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اإلمارات أمام مجلس األمن: تعديل أي نظام عقوبات وفق آثاره اإلنسانية

«الدار العقارية» ترسي 16 عقدًا بقيمة 8.5 مليار درهم خالل 2021
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مـــــــــــزايا 
بنكيـــــــة

فعاليات 
مدرسية

بنوك تمنح مزايا إضافية إلقراض أصحاب الدرجات 
االئتمانية العالية منها اإلعفاء من شروط تحويل 

الراتب ومدة الخدمة.  «حسام عبدالنبي» 

تعديل ضوابط العودة اآلمنة للطلبة في المدارس 
الحكومية منها السماح بتنظيم الفعاليات شرط 

الحصول على موافقة مسبقة. «دينا جوني»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ــيــة، أمـــس، فــي المنطقة  حلقت أســـواق الــمــال اإلمــارات
«الخضراء» وسط ارتفاع جماعي لألسهم المدرجة، خاصة 
بلغت  سيولة  استقطاب  من  األســواق  وتمكنت  القيادية، 
قيمتها 1.85 مليار درهم، وحققت القيمة السوقية ارتفاعاً 

بقيمة 12.5 مليار درهم جديدة، في سوقي المال بالدولة. 
أبوظبي  مجموعة  شركة  إدراج  التداول  جلسة  وشهدت 
للموانئ، في سوق أبوظبي لألوراق المالية، حيث بلغ سعر 
االفتتاح ألسهم الشركة 3.67 درهم للسهم، وبلغت قيمة 
التداول على السهم 283 مليون درهم، وأغلق على سعر 
3.62 درهم، وكان السهم طرح لالكتتاب بسعر 3.20 درهم 

وبالتالي  الماضي،  الشهر  األولــي  خالل مرحلة االكتتاب 
يكون السهم قفز بنسبة 13.1% فوق سعر االكتتاب في أول 
جلسة تداول له.وأعلنت الشركة عن ارتفاع صافي أرباح 
المجموعة بنسبة 113% خالل عام 2021 لتبلغ قيمتها 
845 مليون درهم مقارنة مع 397 مليون درهم في عام 

2020، بحسب اإلفصاح الصادر عنها أمس.

845 مليون درهم أرباح «المجموعة» بنمو 113% في 2021

األجــــــانب 
يشترون 15.27 مليون سهم 
جديد من أسهم المجمـــــوعة

سهم «أبوظبي للموانئ» يرتفع 13.1 % يف أول جلسة تداول 

دبي (االتحاد)

تصدرت اإلمارات قائمة دول 
حيث  من  الخليجي  التعاون  مجلس 
تنافسية،  األكثر  الناشئة  األسواق 

عالميًا  الثالث  المركز  واحتلت 
لمؤشر  وفقًا  والهند،  الصين  بعد 

السنوي  اللوجستي  أجيليتي 
وتفوقت  الناشئة.  لألسواق 

 50 اإلمارات على كافة الدول الـ 
لتوفيرها  المؤشر  في  المدرجة 

األعمال  ممارسة  بيئات  أفضل 
فئة  وهي  الرقمية،  وجاهزيتها 

جديدة تضاف ألول مرة في مؤشر 
هذا العام. وتصدرت اإلمارات 

50 على صعيد أساسيات  الـ  الدول 
تصنيف  وهو  األعمال،  ممارسة 

الخليج  منطقتي  دول  فيه  تميزت 
العربي والشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. 
(20 (طالع ص 

اإلمارات
الثالثة عالميًا في مؤشر 

األسواق الناشئة

آمنة الكتبي (دبي) 

تشكل البيانات التي تقدمها األقمار االصطناعية اإلماراتية مرجعاً مهماً 
لمشاريع التنمية الكبرى على الصعيدين المحلي والعالمي، لما تتضمنه 
ويعمل  المناطق.   لطبيعة  أعمق  فهم  في  تسهم  متنوعة  معلومات  من 
مركز محمد بن راشد للفضاء على بناء شراكات مع الهيئات الحكومية 
المتخصصة في مجاالت التخطيط وبرامج التطوير والبرامج البيئية، كما 
الجودة ملتقطة من قبل  أقمار اصطناعية عالية  بتزويدهم بصور  يقوم 
وتحليالت  مفصلة  علمية  تقارير  إلى  باإلضافة  للمركز،  التابعة  األقمار 

لهذه الصور.  (طالع ص 17)

أكد امتــــالك الدولــــة أحد أكـــثر الجيـــوش احترافيـــة في المنطقــــة

النظام الدفاعي اإلماراتي كان 
فعاًال في التصــــدي للهجمـــات

سنرســــــل سربًا من مقاتالت «إف - 22» 
و«يو إس إس كـــــول» ستقــــــوم بدوريات

الحوثيـــــــون يتصــــرفـــون بشكــل طـــــائش وغــــــير مســـؤول 

قائد القيادة املركزية األميركيـــة: اإلمـــارات مكـان آمـــن للغــاية

استقبل رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التقى رئيس موزمبيق وزار جناحي االستدامة وهولندا

محمــــد بــن زايـــد:  تمنيــات النجــــاح 
لبطــــولة كـــأس العــالم لألنـدية 

محمد بن راشــد: أفكار «إكسبــو» 
سنراها واقعًا يف مدن املستقبل

لتوفيرها أفضل بيئة لممارسة 
األعمـــــال وجاهـــــزيتها الرقميــة
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 482477
فحصــــــــًا جديـــــدًا

 20362
جرعة من اللقاح

2219 حالة شفاء 
1615 إصابـــــــــــــــــــة

مستجدات 
كــــورونـــــــــــــا

سادس لقاء عربي أوروبي 
في تاريخ مونديال األندية

«الهالل» 
أمام «تشيلسي» 
فـــــي مـــــــواجهــــــــة 

«زرقـــــــاء»

بيانات األقمار االصطناعية اإلماراتية 

مراجع مهمة ملشاريع التنمية الكبرى

دبي (وام)

 التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهللا، معالي كارلوس أغوستينو دوروساريو رئيس وزراء 
 2020 «إكسبو  في  بالده  موزمبيق، في جناح  جمهورية 
دبي». واستعرض سموه مع معالي رئيس وزراء جمهورية 
الثنائية  العالقات  تعزيز  سبل  اللقاء،  خالل  موزمبيق، 
الخبرات  لتبادل  جديدة  مسارات  وخلق  البلدين،  بين 
واألفكار، بما يدعم جهود التنمية ضمن القطاعات ذات 

األولوية.
 كما أكد سموه، خالل زيارته أمس جناحي االستدامة 

ومملكة هولندا في «إكسبو دبي»، أن «أفكاراً مستدامة 
واقعاً  غداً  وسنراها  إكسبو،  في  معروضة  اليوم  نراها 
 4900 الجناح  ويغطي  المستقبل»،  مــدن  في  حقيقياً 
لوح شمسي، ويضم 18 شجرة من أشجار الطاقة تولد 

كهرباء تكفي لشحن 900 ألف هاتف متحرك. 
02 و03) (طالع ص 

اإلمارات و«اليونسكو»: 
الشــــــــروع بإعــــــــادة اإلعمــــار

في الموصل الشهر المقبــل

محمد بن زايد خالل استقباله جياني إنفانتينو بحضور هزاع بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير عبداهللا النيادي)محمد بن راشد خالل لقائه رئيس وزراء موزمبيق (وام)

 170
دورة حول المريخ لـ«مسبار 
األمــل» خـــــالل عامــــه األول

19 18 ـ 

في  احترافية  الجيوش  أكثر  أحــد  لديها  «اإلمــــارات 
المنطقة، ومكان آمن للغاية».. شهادة تقدير لقائد القيادة 
المركزية األميركية الفريق أول كينيث ماكنزي في وصف 
فعالية نظامنا الدفاعي وقدراته المميزة في التصدي 

للهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار.   
سجل حافل لكفاءة وجاهزية قواتنا المسلحة، ليس 
في مواجهة التهديدات والتصدي لالعتداءات فحسب، 
بل في أولوياتها اإلنسانية الدفاعية  المشهود لها أيضاً 

في حفظ األمن والسلم الدوليين.
في مواجهة العدوان، أبطال، ورأس حربة الدفاع عن 
السيادة. عين ساهرة، أحبطت في فبراير طائرات من 
دون طيار معادية، ودمرت في يناير صواريخ باليستية 
التي  «الــحــوثــي»  لميليشيات  تابعة  إطــالق  ومنصات 

استهدفت غدراً منشآت مدنية إماراتية.
جيش يشار إليه بالبنان. حامي الوطن وصمام األمان 
واالطمئنان. وأينما حّل، وعلى امتداد وجوده في أي مكان 

في العالم لم يكن إال نصيراً للمظلوم، مغيثاً للمحتاج.
تحت مظلة درعنا الحصين، وحكمة ورؤية القيادة التي 
طورت قواتنا المسلحة، أنموذجاً رائداً بمبادئ أرساها 
األب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب 
اهللا ثــراه»، ورسخها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا، نحن في أمن 
وأمان.. حصن منيع براً وبحراً وجواً في وجه المعتدين 

أياً كانوا.

«تغيير نوعي
في استجابة اإلمارات 
للجــــــرائم المـــــاليــــــــــة»

عبدهللا بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولــــــــــي

نقًال عن «فوربس»

كارلوس دوروساريو: 
اإلمـــــارات نقطـــــة االنطـــــالق 

النموذجية للعــــالم

يتلقى اتصــاًال من الرئيـس الفلبينــي 
منــددًا باالعتــــداء اإلرهـــابي الحـــوثــــي

يطمئن على صحة الرئيس التركي ويهنئ 
رئيس السنغال برئاسة االتحاد األفريقي

يقدم منحة إلى «هارفارد للخاليا الجذعية» 
ويوجه بتقديم مساعدات للصومال

أبوظبي (وام)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته النجاح لبطولة كأس العالم 
لألندية التي تستضيفها دولة اإلمارات، متمنياً التوفيق لكل الفرق المشاركة 
في تحقيق أهدافها في هذه البطولة ولمحبي هذه الرياضة وجمهورها. جاء 
ذلك خالل استقبال سموه، أمس، جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا»، يرافقه معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد 

اإلمارات لكرة القدم. (طالع ص 04 و05)

محمد بن زايد يستقبل دقلو ويؤكد مواصلة 
دعــــــم الســــودان لتحقيـــــق تطلعــــات شعبــــه 

ولي عهد أبوظبـــــــــي
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زار جناحـــي االستدامة وهـــولنــدا 

محمد بن راشد: إكسبــو

دبي رحلة عاملية ممتعـة

دبي )وام(

 زار صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راش��د  بن 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
االستدامة  جناح  اهلل،  رع��اه  دب��ي، 
إكسبو  في  هولندا  مملكة  وجناح 
إط���ار  ف���ي  وذل�����ك  دب�����ي،   2020
األجنحة  تفقد  على  سموه  حرص 
العالمي  ال��ح��دث  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة 
المقام تحت شعار »تواصل العقول 
 192 بمشاركة  المستقبل«  وصنع 
دولة وأهم المؤسسات والمنظمات 
والهيئات الدولية ونخب المبتكرين 
وال��م��ب��دع��ي��ن م��ن م��خ��ت��ل��ف أن��ح��اء 

العالم. 
وقال سموه عبر »تويتر«: »التقيت 
في  موزمبيق  وزراء  رئيس  ال��ي��وم 
دب��ي،   2020 إكسبو  ف��ي  جناحهم 
معهم..  عالقاتنا  تطوير  وناقشنا 
أيضاً  الهولندي  الجناح  زرت  كما 
من  م��ن��ه   %95 ب���ن���اء  ت���م  ال�����ذي 
دبي  إكسبو  تدويرها..  معاد  مواد 
ول��ق��اءات  ممتعة..  عالمية  رح��ل��ة 
دب��ل��وم��اس��ي��ة س��ت��م��ت��د ت��أث��ي��رات��ه��ا 

لسنوات قادمة بإذن اهلل«.
اليوم  زرت  »ك��م��ا  س��م��وه:  وت��اب��ع 
دبي  إكسبو  في  االستدامة  جناح 
شمسي  ل��وح   4900 يغطيه  ال��ذي 
أش��ج��ار  م���ن  18 ش���ج���رة  وي���ض���م 
لشحن  تكفي  كهرباء  تولد  الطاقة 
أفكار  متحرك..  هاتف  ألف   900
معروضة  ال��ي��وم  ن��راه��ا  مستدامة 
واقعاً  غ��داً  وسنراها  إكسبو…  في 

المستقبل«. مدن  في  حقيقياً 
واس��ت��ه��ل س��م��وه ال��ج��ول��ة ب��زي��ارة 

الذي  »تيّرا«،  أو  االستدامة  جناح 
ي��س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ال���ض���رورة 
البيئية  للتأثيرات  للتصدي  الملّحة 
ال��س��ل��ب��ي��ة ل��ب��ع��ض ال��م��م��ارس��ات 
ال��خ��اط��ئ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال��م��وارد 
الطبيعية، بما يوفره الجناح للزوار 
لبناء  تلهمهم  ف��ري��دة  ت��ج��رب��ة  م��ن 
استدامة،  وأك��ث��ر  أفضل  مستقبل 
ال��ج��ن��اح عالقة  ي��س��ت��ع��رض  ح��ي��ث 
حثهم  وكيفية  بالطبيعة،  البشر 
أجل  من  الحياة  نمط  تغيير  على 

البيئة.  على  الحفاظ 
عرضاً  االستدامة  جناح  ويقدم 
من  لها  بما  اإلمارات  دولة  لتجربة 
مكانة كإحدى الدول الرائدة عالمياً 
تنسجم  إذ  االستدامة،  مجال  في 
أجندة االستدامة في إكسبو 2020 
هذا  في  الوطنية  األجندة  مع  دبي 
من  الجناح  يستضيفه  بما  المجال، 
علمية  وعروض  تثقيفية،  فعاليات 

ذات صلة. 
وتم تصميم الجناح بطريقة تبرز 
لفكرة  الداعمة  وأهدافه  مفهومه 
تيّرا  االستدامة، حيث يغطي مظلة 
4,912 لوحاً شمسياً، ويبلغ عرضها 
 18 الجناح  يضم  بينما  متراً،   130
في  تسهم  التي  الطاقة  أشجار  من 
من  الساعة  في  غيغاواط   4 إنتاج 
من  يكفي  ما  أي  البديلة،  الطاقة 
الكهرباء لشحن أكثر من 900 ألف 
يستخدم  ك��م��ا  م��ت��ح��رك..  ه��ات��ف 
بما  مبتكرة،  ري  تقنيات  الجناح 
الرمادية،  المياه  لتدوير  نظام  فيها 
المياه في  بهدف تقليص استهالك 
 75 بنسبة  الخضراء  المساحات 

المائة.  في 

تكامل المياه 
والطاقـــة 

عالقات

محمد بن راشد خالل لقاء رئيس وزراء موزمبيق بحضور حمدان بن محمد )وام(

كما زار صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم جناح 
مملكة هولندا امُلقام يف منطقة 
االستدامة حتت شعار »تكامل 
املياه والطاقة والغذاء«، حيث 

اطلع سموه على ما تقدمه 
مملكة هولندا من حلول لضمان 

تنويع مصادر الطاقة وحتقيق 
املزيد من االكتفاء الذاتي من 

املواد الغذائية وتأمني وفرة املياه 
العذبة للزراعة واالستهالك، 

وذلك من خالل تكامل قطاعات 
املياه والطاقة والغذاء. وميثل 

اجلناح الهولندي وحدة 
بيولوجية متكاملة، حيث 

يعتمد على تقنية تبريد الهواء 
الساخن الذي يستخرج منه 

املاء، وُتستخدم تلك املياه لري 
املزرعة الرأسية التي يضمها 

اجلناح، كما يتم تقدمي تلك املياه 
الصاحلة للشرب لزوار اجلناح 

كجزء من جتربة الزائر، ويصل 
إنتاج اجلناح إلى 2000 لتر من 

املياه يوميًا. 
ومت االعتماد يف بناء اجلناح 
الهولندي بنسبة 95 يف املائة 

على مواد معاد تدويرها، حيث 
يحوي اجلناح ستائر مصنوعة 

من نشا الذرة، وجدرانًا حديدية 
ُمعادًا استخدامها كما سيتم 

استخدامها مستقباًل يف أحد 
املشروعات الكبرى.. وتنتج 
املزرعة الرأسية يف اجلناح 

الكثير من النباتات، مثل 
الريحان والنعناع والهليون، والتي 
ُتستخدم بشكل يومي يف اجلناح.

من جانبه، أكد رئيس وزراء 
جمهورية موزمبيق عمق 

عالقات الصداقة والتعاون 
بني بالده ودولة اإلمارات، 
منوهًا بحرص بالده على 

تطويرها، وأخذها إلى آفاق 
جديدة تسهم ضمن إطارها 

األشمل يف توسيع دائرة 
التعاون العربي األفريقي 

بوجه عام. كما أشاد معالي 
كارلوس دوروساريو بالتنظيم 

عالي املستوى لهذه الدورة 
االستثنائية من معرض 

»إكسبو 2020 دبي« األكبر 
يف تاريخه والتي تقام للمرة 

األولى يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا وجنوب 
آسيا، مؤكدًا أن دبي ودولة 

اإلمارات لديها من القدرات 
واإلمكانيات ما يجعلها نقطة 
االنطالق النموذجية للعالم 
نحو مستقبل مزدهر حافل 

باالبتكار والتقدم ملا فيه خير 
الشعوب كافة. 

لقـــــــاءات دبلوماسيــــــة ستمتــــــد 
تأثيراتهــــــــــا لسنـــــــوات قــادمـــــــــــة 
األفكار المعروضة سنراها واقعًا 
حقيقيـــًا فـــي مــــدن المستقبـــــــــل 

التقى رئيس الوزراء في جناح بالده بـ»إكسبو 2020 دبي«

محمد بن راشد: العالقات بني اإلمارات وموزمبيق عميقة

دبي )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  التقى   
نائب  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد 
مجلس  رئ���ي���س  ال����دول����ة  رئ���ي���س 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، 
ب��ح��ض��ور س��م��و ال��ش��ي��خ ح��م��دان 
مكتوم،  آل  راش��د  ب��ن  محمد  ب��ن 
ك��ارل��وس  معالي  دب��ي،  عهد  ول��ي 
أغوستينو دوروساريو رئيس وزراء 
ف��ي جناح  م��وزم��ب��ي��ق،  ج��م��ه��وري��ة 

بالده في »إكسبو 2020 دبي«. 
العالقات  بعمق  س��م��وه  وأش���اد 
الصديقين  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
في  مستمر  تطور  من  تشهده  وما 
ض���وء ت��ط��اب��ق ال����رؤى، وال��ح��رص 
ال���م���ت���ب���ادل ع���ل���ى ت���وس���ي���ع أط���ر 
القطاعات  شتى  لتشمل  التعاون، 
ال��ح��ي��وي��ة. واس��ت��ع��رض ص��اح��ب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال��وزراء  مجلس 
وزراء  رئ��ي��س  م��ع��ال��ي  م���ع  اهلل، 
ج���م���ه���وري���ة م���وزم���ب���ي���ق، خ���الل 
ال��ل��ق��اء، س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، وخ��ل��ق 
الخبرات  لتبادل  جديدة  مسارات 
التنمية  واألفكار، بما يدعم جهود 

األول��وي��ة،  ذات  القطاعات  ضمن 
وال����م����ج����االت م���ح���ل االه���ت���م���ام 
ال��م��ش��ت��رك، خ��اص��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
بالخير  يعود  وبما  واالستثمارية، 
والشعبين  البلدين  على  والنفع 

الصديقين. 
أحمد  الشيخ  اللقاء سمو  حضر 
هيئة  رئيس  مكتوم  آل  سعيد  بن 
دب���ي ل��ل��ط��ي��ران ال��رئ��ي��س األع��ل��ى 
ل��م��ج��م��وع��ة ط���ي���ران اإلم������ارات، 
محمد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
ريم  ومعالي  مكتوم،  آل  راشد  بن 
بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة 
المدير  ال��دول��ي،  التعاون  لشؤون 
 2020 »إك��س��ب��و  ل��م��ع��رض  ال��ع��ام 
دبي«، ومعالي الشيخ شخبوط بن 
وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
سليم،  بن  أحمد  وسلطان  دول��ة، 
ال��رئ��ي��س  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
دبي  موانئ  لمجموعة  التنفيذي 

العالمية.

استعراض سبل إقامة 
مسارات جديدة لتبادل 

الخبرات واألفكار

 مشاركون في منتدى مونتينجرو لألعمال لـ»االتحاد«: 

اإلمارات أكبر مستثمر من املنطقة يف جمهورية الجبل األسود

مصطفى عبد العظيم)دبي(

وقع اتحاد غرف اإلم��ارات مذكرة 
جمهورية  اقتصاد  غرفة  مع  تفاهم 
بشأن  »مونتنيجرو«،  األس��ود  الجبل 
بين  مشترك  أعمال  مجلس  تأسيس 
بالعالقات  االرتقاء  بهدف  البلدين، 
والتجارية  واالستثمارية  االقتصادية 
بين الجانبين إلى مرحلة جديدة من 

التعاون والنمو.
وزي��ر  مالتوفيتش  ي��اك��وف  ودع���ا 
التنمية االقتصادية لجمهورية الجبل 
بين  األعمال  منتدى  خالل  األس��ود، 
األسود  الجبل  وجمهورية  اإلم��ارات 
اإلم��ارات  غ��رف  اتحاد  نظمه  ال��ذي 
ووزارة  االقتصاد  غرفة  مع  بالتعاون 
األسود  بالجبل  االقتصادية  التنمية 
أم�����س، ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ف���ي دول���ة 
استثماراتهم  تعزيز  إل��ى  اإلم���ارات 
البنية  مجال  في  خاصة  ب��الده،  في 
الطاقة  وقطاعات  والموانئ  التحتية 
وال��س��ي��اح��ة وال���زراع���ة وال��ص��ن��اع��ة، 
تعمل  ح��ك��وم��ت��ه  أن  إل����ى  م��ش��ي��راً 
إنجاح  شأنه  من  ما  كل  توفير  على 
الجبل  في  اإلماراتية  االستثمارات 
األسود، وأن المناخ االستثماري مهيأ 
تسهيالت  تقدم  حكومته  وأن  ج��داً، 
كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين 
الجبل  في  االستثمار  على  األجانب 

األسود.

 وأع����رب ح��م��ي��د ب��ن س��ال��م، عن 
ت��ط��ل��ع غ���رف اإلم������ارات م��ن خ��الل 
تعريف أصحاب  إلى  الملتقيات  هذه 
المناخ  ع��ل��ى  وال��ش��رك��ات  األع��م��ال 
االستثماري والفرص المتاحة بصورة 
تفصيلية في كال البلدين واإلجراءات 
باالستثمار  المتعلقة  والتسهيالت 
الدخول  على  المستثمرين  لتشجيع 
إل���ى األس����واق واالس��ت��ث��م��ار وإق��ام��ة 

المشروعات.
وأك������د اب�����ن س���ال���م دع�����م غ���رف 
اإلمارات، إلقامة مشاريع استثمارية 
التعاون  من  مزيد  أجل  من  مشتركة 
االقتصادي وفتح مجاالت لالستثمار 
في البلدين، ودعا ابن سالم الشركات 
والمؤسسات الصناعية في جمهورية 
الجبل األسود لالستفادة من الفرص 

ال��دول��ة  ف��ي  المتاحة  االس��ت��ث��م��اري��ة 
توفرها  التي  المتعددة  والمميزات 
للشركات األجنبية الراغبة في العمل 

واالستثمار بالدولة.
من جهتها قالت نينا دراتش، رئيسة 
غرفة االقتصاد في الجبل األسود: إن 
دولة اإلمارات من أكثر الدول تنوعاً 
باالستثمارات في الجبل األسود، من 
نوعية  باستثمارات  دخولها  خ��الل 
الطاقة  ف��ي  ح��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات  ف��ي 
عن  وأعربت  والسياحة،  المتجددة 
خالل  الزخم  هذا  لمواصلة  تطلعها 

لمرحلة المقبلة. 
وأوضحت أن قطاع السياحة يمثل 
الحصة األكبر في االقتصاد الوطني 
لبالدها، وأنه جار حالياً العمل على 
وإعطاء  االقتصادي  التنويع  تعزيز 

في  لالستثمارات  وامتيازات  حوافز 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة األخ���رى، 
وأب���رزه���ا ال��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة وال��ع��ل��وم 

المتقدمة.
آل ص��ال��ح  اهلل  ع��ب��د  أش����ار  ك��م��ا 
ت��واص��ل  إل����ى أن دول����ة اإلم�������ارات 
التجاري  وجودها  لتعزيز  مساعيها 
الجديدة  األس��واق  في  واالستثماري 
العالم،  والواعدة في مختلف مناطق 
م��ش��ي��راً إل���ى اه��ت��م��ام ك��ل م��ن دول��ة 
األسود  الجبل  وجمهورية  اإلم��ارات 
بتعزيز التعاون االقتصادي المشترك 
خ���الل ال��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة، وب��ح��ث 
اقتصادية  لجنة  تأسيس  إمكانية 
م��ش��ت��رك��ة ل��ت��س��ه��ي��ل األع����م����ال في 

القطاعات المختلفة.
إن  درات��ش:  نينا  قالت  جهتها  من 
بالتزامن  يقام  الذي  األعمال  منتدى 
باليوم  مونتنيجرو  اح��ت��ف��االت  م��ع 
ال��وط��ن��ي ف��ي إك��س��ب��و، ي��ؤك��د ح��رص 
ب��الده��ا ع��ل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا 
على  ال��ض��وء  تسليط  ف��ي  ال��ح��دث 
يشهدها  ال��ت��ي  الكبيرة  ال��ت��ط��ورات 
اق��ت��ص��اد م��ون��ت��ن��ي��ج��رو وم���ا ي��وف��ره 
م��ن ف���رص اس��ت��ث��م��اري��ة ع��دي��دة في 
فقط  تقتصر  ال  مختلفة  قطاعات 
على السياحة، بل تمتد أيضاً لتشمل 
التحتية  والبنية  وال��زراع��ة  الطاقة 

والتكنولوجيا والصحة.

قالت نبيلة عبدالعزيز ناصر سعيد الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية اجلبل األسود: إن تنظيم 
منتدى األعمال بني البلدين بالتزامن مع االحتفال باليوم الوطني ملونتنيجرو يف إكسبو 2020 دبي، 

يعكس االهتمام الكبير الذي توليه القيادة يف البلدين لتعزيز روابط التعاون يف كافة املجاالت وخاصة 
االقتصادية واالستثمارية.

وأضافت سعادتها أن اقتصاد مونتنيجرو شهد خالل العام 2021 تعافيًا سريعًا من تداعيات جائحة 
كوفيد-19، وسجل قفزة كبيرة يف النمو، الفتة إلى أن املنتدى شهد استعراض العديد من الفرص 

االستثمارية التي تتمتع بها مونتنيجرو يف القطاعات املختلفة.

تعـزيز الـروابـط 

توقيع مذكرة تفاهم 
لتأسيس مجلس أعمال 
مشترك بين اإلمارات 

ومونتنيجرو

     قطاع السياحة يمثل 
الحصة األكبر 

في االقتصاد الوطني

حفل تخريج 
»الخمسين« في 

ساحة الوصل اليوم

دبي )االتحاد(

ب��رع��اي��ة ك��ري��م��ة م���ن ص��اح��ب 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئيس مجلس 
القيادة  )رعاه اهلل(، وبتنظيم من 
العامة لشرطة دبي وتحت مظلّة 
فعاليات  تنطلق  الداخلية،  وزارة 
اليوم،  الخمسين«  »تخريج  حفل 
بإكسبو  الوصل  ساحة  في  وذلك 
2020 دبي في تمام الساعة 6:15 

مساًء.
شعار  التخريج  حفل  ويحمل 
تزامناً  الخمسين«،  تخريج  »حفل 
م���ع اح���ت���ف���ال دول�����ة اإلم������ارات 
العربية المتحدة باليوبيل الذهبي 
وسيتضمن  االت��ح��اد،  لتأسيس 
ومرشحة،  م��رش��ح   702 تخريج 
425 من كلية الشرطة  من بينهم 
مرشحاً   245 منهم  أبوظبي،  في 
و167 جامعياً و13 جامعية، و248 
مرشحاً من أكاديمية شرطة دبي، 
بينهم 185 مرشحاً و63 مرشحة، 
ومرشحاً  خريجاً   29 جانب  إلى 
من أكاديمية العلوم الشرطية في 

الشارقة.
ويُقام حفل التخريج في ساحة 
الوصل في معرض إكسبو 2020 

دبي.

محمد بن راشد يتفقد األجنحة

محمد بن راشد خالل الجولة

محمد بن راشد خالل الجولةمحمد بن راشد خالل الجولة

محمد بن راشد يتفقد األجنحة يرافقه حمدان بن محمد وريم الهاشمي

محمد بن راشد في لقطة جماعية مع طلبة المدارس محمد بن راشد خالل الزيارة يرافقه حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وريم الهاشمي )وام(
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زار جناحـــي االستدامة وهـــولنــدا 

محمد بن راشد: إكسبــو

دبي رحلة عاملية ممتعـة

دبي )وام(

 زار صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راش��د  بن 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
االستدامة  جناح  اهلل،  رع��اه  دب��ي، 
إكسبو  في  هولندا  مملكة  وجناح 
إط���ار  ف���ي  وذل�����ك  دب�����ي،   2020
األجنحة  تفقد  على  سموه  حرص 
العالمي  ال��ح��دث  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة 
المقام تحت شعار »تواصل العقول 
 192 بمشاركة  المستقبل«  وصنع 
دولة وأهم المؤسسات والمنظمات 
والهيئات الدولية ونخب المبتكرين 
وال��م��ب��دع��ي��ن م��ن م��خ��ت��ل��ف أن��ح��اء 

العالم. 
وقال سموه عبر »تويتر«: »التقيت 
في  موزمبيق  وزراء  رئيس  ال��ي��وم 
دب��ي،   2020 إكسبو  ف��ي  جناحهم 
معهم..  عالقاتنا  تطوير  وناقشنا 
أيضاً  الهولندي  الجناح  زرت  كما 
من  م��ن��ه   %95 ب���ن���اء  ت���م  ال�����ذي 
دبي  إكسبو  تدويرها..  معاد  مواد 
ول��ق��اءات  ممتعة..  عالمية  رح��ل��ة 
دب��ل��وم��اس��ي��ة س��ت��م��ت��د ت��أث��ي��رات��ه��ا 

لسنوات قادمة بإذن اهلل«.
اليوم  زرت  »ك��م��ا  س��م��وه:  وت��اب��ع 
دبي  إكسبو  في  االستدامة  جناح 
شمسي  ل��وح   4900 يغطيه  ال��ذي 
أش��ج��ار  م���ن  18 ش���ج���رة  وي���ض���م 
لشحن  تكفي  كهرباء  تولد  الطاقة 
أفكار  متحرك..  هاتف  ألف   900
معروضة  ال��ي��وم  ن��راه��ا  مستدامة 
واقعاً  غ��داً  وسنراها  إكسبو…  في 

المستقبل«. مدن  في  حقيقياً 
واس��ت��ه��ل س��م��وه ال��ج��ول��ة ب��زي��ارة 

الذي  »تيّرا«،  أو  االستدامة  جناح 
ي��س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ال���ض���رورة 
البيئية  للتأثيرات  للتصدي  الملّحة 
ال��س��ل��ب��ي��ة ل��ب��ع��ض ال��م��م��ارس��ات 
ال��خ��اط��ئ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال��م��وارد 
الطبيعية، بما يوفره الجناح للزوار 
لبناء  تلهمهم  ف��ري��دة  ت��ج��رب��ة  م��ن 
استدامة،  وأك��ث��ر  أفضل  مستقبل 
ال��ج��ن��اح عالقة  ي��س��ت��ع��رض  ح��ي��ث 
حثهم  وكيفية  بالطبيعة،  البشر 
أجل  من  الحياة  نمط  تغيير  على 

البيئة.  على  الحفاظ 
عرضاً  االستدامة  جناح  ويقدم 
من  لها  بما  اإلمارات  دولة  لتجربة 
مكانة كإحدى الدول الرائدة عالمياً 
تنسجم  إذ  االستدامة،  مجال  في 
أجندة االستدامة في إكسبو 2020 
هذا  في  الوطنية  األجندة  مع  دبي 
من  الجناح  يستضيفه  بما  المجال، 
علمية  وعروض  تثقيفية،  فعاليات 

ذات صلة. 
وتم تصميم الجناح بطريقة تبرز 
لفكرة  الداعمة  وأهدافه  مفهومه 
تيّرا  االستدامة، حيث يغطي مظلة 
4,912 لوحاً شمسياً، ويبلغ عرضها 
 18 الجناح  يضم  بينما  متراً،   130
في  تسهم  التي  الطاقة  أشجار  من 
من  الساعة  في  غيغاواط   4 إنتاج 
من  يكفي  ما  أي  البديلة،  الطاقة 
الكهرباء لشحن أكثر من 900 ألف 
يستخدم  ك��م��ا  م��ت��ح��رك..  ه��ات��ف 
بما  مبتكرة،  ري  تقنيات  الجناح 
الرمادية،  المياه  لتدوير  نظام  فيها 
المياه في  بهدف تقليص استهالك 
 75 بنسبة  الخضراء  المساحات 

المائة.  في 

تكامل المياه 
والطاقـــة 

عالقات

محمد بن راشد خالل لقاء رئيس وزراء موزمبيق بحضور حمدان بن محمد )وام(

كما زار صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم جناح 
مملكة هولندا امُلقام يف منطقة 
االستدامة حتت شعار »تكامل 
املياه والطاقة والغذاء«، حيث 

اطلع سموه على ما تقدمه 
مملكة هولندا من حلول لضمان 

تنويع مصادر الطاقة وحتقيق 
املزيد من االكتفاء الذاتي من 

املواد الغذائية وتأمني وفرة املياه 
العذبة للزراعة واالستهالك، 

وذلك من خالل تكامل قطاعات 
املياه والطاقة والغذاء. وميثل 

اجلناح الهولندي وحدة 
بيولوجية متكاملة، حيث 

يعتمد على تقنية تبريد الهواء 
الساخن الذي يستخرج منه 

املاء، وُتستخدم تلك املياه لري 
املزرعة الرأسية التي يضمها 

اجلناح، كما يتم تقدمي تلك املياه 
الصاحلة للشرب لزوار اجلناح 

كجزء من جتربة الزائر، ويصل 
إنتاج اجلناح إلى 2000 لتر من 

املياه يوميًا. 
ومت االعتماد يف بناء اجلناح 
الهولندي بنسبة 95 يف املائة 

على مواد معاد تدويرها، حيث 
يحوي اجلناح ستائر مصنوعة 

من نشا الذرة، وجدرانًا حديدية 
ُمعادًا استخدامها كما سيتم 

استخدامها مستقباًل يف أحد 
املشروعات الكبرى.. وتنتج 
املزرعة الرأسية يف اجلناح 

الكثير من النباتات، مثل 
الريحان والنعناع والهليون، والتي 
ُتستخدم بشكل يومي يف اجلناح.

من جانبه، أكد رئيس وزراء 
جمهورية موزمبيق عمق 

عالقات الصداقة والتعاون 
بني بالده ودولة اإلمارات، 
منوهًا بحرص بالده على 

تطويرها، وأخذها إلى آفاق 
جديدة تسهم ضمن إطارها 

األشمل يف توسيع دائرة 
التعاون العربي األفريقي 

بوجه عام. كما أشاد معالي 
كارلوس دوروساريو بالتنظيم 

عالي املستوى لهذه الدورة 
االستثنائية من معرض 

»إكسبو 2020 دبي« األكبر 
يف تاريخه والتي تقام للمرة 

األولى يف منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا وجنوب 
آسيا، مؤكدًا أن دبي ودولة 

اإلمارات لديها من القدرات 
واإلمكانيات ما يجعلها نقطة 
االنطالق النموذجية للعالم 
نحو مستقبل مزدهر حافل 

باالبتكار والتقدم ملا فيه خير 
الشعوب كافة. 

لقـــــــاءات دبلوماسيــــــة ستمتــــــد 
تأثيراتهــــــــــا لسنـــــــوات قــادمـــــــــــة 
األفكار المعروضة سنراها واقعًا 
حقيقيـــًا فـــي مــــدن المستقبـــــــــل 

التقى رئيس الوزراء في جناح بالده بـ»إكسبو 2020 دبي«

محمد بن راشد: العالقات بني اإلمارات وموزمبيق عميقة

دبي )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  التقى   
نائب  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد 
مجلس  رئ���ي���س  ال����دول����ة  رئ���ي���س 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، 
ب��ح��ض��ور س��م��و ال��ش��ي��خ ح��م��دان 
مكتوم،  آل  راش��د  ب��ن  محمد  ب��ن 
ك��ارل��وس  معالي  دب��ي،  عهد  ول��ي 
أغوستينو دوروساريو رئيس وزراء 
ف��ي جناح  م��وزم��ب��ي��ق،  ج��م��ه��وري��ة 

بالده في »إكسبو 2020 دبي«. 
العالقات  بعمق  س��م��وه  وأش���اد 
الصديقين  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
في  مستمر  تطور  من  تشهده  وما 
ض���وء ت��ط��اب��ق ال����رؤى، وال��ح��رص 
ال���م���ت���ب���ادل ع���ل���ى ت���وس���ي���ع أط���ر 
القطاعات  شتى  لتشمل  التعاون، 
ال��ح��ي��وي��ة. واس��ت��ع��رض ص��اح��ب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال��وزراء  مجلس 
وزراء  رئ��ي��س  م��ع��ال��ي  م���ع  اهلل، 
ج���م���ه���وري���ة م���وزم���ب���ي���ق، خ���الل 
ال��ل��ق��اء، س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، وخ��ل��ق 
الخبرات  لتبادل  جديدة  مسارات 
التنمية  واألفكار، بما يدعم جهود 

األول��وي��ة،  ذات  القطاعات  ضمن 
وال����م����ج����االت م���ح���ل االه���ت���م���ام 
ال��م��ش��ت��رك، خ��اص��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
بالخير  يعود  وبما  واالستثمارية، 
والشعبين  البلدين  على  والنفع 

الصديقين. 
أحمد  الشيخ  اللقاء سمو  حضر 
هيئة  رئيس  مكتوم  آل  سعيد  بن 
دب���ي ل��ل��ط��ي��ران ال��رئ��ي��س األع��ل��ى 
ل��م��ج��م��وع��ة ط���ي���ران اإلم������ارات، 
محمد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
ريم  ومعالي  مكتوم،  آل  راشد  بن 
بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة 
المدير  ال��دول��ي،  التعاون  لشؤون 
 2020 »إك��س��ب��و  ل��م��ع��رض  ال��ع��ام 
دبي«، ومعالي الشيخ شخبوط بن 
وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
سليم،  بن  أحمد  وسلطان  دول��ة، 
ال��رئ��ي��س  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
دبي  موانئ  لمجموعة  التنفيذي 

العالمية.

استعراض سبل إقامة 
مسارات جديدة لتبادل 

الخبرات واألفكار

 مشاركون في منتدى مونتينجرو لألعمال لـ»االتحاد«: 

اإلمارات أكبر مستثمر من املنطقة يف جمهورية الجبل األسود

مصطفى عبد العظيم)دبي(

وقع اتحاد غرف اإلم��ارات مذكرة 
جمهورية  اقتصاد  غرفة  مع  تفاهم 
بشأن  »مونتنيجرو«،  األس��ود  الجبل 
بين  مشترك  أعمال  مجلس  تأسيس 
بالعالقات  االرتقاء  بهدف  البلدين، 
والتجارية  واالستثمارية  االقتصادية 
بين الجانبين إلى مرحلة جديدة من 

التعاون والنمو.
وزي��ر  مالتوفيتش  ي��اك��وف  ودع���ا 
التنمية االقتصادية لجمهورية الجبل 
بين  األعمال  منتدى  خالل  األس��ود، 
األسود  الجبل  وجمهورية  اإلم��ارات 
اإلم��ارات  غ��رف  اتحاد  نظمه  ال��ذي 
ووزارة  االقتصاد  غرفة  مع  بالتعاون 
األسود  بالجبل  االقتصادية  التنمية 
أم�����س، ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ف���ي دول���ة 
استثماراتهم  تعزيز  إل��ى  اإلم���ارات 
البنية  مجال  في  خاصة  ب��الده،  في 
الطاقة  وقطاعات  والموانئ  التحتية 
وال��س��ي��اح��ة وال���زراع���ة وال��ص��ن��اع��ة، 
تعمل  ح��ك��وم��ت��ه  أن  إل����ى  م��ش��ي��راً 
إنجاح  شأنه  من  ما  كل  توفير  على 
الجبل  في  اإلماراتية  االستثمارات 
األسود، وأن المناخ االستثماري مهيأ 
تسهيالت  تقدم  حكومته  وأن  ج��داً، 
كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين 
الجبل  في  االستثمار  على  األجانب 

األسود.

 وأع����رب ح��م��ي��د ب��ن س��ال��م، عن 
ت��ط��ل��ع غ���رف اإلم������ارات م��ن خ��الل 
تعريف أصحاب  إلى  الملتقيات  هذه 
المناخ  ع��ل��ى  وال��ش��رك��ات  األع��م��ال 
االستثماري والفرص المتاحة بصورة 
تفصيلية في كال البلدين واإلجراءات 
باالستثمار  المتعلقة  والتسهيالت 
الدخول  على  المستثمرين  لتشجيع 
إل���ى األس����واق واالس��ت��ث��م��ار وإق��ام��ة 

المشروعات.
وأك������د اب�����ن س���ال���م دع�����م غ���رف 
اإلمارات، إلقامة مشاريع استثمارية 
التعاون  من  مزيد  أجل  من  مشتركة 
االقتصادي وفتح مجاالت لالستثمار 
في البلدين، ودعا ابن سالم الشركات 
والمؤسسات الصناعية في جمهورية 
الجبل األسود لالستفادة من الفرص 

ال��دول��ة  ف��ي  المتاحة  االس��ت��ث��م��اري��ة 
توفرها  التي  المتعددة  والمميزات 
للشركات األجنبية الراغبة في العمل 

واالستثمار بالدولة.
من جهتها قالت نينا دراتش، رئيسة 
غرفة االقتصاد في الجبل األسود: إن 
دولة اإلمارات من أكثر الدول تنوعاً 
باالستثمارات في الجبل األسود، من 
نوعية  باستثمارات  دخولها  خ��الل 
الطاقة  ف��ي  ح��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات  ف��ي 
عن  وأعربت  والسياحة،  المتجددة 
خالل  الزخم  هذا  لمواصلة  تطلعها 

لمرحلة المقبلة. 
وأوضحت أن قطاع السياحة يمثل 
الحصة األكبر في االقتصاد الوطني 
العمل على  لبالدها، وأنه جار حالياً 
وإعطاء  االقتصادي  التنويع  تعزيز 

في  لالستثمارات  وامتيازات  حوافز 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة األخ���رى، 
وأب���رزه���ا ال��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة وال��ع��ل��وم 

المتقدمة.
آل ص��ال��ح  اهلل  ع��ب��د  أش����ار  ك��م��ا 
ت��واص��ل  إل����ى أن دول����ة اإلم�������ارات 
التجاري  وجودها  لتعزيز  مساعيها 
الجديدة  األس��واق  في  واالستثماري 
العالم،  والواعدة في مختلف مناطق 
م��ش��ي��راً إل���ى اه��ت��م��ام ك��ل م��ن دول��ة 
األسود  الجبل  وجمهورية  اإلم��ارات 
بتعزيز التعاون االقتصادي المشترك 
خ���الل ال��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة، وب��ح��ث 
اقتصادية  لجنة  تأسيس  إمكانية 
م��ش��ت��رك��ة ل��ت��س��ه��ي��ل األع����م����ال في 

القطاعات المختلفة.
إن  درات��ش:  نينا  قالت  جهتها  من 
بالتزامن  يقام  الذي  األعمال  منتدى 
باليوم  مونتنيجرو  اح��ت��ف��االت  م��ع 
ال��وط��ن��ي ف��ي إك��س��ب��و، ي��ؤك��د ح��رص 
ب��الده��ا ع��ل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا 
على  ال��ض��وء  تسليط  ف��ي  ال��ح��دث 
يشهدها  ال��ت��ي  الكبيرة  ال��ت��ط��ورات 
اق��ت��ص��اد م��ون��ت��ن��ي��ج��رو وم���ا ي��وف��ره 
م��ن ف���رص اس��ت��ث��م��اري��ة ع��دي��دة في 
فقط  تقتصر  ال  مختلفة  قطاعات 
على السياحة، بل تمتد أيضاً لتشمل 
التحتية  والبنية  وال��زراع��ة  الطاقة 

والتكنولوجيا والصحة.

قالت نبيلة عبدالعزيز ناصر سعيد الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية اجلبل األسود: إن تنظيم 
منتدى األعمال بني البلدين بالتزامن مع االحتفال باليوم الوطني ملونتنيجرو يف إكسبو 2020 دبي، 

يعكس االهتمام الكبير الذي توليه القيادة يف البلدين لتعزيز روابط التعاون يف كافة املجاالت وخاصة 
االقتصادية واالستثمارية.

وأضافت سعادتها أن اقتصاد مونتنيجرو شهد خالل العام 2021 تعافيًا سريعًا من تداعيات جائحة 
كوفيد-19، وسجل قفزة كبيرة يف النمو، الفتة إلى أن املنتدى شهد استعراض العديد من الفرص 

االستثمارية التي تتمتع بها مونتنيجرو يف القطاعات املختلفة.

تعـزيز الـروابـط 

توقيع مذكرة تفاهم 
لتأسيس مجلس أعمال 
مشترك بين اإلمارات 

ومونتنيجرو

     قطاع السياحة يمثل 
الحصة األكبر 

في االقتصاد الوطني

حفل تخريج 
»الخمسين« في 

ساحة الوصل اليوم

دبي )االتحاد(

ب��رع��اي��ة ك��ري��م��ة م���ن ص��اح��ب 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئيس مجلس 
القيادة  )رعاه اهلل(، وبتنظيم من 
العامة لشرطة دبي وتحت مظلّة 
فعاليات  تنطلق  الداخلية،  وزارة 
اليوم،  الخمسين«  »تخريج  حفل 
بإكسبو  الوصل  ساحة  في  وذلك 
2020 دبي في تمام الساعة 6:15 

مساًء.
شعار  التخريج  حفل  ويحمل 
تزامناً  الخمسين«،  تخريج  »حفل 
م���ع اح���ت���ف���ال دول�����ة اإلم������ارات 
العربية المتحدة باليوبيل الذهبي 
وسيتضمن  االت��ح��اد،  لتأسيس 
ومرشحة،  م��رش��ح   702 تخريج 
425 من كلية الشرطة  من بينهم 
مرشحاً   245 منهم  أبوظبي،  في 
و167 جامعياً و13 جامعية، و248 
مرشحاً من أكاديمية شرطة دبي، 
بينهم 185 مرشحاً و63 مرشحة، 
ومرشحاً  خريجاً   29 جانب  إلى 
من أكاديمية العلوم الشرطية في 

الشارقة.
ويُقام حفل التخريج في ساحة 
الوصل في معرض إكسبو 2020 

دبي.

محمد بن راشد يتفقد األجنحة

محمد بن راشد خالل الجولة

محمد بن راشد خالل الجولةمحمد بن راشد خالل الجولة

محمد بن راشد يتفقد األجنحة يرافقه حمدان بن محمد وريم الهاشمي

محمد بن راشد في لقطة جماعية مع طلبة المدارس محمد بن راشد خالل الزيارة يرافقه حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وريم الهاشمي )وام(
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منصور بن زايد في حديث مع عبداهلل بن زايد

محمد بن زايد مستقباًل جياني إنفانتينو بحضور هزاع بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد

ذياب بن محمد بن زايد وزايد بن ذياب بن محمد محمد بن زايد في حديث مع جياني إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم 

منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد خالل استقبال جياني إنفانتينو محمد بن زايد مستقباًل سلمان بن إبراهيم بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد

هزاع بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد خالل استقبال سلمان بن إبراهيم حمدان بن زايد وهزاع بن زايد وسيف بن زايد 

محمد بن زايد في حديث مع جياني إنفانتينو

خالل استقباله رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم

تمنيـاتنــا بنجــاح بطـــولة »كــأس

العالـــم لألنــــديــــة« يف اإلمـــارات 

محمد بن زايد: 

أبوظبي )وام(

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  استقبل صاحب 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
رئيس  إنفانتينو  جياني  البحر،  قصر  مجلس  في   - أمس 
الشيخ  معالي  يرافقه  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة  سلمان بن 
اتحاد  رئ��ي��س  النعيمي  حميد  ب��ن  راش��د  والشيخ  ال��ق��دم، 

اإلمارات لكرة القدم. 
ورحب سموه بالضيوف، وتبادل معهم األحاديث حول عدد 
تمنياته  عن  معرباً  الرياضية،  والموضوعات  القضايا  من 
دولة  تستضيفها  التي  لألندية  العالم  كأس  لبطولة  النجاح 
تحقيق  في  المشاركة  الفرق  لكل  التوفيق  متمنياً  اإلم��ارات، 
أهدافها في هذه البطولة ولمحبي هذه الرياضة وجمهورها. 
من جانبهما، أعرب رئيسا االتحادين الدولي واآلسيوي لكرة 
القدم عن شكرهما وتقديرهما الستضافة دولة اإلمارات كأس 
العواصم  تُعد من أهم  أن اإلمارات  العالم لألندية، مؤكدين 
استضافة  في  وتميزها  نجاحها  بعد  العالم  في  الرياضية 
إمكانيات  من  تملكه  لما  والبطوالت  األح��داث  من  العديد 
تنظيمية وخبرات واسعة في إدارة األحداث العالمية، بجانب 

بنى تحتية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية. 
حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، 
وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ  سمو  والفريق 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد 
الرئاسة،  وزير شؤون  ال��وزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل 
وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبداهلل 
وسمو  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن 
الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

زايد العليا ألصحاب الهمم.

