيذي 
لـــلـــمـــعـــارض «أدنـــــيـــــك» ومــجــمــوعــة 
وشخصيات  لــهــا،  التابعة  الــشــركــات 
الدولية  الــوفــود  من  المستوى  رفيعة 
جانب  إلــى  المؤتمر.  فــي  المشاركة 
والمسؤولين  الفكر  قادة  من  مجموعة 
ــن  ــي ــي ــم ــادي ــوى واألك ــمــســت ــي ال ــع ــي رف
العالم،  دول  مختلف  مــن  الباحثين 

وأكثر من 2000 خبير ومختص بشكل 
حضوري وافتراضي.

ــي مــحــمــد بـــن أحــمــد  ــال وقـــــال مــع
ـــحـــدث  ال هــــــذا  «إن  الـــــــبـــــــواردي: 
ــصــة عــلــمــيــة،  ــن ـــجـــي، م ـــي ـــرات االســـت
والكفاءات  للخبرات  جامعة  وعملية 
تطوير  فــي  تساهم  والمتخصصين 
رسالتنا  وإيصال  الوطنية،  الــقــدرات 

قادرة  اإلمــارات  دولــة  بأن  العالم  إلى 
المختلفة،  التحديات  مجابهة  على 
ــرائــدة  ــكــون فــي مــصــاف الــــدول ال وت

المتقدمة».
من  كبير  جــانــب  «يــكــمــن  وأضــــاف 
من  الـــطـــائـــرات  أن  فـــي  الـــخـــطـــورة 
تفضله  ســالحــاً  أصبحت  طيار  دون 
النخفاض  نظراً  اإلرهابية  الجماعات 

وفعاليتها  وكفاءتها  إنتاجها  تكلفة 
خصوصاً  عليها،  الحصول  وسهولة 
إذا ما وجدت أنظمة ودول ترعاها. إذ 
يمكن أن تقوم الطائرات من دون طيار 
ببعض األدوار التي تقوم بها الطائرات 
المقاتلة التقليدية، مثل مهام المراقبة، 
واالستطالع والهجمات الجوية، ولهذا 
مفاهيم  في  تؤثر  استخداماتها  بدأت 
والــدفــاع  الجوية  العمليات  وعقيدة 

الجوي».
المأهولة،  غير  «فاألنظمة  وتــابــع 
بــاتــت  طــيــار  دون  مـــن  ـــطـــائـــرات  وال
الحقيقية  التكنولوجية  للثورة  عنواناً 
المستقبل  تضع  التي  المسبوقة  غير 
الثورة  لنجاح  وانعكاساً  أيدينا،  بين 
الذكاء  وتكنولوجيا  الرابعة  الصناعية 
اعتبارها  يمكن  كما  االصــطــنــاعــي. 

ــرت الكثير  الــتــي غــيَّ مــن االبــتــكــارات 
بتوفيرها  والممارسات  المفاهيم  من 
وفي  للبشرية،  كثيرة  وفــوائــد  فرصاً 
ركيزة  تعتبر  فإنها  ــــارات،  اإلم دولـــة 
قيادتنا  ـــة  رؤي تحقيق  فــي  أســاســيــة 
الرشيدة المتمثلة في مبادئ الخمسين 
ــاء االقــتــصــاد  ــن ــي تــرتــكــز عــلــى ب ــت ال
ــمــواً فــي الــعــالــم،  األفــضــل واألكــثــر ن
والمكانة  اإليجابية،  السمعة  وترسيخ 
من  ولكنها  اإلمــارات.  لدولة  العالمية 
ـــزال تــنــطــوي على  جــانــب آخـــر، مــا ت
ما  مسبوقة،  غير  وتحديات  مخاطر 
مناسبة  إجــراءات  اتخاذ  علينا  يوجب 
لــمــواكــبــة تــلــك الــمــتــغــيــرات، بــمــا في 
لتنظيم  والضوابط  القوانين  ذلك سن 
الــذي  األمــثــل  بالشكل  استخداماتها 
في  والسلم  واالستقرار  األمــن  يخدم 

برعاية محمد بن زايد

انطـــالق أعمـــال مؤتمر 

«األنظمة غير املأهولة 

2022» فــــي أبوظبــــي

الحدث الوحيد المتخصص في القطاع على مستوى منطقة الشرق األوسط

البواردي: اإلمارات قادرة على مجابهة 
التحديات وتقف في مصاف الدول الرائدة 

المتقدمة

 منع استخدام الطـــــائرات من دون طيـار 
في تهديد أمن المدنييــــــن وتدميــــــــــر 
المؤسســــــــــــات االقتصاديــــــــــة ضرورة

محمد الكويتي: 

«يومكس» و«سيمتكس» يعكسان ريادة الدولة

أبوظبي (وام)

ــور مــحــمــد الــكــويــتــي  ــت ــدك ـــد ال أك
لحكومة  السيبراني  األمن  رئيس 
انـــطـــالق  أن  اإلمـــــــــارات  دولــــــة 
غير  «األنــظــمــة  مؤتمر  فعاليات 
الــمــصــاحــب   «2022 ــة  ــمــأهــول ال
و«سيمتكس»  «يومكس»  لمعرضي 
ــحــدث  ال ــة  مــكــان يــعــكــس   2022
ودوره  ــاً  ــمــي عــال ــجــي  ــي ــرات االســت
مستقبل  ــاغــة  صــي فـــي  ـــد  ـــرائ ال
المأهولة  غير  األنظمة  قطاعات 
والحلول  االصــطــنــاعــي  ــاء  ــذك وال
التحديات  لمواجهة  الــمــتــطــورة 

العالمية.  األمنية 
وقال إنه بفضل رؤى وتوجيهات 
قطاعات  تشهد  الرشيدة  القيادة 
المأهولة والمحاكاة  األنظمة غير 
ــي دولـــة اإلمــــارات  ــب ف ــدري ــت وال
بمــا  مستمــراً  ـــــوراً  وتــطـــ نــمــواً 
عالميــاً  الــدولــة  ريــــــــادة  يـرسخ 
عبر  المهم  الــقــطــاع  هــذا  فــي 

المستقبليــة  التقنيــات  توظيف 
وحماية  تعزيز  فــي  تسهــم  التي 
ــة  ـــ ـــ ــيــجــي ــرات الـــقـــطـــاعـــات االســت
ــرة  ـــ ــــع مــســيـــ والـــحـــيـــــــويـــة ودفـــــ
وتحقيـق  الرقمـي  االقتصــادي 
وتحصيـن  وحمـــاية  االستقـرار 

الفضــــائية.  حدودنــا 
ــــــن  وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس األم
الــحــدث  انــعــقــاد  الــســيــبــرانــي أن 
االســتــراتــيــجــي بــمــشــاركــة دولــيــة 
الراهنة  الظروف  ظل  في  واسعة 
ــشــهــدهــا الـــعـــالـــم جـــراء  الـــتـــي ي
الثقة  يعكس  «كوفيد19»  جائحة 
ــيــة فــي قــــدرات اإلمــــارات  الــدول
ــهــا فـــي تــنــظــيــم كــبــرى  ــات وإمــكــان
المتخصصة  العالمية  األحـــداث 
المتقدمة  التكنولوجيا  قطاع  في 
يعزز  ما  الدفاعية،  والصناعات 
غير  األنظمة  صناعات  مستقبل 
والتدريب  والمحاكاة  المأهولة 
الــذكــاء  تقنيات  عــلــى  المعتمدة 

والروبوتات.  االصطناعي 

محمد البواردي يلقي كلمته

محمد البواردي خالل عزف النشيد الوطني بحضور كبار الضباط

 من أعمال المؤتمر

جانب من جلسات المؤتمر

محمد البواردي خالل المؤتمر بحضور كبار الضباط (تصوير: وليد أبو حمزة)

اإلمارات توظف 
«األنظمة» لتحقيق رؤية 
القيادة وبناء االقتصاد 

األفضل في العالم

فرصة للتشاور ومراجعة 
آليات توظيف األنظمة 

غير المأهولة

ندرك أهمية استخدام 
«األنظمة» ودورها في 

حماية دولنا وخدمة 
مجتمعاتنا

اإلمارات في صدارة 
االتجاهات التكنولوجية 

والتنموية الرئيسة

البواردي

مبارك الجابري

عمر العلماء

 أحمد بالهول الفالسي

منى الحمودي (أبوظبي) 

برعاية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، انطلقت في أبوظبي، 

أمس، أعمال الدورة الخامسة من 

مؤتمر «األنظمة غير المأهولة 

2022» الذي ينعقد قبيل انطالق 

معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 

2022 تحت شعار: «أنظمة ذاتية بال 

حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة».

وأكد معالي محمد بن أحمد 

البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، 

في كلمته االفتتاحية، أن انعقاد 

هذا الحدث االستراتيجي وتخصصه 

في األنظمة غير المأهولة سواء 

من الطائرات من دون طيار أو 

الروبوتات ومكوناتها، يضعه على 

قائمة أبرز الفعاليات، ويعزز حضوره 

اإلقليمي لكونه الحدث الوحيد 

المتخصص في هذا القطاع على 

مستوى منطقة الشرق األوسط. 

وقال: «إلى جانب ذلك، يأتي تنظيم 

هذا المؤتمر رغم التحديات 

العالمية والظروف االستثنائية 

على مستوى المنطقة، ليسلط 

الضوء على القدرات والممكنات 

التي تتمتع بها دولة اإلمارات، 

ويبرز دورها المحوري في 

تعزيز أمن واستقرار المنطقة، 

وجهودها للمضي قدمًا في 

تطوير منظومتها التكنولوجية 

المتقدمة لبناء قوة الردع، وقطاع 

أمني ودفاعي يحقق الطمأنينة 

والسلم».

تحقيق السالم واألمن
قال معالي محمد بن أحمد البواردي: «أدعوكم للعمل معا لتطوير تكنولوجيا 

األنظمة غير املأهولة خلدمة البشرية وحماية املدنيني، فعلينا أن نتحد ملنع 
استخدام الطائرات من دون طيار يف تهديد أمن املدنيني وتدمير املؤسسات 

االقتصادية. 
وال بد أن نكثف جهودنا حلماية الشرعية الدولية ولتحقيق السالم واألمن 

الدوليني، والعمل معًا ملواصلة عجلة التقدم واالزدهار ألجيالنا القادمة وبناء 
عالم أكثر أمنًا وإشراقًا. 

كما علينا أن نرتقي بقدراتنا اإلبداعية ملجابهة التحديات، وتطوير تعامل 
البشر مع اآلالت الذكية بثقة ووعي، واتخاذ القرارات الصحيحة يف هذا 

العصر الالمأهول».

 الروبوتات والطائرات من 
دون طيار عنوان الثورة 
التكنولوجية الحقيقية

ابتكار الحلول لتطوير 
أنظمة دفاعية مضادة 

للطائرات من دون طيار 
بأقل التكاليف 

 2000 
خبير ومختص 

شاركوا بشكل حضوري 
وافتراضي

 استمرار النمو 
والتطــور يـرسخ 
مكانة الدولة 

عالميـــــــــًا

أبوظبي (االتحاد)

الظاهري  مطر  حميد  قــال 
والرئيس  المنتدب  العضو 
أبوظبي  لــشــركــة  التنفيذي 
«أدنيك»  للمعارض  الوطنية 
التابعة  الشركات  ومجموعة 
لها: «شهدنا انطالق فعاليات 
ــــــذي تــنــظــمــه  الـــمـــؤتـــمـــر ال
وزارة  مع  وبالتعاون  (أدنيك) 
الــدفــاع في دولــة اإلمـــارات، 
الخبراء  مــن  نخبة  وحــضــور 
وقادة  األكاديميين  والباحثين 
الــفــكــر الــعــالــمــيــيــن لــتــبــادل 
فــي قطاع  الــنــظــر،  وجــهــات 
ــظــمــة غــيــر الــمــأهــولــة.  األن
تعزيز  فــي  الــحــدث  ويــســهــم 
كوجهة  اإلمارات  دولة  مكانة 
الستضافة  متميزة  عالمية 
المتخصصة  الــمــؤتــمــرات 
بــاألنــظــمــة غــيــر الــمــأهــولــة 
والتدريب».  المحاكاة  ونظم 

هذه  تنظيم  «يأتي  وأضــاف: 
استراتيجية  وفق  الفعاليات 
ــــك الــــرامــــيــــة لــدعــم  ــــي أدن
القطاعات الحيوية والواعدة 
الشركات  تنافسية  وتعزيز 
الصعيدين  عــلــى  الــوطــنــيــة 
باإلضافة  والدولي،  المحلي 
المعرفة  وتــوطــيــن  نقل  ــى  إل

الدولة». في  المتقدمة 

حميد الظاهري:

توطني املعرفة املتقدمة 

اإلمارات وجهة 
عالمية الستضافة 

المؤتمرات 

حميد الظاهري

وزير  العلماء  سلطان  عمر  معالي  قــال 
واالقتصاد  االصطناعي  للذكاء  الدولة 
في  بُعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
الجلسة  افتتاح  في  ألقاها  التي  كلمته 
أكثر  اليوم  «نــدرك  المؤتمر:  من  األولــى 
دولنا  حماية  أهمية  وقت مضى  أي  من 
في  التقنيات  اســتــخــدام  ضــمــان  عــبــر 
خدمة، وحماية مجتمعاتنا، وعند النظر 
إلى األنظمة غير المأهولة، فهناك الكثير 
من األسباب التي قد يبني عليها القادة 
وصناع القرار توجهاتهم في استخدامها 
تقنياتها  نــشــر  تــطــويــر  عــلــى  ــعــمــل  وال
فرص  خلق  في  تساهم  فهي  المتنوعة، 
الــحــروب  فــي  المدنيين  لحماية  كثيرة 

والمعارك».
لديها  األنظمة  «هذه  معاليه:  وأضاف 
موحد  بشكل  العمل  على  مثالية  قــدرة 
ومتناسق بطرق قد ال يستطيع اإلنسان 
لديها  ليس  فالخوارزميات  بها،  القيام 
يصيبها  وال  وخوفنا،  مشاعرنا،  نفس 
التعب فهي تعمل على مدار الساعة طوال 
العام وتنفذ األوامر الواردة إليها، وتتفوق 
مع  دمجها  عند  التقليدية  األنظمة  على 

تقنيات الذكاء االصطناعي، وهذه المزايا 
تحقيق  على  قدرة  أكثر  تجعلنا  مجتمعة 
التي  االستراتيجيات  واعتماد  األهداف، 
من  مجتمعاتنا  لحماية  جــهــودنــا  تــعــزز 

الهجمات وخالل الحروب والمعارك».
ــمــاء: «رغــــم إيــجــابــيــات  ــعــل  وتـــابـــع ال
األنظمة، إال أنه يترتب عليها في المقابل 
من  نوعاً  تخلق  قد  عدة  تحديات  أيضاً 
التطرف، كونها تحفز على التصعيد أثناء 
المعارك، خصوصاً عند دمجها بتقنيات 
ــا يخلق  الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، وهـــو م
رغبة في المضي بقوة نحو األمــام دون 
االعتبار.  بعين  االحتماالت  جميع  أخذ 
وفضًال عن ذلك باتت تكلفة امتالك هذه 
وهو  الحالي،  الوقت  في  أقــل  التقنيات 
التي  اإلرهابية  للجماعات  يتيح  قد  ما 
واستخدامها  امتالكها  دولنا،  أمن  تهدد 

لترويع المدنيين وزعزعة أمن مجتمعاتنا، 
األنظمة  هــذه  في  عيوب  وجــود  وكذلك 
تتمثل في استخدامها بيانات تاريخية ال 
التي  االستشرافية  والتوجهات  تتماشى 
تعتمدها الكثير من الدول في التخطيط 

للمستقبل».
بالهول  أحــمــد  الــدكــتــور  معالي  وأكـــد 
األعمال  لريادة  الدولة  وزيــر  الفالسي، 
في  كلمته  خــالل  الصغيرة،  والمشاريع 
الطلب  زيادة  وسيمتكس  يومكس  مؤتمر 
الذكاء  مثل  المتخصصة  التقنيات  على 
والطباعة  والـــروبـــوتـــات  االصــطــنــاعــي 
ثالثية األبعاد لألشياء والحوسبة الكمية، 
والتي تطورت وغيرت من الطريقة التي 
نعيش بها وأعادت هيكلة قطاع األعمال. 
في  الصناعات  بعض  «ستصبح  وقـــال: 
الزمن،  عليها  عفا  وقــد  المطاف  نهاية 

ستظهر  بينما  قبلها،  منها  العديد  مثل 
رواد  اقتصادات  وتنمو  صناعات جديدة 

األعمال».
دولة  إن  بالقول  فخورون  «نحن  وقال: 
االتجاهات  جميع  رأس  على  اإلمـــارات 
في  الرئيسية  والتنموية  التكنولوجية 
لهذا  تأسيسها  ومنذ  األخيرة،  السنوات 
األمــــر، فـــإن ذلـــك جـــاء بــرؤيــة واضحة 
وبــرامــج  مـــبـــادرات  لتطوير  للمستقبل 

استراتيجية طموحة لدعم االبتكار».
مهندس  الدكتور  الركن  اللواء  وقــال   
الوكيل  الجابري،  غافان  سعيد  مبارك 
المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية 
العليا  اللجنة  رئيس  الدفاع،  وزارة  في  
وسيمتكس  يومكس  لمعرضي  المنظمة 
لهما:  الــمــصــاحــب  ــمــر  ــمــؤت وال  2022
جزءاً  المأهولة  غير  األنظمة  «أصبحت 
نعتمد  إذ  اليومية،  حياتنا  من  أساسياً 
من  الــعــديــد  فــي  مستمر  بشكٍل  عليها 
أن  في  نجحت  التي  الحيوية  المجاالت 
تحل محل اإلنسان، وبخاصة في تغطية 
تلك المهام التي قد تتسم بقدر عاٍل من 

الخطورة والتعقيد».

التقنية الحديثة غيرت وجه الحياة وأعادت هيكلة قطاع األعمال

منصة عالمية

أشار الدكتور محمد 
الكويتي إلى أن املعرضني 
واملؤمتر املصاحب تشكل 

منصة عاملية جتمع 
اخلبراء واملبتكرين 

واملوهوبني وصناع 
القرار من حول العالم 
الستعراض أحدث ما 

توصل إليه العقل البشري 
يف إطار التقنيات العاملية 
واحللول املتطورة ملجابهة 

التحديات األمنية، ال 
سيما الرقمية، باإلضافة 

إلى أحدث االبتكارات 
اخلاصة بقطاعات 

األعمال والشركات.

  ضمان اندماج األنظمة 
وتكاملها مع «التقليدية» 

األقدم

 توسيع االستثمار في 
األمن السيبراني أبرز 

التحديات

 التطور التكنولوجي
قال اللواء الركن الدكتور مهندس مبارك سعيد غافان اجلابري: «على الرغم من أن تبني 

هذه األنظمة مازالت جتابهه العديد من التحديات سواء كانت تقنية، أو تشغيلية، 
أو حتى مجتمعية، إال أن وجودنا اليوم يف دولة اإلمارات هو مبثابة تأكيد للعالم 

على املكانة الرائدة التي نتمتع بها على صعيد تطوير وتطبيق وتبني هذه األنظمة، 
واملساهمة بالتالي يف نضوج مؤسساتنا وأعمالنا، وتعزيز قيمة احلياة لدى اإلنسان».

وأشار اجلابري إلى أن التطور التكنولوجي لهذه األنظمة على رأس  التحديات، 
حيث يتواصل العمل على تطوير التكنولوجيا بشكل متسارع، إال أن ضمان اندماج 

هذه األنظمة وتكاملها مع األنظمة التقليدية األقدم نسبيًا مازال بحاجة إلى عمٍل 
متواصل لضمان املوائمة الكاملة واحلصول على النتائج املرجوة من الهدف املنشود من 

تطبيق هذه األنظمة يف مجال أو قطاع محدد. ويف الوقت ذاته، فإنه يف حال استبدال 
األنظمة واألجهزة القدمية باألنظمة غير املأهولة، فإن التحدي يكمن يف تأقلم الفرق 

املستخدمة لهذه األنظمة وبخاصة يف القطاعات الدفاعية واألمنية، كونها تقدم 
مفاهيم تشغيلية جديدة تتطلب السرعة يف التكيف واملواءمة معها مع هامش خطأ ال 

يذكر أو دون وقوع حوادث وأخطاء تشككك بقدرات هذه األنظمة وفاعليتها.
وذكر اجلابري حتديًا آخر ومهمًا للغاية أال وهو األمن السيبراني أو ما يعرف بالرقمي، 

الذي يتوجب العمل عليه واالستثمار فيه بشكل واسع وعلى مستويات سيادية لضمان 
حماية هذه األنظمة من املخاطر اإللكترونية أو تهديدات االختراق.

وقال «يتوجب أن جنري مراجعة شاملة يف آليات توظيف وتطبيقات األنظمة غير 
املأهولة، لضمان تبني التقنيات املناسبة، وإيجاد حٍل للتحديات واملعوقات التي تظهر 
على السطح خالل مراحل متقدمة من التطبيق. هذه املراجعة تتطلب تضافر اجلهود 
الدولية بني املصنعني واملبتكرين واملستخدمني النهائيني، لبناء منظومة فاعلة قادرة 

على لعب دور حيوي يف حياة البشر ورفاهيتهم، ودور آخر استراتيجي يف تطور الدولة 
واحلكومات ومنظوماتها االقتصادية والصناعية والدفاعية على حد سواء». إلى ذلك، 
أكد ديفيد ألكسندر، رئيس وحده أنظمة الطائرات يف شركة جنرال أتوميكس ألنظمة 
الطيران، يف كلمته خالل املؤمتر، أنه دون البيانات الضخمة، ال يوجد ذكاء اصطناعي، 

وتتطلب البيانات الضخمة احلوسبة السحابية أو حلول الوقت الفعلي، وأن ثقة البشرية 
يف اآلالت تأتي بتوفيرها لإلحصائيات والبيانات والنتائج.



واآلالت  البشر  بين  الوثيق  االرتباط 
المستقلة والحلول القائمة على الذكاء 
االصطناعي إذا ما تم تنفيذه بنجاح 
يشغل  الذي  اإلنسان  دور  تغيير  إلى 
وظائف تشغيلية مثل الطيارين، حيث 
سيسمح لهم بالتحكم في آالت متعددة 
في وقت واحد والتركيز على تخطيط 
مهمة أوسع نطاقاً بعد تفويض أعمال 
االصطناعي.   ال��ذك��اء  إل��ى  الطيران 
وت��ن��اول��ت ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة ط��رق 
الذي  واآلالت،  البشر  بين  االرتباط 
التقنيات  من  سلسلة  تطوير  يتطلب 
تحدد  التي  والخصائص  وال��ق��درات 
مستقبل التعاون بين اإلنسان واآللة، 
إلى  الحاجة  على  الضوء  يسلط  ما 
واجهات جديدة تقلل العبء الجسدي 
البشريين  المشغلين  على  والمعرفي 
أثناء قيامهم بإدارة العمليات وتجميع 
مأهولة  غير  متعددة  أنظمة  نتائج 
في وقت واح��د، كما سيكون هنالك 

قد  حيث  للتوظيف،  ج��دي��د  معيار 
في  وال��ق��وة  البدنية  المهارة  تصبح 
عصر التعاون بين اإلنسان واآللة أقل 
مثل  المعرفية،  المهارات  من  أهمية 
تقييم المعلومات وتجميعها وتحديد 

أولويات المهام واتخاذ القرارات. 
أن  الجلسة  في  المتحدثون  وأك��د 
األولوية القصوى للجيوش والجهات 
األمنية، التي تسعى إلى االستفادة من 
التعاون بين اإلنسان واآللة، تتمثل في 
ثنائي  وتفاهم  ثقة  بناء  إلى  الحاجة 
القائمة  والحلول  البشر  بين  االتجاه 
أن  ويجب  الذكاء االصطناعي.  على 
الدقيق  بالفهم  الحلول  تلك  تتميز 
معه،  تتعاون  الذي  لإلنسان  والدائم 
استنباط  على  القدرة  ذلك  في  بما 
ح��ال��ت��ه ال��ج��س��دي��ة، وال��م��ع��رف��ي��ة، 

والعاطفية، والفسيولوجية. 
وأشار المتحدثون إلى أن بناء ثقة 
اإلنسان بالحلول القائمة على الذكاء 
االصطناعي يمثل مسألة أكثر أهمية 
بد  إذ ال  ل��إلن��س��ان،  اآلل���ة  م��ن فهم 
الحلول  تلك  بقدرة  يثق  أن  لإلنسان 
على إدراك المواقف مثله تماماً، وأن 
توصياتها والنتائج التي تتوصل إليها 
أهمية  يضفي  ما  ومفيدة،  صحيحة 
خاصة على التدرب على تلك الحلول 
المشغل  أن  للتأكد من  وإيجاد طرق 
وتتبع،  تفسير  يستطيع  ال��ب��ش��ري 
حيث  الحلول،  تلك  فهم،  وبالتالي 
اتخاذ  مسؤولية  عاتقه  على  سيقع 
قرارات حاسمة بناًء على المعلومات 

المقدمة منها.
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على  العالمي  الطلب  تنامي  يأتي 
األن��ظ��م��ة غ��ي��ر ال��م��أه��ول��ة ب��ع��د ب��روز 
كفاءتها، إلى جانب إدراك مدى أهمية 
القيادة  أنظمة  السيما  األنظمة،  تلك 
التشغيل  بيئة  مع  التعامل  في  الذاتية 
الناشئة التي تركز على العمليات متعددة 
المستمرة،  وال��م��راق��ب��ة  ال��م��ج��االت، 
والمرونة للقيام بمهام متعددة، والتعاون 
على  وال��ق��درة  واآلالت،  اإلن��س��ان  بين 
عليها،  المتنازع  البيئات  وسط  العمل 
والحاجة  االصطناعي،  الذكاء  ودم��ج 

إلى اتخاذ قرارات بسرعة أكبر. 
وتطرقت الجلسة إلى الدور المحوري 
المشهد  في  التكنولوجيا  تؤديه  ال��ذي 
المتغير لألنظمة غير المأهولة، حيث 
تساهم أنظمة القيادة الذاتية، واألجهزة 
المنصات  ح��ج��م  وتصغير  ال��ذك��ي��ة، 
الحديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال���ح���م���والت، 
لحصاد وتخزين الطاقة وأنظمة الدفع، 
والهندسة والتصميم الرقميين، وعلوم 
المواد في تعزيز أهمية هذه األنظمة 
على  ال��ق��ادرة  المهام  ن��ط��اق  وتوسيع 
إلى  الطلب  ازدي���اد  ويمتد  تنفيذها. 
نتيجة  األنظمة  وف��ئ��ات  أن���واع  جميع 
المبتكرة  للتصاميم  المتزايد  التنوع 
واألنظمة التي يجري تطويرها ونشرها، 
وعالية  الضخمة  األنظمة  م��ن  ب���دءاً 
إلى  وص��والً  التكلفة،  وباهظة  القيمة 
الطائرات المسّيرة »الدرون« والمفاهيم 
واإلمكانات الناشئة، مثل األنظمة غير 
المأهولة منخفضة التكلفة والتي تتولى 
األنظمة  عن  فضاًل  التحميل،  مهمات 

يد  من  إطالقها  يمكن  التي  الصغيرة 
اإلنسان.

تميز  بالجلسة  المتحدثون  وناقش 
مشهد األنظمة غير المأهولة الجديد 
بالنتائج غير المباشرة للطلب المتزايد، 
أي االرتفاع الكبير في عدد موردي تلك 
الدول  ينظر مزيد من  األنظمة، حيث 
إمكاناتها  لبناء  كوسيلة  تطويرها  إلى 
قطاع  في  االستراتيجية  األهمية  ذات 
الدفاع المحلي، ونشر تلك األنظمة في 
جميع مراحل القنوات التجارية، وكذلك 
كل  أدى  حيث  الدفاعية،  ال��ص��ادرات 
ذلك إلى حدوث تغييرات مهمة يصعب 
توقع مسارها في قطاع األنظمة غير 
جديدة  ضغوطاً  يضع  مما  المأهولة، 
الدفاع  ع��ن  المسؤولة  الجهات  على 
واألمن، إلى جانب الصناعة والجهات 
األكاديمية في إطار سعيها إلى مواكبة 
وتيرة التغيير في اإلمكانات والمفاهيم 
هذه  من  االستفادة  لكيفية  التشغيلية 

اإلمكانات. 
الطلب  توجهات  الجلسة  وتناولت 
وتناقش  المأهولة،  غير  األنظمة  على 
م��ؤش��رات ذل��ك المشهد ال��ج��دي��د، ال 
والحالية  السابقة  التغييرات  سيما 
حول  لمحة  ق��دم��ت  كما  والمتوقعة. 
الجهات  فيها  تفكر  ال��ت��ي  الكيفية 
المسؤولة عن الدفاع واألمن في جميع 
أنحاء العالم في استخدام األنظمة غير 

المأهولة.
وشارك في الجلسة الدكتورة نجوى 
مركز  ف��ي  الباحثين  كبير  األع����رج، 
االبتكار  لمعهد  التابع  التشفير  بحوث 

التكنولوجي، وحسن الحوسني، الرئيس 
وش���اؤول  ب��ي��ان��ات،  لشركة  التنفيذي 
ش��اح��ار، خبير ف��ي م��ج��ال ال��ط��ي��ران 
وال���دف���اع وم��ت��خ��ص��ص ف��ي األن��ظ��م��ة 
واإلدارة  المأهولة  وغ��ي��ر  المستقلة 
االستراتيجية في إسرائيل، تيم ويليامز 
مستشار متخصص في شركة إيرباص 
وال��ط��ائ��رات  البحرية  هييليكوبترز- 
البروفيسور  المأهولة،  غير  العمودية 
الباحثين في مركز  دب��اح كبير  م��روان 
الذكاء االصطناعي وأنظمة االتصاالت 

في معهد االبتكار التكنولوجي.
وتطرقت الجلسة الثانية من المؤتمر 

وال��ت��ي أت���ت ب��ع��ن��وان »ت��س��ه��ي��ل الثقة 
واآللة  اإلنسان  بين  التعاون  واإلدراك: 
األنظمة  عصر  في  ال��ق��رارات  واتخاذ 
اإلنسان  بين  للتعاون  المأهولة«،  غير 
واآللة باعتباره من األمور الجوهرية في 
الناشئة  والمفاهيم  النزاعات  مستقبل 
بين  التكامل  ي���ؤدي  حيث  للعمليات، 
الطائرات  أنظمة  مثل  الذكية،  اآلالت 
وعمل  القيادة،  وذاتية  المأهولة  غير 
إنجاز  أداء  رفع  إلى  البشر  المشغلين 
المجال  ويفتح  إلى أقصى حد  المهام 
أمام مهام جديدة ال يستطيع اإلنسان 

أو اآلالت تنفيذها بمفردهم. 

واستكشفت الجلسة آفاق التعاون بين 
اإلنسان واآللة والتحديات التي تواجه 
تطبيقه، مع التركيز بشكل خاص على 
كيفية بناء الثقة وتفعيلها بين الطرفين.

الجلسة  ف��ي  ال��م��ت��ح��دث��ون  ون��اق��ش 
التعاون  أهمية االستفادة من إمكانات 
بين اإلنسان واآللة بشكل كامل ابتكار 
إلى  ت��ه��دف  ج��دي��دة  تقنيات  وتطوير 
في  يسهم  بما  التعاون،  ذل��ك  تسهيل 
أداء  وهو  اآلالت،  به  تبرع  ما  تحسين 
المهام الروتينية ومعالجة البيانات، وما 
القرارات  اتخاذ  وهو  البشر،  به  يبرع 
هذا  ي��ؤدي  حيث  التفكير،  والتحليل 

ال��ل��واء ش��ون جايني، مدير  الجلسة  ش��ارك في 
الطائرات  مكافحة  ألنظمة  المشترك  المكتب 
الصغيرة من دون طيار، ومدير إدارة قيادة الدعم في 
الجيش األميركي، والعميد الو بون بينغ، رئيس أركان 
وجيمس  سنغافورة،  جمهورية  في  الجوية  القوات 
التنفيذي  وال��رئ��ي��س  المؤسس  الشريك  ك���الف، 
للعمليات في شركة سور بيوند بالواليات المتحدة، 
ووليد بنزرتي، مدير االبتكار واألبحاث والتكنولوجيا 

في مجموعة »تاليس«.
وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر، والتي أتت 
التحديات  على  التغلب  االبتكار:  »تعزيز  بعنوان 
التي تواجه اعتماد ودمج األنظمة غير المأهولة«، 
اس��ت��خ��دام األن��ظ��م��ة غ��ي��ر ال��م��أه��ول��ة ل��ألغ��راض 
العسكرية، والذي يُعد في كثيٍر من األحيان ظاهرة 
حديثة نشأت بين 25 إلى 30 سنة الماضية، إال أن 
الواقع عكس ذلك، حيث تم توظيفها ألول مرة في 
القنابل البالونية في عام 1849، لكن مر تطورها بعد 
ذلك بمراحل عديدة، وشهد اعتمادها ودمجها الكثير 
مجموعة  إلى  وأش���اروا  والتحديات.  العقبات  من 
من األسباب التي لعبت دوراً كبيراً في تباطؤ دمج 
المؤسسية  الثقافة  نتيجة  المأهولة  غير  األنظمة 
الفعالة،  التشغيلية  المفاهيم  وان��ع��دام  الصارمة، 
والمخاوف األخالقية واألمنية، وأوجه القصور في 
التدريب، والتدابير البيروقراطية الرتيبة، وضعف 
تشاركية القطاع، وذلك رغم مساهمة التكنولوجيا 

في توفير أنظمة أكثر كفاءة.
وأشار المتحدثون في الجلسة إلى مساهمة تقنيات 
االستشعار  وأجهزة  والمعزز،  االفتراضي  الواقع 
الذكية، وشبكات الجيل الخامس، والتشفير الكمي، 
مالمح  رس��م  ف��ي  األخ���رى  والتقنيات  والحوسبة 
وكيفية  المأهولة،  األنظمة غير  إمكانات  مستقبل 

التدرب على تشغيلها والتفاعل معها.
وأكدوا أن الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة يأتيان 
القيادة  أنظمة  وتعتبر  التقنيات،  في ص��دارة هذه 

الذاتية وطائرة لويال وينجمان وأسراب األنظمة غير 
المأهولة منخفضة التكلفة أو الحاملة المدعومة 
بالذكاء االصطناعي من أهم العوامل التي تشكل 
المأهولة. كما يساهم  لطفرة األنظمة غير  دافعاً 
تحسين النطاق الترددي وقدرة المعالجة الحاسوبية 
»المعالجة  تعزيز  في  االصطناعي  الذكاء  وحلول 

وتطرق  أس��رع«.  بشكل  ال��ق��رارات  واتخاذ  الحدية 
المتحدثون، خالل الجلسة، إلى أن بروز الهندسة 
المتقدمة  التصنيع  وتقنيات  الرقميين  والتصميم 
األخ��رى، كمجاالت تقنية محورية في إطار الثورة 
في  المساهمة  يمكنها  حيث  الرابعة،  الصناعية 
تقليل الوقت الالزم لتطوير واختبار وإنتاج وتحدي 
األنظمة غير المأهولة على نطاق واسع، في وقت 
تصعب خالله اإلحاطة بجميع التقنيات ذات الصلة 
عن  المسؤولة  الجهات  تواصل  مؤكدين  وآث��اره��ا، 
العالم  أنحاء  في جميع  واألم��ن  الدفاع  مؤسسات 
تطوير هذه التقنيات الحديثة وإظهار قدراتها، ثم 
نشرها، غير أنه يتعين عليها إدراك فرص ومخاطر 
االعتماد على األنظمة غير المأهولة. واستكشفت 
الجلسة دور الثورة الصناعية الرابعة في رسم مالمح 
وتحديد  المأهولة،  غير  األنظمة  طفرة  مستقبل 
نطاق تطبيقات ومناقشة طبيعة اإلمكانات الجديدة 
والمهمة والمفاهيم وأوجه التنافس التي ستنتج عن 
هذه المنافسات القائمة على التكنولوجيا. كما بحثت 
في التحديات التقنية والقيود التشغيلية والتدابير 
واالعتبارات  التكنولوجيا  على  القائمة  المضادة 
األخالقية ودواعي السالمة التي قد تحّد من نشر 
في  الناشئة  التقنيات  الجديدة.  اإلمكانات  ه��ذه 
هذه األنظمة، سواء كانت كل تقنية على حدى أو 
مجتمعة. شارك في الجلسة جون نيكلسون جونيور، 
الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق 
مساعد  ميلورادوفيتش،  نيناد  والدكتور  األوس��ط، 
وزير الدفاع الصربي للموارد المالية، والنقيب مايكل 
تكامل  وحدة  وقائد   59 المهام  قوة  قائد  براسور، 
األنظمة غير المأهولة وتقنيات الذكاء االصطناعي، 
والبروفيسور أسامة الخطيب أستاذ علوم الحاسب 
ومدير معهد الروبوتات في جامعة »ستانفورد« في 
الواليات المتحدة األميركية، والبروفيسور الكمال 
سينيفيراتني، مدير مركز جامعة خليفة لألنظمة 

الروبوتية المستقلة في دولة اإلمارات.

جانب من الجلسة الثالثة

متحدثون في الجلسة الرابعة

منظومة الطيران غير املأهولة »أوهيرو«)من املصدر(

تكشــــف عــــــن أسراب
طائــــــراتهـــــــــا المسّيــرة

اإليـطالــية تستعــــرض مجموعة من األنظــمــة
غـــــيـــــر المــــأهــــــولة والمنصــــــــات والخــــــدمات 

ال��ث��ان��ي��ة كشريك  م��ش��ارك��ت��ه��ا  إط���ار  وف���ي 
»يومكس«،  في  للحدث  رسمي  استراتيجي 
المسّيرة،  طائراتها  أسراب  »اي��دج«  عرضت 
من   2  Hunter سلسلة  على  تعتمد  والتي 
المركبات الجوية غير المأهولة التي طورتها 
إنتاج  في  الرائدة  اإلقليمية  الشركة  هالكن، 
واألنظمة  بدقة  الموجهة  األسلحة  وت��وري��د 
ال��ج��وي��ة غ��ي��ر ال���م���أه���ول���ة. وق����د ُص��م��م��ت 
من  إطالقها  يتم  التي  المسيرة  الطائرات 
القتال،  في  الحسم  تحقيق  لضمان  األرض 
مهمة  ألداء  معين  تشكيل  وف��ق  تطير  وه��ي 
من  وباالستفادة  الخصم.  تربك  متناسقة 
تشارك  المتقدمة،  االصطناعي  الذكاء  تقنية 
الطائرات التكتيكية دون طيار المعلومات مع 
بعضها بعضاً لتتبع مواقعها النسبية والحفاظ 
عليها، ولالشتباك مع األهداف بشكل فعال. 
ويتميز سرب الطائرات دون طيار بوزن إقالع 
أقصى يبلغ 8 كجم مع مستوى عاٍل من الذكاء 
واالستجابة أثناء توجيهه نحو الهدف، والذي 
قد يشمل طائرات مقاتلة معادية على مدرج 
قادمة  قافلة  أو  قاعدة عسكرية،  المطار في 

من مدرعات العدو، على سبيل المثال.
للعمل  ط��ي��ار  دون  ال��ط��ائ��رات  تجهيز  وت��م 
ب��س��رع��ات ت��دع��م ن��ج��اح ال��م��ه��م��ة، م��ع نطاق 
للطيران.  عالية  تحمل  وق��درة  واس��ع  اتصال 
كما يمكن إطالق الطائرة المجنحة دون طيار 
تبلغ  بجناحين  تتميز  وهي  ث��واٍن،  في غضون 
المسافة بين أطرافهما 1.44 متر بينما يبلغ 

طولها 1.25 متر.
الطائرات  أس���راب  إض��اف��ة  على  وتعليقاً 
المتميزة  ه��ال��ك��ن  مجموعة  إل���ى  ال��م��س��ي��رة 

الرئيس  ق��ال  المأهولة،  غير  الطائرات  من 
»يؤدي  المنصوري:  سعيد  للشركة  التنفيذي 
النهوض  في  مهماً  دوراً  االصطناعي  الذكاء 
وتعتزم  أخ����رى،  وم��ج��االت  ال��دف��اع  ب��ق��ط��اع 
التطورات  طليعة  في  البقاء  وهالكن  )اي��دج( 
الحديثة التي تشكل قطاعنا والعالم ككل، من 
مستوى  يعد  إذ  اإلم��ارات.  دولة  في  قاعدتنا 
من  األس��راب  ه��ذه  توفره  ال��ذي  االستقاللية 
لنا،  بالنسبة  مهماً  إنجازاً  المسيرة  الطائرات 
البحث  استثمارات  بتسريع  ملتزمون  ونحن 
والتطوير في هذه المجاالت لتوريد المنتجات 
مجاالت  في  بسرعة  السوق  إلى  الصلة  ذات 

األنظمة المستقلة والذخائر الذكية«.
مثاالً  »يومكس«  في  »اي���دج«  جناح  ويعتبر 
مجال  في  التكنولوجية  »هالكن«  ري��ادة  على 
من  تعرضه  بما  المأهولة،  غير  ال��ط��ائ��رات 
و  25  Shadow ط���ائ���رات  م��ث��ل  م��ن��ت��ج��ات 

 Hunter 50 دون طيار، وسلسلة Shadow
اإلط��الق،  وأنابيب  المسّيرة  ال��ط��ائ��رات  م��ن 
المأهولة  غير  القتالية  ال��ج��وي��ة  والمركبة 

.REACH-S

»ايدج«

»ليوناردو« 

أبوظبي )االتحاد(

كشفت »ايدج«، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة 

للدفاع ومجاالت أخرى وأحد أهم 25 موردًا دفاعيًا على 

مستوى العالم، عن أسراب الطائرات المسيرة وأحدث 

استخداماتها في األنظمة الجوية غير المأهولة، في 

اليوم األول من معرض ومؤتمر األنظمة غير المأهولة 

)يومكس 2022(، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض )أدنيك( ويستمر حتى 23 فبراير.

أبوظبي )االتحاد(

 )B10-04 تشارك شركة ليوناردو )الجناح رقم 
للمرة الثالثة في معرض »يومكس«. 

وال��دف��اع  ال��ط��ي��ران  شركة  »ل��ي��ون��اردو«،  وتملك 
العالمية التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، مجموعة 
ذات  الطائرات  التقنية، تشمل  الحلول  واسعة من 
الدوار،  الجناح  ذات  والطائرات  الثابتة،  األجنحة 
بالمهام  التحكم  وأنظمة  االس��ت��ش��ع��ار،  وأج��ه��زة 
المأهولة،  غير  الطائرات  حركة  وإدارة  األرضية، 
الطائرات  مكافحة  وأنظمة  التدريب،  وخدمات 
المدير  رومانو،  فينتشنزو  وق��ال  طيار.  دون  من 

»تولي اإلمارات  الدولة  ليوناردو في  العام لشركة 
المنطلق،  ه��ذا  وم��ن  باالبتكار،  كبيراً  اهتماماً 
للدولة  اليومية  العمليات  لدعم  )ليوناردو(  تسعى 
ذلك  في  بما  التقنية،  الحلول  أح��دث  خ��الل  من 
البحرية.  الجوي، والمنصات  إدارة األمن، والنقل 
في  وريادتها  تميزها  )ليوناردو(  برهنت  حين  في 
يفتح  قد  وال��ذي  المأهولة،  غير  األنظمة  قطاع 

المزيد من الفرص الجديدة للتعاون المشترك«.
بحضوٍر  )ل��ي��ون��اردو(  »تتمتع  روم��ان��و:  وأض��اف 
مميٍز في اإلمارات، من خالل مكتبها في أبوظبي 

حيث  السبعينيات،  فترة  منذ  يعمل  الذي 
ت���وف���ر ال��ع��دي��د م���ن األن��ظ��م��ة 

من  أكثر  ذلك  في  بما  التقنية،  عالية  والمنصات 
وتطبيٍق  بحري،  ونظام  هليكوبتر،  طائرة   100
الفضائية،  والتقنيات  اآلمنة،  باالتصاالت  خاٍص 
وط���ائ���رات ال���ت���دري���ب، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ط��ائ��رة 
اختيار  كانت  التي   Aermacchi MB-339
ف��ري��ق االس��ت��ع��راض ال��ج��وي ال��وط��ن��ي اإلم��ارات��ي 
ال��ف��رس��ان«. وت��ع��ت��زم »ل���ي���ون���اردو«، خ���الل فترة 
المعرض، استعراض نظام الطيران غير المأهولة 
استخدام  ذي  نظام  عن  عبارة  وه��و  »أوه��ي��رو«، 
في  وعسكرية،  مدنية  مهام  أداء  يمكنه  م��زدوج 
أوق���ات ال��ي��وم ك��اف��ة، ف��وق األرض 

والبحر.

 ،Osprey ضمن معروضاتها من أنظمة الطيران املتطورة، ستقدم »ليوناردو« رادار 
وهو أول رادار يوفر إمكانات AESA متعددة املجاالت، والتي تستخدم من قبل 

12 مشغاًل دوليًا، وتتنوع ما بني مهام الدفاع واألمن واحلماية املدنية إلى املراقبة 
البيئية والبحث واإلنقاذ. ويتوافر الرادار حاليًا يف فئتني مختلفتني، هما: 

Osprey 30 املدمج، وOsprey 50، األكبر من حيث احلجم والقدرات.
ويف »يومكس« أيضًا، ستعرض »ليوناردو« مركبة ) Mirach 40 (M-40، والتي 
تدعم تدريب القوات املسلحة لتعزيز قدراتها فيما يتعلق باحملاكاة احلقيقية 

ملجموعة متنوعة من الطائرات والصواريخ، وكذلك محاكاة الرادار واألشعة 
حتت احلمراء )IR)، والتنبه للتهديدات البصرية. وتتيح هذه املركبة للقوات 
املسلحة التمرين على »إسقاط« M-40 التي ميكن إعادة استخدامها، يف عدة 

سيناريوهات واقعية.

أنظمة الطيران المتطورة

يذكر أن »يومكس« هو احلدث 
الوحيد يف الشرق األوسط املخصص 

للطائرات دون طيار والروبوتات 
واألنظمة غير املأهولة ومكوناتها، 

ويوفر لـ»ايدج« الفرصة لعرض 
إمكاناتها وحلولها املتطورة.

 الحدث الوحيد

خالل الجلسة الثانية

  المرونة للقيام بمهام 
متعددة والتعاون بين 

اإلنسان واآلالت
 

التكنولوجيا ترسم 
مالمح إمكانات 

المستقبل 
أكدت اجللسة الرابعة واخلتامية ملؤمتر 
»يومكس« و»سيمتكس« 2022 التي أتت 

بعنوان »األنظمة غير املأهولة والثورة 
الصناعية الرابعة: دور التكنولوجيا يف 

رسم مالمح اإلمكانات املستقبلية«، أن 
الثورة الصناعية الرابعة أحدثت تأثيرًا 

كبيرًا يف طفرة األنظمة غير املأهولة 
متعددة املجاالت، وتساهم االبتكارات 

يف املجاالت التقنية، مثل حصاد الطاقة 
وتخزينها واملواد اجلديدة يف تعزيز 
مرونة ونطاق األنظمة غير املأهولة، 
اجلوية والبرية والبحرية، ما يسمح 

لها بأداء املهمات طويلة األمد، وتعزيز 
إمكاناتها يف مجال املراقبة املستمرة. 

كما يدعم تخفيض حجم احلموالت 
والتصاميم النموذجية، وتعزيز مرونة 

األنظمة الفردية وقدرتها على أداء 
مهام متعددة، بينما يساهم التقدم 
يف تقنيات دفع املركبات يف حتفيز 
االهتمام يف األنظمة اجلوية غير 

املأهولة.

ضمن الجلسة الثالثة

مواكبة بيئة التهديدات املعقدة وسريعة التطور

 في الجلسة الثالثة، قال 

المتحدثون، إنه بالرغم تزايد 

إقبال الجيوش في مختلف أنحاء 

العالم على اعتماد األنظمة غير 

المأهولة، إال أن التحديات التي 

تواجه اعتمادها ودمجها ال 

تزال موجودة، ما يعوق جهود 

التكيف مع المشهد المتغير لهذه 

األنظمة. وقد يسفر اإلخفاق في 

تحديد هذه التحديات ومعالجتها 

عن تداعيات خطيرة محتملة على 

الجيوش والمؤسسات األمنية في 

سعيها لمواكبة بيئة التهديدات 

المعقدة وسريعة التطور التي 

ستكون األنظمة غير المأهولة جزءًا 

منها بشكل متزايد. 

وناقش المتحدثون معالجة هذه 

التحديات والتخفيف من المخاطر 

التي تنطوي عليها، رغم أن التغلب 

على بعض التحديات، ال سيما تغيير 

الثقافة المؤسسية، قد يستغرق 

وقتًا.

األنظمة غير المأهولة 
أثبتت قدرتها في تنفيذ 
مهام حساسة وخطيرة 

وصعبة 

 

جلسات تناقش تطورات 

األنظــمـــة غيـــــر املأهولة

منى الحمودي )أبوظبي(

 ناقشت الجلسة األولى من مؤتمر »يومكس« 

و»سيمتكس« 2022 التغييرات والتطورات 

الكبيرة والدائمة التي يشهدها قطاع 

األنظمة غير المأهولة نتيجة الزيادة الكبيرة 

والمستمرة في حجم الطلب، وأعداد 

الموردين، وأنواع األنظمة التي يجري إنتاجها، 

حيث اكتسبت األنظمة غير المأهولة أهمية 

أكبر في مختلف مجاالت العمليات الدفاعية 

واألمنية، البرية منها والجوية والبحرية، ما 

دفع الجهات المسؤولة عن الدفاع واألمن إلى 

التركيز على التأقلم مع الطفرة الحاصلة في 

هذه األنظمة الناشئة ومشهدها اآلخذ في 

التطور. كما شهدت هذه الطفرة تطورًا سريعًا 

نتيجة اإلدراك بأن األنظمة غير المأهولة أثبتت 

قدرتها على مدى العقدين الماضيين في 

تنفيذ مهام حساسة وخطيرة وصعبة وأخرى 

قد تكون في بيئة غير صحية. 

مشاركون في الجلسة األولى )تصوير وليد أبوحمزة)
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تســــتخـــــــــدم الذكــــاء االصطــــنـــــــــاعــــــي
لالشتباك مع األهداف بشكل فعال



واآلالت  البشر  بين  الوثيق  االرتباط 
المستقلة والحلول القائمة على الذكاء 
االصطناعي إذا ما تم تنفيذه بنجاح 
يشغل  الذي  اإلنسان  دور  تغيير  إلى 
وظائف تشغيلية مثل الطيارين، حيث 
سيسمح لهم بالتحكم في آالت متعددة 
في وقت واحد والتركيز على تخطيط 
مهمة أوسع نطاقاً بعد تفويض أعمال 
االصطناعي.   ال��ذك��اء  إل��ى  الطيران 
وت��ن��اول��ت ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة ط��رق 
الذي  واآلالت،  البشر  بين  االرتباط 
التقنيات  من  سلسلة  تطوير  يتطلب 
تحدد  التي  والخصائص  وال��ق��درات 
مستقبل التعاون بين اإلنسان واآللة، 
إلى  الحاجة  على  الضوء  يسلط  ما 
واجهات جديدة تقلل العبء الجسدي 
البشريين  المشغلين  على  والمعرفي 
أثناء قيامهم بإدارة العمليات وتجميع 
مأهولة  غير  متعددة  أنظمة  نتائج 
في وقت واح��د، كما سيكون هنالك 

قد  حيث  للتوظيف،  ج��دي��د  معيار 
في  وال��ق��وة  البدنية  المهارة  تصبح 
عصر التعاون بين اإلنسان واآللة أقل 
مثل  المعرفية،  المهارات  من  أهمية 
تقييم المعلومات وتجميعها وتحديد 

أولويات المهام واتخاذ القرارات. 
أن  الجلسة  في  المتحدثون  وأك��د 
األولوية القصوى للجيوش والجهات 
األمنية، التي تسعى إلى االستفادة من 
التعاون بين اإلنسان واآللة، تتمثل في 
ثنائي  وتفاهم  ثقة  بناء  إلى  الحاجة 
القائمة  والحلول  البشر  بين  االتجاه 
أن  ويجب  الذكاء االصطناعي.  على 
الدقيق  بالفهم  الحلول  تلك  تتميز 
معه،  تتعاون  الذي  لإلنسان  والدائم 
استنباط  على  القدرة  ذلك  في  بما 
ح��ال��ت��ه ال��ج��س��دي��ة، وال��م��ع��رف��ي��ة، 

والعاطفية، والفسيولوجية. 
وأشار المتحدثون إلى أن بناء ثقة 
اإلنسان بالحلول القائمة على الذكاء 
االصطناعي يمثل مسألة أكثر أهمية 
بد  إذ ال  ل��إلن��س��ان،  اآلل���ة  م��ن فهم 
الحلول  تلك  بقدرة  يثق  أن  لإلنسان 
على إدراك المواقف مثله تماماً، وأن 
توصياتها والنتائج التي تتوصل إليها 
أهمية  يضفي  ما  ومفيدة،  صحيحة 
خاصة على التدرب على تلك الحلول 
المشغل  أن  للتأكد من  وإيجاد طرق 
وتتبع،  تفسير  يستطيع  ال��ب��ش��ري 
حيث  الحلول،  تلك  فهم،  وبالتالي 
اتخاذ  مسؤولية  عاتقه  على  سيقع 
قرارات حاسمة بناًء على المعلومات 

المقدمة منها.
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على  العالمي  الطلب  تنامي  يأتي 
األن��ظ��م��ة غ��ي��ر ال��م��أه��ول��ة ب��ع��د ب��روز 
كفاءتها، إلى جانب إدراك مدى أهمية 
القيادة  أنظمة  السيما  األنظمة،  تلك 
التشغيل  بيئة  مع  التعامل  في  الذاتية 
الناشئة التي تركز على العمليات متعددة 
المستمرة،  وال��م��راق��ب��ة  ال��م��ج��االت، 
والمرونة للقيام بمهام متعددة، والتعاون 
على  وال��ق��درة  واآلالت،  اإلن��س��ان  بين 
عليها،  المتنازع  البيئات  وسط  العمل 
والحاجة  االصطناعي،  الذكاء  ودم��ج 

إلى اتخاذ قرارات بسرعة أكبر. 
وتطرقت الجلسة إلى الدور المحوري 
المشهد  في  التكنولوجيا  تؤديه  ال��ذي 
المتغير لألنظمة غير المأهولة، حيث 
تساهم أنظمة القيادة الذاتية، واألجهزة 
المنصات  ح��ج��م  وتصغير  ال��ذك��ي��ة، 
الحديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال���ح���م���والت، 
لحصاد وتخزين الطاقة وأنظمة الدفع، 
والهندسة والتصميم الرقميين، وعلوم 
المواد في تعزيز أهمية هذه األنظمة 
على  ال��ق��ادرة  المهام  ن��ط��اق  وتوسيع 
إلى  الطلب  ازدي���اد  ويمتد  تنفيذها. 
نتيجة  األنظمة  وف��ئ��ات  أن���واع  جميع 
المبتكرة  للتصاميم  المتزايد  التنوع 
واألنظمة التي يجري تطويرها ونشرها، 
وعالية  الضخمة  األنظمة  م��ن  ب���دءاً 
إلى  وص��والً  التكلفة،  وباهظة  القيمة 
الطائرات المسّيرة »الدرون« والمفاهيم 
واإلمكانات الناشئة، مثل األنظمة غير 
المأهولة منخفضة التكلفة والتي تتولى 
األنظمة  عن  فضاًل  التحميل،  مهمات 

يد  من  إطالقها  يمكن  التي  الصغيرة 
اإلنسان.

تميز  بالجلسة  المتحدثون  وناقش 
مشهد األنظمة غير المأهولة الجديد 
بالنتائج غير المباشرة للطلب المتزايد، 
أي االرتفاع الكبير في عدد موردي تلك 
الدول  ينظر مزيد من  األنظمة، حيث 
إمكاناتها  لبناء  كوسيلة  تطويرها  إلى 
قطاع  في  االستراتيجية  األهمية  ذات 
الدفاع المحلي، ونشر تلك األنظمة في 
جميع مراحل القنوات التجارية، وكذلك 
كل  أدى  حيث  الدفاعية،  ال��ص��ادرات 
ذلك إلى حدوث تغييرات مهمة يصعب 
توقع مسارها في قطاع األنظمة غير 
جديدة  ضغوطاً  يضع  مما  المأهولة، 
الدفاع  ع��ن  المسؤولة  الجهات  على 
واألمن، إلى جانب الصناعة والجهات 
األكاديمية في إطار سعيها إلى مواكبة 
وتيرة التغيير في اإلمكانات والمفاهيم 
هذه  من  االستفادة  لكيفية  التشغيلية 

اإلمكانات. 
الطلب  توجهات  الجلسة  وتناولت 
وتناقش  المأهولة،  غير  األنظمة  على 
م��ؤش��رات ذل��ك المشهد ال��ج��دي��د، ال 
والحالية  السابقة  التغييرات  سيما 
حول  لمحة  ق��دم��ت  كما  والمتوقعة. 
الجهات  فيها  تفكر  ال��ت��ي  الكيفية 
المسؤولة عن الدفاع واألمن في جميع 
أنحاء العالم في استخدام األنظمة غير 

المأهولة.
وشارك في الجلسة الدكتورة نجوى 
مركز  ف��ي  الباحثين  كبير  األع����رج، 
االبتكار  لمعهد  التابع  التشفير  بحوث 

التكنولوجي، وحسن الحوسني، الرئيس 
وش���اؤول  ب��ي��ان��ات،  لشركة  التنفيذي 
ش��اح��ار، خبير ف��ي م��ج��ال ال��ط��ي��ران 
وال���دف���اع وم��ت��خ��ص��ص ف��ي األن��ظ��م��ة 
واإلدارة  المأهولة  وغ��ي��ر  المستقلة 
االستراتيجية في إسرائيل، تيم ويليامز 
مستشار متخصص في شركة إيرباص 
وال��ط��ائ��رات  البحرية  هييليكوبترز- 
البروفيسور  المأهولة،  غير  العمودية 
الباحثين في مركز  دب��اح كبير  م��روان 
الذكاء االصطناعي وأنظمة االتصاالت 

في معهد االبتكار التكنولوجي.
وتطرقت الجلسة الثانية من المؤتمر 

وال��ت��ي أت���ت ب��ع��ن��وان »ت��س��ه��ي��ل الثقة 
واآللة  اإلنسان  بين  التعاون  واإلدراك: 
األنظمة  عصر  في  ال��ق��رارات  واتخاذ 
اإلنسان  بين  للتعاون  المأهولة«،  غير 
واآللة باعتباره من األمور الجوهرية في 
الناشئة  والمفاهيم  النزاعات  مستقبل 
بين  التكامل  ي���ؤدي  حيث  للعمليات، 
الطائرات  أنظمة  مثل  الذكية،  اآلالت 
وعمل  القيادة،  وذاتية  المأهولة  غير 
إنجاز  أداء  رفع  إلى  البشر  المشغلين 
المجال  ويفتح  إلى أقصى حد  المهام 
أمام مهام جديدة ال يستطيع اإلنسان 

أو اآلالت تنفيذها بمفردهم. 

واستكشفت الجلسة آفاق التعاون بين 
اإلنسان واآللة والتحديات التي تواجه 
تطبيقه، مع التركيز بشكل خاص على 
كيفية بناء الثقة وتفعيلها بين الطرفين.

الجلسة  ف��ي  ال��م��ت��ح��دث��ون  ون��اق��ش 
التعاون  أهمية االستفادة من إمكانات 
بين اإلنسان واآللة بشكل كامل ابتكار 
إلى  ت��ه��دف  ج��دي��دة  تقنيات  وتطوير 
في  يسهم  بما  التعاون،  ذل��ك  تسهيل 
أداء  وهو  اآلالت،  به  تبرع  ما  تحسين 
المهام الروتينية ومعالجة البيانات، وما 
القرارات  اتخاذ  وهو  البشر،  به  يبرع 
هذا  ي��ؤدي  حيث  التفكير،  والتحليل 

ال��ل��واء ش��ون جايني، مدير  الجلسة  ش��ارك في 
الطائرات  مكافحة  ألنظمة  المشترك  المكتب 
الصغيرة من دون طيار، ومدير إدارة قيادة الدعم في 
الجيش األميركي، والعميد الو بون بينغ، رئيس أركان 
وجيمس  سنغافورة،  جمهورية  في  الجوية  القوات 
التنفيذي  وال��رئ��ي��س  المؤسس  الشريك  ك���الف، 
للعمليات في شركة سور بيوند بالواليات المتحدة، 
ووليد بنزرتي، مدير االبتكار واألبحاث والتكنولوجيا 

في مجموعة »تاليس«.
وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر، والتي أتت 
التحديات  على  التغلب  االبتكار:  »تعزيز  بعنوان 
التي تواجه اعتماد ودمج األنظمة غير المأهولة«، 
اس��ت��خ��دام األن��ظ��م��ة غ��ي��ر ال��م��أه��ول��ة ل��ألغ��راض 
العسكرية، والذي يُعد في كثيٍر من األحيان ظاهرة 
حديثة نشأت بين 25 إلى 30 سنة الماضية، إال أن 
الواقع عكس ذلك، حيث تم توظيفها ألول مرة في 
القنابل البالونية في عام 1849، لكن مر تطورها بعد 
ذلك بمراحل عديدة، وشهد اعتمادها ودمجها الكثير 
مجموعة  إلى  وأش���اروا  والتحديات.  العقبات  من 
من األسباب التي لعبت دوراً كبيراً في تباطؤ دمج 
المؤسسية  الثقافة  نتيجة  المأهولة  غير  األنظمة 
الفعالة،  التشغيلية  المفاهيم  وان��ع��دام  الصارمة، 
والمخاوف األخالقية واألمنية، وأوجه القصور في 
التدريب، والتدابير البيروقراطية الرتيبة، وضعف 
تشاركية القطاع، وذلك رغم مساهمة التكنولوجيا 

في توفير أنظمة أكثر كفاءة.
وأشار المتحدثون في الجلسة إلى مساهمة تقنيات 
االستشعار  وأجهزة  والمعزز،  االفتراضي  الواقع 
الذكية، وشبكات الجيل الخامس، والتشفير الكمي، 
مالمح  رس��م  ف��ي  األخ���رى  والتقنيات  والحوسبة 
وكيفية  المأهولة،  األنظمة غير  إمكانات  مستقبل 

التدرب على تشغيلها والتفاعل معها.
وأكدوا أن الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة يأتيان 
القيادة  أنظمة  وتعتبر  التقنيات،  في ص��دارة هذه 

الذاتية وطائرة لويال وينجمان وأسراب األنظمة غير 
المأهولة منخفضة التكلفة أو الحاملة المدعومة 
بالذكاء االصطناعي من أهم العوامل التي تشكل 
المأهولة. كما يساهم  لطفرة األنظمة غير  دافعاً 
تحسين النطاق الترددي وقدرة المعالجة الحاسوبية 
»المعالجة  تعزيز  في  االصطناعي  الذكاء  وحلول 

وتطرق  أس��رع«.  بشكل  ال��ق��رارات  واتخاذ  الحدية 
المتحدثون، خالل الجلسة، إلى أن بروز الهندسة 
المتقدمة  التصنيع  وتقنيات  الرقميين  والتصميم 
األخ��رى، كمجاالت تقنية محورية في إطار الثورة 
في  المساهمة  يمكنها  حيث  الرابعة،  الصناعية 
تقليل الوقت الالزم لتطوير واختبار وإنتاج وتحدي 
األنظمة غير المأهولة على نطاق واسع، في وقت 
تصعب خالله اإلحاطة بجميع التقنيات ذات الصلة 
عن  المسؤولة  الجهات  تواصل  مؤكدين  وآث��اره��ا، 
العالم  أنحاء  في جميع  واألم��ن  الدفاع  مؤسسات 
تطوير هذه التقنيات الحديثة وإظهار قدراتها، ثم 
نشرها، غير أنه يتعين عليها إدراك فرص ومخاطر 
االعتماد على األنظمة غير المأهولة. واستكشفت 
الجلسة دور الثورة الصناعية الرابعة في رسم مالمح 
وتحديد  المأهولة،  غير  األنظمة  طفرة  مستقبل 
نطاق تطبيقات ومناقشة طبيعة اإلمكانات الجديدة 
والمهمة والمفاهيم وأوجه التنافس التي ستنتج عن 
هذه المنافسات القائمة على التكنولوجيا. كما بحثت 
في التحديات التقنية والقيود التشغيلية والتدابير 
واالعتبارات  التكنولوجيا  على  القائمة  المضادة 
األخالقية ودواعي السالمة التي قد تحّد من نشر 
في  الناشئة  التقنيات  الجديدة.  اإلمكانات  ه��ذه 
هذه األنظمة، سواء كانت كل تقنية على حدى أو 
مجتمعة. شارك في الجلسة جون نيكلسون جونيور، 
الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق 
مساعد  ميلورادوفيتش،  نيناد  والدكتور  األوس��ط، 
وزير الدفاع الصربي للموارد المالية، والنقيب مايكل 
تكامل  وحدة  وقائد   59 المهام  قوة  قائد  براسور، 
األنظمة غير المأهولة وتقنيات الذكاء االصطناعي، 
والبروفيسور أسامة الخطيب أستاذ علوم الحاسب 
ومدير معهد الروبوتات في جامعة »ستانفورد« في 
الواليات المتحدة األميركية، والبروفيسور الكمال 
سينيفيراتني، مدير مركز جامعة خليفة لألنظمة 

الروبوتية المستقلة في دولة اإلمارات.

جانب من الجلسة الثالثة

متحدثون في الجلسة الرابعة

منظومة الطيران غير املأهولة »أوهيرو«)من املصدر(

تكشــــف عــــــن أسراب
طائــــــراتهـــــــــا المسّيــرة

اإليـطالــية تستعــــرض مجموعة من األنظــمــة
غـــــيـــــر المــــأهــــــولة والمنصــــــــات والخــــــدمات 

ال��ث��ان��ي��ة كشريك  م��ش��ارك��ت��ه��ا  إط���ار  وف���ي 
»يومكس«،  في  للحدث  رسمي  استراتيجي 
المسّيرة،  طائراتها  أسراب  »اي��دج«  عرضت 
من   2  Hunter سلسلة  على  تعتمد  والتي 
المركبات الجوية غير المأهولة التي طورتها 
إنتاج  في  الرائدة  اإلقليمية  الشركة  هالكن، 
واألنظمة  بدقة  الموجهة  األسلحة  وت��وري��د 
ال��ج��وي��ة غ��ي��ر ال���م���أه���ول���ة. وق����د ُص��م��م��ت 
من  إطالقها  يتم  التي  المسيرة  الطائرات 
القتال،  في  الحسم  تحقيق  لضمان  األرض 
مهمة  ألداء  معين  تشكيل  وف��ق  تطير  وه��ي 
من  وباالستفادة  الخصم.  تربك  متناسقة 
تشارك  المتقدمة،  االصطناعي  الذكاء  تقنية 
الطائرات التكتيكية دون طيار المعلومات مع 
بعضها بعضاً لتتبع مواقعها النسبية والحفاظ 
عليها، ولالشتباك مع األهداف بشكل فعال. 
ويتميز سرب الطائرات دون طيار بوزن إقالع 
أقصى يبلغ 8 كجم مع مستوى عاٍل من الذكاء 
واالستجابة أثناء توجيهه نحو الهدف، والذي 
قد يشمل طائرات مقاتلة معادية على مدرج 
قادمة  قافلة  أو  قاعدة عسكرية،  المطار في 

من مدرعات العدو، على سبيل المثال.
للعمل  ط��ي��ار  دون  ال��ط��ائ��رات  تجهيز  وت��م 
ب��س��رع��ات ت��دع��م ن��ج��اح ال��م��ه��م��ة، م��ع نطاق 
للطيران.  عالية  تحمل  وق��درة  واس��ع  اتصال 
كما يمكن إطالق الطائرة المجنحة دون طيار 
تبلغ  بجناحين  تتميز  وهي  ث��واٍن،  في غضون 
المسافة بين أطرافهما 1.44 متر بينما يبلغ 

طولها 1.25 متر.
الطائرات  أس���راب  إض��اف��ة  على  وتعليقاً 
المتميزة  ه��ال��ك��ن  مجموعة  إل���ى  ال��م��س��ي��رة 

الرئيس  ق��ال  المأهولة،  غير  الطائرات  من 
»يؤدي  المنصوري:  سعيد  للشركة  التنفيذي 
النهوض  في  مهماً  دوراً  االصطناعي  الذكاء 
وتعتزم  أخ����رى،  وم��ج��االت  ال��دف��اع  ب��ق��ط��اع 
التطورات  طليعة  في  البقاء  وهالكن  )اي��دج( 
الحديثة التي تشكل قطاعنا والعالم ككل، من 
مستوى  يعد  إذ  اإلم��ارات.  دولة  في  قاعدتنا 
من  األس��راب  ه��ذه  توفره  ال��ذي  االستقاللية 
لنا،  بالنسبة  مهماً  إنجازاً  المسيرة  الطائرات 
البحث  استثمارات  بتسريع  ملتزمون  ونحن 
والتطوير في هذه المجاالت لتوريد المنتجات 
مجاالت  في  بسرعة  السوق  إلى  الصلة  ذات 

األنظمة المستقلة والذخائر الذكية«.
مثاالً  »يومكس«  في  »اي���دج«  جناح  ويعتبر 
مجال  في  التكنولوجية  »هالكن«  ري��ادة  على 
من  تعرضه  بما  المأهولة،  غير  ال��ط��ائ��رات 
و  25  Shadow ط���ائ���رات  م��ث��ل  م��ن��ت��ج��ات 

 Hunter 50 دون طيار، وسلسلة Shadow
اإلط��الق،  وأنابيب  المسّيرة  ال��ط��ائ��رات  م��ن 
المأهولة  غير  القتالية  ال��ج��وي��ة  والمركبة 

.REACH-S

»ايدج«

»ليوناردو« 

أبوظبي )االتحاد(

كشفت »ايدج«، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة 

للدفاع ومجاالت أخرى وأحد أهم 25 موردًا دفاعيًا على 

مستوى العالم، عن أسراب الطائرات المسيرة وأحدث 

استخداماتها في األنظمة الجوية غير المأهولة، في 

اليوم األول من معرض ومؤتمر األنظمة غير المأهولة 

)يومكس 2022(، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض )أدنيك( ويستمر حتى 23 فبراير.

أبوظبي )االتحاد(

 )B10-04 تشارك شركة ليوناردو )الجناح رقم 
للمرة الثالثة في معرض »يومكس«. 

وال��دف��اع  ال��ط��ي��ران  شركة  »ل��ي��ون��اردو«،  وتملك 
العالمية التي تتخذ من إيطاليا مقراً لها، مجموعة 
ذات  الطائرات  التقنية، تشمل  الحلول  واسعة من 
الدوار،  الجناح  ذات  والطائرات  الثابتة،  األجنحة 
بالمهام  التحكم  وأنظمة  االس��ت��ش��ع��ار،  وأج��ه��زة 
المأهولة،  غير  الطائرات  حركة  وإدارة  األرضية، 
الطائرات  مكافحة  وأنظمة  التدريب،  وخدمات 
المدير  رومانو،  فينتشنزو  وق��ال  طيار.  دون  من 

»تولي اإلمارات  الدولة  ليوناردو في  العام لشركة 
المنطلق،  ه��ذا  وم��ن  باالبتكار،  كبيراً  اهتماماً 
للدولة  اليومية  العمليات  لدعم  )ليوناردو(  تسعى 
ذلك  في  بما  التقنية،  الحلول  أح��دث  خ��الل  من 
البحرية.  الجوي، والمنصات  إدارة األمن، والنقل 
في  وريادتها  تميزها  )ليوناردو(  برهنت  حين  في 
يفتح  قد  وال��ذي  المأهولة،  غير  األنظمة  قطاع 

المزيد من الفرص الجديدة للتعاون المشترك«.
بحضوٍر  )ل��ي��ون��اردو(  »تتمتع  روم��ان��و:  وأض��اف 
مميٍز في اإلمارات، من خالل مكتبها في أبوظبي 

حيث  السبعينيات،  فترة  منذ  يعمل  الذي 
ت���وف���ر ال��ع��دي��د م���ن األن��ظ��م��ة 

من  أكثر  ذلك  في  بما  التقنية،  عالية  والمنصات 
وتطبيٍق  بحري،  ونظام  هليكوبتر،  طائرة   100
الفضائية،  والتقنيات  اآلمنة،  باالتصاالت  خاٍص 
وط���ائ���رات ال���ت���دري���ب، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ط��ائ��رة 
اختيار  كانت  التي   Aermacchi MB-339
ف��ري��ق االس��ت��ع��راض ال��ج��وي ال��وط��ن��ي اإلم��ارات��ي 
ال��ف��رس��ان«. وت��ع��ت��زم »ل���ي���ون���اردو«، خ���الل فترة 
المعرض، استعراض نظام الطيران غير المأهولة 
استخدام  ذي  نظام  عن  عبارة  وه��و  »أوه��ي��رو«، 
في  وعسكرية،  مدنية  مهام  أداء  يمكنه  م��زدوج 
أوق���ات ال��ي��وم ك��اف��ة، ف��وق األرض 

والبحر.

 ،Osprey ضمن معروضاتها من أنظمة الطيران املتطورة، ستقدم »ليوناردو« رادار 
وهو أول رادار يوفر إمكانات AESA متعددة املجاالت، والتي تستخدم من قبل 

12 مشغاًل دوليًا، وتتنوع ما بني مهام الدفاع واألمن واحلماية املدنية إلى املراقبة 
البيئية والبحث واإلنقاذ. ويتوافر الرادار حاليًا يف فئتني مختلفتني، هما: 

Osprey 30 املدمج، وOsprey 50، األكبر من حيث احلجم والقدرات.
ويف »يومكس« أيضًا، ستعرض »ليوناردو« مركبة ) Mirach 40 (M-40، والتي 
تدعم تدريب القوات املسلحة لتعزيز قدراتها فيما يتعلق باحملاكاة احلقيقية 

ملجموعة متنوعة من الطائرات والصواريخ، وكذلك محاكاة الرادار واألشعة 
حتت احلمراء )IR)، والتنبه للتهديدات البصرية. وتتيح هذه املركبة للقوات 
املسلحة التمرين على »إسقاط« M-40 التي ميكن إعادة استخدامها، يف عدة 

سيناريوهات واقعية.

أنظمة الطيران المتطورة

يذكر أن »يومكس« هو احلدث 
الوحيد يف الشرق األوسط املخصص 

للطائرات دون طيار والروبوتات 
واألنظمة غير املأهولة ومكوناتها، 

ويوفر لـ»ايدج« الفرصة لعرض 
إمكاناتها وحلولها املتطورة.

 الحدث الوحيد

خالل الجلسة الثانية

  المرونة للقيام بمهام 
متعددة والتعاون بين 

اإلنسان واآلالت
 

التكنولوجيا ترسم 
مالمح إمكانات 

المستقبل 
أكدت اجللسة الرابعة واخلتامية ملؤمتر 
»يومكس« و»سيمتكس« 2022 التي أتت 

بعنوان »األنظمة غير املأهولة والثورة 
الصناعية الرابعة: دور التكنولوجيا يف 

رسم مالمح اإلمكانات املستقبلية«، أن 
الثورة الصناعية الرابعة أحدثت تأثيرًا 

كبيرًا يف طفرة األنظمة غير املأهولة 
متعددة املجاالت، وتساهم االبتكارات 

يف املجاالت التقنية، مثل حصاد الطاقة 
وتخزينها واملواد اجلديدة يف تعزيز 
مرونة ونطاق األنظمة غير املأهولة، 
اجلوية والبرية والبحرية، ما يسمح 

لها بأداء املهمات طويلة األمد، وتعزيز 
إمكاناتها يف مجال املراقبة املستمرة. 

كما يدعم تخفيض حجم احلموالت 
والتصاميم النموذجية، وتعزيز مرونة 

األنظمة الفردية وقدرتها على أداء 
مهام متعددة، بينما يساهم التقدم 
يف تقنيات دفع املركبات يف حتفيز 
االهتمام يف األنظمة اجلوية غير 

املأهولة.

ضمن الجلسة الثالثة

مواكبة بيئة التهديدات املعقدة وسريعة التطور

 في الجلسة الثالثة، قال 

المتحدثون، إنه بالرغم تزايد 

إقبال الجيوش في مختلف أنحاء 

العالم على اعتماد األنظمة غير 

المأهولة، إال أن التحديات التي 

تواجه اعتمادها ودمجها ال 

تزال موجودة، ما يعوق جهود 

التكيف مع المشهد المتغير لهذه 

األنظمة. وقد يسفر اإلخفاق في 

تحديد هذه التحديات ومعالجتها 

عن تداعيات خطيرة محتملة على 

الجيوش والمؤسسات األمنية في 

سعيها لمواكبة بيئة التهديدات 

المعقدة وسريعة التطور التي 

ستكون األنظمة غير المأهولة جزءًا 

منها بشكل متزايد. 

وناقش المتحدثون معالجة هذه 

التحديات والتخفيف من المخاطر 

التي تنطوي عليها، رغم أن التغلب 

على بعض التحديات، ال سيما تغيير 

الثقافة المؤسسية، قد يستغرق 

وقتًا.

األنظمة غير المأهولة 
أثبتت قدرتها في تنفيذ 
مهام حساسة وخطيرة 

وصعبة 

 

جلسات تناقش تطورات 

األنظــمـــة غيـــــر املأهولة

منى الحمودي )أبوظبي(

 ناقشت الجلسة األولى من مؤتمر »يومكس« 

و»سيمتكس« 2022 التغييرات والتطورات 

الكبيرة والدائمة التي يشهدها قطاع 

األنظمة غير المأهولة نتيجة الزيادة الكبيرة 

والمستمرة في حجم الطلب، وأعداد 

الموردين، وأنواع األنظمة التي يجري إنتاجها، 

حيث اكتسبت األنظمة غير المأهولة أهمية 

أكبر في مختلف مجاالت العمليات الدفاعية 

واألمنية، البرية منها والجوية والبحرية، ما 

دفع الجهات المسؤولة عن الدفاع واألمن إلى 

التركيز على التأقلم مع الطفرة الحاصلة في 

هذه األنظمة الناشئة ومشهدها اآلخذ في 

التطور. كما شهدت هذه الطفرة تطورًا سريعًا 

نتيجة اإلدراك بأن األنظمة غير المأهولة أثبتت 

قدرتها على مدى العقدين الماضيين في 

تنفيذ مهام حساسة وخطيرة وصعبة وأخرى 

قد تكون في بيئة غير صحية. 

مشاركون في الجلسة األولى )تصوير وليد أبوحمزة)

 4

تســــتخـــــــــدم الذكــــاء االصطــــنـــــــــاعــــــي
لالشتباك مع األهداف بشكل فعال
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وقال سموه، في كلمة بمناسبة افتتاح 
العلمية  »االكتشافات  العلمي:  الحدث 
واالزده�����ار  للتطور  رئيسية  دع��ام��ة 
لتحقيق  األم��ث��ل  والطريق  اإلن��س��ان��ي، 
ولها  الشامل،  والرخاء  والتنمية  النمو 
حياة  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء  ف��ي  مهم  دور 
اإلنسان. البحث العلمي يأتي في صدارة 
أولويات رؤيتنا االستراتيجية الطموحة 
لصناعة مستقبل مشرق وأكثر استدامة 
سموه:  وأض���اف  ال��ق��ادم��ة«.  ألجيالنا 
تمكين  على  حريصة  الخيمة  »رأس 
العلماء والمجتمع العلمي، وتعمل على 
للمضي  لهم  المناسبة  البيئة  إي��ج��اد 
واكتشافات  ابتكارات  تقديم  في  قدماً 
ج��دي��دة م��ن شأنها خ��دم��ة اإلن��س��ان، 
كما نسعى لتشجيع الشباب على تبني 
العلوم، باعتبارها الحل األنسب لتخطي 
نواجهها«.  التي  العالمية  التحديات 
بحضور  سعادته  ع��ن  س��م��وه  وأع���رب 
المتميزة  العلمية  الورشة  ه��ذه  ودع��م 
مؤكداً  الماضية،  األع���وام  م��دى  على 
أنها أصبحت اليوم حاضنة لنخبة من 
أبرز العلماء والباحثين في مجال المواد 
المتقدمة، ومنصة مهمة لتبادل األفكار 
قد  التي  المثمرة  العلمية  والمعلومات 
لخير  استثنائية  اكتشافات  إلى  ت��ؤدي 

اإلنسان.

»توجهات شبابية«
ال��ورش��ة،  فعاليات  ب��داي��ة  وش��ه��دت 
إلقاء عمر سيف غباش، مساعد وزير 
للشؤون  ال��دول��ي  والتعاون  الخارجية 

الثقافية والدبلوماسية العامة، محاضرة 
بعنوان »توجهات شبابية«. وخالل دورة 
»الشيخ  جائزة  منح  سيتم  العام،  هذا 
ألحد  ال��م��واد«  لعلم  العالمية  س��ع��ود 
العلماء ممن قدموا إسهامات كبيرة في 
الجائزة  وتحمل  المواد«.  »علم  مجال 
اسم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، 
للحدث  ال��م��ت��واص��ل  لدعمه  ع��رف��ان��اً 
للعلوم  لتشجيعه  وت��ق��دي��راً  العلمي، 
والتزامه  وحرصه  العلمية،  واألبحاث 
ال��م��واد«  »علم  تعزيز  على  الدائمين 
والعالم.  في دولة اإلم��ارات والمنطقة 

أنتوني  السير  إل��ى  الجائزة  وستمنح 
جامعة  ف��ي  األب��ح��اث  أس��ت��اذ  تشيثام، 
كاليفورنيا في سانتا باربارا بالواليات 
الزائر  واألس��ت��اذ  األميركية،  المتحدة 
أحد  وهو  بجامعة سنغافورة.  المتميز 
أبرز علماء الكيمياء المختصين بمجال 
»مركز  ورئيس  العالم،  في  المواد  علم 
أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة« 

منذ تأسيسه في عام 2007.

المتقدمة المواد 
وتهدف »ورشة العمل الدولية للمواد 

بدعم  تحظى  التي   ،»2022 المتقدمة 
الشيخ سعود بن صقر  السمو  صاحب 
القاسمي، منذ عدة أعوام، والتي تعقد 
في الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري، 
الحاصلة  التطورات  آخر  مناقشة  إلى 
وهي  المتقدمة«،  »ال��م��واد  مجال  ف��ي 
تطويرها،  يتم  أو  حديثاً  تكتشف  مواد 
وتمتاز بفوائد علمية هائلة في العديد 
من القطاعات مقارنة بالمواد التقليدية 
التي نعرفها، وتعتبر هذه المواد أساس 
وتشهد  الناشئة.  التقنيات  من  الكثير 
تواجد  العام  لهذا  دورتها  في  الورشة 

نخبة من العلماء والمختصين، ويشمل 
فيها  والجلسات  المحاضرات  ج��دول 
مختصاً  وب��اح��ث��اً  ع��ال��م��اً   22 م��ش��ارك��ة 
بمختلف مجاالت المواد المتقدمة، من 
بينهم عالمان حاصالن على »جائزة نوبل 
األبحاث  سيناقشان  حيث  العالمية«، 
التي قد يكون لها تأثير كبير في تطوير 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  م��ن  متنوعة  ن��م��اذج 
وال��م��ت��ج��ددة، وف���ي »ال��ط��ب ال��ن��ان��وي« 
لتحسين العالج والتشخيص، إلى جانب 
إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على بيئة 

صحية ونظيفة. 

حضر »ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة«

حاكم رأس الخيمة: االكتشافات العلمية 

ركيـــــزة التطــــور واالزدهـــــار اإلنســـاني

منــــح جائــــــزة »الشيـــخ سعــــــود العالمــيــــــة لعلــــم المــــــواد« المـــرموقـــة إلى الســيــــر أنتــــونــي تشيثام

يعد السير أنتوني من علماء 
الكيمياء البارزين، وهو خبير 

عاملي يف مجال املواد املتقدمة، 
وقد متكن بفضل علمه من نشر 

700 ورقة بحثية يف هذا املجال، 
استخدمت معلوماتها يف أكثر من 

60 ألف كتاب أو دورية علمية 
أو محاضرات جامعية، ويشتهر 
كثيرًا بابتكار املواد الكيميائية 

اجلديدة خلدمة اإلنسان 
واإلنسانية. يذكر أن »ورشة 

العمل الدولية للمواد املتقدمة« 
أصبحت اليوم من األحداث 

العلمية الدولية البارزة، حيث 
يحرص علماء »املواد املتقدمة« 

على حضورها. وقد مت العمل 
على تطوير برامجها ومحاضراتها 

وجلساتها العلمية املكثفة لتكون 
حاضنة لعلماء املستقبل. ويتم يف 

كل دورة، دعوة أكثر من 100 من 
العلماء الشباب من دولة اإلمارات 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، للمشاركة يف فعاليات 
احلدث العلمي املتميز، وتقدم 

خاللها محاضرات خاصة لطلبة 
الثانوية من مواطني الدولة.

 السير أنتوني

18.7 مليون درهم مساعدات 
سكنية من »الشارقة الخيرية« 

»تريندز« و»جمعية الصحفيين« يبحثان 
آليات تفعيل التعاون البحثي

الشارقة )وام(

مساعدات  الماضي،  العام  الخيرية، خالل  الشارقة  جمعية  قدمت   
شملت  دره��م،  مليون   18.7 بتكلفة  مستفيداً   12240 لصالح  سكنية 
بسداد  والتكفل  المقتدرة  غير  الحاالت  من  عدد  بيوت  وتأثيث  ترميم 
الرسوم اإليجارية عن متعثرين. وأكد عبداهلل سلطان بن خادم المدير 
التنفيذي للجمعية أن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي من شأنها 
إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين وتعكس التالحم والتكافل االجتماعي 
وأكد  الخير.  وحب  العطاء  بقيم  يتصف  الذي  اإلماراتي  المجتمع  بين 
كافة  وتدعو  لمستحقيها  المساعدة  تقديم  عن  تتوانى  ال  الجمعية  أن 
المحتاجين إلى تقديم طلبات المساعدة من خالل الموقع اإللكتروني، 
وكذلك التواصل المباشر مع مركز االتصال عبر الرقم المجاني 80014.

أبوظبي )االتحاد(

للبحوث  تريندز  »مركز  استعرض 
واالستشارات« و»جمعية الصحفيين 
مذكرة  تفعيل  آل��ي��ات  اإلم��ارات��ي��ة« 
ال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك��ة ال��ت��ي وّق��ع��ه��ا 
الشراكة  تعزيز  بحثا  كما  الطرفان، 
والتدريب  البحثية  ال��م��ج��االت  ف��ي 
التي  وال��ن��دوات  الفعاليات  وتنظيم 
ت��ح��ل��ل وت��ن��اق��ش ق��ض��اي��ا وأح����داث 

عالمية راهنة.
ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور محمد  وأك���د 
العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، أن 
لمراكز  استراتيجي  اإلع��الم شريك 
في  يسهم  حيث  والدراسات،  الفكر 
التعريف باألبحاث العلمية والمعرفية 

ون��ق��ل��ه��ا إل����ى ش���رائ���ح واس���ع���ة من 
والمتخصصين  األكاديميين  جمهور 
والقراء العاديين. وأعلن أن »تريندز« 
على  اتفقا  الصحفيين«  و»جمعية 
االشتراك في تنظيم النسخة الثانية 
بين مراكز  للحوار  تريندز  »قمة  من 
إلى  تهدف  التي  واإلع���الم«،  الفكر 
والبحثي  اإلعالمي  التعاون  تعضيد 
وتعزيز  وحمايتهم  الشباب  لتمكين 
وعيهم. من جانبه، قال حسين علي 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  المناعي، 
اإلم��ارات��ي��ة«،  الصحفيين  »جمعية 
الصحفيين«  و»جمعية  »تريندز«  إن 
يوليان اهتماماً كبيراً لتأهيل الكوادر 
الفكر  م��راك��ز  ف��ي  العاملة  الشابة 
ووسائل اإلعالم المختلفة وتدريبها.

محمد العلي وحسين المناعي وحسن العمران والحضور خالل اللقاء )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

استعرض »مركز تريندز للبحوث واالستشارات« مع وفد من »تلفزيون أبوظبي« 
آفاق التعاون املشترك يف مجاالت التحليل والبحث والتدريب اإلعالمي.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها وفد من تلفزيون أبوظبي ملقر مركز 

تريندز، حيث بحث الدكتور محمد عبداهلل العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، 
مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون والتنسيق بني اجلانبني يف املجاالت ذات 

االهتمام املشترك.

 .. ويبحث التعاون مع »تلفزيون أبوظبي«

دبي )االتحاد(

محمد  بنت  م��ري��م  معالي  اختتمت 
المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، 
االت��ح��ادي��ة  أل��م��ان��ي��ا  لجمهورية  زي����ارة 
فيها  ناقشت  أي���ام،  أرب��ع��ة  استغرقت 
فرص التعاون بين البلدين مع مسؤولين 
بالقطاع  الصناعة  وأقطاب  وبرلمانيين 
ال���خ���اص، وراف���ق���ت م��ع��ال��ي��ه��ا حفصة 
سفيرة  العلماء  شريف  محمد  عبداهلل 

الدولة لدى جمهورية ألمانيا االتحادية.
 وشاركت معاليها، خالل الزيارة، في 
الذي   )MSC( لألمن  ميونيخ  مؤتمر 
فخامة  بحضور  يومين  لمدة  استمر 
شولتز،  أوالف  األل��م��ان��ي  المستشار 
العام  األم��ي��ن  شميد،  م��اري��ا  وهيلجا 
لمنظمة األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا، 
وم��ع��ال��ي أل���وك ش��ارم��ا رئ��ي��س ال���دورة 
األم��م  لمؤتمر  وال��ع��ش��ري��ن  ال��س��ادس��ة 
 ،COP26 المناخ  تغّير  حول  المتحدة 
الرئاسي  المبعوث  كيري  جون  ومعالي 
من  وحشد  للمناخ،  الخاص  األميركي 
وال��وزراء  العالمية  المنظمات  مسؤولي 
أنحاء  من  ال��رائ��دة  الشركات  وممثلي 
العالم  ف��ي  تجمع  أك��ب��ر  ضمن  العالم 
مخصص لسياسة األمن الدولي، حيث 

.COP28�عرضت رؤية اإلمارات ل
دولة  جهود  سياق  في  الزيارة  وتأتي 
مع  التعاون  أواص���ر  لتطوير  اإلم���ارات 
وتيرة  تسريع  ب��ه��دف  األخ����رى  ال����دول 
األم��ن  وت��ع��زي��ز  ال��م��س��ت��دام��ة  التنمية 
للجانب  معاليها  وع��رض��ت  ال��غ��ذائ��ي. 
اإلم���ارات  دول��ة  ق��ي��ادة  جهود  األلماني 
وما  العالمي،  المناخ  العمل  مجال  في 
االقتصادي،  التنويع  أج��ل  من  به  تقوم 
األجنبي  لالستثمار  مواتية  بيئة  وتوفير 
مجاالت  مباحثاتها  وشملت  المباشر. 
والطاقة  ال��م��ن��اخ��ي،  بالعمل  ال��ت��ع��اون 
النظيفة، وخاصة الهيدروجين النظيف، 
وتجارة  الذكية،  الزراعية  والتكنولوجيا 

األغذية.
اإلم����ارات  »ت��ب��ذل  معاليها:  وق��ال��ت 
دؤوبة  جهوداً  وألمانيا  المتحدة  العربية 
في  التطور  واس��ت��م��رار  دوام  أج��ل  م��ن 
ال��م��ج��االت ك��اف��ة، وت��ش��ت��رك��ان بشغف 
أحدث  تبني  على  وتحرصان  االبتكار، 
من  وعملنا  المستقبلية.  ال��ت��وج��ه��ات 
خالل هذه الزيارة على تبادل التجارب 
التعاون  أوج��ه  واستكشفنا  والخبرات، 
اهتمام مشترك، خاصة  ذات  بمجاالت 
أن ألمانيا دولة عالمية رائدة تكنولوجياً، 
لمواجهة  الحلول  ابتكار  وتتصدر مجال 
التحديات العالمية األكثر إلحاحاً، وهي 

شريك مهم لدولة اإلم��ارات في سعيها 
لتحقيق مستقبل أفضل«.

المسؤولين  كافة  »أشكر  وأض��اف��ت: 
الترحيب  على  قابلتهم  الذين  األل��م��ان 
وحسن الضيافة خالل زيارتي لجمهورية 
تحويل  إل��ى  وأتطلع  االتحادية،  ألمانيا 
تساعد  مشاريع  إلى  البناءة  محادثاتنا 
بإيجاد أنظمة غذائية مستدامة، وتسّرع 
والتصدي  النظيفة،  للطاقة  االنتقال 
لتغير المناخ، وتسهم بالحفاظ على بيئتنا 

ومواردنا الطبيعية لألجيال القادمة«.

نقاشات
العربية  اإلم����ارات  س��ف��ارة  ونظمت 
من  األول  باليوم  برلين  في  المتحدة 
تحت  نقاشية  جلسة  معاليها،  زي���ارة 
في  للتقدم  ال��دول��ي  »ال��ت��ع��اون  ع��ن��وان 
معاليها  ألقت  حيث  المناخي«،  العمل 

والمناخ  الطاقة  سياسات  ح��ول  كلمة 
أم����ام م��م��ث��ل��ي ال��ه��ي��ئ��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
األل��م��ان��ي��ة وال���م���ؤس���س���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 
عن  لمحة  وقدمت  الخاص.  والقطاع 
للسعي  االستراتيجية  اإلمارات  مبادرة 
العام  بحلول  المناخي  الحياد  لتحقيق 
ألمانيا  سعي  مع  تتقاطع  والتي   2050
للوصول إلى حيادية غازات االحتباس 
وأك��دت   ،2045 ع��ام  بحلول  ال��ح��راري 
تبادل  على  اإلم���ارات  ح��رص  معاليها 
الخبرات التي يكتسبها الطرفان خالل 
البيئية  األه����داف  لتحقيق  سعيهما 
إل��ى  معاليها  وان��ض��م��ت  ال��م��ش��ت��رك��ة. 
الزراعة  وزي��ر  أوزدم��ي��ر،  جيم  معالي 
الرئيس  ب��اوم��ان  وف��ي��رن��ر  األل��م��ان��ي، 
في  األلمانية،  باير  لشركة  التنفيذي 
تغيير  إل��ى  »ال��ح��اج��ة  بعنوان  اجتماع 
البذور: ضمان األمن الغذائي« لدراسة 

العالم.  في  الجوع  على  القضاء  طرق 
لدولة  الشمولية  ال��رؤي��ة  شاركت  كما 
 COP28 مؤتمر  بخصوص  اإلم��ارات 
المفيدة:  »القمم  بعنوان  اجتماع  في 

توحيد الدبلوماسية الدولية للمناخ«.
وع��ل��ى ه��ام��ش ال��م��ؤت��م��ر، ح��ض��رت 
المستديرة  ال��م��ائ��دة  اجتماع  معاليها 
للمستثمرين في منتدى  المستوى  رفيع 
واالبتكار،  للسياسة   Angermayer
الذي استضافه رائد األعمال والمستثمر 

األلماني كريستيان أنجيرماير.  
المؤتمر،  خ���الل  معاليها،  وال��ت��ق��ت 
بمعالي ولفغانغ شميدت وزير الحكومة 
المستشارية،  دي��وان  ومدير  االتحادية 
المشارك  ال��رئ��ي��س  ن��وري��ب��ور،  وأوم��ي��د 
لحزب الخضر. كما انضمت إلى معالي 
الدكتورة آنا لورمان، وزيرة شؤون أوروبا 
األلمانية،  الخارجية  وزارة  في  والمناخ 
تعيينها  سيتم  والتي  مورغان،  وجنيفر 
لسياسة  ال��خ��اص  ال��م��ب��ع��وث  بمنصب 
المناخ الدولية للحكومة األلمانية، على 
مأدبة عشاء ضمت نقاشاً تحت عنوان 
مناخ  بناء  واالستقرار:  والسالم  »المناخ 
أفضل للسالم«. كما التقت معاليها مع 
روالند بوش، الرئيس والمدير التنفيذي 
زيبس  وأوليفر  إيه جي،  لشركة سيمنز 
حيث   ،BMW إدارة  مجلس  رئ��ي��س 
ناقشوا دور القطاع الخاص في اإلسهام 
هاتين  ومساهمة  المستدامة،  بالتنمية 
ذلك  بتحقيق  العالميتين  الشركتين 
الهدف. واختتمت معاليها جولتها بلقاء 
ماكين،  وسيندي  كيري  معالي جون  مع 
منظمة  لدى  المّتحدة  الواليات  سفيرة 
األغذية والزراعة لألمم المّتحدة )الفاو( 
آخ��ر مع  ف��ي روم���ا، وع��ق��دت اجتماعاً 

معالي جيم أوزدمير. 

بحثت التعاون مع ألمانيا في مجاالت العمل المناخي والطاقة النظيفة واألمن الغذائي

COP28املهيري تعرض يف »ميونيخ لألمن« رؤية اإلمارات لـ

مريم المهيري لدى حضورها المؤتمر )من المصدر(

اجتماعات ثنائية
  شهد اليومان األوالن للزيارة يف برلني جدول أعماٍل حافاًل باالجتماعات الثنائية 
يف سفارة اإلمارات العربية املتحدة مع مسؤولني أملان، حيث التقت معاليها مع وزراء 

من احلكومة األملانية االحتادية، أعضاٍء بالبرملان االحتادي األملاني )البوندستاغ(، 
منهم معالي أوليفر كريشر وزير الدولة لالقتصاد وحماية املناخ، ومعالي الدكتورة 

أوفيليا نيك، وزيرة الدولة لألغذية والزراعة، ومعالي نيلز أنني، وزير الدولة للتعاون 
االقتصادي والتنمية. واستكشفت معاليها سبل تعزيز التعاون للنهوض بالتحول 

يف مجال الطاقة مع إلني فون زيتزويتز، مديرة التعاون الثنائي مبجال الطاقة يف 
الوزارة االحتادية األملانية لالقتصاد وحماية املناخ. وكما قامت معاليها بجولة يف 

البرملان األملاني )بوندستاغ(، بصحبة معالي أرمني الشيت، عضو يف البرملان ورئيس 
وزراء والية شمال الراين وستفاليا السابق، التقت خاللها من أعضاء الكتل البرملانية. 

كما ناقشت معاليها ما تقوم به اإلمارات وأملانيا حلماية البيئة مع معالي ستيفي 
ليمكي، وزيرة البيئة وحماية الطبيعة وأمن املفاعالت وحماية املستهلك. واحملطة 

األخيرة كانت يف برلني باجتماع مع سعادة ريناتا ألت، رئيسة جلنة حقوق اإلنسان 
واملساعدات اإلنسانية يف البوندستاغ.

ويف اليوم الثالث من الزيارة، التقت معاليها يف ميونيخ مع عدد من مسؤولي حكومة 
والية بافاريا، يتقدمهم معالي الدكتور ماركوس زودر، رئيس حكومة والية بافاريا، 

ومعالي روالند ويغرت، وزير الدولة للشؤون االقتصادية.
 

.. ويشيد بالشراكة االستراتيجية بين اإلمارات وألمانيا 
رأس الخيمة )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
عضو  القاسمي،  صقر  ب��ن  سعود 
ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ح���اك���م رأس 
الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد 
ولي  القاسمي،  بن صقر  سعود  بن 
عهد رأس الخيمة، في قصر سموه 
أم��س،  م��ح��م��د،  ب��ن  ص��ق��ر  بمدينة 
إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية 
أل��م��ان��ي��ا االت��ح��ادي��ة ل���دى ال��دول��ة، 
في  النائب  ماتفيلدت،  وأن��دري��اس 
المرافق  والوفد  األلماني،  البرلمان 

لهما. 

 ورح���ب ص��اح��ب ال��س��م��و حاكم 
والنائب  بالسفير  الخيمة،  رأس 
وبحث معهم  لهما،  المرافق  والوفد 
تعزيز عالقات التعاون بين البلدين 
الصعد.  مختلف  على  الصديقين 
الصداقة  بعالقات  س��م��وه  وأش���اد 
التي تربط  والشراكة االستراتيجية 
ألمانيا  وجمهورية  اإلم���ارات  دول��ة 

االتحادية في شتى المجاالت. 
إرن���س���ت فيشر،  م���ن  ك���ل  وع��ب��ر 
وأن���دري���اس م��ات��ف��ي��ل��دت، ع��ن بالغ 
لصاحب  وت��ق��دي��ره��م��ا  ش��ك��ره��م��ا 
السمو حاكم رأس الخيمة على كرم 

حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير األلمانيالضيافة وحسن االستقبال.

رأس الخيمة )وام(

 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، على 

أهمية البحث العلمي باعتباره مرتكزًا أساسيًا وجوهريًا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في 

رأس الخيمة ودولة اإلمارات والعالم أجمع. جاء ذلك خالل حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، 

افتتاح فعاليات »ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة« بدورتها الثالثة عشرة والتي ينظمها 

»مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة« في فندق »والدورف أستوريا« باإلمارة. 
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أبوظبي )االتحاد(

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزي��ر ش��ؤون ال��رئ��اس��ة، رئيس دائ��رة 
بشأن  ق��رارات  أبوظبي،  في  القضاء 
تخويل صفة الضبطية القضائية ل�78 
في  القضائي  الضبط  م��أم��وري  م��ن 
ثالث دوائر حكومية في إمارة أبوظبي، 
البلديات  االقتصادية،  التنمية  تشمل 
والنقل، والثقافة والسياحة، وذلك بما 
يمنح المفتشين المختصين صالحية 
مزاولة مهام الضبط القضائي بالنسبة 
للجرائم والمخالفات اإلدارية التي تقع 
في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة 
التشريعات  وف��ق  وظائفهم  بأعمال 
السارية. وأدى الموظفون من مأموري 
القانونية  اليمين  القضائي،  الضبط 
أمام المستشار علي محمد البلوشي، 
وذلك  أبوظبي،  إلم��ارة  العام  النائب 
في المقر الرئيس لدائرة القضاء في 

أبوظبي.
وأكد المستشار علي البلوشي، أن 

لعدد  القضائية  الضبطية  منح صفة 
من موظفي الدوائر الحكومية، لبدء 
ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة 
الوظيفية، مع  اختصاصاتهم  بحسب 
للقانون  الصحيح  التطبيق  ضمان 
بعمليات  الخاصة  اإلجراءات  وتنفيذ 
الضوابط  وف��ق  والتدقيق  الضبط 
القانونية المحددة، يسهم في تطوير 
بنوعية  واالرت��ق��اء  المؤسسي  األداء 

مختلف  ف��ي  ال��م��ق��دم��ة  ال��خ��دم��ات 
ال��ق��ط��اع��ات ب���إم���ارة أب��وظ��ب��ي، بما 
إلى  وأش��ار  عالمياً.  تنافسيتها  يعزز 
أبوظبي،  في  القضاء  دائ��رة  اهتمام 
بتأهيل وتدريب المرشحين للحصول 
من  القضائية،  الضبطية  صفة  على 
متخصصة  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  خ���الل 
القضائية،  أبوظبي  أكاديمية  ل��دى 
بهدف إعداد مفتشين ُملمين بجميع 

واإلداري،  القضائي  الضبط  جوانب 
وفقاً  الضبط  مأموري  وصالحيات 
لألنظمة والقوانين السارية، وترسيخ 
مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على 
التركيز  م��ع  الخدمية،  القطاعات 
ع��ل��ى ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي م���ن واق���ع 
ملفات القضايا واإلجراءات الخاصة 
بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة 

والمحاكم الجزائية.

مأمورو الضبط القضائي يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام إلمارة أبوظبي )وام(

بيئة أعمال سليمة

 أعرب راشد عبد الكرمي البلوشي، وكيل دائرة التنمية 
االقتصادية- أبوظبي، عن امتنان الدائرة للدور 
احملوري الذي تقوم به دائرة القضاء يف أبوظبي، 

لضمان بيئة أعمال سليمة، وتدريب وتأهيل املفتشني 
من الناحية القانونية للقيام بدورهم على أكمل وجه.

وقال إن منح عدٍد من املفتشني العاملني يف مركز 
أبوظبي لألعمال ومكتب تنمية الصناعة، التابعني 

لدائرة التنمية االقتصادية، صالحية مزاولة 

مهام الضبط القضائي عقب تدريبهم وتأهيلهم، 
يعكس حرص حكومة أبوظبي على توفير أفضل 

الظروف لبيئة أعمال مالئمة ضمن األطر القانونية 
والتشريعية التي تشكل ركيزة أساسية للنمو 

االقتصادي املستدام. وأضاف: وفقًا للمهام املوكلة 
لها، تقوم دائرة التنمية االقتصادية بتنظيم زيارات 

التفتيش والرقابة على املنشآت التجارية والصناعية 
للتأكد من التزامها بالقوانني واللوائح املعمول بها.

يــصــــــدر قـــــــرارات بــمــنــــح

»الضبـطية القضائية« لـ 78 

مفتشـًا يف دوائــــر حكــومية

منصور بن زايد

»زايد العليا« ومؤسسة »ولي العهد األردني« تنظمان »جسور األمل«

أبوظبي )االتحاد(

مؤّسسة  بين  االستراتيجية  الشراكة  إط��ار  في 
العهد  ولي  ومؤّسسة  الهمم  ألصحاب  العليا  زايد 
ولي  نّظمت مؤسسة  الهاشمية،  األردنية  بالمملكة 
العهد دورة جديدة من برنامج »جسور األمل«، تم 
برامج  عبر  متواصلة  أي��ام   5 مدى  على  تنفيذها 
مدّربين  طريق  ع��ن  بُ��ع��د،  ع��ن  المرئي  االت��ص��ال 
وتمت  العليا«،  »زايد  قبل  تدريبهم من  تم  أردنيين 

متابعتهم من خالل المؤّسسة.
واشتمل البرنامج التدريبي على خمس محاضرات 
محاضرات  وتضّمن  يومياً،  ساعة  بمعدل  أساسية 
تفاعلية  وأخ���رى  المعرفة(  نقل  )عملية  نظرية 
إلى شرائح عمرية  المعرفة  نقل  استهدفت عملية 

مختلفة في ثالثة أقاليم مختلفة في األردن، شملت 
الذين  واالختصاصيين  والمدربين  األم��ور  أولياء 
يعملون بالمؤسسات التي تعمل مع األطفال أصحاب 
عن  محاضرة  إل��ق��اء  األول  ال��ي��وم  وش��ه��د  الهمم. 
اضطراب العادات عند األطفال في مرحلة الطفولة 
والمراهقة، تضمنت المعلومات التي تعرف العادات 
السيئة عند األطفال وتوضح أسبابها وتقديم طرق 
عن  محاضرة  الثاني،  اليوم  تضمن  وفيما  العالج. 
الذهنية  لإلعاقات  والتدريبية  التعليمية  البرامج 
المنزل في ظل جائحة »كورونا«، احتوت على  في 
المعلومات والتعاريف األساسية للمكونات الرئيسية 
التي  التدريبية والمعايير  البرامج  التي تبنى عليها 
يتم تصنيف نوع وشدة اإلعاقة. في اليوم الثالث من 
البرنامج، تضمنت المحاضرة سبل إعداد الوسائل 

التوحد  طيف  اض��ط��راب  ذوي  ألطفال  التعليمية 
واإلعاقة في ظل جائحة »كوفيد - 19«، وتم عرض 
عدة وسائل تعليمية وتوضيح أثرها وأهميتها على 
اليوم  في  الرئيسية.  األساسيات  وتفصيل  الطفل 
الرابع شهد نظمت محاضرة بعنوان »علمني كيف 
التواصل  وأهمية  معنى  وش��رح  لتوضيح  أتواصل« 
لمفهومه  ش��رح  تقديم  م��ع  الرئيسية،  وع��ن��اص��ره 
وتوضيح عناصره األساسية وقنواته، وكيفية أدائه 
المرسل  بين  مثالية  نتيجة  على  الحصول  لضمان 

والمستقبل.
في اليوم األخير جرى عقد جلسة نقاشية شارك 
المستفيدين  من  أس��رة  و20  المدربين  كل  فيها 
بوجود اختصاصي التربية الخاصة بهدف اإلجابة 

عن األسئلة العامة من المتدربين.

ترأس االجتماع األول للمجلس العالمي ألهداف التنمية 

سهيل املزروعي: اإلمارات تسير وفق 

خطـــة لجعــــل املدن آمنة ومستدامة

دبي )وام(

فارس  فرج  محمد  بن  معالي سهيل  ت��رأس 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزي��ر  ال��م��زروع��ي، 
أله��داف  العالمي  للمجلس  األول  االجتماع 
بحث  اس��ت��ه��دف  ال���ذي  المستدامة  التنمية 
الثانية،  دورت��ه  في  المجلس  طريق  خريطة 
وسبل تعزيز الجهود المشتركة وابتكار الحلول 
أه��داف  تحقيق  بتسريع  الكفيلة  واآلل��ي��ات 
منها   11 الهدف  السيما  المستدامة،  التنمية 
والمستوطنات  ال��م��دن  »جعل  ف��ي  والمتمثل 
ومستدامة«،  وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية 
المبادرات  من  مجموعة  إط��الق  خالله  وت��م 
ال��دورة  خ��الل  لتطبق  الطموحة  والمشاريع 
المقبلتين.  السنتين  عبر  للمجلس  الثانية 
تقنية  عبر  عقد  ال���ذي   - االج��ت��م��اع  حضر 
مساعد  ناصر  آل  يونس   - المرئي  االتصال 
التنفيذي  المدير  الرقمية،  دب��ي  ع��ام  مدير 
المجلس،  رئيس  نائب  دبي  بيانات  لمؤسسة 
أصحاب  يمثلون  ال��ذي��ن  المجلس  وأع��ض��اء 
المعنية من مختلف  الجهات  االختصاص في 
المزروعي  سهيل  معالي  ووج��ه  العالم.  دول 
الجهود  بفاعلية في  للمشاركة  الدعوة لجميع 
اإلم��ارات��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة ال��ه��ادف��ة إل���ى تعزيز 
وبالخصوص  الشامل،  بمفهومها  االستدامة 
التنمية  أه��داف  من   11 بالهدف  المرتبطة 
المستدامة، والذي يمثل داعماً رئيساً لغايات 

ومستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، 
ومستقبل  الحضارات  مهد  هي  المدن  ك��ون 

األجيال القادمة. 
وقال معاليه: خالل الدورة الحالية للمجلس 
وبناء  المثمر  التعاون  على  جاهدين  سنعمل 
مستهدفات  تحقيق  جهود  وتسريع  القدرات 
عمل  خطة  عبر  وذل��ك  المستدامة،  التنمية 
مبنية على ثالثة محاور، هي جذب االستثمار 
والخبرات  الكفاءات  وبناء  المستدامة  للحلول 
وأض��اف  المستدام.  التنموي  الفكر  وري���ادة 
مستقبل  الستشراف  ال��ي��وم  نجتمع  معاليه: 
البشرية،  والمستوطنات  ال��م��دن  اس��ت��دام��ة 
ووضع استراتيجية واضحة للتأكد من مواكبتنا 
لمتطلبات األجيال القادمة، عبر توظيف كافة 
تساعدنا  التي  المستقبل  استشراف  أدوات 
والتداعيات  والتحديات  الفرص  توقع  على 
الحلول  ووض��ع  آث��اره��ا  وتحليل  المستقبلية 

المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها، إضافة إلى 
والمعلومات  والتقنيات  الموارد  ودفع  تحفيز 
والثقافة والخبرات واالبتكارات لتحقيق هدف 
مع  يتواءم  وبما   11 رقم  المستدامة  التنمية 
 2030 المستدامة  التنمية  خطة  مستهدفات 

واتفاقية باريس للتغير المناخي 2030. 
المجلس  أن  إل��ى  المزروعي  معالي  ولفت 
يشكل منصة لتبادل الخبرات والمعارف ونقل 
التجارب اإلماراتية والعالمية الناجحة لمختلف 
دول العالم، وتتمثل أهميته في التزايد الكبير 
ف��ي ع��دد سكان ال��م��دن وك��ون ال��م��دن تشكل 
من  و%70  العالمية  االقتصادات  من   %80
مشيراً  الحراري،  االحتباس  غازات  مسببات 
إلى أن إطالق حكومة اإلمارات للدورة الثانية 
للمجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة 
إلى  الدائم  وسعيها  اإلم���ارات  رسالة  يعكس 
الهادف  الدولي  التعاون  أطر  وتعزيز  تطوير 

حكومة  أن  مؤكداً  ومستقبلها،  البشرية  لخير 
إلطالق  مرسومة  خطة  وفق  تسير  اإلم��ارات 
المبادرات واإلستراتيجيات والمشاريع الهادفة 
آمنة  البشرية  المدن والمستوطنات  إلى جعل 
كان آخرها اإلعالن  والتي  ومرنة ومستدامة، 
للحياد  االستراتيجية  اإلم���ارات  م��ب��ادرة  عن 
المناخي 2050.  بدوره، أكد يونس آل ناصر أن 
جائحة »كوفيد-19« شكلت جرس إنذار للعالم 
خريطة  لوضع  السريع  التحرك  ض��رورة  نحو 
ب��آل��ي��ات مبتكرة  ط��ري��ق واض��ح��ة وم��دع��وم��ة 
ومتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
إلى جانب أهمية تسريع التحول نحو اقتصاد 
لمعالجة  األمثل  السبيل  ليكون  استدامة  أكثر 
التحديات التي أبرزتها الجائحة، والسعي نحو 
بناء مدن ومجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة 
حول العالم. وأضاف أن التكنولوجيا والبيانات 
من   11 الهدف  لتحقيق  رئيساً  داعماً  تعدان 
أثبتته  ما  وهذا  المستدامة،  التنمية  أه��داف 
خالل  اإلم����ارات  دول���ة  ف��ي  حكومتنا  تجربة 

مرحلة تعاملها مع الجائحة.
دورت��ه  في  المجلس  أن  ناصر  آل  وأوض��ح 
التكنولوجيا  دور  تعزيز  على  سيعمل  الثانية 
المستقبلية  ال��م��دن  تصميم  منظومة  ف��ي 
البشرية  والمستوطنات  المدن  جعل  لضمان 
شاملة للجميع وآمنة ومستدامة، ونشر ثقافة 
تولدها  التي  البيانات  القصوى من  االستفادة 

المدن.