محمد بن زايد في حديث مع سعيد بن زايدمحمد بن زايد وحمدان بن زايد خالل االستقبال

رئيسا االتحادين الدولي واآلسيوي:
اإلمارات من أهم العواصم الرياضية في العالم

محمد بن زايد خالل استقبال جياني إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم بحضور سعيد بن زايد وراشد النعيمي )تصوير عبداهلل النيادي، حمد الكعبي( 
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منصور بن زايد في حديث مع عبداهلل بن زايد

محمد بن زايد مستقباًل جياني إنفانتينو بحضور هزاع بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد

ذياب بن محمد بن زايد وزايد بن ذياب بن محمد محمد بن زايد في حديث مع جياني إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم 

منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد خالل استقبال جياني إنفانتينو محمد بن زايد مستقباًل سلمان بن إبراهيم بحضور منصور بن زايد وعبداهلل بن زايد

هزاع بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد خالل استقبال سلمان بن إبراهيم حمدان بن زايد وهزاع بن زايد وسيف بن زايد 

محمد بن زايد في حديث مع جياني إنفانتينو

خالل استقباله رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم

تمنيـاتنــا بنجــاح بطـــولة »كــأس

العالـــم لألنــــديــــة« يف اإلمـــارات 

محمد بن زايد: 

أبوظبي )وام(

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  استقبل صاحب 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
رئيس  إنفانتينو  جياني  البحر،  قصر  مجلس  في   - أمس 
الشيخ  معالي  يرافقه  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة  سلمان بن 
اتحاد  رئ��ي��س  النعيمي  حميد  ب��ن  راش��د  والشيخ  ال��ق��دم، 

اإلمارات لكرة القدم. 
ورحب سموه بالضيوف، وتبادل معهم األحاديث حول عدد 
تمنياته  عن  معرباً  الرياضية،  والموضوعات  القضايا  من 
دولة  تستضيفها  التي  لألندية  العالم  كأس  لبطولة  النجاح 
تحقيق  في  المشاركة  الفرق  لكل  التوفيق  متمنياً  اإلم��ارات، 
أهدافها في هذه البطولة ولمحبي هذه الرياضة وجمهورها. 
من جانبهما، أعرب رئيسا االتحادين الدولي واآلسيوي لكرة 
القدم عن شكرهما وتقديرهما الستضافة دولة اإلمارات كأس 
العواصم  تُعد من أهم  أن اإلمارات  العالم لألندية، مؤكدين 
استضافة  في  وتميزها  نجاحها  بعد  العالم  في  الرياضية 
إمكانيات  من  تملكه  لما  والبطوالت  األح��داث  من  العديد 
تنظيمية وخبرات واسعة في إدارة األحداث العالمية، بجانب 

بنى تحتية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية. 
حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، 
وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  سيف  الشيخ  سمو  والفريق 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد 
الرئاسة،  وزير شؤون  ال��وزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل 
وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبداهلل 
وسمو  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن 
الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

زايد العليا ألصحاب الهمم.

محمد بن زايد في حديث مع سعيد بن زايدمحمد بن زايد وحمدان بن زايد خالل االستقبال

رئيسا االتحادين الدولي واآلسيوي:
اإلمارات من أهم العواصم الرياضية في العالم

محمد بن زايد خالل استقبال جياني إنفانتينو وسلمان بن إبراهيم بحضور سعيد بن زايد وراشد النعيمي )تصوير عبداهلل النيادي، حمد الكعبي( 



أبوظبي )وام(

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
محمد  أول  الفريق  أم��س،  المسلحة،  للقوات 
في  السيادة  رئيس مجلس  نائب  دقلو  حمدان 

جمهورية السودان الشقيق. 
في  جرى  الذي  اللقاء  خالل  سموه،  ورحب 
السيادة،  مجلس  رئيس  بنائب  البحر،  قصر 
اإلم��ارات..  دول��ة  إلى  زي��ارة موفقة  له  متمنياً 
الفريق  تحيات  سموه  إلى  الضيف  نقل  فيما 
مجلس  رئ��ي��س  ال��ب��ره��ان  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  أول 
موفور  لسموه  وتمنياته  السودان،  في  السيادة 
الصحة والسعادة ولدولة اإلمارات دوام األمن 

واالزدهار. 
دقلو،  محمد  أول  وال��ف��ري��ق  س��م��وه  وب��ح��ث 
ال��ع��الق��ات األخ���وي���ة، وس��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
مختلف  في  الشقيقين  البلدين  بين  المشترك 
التي تخدم مصالحهما المشتركة..  المجاالت 
من  ع���دٍد  ب��ش��أن  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادال  كما 

القضايا والملفات محل االهتمام المشترك. 
سموه  السيادة  مجلس  رئيس  نائب  وأطلع 
على آخر المستجدات في الساحة السودانية، 
الهجوم  واستنكارها  ب��الده  إدان���ة  ج��دد  كما 
اإلره���اب���ي ال��ح��وث��ي ال���ذي ت��ع��رض��ت ل��ه دول��ة 
اإلمارات مؤخراً والذي يتنافى مع كل القوانين 

السودان  تضامن  مؤكداً  الدولية،  واألع��راف 
ووقوفها إلى جانب اإلمارات في مواجهة كل ما 

يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها. 
من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان التزام دولة اإلمارات بمواصلة 
تطلعات شعبه  لتحقيق  الشقيق  السودان  دعم 
واالزده��ار.  والتنمية  واالستقرار  السالم  إلى 
لموقف  وتقديره  شكره  عن  سموه  أعرب  كما 
دولة  الشقيق وتضامنه مع  السودان  جمهورية 
اإلمارات تجاه الهجوم اإلرهابي الحوثي الذي 
تعرضت له، متمنياً لهذا البلد وشعبه الشقيق 
االستقرار واألمان والمضي نحو طرق التنمية 
الشعب  إليه  يطمح  ما  كل  وتحقيق  االزده��ار، 

السوداني الشقيق.

حمدان بن زايد في حديث مع  محمد حمدان دقلو

منصور بن زايد خالل االستقبال

محمد بن زايد مستقباًل محمد حمدان دقلو بحضور خالد بن محمد بن زايد وذياب بن محمد بن زايد

حمدان بن زايد وهزاع بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وحمدان بن منصور بن زايد 

حمدان بن محمد بن زايد وشخبوط بن نهيان 
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خالل استقبال نائب رئيس مجلس السيادة

محمد بن زايد: ملتزمون بدعم السودان

نشكـــر ونقـــدر مـوقـــف الســـودان وتضـامنـــه مـــع اإلمـــارات تجـــاه الهجـــوم اإلرهابـــي الحوثــــي

تمنياتي للسودان وشعبه الشقيق االستقرار واألمـان والمضـي نحـو طـرق التنميـة االزدهـار  

الهجوم اإلرهابي الحوثي 
يتنافى مع كل القوانين 

واألعراف الدولية

محمد حمدان دقلو

 الحضور

الشيخ  سمو  اللقاء،  حضر 
حمدان بن زايد آل نهيان 

ممثل احلاكم يف منطقة 
الشيخ هزاع  الظفرة، وسمو 

بن زايد آل نهيان نائب 
التنفيذي  املجلس  رئيس 

أبوظبي، وسمو  إلمارة 
الشيخ سعيد بن زايد 
آل نهيان ممثل حاكم 

سمو  والفريق  أبوظبي، 
الشيخ سيف بن زايد آل 

مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
الداخلية،  وزير  الوزراء 

منصور  الشيخ  وسمو 
بن زايد آل نهيان نائب 

الوزراء  رئيس مجلس 
الرئاسة،  وزير شؤن 

وسمو الشيخ ذياب بن 
زايد آل نهيان، وسمو 

الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان وزير اخلارجية 
وسمو  الدولي،  والتعاون 

الشيخ خالد بن زايد 
آل نهيان رئيس مجلس 

العليا  إدارة مؤسسة زايد 
الهمم. ألصحاب 

الجانبــــان
بحثـا العالقـات األخويـة 
وسبـــل تعـزيـــز التعــاون 
المشتـرك بيـن البلديــن

تبــــــادال وجهـــــــات النظـــــــر 
حـــول القضايــا والملفات 
ذات االهتمام المشترك

محمد بن زايد في حديث مع  محمد حمدان دقلو )تصوير: حمد الكعبي وعبداهلل النيادي(



بحثا عالقات البلدين وعددًا من القضايا 
محل االهتمام المشترك

أبوظبي )وام(

محمد  الشيخ  السمو  ص��اح��ب  تلقى 
أبوظبي  عهد  ول��ي  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
أمس، اتصاالً هاتفياً من فخامة رودريغو 
دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين.. أعرب 
خالله عن إدانة بالده واستنكارها للهجوم 

اإلرهابي الذي تعرضت له دولة اإلمارات 
من قبل الميليشيات الحوثية اإلرهابية. 

وأكد الرئيس الفلبيني، خالل االتصال، 
أن هذه االعتداءات اإلجرامية تتنافى مع 
جميع األعراف والقوانين الدولية، مؤكداً 
تضامن بالده ودعمها دولة اإلمارات في 
أراضيها،  وسالمة  أمنها  على  الحفاظ 
معرباً عن تمنياته دوام األمن واالستقرار 

واالزدهار لإلمارات وشعبها. كما أعرب 
قدمته  الذي  للدعم  وتقديره  شكره  عن 
إلى  المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول���ة 
لتعزيز  ب��الده  في  الصحية  المؤسسات 
جائحة  مواجهة  في  وجهودها  قدراتها 
تعزيز  على  ح��رص��ه  م��ؤك��داً  »ك���ورون���ا«، 
في  اإلمارات  ودولة  الفلبين  بين  التعاون 

مختلف القطاعات. 

الفلبيني  وال��رئ��ي��س  س��م��وه  وب��ح��ث 
القضايا  م��ن  وع���دداً  البلدين  ع��الق��ات 
جانبه،  م��ن  المشترك.  االهتمام  محل 
بن  محمد  الشيخ  السمو  أعرب صاحب 
زايد آل نهيان عن شكره لمبادرة الرئيس 
الفلبيني وما أبداه من مشاعر تعبر عن 
تضامن بالده مع دولة اإلمارات، متمنياً 

لبلده وشعبه كل الخير.

أبوظبي )وام(

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أج��رى 
أبوظبي  عهد  ول��ي  نهيان،  آل  زاي��د  ب��ن 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
ماكي  فخامة  مع  هاتفياً  اتصاالً  أم��س، 
سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، 
الدورية  الرئاسة  بالده  بتسلم  فيه  هنأه 
النجاح  له  متمنياً  األفريقي..  لالتحاد 
المشترك  األف��ري��ق��ي  العمل  ق��ي��ادة  ف��ي 
مصلحة  فيه  لما  المقبلة،  الفترة  خالل 
ال���ش���ع���وب األف���ري���ق���ي���ة ف����ي ال��ت��ن��م��ي��ة 
واالستقرار والرخاء. وأكد سموه، خالل 

االت��ص��ال، ح��رص دول���ة اإلم����ارات على 
األفريقية،  ال��ق��ارة  مع  عالقاتها  تعزيز 
خ��اص��ة ع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ات ال��ت��ي تخدم 

وعبر  الجانبين،  على  واالزده��ار  التنمية 
في  التطور  من  المزيد  إل��ى  تطلعه  عن 
العالقات اإلماراتية - األفريقية في ظل 

الرئاسة السنغالية لالتحاد األفريقي. 
كما تناول االتصال الهاتفي استعراض 
العالقات الثنائية وسبل دفعها إلى األمام 

في مختلف المجاالت، إضافة إلى عدٍد 
محل  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من 
رئيس  سموه  وهنأ  المشترك.  االهتمام 
لكرة  السنغالي  الفريق  بفوز  السنغال 

القدم بكأس األمم األفريقية. 
سال،  ماكي  فخامة  عبر  جانبه،  من 
الصديقة، عن  السنغال  رئيس جمهورية 
محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  ش��ك��ره 
ون��وه  تهنئته،  على  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن 
ب��الده  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الوثيقة  بالعالقات 
تقديره  عن  عبر  كما  اإلم���ارات.  بدولة 
للدور اإلماراتي التنموي واإلنساني داخل 

القارة األفريقية.

محمــد بــن زايــد
يتلقى اتصااًل هاتفيًا من رئيس الفلبني

ولي عهد أبوظبي: حريصون على تعزيز عالقاتنا مع القارة األفريقية

 رودريغو دوتيرتي أعــرب عــن إدانــة بــالده واستنكارهــا للهجــوم 
الذي تعرضت له اإلمارات من قبل الميليشيات الحوثية اإلرهابية 

عمار النعيمي يستقبل سفيرة أستراليا

عجمان )وام(

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد 
النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان 
الحاكم، أمس، هايدي فينامور سفيرة 
التي  الدولة  لدى  أستراليا  كومنولث 
ورح��ب  س��م��وه.  على  للسالم  قدمت 
بالسفيرة  عجمان  عهد  ول��ي  سمو 
األسترالية.. متمنياً لها طيب اإلقامة 
أداء  في  والسداد  والنجاح  والتوفيق 
بما  اإلم��ارات،  دولة  مهام عملها في 
القائمة  العالقات  توطيد  في  يسهم 
وتعزيز  ال��ص��دي��ق��ي��ن،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن 
أواصر التعاون المشترك في مختلف 
تبادل  اللقاء  خ��الل  ج��رى  الصعد. 
التي  المتينة  العالقة  األحاديث حول 
تربط اإلمارات وأستراليا في العديد 

من المجاالت. 
وأع���رب���ت س��ف��ي��رة أس��ت��رال��ي��ا عن 
س��ع��ادت��ه��ا ب��ل��ق��اء س��م��و ول����ي عهد 
العالقات  بعمق  مشيدًة  ع��ج��م��ان.. 
اإلمارات وبالدها،  دولة  بين  الثنائية 

عامة  اإلم����ارات  دول���ة  تشهده  وب��م��ا 
وعجمان خاصة من نهضة حضارية 
حضر  ك��اف��ة.  الميادين  ف��ي  شاملة 
ال��ل��ق��اء ال��ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن ماجد 

ش��ؤون  مكتب  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي 
النعيمي  محمد  ويوسف  المواطنين، 
والضيافة،  التشريفات  ع��ام  مدير 

وعدد من كبار المسؤولين.

»إيدج« تكشف عن أنظمة 

غير مأهولة مصنعة باإلمارات

أبوظبي )االتحاد(

الثانية  للمرة  »إي��دج«   تشارك 
األنظمة  وم��ؤت��م��ر  م��ع��رض  ف��ي 
 ،)2022 )يومكس  المأهولة  غير 
االستراتيجي  الشريك  بوصفها 
الرسمي للحدث، وأكبر مجموعة 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ت��ق��دم��ة في 
المنطقة للدفاع ومجاالت أخرى، 
وأحد أكبر 25 مورداً عسكرياً في 

العالم.
وستعرض »إيدج« أكثر من 20 
حاًل ومنتجاً مبتكراً في مجاالت 
الخدمات واألنظمة غير المأهولة 
خالل  بدقة،  الموجهة  واألنظمة 
الدورة الخامسة من الحدث الذي 
يستمر من 21 إلى 23 فبراير في 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض 

)أدنيك(.
الرئيس  المال،  منصور  وق��ال 
المنتدب  وال��ع��ض��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��م��ج��م��وع��ة »إي��������دج«: »ت��ش��م��ل 
في  الرئيسية  أعمالنا  أول��وي��ات 
)إي��دج( التركيز على قدراتنا في 
القيادة  ذات��ي��ة  األن��ظ��م��ة  م��ج��ال 
ب��غ��رض ت��ع��زي��ز ق����درات ال��دف��اع 
والتصدير  واإلقليمي،  الوطني 
ونبحث  ال��رئ��ي��س��ة.  ل���أس���واق 
إضافية  مجاالت  عن  باستمرار 
يمكننا فيها استثمار إمكاناتنا في 
ينعكس  وه��ذا  والتطوير،  البحث 
المزيد  تقديم  على  قدرتنا  في 
دون  من  الطائرات  من  والمزيد 
طيار والذخائر الذكية واألنظمة 
األخرى غير المأهولة إلى السوق 

بسرعة«.

عمار النعيمي مستقباًل سفيرة أستراليا )وام(

هنأ رئيس السنغال هاتفيًا برئاسة االتحاد األفريقي

الجانبـــان استعرضـــا العالقــــات الثنائيــــة وسبـــل دفعهـــا إلـــى األمــــام فـــي مختلـــف المجــــــاالت

ولي عهد أبوظبي:

نتطلع إلى المزيد من 
التطور في العالقات 
اإلماراتية - األفريقية

ماكي سال:

نقدر الدور اإلماراتي 
التنموي واإلنساني 

داخل قارتنا

علي النعيمي يلتقي رئيس الكنيست اإلسرائيلي

تل أبيب )وام(

راش��د  علي  الدكتور  معالي  التقى 
النعيمي رئيس وفد المجلس الوطني 
االت���ح���ادي ال����ذي ي��ق��وم ب���زي���ارة إل��ى 
رئيس  ليفي  ميكي  معالي  إسرائيل، 

الكنيست بدولة إسرائيل.
 حضر اللقاء وفد المجلس كل من 
عبيد  وم���روان  فلكناز،  محمد  س��ارة 
الوطني  المجلس  عضوي  المهيري، 
اللقاء بحث  االت��ح��ادي، وج��رى خالل 
سبل تعزيز عالقات التعاون، والتأكيد 
على أهمية االتفاق اإلبراهيمي الموقع 
بين دولة اإلمارات ودولة إسرائيل، وما 
يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص 
ومسارات التعاون، خاصة في الجانب 

البرلماني. 
وأشار معالي رئيس الكنيست إلى أن 
هذه الزيارة تعتبر تاريخية كونها أول 
زيارة برلمانية لدولة إسرائيل، الفتاً إلى 

أن الكنيست قام بتشكيل لجنة صداقة 
وأب��دى  اإلم����ارات  دول��ة  م��ع  برلمانية 
الكثير من األعضاء رغبتهم باالنضمام 
إليها، وقال إن دولة اإلمارات أصبحت 
الشعب  يرغب  التي  ال��دول  أكثر  من 

اإلسرائيلي بزيارتها وفقاً لالستبيانات 
أكد  ح��دي��ث��ه..  نهاية  وف��ي  األخ��ي��رة. 
معاليه أهمية أن تلعب البرلمانات دوراً 
كبيراً في تطوير العالقات الثنائية بين 
البلدين، ووجه دعوة رسمية إلى معالي 

رئيس المجلس لزيارة دولة إسرائيل. 
النعيمي  علي  الدكتور  معالي  وأك��د 
على أهمية االتفاق اإلبراهيمي، مشيراً 
األساسي  هدفه  االتفاق  هذا  أن  إلى 
تحقيق  إل��ى  ال��رام��ي��ة  الجهود  تعزيز 
األوس��ط،  الشرق  منطقة  في  السالم 
خالل  من  والكراهية  التطرف  ونبذ 
وإعطاء  المنطقة  في  االزده���ار  دع��م 
في  السالم  بشأن  وأما  للشباب.  أمل 
الشرق األوسط، فأكد الجانبان أهمية 
إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
وتحقيق السالم الشامل في المنطقة 

مع ضمان العيش الكريم للجميع.

علي النعيمي خالل لقاء رئيس الكنيست اإلسرائيلي   )وام(

تعزيز الجهود
الرامية إلى تحقيق 
السالم في منطقة 

الشرق األوسط
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هنأت بقرب افتتاحه

لطيفة بنت محمد: متحف املستقبل يجسد قيم اإلمارات  

دبي )وام(

محمد  الشيخ  سمو  ح��رم  رفعت 
ولي  الشرقي  محمد  بن  حمد  بن 
ع��ه��د ال��ف��ج��ي��رة، س��م��و ال��ش��ي��خ��ة 
ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت م��ح��م��د ب���ن راش���د 
لطيفة  ج��ائ��زة  راع��ي��ة  م��ك��ت��وم  آل 
مكتوم  آل  راش���د  ب��ن  محمد  ب��ن��ت 
عن  المنبثقة  الطفولة  إلب��داع��ات 
بدبي،  النسائية  النهضة  جمعية 
للمقام  والتبريكات  التهاني  أسمى 
الشيخ  السمو  لصاحب  ال��س��ام��ي 
نائب  مكتوم  آل  راش��د  ب��ن  محمد 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، ب��اإلع��الن 
بدبي  المستقبل  متحف  إطالق  عن 
ألجمل  مميز  ميالد  تاريخ  أنه  على 
هذا  وأن  األرض،  وجه  على  مبنى 
حصدت  هندسية  تحفة  المتحف 

العالمية.  الجوائز  من  العديد 
جاء ذلك بمناسبة إعالن صاحب 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس  ال��دول��ة  رئيس  نائب  مكتوم 
رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  مجلس 
اهلل، إطالق متحف المستقبل بدبي 
وأش��ارت  الحالي.  فبراير   22 في 
لوحة  يُعد  المتحف  أن  إلى  سموها 
فنية جسدت قيما حضارية راسخة 
ودبي  التآخي  إم��ارات  بوابات  من 
سامية  أه���داف  لتحقيق  ال��س��الم، 
الغالية  دولتنا  متانة  لترسيخ  ونبيلة 
التكنولوجيا  لتطوير  عالمي  كمركز 

الواعدة  وخططها  مبادراتها  ودعم 
واستقطاب  ل��الس��ت��دام��ة  ت��أص��ي��اًل 
ال���ع���ق���ول ال���م���ب���دع���ة وأص���ح���اب 
ال����م����واه����ب وص����ن����اع ال��ت��ق��ن��ي��ات 

الحديثة.  والتكنولوجيا 
وأضافت: تتوالى األفكار الملهمة 
مقوالت  في  وعميقة  متأنية  بقراءة 
ص��اح��ب ال��س��م��و ال���وال���د ال��ش��ي��خ 
والتي  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد 
زينت المكان والمحفورة على جدار 
فحواها  والتي  الخارجي  المتحف 
ال��س��ن��ي��ن ولكن  ن��ع��ي��ش م��ئ��ات  »ل���ن 
مئات  يستمر  شيئاً  نبدع  أن  يمكن 
السنين«. وفي مقولة أخرى لسموه 
لمن  سيكون  »المستقبل  فيها  جاء 
وتنفيذه،  وتصميمه  تخيله  يستطيع 
المستقبل  ينتظر،  ال  المستقبل 
وإننا  اليوم«،  وبناؤه  تصميمه  يمكن 
المستقبل هو  على يقين أن متحف 
وعمقاً  إبداعاً  المباني  أكثر  أحد 

العالم.     في 

ترسيخ مكانة دولتنا 
الغالية كمركز عالمي 

لتطوير التكنولوجيا
ودعم مبادراتها 
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تنفيذًا لتوجيهات محمد بن زايد

»الهالل األحمــر« تقــدم مســاعـــدات إنسانيـــة 

عاجلــــة للمتــأثريــن من الجفــاف يف الصــومــال

أبوظبي )وام(

السمو  ص��اح��ب  لتوجيهات  تنفيذاً 
ولي  نهيان  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ 
ع��ه��د أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د األع��ل��ى 
للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي، تقدم دولة اإلمارات - 
عبر هيئة الهالل األحمر - مساعدات 
الجفاف  للمتأثرين من  إنسانية عاجلة 
الشقيق.  الصومالي  الشعب  أبناء  من 
تسيير  المساعدات  برنامج  ويتضمن 
كارثة  تداعيات  من  للحد  ج��وي  جسر 
من  األط��ن��ان  ع��ش��رات  ونقل  الجفاف، 
للمتضررين،  اإلغاثية  وال��م��واد  المؤن 
حيث وصلت أولى طائراته إلى العاصمة 
»الهيئة« في وقت  كما تسير  مقديشو. 
الحق سفينة مساعدات لدعم جهودها 
في هذا الصدد وتخفيف وطأة المعاناة 
عن كاهل األشقاء الصوماليين، ويتضمن 
برنامج »الهيئة« توفير المياه عبر ناقالت 
الجفاف  بسبب  للنازحين  وص��ه��اري��ج 
بجانب  الحالية،  وج��وده��م  مناطق  في 
حفر مزيد من آبار المياه في المناطق 
في  شديداً  تعاني شحاً  التي  واألقاليم 

إمدادات المياه. 
الفالحي  عتيق  الدكتور محمد  وأكد 
أمين عام هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، 

أن ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��رش��ي��دة في 
لمبادرات  ه��ذا ال��ص��دد ت��أت��ي ت��ع��زي��زاً 
والتنموية  واإلغاثية  اإلنسانية  الدولة 
وام��ت��داداً  الصومالي،  الشعب  لصالح 
وط��أة  م��ن  للحد  المستمرة  لجهودها 
»الهيئة«  إن  وق��ال:  اإلنسانية.  المعاناة 
أعدت برنامجاً طموحاً يلبي احتياجات 
المتأثرين في المرحلة الراهنة، ويسهم 
كارثة  عن  الناجمة  اآلث��ار  تخفيف  في 
الجفاف. وأشار الفالحي إلى أن »الهيئة« 
تبذل قصارى جهدها من أجل إحداث 
اإلغ��اث��ة  ج��ه��ود  ف��ي  المطلوب  ال��ف��رق 
اإلنسانية في عدٍد من األقاليم الصومالية 
األكثر تأثراً باألوضاع اإلنسانية الراهنة، 
اإلم��ارات  اهتمام دولة  أن  على  مشدداً 
الصومالي  للشعب  اإلنسانية  باألوضاع 
عقود  منذ  مستمراً  بل  ج��دي��داً،  ليس 
من الزمان، ويأتي في إطار الدور الذي 
المعاناة  من  للحد  ال��دول��ة  به  تضطلع 
اإلنسانية حول العالم، من منظور إنساني 
أو  ع��رق  أو  بجنس  يرتبط  وال  بحت 
طائفة، بل تحدد معالمه حاجة اإلنسان 

أينما كان للدعم والمساندة. 
يذكر أن عدداً من الواليات الصومالية 
تعاني الجفاف بسبب شح األمطار لثالثة 
مواسم متتالية، ونتيجة لذلك يحتاج 4.6 
مليون شخص لمساعدات عاجلة، كما 
أدت كارثة الجفاف إلى نزوح 345 ألف 

شخص داخل الصومال.

أشاد بجهود حمدان بن زايد وأكد على المساهمة في حملة الشتاء

حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات »الهالل األحمر« 

عجمان )وام(

بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  اطلع 
راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمان، في مكتبه بالديوان بحضور سمو 
الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد 
على  التنفيذي،  المجلس  رئيس  عجمان 
هيئة  وم��ب��ادرات  وأنشطة  وبرامج  خطط 
الهالل األحمر اإلماراتي اإلنسانية، وخاصة 
مبادرة »حملة الشتاء« التي أطلقها »الهالل« 
كل  في  الالجئين  مساعدة  بهدف  مؤخراً 
مكان خالل فترة الشتاء وتقلبات الطقس. 

جاء ذلك خالل استقبال سموه لوفد من 
»الهالل األحمر« اإلماراتي، برئاسة سالم 
الريس العامري نائب األمين العام للشؤون 
المحلية، ومحمد سعيد الرميثي مستشار 
الشمري  عمر  ومحمد  األحمر«،  »الهالل 
مدير »الهالل األحمر« بعجمان وعدد من 
المسؤولين. واستمع سموه - خالل اللقاء 
»الهيئة« وبرامجها اإلنسانية  - إلى خطة 
العون  لتقديم  واستعداداتها  ونشاطاتها 
المحتاجة  االجتماعية  الشرائح  لمختلف 
في دول��ة اإلم��ارات وخارجها وخاصة في 
مخيمات الالجئين. وأثنى صاحب السمو 
القيادة  إس��ه��ام��ات  على  عجمان  ح��اك��م 
اإلنسانية  المؤسسات  دعم  في  الرشيدة 
وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة 
المحتاجين والمعوزين.. واهتمامها الكبير 
ومساهمتها من أجل تقديم وإيصال العون 
ومساعدة األسر المتعففة وتخفيف المعاناة 
وخ��ارج��ه��ا وخاصة  ال��دول��ة  داخ���ل  عنهم 

األشقاء في اليمن والالجئين السوريين وكل 
المحتاجين في الدول العربية واإلسالمية 
وغيرها. وثمن سموه متابعة سمو الشيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في 
منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر.. 
»الهيئة«  به  تقوم  ال��ذي  اإلنساني  للعمل 
ودعمه المتواصل ومساندته الدائمة لمراكز 
»الهالل« في إمارات الدولة كافة ولما تقوم 
اإلنساني  العمل  خدمة  في  جهود  من  به 
على مستوى الدولة وخارجها ودور »الهالل« 
ف��ي إي��ص��ال ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي يقدمها 
في  المتعففة  لألسر  ممكن  وق��ت  بأسرع 
اإلمارات وغيرها، مشيداً بجهود القائمين 
العمل  خدمة  ف��ي  ودوره���م  »الهيئة«  ف��ي 

اإلنساني، وتقديم المساعدات لكل محتاج. 
وق��ال: إن واجبنا تجاه أشقائنا في الدول 
الموجودين  السوريين  والالجئين  العربية 
في المخيمات وغيرهم من المعوزين يحتم 
والمساعدة  العون  يد  لهم  نمد  أن  علينا 
ليتغلبوا على مصاعب الحياة واألزمات التي 
ما  الخدمات  تنويع  خالل  من  يواجهونها 
بين الطبية والتعليمية واإلغاثية والغذائية. 
ووجه سموه بضرورة التعاون والتنسيق بين 
وتشجيع  والخيرية  اإلنسانية  المؤسسات 
العمل اإلنساني في دول��ة اإلم��ارات عامة 
وعجمان خاصة أن يكون هناك تعاون بين 
هيئة الهالل األحمر والمؤسسات العاملة 
في إمارة عجمان في مجال العمل اإلنساني 

وخاصة هيئة األعمال الخيرية العالمة.
اللقاء  خ��الل  الوفد  مع  سموه  وتطرق   
إل���ى م��ه��ام وم���ب���ادرات وإن���ج���ازات هيئة 
ال��ه��الل األح��م��ر اإلم���ارات���ي ف��ي العالم 
ودوره��ا في تنفيذ برامج ومشاريع إغاثية 
سالم  ثمن  جانبه،  من  محتاج.  كل  تفيد 
السمو  صاحب  استقبال  العامري  الريس 
واهتمامه  »الهيئة«  لوفد  عجمان  حاكم 
وبرامجها  باالطالع على مشاريعها  البالغ 
ومبادراتها المتنوعة.. مؤكداً أن هذا اللقاء 
يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية جديدة على 
طريق تعزيز آفاق العمل اإلنساني والتنموي 
رؤي��ة  لتحقيق  الوطنية  المؤسسات  بين 

اإلمارات في المجال اإلنساني.  

العامري،  الريس  قال سالم 
»الهيئة« لديها برامج  إن 

مستقبلية  ومشاريع 
حتقيق  خاللها  من  سيتم 

التطلعات  من  املزيد 
ومد يد العون وتقدمي 

إلى  والوقوف  املساعدات 
واملعوزين  احملتاجني  جانب 
حضر  معاناتهم.  وتخفيف 

الشيخ أحمد بن  اللقاء 
ممثل  النعيمي  حميد 

عجمان  حاكم  السمو  صاحب 
واملالية،  اإلدارية  للشؤون 

الدكتور  الشيخ  ومعالي 
النعيمي  سعيد  بن  ماجد 

رئيس ديوان احلاكم، والشيخ 
النعيمي،  عمار  بن  حميد 

والشيخ محمد بن عبداهلل 
ميناء  دائرة  رئيس  النعيمي 

رئيس  عجمان  وجمارك 
األعمال  هيئة  أمناء  مجلس 

والشيخ  العاملية،  اخليرية 
النعيمي  ماجد  بن  عبداهلل 

مدير عام مكتب شؤون 
املواطنني، وعدد من كبار 

املسؤولني.

مشــاريـــع

حاكم عجمان خالل استقبال وفد »الهالل« بحضور عمار النعيمي )وام(

خالل شحن المساعدات )وام(

أبوظبي )وام(

عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أجرى صاحب   
هاتفياً  اتصاالً  أمس،  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
اطمأن  التركية  الجمهورية  رئيس  أردوغ���ان  طيب  رج��ب  فخامة  مع 
خالله على صحته، بعد اإلعالن عن إصابته بفيروس »كوفيد - 19«، 
داعياً اهلل تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة 
والعافية، وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت.  كما أعرب 
سموه عن تمنياته للسيدة األولى حرمه أمينة أردوغان الصحة والعافية 
والشفاء العاجل من هذا المرض، وللشعب التركي الصديق السالمة 

من كل مكروه. 
من جانبه، أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره وتقديره لصاحب 
الكريمة من  اللفتة  نهيان على هذه  الشيخ محمد بن زايد آل  السمو 
سموه، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعبه، متمنياً لسموه دوام 

الصحة والسالمة ولدولة اإلمارات وشعبها كل خير.

يطمئن على صحة الرئيس التركي 

محمد بن زايد

ولي عهد أبوظبي: تمنياتي للسيدة األولى 
الصحـــــــــة والعافـــيـــــــة والـــشــــفــــــاء العــــــاجـــــل 

رجب طـيـب أردوغان: لفتـة كريمة ومشاعر
طيـــــبــــــــــــة.. شـــــكـــــــــــرًا محــمــــد بـــــــــــــن زايـــــــــد
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لــدعـــم وتطــويـــر األبحـــاث المتعلقــــة بتعــديــــل 
الجينات لعالج مرض السكري من النوع األول

محمــد بــن زايــد
يقـــدم منحـــة إلـــى معهـــد

»هارفارد للخاليا الجذعية«

أبوظبي )االتحاد(

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، منحة إلى 

»معهد هارفارد للخاليا الجذعية« لدعم وتطوير األبحاث 

المتعلقة بتعديل الجينات لعالج مرض السكري من النوع 

األول »من خالل استبدال خاليا بيتا في البنكرياس«. يأتي 

الدعم المقدم إلى معهد هارفارد للخاليا الجذعية في إطار 

»مبادرة بلوغ الميل األخير« التي ترتكز إلى توطيد العالقات 

مع األطراف المعنيين من أجل تحقيق تغيير فعال ومستدام.. 

وتستمد المبادرة زخمها من اإليمان بأهمية بناء مستقبل 

يضمن االستقرار ويعزز الكرامة اإلنسانية، ويشمل الجميع. 

وتعمل مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

لدعم مشاريع الصحة العالمية »بلوغ الميل األخير« على 

مكافحة األمراض وتعزيز األنظمة الصحية، بجانب دعمها 

تطوير األبحاث والتكنولوجيا المبتكرة لتشجيع التقدم في 

القضاء على األمراض. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 

نحو 422 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم مصابون 

بمرض السكري، حيث يتسبب المرض في نحو 1.6 مليون حالة 

وفاة مباشرة سنويًا، وشهدت العقود الماضية زيادة مطردة 

في عدد اإلصابات ومدى انتشار مرض السكري. 

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن 
عهد  ول��ي  دي��وان  رئيس  نهيان  آل  زاي��د 
العربية  اإلم�����ارات  دول���ة  إن  أب��وظ��ب��ي: 
التعاون  تعزيز  على  حريصة  المتحدة 
العالمية..  الصحة  دعم  جهود  وتضافر 
هارفارد  معهد  إل��ى  الدعم  ه��ذا  ويمثل 
إلى  لالنضمام  الجذعية فرصة  للخاليا 
مجال  في  كبير  إنجاز  لتحقيق  مهمته 
مكافحة مرضى السكري من النوع األول. 
وأك���د س��م��وه أن دول���ة اإلم����ارات ت��درك 
جديدة  حلول  إيجاد  في  االبتكار  أهمية 
للقضايا الملحة في إطار التزامها بدعم 
حياة  وتحسين  العالمية  الصحة  قضايا 

الناس حول العالم. 
وقال الدكتور دوغالس ميلتون - الذي 
للخاليا  زان���در  أس��ت��اذي��ة  كرسي  يشغل 
في  التجديدي  األحياء  وعلم  الجذعية 
ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد وال��م��دي��ر ال��م��ش��ارك 
 - الجذعية  للخاليا  ه��ارف��ارد  لمعهد 
في  شهدناها  التي  ال��واع��دة  النتائج  إن 
من  المشتقة  الجزرية  الخاليا  أبحاث 
إيجاد  بإمكانية  تبشر  الجذعية  الخاليا 
عالج يغير حياة األشخاص الذين يعانون 
من عبء مرض السكري من النوع األول 
هذه  تحقيق  واستطعنا  حياتهم..  مدى 
النتائج بفضل الجهود طويلة األمد التي 
بذلها الطالب وفريقنا في معهد هارفارد 
ل��ل��خ��الي��ا ال��ج��ذع��ي��ة ل��ت��ح��وي��ل ال��خ��الي��ا 
الجذعية البشرية متعددة اإلمكانيات إلى 

وبالتالي  لألنسولين،  منتجة  بيتا  خاليا 
الخاليا  م��ن  تنضب  ال  إم���دادات  إن��ت��اج 
حققت  لقد  وأض��اف:  للزراعة.  القابلة 
تقدماً  الحيوية  التكنولوجيا  صناعة 
تصنيع  أجل  من  المجال  هذا  في  كبيراً 
التجارب  في  النتائج  واختبار  الخاليا 
السريرية، وجاءت النتائج األولى المعلنة 
مؤخراً مبشرة إلى حد كبير.. فيما يتمثل 
في  اآلن  يواجهنا  ال��ذي  التالي  التحدي 
رفض  من  المزروعة  بيتا  خاليا  حماية 
حال  وف��ي  للمتلقي..  المناعي  الجهاز 
العالج  سيصبح  استراتيجياتنا  نجحت 
المعياري  العالج  مستقباًل  بيتا  بخاليا 

للمرضى المصابين بمرض السكري. 
ك��م��ا ت��ت��اح ب��م��وج��ب ه����ذه ال��ش��راك��ة 
الفرصة الثنين من الباحثين اإلماراتيين 
لالنضمام إلى »مختبر دوغالس ميلتون« 
لإلسهام في األبحاث والعمل على تطوير 
النوع  من  السكري  لمرض  مبتكر  عالج 

األول. 
الكعبي،  ف��اط��م��ة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
نخاع  زراعة  لبرنامج  التنفيذية  المديرة 
للخاليا  أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ف��ي  ال��ع��ظ��ام 
مواطنين  انضمام  فرصة  إن  الجذعية، 
بوصفهما  ميلتون  مختبر  إل���ى  اث��ن��ي��ن 
زميلين بحثيين ستسهم في تحقيق إثراء 
ثقافي وعلمي هائل لجميع المشاركين.. 
كما يقدم هذا التعاون فرصة قيمة إلى 
الزمالء المشاركين في هذا البحث، من 

والمعرفة  والعلم  الخبرة  اكتساب  حيث 
تحت  المختبر  ف��ي  عملهم  خ��الل  م��ن 
ونتطلع  مرموق..  علمي  باحث  إش��راف 
فريقنا  من  ال��ك��وادر  أفضل  ترشيح  إل��ى 
تسهم  بأن  أمل  وكلنا  الموهوب،  العلمي 
وإيجاد  األبحاث  تسريع  في  مشاركتهم 
النوع  من  السكري  لمرض  ناجع  ع��الج 

األول. 
األول  النوع  من  السكري  وينتج مرض 
المنتجة  »بيتا«  لخاليا  االفتقار  بسبب 
لألنسولين والتي يدمرها الجهاز المناعي 
معروفة..  غير  ت��زال  ال  آليات  بوساطة 
وبالرغم من أنه يمكن للمرضى التعايش 
له  يوجد  ال  أنه  إال  السكري،  مرض  مع 
المقدمة  المنحة  وستدعم  حالياً،  عالج 
م��ن س��م��وه ال��م��ش��روع ال��رئ��ي��س��ي األول 
المتمثل في تصنيع خاليا بيتا قادرة على 
تفادي الهجوم المناعي لها.. فيما يشمل 
المشروع الحقاً تحديد الخاليا المناعية 
المسؤولة عن رفض خاليا بيتا المشتقة 
والتي  المزروعة،  الجذعية  الخاليا  من 
التي  المناعية  الخاليا  تحديد  ستتيح 
وإيجاد  المناعي  الهجوم  وتواصل  تبدأ 
آلية للقضاء عليها.. كما يشمل المشروع 
تطوير نماذج لخاليا جذعية مماثلة لتلك 
البنكرياس  في  جيوب  داخ��ل  الموجودة 
اإلنسان..  في  لزراعتها  »ج��زر«  تسمى 
وسيسمح هذا البرنامج الطموح للخاليا 
والعمل  االس��ت��م��رار  المنبوذة  ال��ج��زري��ة 

لسنوات بعد زراعتها في مرضى السكر، 
المرض.  من  عالجهم  في  سيسهم  مما 
»منظمة  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ب��رن��ام��ج  وي�����رأس 
وهي   ،»JDRF الخيرية  إف  آر  دي  جيه 
منظمة عالمية رائدة تمول أبحاث مرض 
أطلقت  والتي  األول،  النوع  من  السكري 
إف  آر  دي  جيه  »مركز   2021 ع��ام  في 
للتميز« في إقليم نيو إنجالند بالواليات 
كبار  بين  مؤسسي  تعاون  وهو  المتحدة، 

الخبراء في »ماساتشوستس«. 
إف«  آر  دي  »ج��ي��ه  م��ؤس��س��ة  وت��ع��م��ل 
اإلستراتيجيين  الشركاء  م��ع  بالتعاون 
تسريع  على  العالم  أنحاء  مختلف  في 
األب���ح���اث م��ن خ���الل م���ب���ادرات تحفز 
التعاون واالبتكار وتسخر الموارد وتشرك 
المواهب الناشئة.. وتعمل مراكز التميز 
الجهود،  بهذه  النهوض  على  المشتركة 
لإلستراتيجية  أساسياً  محوراً  وتشكل 
الشاملة لمؤسسة »جيه دي آر إف« في 
من  السكري  لمرض  ناجع  عالج  إيجاد 

النوع األول.

عالجات 
ممكنة

وقالت إستير الترز 
نائب رئيس األبحاث 

املساعد يف مؤسسة 
جيه دي آر إف: إن 

العالج من خالل 
خلاليا  بديل  توفير 
بيتا يأتي يف طليعة 

املمكنة  العالجات 
ملرض السكري من 

والبرنامج  النوع األول 
الرائد ملؤسسة جي 

دي آر إف. وثمنت 
التزر الدعم الذي 

السمو  صاحب  يقدمه 
الشيخ محمد بن زايد 

نهيان لألبحاث  آل 
وقالت:  العلمية.. 

بالزمالء  نرحب 
اجلدد يف مجال 

إلى  ونتطلع  البحث، 
استراتيجيات  تطوير 

حلماية  متقدمة 
املنتجة  اخلاليا 
ذات  لألنسولني 

من  العالية  الوظائف 
يذكر  املناعي.  الرفض 
أنه مبناسبة اإلعالن 

التعاون تعقد  عن هذا 
تسلط  افتراضية  ندوة 

الضوء على اجلهود 
تدعمها  التي  اجلارية 

وأهمية  املنحة 
يف  البحثية  الزماالت 

العلمية..  املنظومة 
فيما يشارك يف 
الدكتور  الندوة 

ممثلني  بجانب  ميلتون 
عن معهد هارفارد 
اجلذعية  للخاليا 

أبوظبي  ومركز 
اجلذعية. للخاليا 

نحــــرص علـــى تعــزيـــــز التعــــــاون 
ودعــــــــــم الصحـــــــــــة العـــالميــــــــة

اإلمــــــارات ملتـــزمــــة بتحسيـــــــن 
حيــــــاة النــــــاس حــــــول العـــالــــــم

ذياب بن محمد بن زايد:
نتائج األبحاث تبشر 

بإمكانية إيجاد عالج يغير 
حياة مرضى السكري

دوغالس ميلتون

نأمل أن تسهم مشاركة 
باحثينا في تسريع إيجاد 

عالج ناجع للمرض

فاطمة الكعبي

تقديم الدعم والبرامج التدريبية للطالب ومقدمي الرعاية الصحية  

»صحة أبوظبي« وأطباء هارفارد يتعاونان يف طب وإدارة األزمات 

)االتحاد( أبوظبي 

أع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ص��ح��ة أب��وظ��ب��ي، 
الرعاية  لقطاع  التنظيمية  الجهة 
تعاونها  ع��ن  اإلم���ارة،  ف��ي  الصحية 
بيث  ف��ي مركز  ه��ارف��ارد  أط��ب��اء  م��ع 
إسرائيل ديكونيس الطبي، المؤسسة 
مجاالت  ف��ي  وذل���ك  ال��رب��ح��ي��ة،  غير 

طب وإدارة الكوارث واألزمات.
الجهود  إل���ى  االت��ف��اق��ي��ة  وت��س��ت��ن��د 
الصحة  دائ��رة  تبذلها  التي  الحثيثة 
التخطيط  م���ج���االت  ف���ي  أب��وظ��ب��ي 
بما  ال��ط��وارئ،  ح��االت  ف��ي  واإلدارة 
ودليل  »استجابة«  منصة  ذل��ك  ف��ي 
ومن  ل��ألوب��ئ��ة.  لالستجابة  أبوظبي 
المبذولة،  والجهود  االتفاقية  خالل 
ال��ق��درات  ب��ن��اء  إل��ى  ال��دائ��رة  تسعى 
وتعزيز  الصحية  الرعاية  قطاع  في 
في  الصحية  العاملة  القوى  مهارات 
لجهوزيتها  تعزيزاً  الكوارث  مجاالت 
ح��االت  م��ع  للتعامل  واس��ت��ع��داده��ا 

الطوارئ.
وق����د ح����دد ال���ط���رف���ان م��ج��االت 
ال���ت���ع���اون، وال���ت���ي ت��ش��م��ل ال��ت��ب��ادل 
األك���ادي���م���ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��ن��اوب 
الطبية  ال��م��ج��االت  ف���ي  ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن 
التدريس،  هيئات  وأعضاء  والطالب 
البرمجة  أيضاً  ذلك  يتضّمن  أن  على 

ف���ي م���ج���االت ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن آث���ار 
ال����ك����وارث، وال���ج���اه���زي���ة ال��ت��ام��ة، 
وسيعزز  وال��ت��ع��اف��ي.  واالس��ت��ج��اب��ة، 
ال���ت���ع���اون أه�����داف دائ�����رة ال��ص��ح��ة 
القدرة  تعزيز  إل��ى  الرامية  أبوظبي 
للتعليم  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  البحثية 
ذلك  ف��ي  بما  ال��ت��خ��رج،  بعد  الطبي 
برنامج لتدريب الباحثين السريريين. 
تطوير  التعاون  اتفاقية  ستشهد  كما 
الذي  الكوارث  لطب  أبوظبي  مركز 
جاهزية  تعزيز  في  الجهود  سيدعم 
للكوارث  للتصدي  الصحي  القطاع 
ح��االت  ف��ي  واالس��ت��ج��اب��ة  المحتملة 
الطوارئ وسيسهم في تأسيس زمالة 

لطب الكوارث في أبوظبي.
وتم توقيع االتفاقية بحضور معالي 
رئيس  حامد،  آل  محمد  بن  عبداهلل 
وقع  حيث  أبوظبي،   - الصحة  دائرة 

مذكرة التفاهم كل من الدكتور جمال 
الصحة  دائ��رة  وكيل  الكعبي،  محمد 
نائب  ب��ي��ت��ش،  وكريستين  أب��وظ��ب��ي، 
بيث  رئيس أطباء هارفارد في مركز 
وكبير  ال��ط��ب��ي  دي��ك��ون��ي��س  إس��رائ��ي��ل 

القانونيين. المسؤولين 
وف��ي ه��ذا اإلط����ار، ق��ال ال��دك��ت��ور 
»بتوجيهات  الكعبي:  محمد  جمال 
ح��ك��ي��م��ة م���ن ق��ي��ادت��ن��ا ال���رش���ي���دة، 
قطاع  قدرات  تعزيز  أبوظبي  تواصل 
مكانتها  وترسيخ  الصحية  الرعاية 
الحياة،  علوم  في  لالبتكار  كحاضنة 
بالجاهزية  يتعلق  م��ا  ف��ي  سيما  ال 
ونتيجة  واألزمات.  للكوارث  لمواجهة 
قطاع  ف��ي  ال��م��س��ت��م��ر  الس��ت��ث��م��اره��ا 
الرعاية الصحية وفي صقل مهارات 
وت��ع��زي��ز ق�����درات ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
تحقيق  أبوظبي من  تمّكنت  الصحية، 

لجائحة  ومتميزة  قيادية  استجابة 
.»19 كوفيد- 

ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  »إن  وأض������اف: 
هارفارد  وأطباء  برنامج  مع  التعاون 
ديكونيس  إس��رائ��ي��ل  بيث  مركز  ف��ي 
الرامية  جهودنا  من  جزء  هو  الطبي 
إل��ى ض��م��ان ج��اه��زي��ة أب��وظ��ب��ي ألي 
حيث  محتملة،  أزم����ات  أو  ك����وارث 
مواصلة  في  االتفاقيات  هذه  تسهم 
ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى ص���ح���ة وس���الم���ة 

المستقبل«. وفي  اآلن  المجتمع 
الدكتور غريغوري  قال  ومن جهته، 
ال��ك��وارث  ط��ب  قسم  مدير  سيوتون 
ديكونيس  إس��رائ��ي��ل  بيث  مركز  ف��ي 
ال��ط��ب��ي وأس���ت���اذ م��س��اع��د ف��ي طب 
بجامعة  ال��ط��ب  كلية  ف��ي  ال��ط��وارئ 
العالمية  الرابطة  ورئيس  ه��ارف��ارد 
»نحن  وال���ط���وارئ:  ال���ك���وارث  ل��ط��ب 
الصحة  دائ��رة  مع  العمل  إلى  نتطلّع 
أب��وظ��ب��ي ل��ت��أس��ي��س م��رك��ز أب��وظ��ب��ي 
التعليمية  ب��رك��ائ��زه  ال��ك��وارث  لطب 
هذا  والعملية.  والبحثية  والتدريبية 
ال��م��رك��ز س��ي��س��د ال��ف��ج��وة ال��ق��ائ��م��ة 
العملية،  والحياة  األكاديميين  بين 
من  متينة  تحتية  لبنية  يؤسس  مما 
لالستجابة  واالس��ت��ع��داد  الجاهزية 
القدرة  ويعزز  ال��ط��وارئ  ح��االت  في 

على إدارة الكوارث«.

عبداهلل ال حامد وجمال الكعبي خالل توقيع االتفاقية )من المصدر(

تمّكنت أبوظبي 
من تحقيق استجابة 

قيادية ومتميزة لجائحة 
»كوفيد- 19«

جمال محمد الكعبي

المركز يؤسس لبنية 
تحتية متينة من الجاهزية 
واالستعداد لالستجابة 

في حاالت الطوارئ
غريغوري سيوتون

وكانت أبوظبي قد ضاعفت قدراتها البحثية خالل العام املاضي 
وطّورت العديد من املشاريع العلمية، والتجارب السريرية، 

والبحوث التي جتاوزت عدد املشاريع املنجزة يف السنوات اخلمس 
السابقة. وأطلقت دائرة الصحة أبوظبي أيضًا »سجل أبحاث 

كوفيد-19« كمنصة موحدة تعزز البحث العلمي وتسرع وتيرة 
االبتكارات واالكتشافات املتعلقة بـ»كوفيد-19«. وحتى تاريخه، 

استقبلت املنصة 376 ورقة علمية متت املوافقة على 325 ورقة 
منها، ونشرت 46 ورقة.

مشاريع علمية



الشارقة (االتحاد)

بن  سلطان  الشيخ  سمو  ت���رأس   
محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد 
المجلس  رئيس  الشارقة  حاكم  نائب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وب��ح��ض��ور س��م��و الشيخ 
عبداهلل بن سالم بن سلطان القاسمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال��ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئيس 
الشيخ  وس��م��و  التنفيذي،  المجلس 
سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي 
نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس 
التنفيذي إلمارة الشارقة، الذي عقد 
بحث  الحاكم.  مكتب سمو  في  أمس 
االج��ت��م��اع ع����دداً م��ن ال��م��وض��وع��ات 
األعمال  بتطوير  المعنية  الحكومية 
وتحسين الخدمات بما يوازي التنمية 
إلى  باإلضافة  المجاالت،  كافة  في 
مناقشة عدد من القرارات والقوانين 

التي تصب في مصلحة اإلمارة. 
وأص����در ال��م��ج��ل��س ق�����راراً بشأن 
الزراعية  األراض��ي  استخدام  تنظيم 
القرار  وتضمن  الشارقة،  إم��ارة  في 
عدداً من البنود القانونية التي تنظم 
اس��ت��خ��دام األراض�����ي وال��ت��زام��ات��ه��ا 
اإلداري����ة.  وج��زاءات��ه��ا  ومحظوراتها 
بشأن  ق����راراً  المجلس  أص���در  كما 

الشرطة  لقوة  العليا  اللجنة  تشكيل 
واألمن والسالمة في إمارة الشارقة، 
الشارقة  شرطة  ع��ام  قائد  برئاسة 
وعضوية عدد من القيادات الشرطية 
في إمارة الشارقة. واعتمد المجلس 
توقيع مذكرة التفاهم المزمع إبرامها 

الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة  بين 
وش��رك��ة االت��ح��اد ل��ل��ق��ط��ارات بهدف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون االس��ت��رات��ي��ج��ي بين 
الطرفين، وتحقيق المصالح المشتركة 
والتجارب  الخبرات  تبادل  خالل  من 
الجاهزية  م��س��ت��وى  ورف����ع  العملية 

األمنية في كافة المجاالت المرتبطة 
على  المجلس  واط��ل��ع  ب��ال��ط��رف��ي��ن. 
الشارقة  مجلس  من  المقدم  العرض 
بجائزة  الشارقة  فوز  حول  الرياضي 
الرياضية  للثقافة  العربي  االت��ح��اد 
الرياضية  الثقافة  عاصمة  فئة  عن 
وتنظيمها  لرعايتها،  وذل��ك  العربية، 
ال��ع��دي��د م���ن األن��ش��ط��ة ال��ري��اض��ي��ة 
المتخصصة  وال��ب��ط��والت  والثقافية 
في رياضات المرأة، وسعيها لتحقيق 
التنمية المستدامة من خالل األنشطة 

الرياضية والثقافية.
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رأس الخيمة (وام)

عضو  القاسمي  صقر  ب��ن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل   
المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن 
محمد، أمس، نيكوليتا تيودورفيتشي، القنصل العام لجمهورية رومانيا 

في دبي واإلمارات الشمالية، التي قدمت للسالم على سموه. 
معها  وتبادل  بالقنصل،  الخيمة،  رأس  حاكم  السمو  صاحب  ورح��ب 
على  الصديقين  البلدين  بين  التعاون  عالقات  تعزيز  ح��ول  األح��ادي��ث 
مختلف الصعد. وأشاد سموه بعالقات الصداقة التي تربط دولة اإلمارات 
وجمهورية رومانيا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء 
شكرها  بالغ  عن  تيودورفيتشي،  نيكوليتا  عّبرت  جانبها،  من  للشعبين. 
وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن 

االستقبال، مثنية على عمق العالقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

يترأس وفد المجلس الوطني االتحادي 
في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة

صقر غباش

أبوظبي (وام)

 يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني االتحادي وفد 
المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، خالل الفترة 
من 8 إلى 10 فبراير الجاري بهدف بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية 
بين  القائمة  االستراتيجية  الشراكة  لعالقات  تجسيداً  الجانبين،  بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تحظى بدعم 
قيادتي البلدين الصديقين. ويعقد معالي صقر غباش جلسة مباحثات 
البريطاني،  العموم  مجلس  رئيس  هويل  ليندسي  السير  معالي  مع 
التعاون  عالقات  تعزيز  سبل  لمناقشة  المسؤولين،  من  عدداً  ويلتقي 
رؤية  يحقق  بما  منها،  البرلمانية  سيما  المجاالت،  شتى  في  الثنائية 
المجلس  وفد  ويضم  الصديقين.  الشعبين  وتطلعات  البلدين  قيادتي 
والدكتور  النعيمي  راش��د  علي  الدكتور  معالي  من  كاًل  عضويته  في 
طارق الطاير وسارة فلكناز وميرة السويدي، ومروان المهيري أعضاء 
العام  األمين  النعيمي  عمر  والدكتور  االت��ح��ادي،  الوطني  المجلس 

للمجلس.

حاكم رأس الخيمة مستقباًل القنصل العام لجمهورية رومانيا )وام(

حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل 
العام لجمهورية رومانيا 

ولي عهد الشارقة مترئسًا اجتماع المجلس بحضور عبداهلل بن سالم القاسمي )من المصدر(

«تنفيذي الشارقة» ينظم استخدام األراضي الزراعية 

تشكيل اللجنة العليا لقوة الشرطة واألمن 
والسالمة في إمارة الشارقة

العور ورئيس وزراء والية كيرال يبحثان تطوير التعاون  العمالي

دبي (وام) 

استقبل معالي الدكتور عبد الرحمن 
العور وزير الموارد البشرية والتوطين 
وزراء  بيناراي فيجايان رئيس  معالي 
المرافق  والوفد  الهندية  كيرال  والية 
ل���ه. وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء - ال��ذي 
عقد ف��ي دي���وان ال����وزارة ف��ي دب��ي- 
في  التعاون  تطوير  آف��اق  استعراض 
مجاالت العمل، وذلك بحضور معالي 
والقانون  الصناعة  بي. راجيف وزير 
سفير  سودير  وسانجيه  كيرال  بوالية 
وسيف  الدولة،  لدى  الهند  جمهورية 
ال���م���وارد  وزارة  وك��ي��ل  ال���س���وي���دي 
الموارد  لشؤون  والتوطين  البشرية 

البشرية، ورجل األعمال يوسف علي 
اللولو  إدارة »مجموعة  رئيس مجلس 
إدارة غرفة  العالمية«، عضو مجلس 
من  وع��دد  أبوظبي،  وصناعة  تجارة 

المعنيين في كال الجانبين. 
الرحمن  عبد  الدكتور  معالي  وأكد 
دولة  ترحيب  اللقاء-  خ��الل  العور- 
الهندية  الجالية  ب��أب��ن��اء  اإلم����ارات 

سوق  ف��ي  وعاملين  مستثمرين  م��ن 
العالقات  عمق  يعكس  بما  العمل، 
البلدين  بين  تربط  التي  التاريخية 
الصديقين. وأشار معاليه إلى حرص 
سهولة  تعزيز  على  اإلم����ارات  دول��ة 
الحاضنة  البيئة  وتوفير  األع��م��ال، 
والخبرات  لالستثمارات  والجاذبة 
وذل��ك  العالمية،  العاملة  واألي����دي 
سياسات  منظومة  تطبيق  خالل  من 
وت��ش��ري��ع��ات ت��ح��ف��ي��زي��ة ت��ض��م��ن في 
العمل،  نفسه مصالح وحقوق  الوقت 
منها  العمل،  عالقة  استقرار  وتعزز 
والذي  الجديد  العمل  قانون  إطالق 
دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر 

فبراير الجاري.

العور خالل استقبال رئيس وزراء والية كيرال  )وام(



استقبل في «إكسبو» أنزي لوغار وزير الخارجية

عبدالله بن زايد: عالقات عميقة بني اإلمارات وسلوفينيا

دبي(وام)

استقبل سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور أنزي لوغار 
وزير خارجية جمهورية سلوفينيا. وتم خالل اللقاء، 
الذي عقد في مقر »إكسبو 2020 دبي« بحث عالقات 
اإلم���ارات  دول��ة  بين  المشترك  وال��ت��ع��اون  الصداقة 
وسلوفينيا وسبل تعزيزه وتنميته في المجاالت كافة. 

االهتمام  ذات  القضايا  مجمل  الجانبان  وناقش 

اإلقليمية  الساحتين  على  والمستجدات  المشترك 
والدولية وتطورات األوضاع في المنطقة.  واستعرض 
سموه ومعالي الدكتور أنزي لوغار مشاركة جمهورية 
سلوفينيا في »إكسبو 2020 دبي« ودور هذا الحدث 
العالمي المهم في استكشاف فرص واعدة للتعاون 
االقتصادي  النمو  وتحفيز  البلدين  بين  الثنائي 

العالمي. 
ورحب سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان بزيارة 
العالقات  عمق  مؤكداً  لوغار،  أن��زي  الدكتور  معالي 

الثنائية بين البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون 
المشترك في المجاالت كافة. 

من جانبه، أشاد معالي الدكتور أنزي لوغار بتنظيم 
دولة اإلمارات الناجح والمتميز ل�»إكسبو 2020 دبي«، 
التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  على  ب��الده  ح��رص  م��ؤك��داً 

المشترك مع دولة اإلمارات في مختلف المجاالت. 
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة 
ل�»إكسبو  العام  المدير  الدولي  التعاون  لشؤون  دولة 

2020 دبي«.

أبوظبي (وام) 

 بحث سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
ميالني جولي  معالي  مع  هاتفي  اتصال  الدولي، خالل  والتعاون 
وزيرة خارجية كندا العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات وكندا، 
بحث  كما  كافة.   المجاالت  في  المشترك  التعاون  تعزيز  وسبل 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدداً  الجانبان 

المشترك، باإلضافة إلى تطورات األوضاع في المنطقة.
 وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان على عمق عالقات 
الصداقة بين دولة اإلمارات وكندا، والحرص على تطوير وتنمية 

التعاون المشترك في المجاالت كافة. آفاق 

عبدالله بن زايد: تطوير التعاون 

املشترك بني اإلمارات وكندا

بحث عالقات الصداقة 
والتعاون والمستجدات 

اإلقليمية والدولية

تنظيم إماراتي ناجح 
ومتميز لـ«إكسبو»

أنزي لوغار

خالل االحتفال بيومها الوطني في «إكسبو»

نهيان بن مبارك: عالقاتنا مزدهرة مع سلوفينيا

دبي (وام)

سلوفينيا  ج��م��ه��وري��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
 2020 »إكسبو  في  الوطني  بيومها 
ال��ض��وء على  أم��س، مسلطة  دب���ي«، 
التحول  وجهود  األخضر،  اقتصادها 
كل  ف��ي  المعرفة  اقتصاد  نحو  إل��ى 
المجاالت، إلى جانب تقديم لمحات 
عن تقاليدها الثقافية والفنية الغنية. 
ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
والتعايش  التسامح  وزي��ر  نهيان،  آل 
وال��م��ف��وض ال��ع��ام ل���»إك��س��ب��و 2020 
عيسى  بنت  حصة  وم��ع��ال��ي  دب���ي«، 
بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بكل 
بوزيفالسك،  زدراف��ك��و  معالي  م��ن 
التنمية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئيس  نائب 
بجمهورية  والتكنولوجيا  االقتصادية 
سلوفينيا، ومعالي أنزي لوغار، وزير 
سلوفينيا،  جمهورية  في  الخارجية 
جمهورية  سفير  بونغارتنيك،  وأوت��و 

سلوفينيا لدى الدولة. 
ووصف معالي زدرافكو بوزيفالسك، 
سلوفينيا بالدولة الشابة، لكن القوية 

كما  »المستقبل  وق���ال:  اقتصاديا، 
رقمياً  سيكون  سلوفينيا  في  نفهمه 
وسيكون  نفسه،  الوقت  في  وبشرياً 
الناحية  من  ومتطوراً  للبيئة  صديقاً 
للطاقة  التكنولوجية، وسيكون موفراً 
عن  مسؤوالً  سيكون  كذلك  وسريعاً، 
االت��ج��اه  ه��و  ه��ذا  وال��ن��اس..  البيئة 
البلدان،  من  المزيد  سيختاره  الذي 
وس��ت��ك��ون ه���ذه ال��ط��اق��ة م��ن��ارة أم��ل 

والبلدان  الشعوب  بين  ثقة  وجسر 
والثقافات«. 

دب��ي(   2020 »)إك��س��ب��و  وأض����اف: 
هو منفذ إلى هذا الجزء من العالم، 
بين  التكامل  لتعزيز  ممتازة  ومنصة 
ال��ب��ل��دان، وب��ن��اء ص��داق��ات ج��دي��دة 
ورؤية مشتركة  المساواة  على  قائمة 
سلوفينيا  وجناح  المستقبل،  لعالم 
 2020 )إكسبو  انتهاء  بعد  سيبقى 

ليالئم  تعديله  سيتم  حيث  دب���ي(، 
احتياجات الشركات السلوفينية التي 
تريد أن تكون جزءاً من سوق الشرق 

األوسط«. 
من جانبه، قال معالي الشيخ نهيان 
جناح  »ي��ب��رز  نهيان:  آل  م��ب��ارك  ب��ن 
سلوفينيا الثروة والتنوع اللذين يتفرد 
بهما اإلرث الثقافي والطبيعي للدولة، 
ويروج البتكاراتها وإنجازاتها التقنية، 
واقتصادها  الخضراء،  وسياساتها 
ال��م��ع��رف��ة، ف��ض��اًل عن  ال��ق��ائ��م على 
خ���ي���ارات ال��س��ي��اح��ة ال��م��س��ت��دام��ة 

االستثنائية التي تتيحها«. 
وأض�����اف م��ع��ال��ي��ه: »م���ن دواع���ي 
سرورنا في دولة اإلمارات أن تجمعنا 
ثنائية  ع��الق��ات  سلوفينيا  ودول����ة 
استكشاف  إل��ى  ونتطلع  م��زده��رة، 
في  المعارف  وتبادل  التعاون  فرص 
الخضراء،  االستراتيجيات  م��ج��ال 
ف��ض��اًل ع���ن م���ج���االت أخ����رى ذات 
الذكاء  غ��رار  على  مشترك،  اهتمام 
المعلومات،  وتقنية  االص��ط��ن��اع��ي، 

والسياحة«.

نهيان بن مبارك وحصة بوحميد خالل االحتفال )وام(

«تفاهم» بين اإلمارات وكولومبيا 
في المجال العسكري

أبوظبي (وام)

الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  معالي محمد  وقع   
ومعالي دييغو اندريس موالنو وزير الدفاع الوطني لجمهورية كولومبيا، 
التعاون المشترك في  أمس عبر االتصال المرئي، مذكرة تفاهم حول 

المجال الدفاعي والعسكري. 
حضر التوقيع كل من سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية 
كولومبيا وخايمي أمين سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة وعدد من 

كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع. 
وزارة  حرص  يجسد  المذكرة  هذه  توقيع  أن  البواردي  معالي  وأك��د 
الدفاع على تعزيز عالقات الشراكة وأواصر التعاون مع شركائها، حيث 
تهدف إلى رفع مستوى مجاالت التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين 
األمن  وترسيخ  الحكومتين  تطلعات  وتحقيق  الصداقة  وتوثيق عالقات 
واالستقرار في المنطقة. من جانبه، أكد معالي دييغو اندريس موالنو 
على حرص وزارة الدفاع الكولومبية على تعزيز ودعم عالقات التعاون 
المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالحهما، كما أشاد بإكسبو 2020 
خريطة  رسم  في  تساهم  والتي  األبعاد  متعددة  منصة  يعد  الذي  دبي 
طريق البشرية لمواجهة التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص مبتكرة 
واستثنائية لعالم أفضل. كما أدان وزير الدفاع الكولومبي االعتداءات 
الغاشمة التي تعرضت لها العاصمة أبوظبي من قبل ميليشيات الحوثي 
اإلرهابية، وتمنى لدولة اإلمارات العربية المتحدة دوام األمن واالستقرار 

تحت ظل قيادتها الرشيدة.

في ختام اجتماع «أجهزة التقاعد المدني» بدول الخليج

مقترحات حول تحديث النظام املوحد ملد الحماية التأمينية

دبي (وام)

اختتمت، أمس، أعمال االجتماع ال�خمسين للجنة 
الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد المدني والتأمينات 
الخليج  ل��دول  التعاون  مجلس  ب��دول  االجتماعية 
العربية الذي استضافته دولة اإلمارات على مدار 

يومين في معرض »إكسبو 2020 دبي«. 
التنفيذي لقطاع  وألقت حنان السهالوي المدير 
لدولة  الممثل  الفنية  اللجنة  رئ��ي��س  المعاشات 
فيها  كلمة رحبت  اللجنة  اجتماعات  اإلم��ارات في 
باألشقاء من دول الخليج، وأثنت على أعمال اللجنة 
المواطنين  على  التأمين  بمهام  القيام  في  ودوره��ا 
ومتابعة  المجلس  دول  ف��ي  العاملين  الخليجيين 

معامالتهم كافة. 

األعمال  ج��دول  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 
عرض  منها:  مهمة،  موضوعات  عدة  تناول  ال��ذي 
مقترحات حول تحديث النظام الموحد لمد الحماية 
للتأمينات  العامة  المؤسسة  قبل  م��ن  التأمينية 
وناقش  السعودية.  العربية  بالمملكة  االجتماعية 
لتعويض  آل��ي��ه  إن��ش��اء  ح��ول  مقترحاً  ال��م��ش��ارك��ون 
المواطنين الخليجيين المشتركين في النظام عند 
التعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم، مع وجود 

القدرة على ممارسة العمل، وتم تقديم رؤية شاملة 
االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد  العامة  الهيئة  من 
االجتماع  وت��ن��اول  المبادرة.  ه��ذه  عن  قطر  بدولة 
جهود المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بدولة 
الكويت إلعداد دراسة مقارنة حول أنظمة التقاعد 
بدول المجلس كل ثالث سنوات، واطلع المشاركون 
على خطط المؤسسة إلعداد الدراسة المقبلة في 
الربط  الجاري. واستعرض جهود  العام  مارس من 
دول  في  المدني  التقاعد  أنظمة  بين  اإللكتروني 
كافة  إنجاز  على  قدرتها  تعزيز  أجل  من  الخليج، 
عن  واالشتراك  بالتسجيل  تتعلق  التي  المعامالت 
المجلس  دول  في  العاملين  الخليجيين  الموظفين 
وكذلك إنجاز معامالت نهاية خدمتهم وفق أفضل 

الممارسات، وبما يحسن جودة هذه العمليات.  

استعراض جهود الربط 
اإللكتروني بين أنظمة التقاعد 

المدني في دول المجلس

تخريج أول دفعة من برنامج «أمن المواصالت»

دبي (االتحاد)

األوس��ط  ال��ش��رق  لمنطقة  النقل  ومؤتمر  م��ع��رض  فعاليات  ضمن 
وشمال أفريقيا، المقام في الفترة ما بين 6-8 فبراير 2022 في دبي، 
بمراسم  المواصالت  أمن  دبلوم  برنامج  من  األولى  الدفعة  تخريج  تم 
تخريج حضرها كل من محمد عبيد المال عضو مجلس المديرين في 
هيئة الطرق والمواصالت، رئيس االتحاد العالمي للمواصالت لمنطقة 
إدارة  مدير  الحثبور  عبيد  والعميد  أفريقيا،  وشمال  األوس��ط  الشرق 
أمن المواصالت وبحضور كان يلديغوز مدير شؤون العضوية والتسويق 

والخدمات في االتحاد العالمي للمواصالت العامة.
وتم إطالق دبلوم »أمن المواصالت« من قبل إدارة أمن المواصالت 
ممثلة بمركز التدريب واإلبداع، وبالتعاون مع االتحاد العالمي للمواصالت 

العامة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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محمد البواردي خالل توقيع المذكرة )وام(

عبداهلل بن زايد في حديث مع وزير خارجية سلوفينيا بحضور ريم الهاشمي )تصوير: سعيد جمعوه(

عبداهلل بن زايد مستقباًل وزير الخارجية السلوفيني
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قياس حرارة الطلبة في إحدى العيادات المدرسية

السماح بتنظيم الفعاليات بموافقة مسبقة من المعنيين

تعديل ضوابط العودة اآلمنة يف املدارس الحكومية

السماح  تحديثها  تم  التي  النقاط  أهم  وتشمل 
مــشــروط  الـــمـــدارس  داخـــل  الــفــعــالــيــات  بتنظيم 
ــروع  ــف بــمــوافــقــة مــســبــقــة مـــن الــمــعــنــيــيــن فـــي ال
في  األمــور  أولياء  بمشاركة  والسماح  المدرسية، 
حضور الفعاليات داخل المدارس، بما ال يزيد على 
70% من حجم القاعة، مع االلتزام التام بالمرور 
يتجاوز  ال  سلبي   (PCR) فحص  ونتيجة  األخضر، 

96 ساعة قبل دخول المدارس.
وورد في الدليل منع المشاركة في أي فعاليات 
الطاقة  وعودة  آخر،  إشعار  حتى  المدارس  خارج 
بنسبة  الــمــدرســيــة  الــحــافــالت  فــي  االستيعابية 
في  بالجلوس  الطلبة  التزام  ضــرورة  مع   ،%100
داخل  الحركة  ومنع  باألسماء،  المحددة  المقاعد 
كــشــوفــات بتحديد  ــحــافــالت، وضــمــان وجـــود  ال

حال  فــي  التقصي  لضمان  والمقاعد  األســمــاء 
ظهور أي إصابات. كما تسمح التعديالت الجديدة 
واألطعمة  بالبوفيهات  اآلمــنــة  الــعــودة  دلــيــل  فــي 
والمأكوالت في قاعات الطعام المشتركة مشروط 
بالموافقة المسبقة. وأكدت أنه ستتم الرقابة على 
مدى االلتزام واالمتثال بإجراءات وضوابط الدليل 
من قبل فرق الرقابة التابعة إلدارة البيئة والصحة 
والسالمة لرصد أي مخالفات ورفعها إلى الفروع 

اإلجــراءات  التخاذ  المعنية  واإلدارات  المدرسية 
التصحيحية والوقائية لمنع تكرارها، حفاظاً على 
سالمة الجميع. وتلتزم المدارس بتأمين الوجبات 
في  الــفــصــول  داخـــل  للطلبة  المعقمة  الــغــذائــيــة 
مرحلتي رياض األطفال والحلقة األولى وأصحاب 

الهمم تجنباً لالزدحام. 
ويسمح لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة بالذهاب 
المقاصف  في  الغذائية  الوجبات  بيع  منافذ  إلى 
كما  اآلمــنــة.  التباعد  مسافة  تطبيق  مــراعــاة  مع 
مع  المنزل  الصحي من  الطعام  للطلبة جلب  يتاح 
أهمية تنبيههم بضرورة عدم مشاركته مع اآلخرين. 
المختلفة،  للمجموعات  االستراحة  فترات  وتنظم 
بما يضمن الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي 

اآلمن، وتجنب االزدحام أو التجمعات.

وجبات غذائية معقمة داخل 
الفصول لرياض األطفال والحلقة 

األولى وأصحاب الهمم 

دينا جوني (دبي) 

وضعت مؤسسة اإلمارات للتعليم 

المدرسي عددًا من التعديالت على 

إجراءات وضوابط البيئة والصحة 

والسالمة في دليل العودة اآلمنة 

للطلبة والمطبقة في المدارس 

الحكومية، وذلك استنادًا إلى 

التوصيات المعلن عنها من قبل 

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث والجهات الصحية 

بالدولة. ووجهت «تعليم» جميع 

اإلدارات المدرسية بااللتزام بها في 

جميع األوقات حفاظًا على سالمة 

الطلبة والكادر اإلداري والتعليمي 

والفني وكل من يوجد داخل المدرسة.

خدمات متكاملة تعزز القدرة التنافسية للقطاع الصحي بدبي

8000 مراجع لقسم القلب بمستشفى راشد العام املاضي

استشاري  باصليب  عمر  فهد  الــدكــتــور  وأكـــد 
أمراض القلب والمدير التنفيذي لمستشفى راشد 
لتعزيز  العليا  اإلدارة  توليه  الذي  البالغ  االهتمام 
في  الصحية  المنشآت  بمختلف  المرضى  تجربة 
«الهيئة»، بما في ذلك قسم القلب بمستشفى راشد 
وعالمية  متكاملة  تخصصية  خدمات  يقدم  الــذي 
التقنيات  أحــدث  توظيف  على  تستند  المستوى 
من  لمحتاجيها  تقديمها  وسرعة  الذكية،  والحلول 
المرضى خالل الساعة الذهبية التي تلي اإلصابة 
الذي  التخصصي  االعتماد  إلى  مشيراً  مباشرة، 
حصل عليه قسم القلب بمستشفى راشد من الهيئة 
الصحية،  المؤسسات  العتماد  المشتركة  الدولية 
كأول  القلبية  الجلطات  لعالج  العالمي  واالعتماد 
قسم على مستوى الشرق األوسط منذ عام 2012م.

وأشار الدكتور هيثم الهاشمي استشاري أمراض 
الطبي  التقييم  إلـــى  راشـــد  بمستشفى  الــقــلــب 
والفحوص التي يخضع لها مرضى اضطراب نظم 
لمراقبة  القلب، جهاز هولتر  مثل: تخطيط  القلب 

إلى  باإلضافة  يومين،  أو  يوم  لمدة  القلب  نبضات 
أجهزة المراقبة طويلة األمد.

استشارية  مارتا  الدكتورة  أكــدت  جانبها،  ومــن 
أمراض كهرباء القلب بمستشفى راشد قدرة القسم 
القلب  نظم  اضطرابات  حــاالت  جميع  عالج  على 
البسيطة منها والمعقدة عن طريق استخدام أحدث 

الوسائل المتوافرة.
وأكد الدكتور محمد عبد اهللا الرقباني استشاري 
أمراض القلب أهمية اتباع اإلرشادات الطبية بعد 
زراعة جهاز تنظيم القلب، ونصح بأهمية اتباع نمط 
القلب  وسالمة  صحة  على  للحفاظ  صحي  حياة 
أمــراض  وبعض  القلب  بكهربة  اإلصــابــة  وتجنب 
المفيدة  األطعمة  تناول  خالل  من  األخــرى  القلب 
بشكل  الرياضية  التمارين  وممارسة  القلب  لصحة 
واإلقالع  الصحي،  الوزن  على  الحفاظ  مع  منتظم 
والتوتر  القلق  أسباب  عن  واالبتعاد  التدخين،  عن 
ألمــراض  الرئيسة  األســبــاب  مــن  كونها  الشديد 

القلب.

دبي (االتحاد)

تمكن قسم القلب بمستشفى راشد خالل 

السنوات القليلة الماضية من تحقيق قفزة 

نوعية في مستوى ونوعية الخدمات 

التشخيصية والعالجية المقدمة للمرضى، 

وفقًا ألفضل الممارسات والبروتوكوالت 

العالمية، وضمن رؤية مستقبلية تواكب 

التحوالت المتسارعة التي تشهدها 

المنظومة الصحية في اإلمارة، والتي أصبحت 

وجهة مثالية لطالبي العالج واالستشفاء من 

مختلف دول العالم، حيث استقبل القسم 

أكثر من 8000 مراجع العام الماضي من بينهم 

(5900) مراجع للعيادات الخارجية استفادوا 

من كافة الخدمات التي يقدمها القسم.

«موارد الشارقة» 
تختتم برنامجًا 

لإلسعافات 

الشارقة (االتحاد)

ـــمـــوارد  اخــتــتــمــت دائــــــرة ال
برنامجاً  بالشارقة  البشرية 
في اإلسعافات األولية  تدريبياً 
ــاون مـــع غــرفــة تــجــارة  ــع ــت ــال ب
استهدف  الــشــارقــة،  وصناعة 
وهيئات  من جهات  90 موظفاً 
من  الــشــارقــة  حكومة  ودوائـــر 

كافة المستويات الوظيفية. 
ــنــظــام  ـــامـــج ب ـــرن ـــب عـــقـــد ال
التدريب عن بعد ونظم وفق 4 
مجموعات على مدار شهرين، 
ما  مجموعة  كل  شملت  حيث 
ــارب 23 مــوظــفــاً. وتــنــاول  ــق ي
البرنامج أساسيات اإلسعافات 
األولية، ومبادئ العناية الطبية 
المسعف  ومسؤوليات  األولية، 
ـــــي. وركــــز عــلــى جــوانــب  األول
المهنية،  والــســالمــة  الصحة 
واإلصابات واإلسعافات األولية 

في أماكن العمل.
رفع  إلــى  البرنامج  ويــهــدف 
ــافــة  ــق ــث مــســتــوى الـــوعـــي وال
الــصــحــيــة لــــدى الــمــوظــفــيــن، 
حاالت  مع  للتعامل  وتأهيلهم 
وتمكينهم  والحوادث،  الطوارئ 
اإلسعافات  تقديم خدمات  من 
ـــات  ـــوع األزم األولــيــة حـــال وق

واإلصابات.

اختتام مؤتمر «النقل للشرق األوسط وشمال أفريقيا» بدبي

دبي (وام)

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من 
مؤتمر ومعرض النقل لالتحاد العالمي 
الشرق  لمنطقة  العامة  للمواصالت 
األوسط وشمال أفريقيا 2022 الذي 
والــمــواصــالت  الــطــرق  هيئة  نظمته 
بالشراكة والتعاون مع منظمة االتحاد 
ومقرها  العامة  للمواصالت  العالمي 
ــام  ـــدار ثــالثــة أي فــي بلجيكا عــلــى م
المدير  الطاير  مطر  معالي  بحضور 
في  المديرين  مجلس  ورئيس  العام 
«الهيئة» والمهندس خالد الحقيل رئيس 
العامة  للمواصالت  العالمي  االتحاد 
االتحاد  عام  أمين  المزغني  ومحمد 
العالمي للمواصالت العامة، وعدد من 
والمؤسسات  الهيئات  المسؤولين من 

من داخل الدولة وخارجها. 
وسلم خالد الحقيل علم استضافة 
للموصالت  العالمي  االتحاد  مؤتمر 
في  له  المصاحب  والمعرض  العامة 
مارتا  إلى  والمواصالت  النقل  قطاع 
سوبيرا رئيسة FGC التي تستضيفها 

مدينة برشلونة في عام 2023. 
ختام  فــي  والحقيل  الطاير  وكـــرم 
الحفل الجهات الراعية لمؤتمر النقل 
العامة  للمواصالت  العالمي  لالتحاد 
وشــمــال  األوســــط  ــشــرق  ال لمنطقة 

أفريقيا.

استعراض مستقبل 
التنقل في عالم ما بعد 

«كوفيد -19»

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع تقدمي 20.362 
جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خالل الساعات الـ 

24 املاضية، وبذلك يبلغ مجموع اجلرعات التي 
مت تقدميها حتى أمس 23.756.030 جرعة 

ومعدل توزيع اللقاح 240.19 جرعة لكل 100 
شخص. يأتي ذلك متاشيًا مع خطة الوزارة 

لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعيًا إلى 
الوصول إلى املناعة املكتسبة الناجتة عن 
التطعيم، والتي ستساعد 

يف تقليل أعداد 
احلاالت والسيطرة 

على فيروس 
«كوفيد-19».

جرعة من لقاح «كوفيد-19» خالل يوم
20.362

أبوظبي (وام) 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع أمس عن شفاء 2.219 حالة 
جديدة ملصابني بفيروس كورونا املستجد «كوفيد - 19» وتعافيها 
التام من أعراض املرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ 

دخولها املستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 788.861 
حالة.

  ومتاشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات يف الدولة 
بهدف االكتشاف املبكر وحصر احلاالت املصابة بفيروس كورونا 

املستجد «كوفيد - 19» واملخالطني لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن 
إجراء 482.477 فحصًا جديدًا خالل الساعات الـ 24 املاضية على 

فئات مختلفة يف املجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص 
الطبي. 

  وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق 
الفحوصات على مستوى الدولة يف الكشف عن 1.615 حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا املستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها 

حاالت مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
مجموع احلاالت املسجلة 860.976 حالة.   كما أعلنت الوزارة عن 

وفاة 4 حاالت مصابة، وذلك من تداعيات اإلصابة بفيروس كورونا 
املستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2.269 حالة.

حالة شفاء من «كورونا»
2.219

يشار إلى أن مؤمتر ومعرض النقل لالحتاد العاملي للمواصالت العامة 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2022 الذي حضره أكثر من 1000 

مشارك وزائر و73 متحدثًا من اخلبراء واألكادمييني يف قطاع النقل 
العام من 19 دولة ناقش على مدار ثالثة أيام مستقبل التنقل يف عالم ما 

بعد جائحة «كوفيد -19» ودور قادة التنقل يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا يف حتديد مستقبل التنقل يف املنطقة وإدارة التنقل 

الذكي ومدن الغد ودور القيادات النسائية يف النقل العام فيما تناقش 
اجللسات املتزامنة خدمة النقل الذكية واحلافالت الكهربائية الصديقة 

للبيئة والذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة ورحالت امليل األول 
واألخير واالستدامة ما بعد اجلائحة وخدمات املواصالت العامة بعد 
«اجلائحة» واملمكنات التكنولوجية. وأقيم على هامش املؤمتر معرض 
شاركت فيه 40 مؤسسة من 17 دولة ُعرضت فيه آخر ما توصلت إليه 

صناعة النقل واملواصالت.

1000 مشارك وزائر و73 متحدثًا

جانب من اليوم الختامي للمؤتمر (من المصدر)



أبوظبي )االتحاد(

األسرية  التنمية  مؤسسة  أطلقت 
م���ب���ادرة »م��س��ت��ش��ار ف��ي ك��ل أس���رة« 
المجتمع،  تنمية  دائ��رة  مع  بالتعاون 
والمركز  للشباب،  أبوظبي  ومجلس 
القضاء،  ودائ���رة  للتأهيل،  الوطني 
الذاتي  ال��دع��م  توفير  بهدف  وذل��ك 
بكافة  لألسر  النفسي  االجتماعي 

أوضاعها.
ج����اءت ال���م���ب���ادرة ل��ت��أه��ي��ل ف��رد 
أو أك��ث��ر م��ن أف����راد األس����رة ضمن 
منظومة مهارات اجتماعية اقتصادية 
ق��ان��ون��ي��ة م��ت��ع��ددة االت��ج��اه��ات عبر 
وسائل تفاعلية مبتكرة، ليكون قادراً 
االجتماعية  المساندة  تقديم  على 
تعرضها  حال  في  لألسرة  المناسبة 
ال��وص��ول  م��ن  وتمكينها  أزم���ة،  ألي 
تهيئها  التي  والبرامج  الخدمات  إلى 
الحياة،  مناحي  كافة  في  الدولة  لها 
لدى  واإليجابية  التفاؤل  روح  لبث 
األسرة ورفع قدرتها على االستجابة 
ألداء  والعودة  األزمة  لتجاوز  الفاعلة 
وظائفها الحيوية، مما يسهم في دعم 

استقرارها.
عبداهلل  فاطمة  الدكتورة  وقالت 
ال���ح���م���ادي رئ���ي���س ق���س���م ت��ن��م��ي��ة 
م���ه���ارات وق������درات ال��ش��ب��اب في 
م��ؤس��س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة األس���ري���ة: »إن 
أس��رة«  ك��ل  ف��ي  »مستشار  م��ب��ادرة 
وظائفها  تطوير  من  األس��رة  تمكن 
الستدامة  إيجابية  وبصورة  بمرونة 
قيم  وتعزيز  أفرادها  بين  العالقات 
لضمان  األسري  والتماسك  التوافق 
كشريك  دورها  وتفعيل  استقرارها، 
ف��اع��ل ف���ي ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة 
ترسيخ  خ��الل  م��ن  جوانبها  بكافة 
والوقاية  والحماية  الرعاية  مفهوم 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ذات���ي���ة، وت��ن��م��ي��ة 
م����وارده����ا وزي�������ادة إن��ت��اج��ي��ت��ه��ا، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى رف��ع ك��ف��اءة األس��ر 
مع  التعامل  على  أوضاعها  بكافة 

تواجهها  التي  والتحديات  األزم��ات 
من خالل إطار اجتماعي اقتصادي 
إلى  الوصول  من  وتمكينها  شمولي، 
جودة  لتحسين  والخدمات  الموارد 

أفرادها«. حياة 
وأك����دت ال��ح��م��ادي ع��ل��ى م��ح��اور 
والتي  للمبادرة،  التأهيلي  التدريب 
النفسي  اإلسعاف  مهارات  تتضمن 

األول����ي وف���ق ال��م��ب��ادئ وال��م��ع��اي��ي��ر 
المعتمدة عالمياً، والمهارات الحياتية 
واالجتماعية األساسية )مهارات حل 
ال��خ(،  النزاعات.  وف��ض  المشكالت 
ومهارات الكشف المبكر عن التعاطي 
واالرتهان للمؤثرات العقلية، ومهارات 
واإلساءة  العنف  عن  المبكر  الكشف 
وآليات التعامل معها، ومهارات اإلدارة 

والتوعية  األس���رة،  لموازنة  المالية 
العالقة  ذات  بالتشريعات  القانونية 
إلى  باإلضافة  األس��رة،  بتنظيم حياة 
التوعية حول الخدمات التي تقدمها 
القطاعات،  كافة  الدولة لألسرة في 
تجديد  لضمان  تنشيطية  وجلسات 

المعارف وترسيخ المهارات.

ترشيح واختيار أفراد األسرة
وأوضحت الحمادي أن آلية التنفيذ 
أف���راد  ت��رش��ي��ح واخ��ت��ي��ار  تكمن ف��ي 
معايير  لديهم  تتوافر  الذين  األس��ر 
أس���رة(،  ك��ل  ف��ي  )مستشار  برنامج 
مستشاري  ق���درات  مستوى  وتقييم 
األس������رة ال��م��رش��ح��ي��ن م���ن خ��الل 
مرشح  لكل  الشخصية  المقابالت 
الحياتية  المهارات  مستوى  وتحديد 
وم��ه��ارات  األس��اس��ي��ة  واالجتماعية 
ومستوى  المشكالت،  التفاوض وحل 
والثبات االنفعالي،  الفكرية،  المرونة 
باإلضافة إلى متابعة وتقييم مستوى 
تقدم مستشار األسرة الذي تم تأهيله 
والعمل  أس��رت��ه،  على  األث��ر  وتقييم 
مستمرة  تأهيلية  خطة  إع��داد  على 
من  األس���رة  مستشار  ق���درات  لبناء 
وفق  ابتكارية  تفاعلية  وسائل  خالل 
العاطفي  االجتماعي  التعلم  مفهوم 

والمحاكاة االجتماعية.
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مرافئ

لماذا اقتصادنا 
األسبق انتعاشًا؟

تنتظر  أن  ترفض  النخلة  وألن  الوطء،  تخفف  الحلبة جياداً ال  في  ألن 
وألن  ال��ك��أداء،  الصخور  توقفه  ال  هياب،  الجدول  وألن  الغيمة،  سخاء 
اإلصرار،  إثمد  من  كحلها  العين  وألن  الجوائح،  محيط  من  أوسع  الحلم 
طيعاً،  جذالن،  فيأتي  وده،  فتخطب  المجد،  تلمس  أنامل  له  العقل  وألن 
مستجيباً، مهبطه أرض ال تنبت أشجارها سوى األمل، وألن القلب أخضر 
الروح لها أجنحة  الغافة في عز الظهر، وفي زمن القيظ، وألن  كما هي 
وألن  موجة،  ظهر  على  النورس  إنها  تنقرض،  وال  تنقبض،  فال  التحليق، 

النفس ريانة بالهوى، ال تقبل إال قصيدة العشق األبدية.
هكذا هي اإلمارات واجهت عسر الجائحة، بقبضة فوالذية ال تنكسر، 
زورق  هي  بل  األس��ف،  دم��وع  خلف  تتوارى  وال  تبتسر،  وال  تنحسر،  وال 
هي  البسر،  وق��ت  في  االقتحام  موجة  هي  العسر،  ح��االت  في  النجاة 

ابتسامة جلية ساعة الفجر، هي بريق في الفضاءات ال يمنعه قعر.
اليوم ونحن نمر في أزقة الجائحة، ونعبر من خالل مؤسسات صحية 
تثبت  أن  بالدنا  استطاعت  الكبرى،  التضحيات  وشهامة  بالنبل،  تفيض 
أنملة  القرن الحادي والعشرين، بسالسة الخاتم في  أنها جديرة بدخول 
تجاوزنا  قد  أنفسنا  نرى  الواقع  إلى  ننظر  ونحن  اليوم  الملمس،  ناعمة 
وسخائهم،  وبذلهم،  بعطائهم،  اإلنسان  على  ينعمون  من  بفضل  الكأداء 
حدتها،  وكسر  الجوائح،  دحر  على  واإلص��رار  الصمود،  على  وقدرتهم 
العالمي  السباق  حلبة  في  والدخول  أنيابها،  وتحطيم  مخالبها،  وقطع 
نحو مستقبل زاهر، ومبهر، من دون تذمر، أو تبرم، أو إدانة، أو تقاعس، 

أو كسل.
فإنها  باألخطار،  تنذر  أنها  كما  والحياة  ي��رام،  ما  على  تسير  األم��ور 
معشوشبة بالسالمة طالما آمنا بأن الطريق إليها ليس مفروشاً بالسجادة 
إمكانياتنا،  بكل  حاضرين  نكون  أن  بأهمية  ال��وع��ي  وإن��م��ا  ال��ح��م��راء، 
الخسائر  العواتي، وأن نكبد الصعب  نهزم  أن  وقدراتنا، وقوتنا، نستطيع 
فخر  بكل  البيض  الرايات  حاملون  ونحن  الطريق  في  ونمضي  الفادحة، 

واعتزاز.
يعرقل  ما  تعافت قبل غيرها، ألنها متشافية مسبقاً من وكل  اإلمارات 
التفاؤل، وكل ما يعيق الفرح، وكل ما يقف صخرة صلدة في طريقها إلى 

الزاهية. األحالم 
وجسارة  العزيمة،  وصالبة  اإلرادة،  بقوة  نجاحها  حققت  اإلم���ارات 
وسالسة،  وي��س��ر،  بسهولة  الكونية  اللعبة  تقتحم  جعلها  مما  العقل، 
إلى  تحتاج  المعضالت  ومواجهة  كفاح،  الحياة  بأن  باإليمان  متسلحة 
أو شعبها  تفكر في نفسها،  لم  اإلمارات  الوغى،  رجال أشداء في ساعة 
فحسب، بل هي تجاوزت القارات، ووصلت إلى األصقاع، لتقدم ما لديها 

النجاح. إكسير  من 

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

مـالييــن قـنــــاع وجــــه 

يتخلـــص منـها العـالم 

«: 3 فــي الدقيقـة الواحـدة  باحثة في المجال البيئي لـ»

وأض���اف���ت: ح��ي��ث ب���دأن���ا ن��رص��د 
نتوقع  نكن  لم  أماكن  في  الحيوانات 
البحر  ف��ي  الحيتان  مثل  ظ��ه��وره��ا، 
الكائنات،  ومختلف  الطيور  وأس��راب 
وال����ذي ي��ع��ود الن��خ��ف��اض ض��وض��اء 
بما  الهواء،  وتحسن جودة  الناقالت، 
في ذلك تركيزات الجسيمات الغبارية 
 )PM10و  PM2.5( ال���ج���و  ف���ي 
األع��وام  من  بكثير  أق��ل  التي ظهرت 
السابقة، كما وضحتها منظمة األمم 
المتحدة في بحوثها، مما يشير إلى 
وقلة  الهواء  التحسن في جودة  مدى 

االنبعاثات الضارة.
اإليجابي  األث���ر  ك��ان  وأوض��ح��ت: 
وما  العالم،  على  مؤقتاً  ل�»الجائحة« 
تظهر  وب���دأت  زمنية  ف��ت��رة  إال  ه��ي 
مالمح الجائحة السلبية على البيئة، 
 19-COVID ن��ف��اي��ات  وأب���رزه���ا 
الفحص  م��س��وح��ات  م��ن  الكثير  م��ع 
وكذلك  وال��م��ط��ه��رات،  والبالستيك 
لأليدي  المنظفة  الكيميائية  المواد 
من  عالية  نسبة  على  تحتوي  والتي 
الذي  ترايولوسن  الحشري  المبيد 
يتحول إلى »الديكوسين«، وهو مركب 
ألشعة  تعرضه  عند  السمية  شديد 

الشمس.
إن  الحنطوبي:  المهندسة  وقالت 
بالنسبة  ه��ي  ال��وج��ه  أقنعة  نفايات 

للعالم الوجه المظلم من »الجائحة«، 
ماليين   3 م��ن  نتخلص  دقيقة  فكل 
من  وغيرها  النفايات  ه��ذه  كمامة، 
على  خطراً  تعتبر  الطبية  النفايات 
معروف  هو  كما  والبالستيك  البيئة، 
صعب التحلل في البيئة، وتم إدراجه 
في عمليات تصنيع وتغليف المطهرات 
والمعقمات التي ال غنى عنها في هذه 
الخطرة  النفايات  زي��ادة  »الجائحة« 
أصبح  حيث  البالستيك،  ون��ف��اي��ات 
يدق ناقوس الخطر على البيئة ويؤثر 
بنهاية المطاف على التنوع البيولوجي، 
أجريت  دراس��ات  هناك  أن  وصحيح 
على التنوع البيولوجي خالل جائحة 
»كورونا« وأثبت بعضها أن »الجائحة« 
ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  إي���ج���اب���ي  أث����ر  ذات 
عالمية  أمثلة  وه��ن��اك  البيولوجي، 
كثيرة، كذلك معدالت نفوق الحيوانات 

ف��ي ال��م��م��رات ال��م��ائ��ي��ة ك��األس��م��اك 
 ،%40 بنسبة  انخفضت  والدالفين 
ولكن هذه البيانات والدراسات تركز 
على االتجاه المباشر لنفوق الحيوان، 
طويل  األث��ر  االعتبار  عين  في  تاركة 
النفايات  انتشار  والذي يخلفه  األمد 
المرض  نفايات  وخ��ط��ر  البيئة  ف��ي 
تهدد  ق��ادم��ة  أخ��ط��اراً  يخلق  ال��ي��وم 
الكائنات برمتها مستقباًل، فالكمامات 
وأنابيب االختبار  المسوحات  وأعواد 
قابل  غير  ألنه  بالستيكي  هذا عبء 

للتحلل.
وأشارت المهندسة إلى أنه، حسب 
تقرير المحيطات اآلسيوية »منظمات 
اآلس��ي��وي��ة«  البحرية  البيئة  حماية 
 ،2020 عام  في  كونغ  هونغ  ومقرها 
 1.5 بنحو  يقدر  ما  محيطاتنا  غمر 
من  سيزيد  مما  للوجه،  قناع  مليار 
مساحة التلوث في البحار من 4680 
إلى 6240 طناً مترياً، وكما نعلم فإن 
مادة  من  الطبي مصنوع  الوجه  قناع 
البولي بروبيلين البالستيكية التي ال 
وتتحول  ع��ام��اً،   450 بعد  إال  تتحلل 
ببطء شديد إلى مواد دقيقة تنحدر 
سلباً إلى الحياة البرية والنظم البيئية 
العلمي  البحث  أن  علماً  األخ����رى، 
الحالي ركز بشكل أساسي على الطب 

والصحة خالل »الجائحة«. 

فهد بوهندي )الفجيرة(

أكدت المهندسة فاطمة 

الحنطوبي الباحثة 

والمختصة في المجال 

البيئي، في حوار خاص 

لـ»االتحاد«، أن النظرة األولية 

لواقع »كورونا« وتأثيره 

على البيئة كان محدودًا 

في بداية »الجائحة«، حيث 

كان التقييم األولي ضمن 

إطار حظر الحركة والتنقل، 

الذي صاحب »الجائحة« في 

بدايتها، والذي عكس تأثيرًا 

إيجابيًا على البيئة في بداية 

األزمة، لما خلفه من انتعاش 

التنوع البيولوجي.

بهدف توفير الدعم الذاتي االجتماعي

التنمية األسرية تطلق »مستشار يف كل أسرة«

  أكدت املهندسة فاطمة 
احلنطوبي أن هناك دائمًا 

حلواًل مبتكرة وقابلة للتطبيق 
يف إدارة النفايات وأنظمة إعادة 

االستخدام، فمثاًل منها استخدام 
أقنعة قابلة إلعادة االستخدام 

ونشر ثقافة تصميم األقنعة املعاد 
تدويرها، ونشر الوعي بني األفراد 

باألثر السيئ الذي تتركه األقنعة 
املستهلكة على التنوع البيولوجي، 

ومن ثم على اإلنسان والبيئة 
وتفعيل دمج سياسة االبتكار يف 

تنمية األدوات املستخدمة يف 
الفحص ألي ملوث فيروسي أو 
أي استخدام كأداة وقاية ألي 

مرض، كذلك ميكن تزويد إدارة 
النفايات بتكنولوجيا جديدة 

نستطيع بها التخلص من النفايات 
البالستيكية أو أدوات الوقاية من 

أي مرض دون التخلص املباشر، 
علمًا أن الضرر الذي يتراكم 

اليوم جاء جراء زيادة استخدام 
البالستيك كسلوك جديد دخل 

علينا جراء أزمة »كورونا«.

حلول مبتكرة »كورونا« سببت تحسنًا 
في جودة الهواء وقلة 

االنبعاثات الضارة

بات لألخوة اإلنسانية يوٌم عالميٌّ تحتفل به األمم المتحدة في الرابع من فبراير 
من كل عام، تأكيداً على أهمية اللحظة التاريخية التي جمعت كال من فضيلة 
اإلمام الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا 
الكنيسة الكاثوليكية، لتوقيع وثيقة األخوة اإلنسانية بدعوة من اإلمارات، وعلى 

أرضها.
وفي هذا اليوم تحديداً، نستعيد كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، في استقباله 
لقطبي العالمين اإلسالمي والمسيحي: »يحدونا األمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم 
الشعوب واألجيال باألمن والسالم«، فمن مّنا ال يتوُق إلى رؤية السالم وهو يعمُّ 
منطقتنا التي كانت على الدوام األحوج إليه؟، مع ما عانته شعوبها من انتشار 

للكراهية والتطرف أدى إلى ضياع فرص التنمية واالزدهار.
ولألخوة اإلنسانية قصة سيرويها التاريخ لألجيال، بدأت مع المغفور له بإذن 
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب اهلل ثراه، والذي جعل من اإلمارات 
أرضاً لالزدهار والسالم، وداراً للتعايش والتالقي، يجد فيها الكثيرون مالذاً آمنا 
للعيش بحرية في مجتمع يحترم االختالف ويؤمن بالتعددية والوسطية واالعتدال.