المجلس يشكل منصة 
لتبادل الخبرات والمعارف 

ونقل التجارب الناجحة 
إلى العالم 

إطالق مبادرات ومشاريع 
طموحة خالل العامين 

المقبلين

»برد العجوز«
ارتفاع خادع في درجات الحرارة 

الشارقة )وام(

 تتعرض أجواء دولة اإلمارات في نهاية فبراير الجاري لظاهرة »برد 
الناس  فترة دفء يظن  تعقب  وبرد  قوية  ريح  أيام ذات  العجوز«، وهي 
بسببها أن الشتاء قد ولى وأقبل الدفء فيباغتهم البرد، وتعرف عند أهل 
الخليج ب� »بياع عباته«، كناية عن الذي باع عباءته ظناً منه بانتهاء وقت 
البرد أو »أيام الحسوم« عند بعض العرب، وهي الحاسمة أو الفاصلة 
بين وقت البرد ووقت الحر و»برد الشولة« عند أهل الزراعة. والشولة 
أحد نجوم العقرب.  ويقول إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية 
برد  إن  والفلك،  الفضاء  لعلوم  العربي  االتحاد  للفلك، عضو  اإلم��ارات 
العجوز »يعني عجز الشتاء أو أنه في نهايته، وهو يتألف من ثمانية أيام 
في آخر الشتاء، وتحديداً األيام األربعة األخيرة من فبراير واألولى من 
مارس، وقد تمتد إلى 10 من مارس، لذا تمتد فترة وقت »برد العجوز« 
بين 25 فبراير حتى 10 مارس. وتتسم فترة »برد العجوز« بقدوم موجة 
باردة، قد يصاحبها نشاط رياح باردة يطلق عليها »النعايات« بمعنى تنعى 
رحيل فصل الشتاء، وهي آخر رياح باردة خالل الشتاء، وعادة ما يسبق 
هذه الفترة ارتفاع في درجة الحرارة، لكنه ارتفاع »خادع ومؤقت«، حيث 
يظن البعض أن البرد قد انتهى، إال أنه يعاود هجمته مجدداً مصحوباً 

برياح باردة شمالية غربية أو شمالية شرقية. 
إلى  ينسب  العجوز  برد  فإن  الموروث،  يرد في  الجروان: كما  ويقول 
هذه  مثل  في  ال��دفء  قدوم  بعد  البرد  بعودة  تنبأت  البادية  في  عجوز 
الفترة، ونصحت قومها بعدم جز صوف الخرفان بعد، ولم يسمع لها 
كثيرون فهلكت خرفانهم بقدوم البرد، وقالوا: هو برد العجوز أو البرد 

الذي تنبأت به العجوز بعد قدوم الدفء.

ديسمبر الماضي سجل أعلى معدل في عدد 
الركاب بـ 53 مليون راكب 

مطر الطاير

يندرج املجلس العاملي ألهداف التنمية املستدامة  ضمن الدورة الثانية ملبادرة املجالس العاملية 
ألهداف التنمية املستدامة 2021 - 2023، والتي أطلقتها حكومة دولة اإلمارات رسميًا ضمن 

فعاليات أسبوع االستدامة الذي تنظمه حكومة دولة اإلمارات يف »إكسبو 2020 دبي«.. فيما 
تتكون املجالس العاملية ألهداف التنمية املستدامة من 17 مجلسًا تعمل على تعزيز اجلهود 

العاملية ودعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة 2030 واجلهود الدولية إلعادة بناء عالم مستدام 
ما بعد جائحة »كوفيد- 19«.

 17 مجلسًا

مليون راكب لـ»النقل 
الجماعي« في دبي 

دبي )االتحاد(

 أعلنت هيئة الطرق والمواصالت، أن عدد مستخدمي وسائل النقل 
الجماعي والتنقل المشترك في دبي بلغ في عام 2021 نحو461 مليون 
راكب مقارنة بنحو 346 مليون راكب في عام 2020. وتشمل هذه الوسائل 
كاًل من مترو دبي وترام دبي وحافالت المواصالت العامة ووسائل النقل 
البحري:  العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي ومركبات 
الذكي ومركبات األجرة/ تاكسي  التأجير  الحجز اإللكتروني ومركبات 
اليومي لعدد مستخدمي وسائل  المتوسط  دبي وشركات االمتياز وبلغ 
النقل الجماعي ومركبات األجرة العام الماضي قرابة »1.3« مليون راكب 

مقارنة بنحو »948« ألف راكب في عام 2020. 
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في 
استحوذا  األج��رة  ومركبات  دبي  مترو  إن  والمواصالت،  الطرق  هيئة 
والتنقل  الجماعي  النقل  وسائل  مستخدمي  لعدد  الكبرى  النسبة  على 
المشترك ومركبات األجرة بواقع 34% لمركبات األجرة و33% لمترو 
دبي، فيما بلغت نسبة حافالت المواصالت العامة 25%، مشيراً إلى أن 
شهر ديسمبر من عام 2021 سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث 
تم نقل قرابة 53 مليون راكب وحل شهر نوفمبر ثانياً ب� 50 مليون راكب 
وتراوح عدد الركاب في بقية األشهر بين 30 مليونا و48 مليون راكب. 

 461

نقل ترام دبي العام املاضي 5.34 مليون راكب فيما نقلت حافالت 
املواصالت العامة 116.3 مليون راكب وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل 

البحري التي تشمل العبرات والباص املائي والتاكسي املائي وفيري دبي 
العام املاضي 10.94 مليون راكب. أما وسائل التنقل املشترك التي تشمل 

مركبات احلجز اإللكتروني والتأجير الذكي فقد نقلت 22.9 مليون راكب 
العام املاضي فيما نقلت مركبات األجرة يف دبي التي تشمل: »تاكسي 

دبي وشركات االمتياز« العام املاضي 154.7 مليون راكب.

ترام دبي
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خالل جلسة وزارية على هامش المنتدى

عبدالله بن زايد: »قدوة« منصة عاملية تثري أجندة التعليم

دبي )وام(

 
زايد  الشيخ عبداهلل بن  حضر سمو 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان،  آل 
على  عقدت  حوارية  جلسة  الدولي، 
 PISA  - »ق�����دوة  م��ن��ت��دى  ه��ام��ش 
»إكسبو  2022« في  العالمية  للكفاءة 
2020 دبي«، بمشاركة وزراء ومعنيين 
من  ال��ق��رار  وصناع  التعليم  بمجال 
الجلسة  ومثلت  العالم.  دول  مختلف 
من  مجموعة  خاللها  ط��رح  منصة 
ال��ق��رار  وص��ن��اع  السياسات  خ��ب��راء 
أفضل  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء  مختلف  م��ن 
إلى  الهادفة  واألف��ك��ار  الممارسات 
ضمان  أج��ل  م��ن  بالتعليم  النهوض 
جاهزية الطالب على النحو األمثل، 
لمواجهة  استعداد  أتم  على  ليكونوا 
ت��ح��دي��ات ال��ح��اض��ر وال��م��س��ت��ق��ب��ل. 
وتوجه سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
القائمين على  آل نهيان بالشكر إلى 
يعد  ال���ذي  ق���دوة«  »م��ن��ت��دى  تنظيم 
أجندة  تثري  ملهمة  عالمية  منصة 
ال��ك��وادر  م��ه��ارات  وت��ع��زز  التعليم، 
ال��ع��ام��ل��ة ف���ي ال���م���ي���دان ال��ت��رب��وي 
بالمشاركة  سموه  وأشاد  وقدراتهم. 
الخبراء  م��ن  كبيرة  لنخبة  ال��ب��ارزة 
ما  ال��م��ن��ت��دى،  ف��ي  والمتخصصين 
وط��رح  ال��خ��ب��رات  ت��ب��ادل  ف��ي  يسهم 
األفكار المتميزة التي تدعم الجهود 
منظومة  لترسيخ  المبذولة  العالمية 
أجيال  تعد  تعليمية مبتكرة ومتطورة 

األمثل.   بالشكل  المستقبل 
مكتب  مدير  النعيمي،  محمد  وقال 
عهد  ولي  دي��وان  في  التعليم  ش��ؤون 
ن��ع��ي��ش ف��ي عالم  »ن��ح��ن  أب��وظ��ب��ي: 
تؤثر  تحديات  نواجه  كما  مترابط، 
جائحة  من  بدءاً  منا،  واحد  كل  في 
»كورونا« إلى المشاكل المترتبة على 
من  نتمكن  وح��ت��ى   .. ال��م��ن��اخ  تغير 
أنظمة  إدخ��ال  يجب  عليها،  التغلب 
الذي  التعلم  في  العالمية  الكفاءة 
يدمج اآلليات العالمية مع السياقات 
اليوم  طالب  وأن  السيما  المحلية، 
ومقدمو  وق��ادت��ه  الغد  مواطنو  ه��م 

المستقبل«.  في  الحلول 
منتدى  أن  إل���ى  ال��ن��ع��ي��م��ي  وأش����ار 
العالمية  للكفاءة   PISA  - »ق���دوة 
وأف��ك��اراً  م��ن��اق��ش��ات  ط���رح   »2022
إلهام  تكون مصدر  أن  يمكن  جديدة 
فيه  تسعى  ال��ذي  الوقت  في  للدول 
أنظمتها  ف��ي  ال��ت��ح��ول  تحقيق  إل��ى 
المهم  ال��ع��ق��د  ه���ذا  ف��ي  التعليمية 

التخاذ اإلجراءات الضرورية. 
وأل����ق����ى ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
ال���ش���ام���س���ي، ال���م���دي���ر وال��رئ��ي��س 
العليا،  التقنية  لكليات  التنفيذي 
»لنجذب  فيها:  قال  ترحيبية،  كلمة 
يجب  الجامعي  الحرم  إلى  الطالب 
للتعلم،  ال��ش��غ��ف  ف��ي��ه��م  ن��غ��رس  أن 
الحرم  مفهوم  أطلقنا  السبب  ولهذا 
ف��ق��د سرعت  ال��ه��ج��ي��ن،  ال��ج��ام��ع��ي 
استخدام   »19  - »ك��وف��ي��د  جائحة 
التكنولوجيا في كل نمط من حياتنا، 
في  مضى  وقت  أي  من  أس��رع  ربما 
لكننا   .. الماضية  ع��ام��اً  العشرين 
خبراتنا  من  التعلم  إلى  بحاجة  اآلن 
إلى  الطالب  لنجذب  الجائحة  في 

الجامعي«.  الحرم 
وق���ال���ت ف��خ��ام��ة ال���دك���ت���ورة م���اري 
سابقاً،  إيرلندا  رئيسة  أليس،  ماك 
دبلن  ف��ي  ترينيتي  جامعة  عميدة 
اتفاقية  »إن  االفتتاحية:  كلمتها  في 
الطفل  حقوق  بشأن  المتحدة  األمم 
الحق  العالم  ألطفال  أن  على  تنص 
والتعليم،  والسالمة  المساواة  في 

طموحنا  ه���ذا  ي��ك��ون  أن  وي��ن��ب��غ��ي 
ال��ذي  واإلرث  ت��ح��ق��ي��ق��ه،  ال���واج���ب 
إننا  ل��ه��م،  ن��ت��رك��ه  أن  علينا  يتعين 
االلتزام  إل��ى  اليوم  الحاجة  بأمّس 
على  يستحوذ  تعليمي  منهج  بتوفير 
نسَع  لم  وإذا  طالبنا،  وعقول  قلوب 
فإننا  ذلك،  لتحقيق  وعزيمة  بجدية 

ونعرض  حياتنا،  في  ي��وم  كل  نهدر 
منه  جزء  نحن  الذي  البشري  التنوع 
التعاون  منظمة  وك��ان��ت  للخطر«. 
المنظمة  وال��ت��ن��م��ي��ة،  االق��ت��ص��ادي 
 38 تمثل  التي  الدولية  االقتصادية 
تقرير  أح���دث  ق��د أص���درت  دول���ة، 
للكفاءة العالمية بعنوان »التفكير من 

سبل   .. ال��ك��ب��ي��رة  ال��ص��ورة  منطلق 
تحقيق  أج���ل  م���ن  ال���ن���اس  ت��ث��ق��ي��ف 
برنامج  وذلك ضمن  مترابط«،  عالم 
 ،)PISA( للطالب  الدولي  التقييم 
وهو عبارة عن إطار عمل يركز على 
والعلوم  والرياضيات  القراءة  تعليم 
وإعدادهم  عاماً،   15 بعمر  للطالب 

الواقعية.  الحياة  تحديات  لمواجهة 
التعليم  أن  إل���ى  ال��ت��ق��ري��ر  وخ��ل��ص 
الحفظ،  ع��ن  االب��ت��ع��اد  إل��ى  يحتاج 
باالعتماد  المعرفة  بنقل  واالهتمام 
على  أكثر  تركز  التي  المناهج  على 
وتعزيز  والعالمي،  المحلي  الترابط 
والمهارات.  والقيم  اإليجابية  اآلراء 

عبداهلل بن زايد في لقطة جماعية مع المشاركين بحضور حسين الحمادي وجميلة المهيري وزكي نسيبة وسارة مسلم ومحمد النعيمي )وام(

عبداهلل بن زايد في حديث مع الوزراء المشاركين في المنتدى

   عبداهلل بن زايد لدى حضوره المنتدى وفي الصورة محمد النعيمي

.. وسموه لدى حضوره المنتدى

ترسيخ منظومة تعليمية مبتكرة تعد أجيال المستقبل بالشكل األمثل

إدخال أنظمة الكفاءة 
العالمية في التعلم 

لدمج اآلليات الدولية مع 
السياقات المحلية

 
محمد النعيمي

نحتاج إلى التعلم من 
خبراتنا في »الجائحة« 

لنجذب الطالب 
للحرم الجامعي

 
عبداللطيف الشامسي

االلتزام بتوفير 
منهج تعليمي 

يستحوذ على قلوب 
وعقول طالبنا

ماري أليس

تبادل الخبرات
تنظيم  الفعاليات  شملت 
جلسة أخرى هدفت إلى 
وتناولت  اخلبرات  تبادل 

عددًا من دراسات احلالة 
حول أنظمة املدارس 

العالم،  أنحاء  يف جميع 
لالطالع على طرق 

يف  العاملية  الكفاءة  تطبيق 
كيشيا  وأوضحت  امليدان. 

ثورب، احلائزة جائزة 
الواليات   - العاملية  املعلم 

التي  الطرق  املتحدة 
منهج  لتصميم  اتبعتها 

12 بالكامل ملادة  الـ  الصف 
ليكون  اإلجنليزية  اللغة 
الناحية  من  الصلة  وثيق 
الذين  بطالبها  الثقافية 
للجيل األول من  ينتمون 

أو  املهاجرين  أو  األميركيني 
الالجئني. 

البروفيسور  إليها  وانضم 
أستاذ  ساهلبيرغ،  باسي 

العام  واملدير  التربية 
التربية  لوزارة  السابق 

الفنلندية،  والتعليم 
والذي كان من خالل 

وصانع  كمدرس  عمله 
يقدم  للسياسات، 

للحكومات  االستشارات 
املتعلقة  السياسات  بشأن 

الصلة  وذات  باملعلمني 
التعليمية.  باإلصالحات 
وشارك يف اجللسة أيضًا 

مايك ثيرومان، األمني 
يف  املعلمني  لنقابة  العام 

سنغافورة، حيث طرح ما 
اكتسبه من خبرة على مدى 

25 عامًا يف مجال البحوث 
والتدريس  التربوية 

مع  والعمل  املناهج،  وتطوير 
االقتصادي  التعاون  منظمة 

الدول  والتنمية، وعدد من 
برامج  لتطوير  العالم  حول 

للمعلمني.  املهني  التطوير 
يذكر أن منتدى قدوة 

ينظم كل عامني، ويحظى 
من  إستراتيجي  بدعم 

الشركاء  العديد من  قبل 
الرئيسيني، مبا يف ذلك 

والتعليم يف  التربية  وزارة 
التعليم  ودائرة  اإلمارات، 

أبوظبي، وهيئة  واملعرفة يف 
البشرية  والتنمية  املعرفة 

يف دبي، وهيئة الشارقة 
اخلاص. للتعليم 

اإلمارات قدمت نموذجًا 
جيدًا في دمج الكفاءة 

العالمية

أندرياس شاليشر

التعليم األكاديمي
أندرياس شاليشر، مدير  قال 

االقتصادي  التعاون  منظمة 
واملهارات:  للتعليم  والتنمية 

التعليم  توفير  على  قادرون  »إننا 
بحاجة  لكننا  لطالبنا،  األكادميي 
يف الوقت ذاته إلى تعليمهم سبل 
أنفسهم ومع اآلخرين  العيش مع 

ومع كوكب األرض بتناغم تام، 
شيئًا  اجلائحة  من  تعلمنا  لقد 

سيكشف  املستقبل  أن  وهو  مهمًا، 
لنا دائمًا عن املزيد من املفاجآت، 

أكثر  املناخ  تغير  علينا  وسيؤثر 
الناجمة عن هذا  التبعات  من 

الوباء، يف حني سيحدث الذكاء 
على  جذرية  تغيرات  االصطناعي 
التعليم  أنظمة  بعض  لكن  حياتنا، 

النتائج  األكثر تقدمًا ال حتقق 
عندما  جيد  بشكل  منها  املرجوة 

قدمت  لقد  باالنفتاح،  األمر  يتعلق 
اإلمارات منوذجًا جيدًا من خالل 
جتربتها يف هذا املجال، وجنحت 

يف ذلك من خالل حتقيق نتائج 
رائعة يف هذا االجتاه، بينما ال تزال 

دول أخرى تكافح لدمج الكفاءة 
منتدى  فعاليات  وتضمنت  العاملية«. 

PISA للكفاءة العاملية  »قدوة - 
بعنوان  نقاشية  جلسة   »2022

الكفاءة  »كيف ميكننا إدراج ودمج 
فيها  شارك  التعليم«،  يف  العاملية 

السميطي،  رابعة  الدكتورة  كل من 
مدير عام مؤسسة اإلمارات 

والبروفيسور  املدرسي،  للتعليم 
ملعهد  التنفيذي  العميد  لوني،  آن 

دبلن  مدينة  بجامعة  التعليم 
للتطوير  الدولية  اجلمعية  ورئيس 

مانسيل،  بويكس  وفيرونيكا  املهني، 
»بروجيكت  يف  الرئيسية  الباحثة 

العليا يف  الدراسات  زيرو« بكلية 
جامعة هارفارد، وفرناندو رميرز، 
العاملية لالبتكار يف  املبادرة  مدير 

يف  املاجستير  برنامج  ومدير  التعليم 
جامعة  يف  الدولي  التعليم  سياسة 

هارفرد.  
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مرافئ

الشرطي.. الحارس
والنابس والقابس

الوفاء، هو  الوالء، وشيمة  وفطنة  االنتماء،  بحكمة  المتأزر  ذلك  هو 
وأفرد  السارية،  رفع  األبدي، وسيرة وطن  الحلم  بوشاح  المطوق  ذلك 

األشرعة، وانتمى إلى المحيط في وسعه، وفي جالله.
هو ذلك الحارس للقيم، القابس في عتمة الناس، النابس في صمت 
الليل، الذاهب بالحياة نحو سالم، ووئام، وانسجام، هو ذلك المتأجج 
سياجاً،  للغد  تصع  أه��داف  نحو  الناس  مشاعر  تحريك  على  حرقة 
وسراجاً، ومنهاجاً، هو ذلك الشرطي الذي يقف عند قارعة الطريق، 
تسبقه ابتسامته، وتعلو محياه الصحراوي، مالمح تاريخ يسجل للوقت 
مدى أهمية هذا اإلنسان، وضرورة رؤية بزته العسكرية، كوسم شرف، 
المجتمع، وتجيد  قيثارة تجود حركة  الطريق، ولحن  أمان في  وإشارة 
بأن  األزل  منذ  إماراتية عرفت  ثقافة  الكلمات على شفاه  نظام  بسط 
للغة سحر الهيمنة على الضمير، وأن للضمير حرز األمان والطمأنينة.
في  ال��س��الم  رب��اط  يوثق  ال��ذي  الرفيع  الخيط  ذل��ك  ه��و  الشرطي 
المجتمع، وهو زر قميص الرزانة في العالقة ما بين اإلنسان واإلنسان.

مشكلة  معالجة  على  وينكب  الظهر  يحني  شرطياً  تصادف  عندما 
عٍل،  من  حط  المالك  هذا  بأن  تشعر  مركبة،  لسائق  حدثت  طارئة 
واستمرأ المشاركة في حل عقدة المعضالت والتي طالما تواجه الناس 

وهم في مسعاهم، وفي كدهم.
الشرطي في بالدنا  يؤديها  هذه واحدة من حزمة خصال، ووصال، 
وال  بالعزلة،  تشعر  ال  البالد  هذه  في  فأنت  وبال حصر،  كثيرة،  وهي 
تحيطك  والضمائر  تحرسك،  العيون  ألن  مصير،  على  الخوف  ينتابك 
برعايتها، والقلوب تضمك فيما بين الوريد والشريان، فأنت في أمان، 

وأنت في منطقة خضراء معشوشبة بالحب.
وأنت محروس  الطريق،  في  رفيقك  والشرطي  فالشرطي صديقك، 
منذ أن تخرج من بيتك حتى تعود إليه سالماً معافى، أنت في الدائرة 
المفتوحة على الثقة بكل ما تحمله من معاٍن في لغة الضاد، ألنك ما أن 
تلتفت يمنة أو يسرة، تجد هذا الفائض حباً يتسرب بين أناملك، كأنه 

الطيف، كأنه النسمة مجللة بالحنايا، والنوايا الحسنة.
هكذا يكون المجتمع مثل كأس الماء الصافي، عندما يكون الشرطي 

النبع الذي منه يستقي العباد رشفاتهم العذبة.
الشرطي  يتمتع  عندما  الزاهي،  الحلم  مثل  المجتمع  يكون  هكذا 
بتلقائية التعامل مع اآلخر وهكذا يكون المجتمع مثل المروج الخضراء، 

عندما يكون الشرطي غصناً مورقاً بالعاطفة المرهفة.
لقد ولى زمان األفكار التي تصف رجل الشرطة، بالخشونة، وعنفوان 
في  الحياة  إكسير  الشرطة،  رجل  فيه  زمان،  وجاء  زمان،  ولى  الخلق، 

أي مجتمع.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

ابتكره 3 طالب في الظفرة

جهاز ملعالجة مياه الوضوء باملساجد 

واستخدامهــــا فــي الزراعــــة

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

ابتكر 3 طالب من ثانوية التكنولوجيا 
بمنطقة  بينونة  ف��رع   - التطبيقية 
للتعليم  أبوظبي  لمركز  التابع  الظفرة 
مشروع  والمهني،  التقني  والتدريب 
واستخدامها  الوضوء  مياه  لمعالجة 
في عمليات الزراعة، وذلك للمساهمة 
لألمن  الوطنية  االستراتيجية  ف��ي 

الغذائي 2051.
وأوض�����ح ال���ط���الب: زاي����د أح��م��د 
ال���ح���م���ادي وع����ب����داهلل ال��ح��وس��ن��ي 
وعبداهلل القبيسي، أن المشروع يركز 
على إعادة تدوير المياه المستخدمة 
المساجد من خالل  الوضوء في  في 
كل  بجانب  مصغرة  حديقة  إن��ش��اء 
مسجد واالستفادة من تلك المياه في 
تلك  في  ت��زرع  مثمرة  م��زروع��ات  ري 
الحديقة، وذلك من خالل العمل على  
نظاماً إلعادة تدوير المياه وترشيحها 
جهازاً  يتضمن  الشمسية  بالطاقة 

لتنقية المياه.
وأش����ار ال��ط��الب إل���ى أن إن��ش��اء 
ن���م���اذج ص��غ��ي��رة ال��ح��ج��م ألن��ظ��م��ة 
محطات  لمحاكاة  العاملة  الترشيح 
م��ع��ال��ج��ة م��ي��اه ال���ص���رف ال��ص��ح��ي 
م���ت���ع���ددة ال���م���راح���ل، ب��االع��ت��م��اد 
ال��م��ت��واف��رة  المتنوعة  ال��م��واد  ع��ل��ى 
)الحصى، والرمل، والفحم المنشط، 
وال���ط���ح���ال���ب، وف����الت����ر ال���ق���ه���وة، 

ميزانية  ضمن  وال��ب��ق��اء  وال��ق��م��اش( 
إلى  المشروع  ويهدف  )افتراضية(، 
استعادة  أثناء  المياه  ملوثات  إزال��ة 
والقيام   قيمة،  كمصادر  النفايات 
بتصميم وبناء أنظمة الترشيح وإعادة 
التصميم من أجل التحسين، ومن ثم 
والكميات  النتائج  وم��ق��ارن��ة  قياس 

ال��م��س��ت��ص��ل��ح��ة واخ���ت���ب���ارات ج���ودة 
وأفضل  والتجارب  والتكاليف  المياه 
الممارسات، وإجراء اختبارات جودة 
ودرجة  التعكر،  )مثل  الشائعة  المياه 
ال��ح��م��وض��ة، وم���ا إل���ى ذل����ك(، على 
ج��ودة  م��ن  للتحقق  ال��م��ح��دد  النحو 

المياه قبل وبعد المعالجة«.

جهاز الستخدام مياه الوضوء في الزراعة )االتحاد(

إعادة تدوير المياه 
المستخدمة عبر إنشاء 
حديقة مصغرة بجانب 

كل مسجد

جامعة حمدان 
بن محمد الذكية 

تبحث التعاون 
مع جامعة 

غرناطة اإلسبانية 

جامعة دبي 
تطلق »نموذج 

األمم المتحدة« 

دبي )االتحاد(

استضافت جامعة حمدان بن 
محمد الذكية، وفدًا رفيع 

املستوى من جامعة غرناطة 
اإلسبانية وغرفة التجارة يف 
غرناطة لبحث آفاق التعاون 

املستقبلي يف تطوير منظومة 
التعليم والتدريب املهني 

والبحث العلمي وتبادل املعرفة 
واخلبرات وتعزيز قنوات 

التواصل، مبا يخدم األهداف 
املشتركة.

وشهدت الزيارة اجتماعًا 
بحضور البروفيسور نبيل 

بيضون، نائب رئيس جامعة 
حمدان بن محمد الذكية 

للشؤون األكادميية، وإنريكي 
هيريرا فيدما، نائب رئيس 
جامعة غرناطة، وعدد من 

أعضاء الهيئتني اإلدارية 
والتعليمية من كلتا اجلامعتني 

وممثلي غرفة التجارة يف 
غرناطة، لبحث تعزيز آفاق 

التعاون فيما يخص املجاالت 
الهادفة إلى تقوية العالقات 

ونقل ونشر وإثراء املعرفة 
يف العالم العربي واالرتقاء 

بالكفاءات املواطنة.

دبي )االتحاد(

أطلقت إدارة اخلدمات الطالبية 
يف جامعة دبي منوذج األمم 

املتحدة للطلبة خالل مؤمتر 
»أونالين« حضره أكثر من 

ثمانني شخصًا، من 21 دولة 
على األقل منها اإلمارات 

العربية املتحدة والهند 
والواليات املتحدة األميركية 

والسلفادور واململكة املتحدة 
واليونان واملغرب ونيجيريا 

وعدد من الدول األخرى.
ويأتي إطالق املؤمتر بعد 

النجاح الذي حققه نادي 
احلوار لطلبة اجلامعة، ومت 

تنظيم املؤمتر حتت شعار 
أهداف التنمية املستدامة، 

وقام بتنظيمه رئيس ونائب 
رئيس نادي احلوار طارق 

حنداش ومحمد أحمد العوضي 
بالتعاون مع عدد من الطلبة 

خارج الدولة، وضم املؤمتر أربع 
جلان غطت مواضيع عاملية 

مهمة دارت حول مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة وبرنامج 

األمم املتحدة للبيئة ومنظمة 
الصحة العاملية وجلنة نزع 

السالح واألمن الدولي.

بمشاركة 38 جهة

فعاليات »اإلمارات تبتكر« تنطلق يف الفجيرة

ورشة حكومة دبي تطلق مبادرات ابتكارية 

»موارد الشارقة« تعزز ممارسات االبتكار

الفجيرة )االتحاد(

أع��ل��ن ال��م��ه��ن��دس م��ح��م��د سيف 
إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  األف����خ����م، 
الطبيعية،  للموارد  الفجيرة  مؤسسة 
إلطالق  المؤسسة  استعدادات  عن 
لشهر  الرئيسي  ال��ح��دث  فعاليات 
يأتي  وال��ذي  الفجيرة  في  االبتكار، 
وإشرافها،  إدارتها  تحت  العام  هذا 
حيث تجمع تحت مظلتها 38 مشاركة 
م��ت��م��ي��زة، ت��ت��ن��وع م���ا ب��ي��ن ال��ج��ه��ات 
والمحلية  االت���ح���ادي���ة  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وال��ق��ط��اع ال���خ���اص وال��م��ؤس��س��ات 
المحلية  وال��ش��رك��ات  األك��ادي��م��ي��ة 
في  جميعهم  ي��ش��ارك��ون  وال��دول��ي��ة، 
الحدث الوطني الهادف لترسيخ ثقافة 
االبتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ف���ي اب��ت��ك��ار ت��ج��ارب 
توظيفها  يتم  مستقبلية  وم��ب��ادرات 
في دعم توجهات دولة اإلمارات نحو 

الخمسين عاماً المقبلة. 
وأوضح األفخم أن شهر اإلمارات 
رائ��دة  وطنية  منصة  يمثل  لالبتكار 
وإم���ارة  اإلم�����ارات  دول���ة  لمستقبل 
من  الخصوص،  وج��ه  على  الفجيرة 
في  الجهات  مختلف  تشجيع  خ��الل 
اإلم�����ارة ع��ل��ى ال��م��ش��ارك��ة ف��ي دع��م 

مسارات االبتكار في كافة المجاالت، 
موضحاً أن الفعاليات التي ستنطلق 
لترسيخ  م��وات��ي��ة  ف��رص��ة  ستشكل 
الفكري  والتنافس  واإلب��داع  االبتكار 
الهادف لتوثيق أنشطة وإنجازات أبناء 
االبتكار  بيئة  وربطها  الفجيرة  إمارة 
المستمدة من الرؤية الثاقبة للقيادة 

الرشيدة في الدولة.
 وم����ن ج��ان��ب��ه، أك����د ال��م��ه��ن��دس 

لمؤسسة  العام  المدير  قاسم،  علي 
ب��أن  الطبيعية،  ل��ل��م��وارد  ال��ف��ج��ي��رة 
فعاليات االبتكار ستنطلق يوم غٍد من 
قلب المؤتمر العربي الدولي السادس 
والمعرض  المعدنية  ل��ل��ث��روة  عشر 
 24 حتى  ويستمر  ل��ه،  المصاحب 
الطيف  ب��م��رك��ز  ال���ج���اري  ف��ب��راي��ر 
لألعمال من الساعة التاسعة صباحاً 
وتعتبر  العصر،  بعد  الرابعة  وحتى 
لتمكين  ثمينة  ف��رص��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه من 
جميع أنحاء العالم من االطالع على 
في  المبتكرة  والمشاريع  المبادرات 
من  العديد  في  والمشاركة  اإلم��ارة، 

ورش العمل التفاعلية.
وذكر المهندس علي قاسم أن إمارة 
صاحب  وتوجيهات  ب��رؤى  الفجيرة 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ ح��م��د ب���ن محمد 
ال��ش��رق��ي ع��ض��و ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو 
الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي 
عهده، تتبنى االبتكار منهجاً في كافة 
أنشطتها ومؤسساتها، ُمؤكداً أن دولة 
اإلمارات وإمارة الفجيرة بشكٍل عام 
وبناء  الشباب  مهارات  على  تراهن 
المسيرة  على  للمحافظة  قدراتهم 
التنموية في التقدم وصنع المستقبل. 

دبي )االتحاد(

 أط��ل��ق��ت »ورش�����ة ح��ك��وم��ة دب���ي« 
االبتكارية  ال��م��ب��ادرات  م��ن  مجموعة 
شهر  فعاليات  ف��ي  مشاركتها  خ��الل 
تبتكر  »اإلم����ارات  لالبتكار  اإلم���ارات 
2022«، دعماً منها للتوجهات الوطنية 
ورؤيتها  االبتكار  ترسيخ  إلى  الرامية 
الهادفة إلى االستفادة منه في تطوير 
الحلول والخدمات المقدمة للمتعاملين 

وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها.

المدير  الرئيسي،  أحمد  فهد  وأكد 
أهمية  دبي،  حكومة  لورشة  التنفيذي 
شهر اإلمارات لالبتكار في نشر ثقافة 
اإلب����داع ف��ي ال��دول��ة، ودع���م االبتكار 
واالختراع في االم���ارات. وش��دد على 
أساسية  ركيزة  باعتباره  االبتكار  دور 
الزده�����ار اق��ت��ص��اد دول����ة اإلم�����ارات، 
إلى  المفهوم  ه��ذا  تحويل  وض����رورة 
منهجية إداري��ة على نطاق أوسع، بما 
الحكومي  العمل  تطوير  ف��ي  يساعد 

ويعزز من التنمية االقتصادية.

الشارقة )االتحاد( 

البشرية  ال��م��وارد  دائ���رة  ن��ف��ذت 
من  مخصصة  ح��زم��ة  ب��ال��ش��ارق��ة 
ال��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام 
بالتزامن مع شهر اإلمارات لالبتكار 
2022م، سعياً لنشر وترسيخ ثقافة 
الحكومة  موظفي  وتحفيز  االبتكار 
على  االبتكار  ممارسات  تبني  على 
مستوى الدولة، وكان أبرزها ثقافة 
االب��ت��ك��ار واس��ت��دام��ت��ه��ا، وال��ق��ي��ادة 

هذا  وفي  االبتكار  لدعم  التحويلية 
طارق سلطان  الدكتور  أكد  الصدد 
التنفيذي  المجلس  عضو  خادم  بن 

إلم�����ارة ال���ش���ارق���ة رئ���ي���س دائ����رة 
الموارد البشرية، أن شهر اإلمارات 
لالبتكار هو إدراك تطبيقي ألهمية 
المقبلة  المرحلة  خ��الل  االب��ت��ك��ار 
وبين  ال��ح��ي��اة،  م��ي��ادي��ن  جميع  ف��ي 
أعمال  إلى  االبتكار  تحويل  أهمية 
الخطط  عبر  تتجلى  واقعية  ونتائج 
لتشكل  التطويرية  واالستراتيجيات 
م��ن��ظ��وم��ات ع��م��ل م���وح���دة ت��ق��وم 
لإلبداعات  كأساس  االبتكار  على 

واإلنجازات والنجاحات.

استعدادات
أفاد علي قاسم بأن 

االستعداد النطالق فعاليات 
االبتكار يتم على أعلى 
املستويات عبر أجندة 

متنوعة وحافلة بالفرص 
لدعم األفكار واستقطاب 

املواهب من خالل اجللسات 
الشبابية واحلوارات مع 

أبرز األسماء املختصة يف 
مجال االبتكار، باإلضافة 

إلى الفعاليات الرقمية، 
وعرض أحدث االبتكارات 
التي توصلت إليها اجلهات 

املشاركة حتت سقٍف واحد 
لتعزيز ثقافة االبتكار 

وإبراز دوره يف دعم توجهات 
حكومة دولة اإلمارات.

فهد الرئيسي

»اإلمارات لالبتكار« 
إدراك تطبيقي ألهمية 
االبتكار خالل المرحلة 

المقبلة 
طارق بن خادم

دبي )االتحاد(

النسخة  ف��ع��ال��ي��ات  أب���رز  ض��م��ن 
ال��راب��ع��ة م���ن ب��رن��ام��ج ال��ق��ي��ادات 
ال��ذي  الشابة  العربية  اإلع��الم��ي��ة 
ينظمه مركز الشباب العربي بدعم 
من سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
استضافت  الرئاسة،  ش��ؤون  وزي��ر 
 17 من  وشابة  50 شاباً  »لينكدإن« 
دول��ة عربية في نسخة خاصة من 
في  لينكدإن«  م��ع  »ق��ه��وة  فعاليتها 
 2020 »إكسبو  في  الشباب  جناح 
دبي«، وذلك بحضور سعيد النظري، 
م��دي��ر ع���ام ال��م��ؤس��س��ة االت��ح��ادي��ة 
ل��ل��ش��ب��اب، ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الشباب  مركز  في  لالستراتيجية 
الخطيب،  نبيل  والدكتور  العربي، 
وعلي  لألخبار.  الشرق  ع��ام  مدير 
الشرق  »لينكدإن« في  مطر، رئيس 
واألسواق  أفريقيا  وشمال  األوسط 

األوروبية الناشئة.
وش�����ارك ال��ح��ض��ور ف���ي جلسة 
نبيل  الدكتور  فيها  تحدث  نقاشية 
الخطيب وعلي مطر، بعنوان »فرص 
الشباب ما بعد الجائحة«، ناقشت 
أبرز التحديات التي تواجه الشباب 
يبرزوا  أن  لهم  وكيف  عملهم،  في 

م��ه��ارات��ه��م وإم��ك��ان��ات��ه��م ف��ي س��وق 
العمل أمام صناع القرار وأصحاب 
صناعة  مستقبل  وبحثت  األعمال، 
اإلعالم في المنطقة والطرق األمثل 
للفوز بسباق المستقبل في اإلعالم.

كما قدم خبراء »لينكدإن« جلسات 
استشارية فردية للمشاركين لتعزيز 
ال��رق��م��ي ع��ل��ى شبكة  وج���وده���م 
على  ظهورهم  وتحسين  »لينكدإن« 
األمثل  بالطريقة  المهنية  المنصة 
الصفحات  على  الخبرات  لعرض 
الشخصية المهنية الرقمية.  وقال 
سعيد النظري، مدير عام المؤسسة 
االت���ح���ادي���ة ل��ل��ش��ب��اب، ال��رئ��ي��س 
مركز  في  لالستراتيجية  التنفيذي 
الشباب العربي، نعمل برؤية صاحب 
آل  الشيخ محمد بن راش��د  السمو 
رئيس  ال��دول��ة  رئيس  نائب  مكتوم 
رع��اه  دب��ي،  ال����وزراء حاكم  مجلس 
بالعمل  يوجه  ما  دائماً  ال��ذي  اهلل، 
المساحات  وإعطائهم  الشباب  مع 
وإمكاناتهم  إبداعاتهم  الحتضان 
ووضعها في اإلطار الذي يساعدهم 
على التميز في مختلف المجاالت، 
قيادتنا  توجهنا  وفي قطاع اإلعالم 
خالل  من  نبني  أن  دائماً  الرشيدة 
الشباب مستقباًل أفضل إلعالمنا، 

لقطاع يعكس هويتنا للعالم.

»القيادات اإلعالمية« 

يف »قهوة مع لينكدإن«

المتحدثون خالل الجلسة )من المصدر(

 صناعة االعالم
وقال الدكتور نبيل اخلطيب، مدير عام بلومبيرغ الشرق للخدمات 

اإلخبارية: شغف املعرفة واالهتمام بالتفاصيل يجب أن يكونا أمام أعني 
اإلعالميني يف عملهم قبل أي شيء آخر، اليوم، من الضرورة أن يتقن العامل 

يف صناعة اإلعالم أكثر من مهارة.
من ناحيته، قال علي مطر، رئيس »لينكدإن« يف الشرق األوسط واألسواق 
األوروبية الناشئة: »يسعدنا تقدمي هذه النسخة من )قهوة مع لينكدإن( 

كجزء من برنامج القيادات اإلعالمية العربية الشابة من أجل مساعدة 
الشباب العربي الواعد على استكشاف الفرص وعرض أفضل املمارسات 

لالستفادة من )لينكدإن(، املنصة املهنية األكبر يف العالم.
كما التقى أعضاء برنامج القيادات اإلعالمية العربية الشابة بالدكتورة 

هنادا طه، أستاذ كرسي اللغة العربية بجامعة زايد، التي شاركت مع احلضور 
أفكارًا عديدة عن االستخدام الصحيح واملؤثر للغة العربية يف اخلطاب 

اإلعالمي العربي، وأهمية أن يكون لإلعالمي دور فريد يف نقل جمالية اللغة 
العربية لغير الناطقني بها«.

كما قدمت شركة نيكون لصناعة األفالم والتصوير، ورشة عمل تفاعلية مع 
الشباب، استخدموا بها أحدث وأبرز تقنيات التصوير وصناعة األفالم.
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حمايًة للبيئة وحقوق األجيال المستقبل

فرز النفايات المنزلية

سياسات  إدارة  مدير  البريكي  سالم  أكد   
ــي هــيــئــة الــبــيــئــة-  ولـــوائـــح جـــودة الــبــيــئــة ف
البلدية  النفايات  كميات  تزايد  أن  أبوظبي، 
السكني  الــقــطــاع  مــن  الــمــتــولــدة  الــصــلــبــة 
االقتصادي  والنمو  السكانية  الزيادة  بسبب 
أن  يؤكد  للمجتمع،  االستهالكي  والسلوك 
القطاع  عاتق  على  تقع  ملحة  ضرورة  هناك 
وتحمل  اإليــجــابــي  ـــدور  ال التــخــاذ  السكني 
مع  السليم  للتعامل  المجتمعية  المسؤولية 
الحيوي.  القطاع  المتولدة من هذا  النفايات 
التي  األدوار  هذه  أهم  إن  البريكي:  وقال 
السليم  بــالــفــصــل  تتمثل  ــفــرد  ال عــلــى  تــقــع 
المصدر)،  (عند  تولدها  لحظة  للنفايات 

التالية: إلى األصناف  ويمكن فصلها 
إلعادة  القابلة  الصلبة  البلدية  النفايات   -

الخضراء). (الحاوية  التدوير 
القابلة  غير  الصلبة  البلدية  النفايات   -

السوداء). (الحاوية  للتدوير 
ــخــطــرة (مــثــل  ــات الــمــنــزلــيــة ال ــفــاي ــن - ال
البطاريات بما في ذلك بطاريات السيارات، 
ومصابيح  الفلورسنت،  مصابيح   / وأنابيب 
الموفرة  المصابيح  أو  المدمجة  الفلورسنت 
ليتم  الطالء)،   / المذيبات  وعلب  للطاقة، 
في  الموزعة  التجميع  نقاط  إلــى  إرسالها 

اإلمارة. مناطق  مختلف 
وفــقــاً   ،2019 عـــام  إحــصــائــيــات  وتــشــيــر 
النفايات  كمية  إجمالي  أن  إلــى  للبريكي، 
أبوظبي  إمارة  في  المتولدة  الصلبة  البلدية 
بلغت 1.927.065 طن بزيادة قدرها %7.4 
نسبته  ــا  م وتــشــكــل   ،2018 ــعــام  ب مــقــارنــة 

غير  الصلبة  النفايات  إجمالي  من   %17.5
.2018 الخطرة المتولدة عام 

النفايات  فصل 
وأشار البريكي إلى أن فصل النفايات من 
ورفع  لتحسين  مهمة  خطوة  يعتبر  المصدر 
من  الموارد  واستعادة  التدوير  إعــادة  نسبة 
طرح  إن  حيث  الصلبة،  البلدية  النفايات 
النفايات البلدية الصلبة من القطاع السكني 
إرســـال  الــصــعــوبــة  مــن  يجعل  فــرزهــا  دون 
التدوير  إعــادة  منشآت  إلــى  النفايات  هــذه 
في  االستثمار  جذب  فرص  تقليل  وبالتالي 
الصعوبة  من  ويجعل  التدوير،  إعــادة  قطاع 
بتحويل  الــخــاص  الوطني  المؤشر  تحقيق 
عن  الصلبة  البلدية  الــنــفــايــات  مــن   %75

 .2025 مطامر النفايات عام 

تشريعات
ضمن  «الهيئة»  أن  إلــى  البريكي  وأشـــار 
استراتيجيتها لألعوام 2021 - 2025 ركزت 
االقــتــصــاد  وتشجيع  الــنــفــايــات  إدارة  عــلــى 
التشريعي  اإلطـــار  تعزيز  ويــعــد  ــري.  ــدائ ال
والتنظيمي للنفايات أحد األهداف الرئيسية 

األولوية.  لهذه 
وقال البريكي إنه استناداً للقانون المحلي 
رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات 
ذات  االتحادية  والقوانين  أبوظبي  بــإمــارة 
إعــداد  على  بالعمل  الهيئة  تقوم  العالقة، 
الئحة لإلدارة المتكاملة للنفايات تهدف إلى 
اإلمارة،  في  النفايات  إدارة  وتحسين  تنظيم 

 تطبيقات ذكية

البداية
من المنزل

 E-CYCLEX وتقدم شركة
خدمة إعادة تدوير ستة أنواع من 

النفايات املنزلية، وفق ما أوضح 
موظف قسم التسويق يف الشركة، 

الذي أشار إلى أن الشركة طرحت 
مؤخرًا تطبيق «RELOOP» الذي 

من خالله ميكن ألفراد املجتمع 
أن يكونوا فاعلني يف عملية فرز 

النفايات من املصدر، حيث يتطلب 
من كل شخص معني بإعادة تدوير 

النفايات التي لديه يف املنزل 
حتميل التطبيق، وفرز النفايات 
بشكل ذاتي، واختيار اليوم املتاح 

لتسلم النفايات املفروزة مقابل 25 
درهمًا عن كل مرة يتم فيها جمع 

النفايات.
وبني أن الهدف من التطبيق 

تشجيع الناس على االستفادة 
من النفايات التي لديهم يف 

املنزل بأقصى درجة ممكنة، ويف 
حال تبقى لديهم نفايات، إما أن 

يقوموا بفرزها ووضعها يف مناجم 
إعادة التدوير التابعة ملركز تدوير 

بشكل ذاتي، أو بتحميل التطبيق 
والطلب من فريق RELOOP أخذ 
النفايات وتوزيعها على الشركات 
التي تقوم بإعادة التدوير حسب 

نوع النفايات.
وأوضح أن النفايات التي ميكن 

إعادة جمعها من األفراد 
هي ستة أنواع، تتمثل يف 

نفايات البالستيك، النفايات 
اإللكترونية، أوراق، زجاج، معادن 

واملالبس.
ولفت إلى أن التطبيق يفيد 

األفراد يف توعيتهم أيضًا بكيفية 
االستفادة من النفايات التي 

لديهم وإعادة تدويرها ذاتيًا يف 
املنزل.

وأوضح سيد محيي الدين 
مدير تطوير األعمال يف شركة 

geocycle أن فرز النفايات 
من املصدر يساهم يف حفظ 
املصادر الطبيعية، وتقليص 

كمية النفايات احملولة للمطامر، 
وتقليص الضغط على مكبات 

النفايات، وتشجيع األفراد على 
احلفاظ على البيئة، وفتح قنوات 

جديدة لالستثمار وإنتاج مواد 
معاد تدويرها.

وبني أن كل شخص يجب أن 
يشارك يف عملية فرز النفايات 
من املنزل، ال سيما وأن النفايات 
الصلبة تعتبر مصدرًا ملواد خام 

ميكن أن تستخدم يف إنتاج الطاقة 
وصناعات أخرى متعددة، وجتعل 

من عملية الفرز وإعادة التدوير 
أسهل وذات جدوى اقتصادية 

أعلى. 
ويرى أن على شركات القطاع 

اخلاص دور كبير لتحفيز األفراد 
على فرز النفايات من املصدر، 

وذلك من خالل تقدمي حوافز 
مقابل النفايات املفروزة التي 

يحصلون عليها، ال سيما أن عدم 
فرز النفايات من املنزل يحول 

دون االستفادة الكاملة من أنواع 
النفايات كافة.

أكدت فادية حمدان أن الفرز 
ال بد أن يبدأ من املنزل وتركيز 

اجلهود على توعية النشء 
بثقافة الفرز واالستفادة من 
النفايات التي لديهم بإعادة 

تدويرها واالستفادة منها من 
خالل القيام باألعمال الفنية.

وقالت:  للمدرسة واألهل دور كبير 
يف تعزيز سلوك فرز النفايات 
من خالل النشاطات املختلفة 

القائمة على فكرة إعادة التدوير 
واالستفادة من النفايات التي 

لديهم.
وترى بيان صالح أن هناك العديد 

من الوسائل املتاحة التي تساعد 
األفراد على فرز النفايات، ومنها 

وجود احلاويات امللونة حسب نوع 
النفايات، على امتداد كورنيش 

أبوظبي ويف مراكز التسوق، 
باإلضافة إلى وجود مناجم فرز 
النفايات التي ميكن من خاللها 

وضع النفايات بعد فرزها يف هذه 
املناجم.

وأكدت أن عملية الفرز من 
املنزل ليست باألمر الصعب، 

وذلك بفصل نفايات األطعمة 
عن النفايات التي ميكن إعادة 

تدويرها كالنفايات اإللكترونية، 
أو زيوت الطبخ، أو النفايات 

البالستيكية، مبا يتيح االستفادة 
منها بأقصى درجة ممكنة.

وتؤكد أن ثقافة الفرز أمر يف 
غاية األهمية، ويجب أن يرافقه 
استخدام واع ومتفكر لكافة أنواع 

النفايات خالل حياتنا اليومية 
والتقليل بأكبر قدر ممكن من 

حجم النفايات التي ينتجها كل 
فرد، والتصرف مبسؤولية جتاه 

البيئة واملوارد الطبيعية.

هالة الخياط (أبوظبي)

مع ازدياد حجم النفايات البلدية الصلبة المتولدة من القطاع السكني، وارتفاع إنتاج الفرد اليومي منها، يتوجب على الجمهور 

تحمل مسؤولياتهم تجاه البيئة والمجتمع بتقليل إنتاجهم من النفايات وإعادة تدوير النفايات المنزلية بأقصى درجة ممكنة، 

إلى جانب التعامل السليم مع ما تبقى من نفايات بالمنزل بفرزها وإرسالها إلى مناجم النفايات لالستفادة منها كمواد أولية في 

الصناعات األخرى، وتحقيق الهدف الوطني بتقليل كمية النفايات المحولة إلى المطامر بنسبة 80 % بحلول 2030، وخفض معدل 

تولد النفايات البلدية الصلبة اليومية إلى 1.4 كجم / الفرد.

وأصبح التعامل مع النفايات وفرزها جزءًا من تطور المجتمعات، ال سيما وأن فرزها من المنزل يساهم بتحقيق فائدة اقتصادية 

قصوى ويجعلها رافدًا لالقتصاد عوضًا عن أن تكون عبئًا، ومصدرًا النبعاث الغازات الدفيئة كغاز الميثان، إلى جانب تأثيراتها على 

تلوث التربة والمياه الجوفية، والحياة البرية، وزيادة تعرض اإلنسان لآلفات الحاملة لألمراض كالبعوض والفئران.

قــــــــــرار مرتقـــــــب لتنظيـــــــم فصــــــل وجمـــــــــــــع 
المخلفات مــــن القطــــاعات المـــولــــدة

 وعي السكان 
كلمة السر

سالم البريكي

بكافة  الــمــتــولــدة  الــنــفــايــات  تقليل  خــالل  مــن 
أفضل  وتطبيق  استخدامها،  وإعــادة  أنواعها 
النفايات  لتدوير  المتاحة  والتقنيات  األساليب 
والتخلص  الـــمـــوارد  ـــرداد  واســـت ومــعــالــجــتــهــا 
األدلة  من  العديد  إلى  باإلضافة  منها.  اآلمن 
ــدي الــنــفــايــات  اإلرشـــاديـــة الــتــي تــســاعــد مــول
إدارة  تجاه  ومسؤولياتهم  بــأدوارهــم  االلــتــزام 

فّعال. بشكل  نفاياتهم 

فائدة أقصى 
جودة  ولوائح  سياسات  إدارة  مدير  وكشف 
جهود  عن  أبوظبي   - البيئة  هيئة  في  البيئة 
جارية حالياً إلعداد وإصدار قرار بشأن فصل 
وجمع النفايات من مختلف القطاعات المولدة 
أبوظبـــي  مركـــز  مع  بالتعـــاون  للنفــايــات 
المعنية  الــجــهــات  وجــمــيــع  الــنــفــايــات  إلدارة 
أقصى  تحقيق  على  يساعد  بما  اإلمــارة،  في 
التدوير  وإعـــادة  استخــدام  إعـــادة  من  فائدة 
إلى  باإلضافة  النفايات،  من  الموارد  واستعادة 
الرسمي  غير  الــقــطــاع  مــن  والــحــد  السيطرة 

للنفايات.
وبشأن وجود قانون أو تشريع إلزامي لفصل 
الجمهور  وتــحــمــيــل  الــمــصــدر  مــن  الــنــفــايــات 
أوضح  المنزل،  من  الفصل  عملية  مسؤولية 
القانون االتحادي رقم (12) لسنة  أن  البريكي 
للنفايات  المتكاملة  اإلدارة  شــأن  فــي   2018
السلطة  كونها  أبوظبي   - البيئة  هيئة  يخول 
ــاتــخــاذ الــتــدابــيــر  الــمــخــتــصــة فــي اإلمــــــارة، ب
واإلجراءات الالزمة للتقليل من توليد النفايات 
من  المصدر  عند  وفصلها  الصلبة  البلدية 

وموحدة  مختلفة  بألوان  حاويات  توفير  خالل 
النفايات.  وإنشاء مراكز جمع 

3 أهداف
أبوظبي   - البيئة  هيئة  إن  البريكي:  وقــال 
3 أهـــداف  وضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا وضــعــت 
والمستدامة  المتكاملة  اإلدارة  لتحقيق  رئيسية 
يلي: الثالثة كما  وتتلخص األهداف  للنفايات، 

• تبني نهج متكامل إلدارة النفايات، وتنسيق 
واألهـــداف  النفايات  قــطــاع  عبر  اإلجــــراءات 

اإلمارات.  لدولة  المتتالية 
•  وضــــع إطــــار تــنــظــيــمــي مــحــكــم لــدعــم 
بيئياً  السليمة  والمعالجة  الدائري  االقتصاد 

النفايات.  والتخلص اآلمن من 
جمع  لضمان  المعنيين  الــشــركــاء  دعــم   •
المناسب. الوقت  الدقيقة في  النفايات  بيانات 

مؤشرات األداء
األداء  مؤشرات  وضعت  «الهيئة»  أن  وأوضح 
الوطنية  المؤشرات  مع  والمتوائمة  الرئيسية 
البلدية  النفايات  تولد  تقليل  إلى  تهدف  والتي 
الدائري  االقتصاد  على  والتشجيع  الصلبة، 
التدوير  وإعــادة  االستخدام  إعــادة  خــالل  من 
إرسالها  من  بدالً  للنفايات  الموارد  واستعادة 

المطامر. إلى 
من  العديد  «الهيئة»  تنفيذ  إلــى  باإلضافة 
البرامج والمبادرات وبرامج التوعية من خالل 
أبوظبي  مركز  مع  وبالتعاون  السنوية  خططها 
االســتــراتــيــجــي  الــشــريــك  ــات،  ــاي ــف ــن ال إلدارة 
اإلمارة. المعنية في  الجهات  لـ«الهيئة» وجميع 

مدير  الكعبي  سالم  الدكتور  أوضح    
النفايات  إلدارة  أبــوظــبــي  مــركــز  عــام 
ــمــركــز خــالل  ال ـــر» أن ســيــاســة  ـــدوي «ت
توجه  فــي  تتمحور  الحالية  المرحلة 
خاصة  مراكز  توفير  على  قائم  جديد 
النفايات  فــرز  على  الجمهور  تساعد 
على  والتركيز  المصدر،  من  وفصلها 

داعمين  األفــراد  ليكون  التوعية  جانب 
التوجه. لهذا 

المرحلة  فــي  هدفنا  إن  وقــال 
ــيــة إشـــــراك الــقــطــاع  ــحــال ال
الـــــخـــــاص فـــــي مــعــالــجــة 
يكون  وأن  البلدية  النفايات 
التحفيزية  مبادراتهم  لهم 
لـــــــألفـــــــراد لـــفـــصـــل 
ــــات مــن  ــــاي ــــف ــــن ال
كجمع  الــمــصــدر، 
وإعـــــــادة تــدويــر 

والنفايات  الــمــالبــس  أو  الطبخ  زيــوت 
البالستيكية. أو  اإللكترونية 

رخص جديدة
إلى أن «تدوير» أطلقت تطبيق  وأشار 
وتطبيق  اإللكترونية،  النفايات  لمعالجة 
النفايات  من  ــواع  أن ستة  لتجميع  آخــر 
تم منح  تدويرها. كما  إعادة  يمكن  التي 
تدوير  إلعـــادة  خــاصــة  لشركة  تصريح 
تبدأ  أن  المتوقع  ومــن  الــطــبــخ،  زيـــوت 
المجال  فينفس  عملها  أخـــرى  شــركــة 
الــجــاري،  الــعــام  مــن  األول  الــربــع  نهاية 
خالل  مــن  الــشــركــتــان  هــاتــان  وستعمل 
االستعانة بتطبيق إلكتروني خاص بجمع 
ترخيص  تم  كما  الجمهور،  من  الزيوت 
اإللكترونية  للنفايات  خــاصــة  منشأة 
والتي بدأت عملها منذ العام الماضي. 
االستفادة  إلى  الجمهور  الكعبي  ودعا 
عدة  في  المنتشرة  النفايات  مناجم  من 
أبوظبي وفرز  إمارة  مواقع على مستوى 
أن  إلى  مشيراً  المصدر،  من  النفايات 
إلى  الجاري  العام  خالل  تتجه  «تدوير» 
القابلة  المواد  تجميع  مراكز  زيادة عدد 
منجماً،   26 إلى  لتصل  التدوير  إلعــادة 
المجتمع  أفراد  إشراك  نحو  خطوة  في 
للمساهمة في عملية فصل النفايات من 
بيئة صحية  والمحافظة على  مصدرها، 
آمنة ومستدامة، علماً أن العدد الحالي 
النفايات. لفرز  17 مركزاً  يبلغ  للمناجم 

الفصل من املصدر

تأتي مراكز جتميع املواد القابلة إلعادة التدوير 
ترجمة للحرص املتزايد على توفير منشآت صحية 

وآمنة يف كافة املناطق السكنية والتجارية، إلى جانب 
النهوض باجلانب االقتصادي عبر االنتقال من صرف 

التكاليف املرتفعة إلى االستفادة من النفايات املعاد 
تدويرها واستثمارها يف مشاريع حيوية، إضافة 

إلى الدور األساس واملهم يف تسهيل عمليات اجلمع 
والفصل جراء استخدام احلاويات اُملقسمة لكافة 

أشكال وأنواع النفايات وآليات التخلص اآلمن منها. 
ويتكون كل مركز لتجميع املواد القابلة إلعادة 

التدوير من سبع عشرة فتحة (تيارات)، كل منها 
مخصصة لنوع محدد من النفايات واملواد القابلة 

إلعادة التدوير كزيوت الطهي املستعملة، مخلفات 
إلكترونية صغيرة احلجم، مخلفات إلكترونية كبيرة 

احلجم، زجاج شفاف، زجاج ملون، عبوات معدنية، 
عبوات بالستيكية، معادن، مطاط، أخشاب، قماش، 

ورق، الورق املقوى، النفايات املنزلية اخلطرة، 
بطاريات مستعملة، أدوية منتهية الصالحية.

3 أهداف رئيسة لتحقيق اإلدارة المتكاملة 
والمستدامة للنفايات

1.9 طن النفايات الصلبة المتولدة في إمارة 
أبوظبي خالل 2019 

 إشراك القطاع 
الخاص في عمليات 

المعالجة 

سالم الكعبي

منح تصريح لشركة 
خاصة إلعادة تدوير 

زيوت الطبخ

أنــــــــــــــــواع يمكن 
فصلها من المنزل

3

منشآت آمنة

مسؤولية مجتمعية ورافد اقتصادي
حاويات بألــــــوان مختلفـــــة 

ومراكــــــز تجميع محفزة 
للتصنيف 

 الزيادة السكانية والنمو 
االقتصادي والسلوك 
االستهالكي وراء زيادة 

الكميات

  التعامل السليم مع المخلفات مسؤولية مجتمعية
 26 منجمًا لتجميع المواد القابلة إلعادة التدوير خالل العام الحالي  
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حمايًة للبيئة وحقوق األجيال المستقبل

فرز النفايات المنزلية

سياسات  إدارة  مدير  البريكي  سالم  أكد   
ــي هــيــئــة الــبــيــئــة-  ولـــوائـــح جـــودة الــبــيــئــة ف
البلدية  النفايات  كميات  تزايد  أن  أبوظبي، 
السكني  الــقــطــاع  مــن  الــمــتــولــدة  الــصــلــبــة 
االقتصادي  والنمو  السكانية  الزيادة  بسبب 
أن  يؤكد  للمجتمع،  االستهالكي  والسلوك 
القطاع  عاتق  على  تقع  ملحة  ضرورة  هناك 
وتحمل  اإليــجــابــي  ـــدور  ال التــخــاذ  السكني 
مع  السليم  للتعامل  المجتمعية  المسؤولية 
الحيوي.  القطاع  المتولدة من هذا  النفايات 
التي  األدوار  هذه  أهم  إن  البريكي:  وقال 
السليم  بــالــفــصــل  تتمثل  ــفــرد  ال عــلــى  تــقــع 
المصدر)،  (عند  تولدها  لحظة  للنفايات 

التالية: إلى األصناف  ويمكن فصلها 
إلعادة  القابلة  الصلبة  البلدية  النفايات   -

الخضراء). (الحاوية  التدوير 
القابلة  غير  الصلبة  البلدية  النفايات   -

السوداء). (الحاوية  للتدوير 
ــخــطــرة (مــثــل  ــات الــمــنــزلــيــة ال ــفــاي ــن - ال
البطاريات بما في ذلك بطاريات السيارات، 
ومصابيح  الفلورسنت،  مصابيح   / وأنابيب 
الموفرة  المصابيح  أو  المدمجة  الفلورسنت 
ليتم  الطالء)،   / المذيبات  وعلب  للطاقة، 
في  الموزعة  التجميع  نقاط  إلــى  إرسالها 

اإلمارة. مناطق  مختلف 
وفــقــاً   ،2019 عـــام  إحــصــائــيــات  وتــشــيــر 
النفايات  كمية  إجمالي  أن  إلــى  للبريكي، 
أبوظبي  إمارة  في  المتولدة  الصلبة  البلدية 
بلغت 1.927.065 طن بزيادة قدرها %7.4 
نسبته  ــا  م وتــشــكــل   ،2018 ــعــام  ب مــقــارنــة 

غير  الصلبة  النفايات  إجمالي  من   %17.5
.2018 الخطرة المتولدة عام 

النفايات  فصل 
وأشار البريكي إلى أن فصل النفايات من 
ورفع  لتحسين  مهمة  خطوة  يعتبر  المصدر 
من  الموارد  واستعادة  التدوير  إعــادة  نسبة 
طرح  إن  حيث  الصلبة،  البلدية  النفايات 
النفايات البلدية الصلبة من القطاع السكني 
إرســـال  الــصــعــوبــة  مــن  يجعل  فــرزهــا  دون 
التدوير  إعــادة  منشآت  إلــى  النفايات  هــذه 
في  االستثمار  جذب  فرص  تقليل  وبالتالي 
الصعوبة  من  ويجعل  التدوير،  إعــادة  قطاع 
بتحويل  الــخــاص  الوطني  المؤشر  تحقيق 
عن  الصلبة  البلدية  الــنــفــايــات  مــن   %75

 .2025 مطامر النفايات عام 

تشريعات
ضمن  «الهيئة»  أن  إلــى  البريكي  وأشـــار 
استراتيجيتها لألعوام 2021 - 2025 ركزت 
االقــتــصــاد  وتشجيع  الــنــفــايــات  إدارة  عــلــى 
التشريعي  اإلطـــار  تعزيز  ويــعــد  ــري.  ــدائ ال
والتنظيمي للنفايات أحد األهداف الرئيسية 

األولوية.  لهذه 
وقال البريكي إنه استناداً للقانون المحلي 
رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات 
ذات  االتحادية  والقوانين  أبوظبي  بــإمــارة 
إعــداد  على  بالعمل  الهيئة  تقوم  العالقة، 
الئحة لإلدارة المتكاملة للنفايات تهدف إلى 
اإلمارة،  في  النفايات  إدارة  وتحسين  تنظيم 

 تطبيقات ذكية

البداية
من المنزل

 E-CYCLEX وتقدم شركة
خدمة إعادة تدوير ستة أنواع من 

النفايات املنزلية، وفق ما أوضح 
موظف قسم التسويق يف الشركة، 

الذي أشار إلى أن الشركة طرحت 
مؤخرًا تطبيق «RELOOP» الذي 

من خالله ميكن ألفراد املجتمع 
أن يكونوا فاعلني يف عملية فرز 

النفايات من املصدر، حيث يتطلب 
من كل شخص معني بإعادة تدوير 

النفايات التي لديه يف املنزل 
حتميل التطبيق، وفرز النفايات 
بشكل ذاتي، واختيار اليوم املتاح 

لتسلم النفايات املفروزة مقابل 25 
درهمًا عن كل مرة يتم فيها جمع 

النفايات.
وبني أن الهدف من التطبيق 

تشجيع الناس على االستفادة 
من النفايات التي لديهم يف 

املنزل بأقصى درجة ممكنة، ويف 
حال تبقى لديهم نفايات، إما أن 

يقوموا بفرزها ووضعها يف مناجم 
إعادة التدوير التابعة ملركز تدوير 

بشكل ذاتي، أو بتحميل التطبيق 
والطلب من فريق RELOOP أخذ 
النفايات وتوزيعها على الشركات 
التي تقوم بإعادة التدوير حسب 

نوع النفايات.
وأوضح أن النفايات التي ميكن 

إعادة جمعها من األفراد 
هي ستة أنواع، تتمثل يف 

نفايات البالستيك، النفايات 
اإللكترونية، أوراق، زجاج، معادن 

واملالبس.
ولفت إلى أن التطبيق يفيد 

األفراد يف توعيتهم أيضًا بكيفية 
االستفادة من النفايات التي 

لديهم وإعادة تدويرها ذاتيًا يف 
املنزل.

وأوضح سيد محيي الدين 
مدير تطوير األعمال يف شركة 

geocycle أن فرز النفايات 
من املصدر يساهم يف حفظ 
املصادر الطبيعية، وتقليص 

كمية النفايات احملولة للمطامر، 
وتقليص الضغط على مكبات 

النفايات، وتشجيع األفراد على 
احلفاظ على البيئة، وفتح قنوات 

جديدة لالستثمار وإنتاج مواد 
معاد تدويرها.

وبني أن كل شخص يجب أن 
يشارك يف عملية فرز النفايات 
من املنزل، ال سيما وأن النفايات 
الصلبة تعتبر مصدرًا ملواد خام 

ميكن أن تستخدم يف إنتاج الطاقة 
وصناعات أخرى متعددة، وجتعل 

من عملية الفرز وإعادة التدوير 
أسهل وذات جدوى اقتصادية 

أعلى. 
ويرى أن على شركات القطاع 

اخلاص دور كبير لتحفيز األفراد 
على فرز النفايات من املصدر، 

وذلك من خالل تقدمي حوافز 
مقابل النفايات املفروزة التي 

يحصلون عليها، ال سيما أن عدم 
فرز النفايات من املنزل يحول 

دون االستفادة الكاملة من أنواع 
النفايات كافة.

أكدت فادية حمدان أن الفرز 
ال بد أن يبدأ من املنزل وتركيز 

اجلهود على توعية النشء 
بثقافة الفرز واالستفادة من 
النفايات التي لديهم بإعادة 

تدويرها واالستفادة منها من 
خالل القيام باألعمال الفنية.

وقالت:  للمدرسة واألهل دور كبير 
يف تعزيز سلوك فرز النفايات 
من خالل النشاطات املختلفة 

القائمة على فكرة إعادة التدوير 
واالستفادة من النفايات التي 

لديهم.
وترى بيان صالح أن هناك العديد 

من الوسائل املتاحة التي تساعد 
األفراد على فرز النفايات، ومنها 

وجود احلاويات امللونة حسب نوع 
النفايات، على امتداد كورنيش 

أبوظبي ويف مراكز التسوق، 
باإلضافة إلى وجود مناجم فرز 
النفايات التي ميكن من خاللها 

وضع النفايات بعد فرزها يف هذه 
املناجم.

وأكدت أن عملية الفرز من 
املنزل ليست باألمر الصعب، 

وذلك بفصل نفايات األطعمة 
عن النفايات التي ميكن إعادة 

تدويرها كالنفايات اإللكترونية، 
أو زيوت الطبخ، أو النفايات 

البالستيكية، مبا يتيح االستفادة 
منها بأقصى درجة ممكنة.

وتؤكد أن ثقافة الفرز أمر يف 
غاية األهمية، ويجب أن يرافقه 
استخدام واع ومتفكر لكافة أنواع 

النفايات خالل حياتنا اليومية 
والتقليل بأكبر قدر ممكن من 

حجم النفايات التي ينتجها كل 
فرد، والتصرف مبسؤولية جتاه 

البيئة واملوارد الطبيعية.

هالة الخياط (أبوظبي)

مع ازدياد حجم النفايات البلدية الصلبة المتولدة من القطاع السكني، وارتفاع إنتاج الفرد اليومي منها، يتوجب على الجمهور 

تحمل مسؤولياتهم تجاه البيئة والمجتمع بتقليل إنتاجهم من النفايات وإعادة تدوير النفايات المنزلية بأقصى درجة ممكنة، 

إلى جانب التعامل السليم مع ما تبقى من نفايات بالمنزل بفرزها وإرسالها إلى مناجم النفايات لالستفادة منها كمواد أولية في 

الصناعات األخرى، وتحقيق الهدف الوطني بتقليل كمية النفايات المحولة إلى المطامر بنسبة 80 % بحلول 2030، وخفض معدل 

تولد النفايات البلدية الصلبة اليومية إلى 1.4 كجم / الفرد.

وأصبح التعامل مع النفايات وفرزها جزءًا من تطور المجتمعات، ال سيما وأن فرزها من المنزل يساهم بتحقيق فائدة اقتصادية 

قصوى ويجعلها رافدًا لالقتصاد عوضًا عن أن تكون عبئًا، ومصدرًا النبعاث الغازات الدفيئة كغاز الميثان، إلى جانب تأثيراتها على 

تلوث التربة والمياه الجوفية، والحياة البرية، وزيادة تعرض اإلنسان لآلفات الحاملة لألمراض كالبعوض والفئران.

قــــــــــرار مرتقـــــــب لتنظيـــــــم فصــــــل وجمـــــــــــــع 
المخلفات مــــن القطــــاعات المـــولــــدة

 وعي السكان 
كلمة السر

سالم البريكي

بكافة  الــمــتــولــدة  الــنــفــايــات  تقليل  خــالل  مــن 
أفضل  وتطبيق  استخدامها،  وإعــادة  أنواعها 
النفايات  لتدوير  المتاحة  والتقنيات  األساليب 
والتخلص  الـــمـــوارد  ـــرداد  واســـت ومــعــالــجــتــهــا 
األدلة  من  العديد  إلى  باإلضافة  منها.  اآلمن 
ــدي الــنــفــايــات  اإلرشـــاديـــة الــتــي تــســاعــد مــول
إدارة  تجاه  ومسؤولياتهم  بــأدوارهــم  االلــتــزام 

فّعال. بشكل  نفاياتهم 

فائدة أقصى 
جودة  ولوائح  سياسات  إدارة  مدير  وكشف 
جهود  عن  أبوظبي   - البيئة  هيئة  في  البيئة 
جارية حالياً إلعداد وإصدار قرار بشأن فصل 
وجمع النفايات من مختلف القطاعات المولدة 
أبوظبـــي  مركـــز  مع  بالتعـــاون  للنفــايــات 
المعنية  الــجــهــات  وجــمــيــع  الــنــفــايــات  إلدارة 
أقصى  تحقيق  على  يساعد  بما  اإلمــارة،  في 
التدوير  وإعـــادة  استخــدام  إعـــادة  من  فائدة 
إلى  باإلضافة  النفايات،  من  الموارد  واستعادة 
الرسمي  غير  الــقــطــاع  مــن  والــحــد  السيطرة 

للنفايات.
وبشأن وجود قانون أو تشريع إلزامي لفصل 
الجمهور  وتــحــمــيــل  الــمــصــدر  مــن  الــنــفــايــات 
أوضح  المنزل،  من  الفصل  عملية  مسؤولية 
القانون االتحادي رقم (12) لسنة  أن  البريكي 
للنفايات  المتكاملة  اإلدارة  شــأن  فــي   2018
السلطة  كونها  أبوظبي   - البيئة  هيئة  يخول 
ــاتــخــاذ الــتــدابــيــر  الــمــخــتــصــة فــي اإلمــــــارة، ب
واإلجراءات الالزمة للتقليل من توليد النفايات 
من  المصدر  عند  وفصلها  الصلبة  البلدية 

وموحدة  مختلفة  بألوان  حاويات  توفير  خالل 
النفايات.  وإنشاء مراكز جمع 

3 أهداف
أبوظبي   - البيئة  هيئة  إن  البريكي:  وقــال 
3 أهـــداف  وضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا وضــعــت 
والمستدامة  المتكاملة  اإلدارة  لتحقيق  رئيسية 
يلي: الثالثة كما  وتتلخص األهداف  للنفايات، 

• تبني نهج متكامل إلدارة النفايات، وتنسيق 
واألهـــداف  النفايات  قــطــاع  عبر  اإلجــــراءات 

اإلمارات.  لدولة  المتتالية 
•  وضــــع إطــــار تــنــظــيــمــي مــحــكــم لــدعــم 
بيئياً  السليمة  والمعالجة  الدائري  االقتصاد 

النفايات.  والتخلص اآلمن من 
جمع  لضمان  المعنيين  الــشــركــاء  دعــم   •
المناسب. الوقت  الدقيقة في  النفايات  بيانات 

مؤشرات األداء
األداء  مؤشرات  وضعت  «الهيئة»  أن  وأوضح 
الوطنية  المؤشرات  مع  والمتوائمة  الرئيسية 
البلدية  النفايات  تولد  تقليل  إلى  تهدف  والتي 
الدائري  االقتصاد  على  والتشجيع  الصلبة، 
التدوير  وإعــادة  االستخدام  إعــادة  خــالل  من 
إرسالها  من  بدالً  للنفايات  الموارد  واستعادة 

المطامر. إلى 
من  العديد  «الهيئة»  تنفيذ  إلــى  باإلضافة 
البرامج والمبادرات وبرامج التوعية من خالل 
أبوظبي  مركز  مع  وبالتعاون  السنوية  خططها 
االســتــراتــيــجــي  الــشــريــك  ــات،  ــاي ــف ــن ال إلدارة 
اإلمارة. المعنية في  الجهات  لـ«الهيئة» وجميع 

مدير  الكعبي  سالم  الدكتور  أوضح    
النفايات  إلدارة  أبــوظــبــي  مــركــز  عــام 
ــمــركــز خــالل  ال ـــر» أن ســيــاســة  ـــدوي «ت
توجه  فــي  تتمحور  الحالية  المرحلة 
خاصة  مراكز  توفير  على  قائم  جديد 
النفايات  فــرز  على  الجمهور  تساعد 
على  والتركيز  المصدر،  من  وفصلها 

داعمين  األفــراد  ليكون  التوعية  جانب 
التوجه. لهذا 

المرحلة  فــي  هدفنا  إن  وقــال 
ــيــة إشـــــراك الــقــطــاع  ــحــال ال
الـــــخـــــاص فـــــي مــعــالــجــة 
يكون  وأن  البلدية  النفايات 
التحفيزية  مبادراتهم  لهم 
لـــــــألفـــــــراد لـــفـــصـــل 
ــــات مــن  ــــاي ــــف ــــن ال
كجمع  الــمــصــدر، 
وإعـــــــادة تــدويــر 

والنفايات  الــمــالبــس  أو  الطبخ  زيــوت 
البالستيكية. أو  اإللكترونية 

رخص جديدة
إلى أن «تدوير» أطلقت تطبيق  وأشار 
وتطبيق  اإللكترونية،  النفايات  لمعالجة 
النفايات  من  ــواع  أن ستة  لتجميع  آخــر 
تم منح  تدويرها. كما  إعادة  يمكن  التي 
تدوير  إلعـــادة  خــاصــة  لشركة  تصريح 
تبدأ  أن  المتوقع  ومــن  الــطــبــخ،  زيـــوت 
المجال  فينفس  عملها  أخـــرى  شــركــة 
الــجــاري،  الــعــام  مــن  األول  الــربــع  نهاية 
خالل  مــن  الــشــركــتــان  هــاتــان  وستعمل 
االستعانة بتطبيق إلكتروني خاص بجمع 
ترخيص  تم  كما  الجمهور،  من  الزيوت 
اإللكترونية  للنفايات  خــاصــة  منشأة 
والتي بدأت عملها منذ العام الماضي. 
االستفادة  إلى  الجمهور  الكعبي  ودعا 
عدة  في  المنتشرة  النفايات  مناجم  من 
أبوظبي وفرز  إمارة  مواقع على مستوى 
أن  إلى  مشيراً  المصدر،  من  النفايات 
إلى  الجاري  العام  خالل  تتجه  «تدوير» 
القابلة  المواد  تجميع  مراكز  زيادة عدد 
منجماً،   26 إلى  لتصل  التدوير  إلعــادة 
المجتمع  أفراد  إشراك  نحو  خطوة  في 
للمساهمة في عملية فصل النفايات من 
بيئة صحية  والمحافظة على  مصدرها، 
آمنة ومستدامة، علماً أن العدد الحالي 
النفايات. لفرز  17 مركزاً  يبلغ  للمناجم 

الفصل من املصدر

تأتي مراكز جتميع املواد القابلة إلعادة التدوير 
ترجمة للحرص املتزايد على توفير منشآت صحية 

وآمنة يف كافة املناطق السكنية والتجارية، إلى جانب 
النهوض باجلانب االقتصادي عبر االنتقال من صرف 

التكاليف املرتفعة إلى االستفادة من النفايات املعاد 
تدويرها واستثمارها يف مشاريع حيوية، إضافة 

إلى الدور األساس واملهم يف تسهيل عمليات اجلمع 
والفصل جراء استخدام احلاويات اُملقسمة لكافة 

أشكال وأنواع النفايات وآليات التخلص اآلمن منها. 
ويتكون كل مركز لتجميع املواد القابلة إلعادة 

التدوير من سبع عشرة فتحة (تيارات)، كل منها 
مخصصة لنوع محدد من النفايات واملواد القابلة 

إلعادة التدوير كزيوت الطهي املستعملة، مخلفات 
إلكترونية صغيرة احلجم، مخلفات إلكترونية كبيرة 

احلجم، زجاج شفاف، زجاج ملون، عبوات معدنية، 
عبوات بالستيكية، معادن، مطاط، أخشاب، قماش، 

ورق، الورق املقوى، النفايات املنزلية اخلطرة، 
بطاريات مستعملة، أدوية منتهية الصالحية.

3 أهداف رئيسة لتحقيق اإلدارة المتكاملة 
والمستدامة للنفايات

1.9 طن النفايات الصلبة المتولدة في إمارة 
أبوظبي خالل 2019 

 إشراك القطاع 
الخاص في عمليات 

المعالجة 

سالم الكعبي

منح تصريح لشركة 
خاصة إلعادة تدوير 

زيوت الطبخ

أنــــــــــــــــواع يمكن 
فصلها من المنزل

3

منشآت آمنة

مسؤولية مجتمعية ورافد اقتصادي
حاويات بألــــــوان مختلفـــــة 

ومراكــــــز تجميع محفزة 
للتصنيف 

 الزيادة السكانية والنمو 
االقتصادي والسلوك 
االستهالكي وراء زيادة 

الكميات

  التعامل السليم مع المخلفات مسؤولية مجتمعية
 26 منجمًا لتجميع المواد القابلة إلعادة التدوير خالل العام الحالي  
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  سرحان النيادي ومحمد الحوقاني وكبار الحضور في صورة جماعية )وام(

اعتماد مستشفى زايد العسكري ملنح البورد اإلماراتي

أبوظبي )وام(

الخدمات  سللاح  قيادة  احتفلت   
باعتماد  اللللدفلللاع،  بللللوزارة  الطبية 
الللمللعللهللد اللللوطلللنلللي للللللتللخللصللصللات 
العسكري  زايللد  مستشفى  الصحية 
لمنح البورد اإلماراتي كأول مؤسسة 
والللذي  الللدولللة،  في  عسكرية  طبية 
لبرامج  المتقدم  المستوى  يجسد 
الللتللعللللليللم الللطللبللي الللمللسللتللمللر الللتللي 
يقدمها المستشفى وجهوده لارتقاء 
وفللقللاً  الطبية  الللكللفللاءات  بمستوى 
ألحدث الممارسات الطبية العالمية. 
زايد  لمستشفى  االعتماد  ويتيح 
األطباء  لتمكين  الفرصة  العسكري 
المتدربين من الحصول على شهادات 
درجة  تمنح  والتي  اإلماراتي،  البورد 
الحصول  بعد  مللبللاشللرة  اسللتللشللاري 
المناسبة  بهذه  االحتفال  بدأ  عليها. 
بعرض مادة فيلمية لمراحل االعتماد 

المؤسسي لساح الخدمات الطبية، 
ثم  ومللن  المسؤولين،  كلمات  تلتها 
تللكللريللم الللمللسللاهللملليللن فلللي حللصللول 
مللسللتللشللفللى زايللللد الللعللسللكللري على 
االعتماد المؤسسي للبورد اإلماراتي.  
وقال العميد الركن الطبيب سرحان 
الللنلليللادي قللائللد سلللاح الللخللدمللات 
مستشفى  حلللصلللول  إن  الللطللبلليللة، 
االعتماد  هذا  على  العسكري  زايللد 
المكانة  علللللى  جللديللداً  دللليللًا  يللعللد 
المستشفى  بلغها  الللتللي  اللللرائلللدة 
الخدمات  قطاع  في  الكبيرة  والثقة 
الصحية العسكرية في تقديم أفضل 
وفق  والعاجية  الطبية  الخدمات 
أرقى الممارسات العالمية. وأضاف 
يعد  العسكري  زايللد  مستشفى  أن 
فيه  يتم  تعليمياً  مستشفى  اللليللوم 
في  التخصصية  الللبللرامللج  اعللتللمللاد 
ساح الخدمات الطبية، منها برامج 
الللبللاطللنلليللة وبللرنللامللج طللب األسلللرة 

والتي  والطوارئ  الحوادث  وبرنامج 
على  الحصول  من  المتدربين  تمكن 
درجة استشاري مباشرة، وذلك بعد 
أسوة  وذلللك  الصحة،  دائللرة  اعتماد 

بالبرامج الدولية المعتمدة. 
محمد  الللدكللتللور  قللال  جانبه،  مللن 
للمعهد  الللعللام  األملليللن  الللحللوقللانللي 
الللوطللنللي للللللتللخللصللصللات الللطللبلليللة، 
شهادة  بتسليم  اللليللوم  نتشرف  إننا 
لمستشفى  الللمللؤسللسللي  االعللتللمللاد 
الوطني  المعهد  من  العسكري  زايد 
البورد  لمنح  الصحية  للتخصصات 
المعهد  أن  إلللى  وأشلللار  اإلمللاراتللي. 
الصحية  للللللتللخللصللصللات  الللوطللنللي 
شللكللل عللشللريللن لللجللنللة علللللملليللة من 
مختلف  في  واالستشاريين  الخبراء 
معاير  لصياغة  الطبية  التخصصات 
أفضل  حسب  المؤسسي   االعتماد 
التعليم  فللي  العالمية  الللمللمللارسللات 

الطبي.

االعتماد يعكس المكانة 
الرائدة للمستشفى 
والثقة الكبيرة في 

قطاع الخدمات الصحية 
العسكرية

 
سرحان النيادي 

جراحة العمود الفقري باملنظار يف مستشفى الجامعة بالشارقة 

لمياء الهرمودي )الشارقة(

بدأ مستشفى جامعة الشارقة استخدام الجراحة 
والعمود  للمفاصل  هيمشان  مركز  فللي  بالمنظار 
المفضل  النوع  بالمنظار  الجراحة  وتعتبر  الفقري، 
لللجللراحللة الللعللمللود الللفللقللري طفيفة الللتللوغللل، حيث 
مخاطر  لتقليص  جراحية صغيرة  تستخدم شقوقاً 
أجرى  وقللد  األخلللرى.  واألنسجة  العضات  إتللاف 
المستشفى بالتعاون مع مركز هيمشان 260 جراحة 
بالمناظير يتم تحديث التقنيات فيها أوالً بأول في 
الدكتور  وقللال  متسارعة.  لتكنولوجيا  دائمة  متابعة 
علي عبيد آل علي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
أمناء المستشفى لل»االتحاد«: »نحن فخورون بتقديم 

على  تعتمد  التي  المتطورة  الطبية  الخدمة  هللذه 
تكنولوجيا حديثة في الدولة لتقليص حاجة المرضى 
للسفر إلى الخارج. وقد حان الوقت كي تتغير نظرة 
الناس إلى صحة العمود الفقري ويدركون أنها مهمة 
الطبية  االستشارات  طلب  وبالتالي  لصحتهم،  جداً 
المواطنين  ونشجع  العوارض.  عليهم  تظهر  عندما 
والمقيمين والزائرين على االستفادة من وسائل العاج 
الحاالت  من  للوقاية  المبتكرة  الطبية  واإلجلللراءات 
الطبية الخطيرة في المستقبل«. وتعكس الجراحة 
بالحفاظ  المتخصصين  الجراحين  التزام  بالمنظار 
على نسبة صفر في المئة سواء في مضاعفات ما 
خبراتهم  بفضل  الجراحة  فشل  أو  العمليات  بعد 
الطويلة في هذا المجال. وتزيد هذه التكنولوجيا من 

ثقة المرضى في جراحات العمود الفقري ومعالجة 
ترددهم الملحوظ حيال هذا اإلجراء الطبي. وبسبب 
دقة هذا النوع من الجراحة، يتردد بعض المرضى في 
الخضوع للجراحة في العمود الفقري حتى لو كانت 
ضرورية. وتؤدي عوامل عديدة، مثل الشائعات غير 
المؤكدة والمفاهيم الخاطئة، إلى عجز المرضى عن 
اختيار التوقيت المثالي إلجراء الجراحة، ما قد يؤدي 
إلى أمللراض غير قابلة للعاج في العمود الفقري. 
وبدوره، قال الدكتور سونغكوك كيم، استشاري جراحة 
العمود الفقري في مركز هيمشان لجراحة العمود 
الفقري والمفاصل في مستشفى الجامعة بالشارقة: 
يمكن للمريض إجراء جراحة مناظير آمنة للمفاصل 

والتحرك بعد ساعات عدة.

حصة بوحميد: دور فاعل ألولياء أمور 
أصحاب الهمم في العالج والتأهيل

دبي )االتحاد(

زارت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، »قرية 
سند« لتأهيل وتعليم أصحاب الهمم بالمدينة المستدامة في دبي، حيث 
كان في استقبال معاليها، أعضاء الكادر اإلداري والفني بالمركز، وقامت 
معاليها بجولة في القرية للتعرف على المرافق والخدمات التي تعمل 
على تمكين أطفال القرية من الحصول على المهارات الازمة لاعتماد 

على النفس واالندماج مع المجتمع.
ودعت معاليها إلى دور فاعل واستراتيجي ألولياء أمور أصحاب الهمم 
نحو برامج العاج والتأهيل، والتي من دونهم ال يكتب لعملية التأهيل 
النجاح، كونهم الداعم األكبر ألبنائهم، والشريك المكمل في المنزل لما 

يتم تقديمه من خدمات في مراكز أصحاب الهمم.
واطلعت معالي حصة بوحميد خال الزيارة على مرافق »قرية سند« 
التي تقع على مساحة 30 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 500 
طالب. وشملت الجولة زيارة مراكز العاج الطبيعي والسلوكي التطبيقي 
والوظيفي، والتعرف على آلية عمل المعالجين واالختصاصيين لرصد 
ومتابعة التقدم المحرز في مسيرة الطالب، باإلضافة إلى التعرف على 
برامج التدريب، والتي تعمل على صقل المهارات الفنية والحرفية لدى 
اليدوية والنجارة  الطلبة، من خال ورش الرسم والموسيقى والحرف 

والزراعة وغيرها من األنشطة.

حصة بوحميد تطلع على مرافق قرية سند )من المصدر(

اإلجمالي
 24.017.451

جرعة

جرعة من لقاح »كوفيد-19« 
 18313

أبوظبي )وام(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، تقديم 18313 
جرعة من لقاح »كوفيد-19« خال الساعات الل 24 الماضية، 
وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى يوم أمس 
24.017.451 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 242.84 جرعة لكل 
100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح 
»كوفيد-19« وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن 
التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحاالت والسيطرة 

على فيروس »كوفيد-19«.

حالة شفاء من »كورونا«

أبوظبي )وام(

   تماشياً مع خطة وزارة الصحة 
وزيللادة  لتوسيع  المجتمع  ووقللايللة 
نلللطلللاق اللللفلللحلللوص فلللي اللللدوللللة 
وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف 
الللللحللللاالت الللمللصللابللة بللفلليللروس 
 »19  - »كوفيد  المستجد  كورونا 
أعلنت  وعزلهم  لهم  والمخالطين 
فحصاً   338.195 إجللراء  اللللوزارة 
جللديللداً خللال الللسللاعللات الللل 24 
مختلفة  فللئللات  علللللى  الللمللاضلليللة 
أفضل  باستخدام  المجتمع  فللي 
الطبي.     الفحص  تقنيات  وأحدث 
التقصي  إجللراءات  تكثيف  وساهم 

والللفللحللص فللي اللللدوللللة وتللوسلليللع 
نللطللاق الللفللحللوص علللللى مللسللتللوى 
الدولة في الكشف عن 725 حالة 
إصللابللة جللديللدة بللفلليللروس كللورونللا 
مختلفة،  جنسيات  من  المستجد 
وتخضع  مستقرة  حاالت  وجميعها 
وبذلك  الازمة،  الصحية  للرعاية 
المسجلة  الللحللاالت  مجموع  يبلغ 

874.607 حاالت.    
حالة  وفللاة  الللوزارة  أعلنت  كما 
مللصللابللة وذللللللك ملللن تللداعلليللات 
اإلصلللللابلللللة بلللفللليلللروس كللللورونللللا 
الللمللسللتللجللد، وبلللذللللك يللبلللللغ عللدد 
 2.294 اللللدوللللة  فلللي  اللللوفللليلللات 
حللللالللللة، وأعللللربللللت عللللن أسللفللهللا 

لذوي  ومواساتها  تعازيها  وخالص 
الللمللتللوفللى، وتللمللنلليللاتللهللا بللالللشللفللاء 
اللللعلللاجلللل لللجللملليللع الللمللصللابلليللن، 
التعاون  المجتمع  بللأفللراد  مهيبة 
والتقيد  الللصللحلليللة  الللجللهللات  مللع 
بالتباعد  وااللللتللزام  بالتعليمات 
الجسدي، ضماناً لصحة وسامة 
الجميع.   كما أعلنت الوزارة شفاء 
لمصابين  جللديللدة  حللالللة   2391
بفيروس كورونا المستجد »كوفيد 
- 19« وتعافيها التام من أعراض 
اللللملللرض بللعللد تلللللقلليللهللا الللرعللايللة 
دخولها  مللنللذ  الللازمللة  الصحية 
مجموع  يكون  وبذلك  المستشفى، 

818.381 حالة. حاالت الشفاء 
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صباح الخير

ثقافة إعادة التدوير

في  البسيطة  البدائية  البقاالت  كانت  كيف  جيلي  أبناء  يتذكر 
الفرجان تشترط على زبائنها إعادة زجاجات المرطبات بعد االنتهاء 
الدالالت  ذات  اإليجابية  الممارسة  تلك  الطفرة تالشت  ومع  منها، 
المهمة التي تشي بوعي مبكر بأهمية إعادة التدوير، وجاء انتشار 

الزجاجات والعبوات البالستيكية ليزيد الوضع تفاقماً.
في الكثير من البلدان األوروبية واألميركية وفي الصين واليابان 
وسنغافورة تجد، عند مدخل محال السوبرماركت، آلة تستقبل من 
قسائم  لهم  وتطبع  للتدوير،  القابلة  والعبوات  الزجاجات  الزبائن 
مشترياتهم،  لفواتير  خصومات  على  الحصول  لهم  تتيح  مكافأة 
ونقاطاً يستفيدون من تجميعها تشجيعاً لهم على مواصلة السلوك 
الراقي الذي ينم عن وعي بأهمية إعادة التدوير والمحافظة على 

البيئة.
أحد  تعقيب  والمشاهد،  الممارسات  ه��ذه  أستذكر  جعلني  ما 
الماضي حول مبادرة »دبي  الخميس  يوم  زاوية  القراء على  اإلخوة 
االستخدام  ذات  البالستيكية  العبوات  استعمال  من  للحد  تبادر« 
لمرة واحدة، وعبر عن تمنيه االهتمام بنشر ثقافة التدوير بمشاركة 
حققته  ما  مع  يتناسب  ال  يجري  ما  ألن  المجتمع؛  شرائح  مختلف 
وهي  المجاالت،  في مختلف  ريادية  ومكانة  إنجازات  من  اإلمارات 
للحياد  تتبنى استراتيجيات لتحقيق مبادرة اإلمارات االستراتيجية 

المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
الطالب  تدريس  يجري  الدنيا  التعليمية  والحلقات  مدارسنا  في 
وتوعيتهم بقضايا البيئة، ويشاركون في مبادرات تنظيف الشواطئ 
والمناطق البرية، بينما نجد السلوك العام في المجتمع ال يتناسب 
للبيئة  الصديقة  السلوكيات  غرس  على  والحرص  الجهود  تلك  مع 
مبكراً، حيث تجد غالبية الطالب والمراهقين وغيرهم من شرائح 
للمواد البالستيكية ذات االستخدام  المجتمع هم األكثر استخداماً 
عن  يتوانون  ال  ونجدهم  المياه.  عبوات  أو  األكياس  سواء  الواحد، 
رمي الزجاجات عند األرصفة، وتكسيرها بما يمثله ذلك من مخاطر 

حقيقية على مستخدمي الطريق.
أرقاماً  المعنيون عنها  تبادر« ذكر  عند اإلعالن عن مبادرة »دبي 
صادمة بأن »حجم استهالك القوارير البالستيكية في الدولة يصل 
مليارات   4 نحو  يعني  ما  الواحد،  للشخص  ق��ارورة   450 نحو  إلى 
قارورة على مستوى الدولة سنوياً، بينما تحتاج القارورة الواحدة إلى 
نحو 400 عام كي تتحلل، وهو ما يشكل أحد أكبر التحديات البيئية، 
 1.1 تقتل نحو  البالستيكية  المخلفات  أن  إلى  التقديرات  إذ تشير 

مليون من المخلوقات والكائنات البحرية حول العالم سنوياً«.
نشر ثقافة إعادة التدوير والوعي البيئي عمل ضخم يتطلب جهوداً 
بالبيئة،  المعنية  للجمعيات  الموسمية  الحمالت  من  أكبر  متكاملة 

ق. واليد الواحدة ال تُصفِّ

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

تستمر حتى 7 مايو المقبل 

»زراعة أبوظبي«: حملة تحصني 

للماشية ضد الحمى القالعية 

إبراهيم سليم )أبوظبي(

حملة  من  الرابعة  المرحلة  انطلقت 
التحصين الثالثة عشرة »الجرعة الثانية 
القالعية  الحمى  مرض  ضد  للتحصين 
أبوظبي  هيئة  تنفذها  التي  وال��ك��ف��ت«، 
للزراعة والسالمة الغذائية على مستوى 
التحصين  مواصلة  مع  أبوظبي،  إم��ارة 
ضد مرض المجترات الصغيرة، وتستمر 
الحملة حتى 7 مايو المقبل، وأكدت أن 
حمالت التحصين التي تنفذها تستهدف 
وتعزيز  الحيوي  األم��ن  منظومة  تعزيز 
األمراض  من  ووقايتها  الماشية،  مناعة 

ومنع انتشارها.
وأوضحت أن حمالت التحصين تسبق 
مواسم ظهور وتفشي األمراض التي تهدد 
الثروة الحيوانية، بهدف السيطرة عليها 
باإلضافة  القطعان،  بين  انتشارها  ومنع 
إلى الحد من استخدام األدوية البيطرية، 
واستئصال األمراض على المدى البعيد، 
مما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية 
واستدامتها لدعم منظومة األمن الغذائي، 
أفضل  بتقديم  التزامها  »الهيئة«  وأكدت 
مناعة  لتعزيز  المعتمدة  اللقاحات  أنواع 
القطيع، ودعم المربين والمحافظة على 
ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتنميتها.

الرئوي  االلتهاب  مرض  أن  وأوضحت 
البلوري المعدي »الكفت« هو مرض تسببه 
مكروبات المايكوبالسما، وهو مرض معٍد 
يصيب الجهاز التنفس، وخاصة الرئتين 
ال��رذاذ من  في الماعز ينتقل عن طريق 
يكثر  السليم،  إل��ى  ال��م��ري��ض  ال��ح��ي��وان 

الشتاء حينما  فترة  في  المرض  ح��دوث 
تضعف المقاومة في الماعز بفعل البرد، 
يظهر المرض بعد فترة حضانة تمتد بين 
6 - 10 أيام ويبدأ بارتفاع درجة الحرارة 
صعوبة  ووج��ود  المصاب  الحيوان  عند 
في التنفس مع الكحة وسيالن المخاط 
من األنف ينتهي المرض بنفوق الحيوان 
في  أم��ا  ال��ح��ادة،  الحاالت  في  المصاب 

الحاالت المزمنة والتي توجد دائماً في 
مستوطناً  المرض  يكون  التي  المناطق 
الحيوان  ويصبح  ال��ش��ف��اء  فيتم  فيها، 
بواسطة  المرض  يعالج  للمرض،  حاماًل 
منه  الوقاية  ويمكن  الحيوية  المضادات 
وبعزل  المناسبة  اللقاحات  باستعمال 
باقي  ع��ن  بعيداً  المريضة  الحيوانات 

القطيع.

 كوادر متخصصة تشرف على عمليات التحصين )من المصدر(

األعراض  
والوقاية

وبالنسبة للحمي القالعية 
ذكرت »الهيئة« أنه مرض 

فيروسي ينتقل عن طريق 
الهواء واألكل واملاء امللوث 

بإفرازات احليوان املريض، 
وهو يتميز باحلمى ووجود 

البثور والقروح يف فم 
احليوان، وخاصة على 

اللسان وأيضًا يف ناحية 
الضرع وبني األظالف ومن 
أعراضه العرج عند املشي 
وسيالن اللعاب مع سيالن 

مادة رغوية من الفم، 
يتسبب هذا املرض يف 

تقليل إنتاج احلليب وإرهاق 
احليوان املصاب، ولكنه 

قابل للشفاء بعد فترة قد 
متتد إلى 7 أيام من ظهور 

األعراض، تتم الوقاية 
من هذا املرض بواسطة 

التطعيم باللقاح املناسب 
على فترات دورية ويجب 

احتواء اللقاح على الفترات 
السائدة من الفيروس يف 

املنطقة، ويكون هذا ضروريًا 
نسبة لوجود عدة أنواع من 

الفيروس ال توجد مناعة 
مشتركة بينها.

تعزيز منظومة األمن 
الحيوي ومنع انتشار 

األمراض

مبادرة بيئية لزراعة أشجار 

القرم يف »الجبيل«

أبوظبي )االتحاد(

)أقدر(،  للتمكين«  »خليفة  برنامج  أطلق 
الداخلّية، شراكة مع كٍل من  لوزارة  التابع 
)طاقة(،  للطاقة  الوطنية  أبوظبي  شركة 
المرافق  كبريات شركات  تُعّد إحدى  التي 
المال  أس���واق  ف��ي  ال��م��درج��ة  المتكاملة 
ف��وري��س��ت«،  »ب��ل��و  وش��رك��ة  المنطقة،  ف��ي 
وتقديم  االستدامة  بمشاريع  المتخصصة 
الحلول البيئية في الغابات الساحلية، أكبر 
حملة من نوعها في الدولة لزراعة أشجار 

القرم في جزيرة الُجبيل في أبوظبي.
وفي إطار هذه المبادرة التي تحمل عنوان 

»خ��م��س��ون أل��ف ش��ج��رة«، س��ي��ش��ارك 500 
موظف من مجموعة »طاقة« في زراعة 50 
ألف شجرة احتفاالً باليوبيل الذهبي للدولة، 
في جزيرة  القرم  أشجار  زراع��ة  وستجري 
تعادل  مساحًة ضخمة  وستغطي  »الُجبيل« 
نموها  عند  وستكون  ق��دم،  ك��رة  ملعب   21
قادرة على التخلص مما يقارب 615 طناً من 

انبعاثات الكربون سنوّياً.
وستتولى »بلو فوريست« تنفيذ المشروع 
في أبوظبي، إضافة إلى زراعة المزيد من 
هدفها  لتحقيق  كينيا،  في  القرم  أشجار 
خالل  ق��رم  شجرة  مليون   100 ب��زراع��ة 

األعوام الخمسة القادمة.

عجـــــــائب الطبيعـــــة
 قال الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذّي لبرنامج »خليفة للتمكني« )أقدر(: 

»نفخر بتعاوننا مع مجموعة )طاقة( وشركة )بلو فوريست( لتنفيذ هذا املشروع 
احليوّي، الذي نرتقي من خالله إلى مرحلة جديدة يف إطار سعينا الدؤوب لوضع 

املواطنة اإليجابّية العاملّية واالستدامة يف صميم أنشطتنا«.
من جانبه، قال جاسم حسني ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو املنتدب 
يف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة(: »بصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة 

الكربون يف أبوظبي، فإن بناء مستقبل أكثر استدامة هو غايتنا ويقع يف صميم 
جهودنا. كما أن االستدامة وحوكمة البيئة واملجتمع تشكل معًا، الركائز الرئيسية 

التي تتمحور حولها استراتيجية )طاقة(، فهي ضرورية حلماية النظام البيئي احمللي 
واحلفاظ عليه لألجيال القادمة. وشراكتنا مع كٍلّ من برنامج )أقدر( و)بلو فوريست(، 

جتسد أحد السبل العديدة التي نسعى من خاللها لدعم طموحات دولة اإلمارات 
العربية املتحدة املتعلقة باالستدامة«. وبدوره، قال فاهيد فتوحي، مؤّسس شركة 

»)حلول( الغابات الساحلية والبحرية/ الغابات البحرية«: »ُيعّد تغّير املناخ أحد 
التحديات الكبرى التي تواجهها مجتمعاتنا اليوم«. 

زراعة 50 ألف شجرة احتفااًل 
باليوبيل الذهبي للدولة
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 تطوير أمثل للبيانات يخدم المواطنين والمقيمين والزوار )االتحاد(

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

بلدية  دائ��رة  عام  مدير  الزعابي  منذر  كشف 
العنونة  نظام  مشروع  أن  عن  الخيمة،  رأس 
واإلرشاد المكاني الموحد إلمارة رأس الخيمة، 
الذي أطلقته الدائرة مؤخراً يعزز معايير جودة 

الحياة وفرص التنمية المستدامة.
تسمية  تضمن  الحديث  المشروع  أن  وأك��د 
كافة الشوارع والمباني في إمارة رأس الخيمة، 
والتي تُقّدر ب� 66 ألف مبنى و13 ألف شارع. 

وقال منذر الزعابي، في حواره مع »االتحاد«، 
إن المرحلة األولى من المشروع تمت تغطيتها 
رقمياً، حيث تم إطالق منصة العنوان إلكترونياً 
ومتاحة لجميع أفراد المجتمع، ويمكنهم إيجاد 
عنوان الموقع المراد، باإلضافة إلى الخدمات 
https://maps.rak. الرابط  األخرى عبر 

المرحلة  وف��ي   ،ae/Addressing/Map
الثانية، سيتم تركيب اللوحات بعد وضع اآللية.

وأشار إلى أن نظام العنوان الحديث يعتمد 
الشوارع،  تسمية  آلية  وتوحيد  تحديث  على 
وإعادة  والمباني،  والطرق  والمناطق  والمواقع 
بالكامل وفق أحدث  تخطيط وتنظيم عنونتها 
المعلومات  توفر  التي  التكنولوجية  التطبيقات 
أعمالهم  تسيير  للمستخدمين  وتتيح  الدقيقة، 

بطريقة أكثر سهولة.
 وذكر أنه جاٍر العمل على وضع خطة تركيب 
كافة  لتغطية  الثانية،  المرحلة  في  اللوحات 
»العنوان«  مشروع  وتفعيل  الخيمة  رأس  إمارة 
على أرض الواقع، بحيث يُحدث نظام العنوان 

تطوراً ملموساً على مستوى الحياة والعمل.
 وأشار إلى أن النظام يعكس التراث الوطني 
وتطبيقات  تراثية  بلمسات  المحلية  والثقافة 
الحضاري،  االنتماء  مفاهيم  من  تعزز  ذكية 
مشيراً إلى مشاركة عدد من الخبراء المحليين 
واللهجة  الثقافة  في ذلك بهدف تفعيل جانب 

المحلية المطبقة عبر النظام الحديث.

ش��وارع  بعض  تسمية  إل��ى  ال��زع��اب��ي  ولفت 
رأس الخيمة ببعض المسميات التراثية، منها: 
على سبيل المثال »شارع ديرة، وشارع ضاية، 
الشارة«،  الفريج، وشارع  مّيان، وشارع  وشارع 
وغيرها من المسمّيات التي تحمل المدلوالت 
التراثية لربط الماضي بالحاضر وكي ال تندثر 
التطور  ظل  في  الجميلة  القديمة  المسميات 

السريع الذي يشهده العالم.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت مشروع العنوان 
إقامة  على  العمل  يتم  وحالياً  رسمي،  بشكل 
موظفي  بين  بالمشروع  التعريفية  الجلسات 
الدائرة وبعدها سيتم تعميم الجلسة التعريفية 
وال��ج��ه��ات  المحلية  ال���دوائ���ر  م��وظ��ف��ي  ب��ي��ن 

الخارجية وطالب المدارس والجمهور عامة.
العمل على ذلك من خالل  وأضاف: يجري 
آلية معتمدة وجدول زمني محدد لكل فئة من 
لكافة  الفائدة  عموم  بهدف  المجتمع  فئات 
يخص  وما  تفاصيل  بكل  وتزويدهم  الشرائح، 

هذا المشروع الحيوي الذي يحقق رؤية إمارة 
والتنموية  االقتصادية   2030 الخيمة  رأس 

والتطويرية.
وأكد منذر الزعابي أن نظام العنوان يجسد 
مواطني  خدمة  في  للبيانات  األمثل  التوظيف 
بما  الخيمة،  رأس  إم���ارة  وزائ����ري  ومقيمي 
باستخدام  يتعلق  فيما  القرار  صنع  ذلك  في 
التطبيقات ذات الصلة بالمشروع لتحسين أداء 
وإعداد  واالتحادية  المحلية  والدوائر  الجهات 

خطة مستقبلية نحو تطوير اإلمارة. 
وذكر أن نظام »العنوان« يحظى بمنافع كثيرة، 
لحاالت  االستجابة  زم��ن  تحسين  بينها:  من 
واإلط��ف��اء  اإلس��ع��اف  عمليات  ف��ي  ال��ط��وارئ 
والخدمات الشرطية، من خالل معرفة العنوان 
ال��ط��ارئ��ة، ويقلل زمن  ال��ح��االت  ب��دق��ة خ��الل 

وذو  اللوجستية،  بالخدمات  الخاص  التوصيل 
دقة عالية في تحديد المواقع.

للخدمات  ال��ع��ن��وان  ن��ظ��ام  يتيح  وأض����اف: 
البريدية إلى تقديم خدماتها إلى مكان إقامة 
ألعمالهم،  الرئيس  المقر  مكان  أو  العميل 
العديد  العنوان على تمكين  كذلك يعمل نظام 
من الجهات الحكومية في تقديم خدماتها على 
سبيل المثال، توصيل جوازات السفر وبطاقات 
باستخدام  القيادة  ورخ��ص  الوطنية  الهوية 

معلومات العمالء المسجلة بالعنوان. 
وأش����ار إل���ى أن���ه م��ن م��ن��اف��ع ه���ذا النظام 
الحديث، االستدالل على العناوين بطرق أكثر 
سهولة، وتقليص االنبعاثات القادمة من عوادم 
بفضل  الكربونية  البصمة  وخفض  السيارات 

اقتصاد الوقت وتوفير الوقود.

:» مدير بلدية رأس الخيمة لـ »

تسميـة 66 ألف مبنى و13 ألف

شــــارع ضمن »مشروع العنونة«

»ديــــــرة« و»ضـــايـــــة« مسميـــــان يعكــــــسان التراث والثقافة المحلية

لمسات تراثية وتطبيقات ذكية تعزز من مفاهيم االنتماء الحضاري

مبنى بلدية رأس الخيمة

جســـــرًا للمـشـــــــــــاة
في إمارة أبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

ناقشت شرطة أبوظبي في الحلقة السابعة من برنامج »بالدنا أمانة«، 
المشاة والسائقين من حوادث  FM، »سالمة  أبوظبي  إذاعة  أثير  عبر 

الدهس«.
المنهالي ضابط مهندس طرق  أول مهندس عبداهلل   المالزم  وذكر 
أن  والدوريات،  المرور  بمديرية  الطرق  المرور وسالمة  بإدارة هندسة 
شرطة أبوظبي تنفذ عدة ورش عمل تثقيفية وتدريبية وزيارات ميدانية 
الطريق  بعبور  لتوعيتهم  العمالية  وال��م��دن  الشركات  من  كبير  لعدد 

واألماكن المخصصة لهم.
ودعا المالزم أول مهندس مرشد المرر ضابط مهندس طرق، المشاة 

لاللتزام بقوانين السير والمرور لتفادي خطر الحوادث المرورية.
وقالت المهندسة سمية النيادي رئيس قسم السالمة المرورية  بمركز 
النقل المتكامل، إن  مشروعات السالمة للمشاة أدت إلى انخفاض نسبة 
الوفيات بحوادث المشاة بنسبة 48% خالل الفترة 2017 إلى 2021، 
موضحًة أنه يتم حالياً تنفيذ 26 جسراً للمشاة من بينها 15 جسراً في 

مدينة أبوظبي و7 في مدينة العين و4 جسور في منطقة الظفرة.

منذر الزعابي:

 26
أبوظبي )االتحاد(

تراوحت  آخ��رون   11 وأصيب  شخصان  توفي   
من  »جميعهم  والمتوسطة  البالغة  بين  إصاباتهم 
بين حافلة  الجنسية اآلسيوية«، في حادث تصادم 
ومركبة في منطقة رماح على طريق أبوظبي باتجاه 
العين. وأوضح المقدم سيف نعيف العامري، نائب 
مدير إدارة المرور في العين، أن التحقيقات األولية 
االن��ح��راف  إل��ى  يعود  ال��ح��ادث  أن سبب  أظ��ه��رت 
المفاجئ واالنشغال بغير الطريق والسرعة الزائدة، 

وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.
العمليات  ب���إدارة  والتحكم  القيادة  مركز  وك��ان 
بوقوع  ب��الغ��اً  تلقى  المركزية،  العمليات  بقطاع 
الشرطة  دوري���ات  الموقع  إل��ى  فانتقلت  ال��ح��ادث، 
اإلسعاف  »سيارات  المدني  للدفاع  أبوظبي  وهيئة 
والمستشفى الميداني ودورية اإلنقاذ« التي أسعفت 
ومدينة  ت��وام  مستشفى  إل��ى  ونقلتهم  المصابين 

شخبوط الطبية.
السائقين  العين  في  المرور  إدارة  مدير  وح��ث 
السير،  بقانون  االلتزام  على  الطريق  ومستخدمي 
محذراً من خطورة االنحراف المفاجئ، وما يتسبب 

به من وقوع حوادث مؤلمة.
والتركيز  االنتباه  ض��رورة  إل��ى  السائقين  ودع��ا 
الضوئية  اإلش��ارات  واستخدام  الطريق،  ومراقبة 
المرآة  واس��ت��خ��دام  المسار،  بتغيير  الرغبة  عند 
إلى  باالنتقال  تسمح  مساحة  وج��ود  م��ن  للتأكد 
المسارات  على  بالسير  وااللتزام  األخ��رى،  الحارة 

دون تغييرها.