وتتواصل مسيرة ترسيخ قيم األخوة 
حكيمة  ب��رؤي��ة  وال��س��الم،  اإلنسانية 
لقيادة اإلمارات الرشيدة، ودوٍر ريادي 
الدبلوماسية  تقود جهود  للدولة وهي 
العامة، والثقافية على وجه الخصوص، 
سعياً إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش 
والسالم، وتحقيق التعاون الدولي في 
مواجهة الكوارث والنزاعات. ويحسب 
لإلمارات إسهامها المستمر في نشر 
والجمال  والخير  والعدل  السالم  قيم 
واألخوة اإلنسانية والعيش المشترك، 

إلى  الثالثة تدعو  بأّن األدي��ان السماوية  إيماناً  أيا كان،  كطوق نجاة لإلنسان 
النشء  وتحمي  واإلح��س��ان،  والعدل  الحكمة  وتكّرس  المحبة،  بقيم  التمسك 

والشباب من مخاطر التطرف ومآالته.
وإّن اليوم العالمي لألخوة اإلنسانية، يشجعنا اليوم وكل يوم، على أن نلتزم 
جميعاً بما دعت إليه وثيقة األخوة اإلنسانية من عدٍل قائٍم على الرحمة، وحياٍة 
كريمٍة يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها، ومن حواٍر وتفاهٍم يفضي إلى احتواء 
كثير من المشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية التي تعاني منها 

شعوب العالم كافة.
كما أّن هذا اليوم، يجّسد كاحتفالية أممية عالمية، مطلب تحقيق مبدأ الكرامة 
اإلنسانية والرحمة والمحبة، وحرية المعتقد وحق العيش بأمن واطمئنان، وال 
يكون ذلك إال عبر اإليمان بوحدة األصل اإلنساني، وأّن »رّبنا واحد، وأبانا واحد، 
وكلُّنا آلدم«، فاإليمان يقّربنا، والحوار يجعلنا أكثر فهماً الختالف اآلخر عنا، 
ال لخالفنا معه، والتعايش يدعونا للمصالحة والتآخي بغض النظر عن الدين 

والعقيدة، والفكرة واالنتماء.
ومن منطلق عملنا الثقافي المستمر منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، مع 
أكثر من 35 شراكة استراتيجية مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات 
رفد  في  الناعمة،  والدبلوماسية  الثقافي  الحوار  أولويات  تماماً  نعي  الدولية، 
جهود ترسيخ األخوة اإلنسانية، تقديراً لدور الثقافة والفنون في تالقي الشعوب 
وتضامنها، فكل مبادرة نطلقها، وكل فعالية ننظمها، بما تتسم به من إبداع وتنوع، 
من فنون التشكيل واألداء، إلى اإلرث الموسيقي العريق، وصوالً إلى الفنانين 
والجمهور من حول العالم، إنما تعكس إيماننا بوحدة اإلنسانية وحوار الثقافات، 

وأملنا في العبور إلى المستقبل بأمٍن وأمان.
إنها الدعوة إلى نبذ العنف والتطرف، وإعالء قيم التسامح واإلخاء، وصوالً إلى 

سالٍم عالمي ينعم به الجميع.

 أشار طالل فارس، رئيس قسم الفئات الضعيفة بقطاع التنمية املجتمعية يف 
دائرة تنمية املجتمع يف أبوظبي، إلى أهمية التركيز على البرامج التي تساهم 

يف دعم وتعزيز دور األسرة ورفع كفاءتها يف التعامل مع األزمات والتحديات 
التي تواجهها، إلى جانب رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية والوقاية 

من السلوكيات اخلاطئة. وأضاف: يتماشى البرنامج مع جهود الدائرة يف 
تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد األسر، من خالل حتقيق التوازن الذهني 

والنفسي لهم على مواجهة مختلف التحديات املجتمعية، عبر العمل مع 
اجلهات ذات العالقة يف تقدمي البرامج التي تدعم دور األسرة يف التعامل مع 

األزمات التي توجهها ورفع الوعي بأهمية الصحة النفسية.
وتابع: لقد أعلنت الدائرة مؤخرًا عن تقدمي خدمة الدعم النفسي لألفراد 

الذين يعانون من الضغوطات النفسية املختلفة، مبا يف ذلك األسر، عبر خط 
»استجابة« التابع ملركز قيادة العمليات الطبية يف دائرة الصحة أبوظبي، 

وذلك يف إطار حرصها الدائم على تقدمي الدعم الالزم يف مجال تعزيز 
الصحة النفسية ملختلف شرائح وفئات املجتمع، من خالل التواصل املباشر مع 

نخبة من االختصاصيني النفسيني امُلرخصني.

الصحة النفسية 

األخوة اإلنسانية: األمل واألمان

*مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

 هدى إبراهيم الخميس* 

التعايش يدعونا 
للمصالحة والتآخي بغض 
النظر عن الدين والعقيدة 

والفكرة واالنتماء

فاطمة الحنطوبي

خالل إطالق المبادرة )من المصدر(



البيانات  أن  الفالسي  أح��م��د  معالي  بين 
أساسية في رسم أية سياسات، وكان هناك نوع 
من النقص في ربط البيانات، ولكن بعد إنشاء 
مجلس التنسيق السياحي تم إنشاء لجنة تابعة 
للمجلس معنية فقط بالبيانات، وتم أيضاً إبرام 
لربط  للسياحة  الدولية  المنظمة  مع  اتفاقية 
من  أكثر  مع  التنسيق  اآلن  ويجري  البيانات، 
27 جهة محلية واتحادية ومن ضمن المشروع 

تطوير الكفاءات الوطنية.
وأكد معاليه أن قطاع السياحة حيوي ويوفر 
أن  ونتمنى  الطرح  هذا  وندعم  كثيرة  وظائف 
وه��ذا  المجال  ه��ذا  ف��ي  المواطنون  ينخرط 
فيه توفير وظائف خارج المدن الرئيسة، وتم 
برنامج  وه��ن��اك  »ن��اف��س«  اس��ت��ح��داث مجلس 
متكامل لتطوير الكفاءات الوطنية، ونتوقع مع 
للحاجة  سد  هناك  يكون  أن  البرنامج  تطور 
الموجودة، وهناك أيضاً برامج في شق التعليم 

العالي.
وال  متنوع  السياحة  إن قطاع  معاليه:  وق��ال 
توجد سوق واحدة توفر أكثر من مليون ونصف 
مليون سائح واإلجمالي أكثر من 24 مليوناً فإذا 
انخفض سوق تتوفر أسواق والتعويض من خالل 
السياحة والتنوع في السياح الذين يأتون للدولة 
أن  م��ؤك��داً  الوطنية،  السياحة  صالح  من  هو 
الوزارة بالتنسيق مع الجهات األخرى تعمل على 
فتح أسواق جديدة. وتم تطوير هوية سياحية 
موحدة في اإلم��ارات وهي مستوحاة من هوية 
اإلمارات وهي في المرتبة 18 ولها قيمة سوقية 
جذب  وت��م  للترويج  جبار  جهد  وهناك  كبيرة 

مؤثرين اجتماعيين من المنطقة ومن خارجها.
 وتابع: هناك دور محلي كبير وال��وزارة تبني 
عليه وهناك مشاريع عديدة محلية وهي حاضنة 
الرسوم،  من  لإلعفاء  مدة  وهناك  للمواطنين، 
على  دخ��ل  ضريبة  ف��رض  إل��ى  التوجه  ولكن 
الشركات وذلك يساعد بشكل كبير ويخفض من 
تكاليف التأسيس والرسوم وفيه دعم لهم، سيما 
في بداية التأسيس وهي مكسب لهم وبالنسبة 
ممكن  ولكنها  كلفة  أكثر  فهي  الحرة  للمناطق 
ونقوم  الرخص،  استخراج  أسرع في  تكون  أن 
يضم  للمشتريات  وطني  برنامج  باستحداث 
مملوكة  شركات  مخاطبة  وت��م  كثيرة  شركات 
األعمال  رواد  م��ع  االجتماع  ويتم  للحكومة، 
اإلم��ارات  مصرف  أيضاً  وهناك  دوري  بشكل 
لدعم  مليارات  خمسة  تخصيص  وتم  للتنمية 
مؤكداً  التمويل،  ناحية  من  الوطنية  الشركات 
أن تطوير المنتج السياحي هو على المستوى 
المحلي ومن ناحية التسويق فيه دور اتحادي. 
كما أن عزوف المواطنين فقط عن العمل في 
المنشآت الفندقية قطاع الضيافة وهناك قرابة 
500 مرشد سياحي مواطن والوزارة تعمل على 
هذا األمر وهناك طلب عليه، والوضع الحالي 
كل مرشد سياحي يجب أن يخضع لترخيص 
وتدريب في كل إمارة، وقامت الوزارة باستخدام 
على  مقتصرة  م��وح��دة  سياحية  رخصة  أول 
المواطنين وهي منصة يحصل فيها المواطن 
على رخصة للقيام باإلرشاد السياحي في أي 
اإلرش��اد  أن نجعل  ونحاول  ال��دول��ة،  مكان في 

السياحي وظيفة جانبية للطلبة.
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6 أسئلة من األعضاء إلى ممثلي الحكومة

»الوطني« يوصي بإعداد برامج تدعم السياحة 

 وجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، 
تم الرد كتابياً على سؤالين موجهين إلى معالي عبداهلل 
بن طوق المري وزير االقتصاد، من حمد أحمد الرحومي 
فاتورة  قيمة  رفع  حول  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين، 
إضافية عند  البيع رسوماً  وحول تحميل بعض منافذ 
الدفع باستخدام البطاقات االئتمانية. وتم تأجيل ثالثة 
أسئلة موجهة إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة 
دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى جلسة قادمة بناء 

على طلبها.
وزير  المزروعي  محمد  بن  سهيل  معالي  ق��ام  فيما 
الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة شركة االتحاد 
للماء والكهرباء، بالرد على السؤال الموجه من محمد 
عيسى الكشف حول زيادة أسعار الكهرباء على مزارع 

المواطنين.
ونص سؤال الكشف على ما يلي: »قامت شركة االتحاد 
للماء والكهرباء بتطبيق زيادة كبيرة على منتجاتها منذ 
بداية 2022 في أسعار التعرفة السعرية وتم إبالغ العمالء 
بذلك مما تسبب في شكوى المواطنين عن سبب الزيادة 
التي تشكل عليهم عبئاً بمقابل ما يتم إنتاجه لتشجيع 
الزراعة والمنتجات التي تعد أساس األمن الغذائي، فما 
هي األسباب التي دعت الشركة لزيادة أسعار الكهرباء 
على مزارع المواطنين، وهل هناك توجه إلعادة النظر 

فيها لتشجيع الزراعة التي تعد أساس األمن الغذائي«.
وقال معالي سهيل المزروعي: تكلفة المياه في اإلمارات 
الواصل  للجالون  تقل عن 3.5 فلس  المتوسط ال  في 
للبيت أو المزرعة، وفي السابق ليس لدينا تعرفة مياه 
للمزارع، ونظراً للمحافظة على المياه الجوفية لألجيال 
القادمة ارتأى مجلس الوزراء تركيز الدعم على المياه، 
حيث قدمت شركة االتحاد للماء والكهرباء سعراً مشابهاً 
للمقدم لبيت المواطن وهو فلس ونصف، حيث تم رفع 
الدعم عن الكهرباء وتم الحفاظ على هذا الدعم على 
أسعار المياه، وهذا سوف يوفر للمزارع مياهاً صالحة 

للزراعة وينتج مواد زراعية أفضل وفي نفس الوقت نقدم 
حلوالً مستدامة لألمن المائي لدولة اإلمارات.. ونحن في 

بداية حوكمة وترشيد هذا القطاع الحيوي«. 
وقال معاليه: »منذ عام 2020 بدأت شركة االتحاد للماء 
والكهرباء بالتعاقد وشراء هذه الكميات من المياه سواء 
تسوقها أم لم تسوقها وملزمة بشرائها من المطورين ومن 
المحطات، ويتم استثمار ما يقارب ملياراً ونصف المليار 
درهم لمد شبكة إضافية على الشبكة الموجودة وسوف 
يتم تخصيص جزء منها ألصحاب المزارع لتوصيل المياه 
لهم واالستغناء عن التحلية في مزارعهم، وهذا هو السبب 
في زيادة تعرفة الكهرباء التي قررها مجلس الوزراء بعد 
إطالعه على دراس��ة كاملة وبناء عليها اتخذ القرار«. 
وتم تخفيض رسوم أخرى مثل تخفيض رسوم التوصيل 
للكهرباء للمزارع بواقع 50%، من 600 درهم إلى 300 
درهم، كذلك تم إعفاء المزارع من رسوم التوصيل والذي 
سبق أن دفع هذه الرسوم سوف يستردونها، فتم توزيع 
عملية الدعم بشكل متوازن بين المياه والكهرباء، من أجل 

الحفاظ على األمن المائي للدولة. 
كل  م��ع  نتعامل  أن  حريصون  »نحن  معاليه:  وق��ال 
ننظر  أن  المسؤولية  منظور  من  ولكن  تصلنا،  شكوى 
إلى المصلحة العامة، نحن نظرنا إلى الكلفة وقدمنا 
تصوراً كذلك لمتخذ القرار على الكلفة، واليوم لدينا 
اليوم على  تعمل  أبوظبي  إم��ارة  المزارع،  لمياه  تعرفة 
يعلن  اإلنشاء سوف  قيد  إيجاد حلول، هناك مشاريع 
عنها قريباً، صحيح الحل الذي تم هو رفع كلفة الكهرباء 
خاصة للمزارع الكبيرة ومبلغ الزيادة لنحو 50 بالمائة من 
المزارع الصغيرة يتراوح معه التأثير بين 600 إلى 800 
درهم، وهناك مزارع بعد نضوب المياه تؤجر وتحول 
إلى سكن عمال أو تؤجر وتستخدم استخدامات غير 

قانونية.

وأضاف معاليه: »إذا نظرنا للمعادلة بشكل آخر فإنه 
متكاملة  فهناك منظومة  المياه،  استنزاف  يجب وقف 
للحفاظ على األمن المائي وعدم استنزافها والموضوع 

أمن غذائي ومائي«. 
وقال معالي الوزير: موضوع تقليل االستنزاف مسألة 
أمن وطني لذلك شركة االتحاد كانت أول شركة تقدم 
تعرفة مياه للمزارع ألنها مسؤولة ومعنية باألمن المائي 

في الدولة.
وزارة  »سياسة  موضوع  مناقشة  في  الشروع  وقبل 
أعضاء  واف���ق  السياحة«،  قطاع  دع��م  ف��ي  االق��ت��ص��اد 
المالية  ال��ش��ؤون  لجنة  تقرير  ملخص  على  المجلس 
الذي  الموضوع  ه��ذا  بشأن  والصناعية  واالقتصادية 
أشار إلى أن اللجنة عقدت )8( اجتماعات لدراسة هذا 

الموضوع ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقال سعيد راشد العابدي: تعد الدولة من أكثر الدول 
إنفاقاً على السياحة إال أن مستوى الترتيب الحالي ال 
يتوافق مع حجم اإلنفاق واالستثمار سيما في في موقع 

دولة اإلمارات بين دول العالم.
ورد معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي وزير دولة 
بأن  والمتوسطة،  الصغيرة  والمشاريع  األعمال  لريادة 
مستوى اإلنفاق عاٍل ولكن يجب أن ننظر إلى مؤشرات 
قطاع السياحة، واإلمارات حصلت على مستوى إشغال 
مدن  عشر  أفضل  على  متفوقة   2021 لعام  فندقي 
سياحية عالمية وأيضاً اإليرادات من أفضل المستويات، 
واإلنفاق يتماشى مع األثر االقتصادي وأعتقد أن بعض 
المؤشرات التي يتم ذكرها هي مؤشرات فرعية ولكن 
التقييم الرئيس هو اآلثر االقتصادي واإلشغال الفندقي 
الجائحة  االنخفاض خالل  واإلي���رادات، حتى مستوى 
في  السياحة  وق��ط��اع  ال���دول،  م��ن  الكثير  م��ن  أفضل 

اإلمارات متعاٍف ومتميز عالمياً.

تطوير الكفاءات الوطنية 

وأكد معالي الفالسي، أن الرخصة املوجودة من دون رسوم للمواطنني واإلرشاد السياحي لكل 
إمارة لها شقان عام وشق معني باملنتج السياحي احمللي لكل معلم، وكل إمارة ومت توحيدها 

يف اختبار واحد، وعن موضوع املزاولة هناك اشتراطات مختلفة لدى كل إمارة وآليات عمل 
مختلفة، وحول مزاولة النشاط يف كل إمارة أتوقع أن يكون هناك توافق مع الوقت وهي أول 

رخصة يتم العمل بها يف اإلمارات، ويجب معرفة االشتراطات املوجودة يف كل إمارة قبل مزاولة 
املهنة، وهناك دعم من احملليات لدعم املواطنني. وأشار معاليه، إلى أن العزوف حتديدًا كان عن 

قطاع الضيافة يف املنشآت الفندقية، ولكن هناك انفتاحًا أكثر اآلن، وهذا من أكثر القطاعات 
وظائف إذ فيه قرابة 750 ألف وظيفة، وهو من أفضل القطاعات التي تستقطب مختلف 

الكفاءات، مضيفًا أن هناك حسابًا خاصًا فيه معلومات إلكترونية، وهناك دليل إرشادي 
إلكتروني لكل إمارة والتركيز على التسويق اإللكتروني يف هذه املرحلة، والنتائج إيجابية من 

ناحية األثر االقتصادي، ويتم االستفادة من املؤثرين احملليني.
وقال معاليه: أحد التوجهات دارسة جميع التخصصات ومن ضمنها قطاع السياحة وهو قطاع 

يوفر فرص عمل يف جميع إمارات الدولة وهو يف قيد الدراسة ملعرفة نسب التوطني ونسب 
العمل يف مجال الشهادة ومعرفة مناسبة هذه التخصصات مع احتياجات القطاع اخلاص، 

وكليات التقنية هي اجلانب الوحيد الذي يوفر هذا التخصص إلى جانب القطاع اخلاص. كما 
أن موضوع أصحاب الهمم هو من شأن البلديات يف احملليات وهي من ضمن شروط الترخيص يف 
ما يتعلق باملبنى، أما األنشطة فتكون من اجلهات السياحية املعنية، وهناك تواصل مع اجلهات 

احمللية للتشجيع على توفير متطلبات أصحاب الهمم وأيضا يف املعالم السياحية.

خلفان النقبي )أبوظبي(

أوصى المجلس الوطني االتحادي 

خالل جلسته الخامسة من دور 

انعقاده العادي الثالث للفصل 

التشريعي السابع عشر، التي 

عقدها أمس، في »قاعة زايد« 

بمقر المجلس، برئاسة حمد 

أحمد الرحومي النائب األول لرئيس 

المجلس، بإعداد برامج ومشروعات 

تدعم السياحة المستدامة في 

الدولة بالتعاون والتنسيق مع 

الجهات االتحادية والمحلية 

المعنية ووضع معايير ومؤشرات 

محددة لقياس نتائج وأثر هذه 

البرامج والمشروعات السياحية 

على الناتج اإلجمالي للدولة. 

وتبنى المجلس خالل مناقشة 

موضوع »سياسة وزارة االقتصاد 

في دعم قطاع السياحة«، عددًا من 

التوصيات، وافق على إعادتها إلى 

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

والصناعية، إلعادة صياغتها وفق 

مالحظات السادة األعضاء.

وناقش المجلس هذا الموضوع 

وفق محاور: سياسة وزارة االقتصاد 

وخططها االستراتيجية في قطاع 

السياحة، وتنمية وترويج السياحة 

داخليًا وخارجيًا بالتنسيق مع 

الجهات المعنية، وجهود الوزارة 

لالستفادة من معرض »إكسبو 2020 

دبي«، وأثر ذلك على التخطيط 

االستراتيجي المستقبلي لقطاع 

السياحة.

أحمد الفالسي:

750 ألف وظيفة متوفرة 
في القطاع السياحي

التنسيق مع نحو 27 جهة 
محلية واتحادية لربط 

البيانات

استحداث مجلس 
»نافس«.. وبرنامج 

متكامل لتطوير الكفاءات 
الوطنية

500 مرشد سياحي 
مواطن .. وال بد من 
الترخيص والتدريب 

سهيل المزروعي:

توزيع الدعم بشكل 
متوازن بين المياه 

والكهرباء للحفاظ على 
األمن المائي 

يجب وقف استنزاف 
المياه .. ونتعامل مع كل 

شكوى تصلنا

اإلرشاد السياحي

إقبال دولي

قال معالي أحمد الفالسي: يف 
الفترة األخيرة كانت هناك زيادة 

يف إشغال الغرف الفندقية وهناك 
الكثير من السياح الدوليني من ذوي 

الدخل العالي، مبا يؤكد تزايد 
اإلقبال على اإلمارات كوجهة 

سياحية وهو ما رفع أسعار الغرف 
الفندقية، وهناك عروض مع 

حملة أجمل شتاء يف العالم ولكن 
تبقى عملية العرض والطلب، وهو 

عاٍل ألن هناك إقبااًل كبيرًا على 
الدولة واإلمارات أعلى دولة يف 
اإلقبال على الغرف الفندقية. 

كما إن غياب استراتيجية إعالمية 
للتسوق السياحي كان موجودًا 

لعدم وجود هوية موحدة واليوم مع 
وجود هذه الهوية واملجلس األعلى 

للسياحة هناك هوية واضحة 
ومؤثرة للتسويق للتراث اإلماراتي، 

وهناك مجال لتكوين جلنة للخطة 
اإلعالمية تتماشى مع احملليات 

واالحتادي.

فرص للمواطنين
 وذكر معالي أحمد الفالسي، أن 

هناك وظائف عديدة وفرصًا كبيرة 
للمواطنني ونتوقع أن ينخرط 

املواطنون يف الوظائف املتوفرة بعد 
توفر الدعم احلكومي للرواتب.
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صباح الخير

المسألة ليست
 25 فلسًا 

أمام صندوق الدفع في العديد من البلدان األوروبية يفاجأ 
الكيس  بأن عليه دفع ثمن  بعد أن كدس مشترياته  الزائر منا 
البالستيكي الذي سيحمل فيه مقاضيه، فتجده يرسم ابتسامة 

عريضة ألمينة الصندوق ويدفع فاتورته سعيداً جذالً. 
تبضعه  األمر عند  مثل هذا  منه  ويُطلب  للوطن  يعود  عندما 
له  المجاورة  البقالة  حتى  أو  ماركت«  الهايبر  أو  في»السوبر 
امتد  الذي  الغالء  من  بالشكوى  عقيرته  ترتفع  متبرماً،  تجده 
االستخدام  ذات  البالستيكية  األك��ي��اس  فيها  بما  ش��يء  لكل 
المسألة ليست25 فلساً، تفرض هنا  بأن  الواحد، غير مدرك 
التي  البيئة  نحو  بالتزاماته  بتذكيره  يتعلق  ما  قدر  هناك،  أو 
وأمثاله ممن يفرطون  يتسبب فيها  التي  والكوارث  يعيش فيها 
النوعية من األكياس، ويتخلصون منها بكل  في استخدام هذه 
البر أو البحر دون أن يتوقف أمام الحقائق  بساطة سواء في 

لتأثيراتها. الصادمة 
اإلنذار  جرس  أطلقت  قد  أبوظبي  في  البيئة  هيئة  وكانت   
م��ب��ك��راً ح���ول م��خ��اط��ر األك��ي��اس ال��ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة، وذك����رت أن 
أي  كيس  مليار   11 نحو  سنوياً  يبلغ  الدولة  في  استخدامها 
العلماء  تقديرات  وتشير  العالمي.  المتوسط  أضعاف  ثالثة 
يستغرق  وقد  للتحلل،  قابل  غير  البالستيكي  الكيس  أن  إلى 
نحو 1000 عام حتى يتحلل تماماً ملحقاً أكبر األضرار بالتربة 

والبيئة.
البالستيكية تتسبب كل  الهيئة: إن هذه األكياس   كما قالت 
كائن  ألف  و100  بحري،  طائر  مليون  من  أكثر  قتل  في  عام 
حي من ضمنها الحيتان والدالفين والسالحف البحرية، بينما 
القابلة  للبيئة  الصديقة  األكياس  باستخدام  ذلك  تجنب  يمكن 

التسوق. إلعادة االستخدام عند 
 ومنذ إطالق سياسة أبوظبي للمواد البالستيكية المستخدمة 
2020، عكفت الهيئة  لمرة واحدة في إمارة أبوظبي في العام 
يتم  أن  المقرر  لتنفيذها، حيث من  التحتية  البنية  إعداد  على 
إج��راءات  ومنها   ،2022 الحالي  العام  في  اإلج��راءات  تطبيق 
حظر األكياس البالستيكية أحادية االستخدام، أو وضع رسوم 
المستخدمة  البالستيكية  والمواد  المنتجات  من  عدد  على 

لمرة واحدة، وإطالق نظام استرداد للقناني.
البيئية  اإلم��ارات  ومبادرات  جهود  تتوج  دبي  نجد  واليوم   
تعرفة  ف��رض  مؤخرا  اإلم��ارة  في  التنفيذي  المجلس  بقرار 
قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع البالستيكية أحادية 
متاجر  جميع  في   2022 يوليو  أول  من  اعتبارا  االستخدام 
المجتمع  ألف���راد  شاملة  توعوية  حملة  إط��الق  م��ع  اإلم���ارة، 
البيئية،  االستدامة  على  الحفاظ  بهدف  الخاص  والقطاع 
البالستيكية،  للمواد  المفرط  االستخدام  سلوكيات  وتغيير 

بيئتنا. لسالمة  الجميع  تعاون  والمطلوب 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

من ابتكار طالبات في الظفرة 

جهاز للحد من حوادث الغرق يف املسابح

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة( 

اب��ت��ك��رت 3 ط��ال��ب��ات م���ن ث��ان��وي��ة 
بينونة  فرع   - التطبيقية  التكنولوجيا 
بمنطقة الظفرة التابع لمركز أبوظبي 
والمهني،  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
مشروعاً جديداً يساهم في الحد من 
حوادث الغرق داخل حمامات السباحة، 
تعرض  عند  وإن����ذاراً  تنبيهاً  وي��ص��در 

الطفل للغرق أثناء ممارسة السباحة.
وأوض���ح���ت ال��ط��ال��ب��ات ن����وار فن 
العامري  محمد  وشمسة  المحربي 
فكرة  أن  ال��م��زروع��ي  علي  وم���زون 
انتشار  ل  مواكبة  ج��اءت  المشروع 
السباحة  حمامات  من  كبيرة  أعداد 
وذل��ك  ال��دول��ة  أن��ح��اء  ف��ي مختلف 

منطقة  ف��ي  ال��ح��ار  ال��م��ن��اخ  بسبب 
ال��خ��ل��ي��ج، ح��ي��ث ت��ن��ت��ش��ر ح��م��ام��ات 
والمجمعات  مساكن  ف��ي  السباحة 
يحمل  م��ّم��ا  ال��ف��ن��ادق،  أو  السكنية 
بسبب  فيها  األطفال  غ��رق  مخاطر 

غياب اإلشراف من الكبار.
المشروع  فكرة  أن  إلى  وأش��اروا   
الخِطرة  المشكلة  هي لمعالجة هذه 
والتوصل إلى حل عملي يساهم في 

األطفال  غرق  مشكلة  على  القضاء 
وإنقاذ نفٍس بريئة.

وتتمثل الفكرة األساسية للمشروع 
في  الطفل  سقوط  عن  الكشف  في 
مياه البركة من خالل جهاز استشعار 
داخ��ل  المسبح  ج��وان��ب  على  مثبت 
الماء، حيث يرسل المستشعر إشارة 
في  اإلن���ذار.  نظام  وينّشط  ف��ورّي��ة، 
المستشعر  ي��ق��وم  ن��ف��س��ه،  ال��وق��ت 
وال��ن��ظ��ام  ال��ت��ح��ك��م  ن��ظ��ام  بتشغيل 
بالستيكية  شبكة  لرفع  الميكانيكي 
موضوعة تحت الماء بقوة المحركات 
وستعمل هذه  جانًبا.  المثبتة  الثابتة 
الشبكة البالستيكية القوية على رفع 
سطح  على  للغرق  المعرض  الطفل 

مياه البركة وبالتالي إنقاذ حياته.

دبي)االتحاد(-

 تختتم وزارة التغير المناخي والبيئة 
غداً فعاليات الدورة الثانية من أسبوع 
االبتكار في الخدمات البيطرية، والذي 
انطلق في السابع من فبراير الجاري، 
ف��ي إط����ار ج��ه��وده��ا ل��ت��ع��زي��ز سالمة 
الحيوانية،  ال��ث��روة  وزي���ادة  واستدامة 

ودعم االستثمار في هذا المجال.
من  الثانية  ال���دورة  فعاليات  وت��ق��ام 
البيطرية–  للخدمات  االبتكار  أسبوع 
ل���إج���راءات  تطبيقاً   – اف��ت��راض��ي��اً 
كوفيد  بجائحة  الخاصة  االح��ت��رازي��ة 
للحفاظ على الصحة  – 19، وضماناً 

العامة.
وق����ال ال��م��ه��ن��دس س��ي��ف ال��ش��رع 
والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  وكيل 
الغذائي،  التنوع  لقطاع  المساعد 
االفتتاحية  الجلسة  خالل  كلمته  في 
الثروة  تنمية  »إن  األسبوع:  ألعمال 
تمثل  استدامتها  وضمان  الحيوانية 
ل��وزارة  الرئيسة  المستهدفات  أحد 
لتحقيق  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��م��ن��اخ��ي  التغير 

أم���ن واس��ت��دام��ة ال���غ���ذاء ف��ي دول��ة 
اإلمارات.«

المستحضرات  »وتعتبر  وأض���اف: 
ال��ب��ي��ط��ري��ة، وال���ت���ي ت��ش��م��ل األدوي����ة 
الرئيسية  الركائز  والتحصينات إحدى 
الحيواني  اإلنتاج  منظومة  تطوير  في 
لما  أهميتها  وت��زداد  صحته،  وحماية 
الصحة  على  مباشر  تأثير  م��ن  لها 
العامة، األمر الذي يتطلب تنظيم هذه 
معدالت  م��ن  ي��ع��زز  بشكل  ال��م��ج��االت 
األمراض  من  والوقاية  الحيوي  األمن 

الحيوانية.«
وأش��ار إلى أن دول��ة اإلم��ارات تبذل 
العديد من الجهود في هذا الخصوص، 
التشريعية  البنية  تهيئة  مقدمتها  في 
وتحقيق  ال��ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر  ال���الزم���ة 
القانون  أص��درت  حيث  مستهدفاته، 

االتحادي رقم 9 لسنة 2017 في شأن 
المستحضرات البيطرية، باإلضافة إلى 
إصدار مجموعة واسعة من التشريعات 
ت��داول  لتنظيم  ال��داع��م��ة  وال���ق���رارات 
باإلضافة  البيطرية،  المستحضرات 
الى آليات الرقابة المعتمدة لدى الوزارة 
المحلية  الرقابة  وبالتنسيق مع أجهزة 
البيطرية  المستحضرات  ت��داول  على 

المسجلة والمعتمدة لدى الوزارة.
ال��رغ��م م��ن الجهود  أن��ه على  وأك���د 
ال��م��ب��ذول��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ص��ح��ة 
الحيوانية، إال أن هذا الهدف ما يزال 
مقاومة  أهمها  ع��دة،  تحديات  يواجه 
وفي  الحيوية،  للمضادات  الميكروبات 
هذا الصدد قامت الوزارة بالتعاون مع 
شركائها االستراتيجيين بوضع الخطط 
المضادات  استخدام  لترشيد  الوطنية 
المخاطر  وتجنب  البيطرية  الحيوية 
المترتبة عن سوء استعمالها بما يتوافق 
عن  ال��ص��ادرة  الدولية  التوصيات  مع 
الحيوانية،  للصحة  العالمية  المنظمة 
ومنظمة  العالمية  الصحة  ومنظمة 

األغذية والزراعة.

أبوظبي )االتحاد(-

تُنّظم جامعة اإلمارات العربية المتحدة حفل توزيع جوائز الرئيس   
الجوائز  هذه  وتهدف   . الجاري  فبراير   10 غد   يوم  لالبتكار  األعلى 
إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية االبتكار ودعم المبتكرين، وتشجيعهم 
على المساهمة الفّعالة في بناء اقتصاد معرفي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة من خالل مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق االقتصادي وتساهم 
والمستدامة  الشاملة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تحقيق  في 

للدولة.
وأشار القائمون على تنظيم   الفعالية  إلى أن إدارة جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة تحرص على استقطاب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
وذلك  الجائزة،  مجاالت  كافة  في  للمشاركة  الجامعة  في  والموظفين 
في إطار يدعم التفكير االبتكاري والبحث العلمي من أجل تعزيز دور 
الفّعالة  الحلول  لتوفير  استحداثها  يتّم  التي  أو  القائمة  االبتكارات 
كالطاقة  الوطنية  األول��وي��ة  ذات  القطاعات  في  التحديات  لمواجهة 
علوم  المائية،  الموارد  الصحي،  القطاع  التعليم،  النقل،  المتجددة، 

الفضاء والتكنولوجيا.

لتعزيز سالمة واستدامة وزيادة الثروة الحيوانية

»التغير املناخي« تنظم فعاليات أسبوع االبتكار يف الخدمات البيطرية

جامعة اإلمارات ُتنّظم حفل 
 جوائز االبتكار غدًا

»أبوظبي الحكومية« تشارك يف »اإلمارات تبتكر« 

أبوظبي )االتحاد(

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية، 
لتطوير  ال��رائ��دة  الحكومية  المنصة 
الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، 
الحكومي،  اإلسناد  لدائرة  والتابعة 
عن مشاركتها في فعاليات »اإلمارات 
تبتكر 2022«، الحدث السنوي البارز 
ثقافة  ونشر  ترسيخ  يستهدف  الذي 
االبتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية 
ف���ي ت��ص��م��ي��م وت���ط���وي���ر ال��ت��ج��ارب 
بمجموعة  المستقبلية،  والمبادرات 
العمل  المبتكرة وورش  المشاريع  من 
لتسليط الضوء على تجربتها الريادية 
المبتكرين  م���ن  ج��ي��ل  إع�����داد  ف���ي 
إيجابي  تغيير  إحداث  على  القادرين 
واإلس��ه��ام  حولهم  م��ن  المجتمع  ف��ي 
في بناء اقتصاد معرفي متنوع تقوده 

كفاءات من حكومة أبوظبي.
وت��ت��ض��م��ن م���ب���ادرات األك��ادي��م��ي��ة 
لالبتكار،  افتراضي  مختبر  إط��الق 
 ،»01 »ح��ك��وم��ة  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 
في  المتخصصة  العربية  المنصة 
المختبر  ويشهد  الحكومي.  االبتكار 
ف��ب��راي��ر  ش��ه��ر  ف��ي  سينطلق  ال����ذي 
الحالي، مشاركة مجموعة من المدراء 
القطاعات  مختلف  من  والموظفين 

الحكومية في إمارة أبوظبي.  
 وق����ال����ت س��م��ي��ة ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
أبوظبي  أكاديمية  عميد  الحوسني، 
الحكومية: »يحظى شهر االبتكار هذا 
يتزامن  كونه  خاصة  بأهمية  ال��ع��ام 

للخمسين  ال��دول��ة  اس��ت��ع��دادات  م��ع 
م��ن خالل  ونسعى  ال��ق��ادم��ة.  ع��ام��اً 
الوطني  الحدث  ه��ذا  في  مشاركتنا 
ال��ه��ام إل���ى ت��ع��زي��ز ال��ج��ه��ود إلع���داد 
الجيل القادم من المبتكرين القادرين 
المزيد  نحو  مستقبلنا  ق��ي��ادة  على 
وال��ت��ق��دم. وسنواصل  االزده����ار  م��ن 
برامج  لتطوير  شركائنا  م��ع  العمل 
وتفاعلية  غنية  تعليمية  وم��ب��ادرات 
لتعزيز قدرات الكوادر الحكومية من 
جميع المستويات الوظيفية وتمكينهم 
من مواكبة التحوالت المتسارعة من 
تعزيز  في  محوري  دور  ولعب  حولنا 

رائ��دة  وجهة  اإلم����ارات  دول��ة  مكانة 
لالبتكار والتميز«.

وف�����ي إط������ار ج���ه���وده���ا ل��ت��ع��زي��ز 
بإطالق  األكاديمية  ستقوم  االبتكار، 
لالبتكار  مهنية  ممارسات  مجموعة 
الحكومية  ال��ج��ه��ات  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
الفرصة  إلتاحة  أبوظبي  إم���ارة  في 
اإلنجازات  وأصحاب  الخبراء  أم��ام 
ف��ي م��ج��ال االب��ت��ك��ار، الس��ت��ع��راض 
في  واإلس��ه��ام  وق��درات��ه��م  خبراتهم 
حكومية  ومشاريع  م��ب��ادرات  تفعيل 
واالستعداد  واالبتكار  ال��ري��ادة  تعزز 

للخمسين عاماً القادمة.
في  األكاديمية  مشاركة  وستتضمن 
فعاليات »اإلمارات تبتكر 2022« الكشف 
عن 98 مشروعاً مبتكراً قام بتنفيذها 
889 م��ش��ارك��اً ف��ي ال��دف��ع��ات األول���ى 
أكاديمية  برنامج  من  والثالثة  والثانية 

أبوظبي الحكومية للكفاءات العامة.
محمد  ق��ال  المناسبة،  ه��ذه  وف��ي 
غ��ي��اث، ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال م��دي��ر عام 
»تعكس  الحكومية:  أبوظبي  أكاديمية 
اإلم����ارات  ف��ع��ال��ي��ات  ف��ي  مشاركتنا 
تبتكر 2022 التزامنا بتشجيع االبتكار 
من  المستوى  عالمية  برامج  وتقديم 
معرفياً  مؤهلة  كفاءات  تخريج  أجل 
توظيف  على  ق���ادرة  وعلمياً  وتقنياً 
ق��درات��ه��ا ف��ي خ��دم��ة ت��وج��ه ال��دول��ة 
والرقمي  التقني  التفوق  تعزيز  نحو 
وتطوير مشاريع مبتكرة تدعم تطلعات 
وطموحات الدولة لألعوام الخمسين 

القادمة«.

أبحاث
 وقالت الطالبات بناًء 

على أبحاث ميدانية 
يف مجتمعنا، وجدنا أن 
عددًا كبيرًا من أصحاب 
املنازل لديهم حمامات 

سباحة. عالوة على ذلك، 
فإن العديد من أصحاب 

املنازل لديهم أطفال، وهم 
عرضة للغرق يف أحواض 

السباحة اخلاصة بهم 
خاصة مع غياب املراقبة 

الصارمة.

 رفع الطفل المعرض 
للغرق على سطح مياه 

البركة وبالتالي إنقاذ 
حيات

تقديم برامج عالمية 
المستوى من أجل 

تخريج كفاءات مؤهلة  

تعزيز الجهود إلعداد 
الجيل القادم من 

المبتكرين 

محمد غياث

سمية الحوسني

ورش
كما نظمت أكادميية أبوظبي 

احلكومية سلسلة من ورش 
العمل التدريبية ملنتسبي 

برنامج الكفاءات العامة حتت 
عنوان»مشروع االبتكار يف 
اخلدمات احلكومية - معًا 

نبتكر جلودة حياة تزدهر«، 
وذلك بهدف تعريفهم بكيفية 

توظيف املهارات املكتسبة 
من البرنامج يف تطوير 

وابتكار خدمات جديدة، 
وتعزيز التعاون املشترك بني 

موظفي القطاعات احلكومية 
املختلفة، فضاًل عن حتويل 

مفهوم االبتكار إلى عمل 
وثقافة مؤسسية فاعلة 

ودائمة يف حكومة أبوظبي.

جامعة اإلمارات )من المصدر(

سيف الشرع متحدثا خالل خالل الجلسة االفتتاحية )من المصدر(

وستتناول فعاليات اليوم األخير ورشة تدريبية بشأن التيقظ الدوائي، حيث سيتم توضيح أهم األنشطة 
المتعلقة في تتبع وتعقب المستحضرات البيطرية سواء المستوردة أو المصنعة محليًا وذلك لضمان منع 

اآلثار الجانبية الضارة للمستحضرات البيطرية، والحد من الغش الدوائي، باإلضافة الى استعراض اللوائح 
العالمية وممارسات الدول في مجال تتبع وتعقب المستحضرات البيطرية.

التيقـــظ الـــدوائــــــــي

 ترشيد استخدام 
المضادات الحيوية 

البيطرية
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»اإلمـارات لالبتــكار« مبادرة وطنيـــة 

مهمــــــة الستشــــــراف املستقبــــــل

قائد عام شرطة أبوظبي:

أبوظبي )االتحاد(

اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة  أكد معالي 

لالبتكار،  اإلمارات  بالمشاركة في شهر  أبوظبي  اعتزاز شرطة  أبوظبي، 

الرشيدة  القيادة  يعتبر مبادرة وطنية مهمة تجسد توجهات  والذي 

إلى  المجتمع، ويهدف  أفراد  يتبناها  إلى ثقافة  االبتكار  في تحويل 

بما  االبتكارية،  مشاريعهم  تطوير  على  ومساعدتهم  المبتكرين  دعم 

االبتكار  الدولة ورفع مؤشراتها في مجال  يسهم في تعزيز مكانة 

إلى  حرص  المستقبل. ولفت معاليه  االصطناعي واستشراف  والذكاء 

االبتكار  وممارسات  منهجية  ترسيخ  على  وباستمرار،  أبوظبي،  شرطة 

مستقبلية  آفاق  الستكشاف  العالمية  المستويات  أفضل  وفق 

البيئة  وتهيئة  واألمني،  الشرطي  للعمل  والتميز  الريادة  تعزز  واعدة، 

قدراتهم  وتطوير  منتسبيها،  من  المبتكرين  ودعم  لالبتكار  الراعية 

األمني  أثرها  استدامة  وضمان  الحيوية،  المشاريع  لتقديم  ومهاراتهم 

واالجتماعي.

باألمان  الجمهور  برفع نسبة شعور  المتواصل  االهتمام  إلى  وأشار 

استراتيجيات  تبني  عبر  والمجتمع،  الشرطة  بين  والثقة  الروابط  وتعزيز 

استباقية  خدمات  وتقديم  طموحة،  ابتكارية  ومبادرات  شاملة، 

وتقديم  العالمية،  التنافسية  مؤشرات  في  الدولة  ريادة  تعزز  متميزة، 

المتعاملين  وتعريف  المجتمع،  تخدم  التي  الذكية  الممارسات  أفضل 

تجسيدًا  تنفذها   التي  والذكية  التقنية  والمشاريع  المبادرات  بأهم 

الخدمات. الذكي في تقديم  التحّول  نحو  أبوظبي  إمارة  الستراتيجية 
فارس خلف المزروعي

 مركز التدريب 
االفتراضي: 

األفكار المبتكرة 
ثروة مستدامة

 أكد  اللواء ثاني بطي 
الشامسي، مدير 

أكاديمية سيف بن 
زايد للعلوم الشرطية 

واألمنية، اهتمام  
شرطة أبوظبي 

بتشجيع األفكار 
المبتكرة  والتي تعد  

ثروة مستدامة وأساسًا 
لتطور الشعوب وتقدم 
الدول إلى المستقبل، 

الفتًا إلى أن استشراف 
المستقبل يعزز  الرؤية  

التطويرية التي  
تتوافق مع توجهات 

القيادة الرشيدة في 
مسيرة  الخمسين عامًا  

المقبلة. 
ويعد مركز التدريب 
االفتراضي بأكاديمية 

سيف بن زايد للعلوم 
الشرطية واألمنية 

بشرطة أبوظبي الذي 
تأسس في عام 2020، 

مركزًا لبناء وتطوير 
القدرات المستقبلية 

وعملية التدريب، 
باستخدام أحدث 
التقنيات الغامرة 

كالتدريب االفتراضي 
والواقع المعزز وأنظمة 

المحاكاة وتقنيات 
الذكاء االصطناعي 
والتفاعلي عن ُبعد.

ويشتمل المركز 
على اختصاصات 

متعددة، منها تصميم 
الواقع االفتراضي 

والسيناريوهات، 
وتنفيذ الدورات وورش 

العمل والتمارين 
االفتراضية والتفاعلية 

الذكية عن ُبعد، وهي 
اختصاصات تطبق 

ألول مرة على مستوى 
شرطة أبوظبي ضمن 

هيكل تنظيمي مختص 
باستخدام أفضل 

وأحدث الممارسات 
الدولية، ما يعزز من 

المكانة الريادية 
لشرطة أبوظبي كإحدى 

المؤسسات المتقدمة 
المطبقة لمفاهيم 
شرطة المستقبل.

وأوضح المقدم طالل 
عبدالرحيم األحمد، 

مدير مركز التدريب 
االفتراضي، أن المركز 

يعتبر داعمًا أساسيًا 
للعملية التدريبية 

خالل جائحة »كورونا«، 
حيث تم تحويل أسلوب 

التدريب والتعليم 
الحضوري إلى أسلوب 
افتراضي عن ُبعد في 

زمن قياسي، وحقق 
مؤشرات أداء تفوق 

التوقعات.
وذكرت المقدم  

الدكتورة  الشيماء طالب 
حسين، نائب مدير مركز 

التدريب االفتراضي، 
أنه تم تطوير عدد 

من البرامج واألنظمة 
االفتراضية من قبل 
فريق عمل المركز، 

والتي تسهم في تطوير 
العملية التدريبية في 
األكاديمية، بما يعود 

بالنفع على رفع كفاءة 
المنتسبين، موضحة 

أن األنظمة تشمل 
التجديف الثابت 

االفتراضي ومحاكاة 
القيادة اآلمنة، والرماية 

االفتراضي ومتحف 
المربعة االفتراضي، 

ولعبة مغامرات السالمة.

منصة
تشريعـات قـانونية ملواجهة التحـــديــات

أفكـار
ابتكــاريــــة لتطـــويــر العمليات الشرطيـــة

أط���ل���ق���ت ش���رط���ة أب��وظ��ب��ي  
منصة التشريعات المستقبلية 
عن  المستقبل  الس��ت��ش��راف 
ط���ري���ق م��ع��رف��ة ال��ت��ح��دي��ات 
لحدث  المستقبلية  والفرص 
م����ا، وال��ت��م��ك��ن م���ن ات��خ��اذ 
أك��ب��ر،  ب��دق��ة  مهمة  ق�����رارات 
إدارة  مشاركة  ضمن   وذل��ك 
االبتكار واستشراف المستقبل 
بمركز االستراتيجية والتطوير 
المؤسسي، بالتعاون مع مديرية 
الشؤون القانونية بقطاع شؤون 
ال��ق��ي��ادة ف��ي ش��ه��ر»اإلم��ارات 
إدارة  وتعمل   .»2022 تبتكر 
االبتكار واستشراف المستقبل 
التوجهات  رادار  خ���ال  م��ن 
اآلث��ار  لتحديد  المستقبلية 
المتوقعة  وغ��ي��ر  ال��م��ت��وق��ع��ة 
للتحديات والفرص المستقبلية 
على المدى القريب والمتوسط 
المنصة   وت����درس  وال��ب��ع��ي��د. 
المستقبلية،  المتغيرات  فهم 
وتحديد التوجهات المستقبلية 

وم���ع���رف���ة ال���ت���ح���دي���ات ل��ه��ا 
مناسبة  ت��ش��ري��ع��ات  ل��وض��ع 
تشريعات  وتقترح  منها،  لكل 
الشرطة  الب��ت��ك��ارات  قانونية 
المستقبلية، بهدف االستعداد 
التطورات  لتلك  والتخطيط 
المدى.  طويلة  طموح  بخطة 
وت���ح���رص ش���رط���ة أب��وظ��ب��ي 

المستقبل  م��ع   السباق  على 
السامة  تعزز  أمنية  بتنبؤات 
واألمن، وتستشرف المستقبل، 
بغرض رفع مستوى الجاهزية 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
بمختلف أشكالها، وفي اغتنام 
االس��ت��ف��ادة  لتحقيق  ال��ف��رص 

المثلى منها.

واس��ت��ش��راف  االب��ت��ك��ار  إدارة  دع���ت 
االستراتيجية  مركز  ف��ي  المستقبل 
المنتسبين  ال��م��ؤس��س��ي  وال��ت��ط��وي��ر  
والجمهور إلى تقديم  األفكار والحلول 
الشرطية   العمليات  لتطوير  المبتكرة 
اإللكتروني،  لألفكار  مركزها  عبر  
التي  التحديات  منصة  ضمن  وذل��ك 
إط��ار  ف��ي  الثانية  مرحلتها  أطلقت 
تبتكر  »اإلم���ارات  المشاركة في شهر 
2022«.  وتجدر اإلش��ارة هنا إلى أن 
األف��ك��ار  يتم  توجيهها إليجاد حلول 
من  المؤسسية  للتحديات  ابتكارية 
خال إشراك منتسبي القيادة وأفراد 
المجتمع والشركاء لتطوير المنظومة 
وذل��ك ضمن سعي شرطة  الشرطية، 
االبتكار  لتشجيع  المستمر  أبوظبي  
المستقبل.     واس��ت��ش��راف  المستدام 
وتضم المنصة معلومات عن التحديات، 
وتوضيح جهود شرطة أبوظبي الحالية 
حلول  تقديم  لضمان  معه،  للتعامل 
أفضل كفاءة وفاعلية، وتتيح  التصويت 
اإلل��ك��ت��رون��ي ع��ل��ى أف��ك��ار اآلخ��ري��ن،  
فكرة ألحد  تقديم  للمشارك   ويمكن 

ال��ت��ح��دي��ات ال��م��درج��ة، وه���ي تطوير 
منظومة االبتكار في العمل الشرطي، 
باإلضافة إلى التصدي لجرائم العملة 
الرقمية، خال موعد أقصاه 21 من 
شهر مارس المقبل. ويمكن للمشارك 
االبتكار  »منظومة  تطوير  تحدي  في 
تستقبل  التي  ال��ش��رط��ي«  العمل  ف��ي 
تطبيق  عملية  تسريع  ح��ول  أف��ك��اراً 
الواقع،  أرض  على  االبتكارية  األفكار 
وضمان تحقيق قيمة مضافة وأثر من 
أما  الشرطي،  العمل  على  االبتكارات 

العملة  لجرائم  »التصدي  تحدي  في 
تقديم  للمشارك  فيمكن  الرقمية«، 
التصدي  إمكانية  كيفية  حول  أفكاره 
لعمليات النصب واالحتيال في مجال 
والمجرمين  االف��ت��راض��ي��ة  ال��ع��م��ات 
إلى  ال��وص��ول  ويمكن   السيبرانيين. 
المنصة اإللكترونية من خال الموقع 
اإللكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة 
ومن  كافة،  المجتمع  لفئات  أبوظبي 
خال بوابة الخدمات الذاتية SSS  أو 

الموقع الداخلي بالنسبة للمنتسبين.