وفاة شخصني وإصابة 11 يف تصادم حافلة 

ومركبة على طريق أبوظبي - العني 

جانب من الحادث )من المصدر(
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دبي )وام(

السودان  جنوب  جمهورية  احتفلت 
بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، 
الجمهورية  رئ��ي��س  ف��خ��ام��ة  ب��ح��ض��ور 
سلفا كير َميارديت، الذي حمل رسالة 
خالل  كلمته  في  المستقبلي  للتعاون 
ال��ح��ف��ل ال���ذي أق��ي��م ب��س��اح��ة ال��وص��ل 
وعرضاً  العلم،  رف��ع  مراسم  وتضمن 
الزراعية  الطقوس  عكس  تراثياً  فنياً 

في البالد. 
ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
والتعايش،  التسامح  وزي��ر  نهيان،  آل 
دبي   2020 إلكسبو  ال��ع��ام  ال��م��ف��وَّض 
بفخامة رئيس جنوب السودان، والوفد 
موقع  إل��ى  وصولهم  ل��دى  له  المرافق 
االحتفال.  ب��دء  قبل  ال��دول��ي  ال��ح��دث 
كلمته:  ف��ي  كير  سلفا  فخامة  وق���ال 
في  العالم  مع  لنشاركه  الكثير  »لدينا 
يبرز  الثقافية واالقتصادية،  المجاالت 
البيولوجي،  وتنوعه  بلدنا،  تراث  ثراء 
مستنقعات  هي   Sudd( السد  ويُعد 
أكبر  ال���س���ودان(  ج��ن��وب  ف��ي  شاسعة 
العذبة  المياه  ذات  الرطبة  األراض��ي 
للحياة  موطن  وه��و  النيل،  ح��وض  في 
البرية الفريدة لدينا، وتعد المحميات 
لدينا موطناً لبعض أعظم الثدييات في 
الزراعية  أراضينا  إلى جانب  أفريقيا، 
الشاسعة ومعادننا الوفيرة، فنحن دولة 

ذات إمكانات هائلة«. 
أحملها  ال��ت��ي  »ال��رس��ال��ة  وأض����اف: 
السودان  إلى اإلم��ارات هي أن جنوب 
مستعد لالستثمار في قطاعي الزراعة 
إح���دى  أن  ن��ن��س��ى  وال  وال��س��ي��اح��ة، 

في  إمكاناتنا،  أدرك��ت  التي  الشركات 
التي  العين  وقت سابق، هي مجموعة 
الوطنية،  بوما  حديقة  في  استثمرت 
لهذه  امتناني  عن  أعرب  أن  أود  وهنا 
الشركة، فقد كان االنخراط في الحياة 
المسارات  أكثر  أحد  يزال،  وال  البرية 
ال��س��ودان،  ج��ن��وب  ف��ي  للتنمية  أم��ان��ا 
ونتطلع إلى العمل مع األشخاص الذين 

يبحثون عن االستثمار في بالدنا«. 
ومن جانبه قال معالي الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان: »تستعرض جنوب 
في  مشاركتها  خ���الل  م��ن  ال���س���ودان 
إكسبو 2020 دبي تطور فنونها وآدابها، 
الثقافي،  وإرث��ه��ا  بتاريخها  المرتبط 
بلد  قصة  جناحها  خ��الل  م��ن  وت���روي 
يزخر بالكثير من الفرص التي يستطيع 
أن يقدمها للعالم، كما نتطلع إلى تعزيز 
في  معها  الخبرات  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون، 
التعليم،  ذلك  في  بما  ع��دة،  قطاعات 
بهدف  الحكومي،  والتطوير  والتجارة، 
تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية 

لشعبينا«.

دبي )وام(

سيكساي  الدكتورة  معالي  أش��ادت 
ن��زي��ن��زا وزي����رة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  زي��م��ب��اب��وي،  ف��ي 
العربية  اإلم���ارات  ودول��ة  بالدها  بين 
إكسبو  معرض  أن  م��ؤك��دة  المتحدة، 
منصة  يعتبر  ال���دول���ي،  دب���ي   2020
وال��ش��راك��ات  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  حيوية 
الدولية، وأتاح المجال لعرض الفرص 
زيمبابوي  بها  تتمتع  التي  االستثمارية 
عن  التنقيب  ال��زراع��ة،  قطاعات  ف��ي 
والمستحضرات  والسياحة،  المعادن، 
ك��اش��ف��ة ع���ن حجم  ال���ص���ي���دالن���ي���ة، 
بالدها  استقطبتها  التي  االستثمارات 
حيث  دب��ي،  إكسبو  منصة  خ��الل  م��ن 

وصلت إلى 3 ماليين دوالر إلى اآلن.
والصناعة  التجارة  وزي��رة  وكشفت   
»منتدى  هامش  على  زيمبابوي،  ف��ي 
زيمبابوي«  ف��ي  واالستثمار  ال��ت��ج��ارة 
بمعرض إكسبو دبي، عن رغبة بالدها 
ال��م��س��ت��دام،  االق��ت��ص��اد  إل���ى  للتحول 
الخاص  القطاع  تمكين  على  والعمل 
من خالل االستراتيجية الجديدة التي 
تعتمد على خلق بيئة لألعمال وتقديم 
اإلنتاج  وزي���ادة  للمستثمرين،  ح��واف��ز 
واختراق األسواق العالمية مما يجعلها 
عن  فضاًل  ج��اذب��ة،  استثمارية  وجهة 
السعي من أجل تعزيز العالقات وفتح 
آفاق جديدة للتعاون الدولي، وأوضحت 
مسؤولين  م��ع  ش��ارك��ت  أن��ه��ا  معاليها 
زيمبابوي في عدة  آخرين من حكومة 
لعرض  دب��ي  إكسبو  ضمن  فعاليات 
العديد  في  والمغرية  الُملهمة  الفرص 
من القطاعات وقالت: لدينا الكثير من 

الجذب  ومناطق  الخصبة،  األراض���ي 
والتجارة،  الصناعة  وفرص  السياحي 
التي  الطبيعية  ال��م��وارد  ع��ن  ف��ض��اًل 
التعدين،  قطاع  في  زيمبابوي  تمتلكها 
والفوسفات  والليثيوم  ال��ذه��ب  مثل: 
وال����م����اس وغ���ي���ره���ا.. ون��ب��ح��ث عن 
المستثمرين المحتملين الذين سيأتون 
إلى زيمبابوي، لدينا كميات هائلة من 
وتتم  المعادن،  من  وغيرها  الفوسفات 
معالجته محلياً في زيمبابوي، لكن ما 
نحتاجه هو التكنولوجيا والمعرفة، لذا 
العربية  اإلم��ارات  مع  الشراكات  كانت 
إلى  ب��ال��ق��دوم  اهتمت  التي  المتحدة 
األعمال  ف��ي  واالن��خ��راط  زيمبابوي، 
بالدنا  ف��ي  وح��دث��ت  معنا،  التجارية 
مع  ب��دأت  إيجابية  سياسية  متغيرات 

قيادة رئيسنا إمرسون منانغاغوا. 
وأشارت إلى أن استراتيجية القيادة في 
زيمبابوي هي االنفتاح على العالم، تحت 
شعار »زيمبابوي مفتوحة للعمل«، وقالت: 
نتحدث عن زيمبابوي جديدة لذا أبوابنا 
مفتوحة للجميع من أجل تغيير الصورة 
القديمة، وننتظر شراكات أكثر مع قدوم 
فخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا، الذي 
يخطط للمجيء إلى دبي للمشاركة في 
االحتفال باليوم الوطني لزيمبابوي في 

14 مارس المقبل. 

نهيان بن مبارك خالل االحتفال بحضور رئيس جنوب السودان )وام(

سيكساي نزينزا خالل المنتدى )وام(

التقاليد التاريخية
الوطني جلنوب السودان،  اليوم  الرسمية يف حفل  الكلمات  عقب 
قامت مجموعة »Orupaap« إحدى أبرز املؤسسات الثقافية يف 

التاريخية مبا يف ذلك  التقاليد  جنوب السودان، بتقدمي حملات من 
طقوس الزراعة، واستمع الزوار إلى أصوات من غرب »بحر الغزال« 

الريفية وغيرها،  التي تعبر عن احلياة  مرورًا بدقات الطبل »باس« 
الغنية  الثقافة  الشعبية حملة سريعة عن  والرقصات  وقدمت األغاني 

ألفريقيا. بعد احلفل قام فخامة رئيس جنوب السودان والوفد 
املرافق له، بجولة يف جناح اإلمارات ثم جناح بالده الواقع يف منطقة 

م جناح جنوب السودان على شكل معرض للتصوير  الفرص، وُصمِّ
النظر بشكل  العالم على  الفرصة«، وهو يشجع  حتت عنوان »بعَدسة 
مختلف إلى جنوب السودان، ويهدف اجلناح إلى إبراز اإلمكانات غير 

البرية، وهو عبارة  الطبيعية اخلالبة واحلياة  واملناظر  للبالد  احملدودة 
عن رحلة من ثالثة أجزاء لتعريف الزوار بالتراث الثقايف والفرص 

وتاريخها. املتاحة 

تنوع مناخي
أكد معالي الدكتور أنكزيس جونغوي ماسوكا وزير األراضي والزراعة يف زميبابوي، 

أن اقتصاد زميبابوي يقوم على الزراعة بصفة خاصة، ملا تتمتع به من تنوع مناخي 
واسع يسمح بتنوع احملاصيل على مدار العام، وبإنتاج وتربية تشكيلة كبيرة من املاشية، 

الفتًا إلى الفرص الواعدة يف تصدير احلبوب وقصب السكر، واالستثمار يف الثروة 
السمكية واملوارد املائية، والسعي للحصول على أسواق جديدة. 

وحول الفرص املتاحة يف األراضي الزراعية يف زميبابوي، قال معاليه يف تصريحات 
لوكالة أنباء اإلمارات »وام«: الفرص كبيرة ملا ننتجه بالفعل يف أراضينا، ويرجع 

للطبيعة املناخية ملناطقنا الزراعية، التي متكننا من إنتاج احملاصيل الزراعية على 
مدار العام، نستطيع تصدير جميع أنواع الفاكهة واخلضروات الطازجة، واحلمضيات، 

وشرعنا أيضًا يف تطوير نظم الري وتوفير اجلرارات الزراعية، باإلضافة إلى االستثمار 
يف الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية.

دبي )وام(

زارت معالي نورة بنت محمد 
الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، 
ج��ن��اح ال��ي��ون��ان ال���ذي ي��ق��ع في 
بمعرض  »االس��ت��دام��ة«،  منطقة 
وت��ب��رز  دب�����ي،   2020 إك��س��ب��و 
به  تتمتع  ما  من خالله  اليونان 
من مقومات جذب في ضوء ما 
تملكه من تاريخ وحضارة عريقة 
وموروث ثقافي غني، فضاًل عن 
حديثة  كدولة  لنفسها  الترويج 
ومنتجة صاحبة اقتصاد متطور 
نطاق  توسيع  على  عملها  م��ع 
شراكاتها الدولية، إذ يُعد إكسبو 
ه��ذا  لتحقيق  م��ث��ال��ي��ة  م��ن��ص��ة 
الهدف االستراتيجي بما يضمه 
م��ن م��ش��ارك��ة ع��ال��م��ي��ة واس��ع��ة 

النطاق تشمل 192 دولة. 
بنت  ن��ورة  كما تفقدت معالي 
محمد الكعبي جناح بيالروسيا، 
الذي يدمج بين الطبيعة والتقنية 
بمعرض  ال��ف��رص  منطقة  ف��ي 
إكسبو 2020، من خالل تصميم 
الجناح، والمستوحى من غابات 
ومواردها  الخضراء  بيالروسيا 
التركيز  م��ع  الغنية،  الطبيعية 
على االستثمار واإلبداع لتسليط 
الضوء على االستدامة واالبتكار 

المستقبلي. 
واطلعت معاليها، على المزيج 
التقنية  مع  الطبيعة  بين  الذكي 
في الجناح الذي بني تحت شعار 
المستقبل«،  تقنيات  »غ��اب��ات 
ال��ج��ن��اح ع��ل��ى مساحة  وي��م��ت��د 

م��ت��ر م��رب��ع،  إل���ى 1200  ت��ص��ل 
باألجنحة  مقارنة  األكبر  ويُعد 
التي شاركت بها بيالروسيا في 
إذ  السابقة،  »إكسبو«  معارض 
يضم أربعة طوابق مع مساحات 
إدارة  خاللها  من  تعمل  كافية، 
الجناح على دعوة الزوار للتعاون 
أفضل  مستقبل  لضمان  م��ع��اً 
ال��ع��روض  خ���الل  م��ن  للجميع، 
ومتجر  الحية،  والتراثية  الفنية 
والمصنوعات  التذكارية  الهدايا 
البيالروسية التي تظهر األعمال 

الفنية التفاعلية.
الثقافة  وزي��رة  معالي  وزارت 
وال���ش���ب���اب ج��ن��اح »ب��ي��ت ب���ادن 
األلمانية،  ال��والي��ة  فورتمبيرغ« 
ضمن أول مشاركة بجناح مستقل 
لهذه المدينة الواقعة جنوب غرب 
ألمانيا، في تاريخ معارض إكسبو 
الدولية، وتعد »بادن فورتمبيرغ« 
والي����ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، فهي 
أوروبياً  واألول��ى  عالمياً  الثانية 
في اإلنفاق على البحث العلمي. 
مؤسسة   60 م��ن  أك��ث��ر  وت��ض��م 
وأرب��ع  العلمي  بالبحث  خ��اص��ة 
جامعات اتحادية، وتعد مقصداً 

ألهم الباحثين عالمياً.

نورة الكعبي تطلع على املزيج 

الذكي بني الطبيعة والتقنية

زارت أجنحة اليونان وبيالروسيا
ووالية بادن فورتمبيرغ   جمهورية جنوب السودان تحتفل باليوم 

الوطني يف إكسبو 2020 دبي

مستعدون لالستثمار 
في قطاعي الزراعة 

والسياحة

المعرض منصة حيوية 
للشراكات الدولية 

سلفا كير َميارديت

سيكساي نزينزا

نورة الكعبي تتعرف إلى معروضات األجنحة )وام(

بالتزامن مع أسبوع الغذاء والزراعة

جامعة اإلمارات تنظم حلقة 

نقاشية حول األمن الغذائي

العين )االتحاد(

اإلم��ارات  جامعة  جناح  نّظم 
إكسبو  ف��ي  المتحدة  العربية 
حلقة  األول  أمس  مساء   2020
»األم��ن  ع��ن��وان:  تحت  نقاشية 
ال��غ��ذائ��ي ل���ألراض���ي ال��ج��اّف��ة: 
م���ن ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر إل��ى 
تزامناً  وذل���ك  ال��ع��م��ل«،  ف��رص 
مع اإلع��الن عن إط��الق ال��دورة 
مستقبل  قمة  م��ن  االفتتاحية 
الغذاء، التي تنعقد بالتعاون مع 
وسبل  وال��زراع��ة  الغذاء  أسبوع 

العيش في إكسبو 2020 دبي.
النقاشية  الحلقة  في  ش��ارك 
عدد من األكاديميين والباحثين 
وطلبة الجامعات، وأّكد الدكتور 
اليافعي،  عبدالمحسن  محمد 
وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ال���زراع���ة وال��ط��ب 
البيطري - رئيس قسم الزراعة 
اإلم��ارات  جامعة  في  التكاملية 
إب��راز  أهمية  المتحدة  العربية 
نتائج البحوث ودورها الرئيسي 
في تشجيع الصناعة، تطويرها 
وجه  أفضل  على  بها  واالرتقاء 
م���ن خ����الل االب���ت���ك���ار وال��ن��م��و 
للشركات الناشئة والناجحة في 

قطاع الغذاء والزراعة.
محمد  ال���دك���ت���ور  وأوض������ح 
اإلم���ارات  جامعة  أن  اليافعي 
الشباب  تضع  المتحدة  العربية 
في قمة استراتيجياتها التعليمية 
باعتبارهم ركناً أساسياً في دعم 
تقودها  التي  المكثفة  الجهود 
األمن  لتحقيق  اإلم���ارات  دول��ة 

الغذائي وريادة األعمال في هذا 
المجال الهام.

وأض�����اف: »ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
ال��ش��ب��اب ال��ي��وم وأك��ث��ر م��ن أي 
ضمان  مسؤولية  مضى  وق��ت 
مستقبل أكثر ازدهاراً والتصدي 
التغير  يفرضها  التي  للتحديات 
األرض.  كوكب  على  المناخي 
الحيوي  ال���دور  يبرز  هنا  وم��ن 
اإلم���ارات  ت��ؤدي��ه جامعة  ال��ذي 
الشباب  إمكانيات  إط��الق  في 
وتدريبهم على استثمار طاقاتهم 
اإلبداعية  مهاراتهم  واستخدام 
المبتكرة،  ال��ح��ل��ول  الس��ت��ل��ه��ام 
والعمل على استخدام التقنيات 
ووسائل التواصل الحديثة لنشر 
السليمة  البيئية  السلوكيات 
وت��ع��زي��ز ال��م��ع��رف��ة ف���ي سبل 
وضمان  البيئة  على  المحافظة 

استداماتها لألجيال القادمة«.
واخ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور ال��ي��اف��ع��ي 
ت��ص��ري��ح��ه ب���ال���ق���ول: »ه��دف��ن��ا 
األس�����اس�����ي دع������م ال���ش���ب���اب 
ومشاريعهم في المجال الزراعي 
والتي تواكب توّجهات الدولة في 

الوصول إلى األمن الغذائي«.

محمد اليافعي ومشاركون خالل الحلقة )من المصدر(

البحوث تلعب دورًا 
رئيسًا في تشجيع 

الصناعة

»بادن فورتمبيرغ«  
الثانية عالميًا في 

اإلنفاق على البحث 
العلمي

وزيرة صناعة زيمبابوي: استقطبنا 3 ماليني دوالر استثمارات عبر إكسبو

حملة عاملية  لترويج »جواهر البرتغال«

دبي )االتحاد(

أط���ل���ق���ت »ال����راب����ط����ة ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة 
ل��ل��م��ج��وه��رات وص��ن��اع��ة ال��س��اع��ات« 
)AORP(، حملة عالمية جديدة تحت 
»إكسبو  منصة  من   Travessia اسم 
خاللها  م��ن  تستهدف  دب���ي«،   2020
البرتغالي  المجوهرات  لقطاع  الترويج 
وفي  ال��دول��ي.  ال��ح��دث  عبر  عالمياً 
إطار الحملة، طرحت الرابطة تشكيلة 
الجمهور  أم��ام   Crossings جواهر 
العالمي من زوار إكسبو دبي، وذلك في 

الجناح البرتغالي.
وتشكل القدرة على التكيف والمرونة 

س��م��ات رئ��ي��س��ي��ة ف���ي ال��م��ج��وه��رات 
البرتغالية من شأنها أن تتيح استمرارية 
تطورها وتوسعها العالمي، فيما تطمح 
ودع��م  النمو  ه��ذا  حفز  إل��ى  الرابطة 
إلى  تحولها  في  البرتغالية  الشركات 
ال��راب��ع��ة  الصناعية  ال��ث��ورة  تقنيات 
والبيئة الرقمية، وذلك من دون التخلّي 
والتقاليد  الحرفية  البراعة  قيم  عن 
على  الرابطة  تعمل  التي  واالستدامة، 
عن  القطاع  هذا  تمّيز  والتي  تعزيزها 

غيره من القطاعات األخرى.
وتعكس تشكيلة Crossings طموح 
عالمية  سمعة  ب��ن��اء  ن��ح��و  ال��ب��رت��غ��ال 
خ��الل  م��ن  البرتغالية  ل��ل��م��ج��وه��رات 

وتقاليدها  البالد  جوهر  تدمج  قطع 
التكّيف  إل��ى  الحاجة  م��ع  المتأصلة 
واالب���ت���ك���ار ف���ي ن��ط��اق ال��دي��ن��ام��ي��ات 

الجديدة لألسواق العالمية.
وي���ج���ري إط����الق ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة على 
ال��ص��ع��ي��د ال��ع��ال��م��ي ب��ال��ش��راك��ة مع 
البرتغالية  واالستثمار  التجارة  »وكالة 
منصة  خالل  من   ،AICEP العالمية« 
»إكسبو 2020 دبي«، وذلك في الجناح 
ال��ب��رت��غ��ال��ي، ح��ي��ث ت��ن��ظ��م »ال��راب��ط��ة 
ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة ل��ل��م��ج��وه��رات وص��ن��اع��ة 
الساعات« AORP أسبوع المجوهرات 
البرتغالية خالل الفترة من 19 إلى 25 

خالل إطالق الحملة )من المصدر(فبراير الجاري.







عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

قتل وأصيب عدد من المدنيين جراء إطالق 
ص��واري��خ   7 اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��وث��ي  ميليشيات 
ومخيمات  السكنية  األح��ي��اء  على  باليستية 
النزوح بمحافظة مأرب، فيما تصدى الجيش 
شنتها  لهجمات  ال��ق��ب��ائ��ل  وم��ق��ات��ل��و  اليمني 
وتمكنوا  الجنوبية  الجبهات  في  الميليشيات 
ومادية  بشرية  خسائر  تكبيدها  من  خاللها 
 9 كبيرة، وأعلن تحالف دعم الشرعية تدمير 
خسائر  الميليشيات  وتكبيد  عسكرية  آليات 
في  استهداف  عملية   14 تنفيذه  عبر  بشرية 
ساعة  ال���24  خ��الل  وحجة  م��أرب  محافظتي 
حرر  بينما  التطورات  هذه  ج��اءت  الماضية، 
استراتيجية  ومرتفعات  مواقع  اليمني  الجيش 
في مديرية »الصفراء« شمال محافظة صعدة.

وأع��ل��ن م��ص��در محلي ف��ي م���أرب إط��الق 
ص��واري��خ   7 اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��وث��ي  ميليشيات 
باليستية خالل ساعتين فجر أمس، استهدفت 
األحياء السكنية وتجمعات النزوح بالمحافظة.

من  وج��رح��ى  قتلى  سقوط  المصدر  وأك��د 
ال��م��دن��ي��ي��ن خ���الل ال��ق��ص��ف، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
إحداث حالة من الهلع جراء القصف العنيف.

اإلرياني،  معمر  اليمني  اإلعالم  وزير  وقال 
الحوثي  لميليشيات  العشوائي  القصف  إن 
مدينة  مأرب  في  السكنية  لألحياء  اإلرهابية 
خ���الل 24 س��اع��ة ال��م��اض��ي��ة ب����7 ص��واري��خ 
التي  الهستيريا  ح��ال��ة  يكشف  باليستية، 
لحقت  التي  النكراء  الهزائم  ج��راء  تعانيها 
جراء  تكبدتها  التي  البشرية  والخسائر  بها، 

مغامراتها العسكرية.
وأض����اف اإلري���ان���ي، ف��ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة 
اليمنية »سبأ«، أن »ميليشيات الحوثي  األنباء 
السكنية  األحياء  استهداف  تواصل  اإلرهابية 
وم��خ��ي��م��ات ال��ن��زوح ف��ي م��دي��ن��ة م���أرب التي 
النازحة  األسر  وآالف  السكان  بماليين  تكتظ 
الميليشيات  وإج���رام  بطش  م��ن  ف��رت  ال��ت��ي 
ظ��ل صمت  ف��ي  ال��م��ح��اف��ظ��ات،  مختلف  م��ن 
القيام  وتقاعس عن  مبرر  وغير  دولي مخزي 
وتوفير  ال��ج��رائ��م،  تلك  إدان���ة  ف��ي  بواجباته 

الحماية للمدنيين «.
واألم��م  الدولي  المجتمع  اإلري��ان��ي  وطالب 
ال��م��ت��ح��دة وال��م��ب��ع��وث��ي��ن األم��م��ي واألم��ي��رك��ي 
االستهداف  بإدانة  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
في  والمدنيين  السكنية  لألحياء  الممنهج 
داعياً  باعتبارها جريمة حرب،  مأرب،  مدينة 
الحوثي  ميليشيات  تصنيف  على  العمل  إلى 
»م��ن��ظ��م��ة إره���اب���ي���ة«، وم��الح��ق��ة وم��ح��اك��م��ة 
باعتبارهم  ال��دول��ي��ة،  المحاكم  ف��ي  قياداتها 

مجرمي حرب. 
ميليشيات  قصفت  م��ت��ص��ل،  س��ي��اق  وف���ي 
الحوثي أمس، مدرسًة شمال محافظة حجة.

ميليشيات  إن  م��ح��ل��ي��ة،  م��ص��ادر  وق��ال��ت   
باليستي  بصاروخ  قصفت  اإلرهابية  الحوثي 
»الدنانة«  بمنطقة  الوليد«  بن  »خالد  مدرسة 
إلى  المصادر  وأشارت  »حيران«،  مديرية  في 
تدمير كامل المدرسة جراء القصف اإلرهابي 

للميليشيات.
شنت  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  وكانت   
مستهدفًة  مسّيرة  بطائرة  قصفاً  األول،  أمس 

جنوبي  »حريب«،  بمديرية  »الوحدة«  مدرسة 
ثالثة  إصابة  عن  أسفر  ما  م��أرب،  محافظة 
عقب  الحوثي  القصف  ويأتي  بجروح.  طالب 
تلقي الميليشيات خسائر كبيرة في عناصرها 
الجنوبية  الجبهة  ف��ي  العسكري  وع��ت��اده��ا 

لمحافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية، إن قصف الحوثيين 
تحشيد  عملية  مع  تزامن  م��أرب  مدينة  على 
وهجوم واسع للميليشيات من المحور الرملي 

و»قرون البور« في الجبهة الجنوبية.
اليمني  ال��ج��ي��ش  ت��ص��دي  ال��م��ص��در  وأك���د 
ومقاتلي القبائل للهجوم والقيام بهجوم معاكس 
حوثية  أطقم   3 إع��ط��اب  م��ن  خالله  تمكنوا 
ومتوسطة،  خفيفة  أسلحة  على  واالستيالء 

وقتل أكثر من 20 حوثياً في الموقعين.
أمس  استهدفت  قد  اليمني  الجيش  وك��ان 
اتخذته  لألسلحة  مستحدثاً  مخزناً  األول، 
ال��رده��ة«  »ج��ب��ال  سلسلة  بين  الميليشيات 

و»عقبة ملعاء«.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، أع��ل��ن ت��ح��ال��ف دع��م 

ال��ش��رع��ي��ة ف��ي ال��ي��م��ن، أم���س، ع��ن ش��ن 14 
مأرب  في  الحوثي  ميليشيات  ضد  استهدافاً 
وحجة خالل ال�24 ساعة الماضية، مشيراً إلى 
الميليشيات  وتكبيد  عسكرية  آليات   9 تدمير 

اإلرهابية خسائر بشرية.
مسنوداً  اليمني  الجيش  ح��رر  ذل���ك،  إل��ى 
ب��ت��ح��ال��ف دع����م ال��ش��رع��ي��ة، أم����س، م��واق��ع 
»الرزامات«  جبهة  في  استراتيجية  ومرتفعات 

بمديرية »الصفراء« شمال محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري لوكالة االنباء اليمنية 
نفذت  اليمني  الجيش  إن وحدات من  »سبأ«، 
هجوم على مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع 
م��ن تحرير  وت��م��ك��ن��ت  ال��ح��وث��ي  م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 
»رأس  في  ال��غ��ادر«  و»تبة  »ال��ق��رن«  مرتفعات 

شجع« االستراتيجي.
الجيش  م��دف��ع��ي��ة  أن  ال��غ��ن��ي��م��ي،  وأض����اف 
للميليشيات  تابعة  وآليات  ثكنات  استهدفت 
عن  أسفر  الهجوم  أن  إلى  مشيراً  االنقالبية، 
مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات 

اإلرهابية فيما الذ من تبقى منهم بالفرار.
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عربي ودولي

الميليشيات اإلرهابية تطلق 7 صواريخ باليستية على األحياء السكنية ومخيمات النزوح

الجيش اليمني يحبط هجمات »حوثية« جنوب مأرب

جنود يمنيون خالل المواجهات مع الحوثيين في جبهات حرض بحجة )من المصدر(

لتعويض خسائره البشرية الكبيرة في جبهات القتال

»القاعدة« لحشد مقاتلني »الحوثي« يستعني بـ

صنعاء )وكاالت(

ك��ش��ف��ت م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة ف��ي 
اليمنية صنعاء، أمس، عن  العاصمة 
اجتماع ُعقد بين 7 من قيادات تنظيم 
رأسهم  على  اإلره��اب��ي  »ال��ق��اع��دة« 
ال��ق��ي��ادي ن��اي��ف االع����واج، وق��ي��ادات 
من  اإلره��اب��ي��ة  الحوثي  بميليشيات 
الوقائي«،  ب�»األمن  يسمى  ما  جهاز 
بمنطقة  ال��ق��وم��ي  األم����ن  م��ق��ر  ف��ي 
»صرف« شمال صنعاء، للتنسيق في 

عملية حشد مقاتلين.
نقله  ما  وفق  المصادر  وأوضحت 
الميليشيات  أن  نت«  »العربية  موقع 
لجأت لعناصر تنظيم »القاعدة« في 
عملية حشد مقاتلين بعد فشلها في 
حشد مقاتلين لتعويض خسائرها في 
شبوة،  وقبلها  وحجة  م��أرب  جبهات 
بين  مشترك  تنسيق  إل��ى  وأش���ارت 
حقول  تجاه  هجوم  لبدء  الجانبين 

النفط والغاز في مأرب.
وكانت الميليشيات الحوثية أعلنت 
تحشيد  لعملية  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  م���ؤخ���راً 
بعد  واستنفار في مناطق سيطرتها، 
إمدادها  القبائل  من  العديد  رف��ض 
خلفية  على  المقاتلين،  م��ن  بمزيد 
القبائل  أبناء  من  كبيرة  أعداد  عودة 
قتلى من جبهات شبوة ومأرب وحجة.

تنظيم  في  القيادي  لقي  ومؤخراً، 
راوية،  علي  محمد  حمزة  »القاعدة« 
مصرعه أثناء مشاركته مع ميليشيات 
المحتدمة  ال��م��ع��ارك  ف��ي  ال��ح��وث��ي 

جنوب محافظة مارب.
وي���ؤك���د م��ق��ت��ل راوي������ة، ات��ه��ام��ات 
الحكومة اليمنية المتكررة لميليشيات 
مع  والتنسيق  بالتحالف  ال��ح��وث��ي 
ت��ن��ظ��ي��م��ي »ال���ق���اع���دة« و»داع������ش«، 
عناصر  بها  أدلت  التي  واالعترافات 
تابعة لتنظيم »القاعدة« بعد وقوعهم 

أسرى بيد الجيش اليمني.

وك����ان ت��ق��ري��ر ق��دم��ت��ه ال��ح��ك��وم��ة 
الدولي،  األم��ن  مجلس  إل��ى  اليمنية 
معلومات  قدم  الماضي،  م��ارس  في 
حول  مؤكدة،  استخباراتية  وحقائق 
ميليشيات  ب��ي��ن  ال��وط��ي��دة  ال��ع��الق��ة 
تنظيمي  من  وكل  اإلرهابية  الحوثي 

»القاعدة« و»داعش«.
هذه  تقوم  كيف  التقرير  وأوض���ح 
مع  عالقتها  بتوظيف  الميليشيات 
لممارسة  اإلره��اب��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ال��م��زي��د م���ن اإلره�����اب ض���د أب��ن��اء 

الشعب اليمني.
وقالت مصادر محلية في محافظة 

مراكز  فتحت  الميليشيات  إن  ذم��ار، 
»حمام جارف«،  تدريب في منطقتي 
»آن��س«، في  بمديرية  الحقل«  و»ق��اع 
أعلنتها  التي  التحشيد  عملية  إط��ار 
مؤخرا بهدف تعويض خسائرها التي 
منيت بها خالل معارك شبوة ومأرب 

وحجة.
وأوض�����ح�����ت أن������ه ي���ت���م ت��ق��دي��م 
محاضرات طائفية في تلك المراكز، 
إل����ى ج��ان��ب ال���ت���دري���ب ع��ل��ى حمل 
زراعة  وعملية  واستخدامه،  السالح 
الطرق  وتفخيخ  والمتفجرات  األلغام 

والمنشآت والمباني.

حوثيون يرفعون أسلحتهم في شوارع صنعاء )أرشيفية(

ابن مبارك يحذر من مخاطر 
»صافر« االقتصادية والبيئية 

عدن )وكاالت(

ك���ش���ف���ت رئ����ي����س االئ����ت����الف 
ال��ي��م��ن��ي ل��ل��ن��س��اء ال��م��س��ت��ق��الت 
وس����ام ب���اس���ن���دوة، ع���ن ت��ع��رض 
سجون  في  المختطفات  النساء 
إلى  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات 
والتعذيب.  الجرائم  أن��واع  أبشع 
وقالت باسندوة، في ندوة حقوقية 
نظمها االئتالف، إن 1180 امرأة 

الحوثي. اختطفتهن ميليشيات 
 وأش�����ارت ب��اس��ن��دوة إل���ى أن 
»ميليشيات الحوثي ومنذ انقالبها 
طفل،  أل��ف   30 من  أكثر  جندت 
أكثر  أدم��غ��ة  غسل  على  وعملت 
60 ألف طفل عبر المدارس  من 

وال���م���راك���ز ال��ص��ي��ف��ي��ة ال��ح��وث��ي��ة 
وإرسالهم إلى الجبهات«.

 وفي السياق، استعرض رئيس 
في  وال��ح��ري��ات  ال��ح��ق��وق  لجنة 
الباشا  علوي  العربي  البرلمان 
زب�����ع، وع�����دد م���ن ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن 
وال���ح���ق���وق���ي���ي���ن ف����ي ال����ن����دوة، 
الحوثي  ميليشيات  اس��ت��ه��داف 
ل��م��خ��ي��م��ات ال���ن���زوح واألع���ي���ان 
المدنية، وزراعة األلغام، وحرمان 
وتجنيدهم  التعليم  من  األطفال 
باإلكراه كنوع من أنواع »المجهود 
من  ال��م��دارس  وإف���راغ  الحربي« 
ال���ط���الب ل��غ��رض اس��ت��خ��دام��ه��ا 
كقواعد عسكرية وأماكن لتخزين 

السالح.

عدن )االتحاد(

اليمني  الخارجية  وزي��ر  ح��ذر 
أح���م���د ع����وض ب���ن م���ب���ارك من 
م��خ��اط��ر ال��ت��ه��دي��د االق��ت��ص��ادي 
وال��ب��ي��ئ��ي ال����ذي ي��ش��ك��ل��ه خ���زان 
ال��ذي  ال��ع��ائ��م  النفطي  »ص��اف��ر« 
يمثل قنبلة موقوتة تهدد المنطقة 
وممرات المالحة الدولية، مشدداً 
لتحييد  ال��ت��ح��رك  ض����رورة  ع��ل��ى 
وعدم  الصراع  عن  بعيداً  الخزان 
االنقالبية  للميليشيات  السماح 
ابتزاز وضغط  ورقة  إلى  بتحويله 

سياسي.
لقائه،  خالل  مبارك  بن  وأشار 
مملكة  خ��ارج��ي��ة  وزي����رة  أم����س، 
على  هويتفيلد  أنيكين  النرويج 
الثامنة  ال���دورة  فعاليات  هامش 
والخمسين لمؤتمر ميونخ لألمن، 
الحوثي  ميليشيات  استمرار  إلى 
اإلره���اب���ي���ة ف���ي زراع�����ة األل��غ��ام 

البحرية وما ينتج عنها من تهديد 
متطلعاً  المالحة،  و حركة  للحياة 
إلى المزيد من التعاون في مجال 
األلغام  بنزع  تُعنى  التي  البرامج 
ال��ب��ح��ري��ة، ف���ي إط����ار ال��ب��رام��ج 
والخطط والمشاريع التي تنفذها 

النرويج في اليمن.
مستجدات  ال��ج��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
األوض����������اع ع���ل���ى ال��س��اح��ت��ي��ن 
اليمن  في  والعسكرية  السياسية 
ومسارات عملية السالم المتعطلة 
نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية، 
العسكري  تصعيدها  واس��ت��م��رار 
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ح��اف��ظ��ات، 
واستهدافها المتكرر لدول الجوار 
البحر  ف��ي  ال��ق��رص��ن��ة  وأع���م���ال 
األح��م��ر، وض���رورة وج��ود ضغط 
الميليشيات  ع��ل��ى  ق���وي  دول����ي 
للتعاطي  وداع��م��ي��ه��ا  اإلره��اب��ي��ة 
اإلي���ج���اب���ي م���ع ج���ه���ود ال��س��الم 

اإلقليمية والدولية.

1180 امرأة مختطفة في سجون »الحوثي«

 قادة من »القاعدة« 
اجتمعوا مع قيادات 

حوثية في صنعاء 
للتنسيق

صاروخ باليستي 
»حوثي« يدمر 

مدرسة شمالي حجة  

تحرير مواقع 
ومرتفعات 

استراتيجية في 
»الصفراء« بصعدة

تدمير 9 آليات 
عسكرية وتكبيد 

الميليشيات خسائر 
بشرية في مأرب 

وحجة

عدن )االتحاد(

انتزع مشروع »مسام« 
لتطهير األراضي اليمنية 

من األلغام، 873 لغمًا خالل 
األسبوع الثالث من شهر فبراير 

الجاري، زرعتها ميليشيات 
الحوثي اإلرهابية في مختلف 

المحافظات.
وأوضح المركز، في بيان له، 
أن األلغام المنزوعة منها 60 

لغمًا مضادًا لألفراد، و657 
لغمًا مضادًا للدبابات، و93 

ذخيرة غير متفجرة، و63 عبوة 
ناسفة، ليرتفع عدد األلغام 

التي ُنزعت خالل شهر فبراير 
إلى 6540 لغمًا، مشيرًا إلى 

أن عدد األلغام المنزوعة منذ 
بداية مشروع »مسام« حتى 

اآلن بلغ 321 ألًفا و431 لغمًا، 
زرعتها الميليشيات اإلرهابية 

بعشوائية في مختلف 
المحافظات اليمنية لحصد 

المزيد من الضحايا األبرياء 
من األطفال والنساء وكبار 

السن.

إزالة 873 لغمًا 
حوثيًا خالل 

أسبوع



مقتل 7 أطفال 
بضربة جوية 

نيجيرية في النيجر

نيامي )وكاالت( 

ُقتل 7 أطفال وجرح 5 آخرون 
عن طريق اخلطأ، خالل ضربة 

جوية نفذها اجليش النيجيري 
مستهدفًا عصابات مسلحة يف 
منطقة مارادي جنوب النيجر 

قرب احلدود مع نيجيريا، 
بحسب ما أكد حاكم املنطقة 

أمس.
وأعلن شايبو أبو بكر حاكم 

منطقة مارادي أن »خطأ حصل 
خالل ضربات نيجيرية على 

احلدود مع النيجر متامًا، وأدت 
إلى وقوع ضحايا على أراضينا يف 

قرية ناشادي«. 
وأضاف أن »الضحايا هم 12 

طفاًل، تويف 7 منهم واخلمسة 
اآلخرون جرحى«.

وأوضح أن 4 أطفال قضوا على 
الفور، وتويف ثالثة آخرون 

متأثرين بجروحهم أثناء نقلهم 
إلى املستشفى.

وقال إن »ذويهم كانوا يشاركون 
يف حفلة بينما كان األطفال 

يلعبون عندما طالتهم 
الضربات«.

وعّبر عن اعتقاده بأن الضربات 
كانت تستهدف عصابات 

مسلحة يف املناطق احلدودية، 
ولكنها لم تصب هدفها ووقعت 
على نشادي. وأوضح شايبو أبو 

بكر أنه توجه إلى القرية  يف 
مقاطعة مادارومفا، لتقدمي 

العزاء للسلطات والقرويني، وزار 
قبور األطفال ومكان حدوث 

الضربات.

أكدت ضرورة تحقيق أوسع توافق ممكن من خالل عملية شاملة وشفافة

األمم املتحدة تدعو للتركيز على االنتخابات يف ليبيا

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

ش����ددت م��س��ت��ش��ارة األم��ي��ن ال��ع��ام 
ستيفاني  ليبيا  حول  المتحدة  لألمم 
مختلف  سعي  ض���رورة  على  وليامز 
تحقيق  إلى  الليبية  السياسية  القوى 
عملية  خالل  من  ممكن  توافق  أوس��ع 

شاملة وشفافة.
جمعها  لقاء  وليامز خالل  وج��ددت 
للدولة  األعلى  المجلس  عضوي  مع 
ب��ل��ق��اس��م ق��زي��ط وع��ب��د اهلل ج���وان 
الدعوة إلى جميع الجهات الفاعلة في 
العملية  على  التركيز  لمواصلة  ليبيا 
الشعب  م��ط��ل��ب  ح��س��ب  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
الليبي، والحفاظ على الهدوء الحالي.

وتتزامن تصريحات وليامز ولقاءاتها 
نشبت  التي  الخالفات  مع  السياسية 
باشاغا  لفتحي  البرلمان  تكليف  بعد 
يرفض  فيما  بتشكيل حكومة جديدة، 
الحميد  عبد  ال��وح��دة  حكومة  رئيس 
لحكومة  إال  السلطة  تسليم  الدبيبة 

منتخبة من الشعب.

المجلس  أكد عضو  وفي طرابلس، 
أنه  أمس،  الالفي،  عبداهلل  الرئاسي 
ال مجال للتراجع عن التعديل الحادي 
السياسي  الهيكل  ينظم  ال��ذي  عشر 
إلى  إشارة  في  وذلك  الليبية،  للدولة 
تعديل اإلعالن الدستوري الذي أقره 

مجلس النواب في نوفمبر 2018.
التعديل  من  األول��ى  المادة  ونصت 
الدستوري  ل��إع��الن  عشر  ال��ح��ادي 
السياسي  االت��ف��اق  »يضمن  أن  على 
عليه،  االتفاق  تم  لما  وفًقا  المعدل 
رئيس  من  الرئاسي  المجلس  بتكوين 
منفصل،  ح��ك��وم��ة  ورئ��ي��س  ون��ائ��ب��ي��ن 
اس��ت��ن��اًدا إل��ى اإلع���الن ال��دس��ت��وري«، 
التعديل  م��ن  الثانية  ال��م��ادة  وت��ن��ص 
التعديل  بهذا  »يعمل  أن  على  ذات��ه 

ويلغى  صدوره،  تاريخ  من  الدستوري 
كل حكم يخالفه، وال يترتب على هذا 
أية  على  شرعية  أي  إضفاء  التعديل 
قانونية  مراكز  أو  صفات  أو  أجسام 
في  مضمنة  تكن  ول��م  ق��ب��ل،  ن��ش��أت 

اإلعالن الدستوري«.
ي��أت��ي ذل���ك ب��ع��د أي����ام م��ن إق���رار 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ت��ع��دي��ل اإلع����الن 
تعثر  عقب  عشر  الثاني  الدستوري 
ديسمبر   24 في  االنتخابات  إج��راء 
ال��م��اض��ي، م��ا دف���ع ال��ب��رل��م��ان إل��ى 
دخول  معلناً  الوحدة  حكومة  تكليف 
جديدة  انتقالية  مرحلة  ف��ي  ال��ب��الد 
القاعدة  إلنجاز  خاللها  الترتيب  يتم 
انتخابات  إلجراء  الالزمة  الدستورية 

في غضون 14 شهرا.

وفي القاهرة، جدد رئيس البرلمان 
لنظيره  بوغالي  إبراهيم  الجزائري 
ب��الده  ال��ت��زام  ص��ال��ح،  عقيلة  الليبي 
من  ال��خ��روج  أج���ل  م��ن  ليبيا  ب��دع��م 
أزم��ت��ه��ا، وف���ق م��ق��ارب��ة ق��ائ��م��ة على 

الحوار والمصالحة الوطنية.
الليبي  النواب  مجلس  رئيس  وأك��د 
أن الرهان ال يزال قائًما على المضي 
الرئاسية  قدًما في إجراء االنتخابات 
وال��ب��رل��م��ان��ي��ة، م��ع��ب��ًرا ع��ن اإلح��ب��اط 
الشديد بسبب عدم تنظيم االستحقاق 

في موعده في ديسمبر الماضي.
وأرج�����ع ص���ال���ح س��ب��ب ذل����ك إل��ى 
تهيئة  إليها  ال��م��وك��ل  ال��ج��ه��ات  فشل 
إلنجاز  واالجتماعي،  األمني  المناخ 
عملية  وإت��م��ام  الوطنية  المصالحة 
لتحميل  إش����ارة  ف���ي  االن��ت��خ��اب��ات، 
رئيس  وتحديداً  التنفيذية  السلطة 
الدبيبة  الحميد  عبد  الوحدة  حكومة 
سحب  إل��ى  ق��ادت  ال��ت��ي  المسؤولية 
حكومة  وتكليف  منها  الثقة  البرلمان 

جديدة.

مصر: إعالن إثيوبيا تشغيل سد 
النهضة خرق لـ»إعالن المبادئ« 

القاهرة )االتحاد(

 
أكدت مصر أن إعالن إثيوبيا 
يُعد  النهضة  سد  بتشغيل  البدء 
في  اإلثيوبي  الجانب  من  إمعاناً 
اتفاق  بمقتضى  التزاماته  خرق 
إع����الن ال��م��ب��ادئ ال��م��وق��ع ع��ام 

.2015
بيان صادر عن  في  ذلك  جاء 
وزارة الخارجية المصرية، أمس، 
تعقيباً على اإلعالن اإلثيوبي عن 
تشغيل  عملية  في  أحادياً  البدء 
الطاقة  وت��ول��ي��د  ال��ن��ه��ض��ة  س��د 

الكهربائية.

اإلثيوبي  ال��وزراء  رئيس  وك��ان 
آب��ي أح��م��د دش��ن أم��س األول، 
المرحلة األولى من توليد الطاقة 
النهضة  س��د  م��ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ب��ي��ن مصر  ل��ل��خ��الف  ال��م��ث��ي��ر 
من  وإثيوبيا  جهة  من  والسودان 

جهة أخرى.
آبي  عن  إعالم  وسائل  ونقلت 
أحمد قوله في االحتفال: »أهنئ 
وال��س��ودان  مصر  المصب  دول 
وأؤكد  الطاقة،  توليد  بدء  على 
التدفق  ستواصل  النيل  مياه  أن 
يلحق  ولن  والسودان  مصر  إلى 

بهما ضرر«.

اختتام تدريب بحري مصري 

أميركي يف نطاق البحر األحمر

يهدف إلى مكافحة التهريب 
والتصدي لأللغام البحرية

القاهرة )االتحاد(

اخ��ت��ت��م��ت وح������دات ب��ح��ري��ة 
م��ص��ري��ة وأم���ي���رك���ي���ة، أم���س، 
فعاليات التمرين البحري الدولي 
»اي ام اكس - سي ايه 22« في 
نطاق  ف��ي  األح��م��ر  البحر  مياه 
أعمال  مكافحة  على  ال��ت��درب 
ال��ت��ه��ري��ب وال��ت��ص��دي ل��ألل��غ��ام 

البحرية.
العسكري  ال��م��ت��ح��دث  وق����ال 
المصرية  ال��م��س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الحافظ،  عبد  غ��ري��ب  العقيد 
التدريب  فعاليات  إن  بيان،  في 
األن��ش��ط��ة  م��ن  ع����دداً  تضمنت 
مجال  ف��ي  المكثفة  التدريبية 
خطوط  وحماية  البحري  األم��ن 
ومواجهة  البحرية  المواصالت 
أعمال التهريب ومكافحة األلغام 

البحرية.
العناصر  أن  البيان  وأوض���ح 
ال��م��ش��ت��رك��ة ب��ال��ت��دري��ب ن��ف��ذت 
المركبة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  أع��م��ال 
تحت  تعمل  التي  آلياً  المسيرة 
سطح البحر وذلك للتدريب على 

في  العالمية  األساليب  أح��دث 
مجال مكافحة األلغام البحرية.

الخاصة  القوات  أن  وأض��اف 
أعمال  ك��ذل��ك  ن��ف��ذت  البحرية 
المرتجلة  ال��ع��ب��وات  م��ك��اف��ح��ة 
وال���ش���راك ال��خ��داع��ي��ة وإزال����ة 
األلغام فضاًل عن أعمال تأمين 
بالموانئ  المائية  المسطحات 
وت���أم���ي���ن خ�����روج ال��س��ف��ن من 

الممرات المالحية.
وأش�����ار إل���ى ع��ق��د ع���دد من 
ج��ل��س��ات ال���ت���ش���اور م���ع م��رك��ز 
للتدريب  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��ق��ي��ادة 
تقنية  ع��ب��ر  ال��ب��ح��ري��ن  بمملكة 
»فيديو كونفرانس« بغرض تبادل 
وتوحيد  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��خ��ب��رات 

المفاهيم العملياتية.
يأتي  التدريب  أن  البيان  وأكد 
القوات  إطار تطوير قدرات  في 
التخطيط  مجال  ف��ي  البحرية 
واالتصاالت  والسيطرة  والقيادة 
المشتركة  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
غير  ال���ت���ه���دي���دات  ل��م��ج��اب��ه��ة 
النمطية وتأمين مسرح العمليات 

بالبحر األحمر.

ضبط خلية إرهابية في طرابلس

بنغازي )االتحاد(

نشرت قوة العمليات املشتركة ملكافحة اإلرهاب يف ليبيا، أمس، 
فيديوهات العترافات خلية تابعة لتنظيم »داعش« اإلرهابي، مت إلقاء 

القبض عليها تنفيذًا لتعليمات النائب العام.
وأكد اإلرهابيون املقبوض عليهم انضمام بعضهم للتنظيم املتطرف 

عام 2014 وعام 2016، عقب مبايعة اإلرهابي محمود البرعصي، أمير 
التنظيم، ومشاركتهم يف املواجهات املسلحة التي دارت مبدينة بنغازي 

قبل انتقالهم للجنوب الليبي، باإلضافة إلى تشكيل خلية سرية يف 
مدينة طرابلس بزعامة اإلرهابي املقبوض عليه أحمد اخلشمي امللقب 

بالعدناني.
وألقت قوة العمليات املشتركة القبض على كافة عناصر اخللية املكونة من 

سند الصويعي، أحمد علي اخلشمي، طارق عبد السالم العبيدي وعبد 
اهلل إدريس العبيدي، والتي كانت متمركزة يف العاصمة طرابلس.

 40 مليون يورو مساعدات إنسانية من االتحاد األوروبي

تجدد االحتجاجات املطالبة بحكم مدني يف السودان 

أسماء الحسيني )الخرطوم، القاهرة(

أمس،  السودانيين،  آالف  تظاهر 
ف���ي ال��خ��رط��وم وع����دد م���ن ال��م��دن 
مسيرات  ف��ي  األخ���رى،  ال��س��ودان��ي��ة 
وتحقيق  ال���دول���ة  ب��م��دن��ي��ة  ت��ط��ال��ب 
المحيطة  المنطقة  وشهدت  العدالة. 
بالقيادة العامة للجيش في العاصمة 
كثيفاً،  أم��ن��ي��اً  ان��ت��ش��اراً  ال��س��ودان��ي��ة 
بعض  في  إسمنتية  حواجز  ووضعت 
ال���ط���رق وال���م���داخ���ل ال��م��ؤدي��ة إل��ى 

الرئاسي. القصر 
وق��ب��ي��ل ان���ط���الق االح��ت��ج��اج��ات 
األمنية  السلطات  نفذت  بساعات 
ح��م��ل��ة اع���ت���ق���االت واس���ع���ة ط��ال��ت 
»تفكيك  لجنة  ف��ي  وق���ادة  ناشطين 

المجمدة. نظام اإلخوان« 
ي���أت���ي ه����ذا ف���ي ظ���ل ح���ال���ة م��ن 
الجمود على المستوى السياسي بعد 
المبعوث  ساترفيلد  ديفيد  م��غ��ادرة 
األم���ي���رك���ي ال���خ���اص إل����ى ال��ق��رن 
مفاجئ  بشكل  الخرطوم  األفريقي 
يتمكن  أن  دون  الماضي،  الخميس 
كانت  ال��ت��ي  مهمته  اس��ت��ك��م��ال  م��ن 
السياسية  القوى  مع  لقاءات  تتضمن 
وال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي إط����ار ال��م��س��اع��ي 
المستفحلة  األزم���ة  لحل  المبذولة 

في السودان.
وت���ق���ول ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة في 
لتكثيف  ت��س��ع��ى  إن���ه���ا  ال����س����ودان، 
جهودها لالتفاق على أسس مشتركة 
منذ  المستفحلة  األزمة  من  للخروج 
أكثر من ثالثة أشهر، لكن حتى اآلن 
لم تظهر أية بوادر لحل تلك األزمة.

السودانية،  المقاومة  لجان  وتقول 
إن��ه��ا س��ت��واص��ل اح��ت��ج��اج��ات��ه��ا ضد 

أنهت  ال��ت��ي  »ال��ب��ره��ان«  إج�����راءات 
ال��ش��راك��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ق��ائ��م��ة بين 
إسقاط  منذ  والعسكريين  المدنيين 
.2019 نظام عمر البشير في أبريل 

بعثة  أع��ل��ن��ت  آخ����ر،  وف���ي س��ي��اق 
االت���ح���اد األوروب������ي ف���ي ال���س���ودان 
ي�����ورو  م����ل����ي����ون   40 ت���خ���ص���ي���ص 

للسودان. اإلنسانية  للمساعدات 
إن  أم��س  بيان  في  البعثة،  وقالت 
المساعدة  هذه  ومن خالل  »االتحاد 
اإلنسانية يؤكد التزامه بدعم الشعب 
المحتاجة  المناطق  في  السوداني 
من  العاجلة  اإلنسانية  للمساعدات 

الدولية«. الوكاالت  خالل 
االتحاد  مفوض  عن  البعثة  ونقلت 
جانيز  األزم�����ات  إلدارة  األوروب�����ي 
تفاقمت  »لقد  قوله:  لينارتشيتش، 

يواجهها  التي  الخطيرة  التحديات 
السكان المعرضون للخطر في شرق 
األح���داث  بسبب  أف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب 
االستقرار  وعدم  القاسية  المناخية 
السياسي والصراع وتأثيرات جائحة 

)كورونا(«.
مجلس  ق��رر  آخ���ر،  صعيد  وع��ل��ى 
العالج  رس��وم  زي��ادة  تأجيل  السيادة 
إل��ى  الحكومية  المستشفيات  ف��ي 
برؤية  ل��ل��خ��روج  األم���ر  دراس���ة  حين 

موحدة.
كيانات   7 تحذير  عقب  ذلك  يأتي 
ط��ب��ي��ة م��ن ع��واق��ب ك��ارث��ي��ة ل��زي��ادة 
السلطات ألسعار الخدمات الصحية 
بشكل  الحكومية  ال��م��ؤس��س��ات  ف��ي 
بعض  ف��ي  يقدر  إن��ه  قالت  قياسي، 

.% 1000 الحاالت بنسبة 
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ليبيون يحتفلون في طرابلس بالذكرى الـ11 لثورة فبراير )أ ف ب(

جنود مصريون وأميركيون خالل التدريب )من المصدر(

متظاهرون سودانيون بالخرطوم يطالبون بحكم مدني كامل )أ ف ب(

الجزائر:
ملتزمون بدعم

 ليبيا للخروج من 
أزمتها

صالح:
الرهان ال يزال قائًما 
على إجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية

جاكفيل )رويترز( 

ب����دأ ب���رن���ام���ج ال���والي���ات 
السنوي  التدريبي  المتحدة 
على  األف���ري���ق���ي���ة  ل���ل���ق���وات 
م��ك��اف��ح��ة اإلره������اب أم���س، 
ف���ي س���اح���ل ال���ع���اج وس��ط 
خاللها  يسيطر  اضطرابات 
إرهابيون على مناطق واسعة 
االنقالبات  تزايد  ظل  وف��ي 
وانسحاب القوات الفرنسية.