ح����ص����ل����ت ال�������ق�������ي�������ادة ال����ع����ام����ة 
ل��ش��رط��ة أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى م��واص��ف��ة 
ل��ن��ظ��ام  ال���دول���ي���ة   56002 اآلي�����زو 
»ل��وي��دز  إدارة االب��ت��ك��ار م��ن ش��رك��ة 
تطبقه  لما  العالمية  ريجيستر« 
لالبتكار  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  م��ن 
ال��م��ؤس��س��ي، ت��س��ت��ه��دف االرت���ق���اء 
وإح����داث تطوير  ال��ع��م��ل،  ب��آل��ي��ات 
ف�������اع�������ل وم�����س�����ت�����م�����ر ف��������ي ج��������ودة 
ال��خ��دم��ات  وال���م���ه���ام،  وف���ي إط��ار 
ال���ح���رص  ال��م��س��ت��م��ر ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

االبتكارية. الممارسات 
وي�����������أت�����������ي ال��������ح��������ص��������ول ع����ل����ى 
المواصفة اعترافًا بجهود شرطة 
ال��م��م��ارس��ات  تطبيق  ف��ي  أب��وظ��ب��ي 
يشمل  بما  العالمية،  االب��ت��ك��اري��ة 
م�����ج�����م�����وع�����ة م�������ن ال����ت����ش����ري����ع����ات 
وال����������خ����������دم����������ات وال������ع������م������ل������ي������ات 
تسهم  التي  المبتكرة  والمنتجات 
ف����ي دع�����م ت���ن���اف���س���ي���ة ال�����دول�����ة ف��ي 

العالمي. االبتكار  مؤشر 
ال���ح���ص���ول  أن  ك���م���ا 

ع����ل����ى ال���م���واص���ف���ة 
ي���ع���ك���س ت���ك���ام���ل 

ال��������������ع��������������م��������������ل 
ال������م������ؤس������س������ي 

م�������ن خ���������الل ت�����ع�����زي�����ز ال�������ق�������درات 
وال��م��م��ك��ن��ات ال��م��ع��رف��ي��ة، وت��ط��وي��ر 
ال�����ش�����راك�����ات ال����ف����اع����ل����ة ل���ت���ع���زي���ز 
ال�������ري�������ادة ال���م���ؤس���س���ي���ة ل���ش���رط���ة 

أب����وظ����ب����ي، ح���ي���ث ت��ت��ب��ن��ى ش��رط��ة 
المعايير  م��ن  مجموعة  أب��وظ��ب��ي 
وال���ض���واب���ط ال��م��ع��ت��م��دة ع��ال��م��ي��ًا 
ب��ه��دف  االب����ت����ك����ار،   إدارة  ل���ن���ظ���ام 

ت����رس����ي����خ م���ك���ان���ت���ه���ا ف������ي م���ج���ال 
ال���ت���م���ي���ز واالب����ت����ك����ار، وب���م���ا ي��ع��زز 
م����ن ب���ن���اء ب��ي��ئ��ة ج����اذب����ة ل��أف��ك��ار 
االب���ت���ك���اري���ة، األم����ر ال����ذي ي��س��ه��م 
ف����ي ت���ط���ور وت��ح��س��ي��ن ال���خ���دم���ات 
ال���م���ق���دم���ة، وف����ق����ًا ألح������دث ن��ظ��م 
ال���ج���ودة وال��ت��م��ي��ز ال��ع��ال��م��ي��ة ذات 

الصلة.
وأط�����ل�����ق�����ت ش������رط������ة أب����وظ����ب����ي 
ثقافة  لترسيخ   ع��دي��دة  م��ب��ادرات 
االب�����ت�����ك�����ار واإلب��������������داع ف������ي ب��ي��ئ��ة 
األدوات  توفير  طريق  ع��ن  العمل 
واآلل������ي������ات ال������الزم������ة، ب����ال����ت����وازي 
م�����ع ب�����رام�����ج ال�����رع�����اي�����ة ال����الزم����ة 
والمبدعين،  المبتكرين  لرعاية 
ب��م��ا ي��ض��م��ن االس���ت���ث���م���ار األم��ث��ل 

المتاحة. للموارد 
وس����ي����ت����م ت����ب����ن����ي ال�����م�����زي�����د م���ن 
األف�����ك�����ار ال���م���ب���ت���ك���رة وت���ح���وي���ل���ه���ا 
ل���م���ش���اري���ع وم�����ب�����ادرات اب���ت���ك���اري���ة، 
خدمات   تطوير  في  تسهم   والتي 
أث���ر  وذات  اس���ت���ب���اق���ي���ة،  ش���رط���ي���ة 
ف����ع����ال وإي�����ج�����اب�����ي ف�����ي م����ج����االت 
ال��ع��م��ل ال���ش���رط���ي واألم����ن����ي، ب��م��ا 
ي���دع���م ج��اه��زي��ت��ه��ا واس��ت��ش��راف��ه��ا  

. للمستقبل

شرطة أبوظبي 
تحصــــــــــل على مواصفـــــــــة دوليـــــــــــة في إدارة االبتكـــار

مركز التدريب االفتراضي واستشراف المستقبل )من المصدر(

إيجاد حلول ابتكارية للتحديات المؤسسية
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أبوظبي )وام(

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من خالل تغريدة نشرتها أمس على 
حساباتها في مواقع التواصل االجتماعي، عقوبة إخفاء أدلة الجريمة 

بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع االستدالالت. 
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقًا للمادة 315 من المرسوم بقانون 

اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات 
يعاقب بالحبس كل من غير حالة األشخاص أو األماكن أو األشياء أو 

أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم 
صحتها وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع 

االستدالالت. يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة 
للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر 

جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي 
الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

جمعة النعيمي )أبوظبي(

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية سقوط حق شاكية برفض 
طلبها نظرا، ألنها أودعت صحيفة الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة 

الدعوى بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم يكون قد سقط حقها 
في الطعن بالنقض، وذلك عمال بالمادة 1/183 من قانون اإلجراءات 

المدنية. وكانت شاكية قد أقامت عريضة على حكم المحكمة مطالبة 
النظر في طلبها وإعادة النظر في ما صدر من حكم في حقها.

وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن الشاكية 
استأنفت الحكم االبتدائي بموجب صحيفة قيدت برقم مؤرخ استئناف 

مدني أبوظبي وقضت محكمة االستئناف برفض االستئناف وتأييد 
الحكم ادلمستأنف، ومن ثم يكون هذا الحكم حضوريا في حقها ويبدأ 

ميعاد الطعن عليه بالنقض من اليوم التالي لصدوره وينتهي في يوم 
عمل، إال أن الشاكية تأخرت عن آخر الميعاد وذلك كونه صادف عطلة 
رسمية )يوم الجمعة( خالل العام الماضي، وكانت الشاكية قد أودعت 

صحيفة الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة الدعوى بعد فوات ميعاد 
الطعن بالنقض ومن ثم يكون قد سقط حقها في الطعن بالنقض. ونظرا 

لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، وبعدم قبول 
الطعن  وألزمتها الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة 

للمطعون ضدهم وأمرت بمصادرة التأمين.

الشارقة )االتحاد(

 ناقشت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مخاطر التكنولوجيا على 
المجتمع والتحديات االجتماعية وتداعياتها األمنية، وطرق التقليل 

من مخاطرها والحفاظ على سالمة األفراد.
جاء ذلك خالل برنامج »أمان يا بالدي«، حيث تطرق المقدم عبداهلل 
مليح، رئيس قسم البحث العلمي بإدارة مركز بحوث الشرطة الشارقة 
حول المتغيرات التي لها تأثير على وقعنا، وما ينتج عنه من  العوامل 

التي تنعكس على الفرد واألسرة والمجتمع، ومدى تأثير التقنيات 
الحديثة على الفرد، وكيفية التقليل من مخاطرها  واستغاللها 

االستغالل اآلمن بما ينعكس على المجتمع.
وأشار المقدم عبداهلل مليح، إلى أهمية الحوار بين أفراد األسرة 

الواحدة، ودوره الهام في الوقاية  والتصدي للمخاطر االجتماعية 
للتقنيات الحديثة، ومدى تأثيرها المباشر  على األفراد خاصة على 

األبناء، داعيًا كافة شرائح المجتمع من جهات حكومية، وأفراد وأولياء 
أمور إلى ضرورة التكاتف والتعاون في التصدي لهذه المتغيرات الدخيلة 

على أبنائنا، حفاظًا عليهم وعلى القيم األصيلة في المجتمع.
وتحدثت مريم إبراهيم القصير النعيمي،  مدير إدارة التثقيف 

االجتماعي في دائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة حول دور اإلدارة 
في التثقيف من خالل البرامج التثقيفية المستمرة لجميع فئات 
المجتمع، للحد من الظواهر والمشكالت  السلبية، التي تؤثر على 

استقرار المجتمع المحلي في اإلمارة، مشيرة إلى األثر الكبير والسلبي 
  للتقنيات الحديثة كاأللعاب اإللكترونية، ووسائل التواصل  االجتماعي 

على جيل األبناء،  والطرق الكفيلة للوقاية والحد منها.

النيابة توضح عقوبة إخفاء األدلة

تأخرت فخسرت الدعوى 

شرطة الشارقة تناقش مخاطر التكنولوجيا

في ورشة عمل لـ»تريندز« 

لتوعية األحداث والجانحين والقاصرات والحاضنات

اإلعالم يلعب دورًا حيويًا يف الحوار بني األديان

تفاهم بني شرطة أبوظبي و »زايد للثقافة اإلسالمية«

أبوظبي )االتحاد(

���م م���رك���ز ت���ري���ن���دز ل��ل��ب��ح��وث  ن���ظَّ
واالستشارات ورشة عمل تحت عنوان 
»اإلع��ام وح��وار األدي��ان« ش��ارك فيها 
كل من محمد الحمادي رئيس منظمة 
والتنمية،  ل��إع��ام  ال��دول��ي��ة  ج��س��ور 
والدكتور روبرتو فافيو سيمونا مدير 
غير  المنظمة  في  والبحث  المشروع 

الحكومية السويسرية.
افتتح الدكتور محمد عبداهلل العلي 
الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث 
واالستشارات الورشة بكلمة أكد فيها 
أن اإلعام يلعب دوراً بالغ األهمية في 
تعزيز الحوار بين األديان، إذ هو وسيلة 
أساسية من وسائل توعية الرأي العام 
مواجهة  في  محوري  ودوره  وتوجيهه، 
وفي  وال��ت��ط��رف،  الكراهية  خطابات 
واألُُخ��وَّة  والحوار  التسامح  قيم  تعزيز 
بأخاقيات  التزم  ما  إذا  اإلنسانية، 

المهنة وضوابطها اإلنسانية.
بين  ال��ح��وار  أن  على  العلي  وش��دد 
القواسم  إليجاد  الطريق  هو  األدي���ان 
المشتركة بين أتباع الديانات المختلفة، 
السلمي  ال��ت��ع��اي��ش  تحقيق  وك��ي��ف��ي��ة 
استغال  دون  والحيلولة  المشتَرك، 
األديان أو توظيفها من قبل المتطرفين 
والتطرف،  والعنف  الفوضى  لنشر 
ال��ح��وار بين  ال��ه��دف م��ن  أن  موضحاً 
الفهم  تعميق  هو  والثقافات  األدي���ان 
والمعرفة واالحترام لثقافاتنا المتنوعة، 
المشتَرك،  السلمي  التعايش  وألهمية 
مؤكداً أن هذا ما أكدته وثيقة األخّوة 
دول��ة  توقيعها  رع��ت  التي  اإلنسانية 

اإلمارات العربية المتحدة.
ونّوه في هذا الصدد إلى أهمية إعاء 
أك��دت��ه جميع  كمطلب  ال��ح��وار،  قيمة 
الشرائع السماوية، وجميع الحضارات 
والثقافات والمواثيق الدولية، باعتباره 

صمام أمان للجميع.
أكد  ال��ع��م��ل،  ل��ورش��ة  تقديمه  وف��ي 
العاقة  أن  ال��ورش��ة،  مدير  الحمادي 
بين اإلع����ام وال���ح���وار وط��ي��دة، وأن 
في  ومهماً  حيوياً  دوراً  يلعب  اإلع��ام 
تعزيز الحوار بين األديان، موضحاً أنه 
ال يستطيع أي شخص السيطرة على 

االلتزام  اإلع��ام، ولكن على اإلع��ام 
يُستغل  ال  كي  األخاقية،  بالمواثيق 
تنفي  معينة  دينية  أج��ن��دات  لتحقيق 
وجود  إل��ى  مشيراً  وتضطهده،  اآلخ��ر 
التي  اإلعامية  النماذج  من  العديد 

حرَّضت على العنف والتطرف.

المجتمعات والحرية
واستهل فافيو سيمونا ورشة العمل، 
تاريخياً  المجتمعات  بالتأكيد على أن 
تنشط في جو من الحرية، وأن الدين 
شارك في ذلك، وكذلك اإلعام، حيث 
يدفع كاهما الناس للتفكير في الحرية 
وإيجاد طريقة للعيش. وأشار إلى أنه 
في معظم الدول المسلمة ودول االتحاد 
السوفييتي السابق، ثمة حّس إنساني 
الذين  لدى  الموجودة  الحرية  تعكسه 
إدراكه  ساعد  وكذلك  هناك،  التقاهم 
للحرية في هذه المناطق كتابات بعض 

المفكرين العرب مثل ابن سينا.

أبوظبي)االتحاد(

وق��ع��ت ش��رط��ة أب��وظ��ب��ي م��ذك��رة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي�����د  دار  م���ع  ت��ف��اه��م 
التعاون  تعزيز  بهدف  اإلسامية، 
ب���ي���ن ال���ج���ان���ب���ي���ن ف����ي م���ج���االت 
ت���ق���دي���م ال���خ���دم���ات وال��������دورات 
الدينية  وال��ب��رام��ج  ال��ع��م��ل  وورش 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ت���وع���وي���ة ل��ف��ئ��ات 
والقاصرات  والجانحين  األح��داث 
بأحكام  ال��م��ودع��ي��ن  وال��ح��اض��ن��ات 
المسؤولية  في  لإسهام  قضائية، 

واإلنسانية. المجتمعية 
القيادة  جانب  من  المذكرة  وقع 
العميد  أب��وظ��ب��ي،  لشرطة  العامة 
ال��م��زروع��ي مدير  م��س��ع��ود  أح��م��د 
قطاع أمن المجتمع ومن جانب دار 
الدكتورة  اإلسامية  للثقافة  زاي��د 
عام  مدير  الطنيجي  محمد  نضال 

للثقافة اإلسامية. دار زايد 
المجتمع  ورحب مدير قطاع أمن 
ب��ال��ش��راك��ة ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن، وال��ت��ي 
الشرطية  ال��ق��ي��ادة  أه���داف  تحقق 
المجتمعية  المشاركة  روح  رفع  في 
أنه  وأوض���ح  إس��ه��ام��ات��ه��ا،  وتفعيل 
وب��م��وج��ب ال���م���ذك���رة ي��ت��م ت��ع��زي��ز 
دعم  ف��ي  الجانبين  بين  ال��ش��راك��ة 
يقدمانها  التي  الخدمات  وتحسين 
المشتركة  ال��م��ص��ال��ح  يحقق  ب��م��ا 
الفنية  العمل  فرق  وتشكيل  بينهما 
متابعة  مهام  تتولى  التي  واإلداري��ة 
تنفيذ أهداف هذه المذكرة والعمل 
في  والتنسيق  اس��ت��م��راره��ا،  على 
للفئات  م��ش��ت��رك��ة  ب��رام��ج  ت��ق��دي��م 
ال���م���ن���وه ع��ن��ه��ا ون���ش���ر ال��م��ع��رف��ة 
الدين  تعاليم  وت��رس��ي��خ  وال��ث��ق��اف��ة 
على  بالفائدة  يعود  بما  اإلسامي 

المجتمع.

العلي والحمادي وفالفيو خالل الورشة )من المصدر(

تجارب
أوضح احملاضر الذي تطرق إلى 

عدة جتارب لدية، أن احلياة 
خالل املائة سنة املاضية كانت 

مهتمة بالسلطة واملصالح، 
وحتقيق أهداف ذاتية، أما 

األمور الروحانية التي تدفع 
إلى التقدم والرخاء، فقد 
تراجع دورها بشكل كبير 

يف عالم اليوم، واختتم 
بالتأكيد على أنه من أجل 

إعادة اكتشاف العالم، فإنه 
من الضروري أن نعيد اكتشاف 

ضمائرنا، عبر احلوار بني 
األديان، والتواصل يف ظل 

عالقات متّكن من التفاعل مع 
اآلخر والتعايش معه.

ويف ختام الورشة جرى حوار 
حول أبرز ما ورد فيها، حيث 
أكد اجلميع أن احلوار طريق 

النجاة، وأن على اإلعالم 
مسؤولية كبرى يف تعزيز 
الفهم املشترك ونشر قيم 

التسامح واخلير ونبذ العنف 
والكراهية.

 الحوار بين األديان 
طريق القواسم 

المشتركة بين البشر
 محمد العلي

شراكة
قالت الدكتورة نضال محمد 

الطنيجي املدير العام لدار زايد 
للثقافة اإلسالمية إن مذكرة 

التفاهم تأتي يف إطار احلرص 
على الشراكة املجتمعية لتحقيق 

رؤية حكومة أبوظبي، وحتقيق 
املبادئ واألهداف املشتركة بني 

دار زايد للثقافة اإلسالمية 
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي 

من خالل التعاون والتنسيق يف 
مجال تقدمي اخلدمات الدينية 

والثقافية لألحداث اجلانحني.
وأشارت إلى أنه سيتم مبوجبها 

االستفادة من كافة املوارد 
والقدرات واخلبرات لتحقيق 

أهداف ومحاور االستراتيجية 
الوطنية جلودة احلياة،  والتي 

تركز على تعزيز الصحة النفسية 
اجليدة ألفراد املجتمع.

أهمية الحوار بين أفراد األسرة الواحدة

بهدف دعم االبتكار وتطوير الحلول والتطبيقات العلمية

 »محمد بــن راشـد للفضـــاء« يعقـــد 

شراكات استراتيجية محلية وعاملية 

آمنة الكتبي )دبي( 

تقدمها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ح��ت��وي 
على  اإلماراتية  االصطناعية  األقمار 
مهمة  م��راج��ع  بوصفها  عالية  قيمة 
بالنسبة لمشاريع التنمية الكبرى على 
ويعمل  والعالمي،  المحلي  الصعيدين 
على  للفضاء  راش��د  بن  محمد  مركز 
الحكومية  الهيئات  مع  شراكات  بناء 
التخطيط  مجاالت  في  المتخصصة 
البيئية،  وال��ب��رام��ج  التطوير  وب��رام��ج 
ك��م��ا ي��ق��وم ب��ت��زوي��ده��م ب��ص��ور أق��م��ار 
اصطناعية عالية الجودة ملتقطة من 
قبل األقمار التابعة للمركز، باإلضافة 
وتحليات  مفصلة  علمية  تقارير  إلى 

لهذه الصور.
 وتتوزع تقارير تحليل صور األقمار 
المركز  يقدمها  ال��ت��ي  االصطناعية 
على ثاثة أنواع منها التصنيف، حيث 
األق��م��ار  ص��ور  التقارير  ه��ذه  ت��ق��ارن 
االصطناعية القديمة مع تلك الملتقطة 
تقدم  وبالتالي  المكان،  لنفس  حديثاً 
قيمة  وم��ع��ل��وم��ات  دقيقة  تصنيفات 
مستنبطة من الخاصات اإلحصائية، 
عميق  لفهم  ال��وص��ول  إل��ى  باإلضافة 

حول طبيعة المنطقة.
حيث  التغيير،  رصد  إلى  باإلضافة 
تسلط الضوء على التغيرات الحاصلة 
المناطق،  أو  المشاريع  أح��د  ضمن 
تعكس  موثوقة  بيانات  توفر  وبالتالي 
ضمنها،  ال��م��ن��ج��زة  ال��ت��ق��دم  ح��ال��ة 
ال��م��س��ت��ه��دف ح��ي��ث تقدم  وال���رص���د 
إلى  الوصول  بغرض  مفصلة  بيانات 
أهداف ُمحددة في مجاالت مختلفة، 
م��ث��ل م��راق��ب��ة ال��ط��رق��ات أو أش��ج��ار 
ال��خ��ض��راء  ال��م��س��اح��ات  ال��ن��خ��ي��ل أو 
مركز  يقدم  كما  معينة،  منطقة  ف��ي 

خ��دم��ات  للفضاء  راش���د  ب��ن  محمد 
تحليل صور األقمار االصطناعية إلى 
والشركات  الحكومية  الهيئات  كافة 

المحلّية والمؤسسات الدولية. ويتولى 
من  فريق  ال��خ��دم��ات  ه��ذه  مسؤولية 
االختصاصيين باالعتماد على أحدث 

المتطورة،  والتطبيقات  البرمجيات 
متخصصة  تحليات  تقديم  يتيح  بما 
ألحجام البيانات الكبيرة التي توفرها 

تلك الصور.
 وي��ب��ذل م��رك��ز م��ح��م��د ب��ن راش��د 
للفضاء جهوداً حثيثة لبناء الشراكات 
االستراتيجية على الصعيدين المحلي 
والدولي، والتي من شأنها دعم تحقيق 
ال��رؤي��ة ال��م��ت��م��ي��زة ل��دول��ة اإلم����ارات 
المركز  واستطاع  المتحدة،  العربية 
إق��ام��ة ش��راك��ات مهمة م��ع ع��دد من 
والمحلية  العالمية  المنظمات  أب��رز 
االبتكار  دع��م  بهدف  وذل��ك  ال��رائ��دة، 
العلمية  والتطبيقات  الحلول  وتطوير 
كافة  المستخدمة ضمن  األداء  عالية 

الخدمات التي يقدمها المركز.

أبراج اإلمارات )من المصدر(

يعد خليفة سات أحد أكثر أقمار الرصد واالستشعار عن ُبعد 
تقدمًا على مستوى العالم، وهو أول قمر اصطناعي يجري 

تصميمه وتصنيعه بالكامل يف دولة اإلمارات، حيث ُأطلق 
خليفة سات إلى مدار األرض على ارتفاع 613 كم تقريبًا، ليبدأ 
مهمته الهادفة اللتقاط صور تفصيلية لكوكب األرض وإرسالها 

إلى مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، وتساعد هذه الصور 
احلكومات ومنظمات القطاع اخلاص من مختلف أنحاء العالم يف 
مراقبة التغيرات البيئية، باإلضافة إلى دورها يف جهود اإلغاثة 

خالل الكوارث البيئية وغيرها من اخلدمات بالغة األهمية.

االستشعـار عــن ُبعد
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خامس دولة تصل للكوكب األحمر ومن المحاولة األولى

اإلمارات تحتفي بمرور عام على «مسبار األمل» 

وبالوصول الناجح لمسبار األمل في هذا 
اليوم التاريخي، أصبحت دولة اإلمارات 
أول الواصلين إلى مدار الكوكب األحمر 

ضمن ثالث مهمات فضائية أخرى وصلت 
2021 إلى المريخ،  خالل شهر فبراير 

تقودها باإلضافة إلى اإلمارات، كلٌّ من 
والصين. المتحدة  الواليات 

وفي هذا اليوم كانت محطة التحكم 
األرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء 

في الخوانيج محط أنظار العالم، إذ جرى 
من خاللها إجراء مناورات دخول المسبار 
إلى مدار االلتقاط حول المريخ، وحرص 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

التاريخية  اللحظة  متابعة  على  المسلحة، 
المحطة. من 

وقد تابع هذه اللحظات التاريخية 
الماليين في دولة اإلمارات والوطن 

العربي والعالم، من خالل تغطية حية 
التلفزيون ومواقع  نقلتها محطات  ضخمة 

التواصل االجتماعي،  اإلنترنت ومنصات 
ضمن فعالية كبرى ُنظمت بدبي في 

محيط برج خليفة، والذي اكتسى إلى 
جانب المعالم الرئيسية في الدولة 

والعالم العربي بلون الكوكب األحمر، 
الحاسمة  اللحظات  لمتابعة  وذلك 

لوصول المسبار، بحضور وكاالت األنباء 
العالمية وممثلي وسائل اإلعالم والمواقع 
المحلية واإلقليمية ونخبة من  اإلخبارية 
المسؤولين وأعضاء فريق مشروع اإلمارات 

المريخ «مسبار األمل». الستكشاف 

العلمية        البيانات  مشاركة 
العالم مع 

ومنذ اليوم األول لوصوله إلى مدار المريخ 
وحتى اآلن يواصل «مسبار األمل» إمداد 

العالم ببيانات  العلمي حول  المجتمع 
علمية غير مسبوقة، وفي إطار سعي دولة 

اإلمارات للمشاركة في مسيرة التقدم 
العلمي للبشرية، فقد جرى بالفعل 

إتاحة دفعتين من هذه البيانات عبر 
الموقع اإللكتروني لمشروع اإلمارات 

والباحثين  العلماء  لكل  المريخ  الستكشاف 
والمهتمين بعلوم الفضاء. وقد جرى نشر 

الدفعة األولى من البيانات العلمية غير 
2021 وتضمنت  المسبوقة في أكتوبر 
التي  والمالحظات  والمعلومات  الصور 

جمعها المسبار خالل الفترة الممتدة من 
 ،2021 22 مايو في أكتوبر  9 فبراير إلى 
الثانية مطلع يناير  فيما ُنشرت الدفعة 

الماضي، وسوف يتوالى نشر هذه البيانات 
3 أشهر. العلمية كل 

30 يونيو الماضي، كشف مشروع  في 
المريخ «مسبار  اإلمارات الستكشاف 

األمل» عن الصور األولى من نوعها التي 
ترصد بشكل كامل وغير مسبوق ظاهرة 

 «Discrete Aurora» الشفق المنفصل
في الغالف الجوي للمريخ أثناء الليل 

البنفسجية  فوق  األشعة  باستخدام 
.«far ultraviolet» البعيدة

وتساهم هذه الصور االستثنائية غير 
المسبوقة في إثراء معارف العلماء 

والباحثين عند دراسة التفاعالت بين 
المغناطيسي  والمجال  الشمسي  اإلشعاع 

الجوي. للمريخ وغالفه 
المنشورة  العلمية  البيانات  وتضمنت 

حتى اآلن مالحظات وبيانات لم تتوصل 
إليها أي مهمة استكشافية سابقة إلى 

المريخ، كما ضمت صورًا فريدة للكوكب 
األحمر ترصد مالحظات غير مسبوقة 

حول سلوك غازات الغالف الجوي للكوكب 
األحمر والتفاعالت التي تحدث بينها، 

التقاطها  التي تم  تظهر المالحظات 
المقياس الطيفي باألشعة ما  بواسطة 

البنفسجية لمسبار األمل اختالفات  فوق 
كبيرة في وفرة كل من األكسجين الذري 
وأول أكسيد الكربون في الغالف الجوي 

العلوي للمريخ في الجانب النهاري من 
الكوكب.

وهذه االكتشافات الجديدة التي توصل 
إليها «مسبار األمل» تسهم في تغيير 

للعلماء حول توزيع  السابقة  المفاهيم 
المنبعث من  البنفسجي  الضوء فوق 

الغالف الجوي العلوي للمريخ حيث تظهر 
وجود هياكل شاسعة لوفرة األكسجين 
الذري التي تختلف في مستوياتها عن 

المتوقع، وتشير أيضًا الضطرابات جوية 
غير اعتيادية في الغالف الجوي. وقد تم 
التقاط الصور في وقت كان المريخ قريبًا 
من قمة مداره «األكثر بعدا عن الشمس» 

الشمسي منخفضًا  النشاط  بينما كان 
إذ بينت الصور المشهد االستثنائي 

النبعاثات األكسجين عند الطول الموجي 
نانومتر.  130.4

كما أن هذه الهياكل الموجودة في الصور 
التي يحملها  التقطتها األجهزة  التي 

المسبار على متنه قد تكون ناتجة عن 
تأثير سلبي للضوء ناتج عن موجات أشعة 

طويلة تم تصميم األجهزة لرفضها، 
ولكن لوحظ انبعاث منتظم نسبيًا من 

 130.4 األكسجين عند الطول الموجي 
نانومتر عبر الكوكب، وهو عكس ما تم 

مالحظته، حيث كانت وفرة األكسجين 
50 % من المتوقع لذلك  أعلى بنسبة 

العلمي حاليًا على تعديل  الفريق  يعمل 
للتوصل  الجوي  للغالف  العلمية  نماذجه 

إلى تفسير أفضل وثابت لهذه النتائج.
الملهمة لمشروع اإلمارات  القصة  تستحق 

الستكشاف المريخ «مسبار األمل» أن 
تروى، حيث كانت دولة اإلمارات قد 

 ،2021 دخلت، مساء التاسع من فبراير 
التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى 

المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق 
هذا اإلنجاز بعدما نجح مسبار األمل، 

ضمن مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ، 
في الوصول إلى الكوكب األحمر، متوجًة 

بذلك الخمسين عامًا األولى منذ تأسيسها 
1971 بحدث تاريخي وعلمي غير  عام 

المريخية  المهمات  مسبوق على مستوى 
المهمة  تستهدف  حيث  السابقة، 

بينات  تقديم  اإلماراتية  االستكشافية 
علمية لم يتوصل إليها اإلنسان من قبل 

عن الكوكب األحمر.
 7:42 ونجح «مسبار األمل» عند الساعة 

2021 في الدخول  مساء التاسع من فبراير 
إلى مدار االلتقاط حول الكوكب األحمر، 

منجزًا بذلك أصعب مراحل مهمته 
الفضائية، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة 

 493 أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 
مليون كيلو متر.

لمرحلة  الحاسمة  اللحظات  وكانت 
الدخول إلى مدار االلتقاط حول الكوكب 

7:42 مساء  األحمر قد بدأت عند الساعة 
بتوقيت دولة اإلمارات، مع قيام مسبار 

األمل ذاتيًا، وفقًا لعمليات البرمجة التي 
كان فريق العمل قد أجراها مسبقًا قبل 
إطالقه، ببدء تشغيل محركاته الستة 

للدفع العكسي «دلتا في» إلبطاء سرعته 
18 ألف كيلومتر  121 ألف كيلومتر إلى  من 

في الساعة، مستخدمًا نصف ما يحمله 
27 دقيقة.  من وقود، في عملية استغرقت 

وانتهت عملية حرق الوقود عند الساعة 
7:57 مساء ليدخل المسبار بأمان إلى مدار 
8:08 مساًء تلقت  االلتقاط، وعند الساعة 

المحطة األرضية في الخوانيج إشارة 
من المسبار بنجاح مرحلة الدخول إلى 

مدار المريخ، لتكتب دولة اإلمارات اسمها 
بحروف بارزة في تاريخ المهمات الفضائية 

الكوكب األحمر. الستكشاف 
ومع نجاح مرحلة الدخول إلى مدار 

االلتقاط، بدأ مسبار األمل يومه األول 
حول كوكب المريخ، وأصبح فريق المحطة 

األرضية قادرًا على التواصل مع المسبار 
للتأكد أن هذه المرحلة، التي كانت أكثر 
مراحل المهمة الفضائية دقة وخطورة، 
لم تؤثر على المسبار وأنظمته الفرعية 

يحملها. التي  العلمية  واألجهزة 
وأنظمته  المسبار  التأكد من كفاءة  وبعد 

فريق  قام  العلمية،  وأجهزته  الفرعية 
التالية  المرحلة  تنفيذ  ببدء  المشروع 

من رحلة المسبار، وهي االنتقال إلى 
عمليات  مجموعة  عبر  العلمي  المدار 
إلى هذا  لنقله  المسبار  لتوجيه مسار 

المزيد  بأمان، وذلك باستخدام  المدار 
المسبار يحمله  الذي كان  الوقود  من 

على متنه، وقد تبع ذلك عمليات رصد 
للتأكد من وجوده  المسبار  لموقع  دقيقة 

في المدار الصحيح، وبعدها تم إجراء 
المسبار،  ألنظمة  شاملة  معايرة  عمليات 

تشبه تلك التي كان الفريق قد أجراها 
الفضاء  إلى  المسبار  عقب عملية إطالق 

2020، وتم معايرة  في العشرين من يوليو 
كل نظام على حدة، علمًا بأن كل عملية 

المرحلة  المسبار في هذه  تواصل مع 
22 دقيقة  11 إلى  كانت تستغرق ما بين 
المسافة بين كوكبي األرض  نظرًا لبعد 

والمريخ.

جمع خالل عامه األول بيانات علمية تعزز فهم العلماء للكوكب األحمر

أبوظبي (االتحاد)

 يحتفل اليوم (التاسع من فبراير) 
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ 

«مسبار األمل» بمرور عام على 
الوصول الناجح للمسبار إلى مدار 

الكوكب األحمر في التاسع من 
فبراير 2021، وخالل هذه الفترة 
تمكن «مسبار األمل» من تحقيق 

مجموعة من اإلنجازات ضمن 
أهدافه العلمية الرامية رسم أول 

صورة متكاملة عن مناخ المريخ 
وغالفه الجوي.

وكان «مسبار األمل» قد وصل 
بنجاح إلى مدار االلتقاط 

حول المريخ عند الساعة 7:42 
مساء التاسع من فبراير 2021، 
منجزًا حينها واحدة من أصعب 

مراحل مهمته الفضائية، بعد 
رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في 

الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون 
كيلومتر، ليشكل وصوله إلى الكوكب 

األحمر حينها إنجازًا تاريخيًا، ويمهد لبدء 
مهمته العلمية من خالل توفير ثروة من 

البيانات العلمية للمجتمع العلمي حول العالم.
ومنذ انطالقه إلى الفضاء على متن الصاروخ 

«إتش 2 إيه» من قاعدة تنغاشيما اليابانية 
في العشرين من يوليو 2020، وحتى اليوم (9 

فبراير 2022) يكون مسبار األمل قد أمضى 572 
يومًا في الفضاء.

يوم تاريخي
وقالت معالي سارة بنت يوسف األميري، وزيرة 

دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة 
وكالة اإلمارات للفضاء: «يعد التاسع من فبراير 

2021 يومًا تاريخيًا ومحطة مهمة في مسيرة 
التقدم العلمي والفضائي لدولة اإلمارات بعدما 
شهد تسجيل اسمها بحروف من نور في سجالت 

التاريخ كخامس دولة تتمكن من الوصول إلى 
مدار المريخ ومن المرة األولى».

وأضافت أن مشروع اإلمارات 
الستكشاف المريخ «مسبار األمل» 

ُيعد قصة نجاح ملهمة 
لألجيال في ظل استمراره 

في تحقيق أهدافه 
العلمية منذ انطالقه إلى 

الفضاء متجاوزًا بنجاح كل 
التحديات التي واجهت المشروع 

بفضل جهود فريق العمل، إذ يتزامن مرور 
عام على الوصول الناجح للمسبار إلى مدار 

الكوكب األحمر مع توالي اإلنجازات العلمية 
التي يحققها المسبار عبر التقاطه بيانات 
ومعلومات قيمة وغير مسبوقة عن المريخ 
تنفيذًا لمهمته العلمية التي تتواصل حتى 

مايو 2023.
وأكدت معاليها أن مشروع اإلمارات الستكشاف 

المريخ «مسبار األمل» يواصل تعزيز مكانة 
اإلمارات في المجتمع العلمي العالمي كدولة 
منتجة للمعرفة؛ ألن المسبار سيوفر للعالم 

صورة كاملة عن مناخ وطقس والغالف الجوي 
للمريخ، وهي معلومات لم يصل إليها اإلنسان من 

قبل، كما أنه يتوج جهود البناء والتمكين التي 
شهدتها الدولة خالل الخمسين عامًا األولى 

لتأسيسها، وفي الوقت نفسه يمهد النطالقة 
جديدة من اإلنجازات خالل الخمسين عامًا 

التالية من أجل بناء اقتصاد المستقبل القائم 
على المعرفة واالبتكار والنمو المستدام.

لحظة فارقة
 قال سالم بطي سالم القبيسي مدير عام وكالة 

اإلمارات للفضاء، إن يوم التاسع من فبراير 
2021 يؤرخ للحظة فارقة في تاريخ قطاع 

الفضاء الوطني في دولة اإلمارات، عندما تمكن 
فريق عمل مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ 

«مسبار األمل» من إيصال المسبار بنجاح إلى 
مداره حول المريخ، مسجًال بذلك اإلنجاز 

الفضائي األبرز في تاريخ دولة اإلمارات والوطن 
العربي.

وأضاف: «يساهم الوصول الناجح للمسبار وما 
يجمعه من بيانات علمية غير مسبوقة في 

تعزيز مكانة دولة اإلمارات إقليميًا وعالميًا في 
القطاع الفضائي، ويفتح آفاقًا واسعًا أمام تطور 

وازدهار قطاع الفضاء الوطني وزيادة مساهمته 
في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، باعتباره 
أحد أبرز قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة 

على االبتكار وإنتاج المعرفة».

سنوات العمل الدؤوب
وبدوره، قال المهندس عمران شرف مدير 

مشروع 
اإلمارات 
الستكشاف 
«مسبار  المريخ 

األمل»، إن االحتفال 
بمرور عام على الوصول 

إلى  للمسبار  الناجح 
مداره حول الكوكب األحمر 
يتوج سنوات من العمل الدؤوب 

الكوادر  من  المشروع  لفريق  والمتفاني 
نقل  والتعاون مع شركاء  بالشراكة  الوطنية 

الذي يعد  الطموح  المشروع  لهذا  المعرفة 
مساهمة نوعية من دولة اإلمارات في مسيرة 

معلومات  يوفر  كونه  لإلنسانية  العلمي  التقدم 
الكوكب األحمر. غير مسبوقة عن 

وقال إن المسبار تمكن خالل العام الذي 
أمضاه في مداره حول المريخ من تسجيل 

العلمية عبر رصده  عدد من اإلنجازات 
ظواهر لم يعرفها اإلنسان من قبل، وسوف 

إمداد  إلى  الرامية  العلمية  يواصل مهمته 
بأول صورة  العالم  العلمي حول  المجتمع 

الكوكب األحمر وغالفه  متكاملة حول مناخ 
الفريد  المدار  الجوي، مستفيدًا في ذلك من 

25 درجة، والذي  الذي يدور فيه، بزاوية 
البيانات والصور  يمكنه من جمع دفعة من 

 225 عالية الدقة للغالف الجوي للكوكب كل 
9.5 يوم. ساعة أي 

170 دورة حول المريخ
وتمكن «مسبار األمل» منذ وصوله إلى مدار 

المريخ من الدوران حول الكوكب األحمر 
2022، بمعدل دورة  9 فبراير  170 دورة حتى 

55 ساعة، وخالل هذه الفترة تمكن  واحدة كل 
البيانات  التقاط حجم ضخم من  المسبار من 
األحمر،  الكوكب  عن  المسبوقة  غير  العلمية 
وقد جرت إتاحة جزء من هذه البيانات على 

دفعتين حتى اآلن، مع االلتزام بمواصلة نشر 
الموقع اإللكتروني  وإتاحة دفعات جديدة عبر 

«مسبار  المريخ  الستكشاف  اإلمارات  لمشروع 
3 أشهر. األمل» كل 

العلمية  البيانات  أول دفعتين من  وجرى نشر 
ويناير  أكتوبر  في  المسبار  جمعها  التي 

البيانات  أول دفعة  الماضيين. وقد تضمنت 
من  الفترة  خالل  المسبار  جمعها  التي  العلمية 

2021، وقد بلغ حجم  22 مايو  9 فبراير حتى 
110 جيجابايت، وخالل أول  هذه البيانات 
البيانات وإتاحتها  أيام من نشر هذه  عشرة 

بعلوم  والمهتمين  العالم  حول  العلمي  للمجتمع 

المعلومات  2 تيرابايت من  الفضاء، تم تحميل 
العلمية على موقع مشروع  البيانات  من مركز 
المريخ «مسبار األمل»،  اإلمارات الستكشاف 

1.5 تيرابايت على شكل بيانات من كاميرا  منها 
.EXI االستكشاف 

والمعروف أن «مسبار األمل» يحمل على 
متنه ثالثة أجهزة، وهي: كاميرا االستكشاف 

الدقة  اللتقاط صور رقمية ملونة عالية 
الطبقة  واألوزون في  الجليد  ولقياس  للكوكب 

الطيفي  والمقياس  الجوي.  للغالف  السفلى 
الحرارة  الحمراء لقياس درجات  باألشعة تحت 

الجليدية  والغيوم  الماء  وبخار  الغبار  وتوزيع 
والمقياس  الجوي.  للغالف  السفلى  الطبقة  في 

لقياس  البنفسجية  فوق  ما  باألشعة  الطيفي 
الطبقة  الكربون في  أكسيد  وأول  األكسجين 

في  واألكسجين  الهيدروجين  وقياس  الحرارية 
الجوي. للغالف  العليا  الطبقة 

العلمية والتي جرى  البيانات  أما ثاني دفعة من 
جمعها  التي  البيانات  تضمنت  فقد  إتاحتها 

المريخ في  العلمية حول  المسبار خالل مهمته 
 ،2021 31 أغسطس  23 مايو حتى  الفترة من 

البيانات  76.5 جيجابايت من  وبلغ حجمها 
المعدلة. غير 

الذي تم  العلمية  البيانات  وبذلك يبلغ حجم 
العالمي  العلمي  للمجتمع  وإتاحتها  مشاركتها 

والثانية  الدفعتين األولى  (بما في ذلك 
األولى)  الدفعة  بيانات  المحدثة من  والنسخة 

التي تم  الملفات  312 جيجابايت، فيما حجم 
تيرابايت.  6.1 تنزيلها 

تمكنت  التي  العلمية  البيانات  إلى  وبالنسبة 
التقاطها، فقد  EXI من  كاميرا االستكشاف 

نحو   (0 (المستوى  المجمعة  البيانات  بلغت 
 RAW 16.0 جيجابايت، باإلضافة إلى صور 

21495 صورة (يبلغ  من المستوى األول عددها 
إلى  39 جيجابايت)، وذلك باإلضافة  حجمها 
 14528 الثاني تبلغ  صور معدلة من المستوى 

273 جيجابايت). صورة (بحجم 
التي تمكن  العلمية  البيانات  وفي ما يخص 

الحمراء  تحت  باألشعة  الطيفي  المقياس 
البيانات  EMIRS من جمعها، فقد بلغت 

l1a 3275 منتج، وl2b 3252 منتج،  المجمعة 
 7.2 التي تم تنزيلها  البيانات  فيما بلغ حجم 

جيجابايت.
جمعها  من  تمكن  التي  العلمية  البيانات  أما 

البنفسجية  فوق  ما  باألشعة  الطيفي  المقياس 
 ،L1: 2280 EMUS، فقد بلغ عدد منتجات 
L2a: 1907 وعدد منتجات  وعدد منتجات 

L2b: 1435، فيما بلغ حجم البيانات التي تم 
جيجابايت.  2.9 تنزيلها 

استمرار المهمة العلمية

تجربة حافلة 
بالتحـــديـــــــــــات

«زعنفة القرش»

اكتشافات علمية 
غير مسبوقة

عواصف ترابية ضخمة

مع استمرار املهمة العلمية ملسبار األمل الستكشاف املريخ، والتي كانت قد 
بدأت يف شهر مايو 2021 مع دخول املسبار إلى املدار العلمي حول الكوكب 

األحمر والذي يتيح له أفضل موقع ممكن لرصد ودراسة مناخ املريخ 
وغالفه اجلوي، يتواصل أيضًا حتقيق األهداف العلمية التي مت إطالق 

مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ «مسبار األمل» من أجلها، وسوف 
تستمر املهمة العلمية للمسبار حتى مايو 2023، مع إمكانية متديدها 

على األقل ملدة سنة مريخية جديدة (أي عامني أرضيني) حال اقتضت 
الضرورة ذلك.

ولتحقيق األهداف العلمية لهذه املهمة الفضائية التاريخية، يحمل 
مسبار األمل على متنه ثالثة أجهزة علمية مبتكرة، قادرة على نقل 

صورة شاملة عن مناخ املريخ وطبقات غالفه اجلوي املختلفة مما مينح 
املجتمع العلمي العاملي فهمًا أعمق للتغيرات املناخية التي يشهدها 

الكوكب األحمر ودراسة أسباب تآكل غالفه اجلوي.
وترصد هذه األجهزة، وهي كاميرا االستكشاف الرقمية واملقياس 

الطيفي باألشعة حتت احلمراء واملقياس الطيفي باألشعة ما فوق 
البنفسجية، كل ما يتعلق بكيفية تغير طقس املريخ على مدار اليوم، 

وبني فصول السنة املريخية، باإلضافة إلى دراسة أسباب تالشي غازي 
الهيدروجني واألوكسجني من الطبقة العليا للغالف اجلوي للمريخ، والتي 
تشكل الوحدات األساسية لتشكيل جزيئات املاء، وكذلك تقصي العالقة 

بني طبقات الغالف اجلوي السفلى والعليا لكوكب املريخ، ومراقبة 
الظواهر اجلوية على سطح املريخ، مثل العواصف الغبارية، وتغيرات 
درجات احلرارة، فضًال عن تنّوع أمناط املناخ تبعًا لتضاريس الكوكب 

املتنوعة.
ويعمل مسبار األمل على جمع أكثر من 1000 غيغابايت من البيانات 

اجلديدة عن كوكب املريخ، ويتم إيداعها يف مركز للبيانات العلمية يف 
اإلمارات، ويقوم الفريق العلمي للمشروع بفهرسة وحتليل هذه البيانات 
وإتاحتها للبشرية ألول مرة، ومشاركتها مع املجتمع العلمي املهتم بعلوم 

املريخ حول العالم يف سبيل خدمة املعرفة اإلنسانية.

على مدى أكثر من ست سنوات من 
العمل على «مسبار األمل»، تصميمًا 

وتنفيذًا وبناًء من الصفر، شهد 
املشروع حتديات جّمة، شكل تخطيها 

قيمة مضافة له. وكانت أول هذه 
التحديات إجناز املهمة الوطنية 

التاريخية لتصميم وتطوير املسبار 
خالل 6 سنوات، حتى يتزامن وصوله 
مع احتفاالت الدولة بيومها الوطني 
اخلمسني، يف حني أن املهام الفضائية 

املثيلة يستغرق تنفيذها ما بني 10 
أعوام إلى 12 عامًا، حيث جنح فريق 
مسبار األمل من كوادر وطنية عالية 

الكفاءة يف هذا التحدي، محولني 
الدعم غير احملدود من القيادة 

الرشيدة إلى حافز إضايف دفعهم لبذل 
املزيد من اجلهد.

وكان هناك حتدٍّ جديد متثل 
يف كيفية نقل املسبار إلى محطة 

اإلطالق يف اليابان بالتزامن مع تفشي 
جائحة فيروس كورونا املستجد 

«كوفيد 19» عامليًا، وهو ما ترتب عليه 
إغالق املطارات واملوانئ حول العالم، 
ووضع قيود صارمة على التنقل بني 
الدول ضمن اإلجراءات االحترازية 
ملكافحة تفشي الفيروس، وكان على 

فريق العمل أن يضع خططًا بديلة 
لنقل املسبار يف املوعد يف ضوء 

هذا التحدي املستجد، حتى يكون 
جاهزًا لإلطالق يف التوقيت احملدد 

سلفًا يف منتصف يوليو 2020، وهنا 
سجل الفريق إجنازًا جديدًا يف 

مسيرة تخطي التحديات، إذ جنح يف 
نقل املسبار إلى محطة تانيغاشيما 
اليابانية، يف رحلة استغرقت أكثر 

من 83 ساعة برًا وجوًا وبحرًا، ومرت 
بثالث مراحل رئيسية، روعي خاللها 

اتخاذ تدابير وإجراءات لوجستية 
محكمة، لضمان إيصال املسبار إلى 

وجهته النهائية قبل اإلطالق يف 
وضعية مثالية.

يف 15 سبتمبر 2021، التقطت كاميرا االستكشاف 
الرقمية EXI التي يحملها «مسبار األمل» على 

متنه، مجموعة من الصور متعددة األطياف للنصف 
املضاء بالكامل من كوكب املريخ. وقد كان املسبار 

على ارتفاع 19900 كيلومتر تقريبًا فوق سطح املريخ 
عندما التقطت الكاميرا هذه الصور. ويتمركز هذا 

املشهد عند خط عرض 4.0 درجات شماًال وخط 
طول 66.8 درجة شرقًا، يف حني أن اجلهة الشمالية 

هي يف اجلزء العلوي من الصور، التي مت التقاطها يف 
بداية موسم الشتاء يف النصف اجلنوبي للكوكب. 

ومت جتميع هذه الصورة امللونة املركبة من الصور 
املأخوذة من خالل فالتر كاميرا EXI باللون األزرق 

واألخضر واألحمر (تتمركز يف 437 و546 و635 
نانومتر). وقد متت معايرة هذه الصور إلزالة أنواع 

متعددة من اآلثار (Artifacts) من نظام الكاميرا، 
وقد مت تعديل التباين لتحسني رؤية امليزات 

السطحية واجلوية.
وُتعرف املنطقة الداكنة على شكل «زعنفة القرش» 

 Sytris املوجودة يف منتصف هذا املشهد باسم
Major. ويف عام 1659، قام عالم الفلك الهولندي 

الشهير كريستيان هيغنز بتضمني هذه العالمة 
الداكنة يف رسم تخطيطي لرؤيته للمريخ من خالل 

تلسكوبه األول- مما يجعلها أول ميزة يتم توثيقها 
على سطح كوكب آخر. واستخدم هيغنز املالحظات 
املتكررة ل Syrtis Major يف تقدير طول يوم املريخ 

(حوالي 24 ساعة). وعلى مدى القرون التالية، 
الحظ علماء الفلك تغيرات جذرية يف حجم وشكل 

و«ظلمة» هذا املوقع، واعتقد البعض أنها مرتبطة 
بالتغيرات املوسمية يف الغطاء النباتي الذي 

ينمو يف بحر ضحل وبالقرب منه. وبدءًا من أوائل 
السبعينيات، كشفت مالحظات املركبات الفضائية 

أن Sytris Major ناجت عن رواسب رملية داكنة 
تغطي املنحدرات البسيطة لسهل بركاني ضخم. 
ويرجع التباين امللحوظ على مدار العام املريخي 
إلى حتريك الرياح للغبار الناعم الالمع والرمال 

البركانية الداكنة اخلشنة يف أنحاء املنطقة.