وسيجمع برنامج التدريب، 
»فلينتلوك«،  باسم  المعروف 
ج��ن��دي من   400 م��ن  أك��ث��ر 
أفريقيا  غ��رب  أنحاء  جميع 
التي  القوات  مهارات  لتعزيز 
لهجمات  بعضها  ي��ت��ع��رض 
الجماعات  قبل  من  منتظمة 
المسلحة المرتبطة بتنظيمي 

»القاعدة« و»داعش«.
وال تشارك قوات من غينيا 
من  تضرراً  األكثر  والدولتان 
ع��ن��ف اإلره��اب��ي��ي��ن، وم��ال��ي 
وب��ورك��ي��ن��ا ف��اس��و، ف��ي ه��ذا 

البرنامج. 
وانتزعت مجالس عسكرية 
الثالثة  البلدان  في  السلطة 

منذ عام 2020.
قوى  بين  التنسيق  ويعتبر 
مختلفة تقاتل عدوا مشتركا 

م��ن األم����ور ال��م��ح��وري��ة في 
ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ه��ذا 

العام.
جيمي  األم����ي����رال  وق�����ال 
س���ان���دز ق���ائ���د ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال���خ���اص���ة األم���ي���رك���ي���ة في 
أف���ري���ق���ي���ا، خ����الل اف��ت��ت��اح 
فلينتلوك  »تركيز  البرنامج: 
تبادل  على  ينصب  الرئيسي 
المعلومات، إذا لم نتمكن من 
التواصل، فلن نستطيع العمل 

معاً«.
مسلحة  جماعات  وتنتشر 
واسعة  مناطق  عبر  إرهابية 
وهي  ال��س��اح��ل،  منطقة  م��ن 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال���ق���اح���ل���ة م��ن 
األراض�����ي ال��واق��ع��ة ج��ن��وب 
الصحراء الكبرى. وتعرضت 
م��ال��ي وال��ن��ي��ج��ر وب��ورك��ي��ن��ا 
ف��اس��و ل��ه��ج��م��ات م��ن��ذ ع��ام 
مقتل  ع��ن  أس��ف��رت   2015
اآلالف وتشريد ما يربو على 

مليونين.
ضد  القتال  فرنسا  وتقود 
لكن   2013 منذ  المسلحين 
لتدخلها  الشعبية  المعارضة 
األسبوع  وقالت  تصاعدت، 
ستغادر  قواتها  إن  الماضي 
ذلك  من  ب��دالً  وتنتقل  مالي 

إلى النيجر.

الواليات المتحدة تبدأ تدريبات
لمكافحة اإلرهاب في أفريقيا 

التمرين يجمع 400 جندي 
من غرب أفريقيا



أبوظبي، برازيليا )وام، وكاالت(

تعازيها  عن  اإلم��ارات  دولة  عبرت 
جمهورية  م��ع  وتضامنها  ال��ص��ادق��ة 
إثر  الصديقة  االت��ح��ادي��ة  ال��ب��رازي��ل 
األرض��ي��ة  واالن��ه��ي��ارات  الفيضانات 
التي وقعت في والية ريو دي جانيرو، 
وخلفت عشرات الوفيات والمصابين 
أض��رار  ف��ي  وتسببت  والمفقودين، 
الخارجية  وزارة  وأعربت  جسيمة. 
تعازيها  خالص  عن  الدولي  والتعاون 
البرازيلية  الحكومة  إلى  ومواساتها 
والشعب البرازيلي وإلى أهالي وذوي 
العاجل  بالشفاء  وتمنياتها  الضحايا، 

المصابين. لجميع 
اإلنقاذ  عناصر  عثرت  وميدانياً 
في البرازيل على جثث إضافية تحت 
بيتروبوليس  مدينة  في  الطين  أكوام 

وانهيارات  فيضانات  دمرتها  التي 
شخصاً   146 بحياة  أودت  أرض��ي��ة 
وفق  ط��ف��ًا،   26 بينهم  األق��ل،  على 
السلطات.  أعلنتها  جديدة  حصيلة 
ووسط ضباب كثيف، واصل عناصر 
مجارف  باستخدام  البحث  اإلن��ق��اذ 
ل��ل��ع��ث��ور على  ي���دوي���ة ف���ي م��ح��اول��ة 

5 أيام على الكارثة. مفقودين بعد 
غزيرة  أم��ط��ار  ال��ث��اث��اء  وهطلت   
سكانها  ع��دد  البالغ  المدينة  على 
بعد  على  والواقعة  نسمة  ألف   300
دي جانيرو،  ريو  كيلومتراً شمال   60
وان��ه��ي��ارات  طينية  س��ي��والً  م��س��ب��ب��ًة 
األم��ط��ار  مستوى  وت��ج��اوز  أرض��ي��ة، 
خال  بيتروبوليس  على  هطلت  التي 
لكامل  المعتاد  المتوسط  س��اع��ات، 

فبراير. شهر 
 500 أكثر من  وواص��ل أمس األول، 

م��ن ع��ن��اص��ر اإلن��ق��اذ م��ع م��روح��ي��ات 
وحّفارات وكاب بوليسية، البحث رغم 

تضاؤل فرص العثور على ناجين.
وف���ي ح���ّي أل��ت��و س��ي��را ح��ي��ث ابتلع 
نقل  م��ن��زالً،   80 ق��راب��ة  طيني  انهيار 
اإلنقاذ جثتين، حسب مصور  عناصر 

وكالة فرانس برس.

المدينة،  ب��وس��ط  آخ��ر  م��ك��ان  وف��ي 
عائلة،  أف���راد  وج��وه  ال��دم��وع  غمرت 
يبحثون  اإلن��ق��اذ  عناصر  ك��ان  بينما 
في أنقاض منزل منهار عن أم ألربعة 
األب  جثث  على  العثور  بعد  أط��ف��ال 

وطفلين.
وكما هو الحال في عمليات اإلغاثة 

اإلنقاذ  عناصر  يطلق  ال��زالزل،  أثناء 
م��ن وق���ت إل���ى آخ���ر ص��ف��ارات قوية 
في  الصمت  إل��ى  الحاضرين  لدعوة 

محاولتهم رصد عامات حياة.
إن  المنطقة،  في  السلطات  وتقول 
أكوام الطين واألنقاض غير مستقرة؛ 
باستخدام  البحث  عمليات  تتم  لذلك 

معدات يدوية.
وأك����د م��ن��س��ق م��ج��م��وع��ة اإلط��ف��اء 
أنه  أم���ارال  روب��رت��و  بيتروبوليس  في 
إلى  ثقيلة  معدات  إحضار  »يستحيل 

هنا، علينا العمل مثل النمل«.
وم��ن��ذ ب��دء ال��ب��ح��ث، ع��ِث��ر على 24 
شخصاً أحياء، لكن أغلبهم أُنِقذوا في 
الساعات التي أعقبت الكارثة، حسب 
السلطات. وال تزال حصيلة المفقودين 
الشرطة عددهم  نهائية، وقّدرت  غير 

الجمعة ب�218 شخصاً.

91 من  التعّرف إلى  وتّم حّتى اآلن 
أصل الجثث عثر عليها، ودِفنت جثث 
الرئيسية  المقبرة  ف��ي  ضحية   65
جثماناً   19 ووري  وق��د  ب��ال��م��دي��ن��ة، 
الحياة  وب���دأت  األول.  أم��س  ال��ث��رى 
تُستأنف ببطء في وسط بيتروبوليس 
حيث أُعيد فتح محال المواد الغذائية 
يحاول  بينما  ف��ق��ط،  وال��ص��ي��دل��ي��ات 
م��وظ��ف��ون ت��ن��ظ��ي��ف م��ت��اج��ر أخ���رى. 
البرازيل بمقتل  وتسّببت األمطار في 
ع��ش��رات األش��خ��اص خ��ال األشهر 
وميناس  باهيا  والي��ات  في  األخ��ي��رة 

جيرايس وساو باولو.
إلى  األمطار  غ��زارة  خبراء  ويرجع 
ظاهرة »ال نينيا«، أي االنخفاض واسع 
السطحية  الحرارة  لدرجات  النطاق 
والتغّير  ال��ه��ادئ،  المحيط  وس��ط  في 

المناخي.

أودت بحياة 146 شخصًا بينهم 26 طفاًل

اإلمارات تعزي البرازيل يف ضحايا الفيضانات واالنهيارات األرضية

رجال إطفاء ومتطوعون يعملون في المنطقة المتضررة من االنهيار األرضي في بتروبوليس )أ ف ب(

احتجاجات في نيوزيلندا على التطعيم اإلجباري ضد الفيروس

»كورونا« بريطانيا تلغي إلزامية الحجر للمصابني بـ

عواصم )وكاالت(

أن  البريطانية  الحكومة  أعلنت 
المصابين بفيروس كورونا في إنجلترا 
بدخول  قانونياً  مطالبين  يكونوا  لن 
م��ن األس��ب��وع  ب����دءاً  ال��ذات��ي  الحجر 
المقبل، في تخفيف يأتي ضمن خطة 

»التعايش مع كوفيد- 19«.
البريطاني،  ال����وزراء  رئيس  وق���ال 
بوريس جونسون، في مقابلة مع قناة 
القيود  رفع جميع  إن  س��ي«،  بي  »بي 
القانونية المفروضة للحد من انتشار 
المملكة  لسكان  سيسمح  الفيروس 
تقييد  دون  أنفسهم  بحماية  المتحدة 
يعرض  أن  المتوقع  وم��ن  حرياتهم، 
اليوم  البرلمان  على  الخطة  تفاصيل 

االثنين.
وص��رح جونسون: »أن��ا ال أق��ول إنه 
الحذر، لكن  التخلي عن  يتعين علينا 
للجميع  األنسب  هو  الحالي  الوقت 
إلى  وصلنا  لقد  ثقتهم،  الس��ت��ع��ادة 
مرحلة نعتقد فيها أنه يمكنكم تحويل 
الدولة،  إلزامية  عن  بعيداً  ال��ت��وازن 
بعيداً عن حظر مسارات عمل معينة، 
وإجبار مسارات عمل معينة، لصالح 

تشجيع المسؤولية الشخصية«.
العلميين  المستشارين  بعض  لكن 
الخطوة  ه���ذه  إن  ق��ال��وا  للحكومة 
إلى  ت��ؤدي  وق��د  بالمخاطر  محفوفة 
زيادة في اإلصابات، وتضعف دفاعات 
أكثر  مستقبلية  س��االت  الباد ضد 

ضراوة.
واتهم المتحدث باسم شؤون الصحة 
ويس  ال��م��ع��ارض،  العمال  ح��زب  ف��ي 
جونسون  الحكومة  رئيس  ستريتينغ، 

»بإعان النصر قبل انتهاء الحرب«.
رفعت  الماضي  يناير  شهر  وف��ي 
ح��ك��وم��ة ج��ون��س��ون غ��ال��ب��ي��ة ال��ق��ي��ود 
الفيروس،  تفشي  لكبح  المفروضة 
وألغت جوازات سفر اللقاح لألماكن، 

معظم  في  الكمامات  إلزامية  وأنهت 
في  المستشفيات  باستثناء  األماكن 
وويلز  اسكتلندا  أعلنت  كما  إنجلترا. 
وإيرلندا الشمالية، التي تضع قواعد 
الصحة العامة الخاصة بها، عن رفع 

ذلك  ك��ان  وإن  األخ���رى،  ه��ي  القيود 
بصورة أكثر بطئاً.

ويعني المزيد من معدالت التطعيم 
المرتفعة في المملكة المتحدة وتراجع 
خطورة »أوميكرون« أن تخفيف القيود 

ل��م ي���ؤد إال إل���ى زي����ادة ف��ي ح��االت 
آخذ  وكاهما  والوفيات،  االستشفاء 
في االنخفاض، على الرغم من معاناة 
حصيلة  أعلى  من  المتحدة  المملكة 
لإلصابات بفيروس كورونا في أوروبا، 
مليون  من 18.58  بأكثر  روسيا،  بعد 
وف��اة  أل���ف   160 ن��ح��و  بينها  ح��ال��ة، 
مسجلة. وحصل 85% من األشخاص 
فأكثر  12 عاماً  تبلغ أعمارهم  الذين 
ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ل��ى ج��رع��ت��ي��ن من 
اللقاحات، وتلقى ثلثاهم تقريباً جرعة 

معززة ثالثة.
متظاهرون  احتج  آخر،  وفي سياق 
ف��ي��روس  ض��د  للتطعيم  م��ن��اه��ض��ون 
»ك��وف��ي��د- 19« ف��ي ال���ش���وارع خ��ارج 
النيوزيلندية  العاصمة  في  البرلمان 
الشرطة  وراق��ب��ت  أم��س.  ويلينغتون 
بشكل  ي��رف��ع��ون  وه���م  المتظاهرين 
سلمي الفتات تطالب بإنهاء التطعيم 

اإلجباري ضد فيروس كورونا.

امرأة تجري اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا في سيدني بأستراليا )رويترز(
األرجنتين تدعو أميركا

لمساعدتها في إخماد الحرائق

عواصم )وكاالت(

التي  »يونس«  العاصفة  خلفت 
 16 أوروب���ا  غ��رب  شمال  ضربت 
مادية  قتيًا على األقل وأض��راراً 
جسيمة وانقطاعاً كبيراً في التيار 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ب��ح��س��ب م��ا أف���ادت 
العاصفة  وبدأت  رسمية.  مصادر 
الجمعة  وض��رب��ت  إي��رل��ن��دا  ف��ي 
ج����زءاً م��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ث��م شمال 
وهولندا  ببلجيكا  م���روراً  فرنسا 
إلى  تصل  أن  قبل  ولوكسمبورغ 
أُعلن  ال��ت��ي  وألمانيا  ال��دن��م��ارك 
اإلنذار األحمر في ثلثها الشمالي 

حتى صباح أمس األول.
أض��رار  لحقت  أل��م��ان��ي��ا،  وف��ي 
من  كيلومتر   1000 م��ن  ب��أك��ث��ر 
وفقاً  ال��ح��دي��د  السكك  خ��ط��وط 

السكك  ش��رك��ة  ب��اس��م  لمتحدث 
الحديد »Deutsche Bahn« بسبب 
سقوط أشجار بشكل أساسي ما 
أدى إل��ى ش��ل ح��رك��ة ال��ق��ط��ارات 

جزئياً في شمال الباد. 
الطيران  رحات  مئات  وألغيت 
شمال  في  والعبارات  والقطارات 
العاتية  الرياح  جراء  أوروبا  غرب 
»يونس«  العاصفة  سببتها  التي 
أقل من  بعد  أوروب��ا  التي ضربت 
»دادل��ي«  العاصفة  من  ساعة   48
التي أودت بحياة 6 أشخاص على 

األقل في بولندا وألمانيا. 
من  16 شخصاً  وسجل مصرع 
في   4 »ي��ون��س«،  العاصفة  ج��راء 
وثاثة في  بولندا  و4 في  هولندا 
واثنان  ألمانيا  واثنان في  إنجلترا 

في بلجيكا وواحد في إيرلندا.

بوينس آيريس )وكاالت(

األرجنتين  إقليم في  دعا حاكم 
لمساعدته  األميركية،  الحكومة 
المشتعلة  ال��ح��رائ��ق  إخ��م��اد  ف��ي 
الحرائق حتى  أتت  باإلقليم. وقد 
كيلومتراً   7852 نحو  على  اآلن 
م��رب��ع��اً م��ن ال��غ��اب��ات وال��م��راع��ي 
من  يقرب  ما  أي  والمستنقعات، 
إلقليم  اإلجمالية  المساحة  ُعشر 
أعلنته  م��ا  ب��ح��س��ب  ك��وري��ن��ت��س، 

الحكومة األرجنتينية.
جوستافو  اإلقليم  حاكم  وكتب 
موقع  على  تغريدة  في  فالديس، 
من  المساعدة  »طلبت  »تويتر«: 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة م���ن خ��ال 

بسبب  األرجنتين،  ف��ي  سفيرها 
المزيد  إل���ى  ك��وري��ن��ت��س  اح��ت��ي��اج 
كارثة  م��ع  للتعامل  ال��م��وارد  م��ن 

الحرائق«.
يشار إلى أن البرازيل كانت قد 
أرس��ل��ت رج���ال وس��ي��ارات إطفاء 
كورينتس في وقت سابق من  إلى 

األسبوع الماضي.
مما  سريعاً  ال��ح��رائ��ق  وتنتشر 
ي��ت��س��ب��ب ف���ي ت��دم��ي��ر ن��ح��و 300 
بحسب  ي��وم��ي��اً،  م��رب��ع  كيلومتر 
أحدث البيانات. وبحسب تقديرات 
األرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة، فقد  ال��ح��ك��وم��ة 
تسببت الحرائق في وقوع أضرار 
 20 إل��ى  حجمها  يصل  اقتصادية 

مليار بيزو »184 مليون دوالر«.

16 قتيـــاًل يف عواصـــف بأوروبــــا
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فرق اإلنقاذ تواصل 
البحث عن ناجين 

بمشاركة المروحيات 
والكالب البوليسية 

بيتروبوليس تستأنف 
الحياة ببطء وإعادة 
فتح محال األغذية 

والصيدليات

إلغاء مئات رحالت الطيران والقطارات جراء الرياح

إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ»كوفيد- 19«
لندن )وكاالت(

أعلن قصر باكنجهام، أمس، أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث 
الثانية ملكة بريطانيا بفيروس »كوفيد- 19«. وأوضح القصر الملكي أن 

الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة ومن المتوقع أن تواصل بعض 
المهام البسيطة في قصر وندسور هذا األسبوع. وثبتت إصابة عدد من 

الموظفين بالفيروس في قصر وندسور، القلعة القديمة التي قضت فيها 
الملكة معظم أوقاتها خالل عمليات اإلغالق الحتواء الوباء. كان ولي 

العهد، األمير تشارلز، قد انسحب من إحدى المناسبات في وقت سابق 
هذا الشهر بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية، وقال مصدر في القصر إنه 

كان قد قابل الملكة قبلها بأيام فقط.
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ماكرون وبوتين: 
ضرورة إعطاء األولوية 

لحّل دبلوماسي

ألمانيا وفرنسا تدعوان لتعزيز 
التعاون العسكري أوروبيًا

باريس )وكاالت( 

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن 
الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والروسي فالديمير بوتين اتفقا على 
بشكل  للتوصل  يمكن  ما  بكّل  القيام 
سريع إل��ى وق��ف إلط��الق ال��ن��ار في 

شرق أوكرانيا.
وقال قصر اإلليزيه: إن الرئيسين 
مكالمتهما  خ���الل  أي���ض���اً  ت��واف��ق��ا 
الهاتفية أمس، على »ضرورة إعطاء 
األزمة  في  دبلوماسي  لحّل  األولوية 
الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل 

إلى ذلك«. 
وأع��ل��ن اإلل��ي��زي��ه أي��ض��اً أن وزي��ر 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
سيرغي  ال��روس��ي«  نظيره  »سيلتقي 

الفروف »في األيام المقبلة«.
كذلك، توافق الرئيسان على القيام 
اجتماع  بعقد  للسماح  كثيف  »بعمل 
في  ال��ث��الث��ي��ة  االت���ص���ال  لمجموعة 
الحصول  بهدف  المقبلة،  الساعات 
من كل األطراف المعنيين على التزام 
بوقف إطالق النار على خط الجبهة«.

وتضم مجموعة االتصال المذكورة 
األم��ن  ومنظمة  وروس��ي��ا  أوك��ران��ي��ا 
والتعاون في أوروبا، في إطار اتفاقات 
2015، في  التي وقعت عام  مينسك 
شرق  ف��ي  ال��ن��زاع  لتسوية  م��ح��اول��ة 
واالنفصاليين  كييف  بين  أوك��ران��ي��ا 

الموالين لموسكو.
أنه  الفرنسية  الرئاسة  وأض��اف��ت 
على  التصعيد  ل��وق��ف  محاولة  ف��ي 
بعمل  القيام  »سيتم  أوكرانيا،  حدود 
دبلوماسي مكثف في األيام المقبلة«، 
تجري  »حيث  باريس  في  وخصوصا 
مشاورات عديدة«. وفي هذه األثناء، 
قال الكرملين في بيان: إن الرئيسان 
االتصال  في  بحثا  وم��اك��رون  بوتين 
بغية  ال��ج��ه��ود،  لتكثيف  ال��ح��اج��ة 
التوصل إلى حلول دبلوماسية لألزمة 
المتصاعدة. واعتبر الرئيس بوتن أن 

ما سماها »االستفزازات األوكرانية« 
مع  ال��م��ع��ارك  تصعيد  إل���ى  ت����ؤدي 
أوك��ران��ي��ا،  ش��رق  ف��ي  االنفصاليين 
مشيراً إلى عزمه على تكثيف الجهود 

الدبلوماسية لحل النزاع.
وبحسب الكرملين، فإن بوتن طالب 
بأن يأخذ  المكالمة  أثناء هذه  أيضاً 
ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي وال��والي��ات 
الروسية  األمنية  المطالب  المتحدة 
»على محمل الجد«، في خضم األزمة 

الحالية بين موسكو والدول الغربية.
»تم  إنه  بيان،  في  الكرملين  وق��ال 
لناحية  جدية  مخاوف  عن  التعبير 
خط  على  للوضع  الكبير  ال��ت��ده��ور 
الجبهة في دونباس«، مضيفاً أن بوتن 
األمن  ق��وات  استفزازات  أن  »اعتبر 

األوكرانية هي مصدر التصعيد«.
أن  أيضاً  الروسي  الرئيس  واعتبر 
أسلحة حديثة  الغربية  الدول  تسليم 
»يدفع  األوك��ران��ي��ة  للقوات  وذخ��ائ��ر 
كييف نحو حل عسكري« في نزاعها 
لروسيا،  الموالين  االنفصاليين  مع 

المستمر منذ عام 2014؟
سوى  تفعل  ال  »كييف  بوتن:  وتابع 
تقليد آلية مفاوضات وترفض بتعنت 
تطبيق اتفاقات مينسك« الموقعة عام 
2015، التي يفترض أن تحل النزاع. 
»ن��ظ��راً  ب��ي��ان:  ف��ي  الكرملين  وق���ال 
إللحاح الوضع، أقر الرئيسان بضرورة 
خالل  من  حلول  عن  البحث  تكثيف 
وزارات  عبر  الدبلوماسية،  الوسائل 
السياسيين  والمستشارين  الخارجية 
وأضاف  نورماندي«.  لقادة مجموعة 
هذه  ت���ؤدي  أن  »ينبغي  الكرملين: 
وقف  نظام  استعادة  إلى  االتصاالت 
إطالق النار وتضمن إحراز تقدم في 

تسوية الصراع في إقليم دونباس«.
في  منفصل  هاتفي  ات��ص��ال  وف��ي 
وق��ت س��اب��ق أم���س، ن��اق��ش م��اك��رون 
وال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ف��ول��ودي��م��ي��ر 
تؤدي  يمكن  التي  السبل  زيلينسكي 

إلى خفض فوري للتصعيد.

ميونخ )وكاالت(

دعت وزيرتا دفاع ألمانيا وفرنسا 
ل��م��واص��ل��ة ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��ت��ع��اون 
األوروب����ي،  االت��ح��اد  ف��ي  العسكري 
التوترات  تزايد  خلفية  على  وذل��ك 

الحالية، السيما في شرق أوكرانيا.
األلمانية  ال��دف��اع  وزي���رة  وق��ال��ت 
في  أم���س،  الم��ب��رش��ت،  كريستينا 
إن  ل��ألم��ن:  ال��دول��ي  ميونخ  مؤتمر 
ثقة،  محل  ش��ري��ك��اً  تعتبر  ألمانيا 
وسوف تضخ مزيداً من األموال في 

الجيش.
وتابعت الوزيرة األلمانية، في حلقة 
نقاش عن مستقبل السياسة األمنية 
والخارجية لالتحاد األوروبي: »سوف 

نزيد نفقات الدفاع باستمرار«.
طلب  مجدداً  المبرشت  ورفضت 

أوك��ران��ي��ا ب��ت��وري��د أس��ل��ح��ة إل��ي��ه��ا، 
التوجيهية  المبادئ  أن  وأوض��ح��ت 
ضوابط  بشأن  التقييدية  األلمانية 
وقت  منذ  مطبقة  األسلحة  تصدير 
المئة  في   80 »لدينا  وقالت:  طويل، 
تأييد في ألمانيا ألجل هذه السياسة 
صار  أنه  إلى  وأش��ارت  التقييدية«، 
من الواضح أيضاً أنه ال يتعين على 
ذاته  بالشيء  القيام  الحلفاء  جميع 

من أجل دعم أوكرانيا.
الدفاع  وزي��رة  قالت  جانبها،  ومن 
»إن��ن��ا  ب��ارل��ي:  ف��ل��ورن��س  الفرنسية 
ب��ح��اج��ة ألوروب����ا أق���وى ف��ي مجال 
األم��ن وال��دف��اع«، وأش���ارت إل��ى أن 
العسكرية  للنفقات  ح���دوداً  هناك 
النظر  يمكن  األوروب���ي  االتحاد  في 
إليها على أنها أقل مما هي عليه في 

الواليات المتحدة.

دعت الغرب لفرض »جزء من العقوبات« على روسيا

أوكرانيا تطالب بوقف إطالق النار وإجراء محادثات سالم

موسكو )وكاالت( 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  دعا 
زي��ل��ي��ن��س��ك��ي، أم�����س، إل����ى ال���ه���دوء 
شرق  في  النار  إلطالق  فوري  ووقف 
االشتباكات  ت��زاي��دت  حيث  ال��ب��الد، 
من  المدعومين  االنفصاليين  بين 
األيام  في  األوكرانية  والقوات  روسيا 
خارجيته  وزي��ر  ق��ال  فيما  األخ��ي��رة، 
حان  قد  الوقت  إن  كوليبا:  دميترو 
ل��ك��ي ي��ف��رض ال���غ���رب، ع��ل��ى األق���ل، 
التي أعدها ضد  من العقوبات  جزءاً 

روسيا.
تؤيد  أوكرانيا  إن  زيلينسكي:  وقال 
إج���راء م��ح��ادث��ات س���الم، ف��ي إط��ار 
مجموعة االتصال الثالثية التي تضم 
ومنظمة  روس��ي��ا  ج��ان��ب  إل���ى  كييف 

األمن والتعاون في أوروبا. 
وأض�����اف ع��ل��ى »ت���وي���ت���ر«: »ن��ؤي��د 
انعقاد  وندعم  السالم،  جهود  تكثيف 
بشكل  الثالثية،  االت��ص��ال  مجموعة 
ع��اج��ل، ووق����ف إط����الق ال��ن��ار على 

الفور«.
فور  كوليبا،  تصريحات  وج���اءت 
تمديد  وب���ي���الروس  روس���ي���ا  إع����الن 
ت���دري���ب���ات ع��س��ك��ري��ة ق����رب ح���دود 
أوك��ران��ي��ا، ف��ي ح��ي��ن ي��ح��ذر زع��م��اء 
غ��رب��ي��ون م��ن غ���زو روس����ي وش��ي��ك، 
شرق  في  االشتباكات  تتصاعد  بينما 

أوكرانيا.
وق����ال ك��ول��ي��ب��ا ل��ل��ص��ح��ف��ي��ي��ن، في 
مؤتمر  من  التلفزيون  بثها  تصريحات 
أمني في ميونيخ: »حان وقت العمل.. 
األسس  كل  إن  رسمي،  بشكل  أق��ول 
من  األق��ل  على  جزء  لتنفيذ  موجودة 
على  لفرضها  المجهزة  ال��ع��ق��وب��ات 

روسيا اآلن«.
م��ن ج��ان��ب��ه��م، أع��ل��ن ان��ف��ص��ال��ي��ون 
مدنيين  مقتل  أمس،  لروسيا،  موالون 
اثنين في حادث قصف وقع بقرية في 

منطقة الصراع بشرق أوكرانيا.
االنفصاليين  باسم  متحدث  وق��ال 
لوكالة أنباء »إنترفاكس« الروسية: إن 
»بيونورسكوي«  بمنطقة  وقع  الحادث 
في لوهانسك. وأوضح االنفصاليون، 
وراء  ي��ق��ف  األوك���ران���ي  ال��ج��ي��ش  أن 
م��ب��اٍن  خمسة  ه��ن��اك  وأن  ال��ه��ج��وم، 
سكنية تم تدميرها. وال يمكن التحقق 

من المعلومات بصورة مستقلة.
 وقال شاهد من »رويترز«: إن دوي 
وسط  ف��ي  ت��ردد  متعددة  ان��ف��ج��ارات 
عليها  يسيطر  التي  دونيتسك  مدينة 

االنفصاليون بشرق أوكرانيا.
المنطقة  في  ص��وت  مكبر  وطالب 
المواطنين بتوخي الحذر. ولم يتضح 

مصدر االنفجارات.
رسائل  دونيتسك  س��ك��ان  وتلقى   

للتقدم  منهم  ال��رج��ال  ت��دع��و  نصية 
وردت  كما  العسكرية.  الخدمة  ألداء 
أوكرانيين  جنديين  مقتل  عن  أنباء 

وجرح أربعة أمس األول. 
للصليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  وق��ال��ت 
تعطلت  المياه  خدمات  إن  األح��م��ر: 
في  مليون شخص  على  يزيد  ما  عن 
المنطقة، ودعت جميع األطراف إلى 
التحتية  بالبنية  االبتعاد عن اإلضرار 

المدنية. 
األوك��ران��ي  الخارجية  وزي��ر  وق��ال 
أو  تخطط  ل��م  أوك��ران��ي��ا  إن  كوليبا: 

تنفذ أي عمليات هجومية.
 من جهته، قال الجيش األوكراني: 

إن البالد علقت العمليات في واحدة 
منطقة  ف��ي  تفتيش  نقاط  سبع  م��ن 
دونباس الشرقية، التي يسيطر عليها 
روس��ي��ا،  م��ن  م��دع��وم��ون  انفصاليون 

بسبب قصف مكثف.
وتزايدت بشدة وقائع القصف عبر 
الحكومة  ق��وات  بين  الفاصل  الخط 
واالن���ف���ص���ال���ي���ي���ن خ�����الل األس���ب���وع 

الحكومة  وص��ف��ت��ه  فيما  ال��م��اض��ي، 
األوكرانية باالستفزاز. 

وق����ال ال��ج��ي��ش األوك����ران����ي، على 
ح���س���اب���ه ع���ل���ى »ف���ي���س���ب���وك«: إن 
االنفصاليين أطلقوا النار ثالث مرات 
أم��س  شاستيا  تفتيش  نقطة  ع��ل��ى 
المورتر  ق��ذائ��ف  باستخدام  األول، 
والقواذف الثقيلة المضادة للدبابات، 

النار  إط��الق  وق��ف  انتهاكات  وزادت 
 136 إل��ى  االنفصاليين  ج��ان��ب  م��ن 
جنديان  وقتل  الجمعة.  ي��وم   66 من 
أوكرانيان وأصيب أربعة أمس األول.

»لتصعيد  نظراً  إنه  الجيش:  وقال 
ضمان  على  القدرة  وع��دم  الموقف، 
الذين  المدنيين«،  السكان  سالمة 
أوقفت  التفتيش،  نقطة  يستخدمون 

ال��ق��ي��ادة اس��ت��خ��دام��ه��ا ص��ب��اح أم��س 
»خالل فترة التهديد«.

االنفصاليين  من  مسؤولون  واتهم 
أوكرانيا على موقع »تليجرام« بقصف 
االنفصاليون،  عليها  يسيطر  مناطق 

وقالوا إنهم اضطروا للرد.
المنطقة  في  الصراع  طرفا  وأبلغ   
المتنازع عليها في شرق أوكرانيا عن 
النار،  إطالق  لوقف  انتهاكات جديدة 
أمس، بعد يوم واحد من إعالن أمين 
أن  )ناتو(  األطلسي  عام حلف شمال 
روسيا  أن  إل��ى  تشير  ال��دالئ��ل  كافة 
النطاق  واس���ع  ه��ج��وم  لشن  تخطط 

على جارتها.

اعتبرت أن موسكو تستعد ألكبر حرب في أوروبا منذ 1945

بريطانيا تهدد بمنع حصول الشركات الروسية على الدوالر

لندن )وكاالت(

 

البريطاني  ال�����وزراء  رئ��ي��س  أف���اد 
بوريس جونسون، أمس، بأن الواليات 
على  ستعمالن  وبريطانيا  المتحدة 
على  الروسية  الشركات  منع حصول 
الدوالر األميركي والجنيه اإلسترليني 

إذا أمر الكرملين بغزو أوكرانيا.
وأضاف: »الخطة التي نراها تتعلق 
أكبر  بالفعل  يكون  أن  يمكن  بشيء 
حرب في أوروبا منذ عام 1945 من 

حيث الحجم الهائل«.
على  العقوبات  إن  وتابع جونسون: 
إلى  ستذهب  الغزو  حال  في  روسيا 

أبعد كثيراً مما أُعلن من قبل.
ون���ق���ل���ت ع���ن���ه ه���ي���ئ���ة اإلذاع�������ة 
إن  القول:  سي«  بي  »بي  البريطانية 
بريطانيا والواليات المتحدة ستمنعان 
التعامل  »م���ن  ال��روس��ي��ة  ال��ش��رك��ات 
وال��دوالر«، وهي  بالجنيه اإلسترليني 
تأثير  لها  سيكون  إنها  ق��ال  خطوة 

هائل.
ت��داول  م��رك��ز  بريطانيا،  وه���ددت 
الشركات  بمنع  ع��ال��م��ي��اً،  ال��ع��م��الت 
في  المال  رأس  زي��ادة  من  الروسية 
ملكية  ع��ن  والكشف  ل��ن��دن،  ب��ورص��ة 
الشركات والعقارات إذا غزت روسيا 

أوكرانيا.
لضم  تخطط  أنها  روس��ي��ا  وتنفي 
جزء آخر من أوكرانيا، ويقول الرئيس 
الغرب  إن  بوتين:  فالديمير  الروسي 

يثير حالة من الهستيريا، في محاولة 
ب��ع��د تجاهل  ل��ل��ح��رب  ل��ج��ر روس��ي��ا 
الكرملين بشأن توسع حلف  مخاوف 
شمال األطلسي بعد الحرب الباردة.

وبالنظر إلى مكانة روسيا كواحدة 
م��ن أك��ب��ر م��ص��دري ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
وال��م��ع��ادن ف��ي ال��ع��ال��م، وال��ت��ي يتم 

تسعيرها وتسويتها بالدوالر األميركي 
الشركات  حرمان  ف��إن  الغالب،  في 
ال��روس��ي��ة م��ن ال��وص��ول إل��ى أس��واق 

الدوالر قد يكون له تأثير مدمر.
وقال جونسون: إن الرئيس الروسي 
بشكل  يفكر  ال  ربما  بوتين  فالديمير 
بفرض  التهديد  ف��إن  ل��ذا  منطقي، 

عقوبات قد ال يكون كافياً لمنع الغزو 
الروسي ألوكرانيا.

وأضاف: إن العقوبات »قد ال تكون 
ل���ردع ط���رف غ��ي��ر عقالني،  ك��اف��ي��ة 
الحالي  الوقت  في  نقبل  أن  وعلينا 
أن فالديمير بوتين ربما يفكر بشكل 
غير منطقي في هذا األمر، وال يرى 

المستقبل«.  في  التي ستحل  الكارثة 
قادر  غير  إنه  أيضاً:  جونسون  وقال 

على استنباط ما يفكر فيه بوتين.
تستعد  روسيا  أن  جونسون  وأّك��د 
»ل��م��ا ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون أك��ب��ر ح��رب 
فيما   ،»1945 ع��ام  منذ  أوروب���ا  ف��ي 
غزو  من  الغربيين  مخاوف  تتصاعد 

روسي وشيك ألوكرانيا.
وق��ال: »ك��ل ال��دالئ��ل تشير إل��ى أن 

المخطط بدأ بطريقة ما«.
وت����اب����ع: »ب���ح���س���ب ال��م��ع��ل��وم��ات 
الغزو  فإن  لدينا«،  التي  االستخبارية 
الشرق  م��ن  فقط  يتم  ل��ن  ال��روس��ي 
بيالروس  من  الشمال،  من  أيضاً  بل 
العاصمة  ك��ي��ي��ف«،  »ت��ط��وي��ق  ب��ه��دف 
الرئيس  أوض���ح  »ك��م��ا  األوك��ران��ي��ة، 
األميركي جو بايدن لعدد منا«، وفق 

جونسون.
وقال: »على الناس أن يدركوا تكلفة 
البشرية،  األرواح  صعيد  على  ذل��ك 
ليس فقط من الجانب األوكراني بل 

أيضاً من الجانب الروسي«.
وخالل مؤتمر ميونيخ لألمن، دعا 
الغربيين  البريطاني  الوزراء  رئيس 
»الصدمة«  التوحد، وشدد على  إلى 
ال���ت���ي ق���د ي��خ��لّ��ف��ه��ا غ����زو روس���ي 
ألوكرانيا على العالم، مشيراً إلى أن 
بريطانيا  ستفرضها  التي  العقوبات 
ع��ل��ى روس���ي���ا ف���ي ح����ال ه��اج��م��ت 
على  »مستحياًل«  ستجعل  أوكرانيا 
م��وس��ك��و ال���وص���ول إل���ى األس����واق 

لندن. المالية في مدينة 

أكد استعداد بايدن للقاء بوتين لمنع نشوب حرب

بلينكن: كل شيء يشير إلى أن »الغزو وشيك«

واشنطن )وكاالت( 

ذك���ر وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي 
شيء  كل  أن  أم��س،  بلينكن،  أنتوني 
ع��ل��ى شفا  أن روس���ي���ا  إل���ى  ي��ش��ي��ر 
أن  أض��اف  ذلك  ومع  أوكرانيا،  غزو 
آخر  ملتزمة حتى  المتحدة  الواليات 
دقيقة باغتنام كل فرصة لترى ما إذا 
كانت الدبلوماسية ستردع روسيا عن 

الغزو.
يتحدث  ك��ان  ال��ذي  بلينكن،  وأك��د 
موقف  إن«،  إن  »سي  تلفزيون  لقناة 
واشنطن الذي يرى أن التأثير الرادع 
قبل  ُفرضت  إذا  سيضيع  للعقوبات 
الغزو، رغم مطالبة الرئيس األوكراني 

فولوديمير زيلينسكي بفرضها.
وق��ال: »ك��ل ما ن��راه يشير إل��ى أن 
بأننا  الخطورة،  غاية  في  أم��ر  ه��ذا 
على وشك غزو.. سنبذل كل ما في 
حدوثه«،  قبل  منعه  لمحاولة  وسعنا 
بشكل  مستعد  ال��غ��رب  أن  موضحاً 
متواٍز إذا أقدمت موسكو على تنفيذ 

الغزو.
الدبابات  تتحرك  أن  »إل��ى  وتابع: 
سنستغل  الطائرات،  وتحلق  بالفعل 
لمعرفة  لدينا  دقيقة  وكل  كل فرصة 
ت��زال  ال  الدبلوماسية  كانت  إذا  م��ا 
فالديمير  الرئيس  إثناء  على  ق��ادرة 

بوتين عن المضي قدماً«.

المزمع  اجتماعه  إن  بلينكن  وقال 
مع وزير الخارجية الروسي سيرجي 
الف����روف ال ي���زال ق��ائ��م��اً األس��ب��وع 
على  موسكو  ت��ق��دم  ل��م  م��ا  المقبل 

الغزو.
بايدن  ج��و  الرئيس  إن  وأض���اف: 
أيضاً مستعد للتعامل مع بوتين »في 

أي وق��ت وب��أي صيغة إذا ك��ان ذلك 
سيسهم في منع نشوب حرب«.

الرئيس  نائبة  قالت  جانبها،  من 
األميركي، كاماال هاريس للصحفيين 
االستخباراتية  المعلومات  إن  أمس: 
تجاه  روسيا  نيات  بشأن  األميركية 
غضون  في  محتمل  وغ��زو  أوكرانيا 

أيام، قوية.
الرئيس  أن  إلى  هاريس  وأش��ارت 
هذه  وج��اءت  ق���راره«،  اتخذ  »بوتين 
هاريس  تستعد  بينما  التصريحات 
ل��ل��ع��ودة إل���ى ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة، 
رفيعة  اجتماعات  م��ن  يومين  بعد 
المستوى، في مؤتمر ميونيخ لألمن.

»األمن والتعاون في أوروبا«
تعقد اجتماعًا طارئًا

وارسو )وكاالت( 

تعقد منظمة األمن والتعاون يف أوروبا اجتماعًا طارئًا ملمثليها 
الدائمني، اليوم االثنني، يف محاولة إليجاد حل لألزمة يف شأن 

أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة البولندية للمنظمة أمس.
وقال نائب وزير اخلارجية البولندي بافيل جابلونسكي لوكالة 

»بي إيه بي« لألنباء: »إن االجتماع سيعقد اليوم االثنني«، 
بناء على طلب أوكرانيا، وذلك على وقع تصاعد التوتر بني 

روسيا والغرب. ورصد مراقبو منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
يف األيام األخيرة تصاعدًا لوتيرة املعارك يف شرق أوكرانيا بني 

االنفصاليني املوالني ملوسكو واجليش األوكراني، مع تسجيل 
مئات الهجمات بقذائف الهاون واملدفعية. 

وكتب ممثل بولندا يف منظمة األمن والتعاون آدم 
هاالتشينسكي، على »تويتر«، أن أوكرانيا طلبت عقد هذا 

االجتماع ملناقشة »التدهور السريع للوضع األمني على 
األرض«.

من جهته، أوضح جابلونسكي »أن هدف اللقاء هو مناقشة كل 
ما جرى يف الساعات األخيرة وماهية التدابير التي يجب أن 

تتخذها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف ظل هذا الوضع، 
والهدف خصوصًا هو احتواء التوتر«.

وأضاف: »سنستخدم كل األدوات املتوفرة لتجنب نزاع مسلح«.
وتتولى بولندا هذا العام الرئاسة الدورية للمنظمة التي 

مقرها يف فيينا، وبني أعضائها روسيا وأوكرانيا.

موسكو )وكاالت(

كشفت وزارة الدفاع في بيالروس عن أن روسيا 
من  ك���ان  ال��ب��الد  ف��ي  م���ن���اورات عسكرية  ستمدد 
المقرر أن تنتهي، أمس، الفتة إلى أن  قرار التمديد 
اتُخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدود روسيا 
شرق  في  دونباس  منطقة  في  والوضع  وبيالروس 

أوكرانيا.
الفاصل  ال��خ��ط  عبر  القصف  ح���وادث  وزادت 
واالنفصاليين  األوك��ران��ي��ة  الحكومية  ال��ق��وات  بين 
والتي  المنطقة،  تلك  في  روسيا  من  المدعومين 
كانت متفرقة من قبل، بشكل حاد األسبوع الماضي 

واستمرت أمس.
ولم تذكر بيالروس إلى متى يمكن أن تبقى القوات 
الروسية في أراضيها. ويقول حلف شمال األطلسي: 
إن لدى روسيا قوات يصل عددها إلى 30 ألف جندي 
في بيالروس التي تقع إلى الشمال من أوكرانيا. وقال 
الهدف  إن  خرينين:  فيكتور  بيالروس  دف��اع  وزي��ر 
هو  تمديدها  تقرر  التي  ال��م��ن��اورات  م��ن  الرئيس 
»ضمان رد كاف، وإضعاف االستعدادات العسكرية 
لمن يضمرون الشر بالقرب من حدودنا المشتركة«.

في  الجارية  المناورات  على  الكرملين  يعلق  ولم 
بيالروس. وقالت روسيا، في وقت سابق: إن القوات 

ستعود إلى مواقعها الدائمة بمجرد انتهاء التدريبات.
ويقول حلف شمال األطلسي: إن باإلمكان استخدام 
أن  موسكو  وتنفي  أوكرانيا.  لمهاجمة  القوات  هذه 
لديها مثل هذه النية. وقال ميخائيلو بودولياك، وهو 
األوك��ران��ي:  الرئيس  مكتب  مدير  مستشاري  أح��د 
إن تمديد التدريبات في بيالروس يؤكد أن الوعود 

الرسمية من موسكو ال تعتبر ملزمة.
والغرب  أوكرانيا  إن  وحلفاؤها:  روسيا  وقالت 
يزيدان التوتر من خالل إرسال تعزيزات من حلف 

شمال األطلسي إلى شرق أوروبا.
وانتقلت بؤرة التوتر في األيام الماضية إلى قطاع 
من شرق أوكرانيا سيطر عليه متمردون مدعومون 
من موسكو في عام 2014، وهو العام نفسه الذي 
ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. 

وُقتل أكثر من 14 ألف شخص في الصراع في شرق 
أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أنها استقبلت عشرات اآلالف من 
أوكرانيا.  شرق  في  الصراع  من  الفارين  الالجئين 
ونقلت وكالة »تاس« الروسية عن القائم بأعمال وزارة 
الطوارئ ألكسندر تشوبريان القول: إن 40 ألف الجئ 
وصلوا إلى منطقة روستوف جنوبي روسيا، وجرى 

إيواؤهم في 92 ملجأ طوارئ.
يأتي هذا بعد يومين من دعوة قادة االنفصاليين 
المدعومين من روسيا لسكان منطقة دونباس إلى 
الفرار، وبرروا الدعوة باحتمال قيام القوات الحكومية 

األوكرانية بشن هجوم على المنطقة.
ويؤكد ممثلو الحكومة األوكرانية والجيش أنهم ال 

يخططون لشن هجوم على المنطقة.
ويشعر حلفاء كييف الغربيون بالقلق من أن تستخدم 

روسيا التصعيد ذريعة لصراع أوسع.
وتجدد القتال في شرق أوكرانيا بعد حشد القوات 
وشرقي  شمالي  أسابيع  ع��دة  م��دى  على  الروسية 
وجنوبي البالد. ويقدر الغرب وجود 150 ألف جندي 
وقال  أوكرانيا.  ح��دود  من  بالقرب  أكثر  أو  روس��ي 
دبلوماسي روسي في األمم المتحدة، إنه ال ينبغي 
إجراء  موعد  أو  مكان  روسيا  على  يملي  أن  ألحد 

التدريبات.

موسكو تؤكد 
استقبال 40 ألف الجئ 

من شرق أوكرانيا

موسكو )وكاالت( 

دميتري  الكرملين  ب��اس��م  ال��م��ت��ح��دث  اع��ت��ب��ر 
المتكررة  الغربية  التوقعات  أن  أمس،  بيسكوف، 
عن غزو روسي ألوكرانيا مثيرة لالستفزاز، وقد 

يكون لها عواقب وخيمة.
وقال الرئيس األميركي جو بايدن، يوم الجمعة: 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  بأن  مقتنع  إنه 

من  الرغم  على  وإنه  أوكرانيا،  بغزو  ق��راراً  اتخذ 
أنه ال يزال هناك مجال للدبلوماسية فإنه يتوقع 
أن تتحرك روسيا في األيام المقبلة. ونفت روسيا 

مراراً اعتزامها غزو أوكرانيا.
وقال بيسكوف لقناة »روسيا 1«، الحكومية: إن 
بوتين ال يلقي باالً لمثل هذه التصريحات الغربية.

إلى  مباشرة  يؤدي  ذلك  أن  »الحقيقة  وأضاف: 
الحد  إلى  التوتر  يتصاعد  وعندما  التوتر،  زي��ادة 

الحالي، على سبيل  الوقت  األقصى، كما هو في 
المثال على خط التماس شرق أوكرانيا، فإنه يمكن 
أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له 
أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب ال 

يمكن تداركها«.
وأضاف »لذا فإن كل ذلك قد يؤدي إلى عواقب 
روسيا  غزو  موعد  عن  يوم  كل  اإلع��الن  وخيمة. 

ألوكرانيا هو ممارسة سيئة«.

الكرملين: توقعات الغرب اليومية عن الغزو مستفزة

كييف طلبت عقد االجتماع لمناقشة 
التدهور السريع للوضع األمني

بسبب النشاط العسكري قرب حدود والوضع في  دونباس

روسيا وبيالروس تمددان مناورات عسكرية 

أنباء عن مقتل 
جنديين أوكرانيين 

واالنفصاليون 
يؤكدون مقتل 
مدنيين اثنين 

دوي انفجارات 
متعددة تردد 

في وسط مدينة 
دونيتسك ودعوات 

لتوخي الحذر

سكان دونيتسك 
يتلقون رسائل 

نصية تطالب الرجال 
بالتقدم للخدمة 

العسكرية

موسكو )وكاالت(

 
ردت المتحدثة باسم وزارة 

ماريا  الروسية،  الخارجية 
تصريحات  على  زاخاروفا، 

أوالف  األلماني  للمستشار 
إنه من  شولتس، قال فيها 

عن  الحديث  »السخافة« 
إبادة جماعية في  وجود 

دونباس.
على  زاخاروفا  وكتبت 
»تليغرام«:  عبر  حسابها 

أتوجه لزمالئي في وزارة 
في  األلمانية،  الخارجية 

بتصريحات  يتعلق  ما 
حول  شولتز  المستشار 

»سخافة االدعاءات حول 
في  الجماعية  اإلبادة 

لكم  وسنرسل  دونباس«، 
المقابر  عن  معلومات  قريبًا 

المنطقة  هذه  في  الجماعية 
األلمانية  القيادة  لتتعرف 

. عليها
يمكننا نشر  »ال  وأضافت: 

المواد، فأي منصة  هذه 
باعتبارها  ستحظرها 

لكننا  الئق،  غير  محتوى 
واشنطن«. إلى  أرسلناها 

زاخاروفا تنتقد 
تصريحات 

المستشار األلماني

ميونيخ )أ ف ب( 

اعتبر رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال، أمس، أن الحلفاء الغربيين ال يمكنهم االستمرار في »تقديم 
غصن زيتون« لروسيا، بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود األوكرانية.

وأضاف ميشال، خالل مؤتمر ميونيخ لألمن: »يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ ال يمكننا أن 
نقدم غصن زيتون إلى األبد فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات« على حدود أوكرانيا.

وأشار إلى أن تصريحات الكرملين »أعطت قبل أيام قليلة بصيص أمل، لكن أفعاله تظهر حشدًا عسكريًا 
مستمرًا مع حوادث خطيرة في دونباس« في شرق أوكرانيا، حيث تضاعفت المواجهات المسلحة في األيام 

األخيرة. وجدد تصميم الغرب على الرد على أي عدوان على األراضي األوكرانية بحزمة عقوبات على روسيا.
وتابع شارل ميشال: إن روسيا »كانت تأمل في زرع االنقسام، وإضعاف تحالفنا وتقسيمنا، لكنها في الواقع 

فعلت العكس تمامًا«، مؤكدًا أن وحدة األميركيين واألوروبيين »تعززت«.

المجلس األوروبي: ال يمكن االستمرار في تقديم غصن زيتون

امرأة بيالروسية بالزي التقليدي تقدم الخبز والملح إثر مناورات قوات بالدها مع نظيرتها الروسية )أ ف ب(

بلينكن يتحدث إلى وزير الخارجية األوكراني ديمترو كوليبا وفي الصورة نظيرتهما الكندية ميالني جولي بميونخ )أ ف ب(

ضابط أوكراني على خط الجبهة في منطقة دونيتسك )رويترز(

بوريس جونسون لدى لقائه نظيرته اإلستونية كاجا كاالس أثناء مؤتمر األمن في ميونخ )رويترز(
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ماكرون وبوتين: 
ضرورة إعطاء األولوية 

لحّل دبلوماسي

ألمانيا وفرنسا تدعوان لتعزيز 
التعاون العسكري أوروبيًا

باريس )وكاالت( 

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن 
الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والروسي فالديمير بوتين اتفقا على 
بشكل  للتوصل  يمكن  ما  بكّل  القيام 
سريع إل��ى وق��ف إلط��الق ال��ن��ار في 

شرق أوكرانيا.
وقال قصر اإلليزيه: إن الرئيسين 
مكالمتهما  خ���الل  أي���ض���اً  ت��واف��ق��ا 
الهاتفية أمس، على »ضرورة إعطاء 
األزمة  في  دبلوماسي  لحّل  األولوية 
الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل 

إلى ذلك«. 
وأع��ل��ن اإلل��ي��زي��ه أي��ض��اً أن وزي��ر 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
سيرغي  ال��روس��ي«  نظيره  »سيلتقي 

الفروف »في األيام المقبلة«.
كذلك، توافق الرئيسان على القيام 
اجتماع  بعقد  للسماح  كثيف  »بعمل 
في  ال��ث��الث��ي��ة  االت���ص���ال  لمجموعة 
الحصول  بهدف  المقبلة،  الساعات 
من كل األطراف المعنيين على التزام 
بوقف إطالق النار على خط الجبهة«.

وتضم مجموعة االتصال المذكورة 
األم��ن  ومنظمة  وروس��ي��ا  أوك��ران��ي��ا 
والتعاون في أوروبا، في إطار اتفاقات 
2015، في  التي وقعت عام  مينسك 
شرق  ف��ي  ال��ن��زاع  لتسوية  م��ح��اول��ة 
واالنفصاليين  كييف  بين  أوك��ران��ي��ا 

الموالين لموسكو.
أنه  الفرنسية  الرئاسة  وأض��اف��ت 
على  التصعيد  ل��وق��ف  محاولة  ف��ي 
بعمل  القيام  »سيتم  أوكرانيا،  حدود 
دبلوماسي مكثف في األيام المقبلة«، 
تجري  »حيث  باريس  في  وخصوصا 
مشاورات عديدة«. وفي هذه األثناء، 
قال الكرملين في بيان: إن الرئيسان 
االتصال  في  بحثا  وم��اك��رون  بوتين 
بغية  ال��ج��ه��ود،  لتكثيف  ال��ح��اج��ة 
التوصل إلى حلول دبلوماسية لألزمة 
المتصاعدة. واعتبر الرئيس بوتن أن 

ما سماها »االستفزازات األوكرانية« 
مع  ال��م��ع��ارك  تصعيد  إل���ى  ت����ؤدي 
أوك��ران��ي��ا،  ش��رق  ف��ي  االنفصاليين 
مشيراً إلى عزمه على تكثيف الجهود 

الدبلوماسية لحل النزاع.
وبحسب الكرملين، فإن بوتن طالب 
بأن يأخذ  المكالمة  أثناء هذه  أيضاً 
ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي وال��والي��ات 
الروسية  األمنية  المطالب  المتحدة 
»على محمل الجد«، في خضم األزمة 

الحالية بين موسكو والدول الغربية.
»تم  إنه  بيان،  في  الكرملين  وق��ال 
لناحية  جدية  مخاوف  عن  التعبير 
خط  على  للوضع  الكبير  ال��ت��ده��ور 
الجبهة في دونباس«، مضيفاً أن بوتن 
األمن  ق��وات  استفزازات  أن  »اعتبر 

األوكرانية هي مصدر التصعيد«.
أن  أيضاً  الروسي  الرئيس  واعتبر 
أسلحة حديثة  الغربية  الدول  تسليم 
»يدفع  األوك��ران��ي��ة  للقوات  وذخ��ائ��ر 
كييف نحو حل عسكري« في نزاعها 
لروسيا،  الموالين  االنفصاليين  مع 

المستمر منذ عام 2014؟
سوى  تفعل  ال  »كييف  بوتن:  وتابع 
تقليد آلية مفاوضات وترفض بتعنت 
تطبيق اتفاقات مينسك« الموقعة عام 
2015، التي يفترض أن تحل النزاع. 
»ن��ظ��راً  ب��ي��ان:  ف��ي  الكرملين  وق���ال 
إللحاح الوضع، أقر الرئيسان بضرورة 
خالل  من  حلول  عن  البحث  تكثيف 
وزارات  عبر  الدبلوماسية،  الوسائل 
السياسيين  والمستشارين  الخارجية 
وأضاف  نورماندي«.  لقادة مجموعة 
هذه  ت���ؤدي  أن  »ينبغي  الكرملين: 
وقف  نظام  استعادة  إلى  االتصاالت 
إطالق النار وتضمن إحراز تقدم في 

تسوية الصراع في إقليم دونباس«.
في  منفصل  هاتفي  ات��ص��ال  وف��ي 
وق��ت س��اب��ق أم���س، ن��اق��ش م��اك��رون 
وال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ف��ول��ودي��م��ي��ر 
تؤدي  يمكن  التي  السبل  زيلينسكي 

إلى خفض فوري للتصعيد.

ميونخ )وكاالت(

دعت وزيرتا دفاع ألمانيا وفرنسا 
ل��م��واص��ل��ة ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��ت��ع��اون 
األوروب����ي،  االت��ح��اد  ف��ي  العسكري 
التوترات  تزايد  خلفية  على  وذل��ك 

الحالية، السيما في شرق أوكرانيا.
األلمانية  ال��دف��اع  وزي���رة  وق��ال��ت 
في  أم���س،  الم��ب��رش��ت،  كريستينا 
إن  ل��ألم��ن:  ال��دول��ي  ميونخ  مؤتمر 
ثقة،  محل  ش��ري��ك��اً  تعتبر  ألمانيا 
وسوف تضخ مزيداً من األموال في 

الجيش.
وتابعت الوزيرة األلمانية، في حلقة 
نقاش عن مستقبل السياسة األمنية 
والخارجية لالتحاد األوروبي: »سوف 

نزيد نفقات الدفاع باستمرار«.
طلب  مجدداً  المبرشت  ورفضت 

أوك��ران��ي��ا ب��ت��وري��د أس��ل��ح��ة إل��ي��ه��ا، 
التوجيهية  المبادئ  أن  وأوض��ح��ت 
ضوابط  بشأن  التقييدية  األلمانية 
وقت  منذ  مطبقة  األسلحة  تصدير 
المئة  في   80 »لدينا  وقالت:  طويل، 
تأييد في ألمانيا ألجل هذه السياسة 
صار  أنه  إلى  وأش��ارت  التقييدية«، 
من الواضح أيضاً أنه ال يتعين على 
ذاته  بالشيء  القيام  الحلفاء  جميع 

من أجل دعم أوكرانيا.
الدفاع  وزي��رة  قالت  جانبها،  ومن 
»إن��ن��ا  ب��ارل��ي:  ف��ل��ورن��س  الفرنسية 
ب��ح��اج��ة ألوروب����ا أق���وى ف��ي مجال 
األم��ن وال��دف��اع«، وأش���ارت إل��ى أن 
العسكرية  للنفقات  ح���دوداً  هناك 
النظر  يمكن  األوروب���ي  االتحاد  في 
إليها على أنها أقل مما هي عليه في 

الواليات المتحدة.

دعت الغرب لفرض »جزء من العقوبات« على روسيا

أوكرانيا تطالب بوقف إطالق النار وإجراء محادثات سالم

موسكو )وكاالت( 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  دعا 
زي��ل��ي��ن��س��ك��ي، أم�����س، إل����ى ال���ه���دوء 
شرق  في  النار  إلطالق  فوري  ووقف 
االشتباكات  ت��زاي��دت  حيث  ال��ب��الد، 
من  المدعومين  االنفصاليين  بين 
األيام  في  األوكرانية  والقوات  روسيا 
خارجيته  وزي��ر  ق��ال  فيما  األخ��ي��رة، 
حان  قد  الوقت  إن  كوليبا:  دميترو 
ل��ك��ي ي��ف��رض ال���غ���رب، ع��ل��ى األق���ل، 
التي أعدها ضد  من العقوبات  جزءاً 

روسيا.
تؤيد  أوكرانيا  إن  زيلينسكي:  وقال 
إج���راء م��ح��ادث��ات س���الم، ف��ي إط��ار 
مجموعة االتصال الثالثية التي تضم 
ومنظمة  روس��ي��ا  ج��ان��ب  إل���ى  كييف 

األمن والتعاون في أوروبا. 
وأض�����اف ع��ل��ى »ت���وي���ت���ر«: »ن��ؤي��د 
انعقاد  وندعم  السالم،  جهود  تكثيف 
بشكل  الثالثية،  االت��ص��ال  مجموعة 
ع��اج��ل، ووق����ف إط����الق ال��ن��ار على 

الفور«.
فور  كوليبا،  تصريحات  وج���اءت 
تمديد  وب���ي���الروس  روس���ي���ا  إع����الن 
ت���دري���ب���ات ع��س��ك��ري��ة ق����رب ح���دود 
أوك��ران��ي��ا، ف��ي ح��ي��ن ي��ح��ذر زع��م��اء 
غ��رب��ي��ون م��ن غ���زو روس����ي وش��ي��ك، 
شرق  في  االشتباكات  تتصاعد  بينما 

أوكرانيا.
وق����ال ك��ول��ي��ب��ا ل��ل��ص��ح��ف��ي��ي��ن، في 
مؤتمر  من  التلفزيون  بثها  تصريحات 
أمني في ميونيخ: »حان وقت العمل.. 
األسس  كل  إن  رسمي،  بشكل  أق��ول 
من  األق��ل  على  جزء  لتنفيذ  موجودة 
على  لفرضها  المجهزة  ال��ع��ق��وب��ات 

روسيا اآلن«.
م��ن ج��ان��ب��ه��م، أع��ل��ن ان��ف��ص��ال��ي��ون 
مدنيين  مقتل  أمس،  لروسيا،  موالون 
اثنين في حادث قصف وقع بقرية في 

منطقة الصراع بشرق أوكرانيا.
االنفصاليين  باسم  متحدث  وق��ال 
لوكالة أنباء »إنترفاكس« الروسية: إن 
»بيونورسكوي«  بمنطقة  وقع  الحادث 
في لوهانسك. وأوضح االنفصاليون، 
وراء  ي��ق��ف  األوك���ران���ي  ال��ج��ي��ش  أن 
م��ب��اٍن  خمسة  ه��ن��اك  وأن  ال��ه��ج��وم، 
سكنية تم تدميرها. وال يمكن التحقق 

من المعلومات بصورة مستقلة.
 وقال شاهد من »رويترز«: إن دوي 
وسط  ف��ي  ت��ردد  متعددة  ان��ف��ج��ارات 
عليها  يسيطر  التي  دونيتسك  مدينة 

االنفصاليون بشرق أوكرانيا.
المنطقة  في  ص��وت  مكبر  وطالب 
المواطنين بتوخي الحذر. ولم يتضح 

مصدر االنفجارات.
رسائل  دونيتسك  س��ك��ان  وتلقى   

للتقدم  منهم  ال��رج��ال  ت��دع��و  نصية 
وردت  كما  العسكرية.  الخدمة  ألداء 
أوكرانيين  جنديين  مقتل  عن  أنباء 

وجرح أربعة أمس األول. 
للصليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  وق��ال��ت 
تعطلت  المياه  خدمات  إن  األح��م��ر: 
في  مليون شخص  على  يزيد  ما  عن 
المنطقة، ودعت جميع األطراف إلى 
التحتية  بالبنية  االبتعاد عن اإلضرار 

المدنية. 
األوك��ران��ي  الخارجية  وزي��ر  وق��ال 
أو  تخطط  ل��م  أوك��ران��ي��ا  إن  كوليبا: 

تنفذ أي عمليات هجومية.
 من جهته، قال الجيش األوكراني: 

إن البالد علقت العمليات في واحدة 
منطقة  ف��ي  تفتيش  نقاط  سبع  م��ن 
دونباس الشرقية، التي يسيطر عليها 
روس��ي��ا،  م��ن  م��دع��وم��ون  انفصاليون 

بسبب قصف مكثف.
وتزايدت بشدة وقائع القصف عبر 
الحكومة  ق��وات  بين  الفاصل  الخط 
واالن���ف���ص���ال���ي���ي���ن خ�����الل األس���ب���وع 

الحكومة  وص��ف��ت��ه  فيما  ال��م��اض��ي، 
األوكرانية باالستفزاز. 

وق����ال ال��ج��ي��ش األوك����ران����ي، على 
ح���س���اب���ه ع���ل���ى »ف���ي���س���ب���وك«: إن 
االنفصاليين أطلقوا النار ثالث مرات 
أم��س  شاستيا  تفتيش  نقطة  ع��ل��ى 
المورتر  ق��ذائ��ف  باستخدام  األول، 
والقواذف الثقيلة المضادة للدبابات، 

النار  إط��الق  وق��ف  انتهاكات  وزادت 
 136 إل��ى  االنفصاليين  ج��ان��ب  م��ن 
جنديان  وقتل  الجمعة.  ي��وم   66 من 
أوكرانيان وأصيب أربعة أمس األول.

»لتصعيد  نظراً  إنه  الجيش:  وقال 
ضمان  على  القدرة  وع��دم  الموقف، 
الذين  المدنيين«،  السكان  سالمة 
أوقفت  التفتيش،  نقطة  يستخدمون 

ال��ق��ي��ادة اس��ت��خ��دام��ه��ا ص��ب��اح أم��س 
»خالل فترة التهديد«.

االنفصاليين  من  مسؤولون  واتهم 
أوكرانيا على موقع »تليجرام« بقصف 
االنفصاليون،  عليها  يسيطر  مناطق 

وقالوا إنهم اضطروا للرد.
المنطقة  في  الصراع  طرفا  وأبلغ   
المتنازع عليها في شرق أوكرانيا عن 
النار،  إطالق  لوقف  انتهاكات جديدة 
أمس، بعد يوم واحد من إعالن أمين 
أن  )ناتو(  األطلسي  عام حلف شمال 
روسيا  أن  إل��ى  تشير  ال��دالئ��ل  كافة 
النطاق  واس���ع  ه��ج��وم  لشن  تخطط 

على جارتها.

اعتبرت أن موسكو تستعد ألكبر حرب في أوروبا منذ 1945

بريطانيا تهدد بمنع حصول الشركات الروسية على الدوالر

لندن )وكاالت(

 

البريطاني  ال�����وزراء  رئ��ي��س  أف���اد 
بوريس جونسون، أمس، بأن الواليات 
على  ستعمالن  وبريطانيا  المتحدة 
على  الروسية  الشركات  منع حصول 
الدوالر األميركي والجنيه اإلسترليني 

إذا أمر الكرملين بغزو أوكرانيا.
وأضاف: »الخطة التي نراها تتعلق 
أكبر  بالفعل  يكون  أن  يمكن  بشيء 
حرب في أوروبا منذ عام 1945 من 

حيث الحجم الهائل«.
على  العقوبات  إن  وتابع جونسون: 
إلى  ستذهب  الغزو  حال  في  روسيا 

أبعد كثيراً مما أُعلن من قبل.
ون���ق���ل���ت ع���ن���ه ه���ي���ئ���ة اإلذاع�������ة 
إن  القول:  سي«  بي  »بي  البريطانية 
بريطانيا والواليات المتحدة ستمنعان 
التعامل  »م���ن  ال��روس��ي��ة  ال��ش��رك��ات 
وال��دوالر«، وهي  بالجنيه اإلسترليني 
تأثير  لها  سيكون  إنها  ق��ال  خطوة 

هائل.
ت��داول  م��رك��ز  بريطانيا،  وه���ددت 
الشركات  بمنع  ع��ال��م��ي��اً،  ال��ع��م��الت 
في  المال  رأس  زي��ادة  من  الروسية 
ملكية  ع��ن  والكشف  ل��ن��دن،  ب��ورص��ة 
الشركات والعقارات إذا غزت روسيا 

أوكرانيا.
لضم  تخطط  أنها  روس��ي��ا  وتنفي 
جزء آخر من أوكرانيا، ويقول الرئيس 
الغرب  إن  بوتين:  فالديمير  الروسي 

يثير حالة من الهستيريا، في محاولة 
ب��ع��د تجاهل  ل��ل��ح��رب  ل��ج��ر روس��ي��ا 
الكرملين بشأن توسع حلف  مخاوف 
شمال األطلسي بعد الحرب الباردة.

وبالنظر إلى مكانة روسيا كواحدة 
م��ن أك��ب��ر م��ص��دري ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
وال��م��ع��ادن ف��ي ال��ع��ال��م، وال��ت��ي يتم 

تسعيرها وتسويتها بالدوالر األميركي 
الشركات  حرمان  ف��إن  الغالب،  في 
ال��روس��ي��ة م��ن ال��وص��ول إل��ى أس��واق 

الدوالر قد يكون له تأثير مدمر.
وقال جونسون: إن الرئيس الروسي 
بشكل  يفكر  ال  ربما  بوتين  فالديمير 
بفرض  التهديد  ف��إن  ل��ذا  منطقي، 

عقوبات قد ال يكون كافياً لمنع الغزو 
الروسي ألوكرانيا.

وأضاف: إن العقوبات »قد ال تكون 
ل���ردع ط���رف غ��ي��ر عقالني،  ك��اف��ي��ة 
الحالي  الوقت  في  نقبل  أن  وعلينا 
أن فالديمير بوتين ربما يفكر بشكل 
غير منطقي في هذا األمر، وال يرى 

المستقبل«.  في  التي ستحل  الكارثة 
قادر  غير  إنه  أيضاً:  جونسون  وقال 

على استنباط ما يفكر فيه بوتين.
تستعد  روسيا  أن  جونسون  وأّك��د 
»ل��م��ا ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون أك��ب��ر ح��رب 
فيما   ،»1945 ع��ام  منذ  أوروب���ا  ف��ي 
غزو  من  الغربيين  مخاوف  تتصاعد 

روسي وشيك ألوكرانيا.
وق��ال: »ك��ل ال��دالئ��ل تشير إل��ى أن 

المخطط بدأ بطريقة ما«.
وت����اب����ع: »ب���ح���س���ب ال��م��ع��ل��وم��ات 
الغزو  فإن  لدينا«،  التي  االستخبارية 
الشرق  م��ن  فقط  يتم  ل��ن  ال��روس��ي 
بيالروس  من  الشمال،  من  أيضاً  بل 
العاصمة  ك��ي��ي��ف«،  »ت��ط��وي��ق  ب��ه��دف 
الرئيس  أوض���ح  »ك��م��ا  األوك��ران��ي��ة، 
األميركي جو بايدن لعدد منا«، وفق 

جونسون.
وقال: »على الناس أن يدركوا تكلفة 
البشرية،  األرواح  صعيد  على  ذل��ك 
ليس فقط من الجانب األوكراني بل 

أيضاً من الجانب الروسي«.
وخالل مؤتمر ميونيخ لألمن، دعا 
الغربيين  البريطاني  الوزراء  رئيس 
»الصدمة«  التوحد، وشدد على  إلى 
ال���ت���ي ق���د ي��خ��لّ��ف��ه��ا غ����زو روس���ي 
ألوكرانيا على العالم، مشيراً إلى أن 
بريطانيا  ستفرضها  التي  العقوبات 
ع��ل��ى روس���ي���ا ف���ي ح����ال ه��اج��م��ت 
على  »مستحياًل«  ستجعل  أوكرانيا 
م��وس��ك��و ال���وص���ول إل���ى األس����واق 

لندن. المالية في مدينة 

أكد استعداد بايدن للقاء بوتين لمنع نشوب حرب

بلينكن: كل شيء يشير إلى أن »الغزو وشيك«

واشنطن )وكاالت( 

ذك���ر وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي 
شيء  كل  أن  أم��س،  بلينكن،  أنتوني 
ع��ل��ى شفا  أن روس���ي���ا  إل���ى  ي��ش��ي��ر 
أن  أض��اف  ذلك  ومع  أوكرانيا،  غزو 
آخر  ملتزمة حتى  المتحدة  الواليات 
دقيقة باغتنام كل فرصة لترى ما إذا 
كانت الدبلوماسية ستردع روسيا عن 

الغزو.
يتحدث  ك��ان  ال��ذي  بلينكن،  وأك��د 
موقف  إن«،  إن  »سي  تلفزيون  لقناة 
واشنطن الذي يرى أن التأثير الرادع 
قبل  ُفرضت  إذا  سيضيع  للعقوبات 
الغزو، رغم مطالبة الرئيس األوكراني 

فولوديمير زيلينسكي بفرضها.
وق��ال: »ك��ل ما ن��راه يشير إل��ى أن 
بأننا  الخطورة،  غاية  في  أم��ر  ه��ذا 
على وشك غزو.. سنبذل كل ما في 
حدوثه«،  قبل  منعه  لمحاولة  وسعنا 
بشكل  مستعد  ال��غ��رب  أن  موضحاً 
متواٍز إذا أقدمت موسكو على تنفيذ 

الغزو.
الدبابات  تتحرك  أن  »إل��ى  وتابع: 
سنستغل  الطائرات،  وتحلق  بالفعل 
لمعرفة  لدينا  دقيقة  وكل  كل فرصة 
ت��زال  ال  الدبلوماسية  كانت  إذا  م��ا 
فالديمير  الرئيس  إثناء  على  ق��ادرة 

بوتين عن المضي قدماً«.

المزمع  اجتماعه  إن  بلينكن  وقال 
مع وزير الخارجية الروسي سيرجي 
الف����روف ال ي���زال ق��ائ��م��اً األس��ب��وع 
على  موسكو  ت��ق��دم  ل��م  م��ا  المقبل 

الغزو.
بايدن  ج��و  الرئيس  إن  وأض���اف: 
أيضاً مستعد للتعامل مع بوتين »في 

أي وق��ت وب��أي صيغة إذا ك��ان ذلك 
سيسهم في منع نشوب حرب«.

الرئيس  نائبة  قالت  جانبها،  من 
األميركي، كاماال هاريس للصحفيين 
االستخباراتية  المعلومات  إن  أمس: 
تجاه  روسيا  نيات  بشأن  األميركية 
غضون  في  محتمل  وغ��زو  أوكرانيا 

أيام، قوية.
الرئيس  أن  إلى  هاريس  وأش��ارت 
هذه  وج��اءت  ق���راره«،  اتخذ  »بوتين 
هاريس  تستعد  بينما  التصريحات 
ل��ل��ع��ودة إل���ى ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة، 
رفيعة  اجتماعات  م��ن  يومين  بعد 
المستوى، في مؤتمر ميونيخ لألمن.

»األمن والتعاون في أوروبا«
تعقد اجتماعًا طارئًا

وارسو )وكاالت( 

تعقد منظمة األمن والتعاون يف أوروبا اجتماعًا طارئًا ملمثليها 
الدائمني، اليوم االثنني، يف محاولة إليجاد حل لألزمة يف شأن 

أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة البولندية للمنظمة أمس.
وقال نائب وزير اخلارجية البولندي بافيل جابلونسكي لوكالة 

»بي إيه بي« لألنباء: »إن االجتماع سيعقد اليوم االثنني«، 
بناء على طلب أوكرانيا، وذلك على وقع تصاعد التوتر بني 

روسيا والغرب. ورصد مراقبو منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
يف األيام األخيرة تصاعدًا لوتيرة املعارك يف شرق أوكرانيا بني 

االنفصاليني املوالني ملوسكو واجليش األوكراني، مع تسجيل 
مئات الهجمات بقذائف الهاون واملدفعية. 

وكتب ممثل بولندا يف منظمة األمن والتعاون آدم 
هاالتشينسكي، على »تويتر«، أن أوكرانيا طلبت عقد هذا 

االجتماع ملناقشة »التدهور السريع للوضع األمني على 
األرض«.

من جهته، أوضح جابلونسكي »أن هدف اللقاء هو مناقشة كل 
ما جرى يف الساعات األخيرة وماهية التدابير التي يجب أن 

تتخذها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف ظل هذا الوضع، 
والهدف خصوصًا هو احتواء التوتر«.

وأضاف: »سنستخدم كل األدوات املتوفرة لتجنب نزاع مسلح«.
وتتولى بولندا هذا العام الرئاسة الدورية للمنظمة التي 

مقرها يف فيينا، وبني أعضائها روسيا وأوكرانيا.

موسكو )وكاالت(

كشفت وزارة الدفاع في بيالروس عن أن روسيا 
من  ك���ان  ال��ب��الد  ف��ي  م���ن���اورات عسكرية  ستمدد 
المقرر أن تنتهي، أمس، الفتة إلى أن  قرار التمديد 
اتُخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدود روسيا 
شرق  في  دونباس  منطقة  في  والوضع  وبيالروس 

أوكرانيا.
الفاصل  ال��خ��ط  عبر  القصف  ح���وادث  وزادت 
واالنفصاليين  األوك��ران��ي��ة  الحكومية  ال��ق��وات  بين 
والتي  المنطقة،  تلك  في  روسيا  من  المدعومين 
كانت متفرقة من قبل، بشكل حاد األسبوع الماضي 

واستمرت أمس.
ولم تذكر بيالروس إلى متى يمكن أن تبقى القوات 
الروسية في أراضيها. ويقول حلف شمال األطلسي: 
إن لدى روسيا قوات يصل عددها إلى 30 ألف جندي 
في بيالروس التي تقع إلى الشمال من أوكرانيا. وقال 
الهدف  إن  خرينين:  فيكتور  بيالروس  دف��اع  وزي��ر 
هو  تمديدها  تقرر  التي  ال��م��ن��اورات  م��ن  الرئيس 
»ضمان رد كاف، وإضعاف االستعدادات العسكرية 
لمن يضمرون الشر بالقرب من حدودنا المشتركة«.

في  الجارية  المناورات  على  الكرملين  يعلق  ولم 
بيالروس. وقالت روسيا، في وقت سابق: إن القوات 

ستعود إلى مواقعها الدائمة بمجرد انتهاء التدريبات.
ويقول حلف شمال األطلسي: إن باإلمكان استخدام 
أن  موسكو  وتنفي  أوكرانيا.  لمهاجمة  القوات  هذه 
لديها مثل هذه النية. وقال ميخائيلو بودولياك، وهو 
األوك��ران��ي:  الرئيس  مكتب  مدير  مستشاري  أح��د 
إن تمديد التدريبات في بيالروس يؤكد أن الوعود 

الرسمية من موسكو ال تعتبر ملزمة.
والغرب  أوكرانيا  إن  وحلفاؤها:  روسيا  وقالت 
يزيدان التوتر من خالل إرسال تعزيزات من حلف 

شمال األطلسي إلى شرق أوروبا.
وانتقلت بؤرة التوتر في األيام الماضية إلى قطاع 
من شرق أوكرانيا سيطر عليه متمردون مدعومون 
من موسكو في عام 2014، وهو العام نفسه الذي 
ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. 

وُقتل أكثر من 14 ألف شخص في الصراع في شرق 
أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أنها استقبلت عشرات اآلالف من 
أوكرانيا.  شرق  في  الصراع  من  الفارين  الالجئين 
ونقلت وكالة »تاس« الروسية عن القائم بأعمال وزارة 
الطوارئ ألكسندر تشوبريان القول: إن 40 ألف الجئ 
وصلوا إلى منطقة روستوف جنوبي روسيا، وجرى 

إيواؤهم في 92 ملجأ طوارئ.
يأتي هذا بعد يومين من دعوة قادة االنفصاليين 
المدعومين من روسيا لسكان منطقة دونباس إلى 
الفرار، وبرروا الدعوة باحتمال قيام القوات الحكومية 

األوكرانية بشن هجوم على المنطقة.
ويؤكد ممثلو الحكومة األوكرانية والجيش أنهم ال 

يخططون لشن هجوم على المنطقة.
ويشعر حلفاء كييف الغربيون بالقلق من أن تستخدم 

روسيا التصعيد ذريعة لصراع أوسع.
وتجدد القتال في شرق أوكرانيا بعد حشد القوات 
وشرقي  شمالي  أسابيع  ع��دة  م��دى  على  الروسية 
وجنوبي البالد. ويقدر الغرب وجود 150 ألف جندي 
وقال  أوكرانيا.  ح��دود  من  بالقرب  أكثر  أو  روس��ي 
دبلوماسي روسي في األمم المتحدة، إنه ال ينبغي 
إجراء  موعد  أو  مكان  روسيا  على  يملي  أن  ألحد 

التدريبات.

موسكو تؤكد 
استقبال 40 ألف الجئ 

من شرق أوكرانيا

موسكو )وكاالت( 

دميتري  الكرملين  ب��اس��م  ال��م��ت��ح��دث  اع��ت��ب��ر 
المتكررة  الغربية  التوقعات  أن  أمس،  بيسكوف، 
عن غزو روسي ألوكرانيا مثيرة لالستفزاز، وقد 

يكون لها عواقب وخيمة.
وقال الرئيس األميركي جو بايدن، يوم الجمعة: 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  بأن  مقتنع  إنه 

من  الرغم  على  وإنه  أوكرانيا،  بغزو  ق��راراً  اتخذ 
أنه ال يزال هناك مجال للدبلوماسية فإنه يتوقع 
أن تتحرك روسيا في األيام المقبلة. ونفت روسيا 

مراراً اعتزامها غزو أوكرانيا.
وقال بيسكوف لقناة »روسيا 1«، الحكومية: إن 
بوتين ال يلقي باالً لمثل هذه التصريحات الغربية.

إلى  مباشرة  يؤدي  ذلك  أن  »الحقيقة  وأضاف: 
الحد  إلى  التوتر  يتصاعد  وعندما  التوتر،  زي��ادة 

الحالي، على سبيل  الوقت  األقصى، كما هو في 
المثال على خط التماس شرق أوكرانيا، فإنه يمكن 
أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له 
أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب ال 

يمكن تداركها«.
وأضاف »لذا فإن كل ذلك قد يؤدي إلى عواقب 
روسيا  غزو  موعد  عن  يوم  كل  اإلع��الن  وخيمة. 

ألوكرانيا هو ممارسة سيئة«.

الكرملين: توقعات الغرب اليومية عن الغزو مستفزة

كييف طلبت عقد االجتماع لمناقشة 
التدهور السريع للوضع األمني

بسبب النشاط العسكري قرب حدود والوضع في  دونباس

روسيا وبيالروس تمددان مناورات عسكرية 

أنباء عن مقتل 
جنديين أوكرانيين 

واالنفصاليون 
يؤكدون مقتل 
مدنيين اثنين 

دوي انفجارات 
متعددة تردد 

في وسط مدينة 
دونيتسك ودعوات 

لتوخي الحذر

سكان دونيتسك 
يتلقون رسائل 

نصية تطالب الرجال 
بالتقدم للخدمة 

العسكرية

موسكو )وكاالت(

 
ردت المتحدثة باسم وزارة 

ماريا  الروسية،  الخارجية 
تصريحات  على  زاخاروفا، 

أوالف  األلماني  للمستشار 
إنه من  شولتس، قال فيها 

عن  الحديث  »السخافة« 
إبادة جماعية في  وجود 

دونباس.
على  زاخاروفا  وكتبت 
»تليغرام«:  عبر  حسابها 

أتوجه لزمالئي في وزارة 
في  األلمانية،  الخارجية 

بتصريحات  يتعلق  ما 
حول  شولتز  المستشار 

»سخافة االدعاءات حول 
في  الجماعية  اإلبادة 

لكم  وسنرسل  دونباس«، 
المقابر  عن  معلومات  قريبًا 

المنطقة  هذه  في  الجماعية 
األلمانية  القيادة  لتتعرف 

. عليها
يمكننا نشر  »ال  وأضافت: 

المواد، فأي منصة  هذه 
باعتبارها  ستحظرها 

لكننا  الئق،  غير  محتوى 
واشنطن«. إلى  أرسلناها 

زاخاروفا تنتقد 
تصريحات 

المستشار األلماني

ميونيخ )أ ف ب( 

اعتبر رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال، أمس، أن الحلفاء الغربيين ال يمكنهم االستمرار في »تقديم 
غصن زيتون« لروسيا، بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود األوكرانية.

وأضاف ميشال، خالل مؤتمر ميونيخ لألمن: »يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ ال يمكننا أن 
نقدم غصن زيتون إلى األبد فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات« على حدود أوكرانيا.

وأشار إلى أن تصريحات الكرملين »أعطت قبل أيام قليلة بصيص أمل، لكن أفعاله تظهر حشدًا عسكريًا 
مستمرًا مع حوادث خطيرة في دونباس« في شرق أوكرانيا، حيث تضاعفت المواجهات المسلحة في األيام 

األخيرة. وجدد تصميم الغرب على الرد على أي عدوان على األراضي األوكرانية بحزمة عقوبات على روسيا.
وتابع شارل ميشال: إن روسيا »كانت تأمل في زرع االنقسام، وإضعاف تحالفنا وتقسيمنا، لكنها في الواقع 

فعلت العكس تمامًا«، مؤكدًا أن وحدة األميركيين واألوروبيين »تعززت«.

المجلس األوروبي: ال يمكن االستمرار في تقديم غصن زيتون

امرأة بيالروسية بالزي التقليدي تقدم الخبز والملح إثر مناورات قوات بالدها مع نظيرتها الروسية )أ ف ب(

بلينكن يتحدث إلى وزير الخارجية األوكراني ديمترو كوليبا وفي الصورة نظيرتهما الكندية ميالني جولي بميونخ )أ ف ب(

ضابط أوكراني على خط الجبهة في منطقة دونيتسك )رويترز(

بوريس جونسون لدى لقائه نظيرته اإلستونية كاجا كاالس أثناء مؤتمر األمن في ميونخ )رويترز(
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النرويجية  العاصمة  في  الماضي  األسبوع  نهاية  اختتمت 
 Global) أوسلو، فعاليات القمة العالمية الثانية ألصحاب الهمم
الدولي  التحالف  رعاية  تحت   ،(Disability Summit 2022
النرويجية. وهدفت هذه  والحكومة  للمعاقين، وحكومة غانا، 
القمة إلى تفعيل اإلجراءات الكفيلة بتطبيق مبادئ اتفاقية األمم 
المتحدة الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وخصوصاً 
المبدأ الذي ينص على أال يتم إهمال وتجاهل أي معاق أينما 
كان، من خالل بناء مجتمعات أفضل تقبًال وشموالً للمعاقين، 

وخصوصاً في ظل «الجائحة» الحالية. 
هذه االتفاقية التي صادقت عليها حتى اآلن أكثر من 182 
دولة، ألزمت جميع الدول بسن القوانين والتشريعات، الكفيلة 
بتمكين أصحاب اإلعاقات من المشاركة المجتمعية، ومنحهم 
الحقوق نفسها التي يتمتع بها األصحاء، في مجاالت التعليم 
وعدم  ووراثتها،  العقارات  وملكية  الثقافي،  والنشاط  والعمل 
منعهم أو التمييز ضدهم عند الــزواج، أو إخضاعهم ألبحاث 

ودراسات طبية دون موافقتهم.
تحقيق  باقية، على  ثماني سنوات  أقل من  فترة   وفي ظل 
المشاركون  سعى  عشر،  السبعة  المستدامة  التنمية  أهــداف 
في القمة إلى حث وتشجيع زعماء الدول وواضعي السياسات 
ومتخذي القرارات، على تفعيل اإلجراءات والتشريعات الكفيلة 
بضمان تحقيق العدل والمساواة لذوي اإلعاقة، ودمجهم في 
مجتمعاتهم كأفراد ذوي حقوق متساوية، قادرين على المشاركة 
والسياسية،  والثقافية  اإلنتاجية  بجميع جوانبها،  المجتمعية، 

ضمن إطار شامل لحقوق اإلنسان.
ويأتي انعقاد قمة أوسلو هذه، في وقت تشير فيه اإلحصائيات 

والبيانات الدولية إلى أن مليار شخص، أي واحد من كل سبعة 
أشخاص تقريباً، يعاني شكًال أو آخر من أشكال اإلعاقة، منهم 
190 مليوناً فوق سن الخامسة عشرة، يعانون إعاقات شديدة، 
تتطلب رعاية صحية متخصصة. هذه األرقام مرشحة لالزدياد 
وبسبب  المرتقبة،  الديموغرافية  التغيرات  كنتيجة  مستقبًال، 
ازدياد معدالت انتشار األمراض المزمنة غير المعدية، وغيرها 
من األسباب. وبوجه عام، يندر من ال يتعرض منا إلعاقة دائمة 

أو مؤقتة، خالل مرحلة ما من حياته.
اللذين  والعجز  القصور  إلــى  اإلعــاقــة  مصطلح  ويشير    
الشلل  مثل  معينة،  صحية  حالة  نتيجة  الشخص  يواجههما 
المخي في األطفال، أو «متالزمة داون» المعروفة سابقاً بالعته 
المنغولي، أو تراجع قدرة وكفاءة الحواس كما في حاالت العمى 
والصمم، وأحياناً نتيجة اضطرابات نفسية كاالكتئاب والفصام. 
ظروف  أو  شخصية  أسباب  نتيجة  اإلعاقة  تكون  ما  وكثيراً 
محيطة، مثل النظرة السلبية من اآلخرين والمجتمع ككل، أو 
عدم توافر وسائل النقل المناسبة للمعاقين، أو قصور الدعم 
االجتماعي عن تلبية االحتياجات الخاصة للمعاق. فكثيراً مثًال 
ما يحصل أصحاب اإلعاقات على خدمات أقل من المستوى 
المطلوب، عند احتياجهم للرعاية الصحية، أو يوصمون بسمات 
سلبية ويتعرضون للتحامل واإلجحاف، مما يجعل من الضروري 
والمهم، زيادة التدابير واإلجراءات الكفيلة بتمكين هذه الفئة 
وشمولية  توافر  صعيد  على  خصوصاً  المجتمع،  أفــراد  من 

خدمات الرعاية الصحية األساسية.
 

*كاتب متخصص في الشؤون العلمية

ــقــرن  فـــي أوائــــــل تــســعــيــنــيــات ال
الماضي انتشرت أنباء نهاية الحرب 
بقيادة  وارســــو  حلف  بين  الـــبـــاردة 
االتحاد السوفييتي السابق ومنظمة 
المتعارف  أو  األطلسي  حلف شمال 
بقيادة  «الــنــاتــو»  حلف  بــاســم  عليه 
الواليات المتحدة األميركية، وبادرت 
غالبية دول شرق أوروبــا التي كانت 
منضوية تحت حلف وارسو بالخروج 
العالم  مع  تدريجياً  والتقارب  منه 
الرأسمالي. وهنا ساد االعتقاد بأن 
الدولية  العالقات  من  حقبة جديدة 
عظمى  قــوة  بــزعــامــة  تدشينها  تــم 
المتحدة  الـــواليـــات  وهـــي  مــنــفــردة 
ضم  فــي  نجحت  والــتــي  األميركية 
وارسو،  كانت ضمن حلف  دولة   14
إلى مظلة حلف «الناتو»، وذلك منذ 
توسع  مــع  وبــالــتــزامــن   .1999 ــام  ع
حلف «الناتو» وبلوغ قواعده الحدود 
أصبح  بــآخــر،  أو  بشكل  الــروســيــة 
الذي  االستراتيجي  الهدف  أن  جلياً 
تم وضعه عند إنشاء حلف «الناتو»، 
والذي كان ينص على مواجهة التمدد 
الشيوعي والقضاء عليه، كان موجهاً 
وبالتالي  إلــى روســيــا،  في األســـاس 
ليكون  الهدف  ذلك  صياغة  أعيدت 

«احتواء روسيا»، وقد يصل إلى درجة إسقاط نظام الحكم 
هناك واستبداله بقيادة موالية للواليات المتحدة األميركية 

وحلف «الناتو». 
وهنا تتضح لنا أبعاد األزمة الحالية بين روسيا من جانب 
وحلف «الناتو» من جانب آخر حول أوكرانيا، والتي ترى 
«الناتو» سوف  إلى حلف  انضمامها  احتماالت  أن  روسيا 
يمثل أكبر تهديد أمني وعسكري مباشر على األمن القومي 
 - الروسية  العسكرية  المناورات  جاءت  ولذلك  الروسي، 
البيالروسية وحشد ما يقارب من 150 ألف جندي روسي 
على الحدود مع أوكرانيا بمثابة رسالة تحذير إلى الواليات 
أوكرانيا  ضم  في  قدماً  المضي  قبل  األميركية  المتحدة 

لـ«الناتو». 
المراقبين  مــن  العديد  توقعات  تــزايــد  مــن  وبــالــرغــم 

الغزو  بــأن  السياسيين  والمحللين 
ــا،  ــي ــران ــك عــلــى أوك الـــروســـي وشــي
األميركية  القيادة  تصريحات  ودعم 
لذلك، إال أن احتماالت حدوث هذا 
أو قابلة  برأيي، ليست كبيرة  األمر، 
أول  األسباب.  من  للعديد  للحدوث 
تلك األسباب، أن روسيا لن تستطيع 
بدء حرب على دولة بحجم أوكرانيا 
على  ضخمة  بأضرار  التسبب  دون 
ــداخــل الــروســي أوالً  االقــتــصــاد وال
وخاصة في ظل األوضاع االقتصادية 
تداعيات  نتيجة  عالمياً  المتدهورة 
جائحة «كورونا»، أضف إلى ذلك، أن 
خسارة  تتحمل  لن  الروسية  القيادة 
من   % 40 تصدير  عــوائــد  تــوقــف 
احتياجات أوروبا من الغاز الروسي. 
قيام  لعدم  األبــرز  السبب  هناك  ثم 
يقين  أال وهو  أوكرانيا،  بغزو  روسيا 
بأن  والروسية  األميركية  القيادتين 
عنه  ينتج  الغزو سوف  ذلك  حــدوث 
مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا 
ــمــال انــضــمــام الــصــيــن لها)  (واحــت
وقد  األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
تصل تلك المواجهة إلى حد التلويح 
وبالتالي  النووي،  السالح  باستخدام 
حدوث الحرب العالمية الثالثة، ولعل 
قيام روسيا بتنفيذ مناورة استراتيجية نووية تحت إشراف 
الرئيس الروسي شخصياً مؤشر آخر لالستعداد الروسي. 
ومع رصد كافة تلك التطورات، السياسية والعسكرية، 
الوصف  إن  القول  نستطيع  «الناتو»،  وحلف  روسيا  بين 
القوة»  «استعراض  هو  الحالي  للوضع  للصحة  األقــرب 
بين روسيا والواليات المتحدة األميركية وحلفائها بهدف 
السياسية،  التنازالت  أكبر قدر ممكن من  الحصول على 
وبالتالي فإن األزمة األوكرانية قد تسهم في ترسيخ القوة 
العظمى الوحيدة عالمياً، وهي الواليات المتحدة أو عودة 
األوروبــيــة  الساحة  إلــى  روســيــا،  الثانية،  العظمى  القوة 

والعالمية وإعادة تشكيل المسرح السياسي الدولي.

* باحث إماراتي

الـــســـاســـة الــــبــــارعــــون والــــقــــادة 
المتقدم  الوعي  يقودهم  المميزون 
وسياساتهم  ــهــم  قــرارات جميع  فــي 
ومواقفهم، فيرون الواقع على حقيقته 
ويحّولون  المستقبل  ويستشرفون 
ومكتسباٍت،  تحديات  إلــى  العوائق 
يشهد  وعملي،  حقيقي  معطى  هــذا 
به الواقع وتنبض به صفحات التاريخ 

وأحداثه.
«علم المستقبل» أو«المستقبليات» 
المعرفة  تكتنز  قــراءة  لتقديم  يسعى 
الــتــاريــخــيــة وتــســتــحــضــر إمــكــانــات 

الحاضر في رسم صورة المستقبل.
لـ  والــرافــض  المتوّجس  الموقف 
السياسي»  و«اإلســـالم  «األصــولــيــة» 
في  وأيديولوجيا،  ورمــوزاً  جماعاٍت 
هذا السياق يدلل على رؤى القيادات 
فـــي الــمــنــطــقــة والــــــدول الــعــربــيــة، 
آثاره  بانت  ماٍض  عن  هنا  والحديث 
صائباً  استشرافاً  كان  ولكنه  اليوم، 

للمستقبل حينها.
تنطبق على «األصولية» كلمة علي 
بن أبي طالب حين رفعت «الخوارج» 
شعار «ال حكم إال هللا» قال: «كلمة حٍق 
أريد بها باطل» واألصولية المعاصرة 
هي امتداٌد طبيعٌي لفرقة «الخوارج».

في 2009 وقبل أكثر من عقٍد من الزمان نشرت بحثاً 
عن «السعودية واإلخوان... الهجرة والعالقة»، وغصت في 
كل مظان الكتب المعنية بموضوع البحث تنقيباً عن كلمٍة 
شهيرٍة للملك عبدالعزيز آل سعود قالها لمؤسس جماعة 
اإلخوان حسن البنا، هي (كلنا مسلمون وكلنا إخوان) ولم 
أظفر بها في مصدٍر موثوٍق، فاكتفيت بأحد الكتب حينذاك 
طويلٍة  سنواٍت  بعد  ولكنني  معروفة،  ألنها  الكلمة  إلثبات 
وقفت على نص الكلمة في كتاٍب رائٍق للكاتب المعروف فؤاد 
شاكر، بعنوان «الملك عبدالعزيز... سيرةٌ ال تاريخ»، ووجدته 
يقول فيه ما نصه: «كانت مواسم الحج تحفل بعلية القوم، 
من كبراء المسلمين وزعمائهم، وكان الشيخ حسن البنا، من 
شهود أحد هاتيك المواسم، فتقرب من الملك عبدالعزيز 
وقال لجاللته، ما معناه، إن هذا بلد إسالمي هو عاصمة 

وإخـــوان،  مسلمون  ونحن  اإلســـالم، 
شعبة  بإنشاء  لــي  تسمح  أن  وأريـــد 
البلد  هــذا  في  المسلمين  لــإلخــوان 
(عبدالعزيز)  أجابه  لقد  األمــيــن... 
في ابتسامة مشرقة، وفي حزٍم قوٍي، 
تعقيب  وال  لــه  رّد  ال  مسكتاً  جــوابــاً 
ننشئ  لماذا  أخي،  يا  له:  قال  عليه، 
في بالدنا تحزباً وعصبيًة، والحقيقة، 

أننا كلنا مسلمون وكلنا إخوان».
ـــد واعــيــاً بخطر  كـــان الــشــيــخ زاي
قــراراٍت  واتخذ  وتحدث  «األصولية» 
الميالدية  التسعينيات  في  تاريخية 
ضد «األصولية» و«جماعات اإلسالم 
اإلمـــارات  دولـــة  وقـــادت  السياسي» 
وتصنيفهم  بخطرهم  متقدماً  وعياً 
العربي  المستويين  على  إرهابيين 
ـــي مــطــلــع الــقــرن الــجــديــد،  ـــدول وال

وأحداث التاريخ قريبة وحاضرةٌ.
يعرفون  الواعين  العالم  قــادة  كل 
ــن بــعــض الـــدول  ــك «األصـــولـــيـــة» ول
لضرب  وتستغلهم  سياسياً  تالعبهم 
مع  بريطانيا  صنعت  كما  ــم،  ــه دول
«جماعة اإلخوان» في بداياتها نهاية 
العشرينيات من القرن الماضي، وكما 
مع  السبعينيات  في  فرنسا  صنعت 
«األصولية» بشقها الشيعي، حتى في 

بعض الدول العربية لضرب تيارات أخرى.
مع  «التنظيمية»  خبرته  وبحكم  مصر  في  عبدالناصر 
اإلخــوان»،  «جماعة  من  يتوّجس  كان  األحــرار»  «الضباط 
ولذلك أخذ موقفاً حاسماً منهم ألنه علم جيداً أن هدفهم 
واالغتياالت،  والتفجير  بالعنف  السلطة  إلى  الوصول  هو 
غاية  لتحقيق  «وسيلة»  مجرد  الدين  يستخدمون  وأنهم 

الحكم.
أخيراً، فضرورات السياسة على طول التاريخ تدفع القادة 
التخاذ قراراٍت متوازنٍة تجاه كافة التحديات، حدث هذا في 
كل العالم تقريباً، ولكن الوعي المتقدم يبقى قائداً ورائداً 

للدول والشعوب في الحاضر والمستقبل.

*كاتب سعودي

القمة العالمية لحقوق أصحاب الهمم

تدشين الطرق.. وكعكة البنى التحية األميركية

بمدينة أوستل القريبة من أتالنتا عاصمة والية جورجيا األميركية، ينخرط عمال ومهندسون تابعون إلحدى شركات تعبيد الطرق بالوالية في وضع طبقات من 

اإلسفلت، ضمن جهود تحسين البنى التحتية األميركية، التي تتبناها إدارة الرئيس جو بايدن. ويبدو أن الصناعات المرتبطة بإنتاج اإلسفلت هي األكثر استفادة من هذه 

الجهود، ومن ثم األكثر ربحية من كعكة االستثمارات األميركية التي تتضمنها الخطة األميركية. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)

لزّوار  المقّدمة  والمفاجآت  المتعة  من  أسبوعاً   19 مضّي  بعد 
«إكسبو 2020 دبي»، كشف المشرفون على هذا المعرض العالمي 
األبرز عن تجاوز إجمالي عدد الزيارات مع نهاية األسبوع الفائت 
حاجز الـ13 مليوناً ونصف المليون، ومع بدء العد التنازلي النتهاء 
هذا الحدث في 31 مارس المقبل، يسابق الزّوار الزمن لالستفادة 
النسخة  تقّدمها  التي  والهادفة  الغنية  التجربة  عيش  فرصة  من 
الشرق  في  تُنظم  التي  لـ«إكسبو»،  اإلطــالق  على  األولــى  العربية 
الحدث  تاريخ  في  إبــهــاراً  األكثر  تعدُّ  والتي  وإفريقيا،  األوســط 
الدولي في كل شيء، إذ كشفت لحكومات العالم وشعوبه عن قدرة 
المعرض،  هذا  تاريخ  في  األفضل  الــدورة  تنظيم  على  ــارات  اإلم
الفعاليات  كبريات  الدولة وجدارتها في استضافة  وعّززت مكانة 

وأهمها، بمستويات تفوق المعايير العالمية.
وبمشاركة 192 دولة نجح «إكسبو 2020 دبي» في شحن الطاقات 
اإليجابية في العالم أجمع، لمواجهة التحديات التي فرضتها أكبر 
إذ  تجاهها؛  الدول  وتوحيد  العالم  واجهت  جائحة صحية  وأقوى 
أشاد زوار المعرض وقادة العالم بمدى مساهمة «إكسبو» الكبير 
واالنطالق  «كوفيد19-»  جائحة  من  العالمي  التعافي  تعزيز  في 
وعياً  أكــثــر  عــالــم  نحو 
بــالــقــضــايــا الــصــحــيــة، 
حلول  توفير  في  ورغبة 
االقتصادية  للتحديات 
والمجتمعية  والمناخية 
لتحقيق مستقبل أفضل 

لألجيال الجديدة. 
ـــلـــحـــظـــة  فــــمــــنــــذ ال
دورتــه  النطالق  ــى  األول
استعرضت  الــحــالــيــة، 
المشاركة أفضل  الدول 
مقومات  مــن  لديها  مــا 
ـــمـــجـــاالت،  فــــي كــــل ال
التنمية  عجلة  لتعزيز 
ـــة االقـــتـــصـــاد  ـــب ـــواك وم
العالمي وتحقيق التنويع 
االقـــتـــصـــادي وزيـــــادة 
غير  الــقــطــاعــات  دور 
فكان  المحلي،  الناتج  في  المطلوب  التوازن  إحداث  في  النفطية 
تهيئة  في  سيسهم  االزدهـــار،  من  جديدة  لمرحلة  منطلَقاً  بذلك 
نمو اقتصادي يطول صداه المنطقة كلها، خصوصاً في قطاعات 
عشرات  سيوّفر  كما  وغيرها،  واألعمال  والتكنولوجيا  السياحة 
تبّني  المباشرة، ويساعد على  المباشرة وغير  العمل  آالف فرص 

المبادئ األساسية في االبتكار والشراكة والتعاون الدولي.
المعرض من  2020 دبي»، عاين زوار  وعلى مدى عمر «إكسبو 
جميع أنحاء العالم أوجه التطور الكبيرة، التي شهدتها الدولة بعد 
50 عاماً قطعتها لتحقيق إنجازات تجاوزت جميع التحديات، كما 
ال  التي  والطموحات  باآلمال  مملوءة  جديدة  عاماً  لـــ50  تخّطط 
تحّدها حدود، متسلحة في سبيل تحقيق ذلك كله بدعم قيادتها 
سبُل  كّل  لهم  ووفــرت  اإلمــارات  أبناء  بقدرة  آمنت  التي  الرشيدة 
اإلمارات  أرض  على  «إكسبو»  دورة  أّن  ذلك  ثمرة  فكانت  النجاح، 
التي تمّد يد العون والتسامح لشعوب العالم كعهدها دائماً، باتت 
هي الدورة األفضل في تاريخ هذا الحدث العالمي، وشّكلت نقطة 

انطالق جديدة لمسيرة النمو والتطوير والتنمية.

«إكسبو 2020 دبي».. 
تجربة أبهرت ماليين الزوار

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

اإلمارات

اليـــوم

على مدى عمر «إكسبو 
2020 دبي»، عاين 

زوار المعرض من جميع 
أنحاء العالم أوجه 

التطور الكبيرة، التي 
شهدتها الدولة بعد 50 

عامًا قطعتها لتحقيق 
إنجازات تجاوزت جميع 

التحديات

األزمة األوكرانية قد تسهم 
في ترسيخ القوة العظمى 

الوحيدة عالميًا وهي الواليات 
المتحدة أو عودة القوة 

العظمى الثانية، روسيا، إلى 
الساحة األوروبية والعالمية 

وإعادة تشكيل المسرح 
السياسي الدولي

كل قادة العالم الواعين 
يعرفون «األصولية» ولكن 

بعض الدول تالعبهم سياسيًا 
وتستغلهم لضرب دولهم، كما 

صنعت بريطانيا مع «جماعة 
اإلخوان» في بداياتها نهاية 

العشرينيات 

الساســـة و«األصوليــــة»«الناتــــو» وروســـيا
عبدالله بن بجاد العتيبي*د. عبدالله محمد الشيبة*

تشير اإلحصائيات والبيانات 
الدولية إلى أن مليار شخص، 

أي واحد من كل سبعة 
أشخاص تقريبًا، يعاني شكًال أو 

آخر من أشكال اإلعاقة

د. أكمل عبد الحكيم*
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في مذكراته الصادرة مؤخراً بعنوان 
جلود،  السالم  عبد  يقدم  «الملحمة»، 
الرجل الثاني في نظام العقيد القذافي، 
عــرضــاً مــثــيــراً حــول ظـــروف انقالب 
العهد  تجربة  وحــول   ،1969 سبتمبر 
المحلي  ســيــاقــه  فــي  «الــجــمــاهــيــري» 
في  تكمن  المذكرات  أهمية  والعربي. 
تقديمها شهادةً حيًة على تجربة هامة 
من تجارب وصول العسكر إلى الحكم 

باالنقالبات الثورية.
ما يزال موضوع نشأة وتطور األنظمة 
للدراسة  مطروحاً  العربية  العسكرية 
والنقاش، بعد مرور سبعين عاماً على 
وهو  العربي  العالَُم  عرفه  انقالب  أول 
انقالب حسني الزعيم في سوريا عام 
1949، والذي تاله انقالب ثان في العام 

ذاته.
ـــا انــقــالبــاٍت  ولـــقـــد عـــرفـــت ســـوري
عسكريًة متتاليًة، كان آخرها االنقالب 
الــذي قــاده حافظ األســد سنة 1970، 
محوريين:  انقالبين  العراق  شهد  كما 
قاسم  الكريم  عبد  مع   1958 عام  في 
الملكي، وفي  النظام  الذي قضى على 

الــنــاصــري  الــتــحــالــف  عـــام 1963 مــع 
البعثي الذي أفضى لتحّكم «البعث» في 

الحياة السياسية عقوداً طويلة.
وال شك أن أهم هذه االنقالبات هو 
«ثورة 23 يوليو 1952» التي قادها عبد 
الناصر، وتحولت إلى نموذج للحركات 
االنقالبية العربية: في اليمن عام 1962 
ليبيا  وفــي   1965 عــام  الجزائر  وفــي 

والسودان عام 1969.
ــات االنــقــالبــيــة  ــحــرك لــقــد جـــرت ال
العسكرية في العالم العربي في سياق 

ثالثي السمات:
العربية  السياسية  الحياة  - عسكرة 
تحول  مــتــرابــطــيــن:  عــامــلــيــن  نتيجة 
إطار الستقطاب  إلى  الجيش  مؤسسة 
والدنيا  الوسطى  الطبقات  واستيعاب 
التي كــان دورهــا مــحــدوداً في تركيبة 
السلطة خالل العهود السابقة، واعتماد 
المقصية  واليسارية  القومية  األحزاب 
من دائرة الشرعية السياسية المنظوَر 
النضالي  للعمل  أســلــوبــاً  ــيَّ  ــقــالب االن

والتنظيم الحركي.
فكرية  اجتماعية  مــقــاربــة  بـــروز   -

تنيط بالمؤسسة العسكرية دوَر التغيير 
هشة  مجتمعات  في  البنيوي  الــثــوري 
البناء الطبقي وضعيفة الوعي الوطني، 
ومن ثم فكرة تحالف الضابط والمثقف 
التي دافع عنها بعض المثقفين العرب 

في تلك المرحلة.
في  الفلسطيني  الموضوع  انبثاق   -
واكبه  وما  العربية،  اإلقليمية  األجندة 
من دور متصاعد للجيوش في الحروب 

العربية اإلسرائيلية. 
لقد عرفت منطقتا أميركا الالتينية 
وأفريقيا جنوب الصحراء موجًة مماثلًة 
الفترة  في  العسكرية  االنقالبات  من 
ذاتها، إال أن الفرق األســاس بين هذه 
ــالث هــو طــغــيــان نمط  ــث ــجــارب ال ــت ال
حركات التمرد بدل المؤسسة العسكرية 
وضلوع  الجنوبية  أميركا  في  المنظمة 
األيادي األوروبية (الفرنسية خصوصاً) 

في االنقالبات العسكرية األفريقية. 
هو  اإلقليمي  محيطنا  في  جــرى  ما 
طابع  إلــى  العسكرية  األنظمة  تحول 
ــب لــلــجــمــهــوريــات الــعــربــيــة التي  غــال
غدت تحكمها أنظمة تقوم على ثنائية 

الجيش- الحزب المهيمن.
العلوم  في  الباحثين  بعض  أن  ومع   
الــســيــاســيــة اعــتــبــر أن الــجــمــهــوريــات 
العربية مرت بتحول تدريجي من أنظمة 
تسلطية  أنظمة  إلى  تقليدية  عسكرية 
في  حاسم  دور  للجيش  ليس  أحــاديــة 
التكيف  آليات  فإن  فيها،  القرار  صنع 
األنظمة  أغلب  اتبعتها  التي  اإلجرائي 
العسكرية منذ نهاية الثمانينيات لم تغير 
نوعياً طبيعة هذه األنظمة، وإن أدخلت 
في النسق السياسي مقاييَس التعددية 

التنافسية الشكلية أو التجميلية.
التي  العربية  الــدول  جل  مــرت  لقد 
بانتفاضات  عسكرية  أنظمة  حكمتها 
داخلية (بتدخل خارجي أحياناً) قوَّضت 
األحيان  غالب  وفــي  القائم،  النموذَج 
لمطلب  العسكرية  المؤسسة  انحازت 
الحاكمة  القيادات  عن  وتخلت  التغيير 
التي كانت في السابق تنتمي إليها. لقد 
تحول الدور السياسي للجيش من القوة 
الثورية المهيمنة إلى السلطة االنتقالية 
المؤسسي  الــتــحــول  لعملية  الــراعــيــة 
في  ــيــوم  ال نلمسه  بــمــا  والــدســتــوري، 

الساحة السودانية التي تعيش مصاعب 
التغيير واالنتقال. أما في البلدان التي 
انهارت فيها المؤسسة العسكرية، كما 
فإن  واليمن،  وليبيا  الــعــراق  شــأن  هو 
عملية البناء السياسي تصطدم بحالة 
الفتنة األهلية والتحلل المجتمعي، بما 
يدل على الحاجة الموضوعية للجيش 
في تأمين ديناميكية االنتقال السياسي. 
إحدى  مع  أتحدث  كنت  شهور،  قبل 
الجديدة،  الليبية  السياسية  الزعامات 
وقد تطرق الحوار إلى مصاعب الحل 
غياب  أخــطــرهــا  مــن  الــتــي  السياسي 
على  قــادرة  مركزية  عسكرية  مؤسسة 
السياسية  الميليشيات  على  القضاء 
ــة  ــوي األول أن  ــهــا  رأي ـــان  وك المسلحة، 
جيش  لبناء  تمنح  أن  يجب  الــكــبــرى 
محترف غير مسيس قبل الشروع في 
أن  معتبرةً  التوافقي،  السياسي  البناء 
خطأ العقيد القذافي األول هو أنه دّمر 
الجيش من خالل الثورة العسكرية التي 

أوصلته للحكم.

*أكاديمي موريتاني

العسكر والتحول السياسي في العالم العربي

د. السيد ولد اباه*

البناء السياسي في البلدان 
التي انهارت فيها المؤسسة 

العسكرية، يصطدم بحالة 
ن الحاجَة  الفتنة األهلية، بما يبي�
الموضوعيَة للجيش في تأمين 
ديناميكية االنتقال السياسي

ــــادراً مــا اســتــخــدمــت الــواليــات  ن
االستخبارية  المعلومات  المتحدة 
إعالمياً على غرار ما فعلت وتفعل 
لتأجيج-  يقول  -والبعض  إلجهاض 
خطر غزٍو روسي تعتبره قائماً، فيما 
تواظب روسيا على نفيه والسخرية 
غربية.  «هــســتــيــريــا»  تسّميه  مــمــا 
أرادت واشنطن صنع رأي عام دولي 
جاهز الستنكار «الغزو»، وربما تكون 
نجحت فــي إربـــاك الــطــرف اآلخــر 
ودفعه إلى تأخير خططه أو تعديلها، 
يسحب  بأنه  اإليحاء  ذلــك  في  بما 
في  كمساهمة  العسكرية  حــشــوده 
«خفض التوّتر». أما موسكو فرّكزت 
ال  أمنية  وضــمــانــات  مطالب  على 
العسكريين،  الخبراء  سوى  يفهمها 
لكن جرى اختزالها في نقطتين: منٌع 
حلف  إلى  أوكرانيا  النضمام  مطلٌق 
األطلسي (الناتو) كونها على حدود 
روسيا، وامتناع هذا الحلف عن نشر 
صواريخ هجومية في الدول األخرى 

المتاخمة لالتحاد الروسي.
أن  ــنــاتــو»  «ال لتحالف  يسبق  لــم 
واجه أزمًة بهذه الحّدة قد تضطّره، 
إلى  الغربي،  العسكري  الحلف  وهو 
تقديم تنازالت لـ«العدو» أو الخصم 

حتى من دون مواجهة حربية. فمن جهة يشي التصعيد 
رغم  «الناتو»  لدى  يستشعر ضعفاً  الروسي  الطرف  بأن 
عملياً  ظهر  ما  وهو  لدوله،  السياسية  المواقف  تماسك 
في إبراز بعض المصالح الحيوية كحاجة أوروبا إلى الغاز 
يكون  أن  تنازل  يمكن ألي  ال  أخرى  ومن جهة  الروسي. 
وجود  إلى  مطمئّنة  ليست  موسكو  أن  خصوصاً  األخير 
فهي  لذلك  «الناتو»،  في  البلطيق  ودول  ورومانيا  بولندا 
تطالب بترتيبات خاصة بالنسبة لهذه الدول بالتزامن مع 
صوغ تفاهمات معّقدة بشأن أوكرانيا، ولن تكون مضمونًة 
على المدى الطويل. إذ إن الحقيقة األولى التي فرضت 
نفَسها في هذه األزمة هي أن أمن أوروبا، معطوفاً على 
بلدانها،  في  اقتصادية  وصعوبات  عام  أميركي  انكفاء 

كشفت نوعاً من الهشاشة االستراتيجية.