وخالل العام الذي أمضاه «مسبار األمل» يف الدوران 
حول املريخ، متكن من رصد عدد من املالحظات 

واالستكشافات العلمية غير املسبوقة، من أبرزها 
قيامه برصد حفر مليئة بالضباب ويوم غائم يف 

الكوكب األحمر، كما رصد عواصف ترابية ضخمة، 
كما التقط صورًا متعددة األطياف للجزء املضاء من 

الكوكب األحمر.

يف 5 يناير 2022، التقطت كاميرا االستكشاف 
الرقمية EXI التي يحملها «مسبار األمل» على متنه، 

مشهدًا استثنائيًا نصف مضاء لكوكب املريخ، حيث 
كانت الشمس توشك على الغروب. وقد كان املسبار 

على ارتفاع 40500 كيلومتر تقريبًا فوق سطح املريخ 
عندما مت التقطت كاميرا االستكشاف الرقمية هذه 

الصور. ويتمركز هذا املشهد عند خط عرض 12.3 
درجة جنوبًا وخط طول 94.8 درجة شرقًا، يف حني 
أن اجلهة الشمالية هي يف اجلزء العلوي من الصور، 

التي مت التقاطها يف منتصف موسم الشتاء يف 
النصف اجلنوبي للكوكب (Ls = 153°). ومت جتميع 

هذه الصورة امللونة املركبة من الصور املأخوذة 
 EXI من خالل فالتر كاميرا االستكشاف الرقمية

باللون األزرق واألخضر واألحمر (تتمركز يف 437 
و546 و635 نانومتر). وهذه الصور هي عبارة عن 
ومضات سريعة وبها بعض اآلثار (Artifacts) من 

نظام الكاميرا، وقد مت تعديل التباين لتحسني رؤية 
امليزات السطحية واجلوية.

ورصدت األجهزة التي يحملها املسبار على متنه 
عددًا من العواصف الترابية يف هذه املنطقة من 

املريخ حينها. وُتعد املنطقة الداكنة على شكل 
«زعنفة القرش» املوجودة على يسار املركز، منطقة 

بركانية ُتعرف باسم Sytris Major، إذ تقترب 
عاصفة ترابية ضخمة (يبلغ قطرها حوالي 2500 

 Sytris كلم) من الشرق (األسهم اخلضراء) وحتجب
بشكل جزئي. وإلى اجلنوب، تعد الفوهة الصدمية 

Hellas (أكبر فوهة على سطح املريخ - يبلغ قطرها 
حوالي 2300 كيلومتر) محاطة بالكامل بالسحب 

الغبارية (األسهم الزرقاء). ويشار إلى أن مسبار ناسا 
املريخي «إنسايت» يقع على ُبعد 3000 كيلومتر 

.Syrtis Major تقريبًا شرق
ويف 7 يناير 2022، أدى الغبار املتصاعد إلى الغالف 

اجلوي للمريخ بسبب هذه العواصف إلى تقليل ضوء 
الشمس الذي يصل إلى مركبة «إنسايت» التي تعمل 

بالطاقة الشمسية، ما أجبر املركبة الفضائية على 
الدخول يف الوضع اآلمن الوقائي وتعليق جميع 

الوظائف باستثناء الوظائف األساسية. وأصبحت 
األجواء بعد ذلك صافية بشكل كاٍف بحلول 19 

يناير 2022، ما ساعد على استئناف العمليات 
املعتادة ملركبة «إنسايت».

ومن املقرر أن «مسبار األمل» سيواصل مهمته 
العلمية الستكشاف املريخ حتى منتصف عام 2023، 

مع إمكانية متديدها سنة مريخية إضافية (أي 
عامني أرضيني). ويعد املدار الذي اختاره فريق 

مسبار األمل مبتكرًا للغاية وفريدًا من نوعه، 
وسيسمح ملسبار األمل بإمداد املجتمع العلمي العاملي 
بأول صورة متكاملة عن الغالف اجلوي لكوكب املريخ 

وطقسه على مدار 24 ساعة يف اليوم وطوال أيام 
األسبوع.

دبي (االتحاد)

 تحتفل دولة اإلمارات اليوم (9 فبراير) بمرور عام على تسجيل اسمها بحروف من نور في 

سجالت التاريخ، بعدما أصبحت خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى مدار المريخ 

ومن المحاولة األولى، بعدما تمكن «مسبار األمل» ضمن مشروع اإلمارات الستكشاف 

المريخ في مثل هذا اليوم من العام الماضي من الوصول إلى الكوكب األحمر وسط متابعة 

عالمية غير مسبوقة. ويمثل تزامن وصول «مسبار األمل» مع احتفاالت الدولة باليوبيل 

الذهبي عام 2021 أفضل انطالقة للخمسين عامًا التالية كونه يؤسس القتصاد المستقبل 

القائم على المعرفة.

 ونجح «مسبار األمل» عند الساعة 7:42 مساء، التاسع من فبراير 2021 في الدخول إلى 

مدار االلتقاط حول الكوكب األحمر، منجزًا بذلك أصعب مراحل مهمته الفضائية، بعد رحلة 

استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلومتر، ليشكل 

وصوله إلى الكوكب األحمر حينها، استعدادًا لبدء مهمته العلمية من خالل توفير ثروة 

من البيانات العلمية للمجتمع العلمي حول العالم، عالمة فارقة في مسيرة دولة اإلمارات 

التنموية المتسارعة، وليكون هذا اإلنجاز عالمًة فارقًة في احتفاالت الدولة باليوبيل 

الذهبي لقيام االتحاد، ملخصًا قصتها الملهمة، كدولة جعلت ثقافة الالمستحيل فكرًا 

ونهج عمل وترجمًة حيًة على األرض.

يومًا في الفضاء منـــذ إطالق 572
المسبــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــام 2020

التاسع من فبراير 
2021 يوم تاريخي 
ومحطة مهمة في 

مسيرة التقدم 
الفضائي لإلمارات

وصول «مسبار 
األمل» إلى مدار 

المريخ يعد اإلنجاز 
الفضائي األبرز عربيًا

المسبار تمكن من 
تسجيل عدد من 

المالحظات العلمية 
غير المسبوقة

سارة األميري 

سالم القبيسي

عمران شرف

بدأت رحلة مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ «مسبار األمل» فعليًا 
كفكرة قبل نحو 9 سنوات، من خالل خلوة وزارية استثنائية دعا لها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جزيرة صير بني 

ياس في أواخر عام 2013، حيث قاد سموه عصفًا فكريًا مع أعضاء 
مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين استعرض فيه معهم جملة أفكار 

لالحتفال باليوبيل الذهبي لقيام االتحاد في العام، وقد تبنت 
الخلوة يومها فكرة إرسال مهمة الستكشاف المريخ، كمشروع جريء، 

ومساهمة إماراتية في التقدم العلمي للبشرية، بشكل غير مسبوق.
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ (مسبار األمل) هو مبادرة 

استراتيجية وطنية أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهللا، في 16 يوليو 2014. وتتجلى أهداف المشروع 
في تطوير برنامج فضائي وطني قوي، وبناء موارد بشرية إماراتية 

عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة 
واألبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية.

تقوم وكالة اإلمارات للفضاء باإلشراف على اإلجراءات والتفاصيل 
الالزمة لتنفيذ المشروع فيما يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء 

(MBRSC) عملية التنفيذ واإلشراف على كافة مراحل عملية 
تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار األمل إلى الفضاء.

فكرة تتحول إلنجاز تاريخي

مشـــــروع اإلمارات الستكشــــاف المريـــــخ يتيح البيانـــات العلميــــة عبــــــر موقعـــــه اإللكتـــــرونــــــــي 
 أفضل انطالقة للخمسين عامًا التالية كونه يؤسس القتصاد المستقبل القائم على المعرفة

الوصول الناجح لمسبار 
األمل إلى الكوكب 
األحمر يلخص قصة 
اإلمارات الملهمة 

أبوظبي (وام)

كشفت وكالة أنباء اإلمارات «وام» عن فيلمها 
الوثائقي الثاني «حكاية األمل» الذي أنتجته 
يف إطار االحتفاء بإجنازات الدولة الرائدة يف 

قطاع الفضاء ومرور عام على وصول «مسبار 
األمل» بنجاح إلى مداره حول كوكب املريخ. 

ويقدم الفيلم، الذي تبلغ مدته نحو 12 دقيقة، 
إطاللة تاريخية على إجنازات العرب الرائدة 

يف العلوم املختلفة منذ قرون وبصمة دولة 
اإلمارات التاريخية يف قطاع الفضاء العاملي 
خاصة مع وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى 
محطة الفضاء الدولية، وكذلك تنفيذ أول 

مهمة عربية الستكشاف املريخ بنجاح. 
وبهذه املناسبة، أكد محمد جالل الريسي مدير 
عام وكالة أنباء اإلمارات «وام»، أنه بعد النجاح 
الكبير الذي حققه فيلم «1971» باكورة أفالم 

«وام» الوثائقية الذي مت إطالقه تزامنًا مع 
االحتفاء بعيد االحتاد اخلمسني، جاء إنتاج 
فيلم «حكاية األمل» ليقدم توثيقًا تاريخيًا 

لرحلة تفاني وعمل دؤوب قدمتها دولة 
اإلمارات وشبابها يف مجال استكشاف الفضاء 
وإجنازات وطنية رائدة سطرتها على الصعيد 

العاملي. 
وقال: خالل إعداد هذا الفيلم الوثائقي 

حرصنا على تقدميه بشكل شائق ومبتكر 
يحاكي جميع األعمار، خاصة وأن الفضاء ُيعد 

من العلوم الثرية املبتكرة التي تستهوي جميع 
األعمار، وتشهد يف الوقت احلالي إقباًال كبيرًا 

من أبناء الوطن على دراستها. 
وأشار إلى أن الفيلم يتضمن لقاءات مع 

متخصصني وشخصيات علمية عربية وعاملية 
مؤثرة يف مجال علوم الفضاء، ليقدموا مالمح 
من إجنازات العرب العلمية ومسيرة اإلجنازات 

االستثنائية التي حققتها دولة اإلمارات يف 
قطاع الفضاء، وجناحها يف تأهيل كوكبة من 

الشباب الذين قادوا دفة إجنازاتها بكفاءة 
وجدارة عالية. 

وأضاف الريسي: إن وكالة أنباء اإلمارات 
ويف إطار شراكتها مع العديد من وسائل 

اإلعالم العربية والعاملية، ستقوم بعرض 
الفيلم الوثائقي يف عدٍد من الدول العربية 
واألفريقية واألوروبية، وكذلك دول أميركا 

اجلنوبية والصني، وذلك من أجل إبراز 
اإلجنازات اإلماراتية التي حتققت يف هذا 

القطاع على الصعيد العاملي، خاصة أن 
العديد من دول العالم ميتلك جتارب مشابهة 

يف مجال استكشاف الفضاء. يذكر أن فيلم 
«حكاية األمل» يتم تقدميه بتسع لغات تشمل 

العربية، واإلجنليزية، والفرنسية، واألملانية، 
واإلسبانية، والروسية، والصينية، والبرتغالية 
والهندية، مع توافر ترجمة مقروءة للنصوص، 

وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من 
املشاهدين يف مختلف أنحاء العالم.

«وثائقـــي» يحتفـــي 
بإنجازات اإلمــــــارات
 في قطاع الفضـــاء

«حكايــــــة 
األمــــــل»

مسبار األمل يواصل إمداد البشرية بمعلومات 
وبيانــــات علميــة غيـــــر مسبوقـــة حول المـريــــــخ 
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خامس دولة تصل للكوكب األحمر ومن المحاولة األولى

اإلمارات تحتفي بمرور عام على «مسبار األمل» 

وبالوصول الناجح لمسبار األمل في هذا 
اليوم التاريخي، أصبحت دولة اإلمارات 
أول الواصلين إلى مدار الكوكب األحمر 

ضمن ثالث مهمات فضائية أخرى وصلت 
2021 إلى المريخ،  خالل شهر فبراير 

تقودها باإلضافة إلى اإلمارات، كلٌّ من 
والصين. المتحدة  الواليات 

وفي هذا اليوم كانت محطة التحكم 
األرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء 

في الخوانيج محط أنظار العالم، إذ جرى 
من خاللها إجراء مناورات دخول المسبار 
إلى مدار االلتقاط حول المريخ، وحرص 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

التاريخية  اللحظة  متابعة  على  المسلحة، 
المحطة. من 

وقد تابع هذه اللحظات التاريخية 
الماليين في دولة اإلمارات والوطن 

العربي والعالم، من خالل تغطية حية 
التلفزيون ومواقع  نقلتها محطات  ضخمة 

التواصل االجتماعي،  اإلنترنت ومنصات 
ضمن فعالية كبرى ُنظمت بدبي في 

محيط برج خليفة، والذي اكتسى إلى 
جانب المعالم الرئيسية في الدولة 

والعالم العربي بلون الكوكب األحمر، 
الحاسمة  اللحظات  لمتابعة  وذلك 

لوصول المسبار، بحضور وكاالت األنباء 
العالمية وممثلي وسائل اإلعالم والمواقع 
المحلية واإلقليمية ونخبة من  اإلخبارية 
المسؤولين وأعضاء فريق مشروع اإلمارات 

المريخ «مسبار األمل». الستكشاف 

العلمية        البيانات  مشاركة 
العالم مع 

ومنذ اليوم األول لوصوله إلى مدار المريخ 
وحتى اآلن يواصل «مسبار األمل» إمداد 

العالم ببيانات  العلمي حول  المجتمع 
علمية غير مسبوقة، وفي إطار سعي دولة 

اإلمارات للمشاركة في مسيرة التقدم 
العلمي للبشرية، فقد جرى بالفعل 

إتاحة دفعتين من هذه البيانات عبر 
الموقع اإللكتروني لمشروع اإلمارات 

والباحثين  العلماء  لكل  المريخ  الستكشاف 
والمهتمين بعلوم الفضاء. وقد جرى نشر 

الدفعة األولى من البيانات العلمية غير 
2021 وتضمنت  المسبوقة في أكتوبر 
التي  والمالحظات  والمعلومات  الصور 

جمعها المسبار خالل الفترة الممتدة من 
 ،2021 22 مايو في أكتوبر  9 فبراير إلى 
الثانية مطلع يناير  فيما ُنشرت الدفعة 

الماضي، وسوف يتوالى نشر هذه البيانات 
3 أشهر. العلمية كل 

30 يونيو الماضي، كشف مشروع  في 
المريخ «مسبار  اإلمارات الستكشاف 

األمل» عن الصور األولى من نوعها التي 
ترصد بشكل كامل وغير مسبوق ظاهرة 

 «Discrete Aurora» الشفق المنفصل
في الغالف الجوي للمريخ أثناء الليل 

البنفسجية  فوق  األشعة  باستخدام 
.«far ultraviolet» البعيدة

وتساهم هذه الصور االستثنائية غير 
المسبوقة في إثراء معارف العلماء 

والباحثين عند دراسة التفاعالت بين 
المغناطيسي  والمجال  الشمسي  اإلشعاع 

الجوي. للمريخ وغالفه 
المنشورة  العلمية  البيانات  وتضمنت 

حتى اآلن مالحظات وبيانات لم تتوصل 
إليها أي مهمة استكشافية سابقة إلى 

المريخ، كما ضمت صورًا فريدة للكوكب 
األحمر ترصد مالحظات غير مسبوقة 

حول سلوك غازات الغالف الجوي للكوكب 
األحمر والتفاعالت التي تحدث بينها، 

التقاطها  التي تم  تظهر المالحظات 
المقياس الطيفي باألشعة ما  بواسطة 

البنفسجية لمسبار األمل اختالفات  فوق 
كبيرة في وفرة كل من األكسجين الذري 
وأول أكسيد الكربون في الغالف الجوي 

العلوي للمريخ في الجانب النهاري من 
الكوكب.

وهذه االكتشافات الجديدة التي توصل 
إليها «مسبار األمل» تسهم في تغيير 

للعلماء حول توزيع  السابقة  المفاهيم 
المنبعث من  البنفسجي  الضوء فوق 

الغالف الجوي العلوي للمريخ حيث تظهر 
وجود هياكل شاسعة لوفرة األكسجين 
الذري التي تختلف في مستوياتها عن 

المتوقع، وتشير أيضًا الضطرابات جوية 
غير اعتيادية في الغالف الجوي. وقد تم 
التقاط الصور في وقت كان المريخ قريبًا 
من قمة مداره «األكثر بعدا عن الشمس» 

الشمسي منخفضًا  النشاط  بينما كان 
إذ بينت الصور المشهد االستثنائي 

النبعاثات األكسجين عند الطول الموجي 
نانومتر.  130.4

كما أن هذه الهياكل الموجودة في الصور 
التي يحملها  التقطتها األجهزة  التي 

المسبار على متنه قد تكون ناتجة عن 
تأثير سلبي للضوء ناتج عن موجات أشعة 

طويلة تم تصميم األجهزة لرفضها، 
ولكن لوحظ انبعاث منتظم نسبيًا من 

 130.4 األكسجين عند الطول الموجي 
نانومتر عبر الكوكب، وهو عكس ما تم 

مالحظته، حيث كانت وفرة األكسجين 
50 % من المتوقع لذلك  أعلى بنسبة 

العلمي حاليًا على تعديل  الفريق  يعمل 
للتوصل  الجوي  للغالف  العلمية  نماذجه 

إلى تفسير أفضل وثابت لهذه النتائج.
الملهمة لمشروع اإلمارات  القصة  تستحق 

الستكشاف المريخ «مسبار األمل» أن 
تروى، حيث كانت دولة اإلمارات قد 

 ،2021 دخلت، مساء التاسع من فبراير 
التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى 

المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق 
هذا اإلنجاز بعدما نجح مسبار األمل، 

ضمن مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ، 
في الوصول إلى الكوكب األحمر، متوجًة 

بذلك الخمسين عامًا األولى منذ تأسيسها 
1971 بحدث تاريخي وعلمي غير  عام 

المريخية  المهمات  مسبوق على مستوى 
المهمة  تستهدف  حيث  السابقة، 

بينات  تقديم  اإلماراتية  االستكشافية 
علمية لم يتوصل إليها اإلنسان من قبل 

عن الكوكب األحمر.
 7:42 ونجح «مسبار األمل» عند الساعة 

2021 في الدخول  مساء التاسع من فبراير 
إلى مدار االلتقاط حول الكوكب األحمر، 

منجزًا بذلك أصعب مراحل مهمته 
الفضائية، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة 

 493 أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 
مليون كيلو متر.

لمرحلة  الحاسمة  اللحظات  وكانت 
الدخول إلى مدار االلتقاط حول الكوكب 

7:42 مساء  األحمر قد بدأت عند الساعة 
بتوقيت دولة اإلمارات، مع قيام مسبار 

األمل ذاتيًا، وفقًا لعمليات البرمجة التي 
كان فريق العمل قد أجراها مسبقًا قبل 
إطالقه، ببدء تشغيل محركاته الستة 

للدفع العكسي «دلتا في» إلبطاء سرعته 
18 ألف كيلومتر  121 ألف كيلومتر إلى  من 

في الساعة، مستخدمًا نصف ما يحمله 
27 دقيقة.  من وقود، في عملية استغرقت 

وانتهت عملية حرق الوقود عند الساعة 
7:57 مساء ليدخل المسبار بأمان إلى مدار 
8:08 مساًء تلقت  االلتقاط، وعند الساعة 

المحطة األرضية في الخوانيج إشارة 
من المسبار بنجاح مرحلة الدخول إلى 

مدار المريخ، لتكتب دولة اإلمارات اسمها 
بحروف بارزة في تاريخ المهمات الفضائية 

الكوكب األحمر. الستكشاف 
ومع نجاح مرحلة الدخول إلى مدار 

االلتقاط، بدأ مسبار األمل يومه األول 
حول كوكب المريخ، وأصبح فريق المحطة 

األرضية قادرًا على التواصل مع المسبار 
للتأكد أن هذه المرحلة، التي كانت أكثر 
مراحل المهمة الفضائية دقة وخطورة، 
لم تؤثر على المسبار وأنظمته الفرعية 

يحملها. التي  العلمية  واألجهزة 
وأنظمته  المسبار  التأكد من كفاءة  وبعد 

فريق  قام  العلمية،  وأجهزته  الفرعية 
التالية  المرحلة  تنفيذ  ببدء  المشروع 

من رحلة المسبار، وهي االنتقال إلى 
عمليات  مجموعة  عبر  العلمي  المدار 
إلى هذا  لنقله  المسبار  لتوجيه مسار 

المزيد  بأمان، وذلك باستخدام  المدار 
المسبار يحمله  الذي كان  الوقود  من 

على متنه، وقد تبع ذلك عمليات رصد 
للتأكد من وجوده  المسبار  لموقع  دقيقة 

في المدار الصحيح، وبعدها تم إجراء 
المسبار،  ألنظمة  شاملة  معايرة  عمليات 

تشبه تلك التي كان الفريق قد أجراها 
الفضاء  إلى  المسبار  عقب عملية إطالق 

2020، وتم معايرة  في العشرين من يوليو 
كل نظام على حدة، علمًا بأن كل عملية 

المرحلة  المسبار في هذه  تواصل مع 
22 دقيقة  11 إلى  كانت تستغرق ما بين 
المسافة بين كوكبي األرض  نظرًا لبعد 

والمريخ.

جمع خالل عامه األول بيانات علمية تعزز فهم العلماء للكوكب األحمر

أبوظبي (االتحاد)

 يحتفل اليوم (التاسع من فبراير) 
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ 

«مسبار األمل» بمرور عام على 
الوصول الناجح للمسبار إلى مدار 

الكوكب األحمر في التاسع من 
فبراير 2021، وخالل هذه الفترة 
تمكن «مسبار األمل» من تحقيق 

مجموعة من اإلنجازات ضمن 
أهدافه العلمية الرامية رسم أول 

صورة متكاملة عن مناخ المريخ 
وغالفه الجوي.

وكان «مسبار األمل» قد وصل 
بنجاح إلى مدار االلتقاط 

حول المريخ عند الساعة 7:42 
مساء التاسع من فبراير 2021، 
منجزًا حينها واحدة من أصعب 

مراحل مهمته الفضائية، بعد 
رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في 

الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون 
كيلومتر، ليشكل وصوله إلى الكوكب 

األحمر حينها إنجازًا تاريخيًا، ويمهد لبدء 
مهمته العلمية من خالل توفير ثروة من 

البيانات العلمية للمجتمع العلمي حول العالم.
ومنذ انطالقه إلى الفضاء على متن الصاروخ 

«إتش 2 إيه» من قاعدة تنغاشيما اليابانية 
في العشرين من يوليو 2020، وحتى اليوم (9 

فبراير 2022) يكون مسبار األمل قد أمضى 572 
يومًا في الفضاء.

يوم تاريخي
وقالت معالي سارة بنت يوسف األميري، وزيرة 

دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة 
وكالة اإلمارات للفضاء: «يعد التاسع من فبراير 

2021 يومًا تاريخيًا ومحطة مهمة في مسيرة 
التقدم العلمي والفضائي لدولة اإلمارات بعدما 
شهد تسجيل اسمها بحروف من نور في سجالت 

التاريخ كخامس دولة تتمكن من الوصول إلى 
مدار المريخ ومن المرة األولى».

وأضافت أن مشروع اإلمارات 
الستكشاف المريخ «مسبار األمل» 

ُيعد قصة نجاح ملهمة 
لألجيال في ظل استمراره 

في تحقيق أهدافه 
العلمية منذ انطالقه إلى 

الفضاء متجاوزًا بنجاح كل 
التحديات التي واجهت المشروع 

بفضل جهود فريق العمل، إذ يتزامن مرور 
عام على الوصول الناجح للمسبار إلى مدار 

الكوكب األحمر مع توالي اإلنجازات العلمية 
التي يحققها المسبار عبر التقاطه بيانات 
ومعلومات قيمة وغير مسبوقة عن المريخ 
تنفيذًا لمهمته العلمية التي تتواصل حتى 

مايو 2023.
وأكدت معاليها أن مشروع اإلمارات الستكشاف 

المريخ «مسبار األمل» يواصل تعزيز مكانة 
اإلمارات في المجتمع العلمي العالمي كدولة 
منتجة للمعرفة؛ ألن المسبار سيوفر للعالم 

صورة كاملة عن مناخ وطقس والغالف الجوي 
للمريخ، وهي معلومات لم يصل إليها اإلنسان من 

قبل، كما أنه يتوج جهود البناء والتمكين التي 
شهدتها الدولة خالل الخمسين عامًا األولى 

لتأسيسها، وفي الوقت نفسه يمهد النطالقة 
جديدة من اإلنجازات خالل الخمسين عامًا 

التالية من أجل بناء اقتصاد المستقبل القائم 
على المعرفة واالبتكار والنمو المستدام.

لحظة فارقة
 قال سالم بطي سالم القبيسي مدير عام وكالة 

اإلمارات للفضاء، إن يوم التاسع من فبراير 
2021 يؤرخ للحظة فارقة في تاريخ قطاع 

الفضاء الوطني في دولة اإلمارات، عندما تمكن 
فريق عمل مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ 

«مسبار األمل» من إيصال المسبار بنجاح إلى 
مداره حول المريخ، مسجًال بذلك اإلنجاز 

الفضائي األبرز في تاريخ دولة اإلمارات والوطن 
العربي.

وأضاف: «يساهم الوصول الناجح للمسبار وما 
يجمعه من بيانات علمية غير مسبوقة في 

تعزيز مكانة دولة اإلمارات إقليميًا وعالميًا في 
القطاع الفضائي، ويفتح آفاقًا واسعًا أمام تطور 

وازدهار قطاع الفضاء الوطني وزيادة مساهمته 
في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، باعتباره 
أحد أبرز قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة 

على االبتكار وإنتاج المعرفة».

سنوات العمل الدؤوب
وبدوره، قال المهندس عمران شرف مدير 

مشروع 
اإلمارات 
الستكشاف 
«مسبار  المريخ 

األمل»، إن االحتفال 
بمرور عام على الوصول 

إلى  للمسبار  الناجح 
مداره حول الكوكب األحمر 
يتوج سنوات من العمل الدؤوب 

الكوادر  من  المشروع  لفريق  والمتفاني 
نقل  والتعاون مع شركاء  بالشراكة  الوطنية 

الذي يعد  الطموح  المشروع  لهذا  المعرفة 
مساهمة نوعية من دولة اإلمارات في مسيرة 

معلومات  يوفر  كونه  لإلنسانية  العلمي  التقدم 
الكوكب األحمر. غير مسبوقة عن 

وقال إن المسبار تمكن خالل العام الذي 
أمضاه في مداره حول المريخ من تسجيل 

العلمية عبر رصده  عدد من اإلنجازات 
ظواهر لم يعرفها اإلنسان من قبل، وسوف 

إمداد  إلى  الرامية  العلمية  يواصل مهمته 
بأول صورة  العالم  العلمي حول  المجتمع 

الكوكب األحمر وغالفه  متكاملة حول مناخ 
الفريد  المدار  الجوي، مستفيدًا في ذلك من 

25 درجة، والذي  الذي يدور فيه، بزاوية 
البيانات والصور  يمكنه من جمع دفعة من 

 225 عالية الدقة للغالف الجوي للكوكب كل 
9.5 يوم. ساعة أي 

170 دورة حول المريخ
وتمكن «مسبار األمل» منذ وصوله إلى مدار 

المريخ من الدوران حول الكوكب األحمر 
2022، بمعدل دورة  9 فبراير  170 دورة حتى 

55 ساعة، وخالل هذه الفترة تمكن  واحدة كل 
البيانات  التقاط حجم ضخم من  المسبار من 
األحمر،  الكوكب  عن  المسبوقة  غير  العلمية 
وقد جرت إتاحة جزء من هذه البيانات على 

دفعتين حتى اآلن، مع االلتزام بمواصلة نشر 
الموقع اإللكتروني  وإتاحة دفعات جديدة عبر 

«مسبار  المريخ  الستكشاف  اإلمارات  لمشروع 
3 أشهر. األمل» كل 

العلمية  البيانات  أول دفعتين من  وجرى نشر 
ويناير  أكتوبر  في  المسبار  جمعها  التي 

البيانات  أول دفعة  الماضيين. وقد تضمنت 
من  الفترة  خالل  المسبار  جمعها  التي  العلمية 

2021، وقد بلغ حجم  22 مايو  9 فبراير حتى 
110 جيجابايت، وخالل أول  هذه البيانات 
البيانات وإتاحتها  أيام من نشر هذه  عشرة 

بعلوم  والمهتمين  العالم  حول  العلمي  للمجتمع 

المعلومات  2 تيرابايت من  الفضاء، تم تحميل 
العلمية على موقع مشروع  البيانات  من مركز 
المريخ «مسبار األمل»،  اإلمارات الستكشاف 

1.5 تيرابايت على شكل بيانات من كاميرا  منها 
.EXI االستكشاف 

والمعروف أن «مسبار األمل» يحمل على 
متنه ثالثة أجهزة، وهي: كاميرا االستكشاف 

الدقة  اللتقاط صور رقمية ملونة عالية 
الطبقة  واألوزون في  الجليد  ولقياس  للكوكب 

الطيفي  والمقياس  الجوي.  للغالف  السفلى 
الحرارة  الحمراء لقياس درجات  باألشعة تحت 

الجليدية  والغيوم  الماء  وبخار  الغبار  وتوزيع 
والمقياس  الجوي.  للغالف  السفلى  الطبقة  في 

لقياس  البنفسجية  فوق  ما  باألشعة  الطيفي 
الطبقة  الكربون في  أكسيد  وأول  األكسجين 

في  واألكسجين  الهيدروجين  وقياس  الحرارية 
الجوي. للغالف  العليا  الطبقة 

العلمية والتي جرى  البيانات  أما ثاني دفعة من 
جمعها  التي  البيانات  تضمنت  فقد  إتاحتها 

المريخ في  العلمية حول  المسبار خالل مهمته 
 ،2021 31 أغسطس  23 مايو حتى  الفترة من 

البيانات  76.5 جيجابايت من  وبلغ حجمها 
المعدلة. غير 

الذي تم  العلمية  البيانات  وبذلك يبلغ حجم 
العالمي  العلمي  للمجتمع  وإتاحتها  مشاركتها 

والثانية  الدفعتين األولى  (بما في ذلك 
األولى)  الدفعة  بيانات  المحدثة من  والنسخة 

التي تم  الملفات  312 جيجابايت، فيما حجم 
تيرابايت.  6.1 تنزيلها 

تمكنت  التي  العلمية  البيانات  إلى  وبالنسبة 
التقاطها، فقد  EXI من  كاميرا االستكشاف 

نحو   (0 (المستوى  المجمعة  البيانات  بلغت 
 RAW 16.0 جيجابايت، باإلضافة إلى صور 

21495 صورة (يبلغ  من المستوى األول عددها 
إلى  39 جيجابايت)، وذلك باإلضافة  حجمها 
 14528 الثاني تبلغ  صور معدلة من المستوى 

273 جيجابايت). صورة (بحجم 
التي تمكن  العلمية  البيانات  وفي ما يخص 

الحمراء  تحت  باألشعة  الطيفي  المقياس 
البيانات  EMIRS من جمعها، فقد بلغت 

l1a 3275 منتج، وl2b 3252 منتج،  المجمعة 
 7.2 التي تم تنزيلها  البيانات  فيما بلغ حجم 

جيجابايت.
جمعها  من  تمكن  التي  العلمية  البيانات  أما 

البنفسجية  فوق  ما  باألشعة  الطيفي  المقياس 
 ،L1: 2280 EMUS، فقد بلغ عدد منتجات 
L2a: 1907 وعدد منتجات  وعدد منتجات 

L2b: 1435، فيما بلغ حجم البيانات التي تم 
جيجابايت.  2.9 تنزيلها 

استمرار المهمة العلمية

تجربة حافلة 
بالتحـــديـــــــــــات

«زعنفة القرش»

اكتشافات علمية 
غير مسبوقة

عواصف ترابية ضخمة

مع استمرار املهمة العلمية ملسبار األمل الستكشاف املريخ، والتي كانت قد 
بدأت يف شهر مايو 2021 مع دخول املسبار إلى املدار العلمي حول الكوكب 

األحمر والذي يتيح له أفضل موقع ممكن لرصد ودراسة مناخ املريخ 
وغالفه اجلوي، يتواصل أيضًا حتقيق األهداف العلمية التي مت إطالق 

مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ «مسبار األمل» من أجلها، وسوف 
تستمر املهمة العلمية للمسبار حتى مايو 2023، مع إمكانية متديدها 

على األقل ملدة سنة مريخية جديدة (أي عامني أرضيني) حال اقتضت 
الضرورة ذلك.

ولتحقيق األهداف العلمية لهذه املهمة الفضائية التاريخية، يحمل 
مسبار األمل على متنه ثالثة أجهزة علمية مبتكرة، قادرة على نقل 

صورة شاملة عن مناخ املريخ وطبقات غالفه اجلوي املختلفة مما مينح 
املجتمع العلمي العاملي فهمًا أعمق للتغيرات املناخية التي يشهدها 

الكوكب األحمر ودراسة أسباب تآكل غالفه اجلوي.
وترصد هذه األجهزة، وهي كاميرا االستكشاف الرقمية واملقياس 

الطيفي باألشعة حتت احلمراء واملقياس الطيفي باألشعة ما فوق 
البنفسجية، كل ما يتعلق بكيفية تغير طقس املريخ على مدار اليوم، 

وبني فصول السنة املريخية، باإلضافة إلى دراسة أسباب تالشي غازي 
الهيدروجني واألوكسجني من الطبقة العليا للغالف اجلوي للمريخ، والتي 
تشكل الوحدات األساسية لتشكيل جزيئات املاء، وكذلك تقصي العالقة 

بني طبقات الغالف اجلوي السفلى والعليا لكوكب املريخ، ومراقبة 
الظواهر اجلوية على سطح املريخ، مثل العواصف الغبارية، وتغيرات 
درجات احلرارة، فضًال عن تنّوع أمناط املناخ تبعًا لتضاريس الكوكب 

املتنوعة.
ويعمل مسبار األمل على جمع أكثر من 1000 غيغابايت من البيانات 

اجلديدة عن كوكب املريخ، ويتم إيداعها يف مركز للبيانات العلمية يف 
اإلمارات، ويقوم الفريق العلمي للمشروع بفهرسة وحتليل هذه البيانات 
وإتاحتها للبشرية ألول مرة، ومشاركتها مع املجتمع العلمي املهتم بعلوم 

املريخ حول العالم يف سبيل خدمة املعرفة اإلنسانية.

على مدى أكثر من ست سنوات من 
العمل على «مسبار األمل»، تصميمًا 

وتنفيذًا وبناًء من الصفر، شهد 
املشروع حتديات جّمة، شكل تخطيها 

قيمة مضافة له. وكانت أول هذه 
التحديات إجناز املهمة الوطنية 

التاريخية لتصميم وتطوير املسبار 
خالل 6 سنوات، حتى يتزامن وصوله 
مع احتفاالت الدولة بيومها الوطني 
اخلمسني، يف حني أن املهام الفضائية 

املثيلة يستغرق تنفيذها ما بني 10 
أعوام إلى 12 عامًا، حيث جنح فريق 
مسبار األمل من كوادر وطنية عالية 

الكفاءة يف هذا التحدي، محولني 
الدعم غير احملدود من القيادة 

الرشيدة إلى حافز إضايف دفعهم لبذل 
املزيد من اجلهد.

وكان هناك حتدٍّ جديد متثل 
يف كيفية نقل املسبار إلى محطة 

اإلطالق يف اليابان بالتزامن مع تفشي 
جائحة فيروس كورونا املستجد 

«كوفيد 19» عامليًا، وهو ما ترتب عليه 
إغالق املطارات واملوانئ حول العالم، 
ووضع قيود صارمة على التنقل بني 
الدول ضمن اإلجراءات االحترازية 
ملكافحة تفشي الفيروس، وكان على 

فريق العمل أن يضع خططًا بديلة 
لنقل املسبار يف املوعد يف ضوء 

هذا التحدي املستجد، حتى يكون 
جاهزًا لإلطالق يف التوقيت احملدد 

سلفًا يف منتصف يوليو 2020، وهنا 
سجل الفريق إجنازًا جديدًا يف 

مسيرة تخطي التحديات، إذ جنح يف 
نقل املسبار إلى محطة تانيغاشيما 
اليابانية، يف رحلة استغرقت أكثر 

من 83 ساعة برًا وجوًا وبحرًا، ومرت 
بثالث مراحل رئيسية، روعي خاللها 

اتخاذ تدابير وإجراءات لوجستية 
محكمة، لضمان إيصال املسبار إلى 

وجهته النهائية قبل اإلطالق يف 
وضعية مثالية.

يف 15 سبتمبر 2021، التقطت كاميرا االستكشاف 
الرقمية EXI التي يحملها «مسبار األمل» على 

متنه، مجموعة من الصور متعددة األطياف للنصف 
املضاء بالكامل من كوكب املريخ. وقد كان املسبار 

على ارتفاع 19900 كيلومتر تقريبًا فوق سطح املريخ 
عندما التقطت الكاميرا هذه الصور. ويتمركز هذا 

املشهد عند خط عرض 4.0 درجات شماًال وخط 
طول 66.8 درجة شرقًا، يف حني أن اجلهة الشمالية 

هي يف اجلزء العلوي من الصور، التي مت التقاطها يف 
بداية موسم الشتاء يف النصف اجلنوبي للكوكب. 

ومت جتميع هذه الصورة امللونة املركبة من الصور 
املأخوذة من خالل فالتر كاميرا EXI باللون األزرق 

واألخضر واألحمر (تتمركز يف 437 و546 و635 
نانومتر). وقد متت معايرة هذه الصور إلزالة أنواع 

متعددة من اآلثار (Artifacts) من نظام الكاميرا، 
وقد مت تعديل التباين لتحسني رؤية امليزات 

السطحية واجلوية.
وُتعرف املنطقة الداكنة على شكل «زعنفة القرش» 

 Sytris املوجودة يف منتصف هذا املشهد باسم
Major. ويف عام 1659، قام عالم الفلك الهولندي 

الشهير كريستيان هيغنز بتضمني هذه العالمة 
الداكنة يف رسم تخطيطي لرؤيته للمريخ من خالل 

تلسكوبه األول- مما يجعلها أول ميزة يتم توثيقها 
على سطح كوكب آخر. واستخدم هيغنز املالحظات 
املتكررة ل Syrtis Major يف تقدير طول يوم املريخ 

(حوالي 24 ساعة). وعلى مدى القرون التالية، 
الحظ علماء الفلك تغيرات جذرية يف حجم وشكل 

و«ظلمة» هذا املوقع، واعتقد البعض أنها مرتبطة 
بالتغيرات املوسمية يف الغطاء النباتي الذي 

ينمو يف بحر ضحل وبالقرب منه. وبدءًا من أوائل 
السبعينيات، كشفت مالحظات املركبات الفضائية 

أن Sytris Major ناجت عن رواسب رملية داكنة 
تغطي املنحدرات البسيطة لسهل بركاني ضخم. 
ويرجع التباين امللحوظ على مدار العام املريخي 
إلى حتريك الرياح للغبار الناعم الالمع والرمال 

البركانية الداكنة اخلشنة يف أنحاء املنطقة.

وخالل العام الذي أمضاه «مسبار األمل» يف الدوران 
حول املريخ، متكن من رصد عدد من املالحظات 

واالستكشافات العلمية غير املسبوقة، من أبرزها 
قيامه برصد حفر مليئة بالضباب ويوم غائم يف 

الكوكب األحمر، كما رصد عواصف ترابية ضخمة، 
كما التقط صورًا متعددة األطياف للجزء املضاء من 

الكوكب األحمر.

يف 5 يناير 2022، التقطت كاميرا االستكشاف 
الرقمية EXI التي يحملها «مسبار األمل» على متنه، 

مشهدًا استثنائيًا نصف مضاء لكوكب املريخ، حيث 
كانت الشمس توشك على الغروب. وقد كان املسبار 

على ارتفاع 40500 كيلومتر تقريبًا فوق سطح املريخ 
عندما مت التقطت كاميرا االستكشاف الرقمية هذه 

الصور. ويتمركز هذا املشهد عند خط عرض 12.3 
درجة جنوبًا وخط طول 94.8 درجة شرقًا، يف حني 
أن اجلهة الشمالية هي يف اجلزء العلوي من الصور، 

التي مت التقاطها يف منتصف موسم الشتاء يف 
النصف اجلنوبي للكوكب (Ls = 153°). ومت جتميع 

هذه الصورة امللونة املركبة من الصور املأخوذة 
 EXI من خالل فالتر كاميرا االستكشاف الرقمية

باللون األزرق واألخضر واألحمر (تتمركز يف 437 
و546 و635 نانومتر). وهذه الصور هي عبارة عن 
ومضات سريعة وبها بعض اآلثار (Artifacts) من 

نظام الكاميرا، وقد مت تعديل التباين لتحسني رؤية 
امليزات السطحية واجلوية.

ورصدت األجهزة التي يحملها املسبار على متنه 
عددًا من العواصف الترابية يف هذه املنطقة من 

املريخ حينها. وُتعد املنطقة الداكنة على شكل 
«زعنفة القرش» املوجودة على يسار املركز، منطقة 

بركانية ُتعرف باسم Sytris Major، إذ تقترب 
عاصفة ترابية ضخمة (يبلغ قطرها حوالي 2500 

 Sytris كلم) من الشرق (األسهم اخلضراء) وحتجب
بشكل جزئي. وإلى اجلنوب، تعد الفوهة الصدمية 

Hellas (أكبر فوهة على سطح املريخ - يبلغ قطرها 
حوالي 2300 كيلومتر) محاطة بالكامل بالسحب 

الغبارية (األسهم الزرقاء). ويشار إلى أن مسبار ناسا 
املريخي «إنسايت» يقع على ُبعد 3000 كيلومتر 

.Syrtis Major تقريبًا شرق
ويف 7 يناير 2022، أدى الغبار املتصاعد إلى الغالف 

اجلوي للمريخ بسبب هذه العواصف إلى تقليل ضوء 
الشمس الذي يصل إلى مركبة «إنسايت» التي تعمل 

بالطاقة الشمسية، ما أجبر املركبة الفضائية على 
الدخول يف الوضع اآلمن الوقائي وتعليق جميع 

الوظائف باستثناء الوظائف األساسية. وأصبحت 
األجواء بعد ذلك صافية بشكل كاٍف بحلول 19 

يناير 2022، ما ساعد على استئناف العمليات 
املعتادة ملركبة «إنسايت».

ومن املقرر أن «مسبار األمل» سيواصل مهمته 
العلمية الستكشاف املريخ حتى منتصف عام 2023، 

مع إمكانية متديدها سنة مريخية إضافية (أي 
عامني أرضيني). ويعد املدار الذي اختاره فريق 

مسبار األمل مبتكرًا للغاية وفريدًا من نوعه، 
وسيسمح ملسبار األمل بإمداد املجتمع العلمي العاملي 
بأول صورة متكاملة عن الغالف اجلوي لكوكب املريخ 

وطقسه على مدار 24 ساعة يف اليوم وطوال أيام 
األسبوع.

دبي (االتحاد)

 تحتفل دولة اإلمارات اليوم (9 فبراير) بمرور عام على تسجيل اسمها بحروف من نور في 

سجالت التاريخ، بعدما أصبحت خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى مدار المريخ 

ومن المحاولة األولى، بعدما تمكن «مسبار األمل» ضمن مشروع اإلمارات الستكشاف 

المريخ في مثل هذا اليوم من العام الماضي من الوصول إلى الكوكب األحمر وسط متابعة 

عالمية غير مسبوقة. ويمثل تزامن وصول «مسبار األمل» مع احتفاالت الدولة باليوبيل 

الذهبي عام 2021 أفضل انطالقة للخمسين عامًا التالية كونه يؤسس القتصاد المستقبل 

القائم على المعرفة.

 ونجح «مسبار األمل» عند الساعة 7:42 مساء، التاسع من فبراير 2021 في الدخول إلى 

مدار االلتقاط حول الكوكب األحمر، منجزًا بذلك أصعب مراحل مهمته الفضائية، بعد رحلة 

استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلومتر، ليشكل 

وصوله إلى الكوكب األحمر حينها، استعدادًا لبدء مهمته العلمية من خالل توفير ثروة 

من البيانات العلمية للمجتمع العلمي حول العالم، عالمة فارقة في مسيرة دولة اإلمارات 

التنموية المتسارعة، وليكون هذا اإلنجاز عالمًة فارقًة في احتفاالت الدولة باليوبيل 

الذهبي لقيام االتحاد، ملخصًا قصتها الملهمة، كدولة جعلت ثقافة الالمستحيل فكرًا 

ونهج عمل وترجمًة حيًة على األرض.

يومًا في الفضاء منـــذ إطالق 572
المسبــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــام 2020

التاسع من فبراير 
2021 يوم تاريخي 
ومحطة مهمة في 

مسيرة التقدم 
الفضائي لإلمارات

وصول «مسبار 
األمل» إلى مدار 

المريخ يعد اإلنجاز 
الفضائي األبرز عربيًا

المسبار تمكن من 
تسجيل عدد من 

المالحظات العلمية 
غير المسبوقة

سارة األميري 

سالم القبيسي

عمران شرف

بدأت رحلة مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ «مسبار األمل» فعليًا 
كفكرة قبل نحو 9 سنوات، من خالل خلوة وزارية استثنائية دعا لها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جزيرة صير بني 

ياس في أواخر عام 2013، حيث قاد سموه عصفًا فكريًا مع أعضاء 
مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين استعرض فيه معهم جملة أفكار 

لالحتفال باليوبيل الذهبي لقيام االتحاد في العام، وقد تبنت 
الخلوة يومها فكرة إرسال مهمة الستكشاف المريخ، كمشروع جريء، 

ومساهمة إماراتية في التقدم العلمي للبشرية، بشكل غير مسبوق.
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ (مسبار األمل) هو مبادرة 

استراتيجية وطنية أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهللا، في 16 يوليو 2014. وتتجلى أهداف المشروع 
في تطوير برنامج فضائي وطني قوي، وبناء موارد بشرية إماراتية 

عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة 
واألبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية.

تقوم وكالة اإلمارات للفضاء باإلشراف على اإلجراءات والتفاصيل 
الالزمة لتنفيذ المشروع فيما يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء 

(MBRSC) عملية التنفيذ واإلشراف على كافة مراحل عملية 
تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار األمل إلى الفضاء.

فكرة تتحول إلنجاز تاريخي

مشـــــروع اإلمارات الستكشــــاف المريـــــخ يتيح البيانـــات العلميــــة عبــــــر موقعـــــه اإللكتـــــرونــــــــي 
 أفضل انطالقة للخمسين عامًا التالية كونه يؤسس القتصاد المستقبل القائم على المعرفة

الوصول الناجح لمسبار 
األمل إلى الكوكب 
األحمر يلخص قصة 
اإلمارات الملهمة 

أبوظبي (وام)

كشفت وكالة أنباء اإلمارات «وام» عن فيلمها 
الوثائقي الثاني «حكاية األمل» الذي أنتجته 
يف إطار االحتفاء بإجنازات الدولة الرائدة يف 

قطاع الفضاء ومرور عام على وصول «مسبار 
األمل» بنجاح إلى مداره حول كوكب املريخ. 

ويقدم الفيلم، الذي تبلغ مدته نحو 12 دقيقة، 
إطاللة تاريخية على إجنازات العرب الرائدة 

يف العلوم املختلفة منذ قرون وبصمة دولة 
اإلمارات التاريخية يف قطاع الفضاء العاملي 
خاصة مع وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى 
محطة الفضاء الدولية، وكذلك تنفيذ أول 

مهمة عربية الستكشاف املريخ بنجاح. 
وبهذه املناسبة، أكد محمد جالل الريسي مدير 
عام وكالة أنباء اإلمارات «وام»، أنه بعد النجاح 
الكبير الذي حققه فيلم «1971» باكورة أفالم 

«وام» الوثائقية الذي مت إطالقه تزامنًا مع 
االحتفاء بعيد االحتاد اخلمسني، جاء إنتاج 
فيلم «حكاية األمل» ليقدم توثيقًا تاريخيًا 

لرحلة تفاني وعمل دؤوب قدمتها دولة 
اإلمارات وشبابها يف مجال استكشاف الفضاء 
وإجنازات وطنية رائدة سطرتها على الصعيد 

العاملي. 
وقال: خالل إعداد هذا الفيلم الوثائقي 

حرصنا على تقدميه بشكل شائق ومبتكر 
يحاكي جميع األعمار، خاصة وأن الفضاء ُيعد 

من العلوم الثرية املبتكرة التي تستهوي جميع 
األعمار، وتشهد يف الوقت احلالي إقباًال كبيرًا 

من أبناء الوطن على دراستها. 
وأشار إلى أن الفيلم يتضمن لقاءات مع 

متخصصني وشخصيات علمية عربية وعاملية 
مؤثرة يف مجال علوم الفضاء، ليقدموا مالمح 
من إجنازات العرب العلمية ومسيرة اإلجنازات 

االستثنائية التي حققتها دولة اإلمارات يف 
قطاع الفضاء، وجناحها يف تأهيل كوكبة من 

الشباب الذين قادوا دفة إجنازاتها بكفاءة 
وجدارة عالية. 

وأضاف الريسي: إن وكالة أنباء اإلمارات 
ويف إطار شراكتها مع العديد من وسائل 

اإلعالم العربية والعاملية، ستقوم بعرض 
الفيلم الوثائقي يف عدٍد من الدول العربية 
واألفريقية واألوروبية، وكذلك دول أميركا 

اجلنوبية والصني، وذلك من أجل إبراز 
اإلجنازات اإلماراتية التي حتققت يف هذا 

القطاع على الصعيد العاملي، خاصة أن 
العديد من دول العالم ميتلك جتارب مشابهة 

يف مجال استكشاف الفضاء. يذكر أن فيلم 
«حكاية األمل» يتم تقدميه بتسع لغات تشمل 

العربية، واإلجنليزية، والفرنسية، واألملانية، 
واإلسبانية، والروسية، والصينية، والبرتغالية 
والهندية، مع توافر ترجمة مقروءة للنصوص، 

وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من 
املشاهدين يف مختلف أنحاء العالم.