آخــر أو أســـوأ وأخــطــر مــا كانت 
تُستعاد  أن  تــتــصــّوره  الــغــرب  دول 
الثالثة  العقود  الباردة، لكن  الحرب 
انهيار  على  مضت  التي  الماضية 
في  تنجح  لــم  السوفييتي  االتــحــاد 
بناء نمط سلمي راسخ في العالقات 
بين أقطاب العالم، وكان واضحاً أن 
 2014 في  األوكرانية  األزمة  اندالع 
لنمط  مقدمة  شّكال  واستمرارها 
تبقى  أّال  يـُـخــشــى  مــن حـــرب  آخـــر 
«بــاردة»، وأّال تنتهي في فترة زمنية 
وقـــوع مواجهة  فــمــجــّرد  مــحــدودة. 
سقوط  يعني  أوروبـــا  في  عسكرية 
الــنــظــام الـــدولـــي الــــذي نــشــأ بعد 
الحرب العالمية الثانية، واهتزاز قوة 
نهاية  واستطراداً  وهيبته،  «الناتو» 
الوحيدة».  العظمى  «الدولة  حقبة 
وفـــي الــمــقــابــل، ال تــخــفــي روســيــا 
التخلّص من  والصين عزمهما على 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  تحّكم 
يعد  لم  الدولي.  بالنظام  األوروبــي 
السؤال: هل تحصل أو متى تحصل 
التداعيات  وما  كيف؟  بل:  مواجهة، 

المتوّقعة؟
وقيمه،  الحّر»  «العالم  مبادئ  كل 
الباردة،  الحرب  خالل  رّوجــت  كما 
هي  الغربي،  والتفّوق  أميركانا»  الـ«باكس  شعارات  وكل 
الصاعدين،  القطَبين  لمصلحة  محكٍّ صعب،  على  اآلن 
روسيا بالقوة العسكرية وأحالم استعادة النفوذ، والصين 
تكون  لن  المسبوق.  وغير  المتعولم  التجاري  بالتوّسع 
موسكو  أن  في  شك  وال  مرحلي،  هدف  سوى  أوكرانيا 
رفضاً  الغرب  يبدي  وإذ  منها.  أبعد  هو  ما  في  تفّكر 
يريد  ال  فإنه  الوقائع،  عليه  تفرضه  الذي  الواقع  لألمر 
أوكرانيا  معركَة  يعتبر  قد  األحــوال  أسوأ  وفي  القتال، 
لكي  الحقاً  ستزداد  بالوكالة  والحروب  بالوكالة،  حرباً 
أنــواع  بأخطر  مباشراً  ِصــدامــاً  العالَم  قطَبا  يتفادى 

الفتاكة. األسلحة 

*كاتب ومحلل سياسي- لندن

للجمهورية  األعلى  المرشد  صــّرح 
اإليرانية، في مطلع يناير الماضي، بأن 
«التفاوض والجلوس على طاولة الحوار 
مع العدو في بعض المراحل ال يعني 
بالضرورة االستسالم له». ورغم عدم 
تحديداً،  النووي  االتفاق  إلى  إشارته 
روا ذلك على  فإن بعض المراقبين فسَّ
بشكل  للمفاوضات  أخضر  ضــوء  أنــه 
لقبول  اإليراني  الشعب  ولتهيئة  فعال 
نتائج المفاوضات. وهو تصريح اعتبره 
اإليــرانــي،  الــداخــل  في  حتى  كثيرون، 
تراجعاً عن المواقف المتشددة السابقة 
إزاء المفاوضات مع الواليات المتحدة 
األميركية وإشارة واضحة إلى أنه على 
يتوصلوا  أن  اإليرانيين  المفاوضين 
التفاق في األسابيع القادمة من الجولة 
الجمعة  خامنئي،  أعــرب  ثم  الحالية. 
التفاوض  فريَق  تأييده  عن  الماضي، 
قائًال،  فيينا،  في  الموجود  اإليــرانــي 
يبذلها  التي  الدبلوماسية  «الجهود  إن 
التخلص  محاولة  في  الثوار  إخواننا 
من العقوبات جيدة أيضاً، لكن المهمة 

الرئيسية هي إجهاض العقوبات». 
الجولُة  فيينا  فــي  تــجــري  ــوم  ــي وال
العودة  حول  المفاوضات  من  الثامنُة 
إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» 

المعروفة باالتفاق النووي، وتستمر طهران في التأكيد خالل 
المباحثات على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن 
على  والحصول  االتفاق،  من  انسحابها  بعد  عليها  فرَضها 
ضمانات بعدم تكرار االنسحاب األميركي. وفي المقابل، تركز 
الواليات المتحدة واألطراف األوروبية على أهمية عودة إيران 

الحترام كامل التزاماتها.
عام  اتفاق  إلى  العودة  تجري حول  ال  اليوم  والمفاوضات 
2015، فبعض بنود هذا االتفاق غير قابلة للتطبيق، وبعضها 
اآلخر تجاوزته التطورات النووية على الساحة اإليرانية من 
خالل تخصيب اليورانيوم بنسب قياسية، وبالتالي فالتعاطي 
اتفاق مرحلي  إلى  التوصل  إما  مع حقائق جديدة يستدعي 
يوائم بين معادلة ضبط التخصيب اإليراني ورفع العقوبات 
أو التصعيد بكل الوسائل الممكنة لوقف تسارع تطوير إيران 

لقدراتها النووية، وهو خيار من الواضح 
الجانب  حتى  التفاوض،  أطـــراف  أن 
ضغوطات  رغــم  تستبعده  األميركي، 
الضغوطات  وكذلك  اإلقليمية،  الــدول 
بايدن  إدارة  تواجهها  التي  الداخلية 
غير  للمفاوضات  تسييرها  نمط  في 

المباشرة مع الجانب اإليراني. 
األطــراف  من  العديد  لقد صرَّحت 
بوصول  المفاوضات  فــي  المشاركة 
النووي  محادثات فيينا إلنقاذ االتفاق 
ففي  وحاسمة»،  نهائية  «مرحلة  إلــى 
تــصــريــح لــعــلــي بـــاقـــري كــنــي، كبير 
فيينا،  مباحثات  في  ــران  إي مفاوضي 
قال إن التوصل إلى تفاهم بات أقرب 
أعلنت  كما  مــضــى».  وقـــت  أي  «مـــن 
الخميس  األميركية،  الخارجية  وزارة 
«تقدم ملموس»  الماضي، عن تحقيق 
الــعــودة  فــي مــفــاوضــات فيينا حـــول 
للصفقة النووية مع إيران، مشيرةً إلى 
أن التوصل إلى اتفاق ممكن خالل أيام.

 وعلى الجانب األميركي، وبالرغم 
من عدم حل بعض القضايا العالقة، 
في  تــرغــب  المتحدة  ــات  ــوالي ال ــإن  ف
تتيح  طهران  مع  تسوية  إلى  التوصل 
توقيع االتفاق عاجًال، لكن مع األخذ 
بعين االعتبار أن الرئيس األميركي ال 
يملك صالحيَة تقديم ضمانات بأن الحكومات المستقبلية 
ر 165 «جمهورياً»  لن تنسحب من االتفاق النووي، حيث حذَّ
في مجلس النواب األميركي، وكذلك 33 من أعضاء مجلس 
دون  من  أنــه  من  بايدن،  الرئيَس  «الجمهوريين»،  الشيوخ 
إيــران سيواِجه  اتفاق نووي مع  الكونغرس فإن أي  موافقة 
طهران  مع  االتــفــاق  وأن  السابق،  الــنــووي  االتــفــاق  مصير 
مهم جداً لألمن القومي األميركي لدرجة أنه سيتطلب من 
مجلس الشيوخ التعريف بالمعاهدة والتصويت عليها، وتلك 
معضلة للجانبين األميركي واإليراني معاً، خاصًة مع دخول 
المحادثات مرحلة الحسم وظهور بوادر اتفاق مرحلي بانتظار 

اإلعالن عنه. 

*كاتبة إماراتية

الغرب يبدي رفضًا لألمر الواقع 
الذي تفرضه عليه الوقائع، 
وهو ال يريد القتال، وفي 

أسوأ األحوال قد يعتبر معركَة 
أوكرانيا حربًا بالوكالة

االتفاق مع طهران مهم جدًا 
لألمن القومي األميركي لدرجة 

أنه سيتطلب من مجلس 
الشيوخ التعريف بالمعاهدة 

والتصويت عليها، وتلك 
معضلة للجانبين األميركي 

واإليراني معًا

مفاوضات «النووي».. ومرحلة الحسمأوكرانيا وفشل النمط السلمي العالمي

عائشة المري*عبدالوهاب بدرخان*



أبوظبي (وام)

والمكتبة  األرشـــيـــف  أطــلــق 
الوطنية أجندة موسمه الثقافي 
الجاري  للعام  حياة»  «األرشيف 
ينظمها  ندوات  تتضمن   ،2022
تاريخ  فــي  جــوانــب  عــن  شهرياً 
ــدة  ــل أجــن ــشــم اإلمــــــــارات. وت
ــي الــحــالــي  ــاف ــق ــث الـــمـــوســـم ال
ندوات وأمسيات شعرية وفنية، 
يستهلها بندوة: «العمارة مدخًال 
للتوثيق والتأريخ» في 28 فبراير 
في  الندوات  وتتوالى  الجاري، 
والحرف  الصناعات  مجاالت 
ــيــديــة، والـــفـــنـــون، وفــي  الــتــقــل
الوطن،  ذاكرة  وحفظ  الترجمة 
الذاكرة  من  لــروايــات  وتتطرق 
تاريخ  في  وألدبيات  الشفاهية، 
الـــوطـــن، وســتــهــتــم بــالــبــيــانــات 
ــاء  ــذك الــضــخــمــة فــي عــصــر ال
االصـــطـــنـــاعـــي، وبــالــحــوكــمــة 
المواهب،  وبــإدارة  المؤسسية، 
وستسلط الضوء على القيادات 
و«البيت  التاريخ،  صنعت  التي 

متوحد».
 وعــــن الـــمـــوســـم الــثــقــافــي 
عبداهللا  قال  حياة»  «األرشيف 
مـــديـــر عــام  ــي  ــل آل ع مـــاجـــد 
الوطنية:  والمكتبة  األرشــيــف 
العام  لــهــذا  الثقافي  موسمنا 
ـــوان: «األرشـــيـــف  ـــن ـــع ـــأتـــي ب ي
أهمية  عن  كناية  وذلــك  حياة» 
الشعوب  حــيــاة  فــي  األرشــيــف 
ـــراد  والــبــشــر، وفـــي حــيــاة األف
وتأكيداً  والــدول،  والمؤسسات 
حفظ  فــي  الكبير  دوره  عــلــى 
التجارب  تقديم  وفي  الحقوق، 

اتخاذ  في  تفيد  التي  السابقة 
ويكتسب  الصائبة،  الــقــرارات 
األرشـــيـــف أهــمــيــة بــالــغــة في 
حــفــظ الــحــقــوق، وهـــو مصدر 
للبحث العلمي التاريخي وركيزة 
ــز الــهــويــة الــوطــنــيــة.  ــائ ــن رك م
والمكتبة  األرشــيــف  إن  وقــال: 
ــقــدم فــعــالــيــات  ــة ســي ــي ــوطــن ال
ــف  مــوســمــه الــثــقــافــي «األرشــي
ــر  حــــيــــاة» افـــتـــراضـــيـــاً، وعــب
التفاعلية،  التواصل  منصات 
االحترازية  لإلجراءات  تطبيقاً 
فيروس  انتشار  من  تحد  التي 
ـــدـ19. وأشـــــار إلــــى أن  كـــوفـــي
ـــدوات ســوف  ـــن مــوضــوعــات ال
يصدرها  كتب  في  جمعها  يتم 

األرشيف والمكتبة الوطنية.
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خالل  مــن  تــويــس،  منية  الشابة  الفنانة  تــحــاول 
إبداعية  أن تحفر السمها مكانة  البصري،  سردها 
تحمل بصمتها وخصوصيتها المتحررة من المتداول 
والعربي،  المغربي  التشكيل  في  عليه  والمتعارف 
حيث طغيان األصوات الرجالية التي تزاحم المرأة 
في إبداع لوحات ومنحوتات وعوالم بصرية تستَْغور 
الحياة وأعماق الذات وأعطاب المجتمع، بمدلوالت 

وسرديات بصرية متنوعة.
المتلقي  يقف  تويس،  منية  الفنانة  لوحات  ففي 
عند إشارات وعالمات بآثار لونية ولطخات الفرشاة 

الهادئة، مثل معزوفة موسيقية تحاور النفس وتبعث 
فيها مشاعر الفرح واللذة، من خالل شساعة األلوان 
وانسيابيتها وقوتها التعبيرية، ومن خالل تلك الوجوه 
اللوحات  بعض  في  تطالعنا  التي  البورتريهات  أو 
وهي لرجال ونساء بمالمح ضبابية، تولِّد في أعماق 

المتلقي بعض الحيرة والتساؤل.
ُمتخيلة  وجـــوه  هــي  تــويــس،  منية  الفنانة  وجـــوه 
وألشخاص ربما صادفتهم الفنانة في مكان ما، سواء 
في المغرب أو خارجه، وهي إذ تقول «الوجوه موضوع 
مواضيع لوحاتي، أرسم تلك الوجوه ألنني أريد تذكر 

هؤالء األشخاص الذين قابلتهم في حياتي، سواء في 
المغرب أو في أي مكان آخر، يمكن أن يكونوا موجودين 
أو غير موجودين، ال أعرف أين». إن أعمالها، بوصف 
الشاعر الفرنسي فيليب روجيه، تتميز بألوان زاهية 
في  مختلفة،  بمقاييس  الثوب  على  غامقة  وأخــرى 
عملية خلق متدفقة تولِّد افتتاناً بصرياً بكيمياء اللون 
البحر األبيض  الضوء، وخفة وروعة مشاهد  وبهاء 
حقيقية  محاولة  شك  دون  من  فهناك  المتوسط، 
أن  الــواضــح  ومــن  تويس،  مونية  أعمال  في  للسرد 
الجمهور سيجد عدداً كبيراً من القصص لالستفادة 

من كل عمل من أعمالها، وفي أعمالها يمكن لكل منا 
أن يجد فيها مخيلته».

وقد رسمت الفنانة منية تويس كل لوحاتها خالل 
فترة اإلغالق والحجر الصحي، الذي عاشه العالم 
تويس،  منية  والفنانة  كورونا.  فيروس  تفشي  جراء 
المولودة بمدينة تطوان، تحصلت على شهادة الدكتوراه 
من كلية الفنون بجامعة برشلونة، وحصلت على عديد 
من الجوائز في الفن التشكيلي أهمها، جائزة ماريو 
بيرتوتشي، وعرضت أعمالها في البحرين، باريس، 

كولومبيا، إسبانيا، ألمانيا، رومانيا، ودول أخرى.

ظالل

هالة
والقوة الذهنية

النظريات والمنطق  العواطف مع  الداخلية تمتزج  العقل  في حروب 
مرئية  غير  عوالم  إلــى  والـــدالالت  اإليــحــاءات  فتتحول  بالمعتقدات، 
ال  متوازية  خطوط  في  وينفصالن  المكان،  مع  الزمان  فيها  يختلط 
يلتقيان مهما امتدا. هذه الحروب تُسيرها جيوش من األفكار والمبادئ، 
فإن كان الجيش قوياً ومستبسًال جاء السير قدماً نحو البناء والعطاء 
بنتائج بديعة الجمال، وإن كان ذلك الجيش «معثوراً» تسوقه الوساوس 
ويتحكم فيه المزاج فال داٍع إلكمال هذه الجملة. إن الفرق بين الفارس 

والمتفارس هو «صيدات أمس».
الحياة  عماد  فهو  الصبر،  تعني  الذهنية  القوة  أن  أهلنا  علمنا  لقد 
صبرتوا  «وحليلكم  يوم:  ذات  لوالدتي  قلت  أني  وأذكر  عاشوها،  التي 
على الشيء الوايد» فردت:«أستغفر اهللا العظيم، انتوا اللي وحليلكم ما 
طعمتوا العلقم وال تعرفون الصبر وال تداويتوا به»، عبارة استوقفتني 
طويًال وكثيراً فهي ترى الصبر دواء وليس ظروفاً من ظروف الزمن، كما 
أدركت الحقاً أن الصبر ليس مراً بل هو جميل. إن القوة الذهنية التي 
زرعوها في أعماق وجداننا بسردهم لمرارة ما مروا به بجماٍل وحرارة 
وحالوة صنع في داخلنا قوة ثابتة تتحدى الهدم وتحفز البناء والتعمير.
في مهرجان طيران اإلمارات لآلداب التقيت السيدة هالة كاظم، التي 
أنتي ما تردين وال  الحفاوة وقالت: «أخت عائشة  بهالٍة من  أحاطتني 
تتجاوبين مع رسائل المودة التي أرسلها لِك، لماذا؟» فقلت لها: «يتقمص 
الوهميون شخصياٍت ملهمة كشخصيتك، وتحريت حد مسوي  الناس 
فيه مقلب»، قالت بكل ثقة: «تبقى المودة هي المودة»، قلٌب كقلب هالة 
يصارع الشوائب ليبقى ناصعاً على وتيرة أهلها. جلست في حوار لها 
عن اإليجابية والتغيير، استوقفتني أمثلتها وتعابيرها وصراحتها، وفي 
لحظة مع نفسي راجعت تفاصيل األيام، وأدركت أننا أصبحنا نخاف 
من أنفسنا علينا، وهذا الخوف هو سجن للمنطق والتغيير واإليجابية. 
لقد َغيرت إيجابيتها أثاث عقلي وانقشع الغبار عن الدفاتر المهمشة 
والكتب المهداة لنا، ال سيما تلك التي طال المطر جوانبها.. أتحد مع 
أنفسنا  نعرف  أن  لنا  وكيف  وأصولها،  المعادن  عن  حديثها  في  هالة 
بالعواطف  فنرحب  وأماٍن  نعيش في سالٍم  والخارج حتى  الداخل  من 
والعواصف ألنها من واقع الطبيعة، ونعزز في أفكارنا الشجاعة والوالء 

ألنفسنا وقيم أهلنا السالفين.
للعارفين أقول: كلنا نتكلم لغة القلب عندما يكون الذهن صافياً وقوياً 
بإيجابيته، وصدق تراثنا عندما قال بأن لكل شخٍص من اسمه نصيباً، 
الضوء  من  دائرةٌ  أَو  القمر،  دارةُ  يعني  العرب  فاسم «هالة» في لسان 

تحيط بِجْرم سماوي.. يومكم «حب وصحة وراحة بال».

د. عائشة بالخير

aishabilkhair1@gmail.com

محمود إسماعيل بدر (أبوظبي)

اللّغات  «اليونسكو»  منظمة  تقّدر 
في  تماما  انقرضت  التي  اإلنسانية 
لغة،   300 بنحو  الــعــشــريــن،  الــقــرن 
سيبدو  الــّرقــم  هـــذا  أّن  والــمــشــكــلــة 
الــذي  الــّصــاعــق  الــّرقــم  إزاء  بسيطا 
حتى  لــالنــقــراض  المنظمة  قــّدرتــه 
بين  من  لغة،   3000 وهو   2025 عام 
محكية،  لــغــة  آالف   7 مجموعه  مــا 
ووصــفــت «الــيــونــســكــو» هـــذا األمــر 
فيما  ثقافية»،  حضارية  بأّنه«كارثة 
يذهب بعض علماء الّتنّوع اللغوي إلى 
باللغات  االهتمام  بــزيــادة  المطالبة 
األم وحمايتها، وربما لهذا وغيره من 
القضايا ذات الصلة باللغات األصلية 
يوما   1999 عــام  «اليونسكو»  أقــرت 
أجمع  العالم  ليبدأ  األم،  للغة  دوليا 
 ،2000 العام  اعتبارا من  به  االحتفاء 
المناسبة  بهذه  نحتفل  ونحن  واليوم 
الــّنــوعــي  اإلمـــــارات  دور  نستحضر 
العربية،  الــلــغــة  وحــمــايــة  صـــون  فــي 
وشخصيتها  هويتها  على  والمحافظة 
عالميا،  مكانتها  وتعزيز  المنفردة، 
في  أصــيــال،  عربيا  نموذجا  لتشّكل 
الّضاد،  لغة  مسارات  منظومة  تطوير 
ويظهر ذلك جليا من خالل المبادرات 
ووعي  اهتمام  بفضل  للدولة  الفاعلة 
كأحد  لرسالتها  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 
والمعرفة  للعلم  الرئيسية  المرتكزات 

والتواصل مع لغات وثقافات العالم.
الّرشيدة  وقيادتها  ــارات  اإلم جهود 
من أجل نهضة لغة الّضاد ورفعتها بين 
اللّغات، تتجلى منذ نشأة االتحاد حيث 
تبّنت استراتيجية وطنية لجعل العربية 
باعتبارها  الرئيسية،  أولوياتها  ضمن 
عن  الــمــعــّبــرة  الوطنية  للهوية  رمـــزا 
خصوصيتها  وتعكس  الّدولة،  حضارة 
في شأن الفكر العالمي، وانسجاما مع 
 ،2022 األم  للغة  الدولي  اليوم  شعار 
أجل  من  التكنولوجيا  وهو«استخدام 
التحديات   – اللغات  المتعدد  التعلم 
والفرص» نجد أن اإلمارات كانت من 
الدول الّسباقة التي نحت صوب هذا 
أطلقت   2018 أكتوبر  ففي  االتــجــاه، 
مبادرة «مدرسة»، وهي منصة تعليمية 

العربية،  باللغة  إلكترونية 
توّفر 5000 درس تعليمي 

والــعــلــوم  الــريــاضــيــات  فــي  بالفيديو 
واألحياء وغيرها لكافة الفصول، عبر 
تطبيق إلكتروني، ومتاحة مجانا ألكثر 

من 50 مليون طالب عربي.

ميثاق اللغة العربية
لــعــل أبــــرز الـــمـــبـــادرات فــي سياق 
المحافظة على العربية األم، ما يتمثل 
في ميثاق اللغة العربية، ليكون مرجعا 
المتعلّقة  والقوانين  السياسات  لجميع 
ــة  ــغ ــل بـــحـــمـــايـــة ال
الــعــربــيــة 

وتعزيز استخدامها في الحياة العامة، 
العربية  لتعليم  معهد  تأسيس  إلــى 
ــد،  زاي بجامعة  بــهــا،  الّناطقين  لغير 
المتخصصة  الجامعات  معه  لتتعاون 
الطالب  إيفاد  خالل  من  العالم  حول 
في  الــعــربــيــة  الــلــغــة  لتعلم  والــبــعــثــات 
اإلمــــارات، فضال عــن إطــالق معجم 
ــغــة الــعــربــيــة  ــل مــحــمــد بـــن راشـــــد ل
المعاصرة، ويرتبط في السياق إطالق 
التي  المبادرات  من  لسلسلة  الــدولــة 
تحّدي  منها:  الجانب،  هذا  في  تصّب 
القراءة العربي، والتي تعكس مؤشرات 
القراءة في الوطن العربي إلى األعلى، 
ثم مبادرة «بالعربي 2018»، التي يشجع 
في  فقط  استخدامها  على  محتواها 
االجتماعي،  التواصل  وسائط  جميع 
كما يعتبر مؤتمر اللغة العربية من أهم 
األبحاث  مئات  تناقش  التي  األحــداث 
اللغة  مــجــال  فــي  العلمية 
«جائزة  وتعّد  العربية، 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
الــعــربــيــة»  للغة  مــكــتــوم 
إلى  ينطلق  علميا  مسبارا 
الفكر  يشغل  مــا  لينجز  فــضــاءاتــهــا، 
واالزدهار  لالرتقاء  العالم  في  العربي 
بلغة القرآن، وتعتبر نتائج تقرير حالة 
الــمــبــادرات  أبــرز  مــن  العربية،  اللغة 

التي رصدت تحديات لغة الّضاد حول 
في  جاء  التقرير  وأّن  ال سيما  العالم، 
ظالل منظومة تهدف إلى تعزيز مكانة 
وتحقيق  الــّدولــة  فــي  العربية  اللغة 
التقرير حجر  واعتبر  اإلمــارات،  رؤية 
األساس لألجندة الوطنية للغة العربية 
مع  المرتبطة  وأولــويــاتــهــا  بأهدافها 
مئوية اإلمارات، لغايات جعل هذه اللغة 
باعتبارها  لغتنا  في  لالمتياز  مركزا 
الوطنية  الهوية  ثــوابــت  لتعزيز  أداة 
لدى أجيال المستقبل، وجاءت مبادرة 
الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  «لغتي» 
القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
الشارقة،  مــدارس  في  العربية  لتعلّم 
باللغة  التعليم  دعم  لمبادرة  استكماال 
وبرامج  بوسائل  بها  والتعلّم  العربية 
عــصــريــة، ثــم إطـــالق اإلمــــارات لعام 
االستراتيجية  مظلة  تحت  الــقــراءة 
 (2026  –  2016) لــلــقــراءة  الوطنية 
للقراءة،  الوطنية  السياسة  لتفعيل 
وإنشاء الصندوق الوطني لدعم القراءة 

بقيمة 100 مليون درهم. 

تطوير وتحديث
للغة  أبوظبي  «مــركــز  تأسيس  جــاء 
الثقافة  دائـــرة  فــي   ،2020 العربية» 
داعما  ليكون  أبوظبي،   – والسياحة 
رئيسيا لخطط دعم هذه اللغة، ووضع 
لتطويرها  الــعــامــة  االســتــراتــيــجــيــات 
والّنهوض بها، وإيجاد حلول للتحديات 
التي تواجهها، وقّدم المركز منذ إنشائه 
عديد المبادرات والمشاريع، من بينها 
مشروع «مئة كتاب وكتاب» الهادف إلى 
للكتب  ومعتمدة  موثقة  قــوائــم  وضــع 
العالمية  الثقافة  أثــرت  التي  العربية 
ومّثلت إضافة إلى المعرفة اإلنسانية. 
«قّمة  مــن  األولـــى  الّنسخة  وانــطــالق 
«إكسبو  احتضنها  التي  العربية»  اللغة 
2020 دبي» في ديسمبر 2021، تحت 
وتــواصــل  المجتمعات  «حـــوار  شــعــار 
الحضارات»، وقد شهدت أعمال القّمة 
أبوظبي  مــركــز  بجهود  نظمت  الــتــي 
للغة العربية بشراكة مع وزارة الثقافة 
والشباب، التوقيع على إعالن اإلمارات 
الثقافة  وزراء  بحضور  العربية،  للغة 

العرب.
اللغة  دعــم  نحو  اإلمــــارات  رســالــة 
العربية، لها خصوصيتها، كونها تكّرس 
مفهوما معاصرا نحو أنسنة هذه اللغة 
األمة  وجــود  مقومات  أحد  باعتبارها 
وطرق الدفاع عن كينونتها، وهي إحدى 
اللغات العالمية الّست المعترف بها من 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  قبل 
والمشاريع  المبادرات  لها  تكّرس  لهذا 
الثقافية المنفردة، وهي كثيرة، ومنها: 
إنشاء مجمع اللغة العربية في الشارقة 
2016، وإطالق مشروع األجزاء الـ 17 
العربية،  للغة  التاريخي  المعجم  من 
وغيرها الكثير ما يؤكد جهود اإلمارات 
الرائدة في حماية اللغة العربية وتعزيز 

مكانتها ودورها.

في اليوم الدولي للغة األم

اإلمارات تقود قاطرة الحفاظ على اللغة العربية

مبادرات فاعلة للدولة 
لدعم وصون تطوير لغة 

الضاد وتعزيز مكانتها 
باعتبارها رمزًا للهوية 

الوطنية

«ميثاق اللغة العربية» 
مرجع للسياسات 

والقوانين المتعّلقة 
بحمايتها وترسيخ 

استخدامها في الحياة 
العامة

هدى إبراهيم الخميس: 

فرصــــة مثاليــــة لنحتفـــي 

بجمــال لغاتنـــا األم وثقـــافاتنا

أبوظبي (االتحاد)

قالت سعادة هدى إبراهيم 
الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون، المؤسس والمدير 
الفني لمهرجان أبوظبي: «إنَّ اليوم 

العالمي للغة األم، الذي يصادف في 
21 فبراير من كل عام، يمثل فرصة 

مثالية لنحتفي سويًا بجمال لغاتنا 
األم وثقافاتنا ونؤكد من خالله على 

دور اللغة باعتبارها األداة األقوى 
لحفظ وصون التراث غير المادي 
بما تمتلكه من قدرة على الترميز 
والداللة، إلى جانب كونها الركيزة 

الرئيسية في مشاريع ومبادرات 
أبوظبي الثقافية التي تسهم في 

تعزيز مكانتها كمركز عالمي ينهض 
باللغة العربية ومكوناتها ويدعم 

استدامة الحضارة اإلنسانية». 
وأضافت سعادتها: «حرصنا في 

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 
ومهرجان أبوظبي، خالل السنوات 

السابقة، على دعم الجهود الوطنية 
للحفاظ على قيمة وروحية اللغة 

العربية وتعزيز مكانتها محليًا 
وعالميًا، عبر ترسيخ التنوع الثقافي 

واللغوي، عبر العديد من الشراكات 
االستراتيجية اإلقليمية والعالمية 

والمبادرات التي من بينها مبادرة 
رواق األدب والكتاب، التي تعد منصة 

رائدة للتبادل المعرفي والثقافي 
وتشجيع المؤلفين والكّتاب وصناعة 

النشر والِكتاب وتحفيز اإلبداع األدبي 
واإلنتاج الفكري بلغتنا العربية 

التي تتميز بغناها الثقافي وإرثها 
الحضاري العريق».

هدى إبراهيم الخميس

لوحات منية تويس.. افتتان بصري بكيمياء اللون

وجوه الفنانة منية تويس 
وجوه ُمتخيلة ألشخاص 

ربما صادفتهم في مكان ما

محمد نجيم (الرباط)

في أحدث معارضها 
الفردية، تقدم الفنانة 

والتشكيلية المغربية منية 
تويس أحدث لوحاتها في 

معرض تنظمه بالرباط 
تحت عنوان «صدى». 

تجربة الفنانة منية 
تويس تُعد من التجارب 

الالفتة في المشهد 
التشكيلي المغربي من 

حيث تعبيرية اللون 
ونغمية األشكال المفعمة 
بانسيابية موسيقية، تميل 

إلى استعمال مساحات 
لونية تراوح بين األلوان 

الزاهية واأللوان الغامقة، 
مستحضرة ما عاشه العالم 

في ظل انتشار فيروس 
كورونا.

جانب من أعمال منية تويس بالمعرض (من المصدر)

مبادرات رائدة لإلمارات لصون اللغة العربية (أرشيفية)

منية تويس

«األرشيف حياة» 
كناية عن أهمية 

األرشيف في حياة 
الشعوب

عبدهللا ماجد  

األرشيف والمكتبة الوطنية يطلق 
موسمه الثقافي «األرشيف حياة» 
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 أحوال

عندما أستمع إلى السيدة أم كلثوم، رحمها اهلل، وهي تشدو برائعة 
أمير الشعراء  أحمد شوقي »سلوا قلبي« 1964 أطير معها إلى عوالم 
من فتنة الشعر، وسحر اللون، وعظمة الصوت، وكلما تمايلت بمنديلها 
المتعة  وشعوراً، وراح يموج في بحر من  القلب معها حَساً  اآلسر مال 
والشجو اللطيف الذي يحملك من عالمك إلى آخر من الشعور الُجواني 
الذي يخصك فيتسلل إلى روحك وهي تصدح: وكنُت إذا سألت القلب 
يوماً/ توّلى الدمع عن قلبي الجوابا.. »لتقفز منتشياً.. اهلل اهلل، عظمة 

على عظمة يا ست«
وهكذا تسير بك الذائقة نحو البحث عن الجمال في روحك ومن حولك 
وفتنة، تغسل بها مسامعك  إليها جماالً  ما يضيف  فال تقبل األذن إالّ 
وتنّقيها من شوائب هذا الزمن الفنية، وما تقذفك به شركات اإلنتاج من 
أعماٍل الهدف الربحي منها يلغي قيمتها الفنية واألدبية، فيما مضى من 
زمن كّنا ال نسمع كثيراً عن أغنيات األفالم والمالهي الليلية، أما في 
زمننا هذا فقد باتت هذه األغاني أسرع انتشاراً من أجمل صوت يمكن 

أن تسمعه ويستفز إعجابك.
في زمننا هذا ال يقبل الشباب االستماع أو قراءة الرسالة الداخلية 
لحنية  جملة  في  كلثوم  أم  قالته  ال��ذي  الشعراء  أمير  لبيت  الضمنية 
وشعورية ال يعزفها وال يتسلطن فيها سواها حينما تقف وقفة الزمًة في 
ُعرف سيد الغناء العربي وهي تشدو: »وال ينبيَك عن ُخلق الليالي/ كمن 
فقَد األحبة والّصحابا«.. هلل ما أبدعه من قوٍل يستدعي في روحك كل 
ما توارى بداخلها من مشاعر حاولَت جاهداً كتمانها، غير أّن دمع القلب 

تفضحُه العيون.
كلما ذهبت إلى ذاك العالم الفّني الّنقي تناهى إلى عقلي سؤال حول 
وضع األغنية العربية اليوم، وجمهورها الذي أصبح بعضه ال يفرق بين 
الزعيق والّنعيق، كي ال أقول: النهيق، فصار كل من تراقص وارتدى أغرب 
المالبس، واستدعى كل قواهُ الصوتية لتعينه على الصراخ وهو يؤدي ما 
يؤديه من غثاء فني مغنياً وراقصاً، ومرحبُّ به في وضٍع بائٍس ينبُئ عن 

تغّير غريب، وتدٍن قوي في الذائقة الفنية ومستقبليها كذلك.
ما تحمله األغنية من مضامين مهم جداً في إشباع الذائقة الثقافية 
والفنية لدى المهتمين بالبحث عن جديد الكلمة والنغم واألداء كذلك، في 
بعض القصائد جماٌل لغوٌي أّخاذ، غير أن أغلب ما يصلنا اليوم من إنتاج 
فني مرهٌق للسمع وللبصر، والمشكلة أن من يُشجع على انتشار مثل هذا 
الفن الهابط جهات لم نتوقع أن تصل إلى هذا المستوى من الفشل في 

االختيار.

شيخة محمد الجابري

 qasaed21@gmail.com

الذائقة وذاكرة 
الزمن

برامج 
ويقول سلطان الكراني، 
مجلس  وعضو  سياحي،  مرشد 
للمرشدين  اإلم�����ارات  جمعية  إدارة 
السياحيين: »هناك اعتقاد سائد لدى الكثير 
من الجنسين بأن المرشد السياحي غير مرغوب 
ينجذب  السائح  ألن  غالباً،  صحيح  غير  وه��ذا  فيه، 
أبناء  من خالل  باإلمارات  يتعلق  ما  كل  معرفة  في  كثيراً 
البلد أنفسهم. وقال: »على الرغم من زيادة عدد المرشدين 
السياحيين اإلماراتيين بشكل ملحوظ في الفترة األخيرة، إال أن 
ثقافياً، مشيراً  تحدياً  يشكل  وهذا  اآلن..  قليلة حتى  تظل  نسبتهم 
إلى  البعيد  المدى  أن تؤدي على  المرشدين يمكن  أع��داد  أن قلة  إلى 
نقل معلومات غير دقيقة للسياح وال��زوار، وأخذ فكرة غير صحيحة عن 
بعض العادات والتقاليد التي لم يمارسها غير أبناء اإلمارات من المرشدين، 

وهنا يكمن الفراغ الثقافي والفجوة المعلوماتية التي تخلفها قلة المرشدين 
اإلماراتيين. ويضيف: قمنا في »جمعية اإلمارات للمرشدين السياحيين« 
اإلرش��اد  مهارات  بصقل  تتعلق  سياحية  وج��والت  ودورات  برامج  بعمل 
السياحي ألعضاء الجمعية وللعامة، وقمنا أيضاً بتنظيم دورات بالتعاون 
مع بعض الجهات، باإلضافة إلى تقديم الدعم الممكن من خالل الجمعية 
بشكل تطوعي للمرشدين اإلماراتيين، تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع.

ثقافة عامة
المواطنين  السياحيين  المرشدين  عدد  قلة  سبب  وعن 

العمراني،  محمد  ماجد  لفت  ال��م��ج��ال..  ه��ذا  ف��ي 
السياحة  دائ���رة  م��ن  مرخص  سياحي  »م��رش��د 

إلى  القيوين«،  أم  لحكومة  التابعة  اآلث��ار 
في  التعليمية  مرحلته  في  يتعلم  لم  أنه 

وباألصح  السياحة  أهمية  المدارس 
هناك  يكن  ول��م  السياحة،  مهنة 

اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر ل���دى ال��ش��ب��اب 
المرشد  بمهنة  ال��م��واط��ن��ي��ن 
عن  لمعلوماتهم  السياحي، 
وأن��ه ال  المرشد  قلة دخل 

يشجع على اإلقبال.
ك��ل م��ن يريد  وق����ال: 
المهنة  ه���ذه  م��م��ارس��ة 
وال��ن��ج��اح ف��ي اإلرش���اد 
ال��س��ي��اح��ي، ي��ج��ب أن 
يتمتع بصفات أساسية، 
العامة  الثقافة  أهمها 
الشخصية  يمتلك  وأن 
ال��م��ح��ب��ب��ة وال��ط��ري��ق��ة 
ال��س��ل��س��ة ف���ي إي��ص��ال 
ألن  ال���م���ع���ل���وم���ات، 

السياح  هدف 
االستماع  ليس  والزوار 
إلى شرح درس وحفظه.

نقل صورة  في  اإلرش��اد  دور  وعن 
»المرشد وسيلة  يقول:  البالد،  جميلة عن 

غير  الترويج  على  تساعد  متحركة  إعالمية 
السياح  مع  التعامل  طريقة  عبر  للبلد،  المباشر 

والمعلومات التي ينقلها إليهم.

حوافز 
خريجة  كمبيوتر،  مهندسة  لغات،   5 تتقن  التي  محمد  الشيماء 

جامعة كوريا الجنوبية وتعمل في مهنة اإلرشاد السياحي منذ 3 سنوات، 
تقول: »مع االحتفال باليوم العالمي للمرشد السياحي الذي يصادف 21 

من فبراير، نتمنى تشجيع الشباب والفتيات على االنخراط في هذا المجال، 
حيث يعد المرشد سفيراً لوطنه، مؤكدة أن زيادة األعداد تتطلب وجود الحافز 

الستقطاب المواطنين إلى هذا المجال، في ظل زيادة األعداد من جنسيات 
أخرى وتفضيل الشركات السياحية لهم بسبب العامل المادي.  وقالت: إن 
ذلك يؤدي بالدرجة األولى إلى تداخل الثقافة المحلية مع الثقافات األخرى، 
حيث توجد فيديوهات كثيره في شبكات التواصل االجتماعي لسياح بلباس 
دول أخرى ويعتقد أنه الزي اإلماراتي، كما تواجد أكالت عربية في رحالت 
سياحية يتم التعامل على أنها إماراتية، باإلضافة إلى أنه قد تقدم معلومات 
مغلوطة للسياح، وبالتالي يغادر السياح ولديهم مفاهيم خاطئة عن ثقافتنا 
وتراثنا، لذلك البد من إعداد المرشد السياحي اإلماراتي من 
خالل تنظيم تدريبات مجانية، وتسهيل خطوات التسجيل 
خارجية  ل��دورات  وإرسالهم  الرخصة،  واستخراج 
للتعلم والمحاكاة، وتوفير  لدول سياحية كبرى 

مزايا خاصة وخصومات لجذبهم.

صورة إيجابية 
)موظف  الشحي  سلطان  ويبين 
ال��م��رش��د  م��ه��ن��ة  أن  ح��ك��وم��ي( 
ال��س��ي��اح��ي ت��ك��م��ن ف���ي ن��ج��اح 
السياحية،  الجولة  أو  الرحلة 
لعدد  مشاهدته  خ��الل  فمن 
السياحيين  المرشدين  من 
بالفخر  يشعر  اإلماراتيين 
حين  الوطن  سفراء  ألنهم 
للسياح  مرافقين  يكونون 
في كل الخطوات والتجوال 
ف���ي األم���اك���ن ال��س��ي��اح��ي��ة 
ب��ال��دول��ة، م��ع��رب��اً ع��ن أمله 
في زي��ادة األع��داد وتشجيع 
في  االنخراط  على  الشباب 

هذه المهنة. 

المرشد السياحي سلطان الكراني في جولة مع وفد زائر للعاصمة أبوظبي )الصور من المصدر(

هناء الحمادي )أبوظبي(

الرحلة  نجاح  في  بارزة  أهمية  السياحي  المرشد  دور  يكتسب 

السياحية وإعطائها طابعًا ثقافيًا يرتكز على معرفة معلومات 

بذلك  لتتشكل  العامة،  وثقافته  السائح  ذاكرة  تثري  وحقائق 

موثقة  ومعلومات  حية  مشاهد  بين  تجمع  كاملة  صورة 

في  الكثيرين  رغبة  من  الرغم  وعلى  المكان..  عن  وصحيحة 

ببرنامج  التقيد  دون  من  بمفردهم  المقصود  البلد  اكتشاف 

معين أو مناطق محددة، يبقى للمرشد السياحي دوره المهم 

على  مهمته  تقتصر  ال  حيث  الرحلة،  على  أهمية  إضفاء  في 

المهمة  السياحية  األماكن  إلى  وإرشادهم  الزائرين  مرافقة 

والمعالم األثرية والتاريخية والمتاحف، بل يسهم بدرجة كبيرة 

في إعطاء صورة سلبية أو إيجابية عن بالده، خاصة أن السائح قد 

يمضي أيامًا من دون أن يتعرف أو يتواصل مباشرة إال مع الشخص 

الذي يرافقه لساعات طويلة قد تصل في بعض األحيان إلى أيام، 

من  قلياًل  عددًا  نرى  السياحة،  في  المجال  هذا  أهمية  رغم  لكن 

باليوم  المهنة.. واحتفااًل  الشباب يقبلون على هذه  المرشدين 

السياحي في21 من شهر فبراير من كل عام،  للمرشد  العالمي 

في  المهم  دورهم  عن  السياحيين  المرشدين  من  عدد  تحدث 

هذا المجال وما العوامل التي تزيد اإلقبال على هذه المهنة.

ترجمة: عزة يوسف

يقع بعض اآلباء واألمهات في أخطاء 

تربوية تجعل األطفال أنانيين وغير أكفاء 

عندما يكبرون، وذكرها تقرير أسري نشره 

موقع »Times of India« ليضعها الجميع 

في االعتبار.

أكدت شذى سعيد النقبي، عضو المجلس الوطني االتحادي، أهمية دور المرشد في التعريف ببالده 

وإبراز تاريخها الحضاري، والتعريف بمقومات وحضارات وثقافة الدولة أمام القادمين من أرجاء العالم، 

مؤكدة أن للمرشد السياحي دورا وطنيا تجاه بلده وثقافة مجتمعه، لذا يجب تهيئة وتدريب وتعليم 

هذا المرشد، وتزويده بكافة الوسائل والمعلومات المطلوبة، مشددة على أهمية االعتماد على 

شبابنا في اإلرشاد السياحي والتحدث عن بالدهم بكل فخر أمام السياح.

دور 
وطني 

جامع الشيخ زايد الكبير وجهة حضارية يقصدها زوار الدولة )من المصدر(

 فراغ ثقافي وفجوة معلوماتية 
 تخلفها قلة األعداد

سلطان الكراني

وسيلـــــــة إعالميـــــــــــــــة
  متحركة تروج للدولة 
ماجد العمراني

املرشــــد السياحـــــــي.. 

مهنــة تبحث عن شبابنا

في يومه العالمي 

اختفاء القدوة
بغض النظر عن عمر الطفل، فإنه يراقب ويالحظ األنماط 
السلوكية بدقة من حوله، ويبدأ تقليد والديه دون أن يالحظوا 
ذلك، لذا من المهم أن تتضمن سلوكياتك كل ما ترغب في تعليمه 

ألبنائك، على أن تشمل القيم الصحيحة ومراعاة اآلخرين.

عدم االمتنان
إن بذل األطفال للجهد من أجل ما يرغبون، مفيد وضروري 
يشعروا  أن  دون  يطلبونه  ما  كل  ببساطة  أعطيتهم  ف��إذا  لهم، 
باالمتنان، لن يغرس ذلك بداخلهم شعوراً باالستحقاق، ويجب 
تعليمهم اإلع��راب عن شكرهم وتقديرهم للغير، مع االحتفاظ 

بدفتر لتسجيل النعم المحاطة بهم واالمتنان ألجلها.

إغفال التطوع
يغرس العمل التطوعي الشعور باالنتماء للمجتمع لدى األطفال، 
كما يعلمهم قيم العطاء واللطف والتعاطف من خالل التواصل مع 

أشخاص ال يملكون جميع األشياء التي يملكونها.
 ومن المهم أن يعرف األطفال أن هناك تجارب أخرى في 
الحياة بخالف تجاربهم الشخصية، وبالتالي يتعلمون التعاطف 

واالمتنان بالطريقة الصحيحة.

تحقيق الرغبات
إن اإلف��راط في تدليل طفلك هو الخطوة األولى نحو تعزيز 
أنانيته، وعلى اآلباء واألمهات إدراك أن األطفال الذين ال يُحرمون 
يكبرون  أنانيين عندما  اإلط��الق، يصبحون  أي شيء على  من 
ويهتمون بأنفسهم فقط ويفتقرون إلى أخالقيات العمل القوية 
ويتصرفون كما لو أن القواعد ال تنطبق عليهم، فمن المهم أحياناً 

أن تقول ال لطفلك وفرض عواقب على أفعاله غير المنضبطة.

عدم االهتمام 
يجب أن يتخلص الطفل من فقاعة السعادة واألمن المحيطة به 
طوال الوقت، وأن يدرك أوضاع اآلخرين حول العالم، ويعني ذلك 
أن يتحدث الوالدان مع أبنائهم حول ما يحدث في األخبار لغرس 

التعاطف والتفكير بجانب التخفيف من التمركز حول الذات.
مشاعر  أن  فهم  في  يبدأ  س��ن��وات،   8 الطفل  يبلغ  وعندما 
الشخص قد ال تكون مبنية فقط على ما يحدث معه، ولكن يمكن 

أن تكون نتيجة ثانوية لظروف حياته العامة.

أخطـــــاء تسبــــــــــب 
»أنانيـــــة« الطفــل 
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حمد الكعبي
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إحدى مطبوعات

اآلباء المقتنون.. 
واألبناء المفرطون -1-

في  وهي  بينهما،  األجيال  صراع  كطبيعة  واألبناء  اآلبــاء  بين  جدلية  هناك 
حقيقتها، كما أرى، اختالف في الوعي والتوجه بين سن الحكمة التي توجب 
الشباب،  وبين سن  الماضية،  السنوات  ذوق  مع  ويتماشى  والمعرفة،  الفهم 
الرؤية  مستجداتها،  تعقيدات  بكل  للحياة  والنظرة  التوجهات  واختالف 
مختلفة بالتأكيد بين األب واالبن أو الحفيد، والهّوة تتعمق بينهم، وهذا من 
طبيعة األشياء، وليس علينا أن نخجل أو نغضب من ذلك، فالكثير من اآلباء 
يحب  فاألب  المكررة،  والنسخ  والتماثل  التشابه  يحبون  «األبوية»  بأنانيتهم 
أن يخرج بكره الذي ظهر من صلبه نسخة منه أو على األقل ليس أقل منه، 
ولكن هذا أمر ال ينجح دائماً، وفشله يكاد يكون أبداً، خاصة إذا لم يجد األب 
واالبن نقاط تقاطع بينهما أو مساحات لالختالف الودي، واحترام التوجهات 
من الجانبين، مشكلة بعض األبناء بسبب الضغوط الكثيرة عليه من المجتمع 
واألهل والمعارف والجيران وحتى الناس الذي عرفوا األب ولم يعرفوا االبن، 
والذين يشكلون عبئاً على تفكير االبن، ويشوشون عليه اختياره، وهو  أمر 
أباه،  العمل األول ليرضي  في كل مرة،  ومركباً  يجعله يعمل عمًال مضاعفاً 
ومتطلبات مجتمعه، ورغبات أهله، والعمل الثاني لتحقيق مسألة مهمة في 
حياته، وهي حرية االختيار المسؤول، والمغامرة باتجاه الحياة التي يعرفها 

ويحبها.
تلك مقدمة من علم االجتماع، غير أن الموضوع الذي أود طرحه مختلف، 
وإن كان يتالقى معه، وهو ما أراه في كثير من أصدقائي من جيلي أو الجيل 
الذي يكبرنا بحكم الصداقة الممتدة؛ ألننا نمثل الجيل الماضي في نقائه، 
على األقل من وجهة نظرنا، ما وددت أن أشارككم فيه اليوم، وربما غداً أن 
لدّي الكثير من األصدقاء المقتنين، محبي الفن الراقي بمختلف صنوفه، وهم 
من المجمعين لكنوزه، باحثين عن كل ما يخص تفاصيله، يغامرون من مدينة 
ألخرى من أجل شيء يسعدهم باقتنائه، لدّي صديق يعشق الخط العربي، 
العالم، ويقتني لوحاتهم  الوّراقين والخطاطين في مختلف دول  ويتتبع سير 
وخاصة  االستشراق،  لوحات  عاشق  آخر  وصديق  ومذهباتهم،  وزخرفاتهم 
الوجوه النسائية الشرقية التي رسمها الرسامون المستشرقون من كل دول 
وغالباً  المختلفة،  المدن  في  بيوته  على  يوزعها  منها  خزينة  ولديه  أوروبــا، 
بإتقان  اقتناها  التي  األصلية  اللوحات  له  يقلدوا  أن  رسامين  من  يطلب  ما 
ليضعها محل اللوحة األصلية التي إما تذهب إلى مخازن سرية في البنوك 
أو تحت أقبية مجهزة ومكيفة ومشفرة وعليها تأمين، خوف السرقة والتلف 
والحريق أو الحروب العشوائية، وصديق آخر لديه هوس بالسجاد اإلسالمي 

القديم والنادر، وخاصة الفارسي منه بالدرجة األولى، ويملك 
كنوزاً ال تقدر بثمن، خاصة وهي من تواقيع أمهر النساجين 
وبيوت الخبرة، مثل؛ «صابر وحبيبيان ومهدي» وغيرهم كثر 

من أساتذة النسيج وصناعة السجاد اليدوي.. وغداً نكمل.

amood8@alIttihad.ae
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أبــوظــبي
التطور والمستقبل

تخطو أبوظبي نحو مستقبل واعد مزدهر لتصبح مدينة 
سريعة التطور نجحت في التحول إلى مركز لألعمال 

المزدهرة تحيط به المجتمعات السكنية الراقية، لتزهو 
أبوظبي ببنيانها المعماري المثير لإلعجاب متبنية 

مبادرات عالمية لالبتكار واالبداع إلحداث تحوالت كبرى 
في مسيرة التطور والنماء.

( تصوير: مشعل الفالسي)

كشفت شركة تطبيق التواصل االجتماعي سناب شات عن اعتزامها إتاحة تغيير اسم 
الشركة  وقالت  جديد،  إنشاء حساب  إلى  الحاجة  دون  سنوياً  واحدة  مرة  المستخدم 
تغيير اسمه  للتطبيق  23 فبراير سيكون في مقدور أي مستخدم  يوم  من  اعتباراً  إنه 
في حسابه، مع االحتفاظ بقوائم األصدقاء ومحتوى الذكريات وغيرها من محتويات 
التطبيق، وذكرت شركة سناب شات أن إمكانية تغيير اسم المستخدم  الحساب على 
هذه  وستتيح  التطبيق،  مستخدمو  بها  يطالب  التي  الخدمات  أكثر  من  واحــدة  كانت 

اإلمكانية لمستخدمي التطبيق عبر نظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد.
سان فرانسيسكو (د ب أ)

سناب شات يتيح تغيير اسم المستخدم

يحتفل روبوت «ناسا» الجّوال «برسيفرنس» بنجاح السنة 
األولى من مهمته الطويلة على المريخ بحثاً عن 

معطيات تؤشر إلى إمكان وجود حياة على سطحه، 
ففي 18 فبراير 2021، هبط الروبوت على سطح 
المريخ بعد رحلة فضائية استمّرت سبعة أشهر، 

وحبس العالم أنفاسه وهو يتابع عملية هبوطه 
المذهلة عبر الغالف الجوي المريخي الرقيق، 

وتنفس الصعداء عندما فتحت المركبة 
عجالتها من دون وقوع حوادث في موقع 

بحيرة قديمة، هو فوهة جيزيرو، ليجمع 
الروبوت الجوال كميات كبيرة من 

البيانات حول علم المعادن، والغالف 
الجوي، والطقس، وعشرات اآلالف من 
الصور، باإلضافة إلى تسجيل أصوات 

من الكوكب األحمر.
باريس (أ ف ب)

في خطوة نادرة، نفت ولية العهد 
السويدية األميرة فيكتوريا وزوجها 
األمير دانيال شائعات عن اعتزامهما 
الطالق، وقال بيان للديوان الملكي 
السويدي عبر إنستغرام حمل توقيع 
الزوجين الملكيين: «هناك مزاعم تنتشر 
حول خيانة في العالقة وطالق وشيك»، 
وأضاف المنشور: «في الظروف العادية 
ال نعلق على الشائعات والتكهنات، ولكن 
لحماية عائلتنا نود أن نوضح مرة واحدة 
وأخيرة أن الشائعات المنتشرة حالياً ال أساس 
لها من الصحة»، ويأتي هذا النفي العلني 
 Stoppa Pressarna بعد شهور على نشر موقع
السويدي المتخصص في أخبار المشاهير أنباء عن 
أزمة في عالقة الزوجين الملكيين.
استوكهولم (أ ف ب)

«برسيفرنس» يحتفل بعيد 
ميـــالده األول فـــــي المريــــــخ

ولية العهد السويدية 
تنفي شائعة طالقها

أعيدت قطعتان برونزيتان أثريتان إلى قصر تقليدي 
في نيجيريا بعد مرور أكثر من قرن من قيام القوات 
أثار اآلمال في إمكانية  البريطانية من نهبهما، مما 
إلى موطن األجــداد في  األثرية  القطع  إعــادة آالف 
مدينة  في  أوبا  باسم قصر  متحدث  وأشار  النهاية، 
البرونزية  القطع  بعض  أن  إلى  احتفال  خالل  بنين 
نيوزيلندا  مثل  بعيدة  أمــاكــن  فــي  مــوجــودة  كــانــت 
أبردين  جامعة  وكانت  واليابان،  المتحدة  والواليات 
وكلية جيسوس بجامعة كمبريدج قد سلمت القطعتين 
إلى المفوضية السامية النيجيرية في أكتوبر، ولكن 

لم يكن قد تم إعادتهما بعد إلى موطنهما األصلي.
مدينة بنين(نيجيريا) (رويترز)

نيجيريا تستعيد  قطعتين أثريتين

«ملك الحيـــــوانـــــــات» في كرنفـــــــــال نيس

بعد عامين من التوقف بسبب 
الجائحة، عادت الموسيقى 

الصاخبة والرقصات إلى كرنفال 
نيس في فرنسا تحت شعار 

«ملك الحيوانات»، وشارك في 
الكرنفال أكثر من 5000 من 

السكان المحليين بتذاكر مجانية، 
وقالت كارولين كونستانتين، 

مديرة الكرنفال: «نحرص على 
تطبيق اإلجراءات الحكومية، 

موقع الكرنفال جيد جداً، ونقيم 
الفعاليات في الهواء الطلق 

حرصاً على صحة المشاركين». 
(وكاالت)
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