«وثائقـــي» يحتفـــي 
بإنجازات اإلمــــــارات
 في قطاع الفضـــاء

«حكايــــــة 
األمــــــل»

مسبار األمل يواصل إمداد البشرية بمعلومات 
وبيانــــات علميــة غيـــــر مسبوقـــة حول المـريــــــخ 
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عربي ودولي

الرميثي يبحث مع قائد القيادة المركزية األميركية التعاون والتنسيق في الشؤون الدفاعية والعسكرية

أبوظبي )وام(

حمد  الركن  الفريق  معالي  استقبل 
محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات 
أول  الفريق  أم��س،  بمكتبه  المسلحة 
المركزية  القيادة  قائد  ماكنزي  كينيث 
والمسؤول  معاليه  وبحث  األميركية. 
العسكري األميركي خالل اللقاء عالقات 
دولة  بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 
والواليات  المتحدة  العربية  اإلم���ارات 
الشؤون  المتحدة األميركية خاصة في 
كما  والعسكرية،  الدفاعية  والمجاالت 
ال��ج��ان��ب��ان ع���ددا م��ن القضايا  ت��ن��اول 
والموضوعات ذات االهتمام المشترك. 
كينيث  الجنرال  أكد  ذل��ك،  في غضون 
الدفاعي اإلماراتي  النظام  ماكنزي، أن 
للهجمات  ال��ت��ص��دي  ف��ي  ف��ع��االً  ك���ان 
الصاروخية التي تعرضت لها اإلمارات، 
دول��ة  ستدعم  المتحدة  ال��والي��ات  وأن 
الدفاعي  نظامها  لتحسين  اإلم����ارات 
ماكنزي  الجنرال  وقال  قدراته.  وتعزيز 
في حوار مع وكالة أنباء اإلمارات »وام«: 
إن الواليات المتحدة تتعاون مع اإلمارات 
والدوليين  اإلقليميين  ال��ش��رك��اء  وم��ع 
إلي��ق��اف  فعالية  أك��ث��ر  ح��ل��ول  لتطوير 
من  ال��ط��ائ��رات  ب��اس��ت��خ��دام  الهجمات 
نرى  أن  »يسعدنا  دون طيار. وأض��اف: 
االستخدام الفعال لنظام الدفاع المضاد 
للصواريخ )ثاد( في اإلمارات، وأعلم أن 
ذلك يطمئن الجميع في دولة اإلمارات 
وسوف نستمر في التعاون مع اإلمارات 
لتطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية في 

المستقبل«. 
يشرف  الذي  ماكنزي  الجنرال  وقال 
ع��ل��ى ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ال��ش��رق 
األوس��ط: »نحن نعمل مع شركائنا في 
التقنيات  تطوير  ومع شركات  المنطقة 
الدفاعية في الواليات المتحدة لتطوير 
حلول من شأنها أن تتعامل مع الطائرات 
إطالقها،  يتم  أن  قبل  طيار  دون  م��ن 

وي��ه��دف ه���ذا ال��ن��ظ��ام إل���ى اك��ت��ش��اف 
الطائرات من دون طيار والتعامل معها 

قبل إطالقها«.
أن  ماكنزي،  كينيث  الجنرال  وأك��د   
اإلم����ارات  دول���ة  إل���ى  الحالية  زي��ارت��ه 
التعاون  تأتي في سياق تعزيز عالقات 
والصداقة مع اإلم��ارات، والتأكيد على 
ال��والي��ات  جانب  م��ن  دعمها  استمرار 

المتحدة األميركية. 
الهجمات  أن  من  الرغم  »على  وقال: 
المتحدة مقلقة  العربية  اإلم��ارات  على 
للغاية بالنسبة للواليات المتحدة، إال أن 
دولة اإلمارات لديها أحد أكثر الجيوش 
أن  وأعتقد  المنطقة،  ف��ي  احترافية 

اإلمارات مكان آمن للغاية«. 
وأكد قائد القيادة المركزية األميركية 
لدعم  س��ارع��ت  المتحدة  ال��والي��ات  أن 
المدمرة  »أرس��ل��ن��ا  ق��ائ��اًل:  اإلم�����ارات، 

الصاروخية الموجهة )يو إس إس كول( 
التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد 
الصواريخ الباليستية، وستقوم المدمرة 
والعمل  اإلم����ارات،  مياه  ف��ي  ب��دوري��ات 
عن كثب مع الجانب اإلماراتي لحماية 
اإلم����ارات  إل��ى  سنرسل  كما  ال��دول��ة، 
سرباً من مقاتالت )إف 22( المتطورة 
أفضل  من  وه��ي  اآلن،  من  أسبوع  بعد 

مقاتالت التفوق الجوي في العالم«.
إمكانية  ح��ول  التقارير  وبخصوص   
الحوثي  ميليشيات  تصنيف  إع����ادة 

المحتمل  والتأثير  إرهابية«  ك�»منظمة 
ل��م��ث��ل ه���ذه ال��خ��ط��وة، ق���ال ال��ج��ن��رال 
ماكنزي: »سأترك التطرق لهذا الموضوع 
للدبلوماسيين األميركيين، لكنني سأقول 
طائش  بشكل  يتصرفون  الحوثيين  إن 
اإلم��ارات  يهاجمون  وهم  وغير مسؤول 
المملكة  م��ه��اج��م��ة  ف���ي  وي��س��ت��م��رون 
العربية السعودية.  وبشأن مقتل زعيم 
إبراهيم  »أبو  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم 
الهاشمي القريشي« خالل غارة أميركية 
ضمن جهود مكافحة اإلرهاب في شمال 

غ��رب س��وري��ا األرب��ع��اء ال��م��اض��ي، قال 
ماكنزي: »أعتقد أن التخلص من زعيم 
داعش يجعل من الصعب على التنظيم 
تنسيق أنشطته في جميع أنحاء العالم«. 
وأوض�����ح ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة ال��م��رك��زي��ة 
تريد  المتحدة  ال��والي��ات  أن  األميركية 
وإقليمياً  تهديد »داعش« محلياً  احتواء 
حتى تتمكن قواتها األمنية من التعامل 
لهم  السماح  من  بدالً  الفور  معهم على 
أنحاء  جميع  ف��ي  أنشطتهم  بتنسيق 

العالم، وشن هجمات كبيرة ومدمرة. 
الجنرال  أكد  أفغانستان،  وبخصوص 
تراقب  المتحدة  ال��والي��ات  أن  ماكنزي 
الوضع في ذلك البلد عن كثب، مشيراً 
إلى قلق الواليات المتحدة من إمكانية 
ق��ي��ام »داع���ش خ��راس��ان« و»ال��ق��اع��دة« 
بتنسيق هجمات ضد الواليات المتحدة 

وحلفائها.

الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي مستقباًل الجنرال كينيث ماكنزي )وام(

ماكنزي: اإلمارات مكان آمن للغاية وجيشها احترايف

»الحوثي« يتصرف 
بشكل طائش وغير 

مسؤول

نعتزم مساعدة اإلمارات 
بتحسين نظامها الدفاعي 

وتعزيز قدراته

نتعاون مع اإلمارات 
والشركاء لتطوير نظام 
ضد الطائرات المسيرة

المدمرة »يو إس إس 
كول« ستقوم بدوريات 

في مياه اإلمارات

قلقون من شن 
التنظيمات اإلرهابية 
هجمات ضد الواليات 

المتحدة وحلفائها

سنرسل سربًا من 
مقاتالت »إف 22« 

المتطورة إلى اإلمارات

مقتل زعيم »داعش« 
يصعب تنسيق أنشطة 

التنظيم حول العالم

الدولة تحتفظ بمكانتها كقوة إقليمية جاذبة للسائحين والمستثمرين

دينا محمود )لندن(

ب������دءاً م���ن ن���ج���وم ال���ع���ال���م ف��ي 
مختلف المجاالت، مثل أيقونة كرة 
وصوالً  رونالدو،  كريستيانو  القدم 
أن  ف��ي  الراغبين  المغتربين  إل��ى 
ومعيشية  مهنية  ب��ف��رص  يحظوا 
الكفاءات  بأصحاب  مروراً  أفضل، 
ال���ذي���ن ت��م��وج بُ��ل��دان��ه��م ب��أزم��ات 
الفرار  على  تجبرهم  وص��راع��ات 
منها، ال تزال اإلمارات تمثل مالذاً 
عجزت  م��ا  وه��و  للماليين،  آم��ن��اً 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي اإلره��اب��ي��ة 
محاوالتها  رغ��م  م��ن��ه،  النيل  ع��ن 
اآلونة  في  تواترت  التي  الطائشة 

األخيرة.
ف����االع����ت����داءات ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا 
على  اإلجرامية،  الحوثية  العصابة 
الماضية،  القليلة  األسابيع  م��دار 
مشاهير  ي��ق��رر  أن  دون  ت��ح��ل  ل��م 
م��ن ط���راز رون��ال��دو وزم��الئ��ه من 
أب����رز األس���م���اء ف��ي ع��ال��م ال��ك��رة 
راشفورد  ماركوس  مثل  العالمية، 
دبي  إلى  التوجه  لينجارد،  وجيسي 
خالل  شواطئها  بجمال  لالستمتاع 

الشتاء. فصل 
ورفاقه  البرتغالي  النجم  إن  بل 
م���ن ن��ج��وم ال�����دوري اإلن��ج��ل��ي��زي 
في  نوعه  من  األقوى  وهو  الممتاز 

عدم  إب��داء  على  حرصوا  العالم، 
ت��ه��دي��دات خرقاء  ب��أي  اك��ت��راث��ه��م 
أو  الحوثيين  اإلرهابيين  من جانب 
على  لهم  صور  نشر  عبر  سواهم، 
مثل  االجتماعي  التواصل  منصات 
ينعمون  وهم  وغيرها،  إنستجرام 
ب��أش��ع��ة ال��ش��م��س ع��ل��ى ش��واط��ئ 
رياضات  يمارسون  أو  اإلم���ارات، 

العشب األخضر. كالجولف على 
»فايننشال  صحيفة  وأش����ارت 
تايمز« البريطانية واسعة االنتشار، 
إل��ى أن ه��ذه ال��ح��ال��ة م��ن ال��ه��دوء 
المقيمين  والطمأنينة تشمل كذلك 
قالت  ممن  ال��دول��ة،  ف��ي  األج��ان��ب 
بعضهم  مع  يتحدثون  ال  حتى  إنهم 
بعضاً على اإلطالق بشأن الجرائم 
الحوثية األخيرة، وكأنها لم تحدث 
على اإلطالق، وهو ما يبرهن على 

تأثيرها. انعدام 
بالتوازي مع ذلك، تشير البيانات 

تشير  ح��س��ب��م��ا  واإلح���ص���ائ���ي���ات، 
شؤون  في  المتخصصة  الصحيفة 
أن حركة  إل��ى  واألع��م��ال،  ال��م��ال 
تبلغ  دب��ي،  إل��ى  القادمة  السياحة 
مستوياتها  من  تقريبا،   %75 اآلن 
ما  فترة  خالل  معتادة،  كانت  التي 
قبل بدء أزمة تفشي وباء كورونا.

وي���ؤك���د ذل�����ك، وف���ق���ا ل��ت��ق��ري��ر 
»ف��اي��ن��ن��ش��ال ت���اي���م���ز«، اح��ت��ف��اظ 
إقليمية  كقوة  بمكانتها  اإلم��ارات 
والمستثمرين  للسائحين  ج��اذب��ة 
وقت  ف��ي  األع��م��ال، حتى  ورج���ال 
ت��ت��ع��رض ف��ي��ه الع���ت���داءات آث��م��ة، 
ت��س��ت��ه��دف م��ن��ش��آت��ه��ا ال��م��دن��ي��ة، 
الحوثية  الميليشيات  ج��ان��ب  م��ن 
اإلره���اب���ي���ة، وذل����ك ف���ي م��ح��اول��ة 
كإحدى  بسمعتها،  لإلضرار  يائسة 
أكثر الدول أماناً في العالم بأسره.
وف������ي ت���ص���ري���ح���ات ن��ش��رت��ه��ا 
ال��ص��ح��ي��ف��ة، ش������ددت ال��ب��اح��ث��ة 
في  الزائر  الزميل  بيانكو  شينسيا 
للعالقات  األوروبي  المجلس  مركز 
واألب��ح��اث،  للدراسات  الخارجية 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات  ج����رائ����م  أن   ع���ل���ى 
تلك  تقوض  لم  اإلرهابية  الحوثي 
السمعة ألن اإلمارات، وهي إحدى 
في  بحق  المستقرة  القليلة  الدول 
على  ق��درت��ه��ا  أظ��ه��رت  المنطقة، 

لها. بنجاح  التصدي 

رغم أنف إرهاب »الحوثي«.. اإلمارات تبقى املالذ اآلمن

اعتداءات الميليشيات 
تأتي في وقت تكرس 
فيه اإلمارات جهودها 

لتهدئة التوترات 
اإلقليمية 

تهدئة التوترات
أكد التقرير أن االعتداءات 

العصابة  تنفذها  التي  اليائسة 
االنقالبية، تأتي يف وقت تكرس 

لتهدئة  جهودها  اإلمارات  فيه 
كذلك  وتركز  اإلقليمية،  التوترات 

الالزمة  على اتخاذ اخلطوات 
يف  االقتصادي  التعايف  لتحقيق 

إسدالها  مع  بالتزامن  أراضيها، 
.»19 الستار على أزمة »كوفيد- 

البريطانية  الصحيفة  تغفل  ولم 
اإلشارة كذلك إلى أن الهجمات 

احلوثية األخيرة، جنمت عن 
مسلحو  تكبدها  التي  الهزائم 

جبهات  على  اإلرهابية  امليليشيات 
القتال يف محافظات مينية مثل 

شبوة ومأرب، ما قوض محاوالتهم 
أوسع يف  للسيطرة على مناطق 

الذي  اليمن،  الشمالي من  الشطر 
7 سنوات  يشهد منذ أكثر من 

حربًا شعواء جراء استيالء 
بالقوة. السلطة  على  احلوثيني 

وأوقع هذا الصراع الدموي نحو 
ربع مليون قتيل، كما قاد إلى 
أن يصبح اليمن ساحة ألزمة 

املتحدة  األمم  تصفها  إنسانية، 
بأنها األسوأ من نوعها يف العالم.

ــــال في التصـــدي للهجمــــات الصاروخيـــة النظـام الدفــاعي اإلمــــاراتي فعَّ



عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

في  تقدمه  اليمني  الجيش  واص���ل 
محافظة تعز بعد أن سيطر على سلسلة 
تحالف  حذر  فيما  استراتيجية،  جبال 
الحوثي  ميليشيات  ال��ش��رع��ي��ة  دع���م 
اإلرهابية من استخدام األعيان المدنية 
للتعامل مع  ال��خ��ي��ارات  ك��ل  أن  م��ؤك��داً 
الميليشيات متاحة، مشيراً إلى تدمير 8 
آليات عسكرية وتكبيد الحوثيين خسائر 
بشرية فادحة في محافظة حجة خالل 

ال�24 ساعة الماضية.
وحرر الجيش اليمني أمس، سلسلة 
إثر  بتأمينها  وق��ام  األح��ط��وب«  »جبال 
الحوثي  ميليشيات  مواقع  على  هجوم 
حبشي«  »جبل  مديرية  في  اإلرهابية 

غرب مدينة تعز.
وأف����اد م��ص��در ع��س��ك��ري أن ق��وات 
ال��ج��ي��ش ح����ررت م��واق��ع ج��دي��دة في 
سلسلة »جبال األحطوب« االستراتيجية 
بمديرية جبل حبشي إثر هجوم كاسح 
ألحق بميليشيات الحوثي خسائر كبيرة 

في العتاد واألرواح.
اليمني  الجيش  حقق  ح��ج��ة،  وف��ي 

أمس، تقدمات في عدة محاور بمدينة 
لليوم  »ح��رض« خالل معارك مستمرة 
الرابع على التوالي بإسناد من تحالف 
دعم الشرعية، تكبدت فيها ميليشيات 
األرواح  ف��ي  ف��ادح��ة  خسائر  الحوثي 

والعتاد.
ق��وات  أن  ميدانية  م��ص��ادر  وأك���دت 
للميليشيات  محاوالت  أفشلوا  الجيش 
لفك الحصار عن ما بقي من عناصرها 
في بعض أحياء مدينة حرض، كما أنها 

استهدفت المدينة بالصواريخ.
وقالت إن المعارك العنيفة، يستخدم 
األسلحة،  أن��واع  مختلف  الجيش  فيها 
وبإسناد جوي من مقاتالت تحالف دعم 
الشرعية التي تدك مصادر نيران العدو 

وتستهدف مواقعه وتعزيزاته.
ال��ت��ح��ال��ف  وأض�����اف أن م��ق��ات��الت 
ب� 6 غارات مجاميع حوثية  استهدفت 
في منطقة الشعاب جوار سلسلة جبال 
الحصنين، شرقي المدينة أسفرت عن 
تدمير عربتين و6 أطقم ومصرع وإصابة 

العشرات من عناصر الميليشيات.
إلى ذلك، أكدت قيادة قوات تحالف 
تنفيذ  اليمن أمس،  الشرعية في  دعم 

وعناصر  آلليات  استهداف  عملية   15
الميليشيات الحوثية اإلرهابية بمحافظة 

حجة.
عبر  السعودية  األنباء  وكالة  ونقلت 
االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابها 
»تويتر« عن التحالف قوله إن العمليات 
ساعة   24 ال�  دم��رت خالل  العسكرية 
وألحقت  عسكرية  آليات   8 الماضية 

بميليشيات الحوثي خسائر بشرية.
التحالف  ق��ال  متصل،  س��ي��اق  وف��ي 
الحوثية  الميليشيات  إن  بيان آخر  في 
اإلره���اب���ي���ة أط��ل��ق��ت ث��الث��ة ص��واري��خ 
في  المدنيين  الس��ت��ه��داف  باليستية 

حجة.

للتعامل  نوعية  عملية  تنفيذ  وأك��د 
األسلحة  التهديد ومخازن  مع مصادر 
مشيراً  أي��ض��اً،  صنعاء  ف��ي  النوعية 
الباليستية  الصواريخ  إط��الق  أن  إل��ى 
استجابة  يتطلب  المدنيين  الستهداف 

عملياتية.
وحذر التحالف الميليشيات الحوثية 
من استخدام األعيان المحمية بموجب 
القانون الدولي، مؤكداً أن كل الخيارات 

لقوات التحالف متاحة.
في غضون ذلك، قالت وكالة »فرانس 
من ميليشيات  56 عنصراً  إن  ب��رس«، 
الحوثي اإلرهابية لقوا مصرعهم خالل 
األيام الثالثة الماضية في المواجهات 

مع الجيش اليمني بمدينة »حرض«.
العدد  ه��ذا  مقتل  ال��وك��ال��ة  وأك���دت 
في  الحوثية  الميليشيات  عناصر  من 
المواجهات والغارات الجوية للتحالف، 
مضيفًة: »من النادر أن يُفصح الحوثيون 

عن الخسائر في صفوفهم«.
 وأفادت بأن قوات الجيش بمساندة 
من التحالف العربي تمكنت من تطويق 
م��دي��ن��ة »ح����رض«، ف��ي ح��ي��ن ال ت��زال 
المدينة  الن��ت��زاع  مستمرة  ال��م��ع��ارك 

بالكامل من قبضة الميليشيات.
وفي م��أرب، تصدى الجيش اليمني 
في  الحوثي  ميليشيات  شنته  لهجوم 
الجبهة الجنوبية لمأرب، فيما واصلت 
مقاتالت التحالف استهداف تجمعات 

وآليات الميليشيات في المنطقة.
وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات 
خسائر  بالميليشيات  ألحقت  الجيش 
في  »ال��ل��ج��م��ة«  منطقة  ش���رق  ك��ب��ي��رة 

الجبهة الجنوبية لمأرب.
تجاه  م��ض��اداً  هجوماً  شنت  كذلك 
فيما  الجبهة،  ذات  في  الشهيد«  »تبة 
كبدت مقاتالت تحالف دعم الشرعية 
بشرية  خسائر  ال��ح��وث��ي  ميليشيات 

ومادية في الجبهة الجنوبية لمأرب.
ف��ي م�����وازاة ذل����ك، واص��ل��ت ق��وات 
الجيش والمقاومة تقدمها في جبهات 
تتوسط  وب��ات��ت  م���أرب،  غربي  شمال 
ال��م��س��اف��ة ب��ي��ن م����أرب وص��ن��ع��اء بعد 
الدخول إلى أطراف »وادي الجفرة« في 
مديرية مجزر، وتقترب أكثر من الخط 

الرابط بين الجوف وصنعاء.
وف���ي س��ي��اق آخ���ر، أص��ي��ب شخص 
لعملية  ت��ع��رض��ه  إث���ر  بليغة،  ب��ج��روح 
في  الحوثي  ميليشيات  نفذتها  قنص 
ريف مديرية »قعطبة« شمال محافظة 

الضالع.
وق����ال ش��ه��ود ع���ي���ان، إن ال��م��دن��ي 
أصيب  ال��ل��ي��ث«  ع��ل��ي  محمد  »ف��ض��ل 
إلى  المعتادة  طريقه  في  م��روره  أثناء 
»ال��خ��ّرازة«  بلدة  وادي  وس��ط  مزرعته 
وأوضحت  »ال��ف��اخ��ر«،  مدينة  شرقي 
المصادر أن القناص الحوثي المتمركز 
العبدي«  »حبيل  بلدة  منازل  أحد  في 
شمال شرقي مدينة »الفاخر«، أصاب 
برصاصة  م��ب��اش��ر  بشكل  ال��ش��خ��ص 
اخترقت بطنه وأُسعف على إثرها فوراً 

إلى المستشفى.

التحالف يحذر الحوثيين من استخدام األعيان المدنية ويؤكد: »كل الخيارات متاحة«

الجيش اليمني يحرر »جبال األحطوب« غرب تعز

جنود يمنيون في معسكر المحسام بمديرية حرض )أ ف ب(

دعوات حقوقية لإلفراج عن 4 صحفيين مختطفين

نازحو مأرب يطالبون بوضع »الحوثي« على قوائم اإلرهاب

عدن )وكاالت(

مأرب،  بمحافظة  اليمنيين،  النازحين  آالف  دعا 
الحوثي  ميليشيات  محاكمة  إلى  الدولي  المجتمع 
اإلرهابية ك�»مجرمي حرب« وتقديم كل قياداتها إلى 
المحاكم المحلية والدولية، جراء الجرائم اإلرهابية 

التي ارتكبتها بحق النازحين. 
 جاء ذلك خالل وقفة احتجاجية نّظمها اآلالف 
بإيقاف  للمطالبة  للنازحين،  »السويداء«  في مخيم 
جرائم الميليشيات اإلرهابية التي تستهدفهم وبقية 
الباليستية  بالصواريخ  المحافظة،  في  النازحين 
وق��ي��ادات��ه��ا  ومحاكمتها  المفخخة  وال��ط��ائ��رات 
الرتكابها جرائم حرب ووضعها في قائمة اإلرهاب 
الدولي. ودعا النازحون إلى إنزال أقسى العقوبات 
بحق الميليشيات الحوثية اإلرهابية وقياداتها، جراء 
ما ارتكبوه من مجازر في محافظة مأرب وغيرها 
من المحافظات، مطالبين في ذات الوقت بتصنيف 

المليشيا »جماعة إرهابية«. 
أنه ال شيء يمنع من تصنيفها جماعة   وأك��دوا 

في  أنها  كما  الجرائم،  بارتكاب  إلقرارها  إرهابية 
الضرر  إلحاق  أج��ل  من  مستمر  وإص���رار  ترصد 

بالنازحين، واستهدافهم صاروخًيا. 
 ورفع النازحون في الوقفة الفتات نددت بالصمت 
الصاروخي  واالس��ت��ه��داف  القصف  إزاء  ال��دول��ي 
المستمر من قبل الميليشيات على النازحين بمأرب، 
حاثين على تطبيق قواعد الحماية المقررة لصالح 
المدنيين. ودعت الالفتات إلى ضرورة العمل على 
إيقاف اإلرهاب الحوثي الذي يتعرض له النازحون، 
ألبسط  ويفتقرون  التشرد،  ظروف  يعيشون  كونهم 
على  الميليشيات، مصرة  أي  أنها،  كما  الخدمات، 

قتل الجميع بمن فيهم األطفال والنساء. 
واس��ت��ش��ه��د ال��ن��ازح��ون ب��ع��دي��د وق��ائ��ع تعرضت 
األيام  خالل  السكنية  والتجمعات  المخيمات  لها 

السابقة من استهدافات إجرامية. 
 وأكد بيان صادر عن الوقفة، أن مخيم السويداء 
من أكثر المخيمات التي تعاني من مرارة النزوح، في 
ظل غياب المنظمات اإلنسانية واإلغاثية، وفي ظل 
الخوف المستمر والقلق الدائم، جراء االستهداف 

ال��ح��وث��ي ال���ذي ل��م يتوقف س���واء ب��ال��ص��واري��خ أو 
بيانهم  في  النازحون  وناشد  المتفجرة.  الطائرات 
الخمس  وال���دول  المتحدة،  األم��م  منظمات  كافة 
دائمة العضوية في مجلس األمن، الشعور بالمعاناة 
اإلغ��اث��ة،  ج��ه��ود  تكثيف  على  وال��ع��م��ل  الحاصلة 
الحوثية  الجرائم  إيقاف  ض���رورة  على  مشددين 

والتحقيق في كل الجرائم المرتكبة.
وفي سياق آخر، طالبت الشبكة اليمنية للحقوق 
والحريات، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على 
عن  الفوري  لإلفراج  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات 

الصحفيين المختطفين في سجونها.
في  والحريات  للحقوق  اليمنية  الشبكة  وأشارت 
إلى  »سبأ«،  اليمنية  األنباء  وكالة  نشرته  لها  بيان 
القرار الصادر من قبل ميليشيات الحوثي اإلرهابية 
إنقاذ  ض��رورة  على  مشددة  صحفيين،   4 بإعدام 
المعرضة  حياتهم  وإنقاذ  المختطفين  الصحفيين 
التعذيب  أن����واع  لشتى  تعرضهم  ج���راء  للخطر 
الطبية  الرعاية  من  وحرمانهم  والنفسي  الجسدي 

الالزمة.

جانب من الوقفة االحتجاجية )من المصدر(

إرهابي »حوثي« يقتل 8 
من أفراد أسرته في ذمار

جنيف )وكاالت(

خفضاً  المتحدة  األمم  أعلنت 
التي  اإلنسانية  المساعدات  في 
في  اليمنيين  لماليين  تقدمها 
اليمن  يعيشها  التي  األزم��ة  ظل 
فرضتها  ال��ت��ي  ال���ح���رب  ج����راء 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية منذ 
تنسيق  مكتب  وق��ال  سنوات.    7
لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون 
قريباً  سيضطر  إن��ه  المتحدة، 
المساعدات  حجم  خفض  إل��ى 
عشر  ألح��د  المقدمة  الغذائية 
في  السبب  ُمرجعاً  يمني،  مليون 

ذلك إلى نقص التمويل.
حسابه  ع��ل��ى  ال��م��ك��ت��ب  وذك���ر 
ب��م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
مزيد  إج��راء  يُتوقع  أن��ه  »تويتر« 
م��ن خ��ف��ض ح��ج��م ال��م��س��اع��دات 

بشكل  التمويل  تلقي  يتم  لم  ما 
نقص  أن  م��ن  م���ح���ذراً  ع��اج��ل، 
ال��ت��م��وي��ل ي��ه��دد ب��ق��ط��ع ال��دع��م 
في  الناس  ماليين  لحياة  المنقذ 

البالد.
العالمي  األغذية  برنامج  وكان 
أش���ار ف��ي وق���ت س��اب��ق إل���ى أن 
اليمن  ف���ي  ش��خ��ص  م��الي��ي��ن   8
س��ي��ت��ل��ق��ون ح���ص���ص���اً غ��ذائ��ي��ة 
مطلع  م���ن  اع���ت���ب���اراً  م��خ��ف��ض��ة 
غذائية  حصص  إبقاء  مع  يناير، 
من  م��الي��ي��ن  لخمسة  م��ت��ك��ام��ل��ة 

المجاعة. لخطر  المعّرضين 
التابع  ال��خ��ب��راء  ف��ري��ق  وح��ّم��ل 
لمجلس األمن في تقريره األخير 
اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��وث��ي  ميليشيات 
مسؤولية وضع العقبات والعوائق 
أم������ام إي����ص����ال ال���م���س���اع���دات 
اإلنسانية في مناطق سيطرتها.

صنعاء )وكاالت(

وسط  ذم��ار،  محافظة  شهدت 
قتل وحشية ذهب  اليمن، جريمة 
جميعهم  أش��خ��اص   8 ضحيتها 
واح��دة على يد مسلح  أس��رة  من 
إره��اب��ي ح��وث��ي، ف��ي ظ��ل ت��زاي��د 
أوساط  في  األق��ارب  قتل  جرائم 
في  الحوثي  ميليشيات  عناصر 
لسيطرة  ال��خ��اض��ع��ة  ال��م��ن��اط��ق 

الميليشيات. 
فإن  محلية،  مصادر  وبحسب   
»ج��م��ال  يُ��دع��ى  ح��وث��ي��ا  مسلحا 
قتل  على  األح��د  أق��دم  الكبسي« 

في  الثمانية  أسرته  أف��راد  جميع 
مدينة  شمالي  »م��ع��ب��ر«،  مدينة 

ذمار. 
إل���ى أن اإلره��اب��ي   وأش�����ارت 
والدته  قتل  على  أقدم  »الكبسي« 
وزوجته و4 هم من أطفاله وزوجة 

والده. 
 وي��أت��ي ذل���ك ف��ي ظ��ل ت��زاي��د 
العديد  في  األق��ارب،  قتل  جرائم 
م���ن ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��خ��اض��ع��ة 
ل��ل��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ب��ش��ك��ل م��خ��ي��ف، 
هم  مرتكبيها  معظم  إن  ح��ي��ث 
م��ن ال��ع��ن��اص��ر ال��م��ح��س��وب��ة على 

الميليشيات الحوثية اإلرهابية.

األمم المتحدة تعلن خفض 
مساعداتها اإلنسانية إلى اليمن
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تدمير 8 آليات 
عسكرية وتكبيد 

الميليشيات خسائر 
بشرية 

االنقالبيون يطلقون 
3 صواريخ باليستية 

الستهداف المدنيين 
في حجة



حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

ش���دد رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
الليبي محمد المنفي، أمس، على أنه 
يضع في أولويات عمله إنجاز مشروع 

تتوافق فيه كل اآلراء في البالد.
ل��ق��ائ��ه م��ع سفير االت��ح��اد  وخ���الل 
األوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، 
الرئاسي  المجلس  أن  المنفي  أك��د 
أقرب  في  االنتخابات  إلج��راء  يسعى 
وقت ممكن، باعتبارها الحل والمخرج 

ألزمة البالد.
وأوض������ح ل��ل��س��ف��ي��ر األوروب�������ي أن 
هي  ليبيا  في  اآلن  القائمة  المشكلة 
ويجب  ودس��ت��وري��ة،  قانونية  مشكلة 
معالجتها في أقرب وقت، الفتا إلى أن 
المجلس يقف على مسافة واحدة من 
ويضع  والمؤسسات،  األط��راف  جميع 
في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة 

الوطنية.
كما شدد على أهمية المحافظة على 
لالنتخابات  للذهاب  الشعبي  الزخم 
مسار  بحسب  والرئاسية،  البرلمانية 

برلين واتفاق جنيف.
بصدد  المجلس  أن  المنفي  وكشف 
وضع إطار عام وعملي من أجل إخراج 
مع  بالشراكة  ليبيا،  كل  من  المرتزقة 
ال��دول، مشددا على رفضه أي  بعض 
تدخل أجنبي في بالده أًيا كان نوعه.

الليبي،  الرئاسي  المجلس  أن  يذكر 
العام  من  أبريل  شهر  في  أعلن  ك��ان 
م��ف��وض��ي��ة عليا  ت��ش��ك��ي��ل  ال��م��اض��ي، 
إن��ه��اء  ب��ه��دف  ال��وط��ن��ي��ة،  للمصالحة 
الليبيين  بين  وال��ع��داوات  الخالفات 
الصراعات  وراكمتها  خلفتها  والتي 

المسلحة في البالد.
يحقق  ل��م  ال��م��ش��روع  ه���ذا  أن  إال 
ليتواصل  م��ن��ه  ال��م��ط��ل��وب��ة  النتيجة 
داخل  األزم��ة  أط��راف  بين  االنقسام 
على  التنافس  عمقه  وال��ذي  ال��ب��الد، 

االنتخابات.
الوحدة  حكومة  رئيس  أكد  ب��دوره، 
الدبيبة،  عبدالحميد  الليبية  الوطنية 
االنتخابات  بخيار  حكومته  تمسك 
وال��م��س��ار ال��دس��ت��وري ورف��ض��ه��ا ألي 
النواب  مجلس  م��ن  ق��رار  أو  »ع��ب��ث« 

يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون 
االستشارة، مشددا على ضرورة الدفع 
ب��ال��م��س��ار ال��دس��ت��وري ل��ل��وص��ول إل��ى 

االنتخابات.
للدبيبة  تصريحات  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
عقب لقائه عددا من أعضاء المجلس 

األعلى للدولة في طرابلس.
األعلى  المجلس  الدبيبة  ووص��ف 
في  للميزان  األخ��رى  ب�»الكفة  للدولة 
الجهة التشريعية«، مشددا على ضرورة 
من  القرار  اتخاذ  في  التوازن  تحقيق 
جانب المجلس األعلى للدولة ومجلس 
دع��م��ه ألي خريطة  م��ؤك��ًدا  ال��ن��واب، 
طريق تؤدي إلى االنتخابات وتنهي كل 

المراحل االنتقالية في هذا الشأن.
الوحدة  حكومة  رئيس  لقاء  يأتي 
األعلى  المجلس  أعضاء  مع  الوطنية 

ل��ل��دول��ة ف��ي ط��راب��ل��س، بعد ي��وم من 
في  ال��ل��ي��ب��ي  ال���ن���واب  مجلس  إع���الن 
سيجري  الخميس  غ���داً  أن  ط��ب��رق، 
رئيس  اختيار  على  التصويت  خالله 
عليه  يتنافس  الذي  الجديد  الحكومة 
فتحي  الرئاسيين  المرشحين  من  كل 

باشاغا وخالد البيباص.
أرب���ع  أك�����دت  ال���س���ي���اق،  ذات  ف���ي 
منظمات مدنّية وثقافّية ليبية ضرورة 
إج����راء ان��ت��خ��اب��ات ق��ب��ل ش��ه��ر يونيو 
مجلس  أن  ع��ل��ى  م��ش��ددي��ن   ،2022
تقسيم  المسؤولية عن  يتحمل  النواب 
خريطة  باعتماد  ج��دي��د  م��ن  ال��ب��الد 

طريق ال تلبي طموحات الليبيين.
أن  األرب����ع  المنظمات  وأوض��ح��ت 
حكومة الوحدة الوطنية تمثل السلطة 
مؤكدين  عليها،  المتوافق  التنفيذية 
إجراء  حتى  استمرارها  ض��رورة  على 
التمهيدية  المرحلة  وإنهاء  االنتخابات 

في ليبيا.
وأّك�����دت ال��م��ن��ظ��م��ات رف��ض��ه��ا أي 
»ح��ك��وم��ة م���وازي���ة ق��د ت����ؤدي ل��ع��ودة 
لرغبات  تحقيقا  ليبيا،  االقتتال غرب 
بالسلطة«،  المهووسين  بعض  ونزوات 
مجددة الدعوة إلجراء االنتخابات قبل 
شهر يونيو 2022 ومطالبة المفوضية 
بتحمل  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
بذلك،  مقترحها  وتقديم  مسؤولياتها 

وفقا للبيان.

األمم المتحدة 
تدعو لحماية 
النازحين في 

الكونجو 

جنيف )وكاالت(

أعربت مفوضية األمم 
اإلنسان  حلقوق  املتحدة 

عن القلق من تكرار 
واملدمرة  املميتة  الهجمات 

النازحني  مخيمات  على 
داخليا يف شرق جمهورية 

الدميقراطية. الكوجنو 
باسم  املتحدثة  وأوضحت 

املتحدة  األمم  مفوضية 
ليز  حلقوق اإلنسان 

ثروسل يف بيان لها أن 
الليلية  الهجمات  تلك  آخر 

كان على مخيم بلني 
إيتوري،  سافو يف مقاطعة 

1 فبراير  التي وقعت يف 
أكثر  اجلاري وُقتل خاللها 

 38 62 نازحا، وأصيب  من 
آخرون على يد جماعة 

النارية  باألسلحة  مسلحة 
واملناجل. والسكاكني 
إلى  املفوضية  ودعت 

حماية  بضمان  التعجيل 
فيهم  مبن  املدنيني 

املشردون، وبدء حتقيق يف 
بلني  مخيم  على  الهجوم 

سافو.
وحّذرت من خطر تعرض 

للنازحني  أخرى  مواقع 
جرت  حيث  لهجمات، 

خالل  مشابهة  محاوالت 
األسبوع،  نهاية  عطلة 

 10 وقد وّثقت املفوضية 
هجمات مماثلة خالل عام 

.2021

وضع إطار عام وعملي إلخراج المرتزقة

املنفي: االنتخابات أولوية لحل أزمة ليبيا

»األمة الكويتي« يعقد جلسة طرح 
الثقة بوزير الخارجية 16 فبراير

الكويت )وكاالت(

أعلن رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن البرلمان 
سيعقد جلسة خاصة يوم 16 فبراير للتصويت على اقتراح قدمه 10 
المحمد  الشيخ أحمد ناصر  الخارجية  الثقة عن وزير  نواب لطرح 

الصباح، وذلك بعد استجوابه في البرلمان أمس.
المويزري حول عدة  النائب شعيب  قدمه  الذي  االستجواب  ودار 
قضايا أهمها »تبديد وهدر المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط 
اإلداري، وعدم حماية مصالح البالد السياسية، ومخالفة المعاهدات 

والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته«.

إصابة 7 جنود كينيين بهجوم على
بعثة االتحاد األفريقي في الصومال

»الحرية والتغيير« تقدم خريطة
طريق جديدة لحل أزمة السودان 

مقديشو )وكاالت(

في  كينيين  ج��ن��ود   7 أص��ي��ب 
هجوم تعرضت له قافلة للقوات 
االتحاد  لبعثة  التابعة  الكينية 

األفريقي في الصومال.
القافلة  إن  وقال شهود عيان: 
بلُغم  لهجوم  تعرضت  الكينية 

»كمبوكاني«  منطقة  في  أرض��ي 
ب��إق��ل��ي��م ج��وب��ا ال��س��ف��ل��ى ب��والي��ة 
مهمة  في  كانت  حين  جوباالند 

تموينية. 
وت���ب���ّن���ت ح���رك���ة »ال���ش���ب���اب« 
بتنظيم  الصلة  ذات  اإلره��اب��ي��ة 
»ال���ق���اع���دة« م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا عن 

الهجوم.

أسماء الحسيني )القاهرة، 

الخرطوم(

والتغيير  الحرية  قوى  أعلنت 
ف���ي ال����س����ودان، أن���ه���ا أب��ل��غ��ت 
العام  لألمين  الخاص  الممثل 
بيترس  فولكر  المتحدة  لألمم 
اإليجابي  للتعاطي  باستعدادها 

األممية. المشاورات  مع 
ورق��ة  قدمت  أنها  وأض��اف��ت 
بمقترح لخريطة طريق واضحة 
نحو حل األزمة، تتضمن سلطة 

بالكامل. مدنية  انتقالية 
وأكدت أن التعاطي اإليجابي 
مشروط  األممية  المبادرة  مع 
ب����أن ت�����ؤدي ل���ه���دف واح�����د ال 
التحول  استعادة  وهو  له،  بديل 

الديمقراطي. المدني 
وت��ق��ت��رح ال���ورق���ة ال��م��ق��دم��ة 
يكون  أن  األم���م���ي،  ل��ل��م��ب��ع��وث 
م��ج��ل��س ال����س����ي����ادة »م���دن���ي���اً 
من  محدود  ع��دد  وب��ه  تماماً«، 
أنهم  إل��ى  مشيراً  األش��خ��اص، 
س��ي��ص��وغ��ون م���ش���روع إع���الن 

قوى  بمشاركة  جديد،  دستوري 
الثورة.

ك��م��ا، ق��دم��ت ق���وى ال��ح��ري��ة 
إق��ام��ة  ت��ق��ت��رح  ورق���ة  والتغيير 
»ت��أس��ي��س دس����ت����وري« ج��دي��د 
ي��ت��ض��م��ن إع���الن���اً وت��رت��ي��ب��ات 
مؤسسات  على  تنص  دستورية 
بالكامل. مدنية  انتقالية  سلطة 

ودع����ت أي���ض���اً إل���ى ت��وس��ي��ع 
اآللية األممية، بمشاركة عربية 
موثوقية  إلعطائها  وأفريقية 
أكبر، مشيرة إلى أن حل األزمة 

الشارع. مرتبط برضا 
المكتب  عضو  أن  إل��ى  يشار 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���وى ال��ح��ري��ة 
الحركة  رئيس  نائب  والتغيير، 
اعتبر  عرمان،  ياسر  الشعبية، 
أن مبادرة األمم المتحدة تواجه 
على  عديدة  وتحديات  صعاباً 
تكمن  أهميتها  أن  م��ن  ال��رغ��م 
تتمتع  الذي  الدولي  الدعم  في 
منعدمة  الثقة  أن  السيما  ب��ه، 
وفق  الداخلية،  األط��راف  بين 

تعبيره.

انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية 70% بالمناطق المتضررة

الجفاف يهدد 13 مليون شخص بالجوع يف القرن األفريقي

جنيف )وكاالت(

لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج  حذر 
 13 بنحو  يقدر  ما  تعرض  من  أم��س،  المتحدة 
القرن  أنحاء  جميع  في  للجوع  إنسان  مليون 

األفريقي.
البرنامج  باسم  اإلعالمي  المتحدث  وأضاف 
تومسون بيري في مؤتمر صحفي عبر االتصال 
األفريقي  القرن  منطقة  أن  جنيف  من  المرئي 
تعد األسوأ  التي  الشديد  الجفاف  تكافح حالة 

منذ عام 1981.
وأكد أهمية حصول برنامج األغذية العالمي 
أميركي  دوالر  مليون   327 بقيمة  تمويل  على 
مليون   4.5 ل�  الفورية  لالحتياجات  لالستجابة 
ش��خ��ص م��ن ب��ي��ن ال���� 13 م��ل��ي��ون��اً وم��س��اع��دة 
على  ق��درة  أكثر  تصبح  أن  على  المجتمعات 

الصمود أمام الصدمات المناخية الشديدة.
وجفت  المراعي  اختفت  كيف  بيري  وش��رح 
مصادر المياه واتسعت رقعة المنطقة الزراعية 
التي أصابها الجفاف ما أدى إلى نفوق الماشية 
العائالت  من  اآلالف  مئات  رزق  موارد  وتدمير 

التي تعيش على الرعي.
ف���ي ال���وق���ت ذات�����ه، أش�����ار إل����ى ان��خ��ف��اض 
المائة  ف��ي   70 إل��ى  تصل  بنسبة  المحصول 
المتضررة  المناطق  في  الطبيعي  المعدل  عن 
فارتفعت أسعار الغذاء والماء بمعدالت تتراوح 
بين ثالثة وخمسة أضعاف المستويات المعتادة، 
وهو ما يفوق القدرات الشرائية لمئات اآلالف 

من السكان.
الحالة  ت���ؤدي ه��ذه  أن  م��ن  ب��ي��ري  كما ح��ذر 
إلى تفاقم  غير المسبوقة من الجفاف الشديد 
الصدمات األخرى في المنطقة التي تؤثر على 
األمن الغذائي، بما في ذلك الصراع والفيضانات 
واآلث���ار  ال��ص��ح��راوي  ال��ج��راد  وغ���زو  السريعة 

االجتماعية واالقتصادية لوباء »كوفيد - 19«.
مبلغ  فإن  العالمي،  األغذية  برنامج  وبحسب 
االحتياجات  لتلبية  ضرورية  دوالر  مليون   327
ال��س��ت��ة المقبلة  ال��ف��وري��ة ع��ل��ى م���دى األش��ه��ر 
ومساعدة المجتمعات على أن تصبح قادرة أكثر 

على مواجهة الصدمات الغذائية المتكررة.
السكان  بمساعدة  أيضاً  »اليونيسف«  وتقوم 
وهي  وكينيا  والصومال  وإثيوبيا  إريتريا  في 
لتغطية  دوالر  مليون   123 إل��ى  ماسة  بحاجة 

نهاية  حتى  لألكثر ضعفاً  الحيوية  االحتياجات 
يونيو.

وقال مدير »اليونيسف« لشرق أفريقيا وجنوبها 
محمد فال: إّن »حوالي 5.5 مليون طفل في هذه 
ونقدر  تغذية حاد  األرب��ع مهددون بسوء  ال��دول 
حاد  تغذية  سوء  من  يعانون  الذين  ه��ؤالء  عدد 
شديد بحوالي 1.4 مليون«، وهو عدد يمكن أن 

يرتفع بنسبة %50 في األشهر الثالثة المقبلة.
أكثر  إل��ى  األم��ط��ار  نقص  أّدى   ،2011 ف��ي 

األعوام جفافاً منذ 1951 في المناطق القاحلة 
في كينيا والصومال وإثيوبيا وجيبوتي وأوغندا.

المناخية  األح���وال  ف��إن  ال��خ��ب��راء،  وبحسب 
بسبب  متزايدة  وح��دة  بوتيرة  تحدث  القصوى 
التغير المناخي وأفريقيا هي التي تدفع الثمن 
أوالً فيما تعّد القارة األقل مساهمة في ظاهرة 
و2012،   2010 عامي  المناخي.وبين  االحترار 
لقي نحو 250 ألفا مصرعهم بسبب الجوع في 

الصومال، وكان نصفهم من األطفال.

محمد  حذر  نفسها،  الصحفية  اإلف��ادة  وفي 
سيواجهون  األط��ف��ال  م��ن  العديد  أن  م��ن  ف��ال 
خطر الوفاة أو سيعانون من اعتالالت إدراكية 
إج��راءات  تتخذ  لم  إذا  الحياة  م��دى  وجسدية 

سريعة لتجنب وقوع المجاعة.
وقال: »نحن بحاجة التخاذ خطوات اآلن من 
شأنها منع الكارثة«، مضيفا أن 5.5 مليون طفل 
التغذية  بسوء  حاليا  مهددون  األربع  الدول  في 

الحاد.
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أكياس حبوب لدعم النازحين في إحدى المناطق اإلثيوبية )رويترز(

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير االتحاد األوروبي في ليبيا )من المصدر(

»األغذية العالمي« يطلب 
327 مليون دوالر لتلبية 

االحتياجات الفورية

موجة الجفاف 
الشديد تعد األسوأ 

منذ عام 1981

وفاة 250 ألف طفل 
بسبب الجوع في الصومال 

بين 2010 و2012

منظمات مدنية: 
البرلمان يتحمل 

مسؤولية تقسيم 
البالد مجددًا

الدبيبة: متمسكون 
باالنتخابات وضرورة 

الدفع بالمسار 
الدستوري



هدى جاسم )بغداد(

العراقي  النواب  مجلس  أعلن 
أمس، عن إعادة فتح باب الترشح 
بعد  الجمهورية  رئيس  لمنصب 
دون  من  الدستورية  المدة  انتهاء 

انتخاب الرئيس.
وذك���ر ال��ب��رل��م��ان ف��ي ب��ي��ان أن 
عقدت  ال��ن��واب  مجلس  رئ��اس��ة 
فتح  فيه  ق��ررت  أم��س،  اجتماعاً 
ب���اب ال��ت��رش��ح ل��م��ن��ص��ب رئ��ي��س 
من  اب��ت��داء  م��ج��دداً  الجمهورية 

اليوم األربعاء لمدة ثالثة أيام.
وأض���اف���ت رئ���اس���ة ال��ب��رل��م��ان 
المدة  انتهاء  بسبب  هذا  قرارها 
النتخاب  ال��م��ح��ددة  ال��دس��ت��وري��ة 
أي  ان��ت��خ��اب  دون  م��ن  ال��رئ��ي��س 

مرشح.
مصير  ال���ب���ي���ان  ي���وض���ح  ول����م 
قبل  ال��ذي��ن   25 ال���  المرشحين 

ترشحهم سابقاً.
فرصة  البرلمان  ق��رار  ويؤمن 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 

للمنصب  جديد  مرشح  لتقديم 
ال��م��ح��ك��م��ة  أص������درت  أن  ب��ع��د 
االت��ح��ادي��ة ال��ع��راق��ي��ة ف��ي وق��ت 
مرشحه  ب��إي��ق��اف  أم����راً  س��اب��ق 
رفعها  ق��ض��ائ��ي��ة  دع����وى  ب��س��ب��ب 
بعدم  فيها  ات��ه��م��وه  ن���واب  ض��ده 

للترشح. األهلية 
وي�����ع�����د م�����رش�����ح ال����ح����زب 
هو  الكردستاني  الديمقراطي 
بالمنصب  بالفوز  ح��ظ��اً  األوف���ر 
يضم  كبير  تحالف  من  جزء  ألنه 
وتحالف  ال��ص��دري��ة  الكتلة  معه 
النواب  مجلس  وأخفق  السيادة. 
العراقي أمس األول، في انتخاب 
بسبب  للجمهورية  جديد  رئيس 
القانوني  النصاب  اكتمال  ع��دم 
وم��ق��اط��ع��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ك��ت��ل 
ال��س��ي��اس��ي��ة. وأل�����زم ال��دس��ت��ور 
بانتخاب  النواب  مجلس  العراقي 
ال  م��دة  بعد  الجمهورية  رئ��ي��س 
انتخاب  من  يوماً   30 على  تزيد 
رئيس مجلس النواب وهي المدة 

التي انتهت أمس الثالثاء.

مقتل 7 إرهابيين في نينوى

بغداد )االتحاد( 

العراقية، أمس،  القوات  أعلنت 
تنظيم  م��ن  عناصر   7 مقتل  ع��ن 
»داع���ش« اإلره��اب��ي ب��غ��ارة جوية 

غربي محافظة نينوى.
األمني  اإلع���الم  خلية  وذك���رت 
بعد  ج��اءت  »العملية  أن  بيان  في 
متابعة موقع مهم لقيادات عناصر 
)داعش( في كهف جنوب الحضر 
لعناصر  ق��ي��ادة  كمقر  يستخدم 

)داعش( اإلرهابية«.

»الطائرات  أن  البيان  وأض��اف 
أسفرت  وجهت ضربات  العراقية 
ع����ن ت���دم���ي���ر ال����وك����ر وب��ح��س��ب 
 7 بداخله  كان  األولية  المعلومات 
عناصر من التنظيم قتلوا جميعاً«.

ووص����ف ال��ع��م��ل��ي��ة ب���»ال��ص��ي��د 
العمليات  من  تعد  والتي  الثمين« 
االس��ت��ب��اق��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ب��ع��د أن 
المجموعة  هذه  استهداف  جرى 
استراتيجي  مكان  في  الخطيرة 
تنفيذ  ف��ي  مهمة  نقطة  يشكل 

العمليات اإلرهابية.

بلجيكا توقف 13 شخصًا في عملية 
بإطار مكافحة اإلرهاب

بروكسل )وكاالت(

أم��س، في  13 شخصاً،  أوق��ف 
بلجيكا في إطار تحقيق لمكافحة 
النيابة  أعلنت  ما  وفق  اإلره��اب، 

الفدرالية.
وق��ال��ت ال��ن��ي��اب��ة ف��ي ب��ي��ان، إن 
»هذه التوقيفات التي نُّفذت أثناء 
13 عملية دهم أُجريت في مدينة 
التعرف  إل���ى  ت��ه��دف  أن��ت��وي��رب، 
بشكل أفضل على أنشطة جماعة 
قد تكون خطرة«، ولم يتم إعطاء 
األنشطة  ح���ول  ت��وض��ي��ح��ات  أي 
هذه  إل��ى  أدت  ال��ت��ي  المشبوهة 

العملية.
وي��ج��ب أن ي��م��ث��ل ال���رج���ال ال��� 
 48 مهلة  خ��الل  الموقوفون   13

بالنسبة  ليقرر  قاض  أمام  ساعة 
لسجنهم أم ال.

دون  »م��ن  ج��رت  التي  العملية 
مئة  حوالي  فيها  ش��ارك  ح��ادث« 
القضائية  ال��ش��رط��ة  م��ن  عنصر 
الفدرالية وتندرج في إطار تحقيق 
التحقيق  فتحه قبل أشهر قاضي 
انتويرب  في  اإلره���اب  لمكافحة 

بحسب المصدر نفسه.
في  الفدرالية  النيابة  وق��ال��ت 
انتويرب  من  »مجموعة  إن  بيان، 
الحركة  ضمن  تتوسع  أنها  يبدو 

السلفية«.
مدينتي  إل���ى  أش��ي��ر  أن  س��ب��ق 
الماضي  في  وانتويرب  بروكسل 
ع���ل���ى أن���ه���م���ا ق����واع����د خ��ل��ف��ي��ة 

لمتشددين دوليين.

برلمان العراق يفتح باب الترشح 
مجددًا لمنصب رئاسة الجمهورية
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أكدت أمام مجلس األمن ضرورة عدم منع الجهات اإلنسانية من القيام بعملها األساسي

أبوظبي )االتحاد(

أك����دت دول����ة اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
المتحدة أهمية العقوبات كأداة مفيدة 
السلم  لصون  الدولي  األمن  لمجلس 
اللجوء  دون  م��ن  ال��دول��ي��ي��ن،  واألم���ن 
على  التشديد  مع  القوة،  الستخدام 
الجهات  تمنع  أال  تدابير يجب  أن أي 
اإلنسانية من القيام بعملها األساسي 

وأال تمنع وصول المساعدات. 
مناقشات  خالل  اإلمارات  وأوصت 
ف���ي م��ج��ل��س األم����ن ال���دول���ي ب��ش��أن 
المرتبطة  ال��ع��ام��ة  »ال��م��س��ائ��ل  ب��ن��د 
اإلنسانية  آث��اره��ا  منع   - بالعقوبات 
نظام  أي  بتعديل  المقصودة«،  وغير 
من  اإلن��س��ان��ي��ة،  آث���اره  وف��ق  عقوبات 
من  المدنيين  السكان  حماية  أج��ل 
مقصودة  غير  سلبية  ت��داع��ي��ات  أي 
القيام  من  العقوبات  لجان  وتمكين 

الميدانية. بالزيارات 
وأش�����ارت اإلم�����ارات إل���ى أن���ه في 
ت��ك��ون  أن  ي��م��ك��ن  م��ع��ي��ن��ة  ح������االت 
أهداف  تحقيق  في  فعالة  العقوبات 
القوة،  إلى  اللجوء  دون  من  المجلس 
م��ث��ل دع���م ع��م��ل��ي��ات ال���س���الم وح��ل 
وتعزيز  اإلرهاب  ومكافحة  النزاعات 

عدم االنتشار.
وأكدت أن للعقوبات غير المدروسة 

إن��س��ان��ي��اً  ت��أث��ي��راً  التنفيذ  سيئة  أو 
تمنع  أال  إلى ضرورة  خطيراً، مشيرة 
القيام  من  الفاعلة  اإلنسانية  الجهات 
تمنع  أن  ينبغي  وال  األساسي  بعملها 
الوصول  من  اإلنسانية  المساعدات 

المحتاجين. إلى 
وأكدت التزامها بمراعاة الضرورات 
صنع  عمليات  جميع  ف��ي  اإلنسانية 
تسليط  تود  أنها  إلى  مشيرًة  القرار، 
التوصيات  م��ن  العديد  على  ال��ض��وء 
لتقليل أي عواقب إنسانية محتملة أو 
المقصودة  غير  العواقب  من  غيرها 

للعقوبات.

بشكل  النظر  إلى  اإلم��ارات  ودعت 
م��ن��ه��ج��ي ف���ي ال���ع���واق���ب اإلن��س��ان��ي��ة 
تصميم  ع��ن��د  للعقوبات  المحتملة 
حيثما  ومعالجتها  عقوبات  نظام  كل 
توفير  ض��رورة  م��ؤك��دًة  ذل��ك،  ينطبق 
للحد  العقوبات  نطاق  بشأن  الوضوح 
من مخاطر االمتثال المفرط من قبل 
الفاعلة  وال��ج��ه��ات  األع��ض��اء  ال���دول 
إع��ادة  ض��رورة  أك��دت  كما  الخاصة. 
باستمرار  وتكييفها  العقوبات  تقييم 
ل��ح��م��اي��ة ال��س��ك��ان ال��م��ت��ض��رري��ن من 
المقصودة،  غير  السلبية  ال��ع��واق��ب 
هذه  تستند  أن  يجب  أنه  إلى  مشيرة 
التقييمات إلى منهجية تقييم مستقلة 
وشفافة. وأعتبرت اإلمارات أنه لفهم 
العقوبات  لتدابير  اإلنساني  التأثير 
بشكل  ال��واق��ع  أرض  على  ال��م��ح��ددة 
العقوبات  لجان  على  يجب  أف��ض��ل، 
المتاحة  المختلفة  األدوات  استخدام 
إلى  اللجنة  زي��ارات  ذلك  في  بما  لها 

بالجزاءات. المتأثرة  البلدان 
ل��ج��ان  وش�����ددت ع��ل��ى أن رؤس�����اء 
بشكل  يشاركوا  أن  يجب  ال��ج��زاءات 
المجلس  منتجات  صياغة  في  أكبر 
ل��ت��ق��دي��م م��ن��ظ��ور ق��ي��م ب��م��ا ف��ي ذل��ك 
للعقوبات  المحتمل  اإلنساني  التأثير 
لألنظمة  اليومي  فهمهم  إلى  بالنظر 

المتضررة. البلدان  وتفاعلها مع  ممثل الدولة خالل جلسة مجلس األمن )من المصدر(

اإلمارات تدعم مراجعة نظام العقوبات لحماية املدنيني

العقوبـات فعالـة فـي دعـم عمليـات السـالم وحـل النزاعـات ومكافحـة اإلرهـاب

تعديل أي نظام  
عقوبات لحماية 
المدنيين من أي 
تداعيات سلبية

أخذ اآلثار اإلنسانية 
في االعتبار عند فرض 

عقوبات على أي 
نظام

واشنطن تدافع عن تحذيراتها »التهويلية« حيال األزمة بين موسكو وكييف

ماكرون: روسيا وأوكرانيا تعهدتا بااللتزام 

باتفاقيات »مينسك« للسالم 

عواصم )وكاالت(

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أك��د 
مع  محادثات  بعد  أم��س،  م��اك��رون، 
واألوك���ران���ي،  ال��روس��ي  الرئيسين 
خفض  ب��اّت��ج��اه  ت��ق��ّدم  تحقيق  أن 
التوتر بات ممكناً. وقال في مؤتمر 
محادثاته  أعقب  مشترك  صحافي 
فولوديمير  األوك��ران��ي  الرئيس  مع 
أن  يعتقد  إنه  كييف،  في  زيلينكسي 
على  تقّدم  لتحقيق  إمكانية  هناك 

جبهتين.
ولفت إلى أن زيلينسكي والرئيس 
ال��ذي  ب��وت��ي��ن،  فالديمير  ال��روس��ي 
التزامهما  أكدا  األول،  أمس  التقاه 
المبرمة  للسالم  مينسك  باتفاقيات 
عام 2015 بشأن النزاع بين الحكومة 
الموالين  واالنفصاليين  األوكرانية 
لموسكو. وقال ماكرون: »لدينا اآلن 
إمكانية دفع هذه المفاوضات قدما 

بين روسيا وأوكرانيا«.
وفي تعليقه على التوتر بين روسيا 
موسكو  حشد  خلفية  على  والغرب 
قواتها عند الحدود األوكرانية، قال 
ماكرون: »أعتقد من طرفي أن هناك 
لنا  ستسمح  وعملية  ملموسة  حلوالً 
على  ش��دد  لكنه  ت��ق��ّدم«.  بتحقيق 
إل��ى حد  س��اذج��اً  ليس  »أح����داً  أن 
االعتقاد بأن ال عالقة للتوتر بنشر 
مسبوق«.  غير  بشكل  قواتها  روسيا 
موقف  تبنيها  »عبر  م��اك��رون  وق��ال 
التهديد هذا، قررت روسيا الضغط 
»ال  وق��ال:  الدولي«.  المجتمع  على 
لحظة  ش���أن  م��ن  التقليل  يمكننا 

التوتر التي نعيشها«.
وتابع: »ال يمكننا حل هذه األزمة 
ع��ب��ر ع��ق��د م��ح��ادث��ات ع��ل��ى م��دى 
األي��ام  لنا  ستسمح  س��اع��ات،  بضع 
المقبلة بتحقيق  واألسابيع والشهور 

تقّدم«.
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال زي��ل��ن��ي��س��ك��ي 
»أجرينا  المشترك:  المؤتمر  ف��ي 
ولم  للغاية«،  ومثمرة  ثرية  محادثات 
تفاصيل  األوك��ران��ي  الرئيس  يذكر 
تنفيذ  تقدم محتمل في  عن تحقيق 
نفسه،  ال��وق��ت  ف��ي  ال��س��الم.  خطة 

توقع زيلينسكي عقد لقاء على أعلى 
مستوى لصيغة نورماندي في أقرب 

وقت.
وف����ي س���ي���اق م���ت���ص���ل، داف���ع���ت 
ع��ن صدقية  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
التحذيرات التي وّجهتها بشأن خطر 
تعّرض أوكرانيا لغزو روسي، مؤّكدة 
أّن مواقفها حيال هذه األزمة ليست 
»تهويلية« حتى وإن أبقت الكثير من 
المتعلّقة  االستخبارية  معطياتها 

بهذه المسألة طّي الكتمان.
األميركي  الخارجية  وزير  وش��ّدد 
تدلي  م��ا  »أّن  على  بلينكن  أنتوني 
إّن��ه��ا بكل  ت��ه��وي��اًل،  ب���الده ليس  ب��ه 
بساطة حقائق«، وذلك خالل مؤتمر 
وزير خارجية  مع  صحافي مشترك 

االتحاد األوروبي جوزيب بوريل.
ومنذ الخريف، تحّذر واشنطن من 
لروسيا  ضخمة  عسكرية  تعزيزات 
متهمة  أوكرانيا،  مع  حدودها  عند 

بوتين  فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس 
جارته  أراضي  الجتياح  بالتخطيط 
السوفياتية  الجمهورية  الغربية، 
الماضية،  األي���ام  وف��ي  ال��س��اب��ق��ة. 
جو  األميركي  الرئيس  إدارة  سّربت 
للوضع  استخبارياً  تقييماً  ب��اي��دن 
ال��راه��ن عند ال��ح��دود ال��روس��ي��ة - 
بنحو  روسيا  أّن  مفاده  األوكرانية، 
إلى  قواتها  من  عنصر  آالف   110
حدودها مع أوكرانيا، ما يشّكل نحو 
 150« الالزمة  القوة  من  بالمئة   70
لهذا  النطاق  واسع  غزو  لشّن  ألفاً« 
االس��ت��خ��ب��ارات  تقييم  وف��ق  ال��ب��ل��د، 

األميركية.
وك��ت��ب وزي���ر خ��ارج��ي��ة أوك��ران��ي��ا 
»ال  »ت��وي��ت��ر«:  على  كوليبا  دي��م��ت��رو 
ت��ص��دق��وا ال��ت��وّق��ع��ات ال���م���دّم���رة، 
عواصم مختلفة لديها سيناريوهات 
ألّي  مستعدة  أوكرانيا  لكّن  مختلفة 

تطّور«.

)وكاالت(  فيينا 

من  الثامنة  الجولة  استؤنفت 
ب��ش��أن ملف  ف��ي��ي��ن��ا  م��ف��اوض��ات 
كوبورغ،  قصر  في  النووي  إي��ران 
أم��س، وس��ط ت��ف��اؤل ح��ذر بقرب 

نهايتها.
ووف����ق����اً ل���م���ا أع���ل���ن���ه م��ن��س��ق 
االتحاد  وفد  رئيس  المفاوضات 

األوروب�������ي ان��ري��ك��ي م�����ورا ف��إن 
وفرنسا  الصين  من  المفاوضين 
وأل��م��ان��ي��ا وروس���ي���ا وال��م��م��ل��ك��ة 
ال��م��ت��ح��دة وإي������ران وال���والي���ات 
بعد  فيينا  إل��ى  ع���ادوا  المتحدة 
اس��ت��راح��ة ق��ص��ي��رة ق��ض��وه��ا في 

للتشاور. بلدانهم  عواصم 
الثنائية  االجتماعات  وستكون 
مستوى  على  األط��راف  ومتعددة 

إضافة  الخارجية،  وزراء  ن��واب 
بانتظار  الفنيين  ال��خ��ب��راء  إل��ى 
للجنة  موسعة  عامة  جلسة  عقد 
الحق  وقت  في  المشتركة  العمل 

من األسبوع الجاري.
الشهر  وتوقع محللون أن يشهد 
بعد  وش��ي��ك��اً  ات���ف���اق���اً  ال���ج���اري 
ال��ع��ودة  ب��ش��أن  سياسية  ق���رارات 
عام  الموقع  النووي  االتفاق  إلى 

2015 بعد أن دخلت المفاوضات 
النهائية. المرحلة 

وت��ع��د م��س��أل��ة رف���ع ال��ع��ق��وب��ات 
أبرز  من  بضمانات  والمطالبات 
اآلن  حتى  حالت  التي  العقبات 
ت��واف��ق  إل���ى  ال��ت��وص��ل  دون  م���ن 
العاصمة  ف��ي  المجتمعين  ب��ي��ن 
الجوالت  م��دى  على  النمساوية 

السابقة.

استئناف مفاوضات فيينا حول »النووي اإليراني«

الرئيس الفرنسي مصافحًا نظيره األوكراني خالل مؤتمر صحفي في كييف )أ ف ب(

مناورات عسكرية

قال وزير الدفاع األوكراني 
أوليكسي ريزنيكوف، إن اجليش 

األوكراني سينفذ مناورات 
عسكرية بداية من العاشر من 

فبراير وحتى 20 فبراير، ردًا 
على املناورات العسكرية الروسية 

يف روسيا البيضاء بالقرب من 
حدود أوكرانيا الشمالية. وصرح 

ريزنيكوف ألحد قنوات التلفزيون 
احمللية بأن اجلنود األوكرانيني 

يجرون تدريبات مختلفة 
باستمرار، وبداية من العاشر من 

فبراير سيبدؤون بتنفيذ مناورات 
باستخدام طائرات مسيرة من 
طراز »بيرقدار« وصواريخ من 

طراز »جافلني« و»إن إل إيه دبليو« 
املضادة للطائرات املقدمة من 

شركائهم األجانب.



األس���واق  ف��ي  الطاقة  أس��ع��ار  ف��ي  المستمر  االرت��ف��اع  ي��ع��رِّض 
األوروبية أكبَر مستهلكي الغاز والطاقة في القارة لخسائر فادحة، 
مما يجبر عمالقة الصناعة على خفض اإلنتاج ويهدد االنتعاش 
االقتصادي.  وفي هذا اإلط��ار، قامت شركة صناعات األلمنيوم 
الفرنسية )دانكيرك(، وهي أكبر معمل لصهر المعادن في أوروبا، 
بخفض اإلنتاج في األسبوعين الماضيين. وستقوم شركة نيرستار، 
فرنسا  في  الزنك  إنتاج  بوقف  ترافيجورا،  لمجموعة  المملوكة 
قريباً، بينما أوقفت شركة األسمدة الرومانية أزوموريس نشاَطها 
مؤقتاً. وقالت سارة هيوين، رئيسة قسم أبحاث أوروبا واألميركيتين 
في ستاندرد تشارترد، في مقابلة مع تليفزيون بلومبيرج: »ارتفاع 
أسعار الغاز، سواء لألسر أو للشركات، سيكون بمثابة رياح معاكسة 

للنشاط«.
 ومؤخراً أخضعت شركة نيرستار معماًل لصهر الزنك في فرنسا 
للرعاية والصيانة، بينما ستستمر مصانعها في بلجيكا وهولندا 
ألرو،  الروماني،  الصهر  وقال معمل  بقدرة منخفضة.  العمل  في 

إن األسعار الحالية غير مستدامة، بينما في الجبل األسود، قد يتم قطع التيار الكهربائي 
عن مصهر KAP في نهاية العام، ما لم يوافق على دفع أسعار أعلى لمورده العام المقبل.
تابعة لشركة  أكبر منتج لألسمدة في رومانيا، وهي وحدة  أزوموريس،  وقالت شركة 
الحبوب السويسرية، أميروبا، إن المنشآت بدأت في اإلغالق وإن المزارعين لن يكونوا 
قادرين على تحمل مثل هذه األسعار المرتفعة. وقالت شركة يارا الدولية النرويجية، التي 
قلصت اإلنتاج في وقت سابق هذا العام، إنها ستواصل مراقبَة الوضع عن كثب وتقليص 

اإلنتاج عند الضرورة.
وقالت آن-صوفي كوربو، وهي باحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: 
»سيؤثر ذلك علينا في النهاية من حيث تكلفة الغذاء، وسيكون لهذا تأثير في كثير من 
البلدان األخرى«. وقال رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراجي إن الزيادة في أسعار الطاقة 

»تتطلب إجراءات عاجلة«. ومن بين أعضاء االتحاد األوروبي البالغ 
عددهم 27 دولة، عملت 20 دولة على تخفيف الضربة التي يتعرض 

لها المستهلكون واألسر األكثر ضعفاً. 
من  الحد  في  بطيئة  األلومنيوم  معامل صهر  تكون  ما  ع��ادةً 
اإلنتاج نظراً الرتفاع تكاليف اإلغالق وإعادة التشغيل. وفي حين 
للطاقة لديهم تحوطات طويلة األجل،  الرئيسيين  المشترين  أن 
فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تتدفق الزيادة. ويذكر أن أسعار 
األلومنيوم ارتفعت في أوروب��ا بأكثر من 40 % هذا العام، وأن 
الطلب في القارة آخذ في االزده��ار، لكن الربحية تتآكل بسبب 

أسعار الطاقة.  
كونكورد  شركة  في  التنفيذي  الرئيس  هانسن،  م��ارك  وق��ال 
صناعة  في  وجودية  أزم��ة  »نشهد  المعادن:  لتجارة  ريسورسز 
التي  المعادن  صهر  صناعات  من  وغيرها  األوروبية  األلمنيوم 
تتطلب طاقة مكثفة«. وتمثل مصاهر األلمنيوم في أوروبا حصًة 
وتشكل  العمال  آالف  توظف  لكنها  العالمي،  اإلنتاج  من  صغيرةً 
قّيماً إليرادات الضرائب. وقال هانسن إن التخفيضات في اإلنتاج قد تجبر  مصدراً 
المنطقة على االعتماد على الواردات من البلدان التي غالباً ما تستخدم الوقود األحفوري 
لتوليد الطاقة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الرياح المعاكسة للمستهلكين، مثل 
عالمات السيارات وشركات الطيران، إذا فرض االتحاد األوروبي ضريبة على المنتجات 

كثيفة الكربون.
  

*صحفية لدى بلومبيرج
*صحفي بارز لدى بلومبيرج، متخصص في تغطية أخبار الطاقة والسلع
***صحفي لدى بلومبيرج
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«
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أوروبا: صناعة األلمنيوم وأسعار الطاقة

البيئة والسياحة.. والتوازن المنشود

سائحون أجانب خالل جولة بحرية على متن قارب ذي قاع زجاجي يسمح برؤية الشعاب المرجانية، في جزيرة »رواتان« بجمهورية هندوراس. وتوفر المياه المحيطة 

بالجزيرة بعض أكثر أنشطة الغوص في الشعاب المرجانية سهولة وإثارًة لإلعجاب في الوقت ذاته. ومع تراجع اإلصابات بفيروس »كوفيد-19« في هندوراس وبقية 

العالم، بدأ قطاع السفر والسياحة ينتعش بشكل ملحوظ، لكن مع التركيز على تحقيق التوازن بين عودة السياح المولعين بالشعاب المرجانية وبين ضرورة الحفاظ 

على البيئة البحرية الحساسة والهشة. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

اإلم��ارات  دول��ة  كانت  الماضي،  العام  من  اليوم  هذا  مثل  في 
مع صفحة  موعد  على  وشعباً،  وحكومًة  قيادًة  المتحدة،  العربية 
دولة  أول  فيها  أصبحت  واالعتزاز،  الفخر  من صفحات  جديدة 
تنجح في وضع مسبار فضائي  العالم،  دولة في  عربية وخامس 
مدار  إلى  »األم��ل«  مسبار  وصل  حين  وذل��ك  المريخ،  م��دار  في 
الكوكب األحمر في التاسع من فبراير 2021، بعد رحلة انطالق 
تحقيق  في  األنفس  في  األم��ل  وع��ززت  أشهر،  سبعة  استمرت 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مقولة 
إن:  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  ال��وزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
»مسيرتنا الستكشاف الفضاء انطلقت للتو، وسنشهد المزيد من 

المهمات في المستقبل«.
البيانات،  من  ثانيًة  دفعًة  أخيراً  أَرَس��ل  الذي  »األم��ل«،  مسبار 
استمراَر  يؤكد  متنه،  على  يحملها  التي  العلمية  أجهزتُه  جمعتها 
الدولة في تنفيذ التزامها بالمساهمة في مسيرة التقدم العلمي 
لإلنسانية، ليتحول إلى فخر اإلمارات الكبير، وهو إنجاز تضاهي 
فيه دولتُنا إنجازاِت كبرى الدول وأعتقها تطوراً وحداثًة، السّيما 
أن التخطيط للمسبار وإدارته وتنفيذه جرى على يد فريق إماراتي 
ي��م��ل��ك م���ن ال��م��ه��ارات 
وال��م��ع��ارف واالج��ت��ه��اد 
ال�����ح�����ج�����م ال���ك���ب���ي���ر 
في  المتميزة  والنوعية 
استكشاف  علوم  مجال 
ال��ف��ض��اء وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، 
ب�������ص�������ورة أظ�����ه�����رت 
يكون  أن  على  الحرَص 
وصول المسبار للكوكب 
األح���م���ر م��ت��زام��ن��اً مع 
خمسين  م���رور  ذك���رى 
اتحاد  قيام  على  عاماً 
دولة اإلمارات المجيد.
مهمة  ج���اءت  وح��ي��ن 
على  لترّكز  »المسبار« 
إماراتية  ك��ف��اءات  بناء 
في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعارف الخاصة ببحوث 
هذا المجال وتطبيقاته، بما يؤسس القتصاد يقوم على المعرفة 
بمكانة  االرت��ق��اء  إل��ى  نفسه  الوقت  في  سعت  فإنها  واالبتكار، 
قطاع  في  خصوصاً  العالمية،  التنافسية  مؤشرات  في  الدولة 
العلمية،  االكتشافات  تعزيز  في  فاعل  بدور  يسهم  الذي  الفضاء 
 ،2071 اإلمارات  مئوية  مستهدفات  مع  بالمحصلة  تنسجم  التي 
مجاالت  شتى  في  عالمياً  الفضلى  ال��دول��َة  اإلم���ارات  جعل  في 

التطور والتقّدم.
لقد أثبتت دولة اإلمارات، ومن خالل ما نجح به مسبار »األمل« 
في توفير بيانات متتالية لكوكب المريخ، تحوي مئات الصور التي 
الجوي،  للكوكب وطقسه وظروف غالفه  أكبر  فهماً  العالََم  تمنح 
بأنها تسير بخطى مدروسة ودقيقة نحو تحقيق مستهدفاتها في 
في  العيش  لها  ويضمن  لألجيال،  استدامة  أكثر  مستقبل  توفير 
بأن  الرشيدة  القيادة  إليمان  وتجسيداً  التحديات،  من  آمنة  بيئة 
المعرفة هي المكّون األساسي في منظومة تعزيز التكامل والعمل 
ومهارات  قدرات  وبناء  التنمية،  عجلة  ودفع  عالمّياً،  المشترك 
من  واحدًة  وجعلها  الفضاء،  وتكنولوجيا  علوم  تطوير  على  قادرة 

أهم أدوات األمم في النمو والنهضة.

مسبار »األمل«.. عام مّر 
على فخر اإلمارات الكبير

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات أثبتت، من 
خالل نجاح مسبار 

»األمل«، أنها تسير 
بخطى مدروسة نحو 
تحقيق مستهدفاتها 
في توفير مستقبل 

أكثر استدامًة لألجيال

إيرين جارسيا بيريز* وجاك 

فارشي** ومارك بيرتون***

أسعار األلومنيوم ارتفعت 
في أوروبا بأكثر من 40 % 

هذا العام، والطلب في 
القارة آخذ في االزدهار، لكن 
الربحية تتآكل بسبب أسعار 

الطاقة

ألول  البضائع  ال��ت��ج��اُر  ت��ب��ادَل  أن  منذ 
 1500 قبل  الحرير  طريق  طول  على  مرة 
األرض  ه���ذه  ع��ل��ى  يعيش  م��ن  ك���ان  ع���ام، 
العربية  اإلمارات  باسم  اليوم  نعرفها  التي 
من  العالم  مع  تجارياً  مرتبطين  المتحدة 
تركيبة  ف��ي  ال��ي��وم  ذل��ك  وينعكس  حولنا. 
العالم. وانفتاحه على  اإلماراتي  االقتصاد 

 16 ال���  المرتبة  اإلم����ارات  دول���ة  تحتل 
تقرير  ف��ي  دول���ة،   190 ب��ي��ن  م��ن  ع��ال��م��ي��اً 
األعمال  أنشطة  ممارسة  »سهولة  مؤشر 
السنوي« الصادر عن البنك الدولي، ونحن 

القائمة. بالطبع إلى تصدر هذه  نطمح 
مبادرات  اتخاذ  على  حالياً  نعمل  ل��ذا، 
ت��رك��ز ع��ل��ى ت��س��ه��ي��ل م��م��ارس��ة األن��ش��ط��ة 
األجانب،  المستثمرين  وج��ذب  التجارية، 
بعيداً  وتنويع االقتصاد  العمل  وخلق فرص 
عن النفط. ونحن نحقق تقدماً مشجعاً في 
اثنين من  أننا نستضيف  هذا الصدد. كما 
أفضل 30 مركزاً مالياً دولياً وهذه المراكز 
ت��ن��م��و ب��س��رع��ة. وم���ع أن ال��ن��م��و ال��س��ري��ع 
من  المزيد  إلح��راز  فرصة  هما  والعولمة 
التقدم، إال أن ذلك ال يخلو من المخاطر.

ف��ك��م��ا ه��و ال��ح��ال م��ع ج��م��ي��ع ال��م��راك��ز 
االقتصاد  على  يجب  العالمية،  المالية 
اإلماراتي مواجهة تهديد الجريمة المنظمة 

واالحتيال وغسل األموال والفساد.
ل���دى جميع  م��ت��ن��ام��ي��ة  ال��م��ش��ك��ل��ة  ه���ذه 
اإلمارات  في  ونحن  الكبرى،  االقتصادات 
ن��أخ��ذه��ا ع��ل��ى محمل  ال��م��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

الجد.
األم��وال  حجم  أن  المتحدة  األم��م  تقدر 
في  العالم  مستوى  على  غسلها  يتم  التي 
عام واحد هو 2 - 5% من الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي، أي ما يعادل 800 مليار 

دوالر إلى 2 تريليون دوالر.

ورغم أن اإلمارات العربية المتحدة تمثل 
العالمي  المبلغ  هذا  من  جداً  نسبة ضئيلة 
المشروع  غير  التمويل  أن  إال  الضخم، 
يهدد نزاهة قطاعنا المالي الرائد عالمياً.

في  يتمثل  ال��ج��م��اع��ي  ه��دف��ن��ا  ف��إن  ل��ذا 
هذا. معالجة 

والعولمة  التكنولوجيا  ساعدتنا  لقد 
أي��ض��اً  وف��رت��ا  لكنهما  ك��ث��ي��رة،  ن����واٍح  ف��ي 
العالم  أنحاء  جميع  في  للمجرمين  فرصاً 
المالية.  الجريمة  أن��واع  شتى  لممارسة 
التجار  كان  الماضية،  القرون  مدى  فعلى 
إال  فحسب،  البرونزية  العمالت  يتبادلون 
أنه في الوقت الحالي تتم 42 مليون عملية 
أنحاء  جميع  ف��ي  ي��وم��ي��اً  إلكترونية  دف��ع 
العالمي  المالي  نظامنا  فإن  لذا،  العالم. 
إلى  ويحتاج  كبير،  بشكل  مترابط  الحديث 

حمايته. سبل  تعزيز 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  أت����رأس  ال��س��ب��ب  ل��ه��ذا 
الوطنية  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى  ال��م��ش��رف��ة 

لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ه��دف��ن��ا ب��س��ي��ط، وه����و زي�����ادة ف��ع��ال��ي��ة 
المالية.  ال��ج��رائ��م  لمكافحة  اإلج����راءات 
مبادئ  خمسة  ضمن  نعمل  بذلك،  وللقيام 

واضحة.
وتعقيد  ح��ج��م  أن  ن����درك  ن��ح��ن  أوالً، 
فاعلة  ش��راك��ة  يتطلب  المالية  الجريمة 
الصناعي.  والقطاع  الحكومي  القطاع  بين 
لهذا السبب نقوم بتعزيز جهودنا للحصول 
من  يجعل  مما  القيمة،  المعلومات  على 
المؤسسات  عبر  المعرفة  ت��ب��ادل  السهل 
إنفاذ  ووكاالت  التنظيمية  والهيئات  المالية 

القانون.
ثانياً، لدينا هدف مشترك عبر االقتصاد 
غير  النشاط  وردع  وكشف  منع  في  يتمثل 

المالي. النظام  المشروع في 

لألجهزة  يمكن  ال��م��ث��ال،  سبيل  فعلى 
األم��ن��ي��ة ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن األح���ي���ان ت��وف��ي��ر 

غير  فاعلة  ج��ه��ات  ع��ن  ف��ري��دة  معلومات 
عبر  االت��ج��اه��ات  أو  م��ح��ددة،  م��ش��روع��ة 
ولكن  المالية،  والقطاعات  المؤسسات 

كما  المحددة.  المعامالت  تفاصيل  دون 
تدفقات  ترى  أن  المالية  للمؤسسات  يمكن 
تفتقر  ولكنها  شركاتها  داخل  المدفوعات 
الجهات  ع��ن  التفصيلية  المعلومات  إل��ى 
المؤسسات  عبر  المشروعة  غير  الفاعلة 
المالية األخرى. إن العمل معاً بشكل أكثر 
المعنية.  ال��ج��ه��ات  جميع  يفيد  تماسكاً 

وهذا بالضبط ما نقوم به.
المتقدمة  التحليالت  نستخدم  ث��ال��ث��اً، 
بين  وال��ش��راك��ة  والتحقيق  والتكنولوجيا 
دفاعاتنا  لتعزيز  والخاص  العام  القطاعين 
رؤية  لخبرائنا  ذل��ك  يتيح  إذ  الجماعية. 
الصورة الكاملة في الوقت الفعلي، وتطبيق 
أح��ك��ام��ه��م ب��س��رع��ة ع��ل��ى ال��م��وض��وع��ات 

الظهور. واألنماط سريعة  المعقدة 
مع  وت��ع��اون��ي  وثيق  بشكل  نعمل  راب��ع��اً، 

دوليين. شركاء 
فقد وقع معالي أحمد علي الصايغ وزير 
دولة، في سبتمبر من العام الماضي، شراكة 
التدفقات  لمعالجة  نوعها  من  األولى  هي 
بريتي  معالي  مع  المشروعة  غير  المالية 
ويحقق  البريطانية.  الداخلية  وزيرة  باتيل 
المعلومات االستخباراتية والعمليات  تبادل 

بالفعل. ملحوظة  نجاحات  المشتركة 
خ���ام���س���اً، ن���واص���ل إج������راء ت��ق��ي��ي��م��ات 
ككل  االق��ت��ص��اد  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  للمخاطر 
اإلره��اب.  وتمويل  األم���وال  غسيل  بشأن 
كبير  بشكل  نستثمر  فإننا  ذلك،  إلى جانب 
المالية  الجرائم  عن  الكشف  ق��درات  في 
في دولة اإلمارات. وقد تم نقل القطاعات 
أكثر  المالية  االنتهاكات  لخطر  المعرضة 
من غيرها، مثل تجارة الذهب والعقارات، 
بشكل شامل إلى نظام اإلبالغ عن مكافحة 
غسل األموال المدار اتحادياً منذ مايو من 

الماضي. العام 

المالية  المؤسسات  كافة  اآلن  وأصبحت 
المعادن  وتجار  والمراجعين  والمحاسبين 
واألح��ج��ار ال��ك��ري��م��ة ووس��ط��اء ال��ع��ق��ارات 
مطالبين ومسؤولين عن مراقبة المعامالت 
تطبيق  ويتمتع  عنها.  واإلب��الغ  المشبوهة 
القانون أيضاً بإمكانية الوصول إلى قاعدة 
لكافة  المنتفعة  للملكية  شاملة  بيانات 
ربط  على  يساعد  هذا  المحلية.  الجهات 
بسرعة  االق��ت��ص��ادي  القطاع  ف��ي  النقاط 

وفعالية.
وف���ي س��ي��اق م��م��اث��ل، ض��اع��ف��ت وح���دة 
تقارير  تقّيم  ال��ت��ي  ال��م��ال��ي��ة،  المعلومات 
األنشطة المشبوهة بهدف بدء التحقيقات، 
معدل  ارتفع  وبهذا  ك��وادره��ا.  أع��داد  من 
 %94 بنسبة  األموال  إدانات قضايا غسل 
في 243 حالة خالل الفترة من 2019 إلى 

.2021
ك��م��ا أع��ل��ن ك��ل م��ن م��ص��رف اإلم����ارات 
العدل  ووزارة  المركزي  المتحدة  العربية 
جديدة  توجيهات  ع��ن  االق��ت��ص��اد  ووزارة 
ب��ش��أن م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم����وال وت��م��وي��ل 
إنشاء  تم  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  اإلره���اب. 
األموال  غسل  لمكافحة  متخصصة  محاكم 
التنفيذ  نظام  لتشديد  ودبي،  أبوظبي  في 
في  والتجارة  األعمال  مراكز  أكبر  داخ��ل 

المتحدة. العربية  اإلمارات 
والنبأ السار هو أننا نحرز بالفعل تقدماً 
نهجنا  في  االستمرار  خ��الل  وم��ن  ق��وي��اً. 
الملتزم، سنقوم بإجراء تغيير حقيقي في 
غير  المالية  التدفقات  منع  على  قدرتنا 
في  المتمثل  هدفنا  وتحقيق  المشروعة 
واحدة  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  جعل 
احتراماً  وأكثرها  االقتصادات  أقوى  من 

الحديث.  العالم  في 
)نقاًل عن »فوربس«( 

تغيير نوعي في استجابة اإلمارات للجرائم المالية

عبدالله بن زايد آل نهيان*

سنقوم بإجراء تغيير 
حقيقي في قدرتنا على 

منع التدفقات المالية غير 
المشروعة وتحقيق هدفنا 
المتمثل في جعل اإلمارات 
العربية المتحدة واحدة من 
أقوى االقتصادات وأكثرها 
احترامًا في العالم الحديث

* وزير الخارجية والتعاون الدولي - رئيس اللجنة العليا المشرفة على االستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
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ال���م���ق���ارب���ة ال��س��ي��اس��ي��ة  ي��م��ك��ن  ال 
وال��ع��س��ك��ري��ة ب��ي��ن األزم����ة ال��روس��ي��ة- 
األوكرانية- الغربية وبين »عملية خليج 
الخنازير« التي انتهت إلى تفاهم محتم 
بعد فشل األميركان في غزو كوبا عن 
ضد  الكوبية  المعارضة  دع��م  طريق 
كوبا  ف��ي  ال��ج��دي��د  الشيوعي  ال��ن��ظ��ام 
ولكن   ،1960 ع���ام  ك��اس��ت��رو  ب��زع��ام��ة 
إلى  يتطابق  آخر  نموذجاً  قدم  التاريخ 
حد بعيد مع الحالة التي تتصاعد اليوم 
في قلب العالم من منظور الجيوبولتيك، 
في  يتمثل  وال�����ذي  م��اك��ن��در،  ح��س��ب 
العمليات التي جرت قبل وخالل وبعد 
االحتالل األلماني لتشيكوسلوفاكيا عام 

1938 مع تبدل الالعبين األساسيين.
الخنازير مفرطة  مع خليج  المقاربة 
ف��ي ال��ت��ش��اؤم م��ن ج��ه��ة، ومفرطة في 
التفاؤل من جهة أخرى، حيث ال يمكن 
لغزو  المبكر  بالفشل  عسكرياً  التنبؤ 
واألرق��ام  فالحقائق  ألوكرانيا،  روسيا 
واالستعداد العسكري الروسي الحالي 
م��ن ح��ش��ود ع��س��ك��ري��ة ع��ل��ى ال��ح��دود 
روسيا  بيال  في  والمناورات  األوكرانية 

ون��ص��ب ب���ط���اري���ات ال���دف���اع ال��ج��وي 
االستعداد  وكذلك   400 إس  الروسية 
التقني والسيبراني تشي كلها بإمكانية 
والتلميح  التصعيد  يتحول  أن  كبيرة 
والتلويح السياسي إلى معركة بين عشية 
وضحاها، فتصبح المراهنة على فشل 
كل من األوكرانيين الشرقيين والنسيج 
جذوره  تمتد  الذي  األوكراني  الشعبي 
التاريخية واالجتماعية مع روسيا ليست 
أهمية  بدت  مهما  أهمية عسكرية،  له 
تلك المراهنات من الناحية السياسية.

السياسيين  المحللين  م��ن  ك��ث��ي��ر 
يذهبون نحو تفسير األزمة األوكرانية 
ب��أن��ه��ا ب���دأت ي���وم ع���زل األوك��ران��ي��ون 
 ،2014 عام  لروسيا  الموالي  رئيسهم 
فضمت روس��ي��ا ش��ب��ه ج��زي��رة ال��ق��رم 
الدعوات  تزايدت  وحينها  الجنوبية، 
ل��ض��م أوك���ران���ي���ا إل����ى ح��ل��ف ش��م��ال 
تريد  روسيا  وأن  )ال��ن��ات��و(،  األطلسي 
أوكرانيا  بعدم ضم  التعهد  الغرب  من 
إلى الحلف الناتو، وأن يعود الناتو إلى 
حدود ما قبل عام 1997 وإنهاء النشاط 
في  األطلسي  شمال  لحلف  العسكري 

صواريخ  نشر  بعدم  الشرقية،  أوروب��ا 
على  يدلل  وم��ا  وروم��ان��ي��ا،  بولندا  في 
من  القتالية  العسكرية  القوات  سحب 
وليتوانيا  وبولندا  البلطيق  جمهوريات 
وإستونيا والتفيا، كذلك تفعيل وتنفيذ 
اتفاق مينسك للسالم لعام 2015 لوقف 
الصراع في أوكرانيا وإجراء انتخابات 

في مناطقها الشرقية.
المحللين  ب��ع��ض  أي���ض���اً  وي���ذه���ب 
العسكريين واالقتصاديين إلى مناقشة 
إلى  وإم��دادات��ه  ال��روس��ي  الغاز  قضية 
التحكم بسوق  الروس  أوروبا ومحاولة 
باالقتصاد  التحكم  وبالتالي  الطاقة، 
األوروب������ي خ��اص��ة ف���ي ظ���ل م��ش��روع 
»نورد ستريم 2« وهو خط أنابيب بحر 
البلطيق الذي سيضاعف حجم تصدير 
ما  إل��ى  ألمانيا،  إل��ى  روسيا  من  الغاز 
يقرب 110 مليارات متر مكعب سنوياً 
في حال تشغيله بطاقته الكاملة، ولكن 
حرب الطاقة هذه ليست جديدة، إنما 
عميقة وال تتوقف عند تحقيق مصالح 

األطراف سياسياً وعسكرياً.
ليست  األزم����ة  أن  ن��ظ��ري  وج��ه��ة   

إلى عام 1945، حين  تعود  جديدة بل 
كان التخطيط يجري على قدم وساق، 
لما كشف عنه المفكر األميركي ناعوم 
تشومسكي بورقة العمل المقدمة عام 
التحكم  »استراتيجيات  بعنوان   1986
الجمهور«،  على  والسيطرة  البشر  في 
حول  سرية  وثيقة  ع��ن  فيها  وت��ح��دث 
صامتة  »أسلحة  تدعى  مؤامرة  وج��ود 
السيطرة  إل��ى  تدعو  ه��ادئ��ة«  لحروب 
بالصناعة  والتالعب  الجماهير  على 
الهندسة  الناس وتعيد تشكيل  وتسلية 
رقابة  ف��رض  خ��الل  م��ن  االجتماعية 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وه����دم ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة 
تطورت  وق��د  والثقافية،  واألخ��الق��ي��ة 
حسب  الصامتة،  األسلحة  تكنولوجيا 
العمليات  ب��ح��وث  م��ن  ت��ش��وم��س��ك��ي، 
في  التكتيكية  المنهجية  االستراتيجية 
ظل اإلدارة العسكرية في إنجلترا خالل 
إليها  وانضم  الثانية،  العالمية  الحرب 
بهدف   ،1952 عام  األميركي  الجيش 
االستخدام المحدود للموارد العسكرية 
ضد األعداء األجانب للسيطرة الكاملة 
ذلك  أن  وب��دا  المجتمعات،  تلك  على 

ومع  والصيني،  الروسي  الوجود  يهدد 
انهيار االتحاد السوفييتي، بدا التهديد 
تلميحات  ف��ي  ن��ق��رأ  ك��م��ا  م��ض��اع��ف��اً، 
تصريحات وتلميحات الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين، في معظم األحيان.
إذا أصابت هذه النظرية، بأن العقول 
بالتهديد  تشعر  زال���ت  م��ا  ال��روس��ي��ة 
في  الصامتة  األس��ل��ح��ة  م��ن  ال��ش��دي��د 
حروب الغرب الهادئة، والغزو الفكري 
لشرق  الغربي  واالجتماعي  والثقافي 
الغربي  االقتراب  فإن  األرضية،  الكرة 
والسياسي  وال��ع��س��ك��ري  ال��ج��غ��راف��ي 
الروسية،  ال��ح��دود  م��ن  واالجتماعي 
مشاريع  تنجح  ولن  تنتفض،  سيجعلها 
الفكري  ال��ص��راع  تسوية  قبل  السالم 
حماية  لروسيا  يضمن  وبما  والثقافي 
وقيمها  واإلن��س��ان��ي  ال��ق��وم��ي  إرث��ه��ا 
مفاوضات  أية  فإن  وإال  االجتماعية، 
إل��ى ط��رق م��س��دودة، وسيكثر  ستؤدي 
الذي  والسياسي،  العسكري  التحليل 

يناقش القشور ولن يصل العمق أبداً.

* لواء ركن طيار متقاعد

أسلحة صامتة لحروب هادئة

عبد الله السيد الهاشمي*

لن تنجح مشاريع السالم 
قبل تسوية الصراع الفكري 

والثقافي، وبما يضمن لروسيا 
حماية إرثها القومي واإلنساني 

وقيمها االجتماعية

في  ي��ف��ك��روا  أن  األم��ي��رك��ي��ون  يحب 
وعلى  للحرية.  منارة  باعتبارها  أمتهم 
الرغم من كل الطرق التي فشلنا بها في 
الذاتية،  صورتنا  مستوى  إلى  االرتقاء 
التي  الكثيرة  المظالم  شيء  كل  وقبل 
نشأت عن خطيئة العبودية األصلية - 
االنتخابات  فقط  -ليس  الحرية  كانت 
الحرة، ولكن أيضاً حرية التعبير والفكر 
في  أساسيا  عنصرا  ط��وي��ل  ل��وق��ت   -

الفكرة األميركية.
ه���ن���اك ال���ع���دي���د م����ن ال���م���ج���االت 
الحرية  فيها  تتعرض  ال  التي  األخ��رى 
وجه  على  نتحدث،  ل��الع��ت��داء،دع��ون��ا 
التعليم،  على  الهجوم  عن  الخصوص، 
فلوريدا،  في  فقط  ليس  ولكن  خاصة 
ال���ت���ي أص��ب��ح��ت أح����د ال��م��خ��ت��ب��رات 
التآكل  مجال  ف��ي  ال��رائ��دة  األميركية 

الديمقراطي.
ل��ق��د أث����ار »ال��ج��م��ه��وري��ون« ج���دالً 
ك��ب��ي��را م��ن خ���الل شجبهم  س��ي��اس��ي��اً 
تدريس نظرية العرق النقدية، ونجحت 
أن  الرغم من  االستراتيجية على  هذه 
الناخبين ليس لديهم فكرة عن  معظم 
تدريسها  يتم  وال  النظرية  هذه  ماهية 
لكن  العامة.  المدارس  في  الواقع  في 
ألن  تهم،  ال  الحالة  هذه  في  الحقائق 

التنديد بنظرية العرق النقدية هو في األساس غطاء ألجندة 
أكبر بكثير: محاولة لمنع المدارس من تدريس أي شيء يجعل 

اليمينيين غير مرتاحين.
مشروع  هناك  بحذر:  األخيرة  الكلمة  هذه  أستخدم  إنني 
قانون مقدم في مجلس الشيوخ في فلوريدا يعلن أنه »ال ينبغي 
جعل الفرد يشعر بعدم الراحة أو الذنب أو الكرب أو أي شكل 
آخر من أشكال الضيق النفسي بسبب عرقه أو عرقها«. أي أن 
المعيار لما يمكن تدريسه ليس »هل هذا حقيقي؟ وهل يؤيده 
الفئات  بعض  يجعل  هذا  »هل  باألحرى  بل  العلماء؟«  إجماع 

المستهدفة غير مرتاحة؟«.
أي شخص يميل إلى وضع تفسير غير ضار على هذه المادة 
- ربما يتعلق األمر فقط بعدم تحديد ذنب جماعي؟ - يجب أن 
يقرأ نص مشروع القانون. فهو، من بين أمور أخرى، يستشهد 

التي  ل��أش��ي��اء  الرئيسين  بالمثالين 
»إنكار  المدارس  في  تحدث  أال  يجب 
شأنها،  م��ن  التقليل  أو  الهولوكوست 
النقدي« - ألن  العرق  وتدريس نظرية 
اإلشارة إلى أن »العنصرية متأصلة في 
مشروع  )تعريف  األميركي«  المجتمع 
إنكار  مثل  تماماً  للنظرية( هو  القانون 

قتل هتلر لستة ماليين يهودي.
ومع ذلك، فإن المدهش حقاً هو فكرة 
أنه يجب منع المدارس من تدريس أي 
شيء يسبب »عدم الراحة« بين الطالب 
أن  تتخيل  كنت  إذا  أم��وره��م.  وأول��ي��اء 
ستقتصر  المبدأ  هذا  تطبيق  تأثيرات 
على التدريس حول العالقات العرقية، 
فأنت بذلك تكون ساذجاً تماماً. لسبب 
تكون  ما  أبعد  العنصرية  أن  واحد هو 
المزعج  الوحيد  الموضوع  كونها  عن 
من  متأكد  أن��ا  األميركي.  التاريخ  في 
قصة  أن  سيجدون  الطالب  بعض  أن 
غير  تجعلهم  ال���ع���راق  ب��غ��زو  ق��ي��ام��ن��ا 
المواضيع  مرتاحين. عليك حظر تلك 

من المناهج!
ثم هناك تدريس العلوم. تقوم معظم 
ال��م��دارس ال��ث��ان��وي��ة ب��ت��دري��س نظرية 
التطور، لكّن السياسيين »الجمهوريين« 
البارزين إما مراوغون أو ينكرون بنشاط 
اإلجماع العلمي، مما يعكس على األرجح عدم ارتياح قاعدة 
الحزب »الجمهوري« لهذا المفهوم. بمجرد أن يترسخ المعيار 
المتبع في فلوريدا، إلى متى سيستمر تدريس نظرية التطور؟ 
للتلقيح  المناهض  للموقف  المتزايدة  األهمية  إلى  وبالنظر 
كعالمة على الوالء للمذهب المحافظ، كم يلزم من الوقت قبل 
أن يحصل علم األوبئة األساسي - ربما حتى نظرية المرض - 

على المعاملة التي حصلت عليها نظرية العرق النقدية؟
العرق  نظرية  التشهير ضد  حملة  أن  هي  المهمة  النقطة 
النقدية هي بالتأكيد بداية لمحاولة إخضاع التعليم بشكل عام 

للحكم من قبل مراقبة الفكر اليميني. 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »نيويورك تايمز«

* أكاديمي أميركي حائز جائزة نوبل في االقتصاد

ول، بين كلِّ خمس  إنَّها فرصة للدُّ
سنوات ومنذ 1851، تقديم تاريخها 
لمستقبلها،  ت��راه  وم��ا  وح��اض��ره��ا، 
المعرض  هذا  تاريخ  في  مرة  وأول 
دول����ًة.   )192( ي��ح��ض��ر  ول����ي  ال����دُّ
معظم  أجنحة  زي��ارة  على  حرصُت 
تكتشف  أن  ف��رص��ة  ف��ه��ي  ول،  ال�����دُّ
أربعة  مساحة  على  مجتمعاً  العالم 
الوجهة  كانت  مربعة.  كيلومترات 
الِعراق، حاماًل تصوراً  األولى جناح 
نين، ما ترجمه  يرقى إلى آالف السِّ
300ه���ج(  ال��وح��ش��ي��ة)ت: بعد  اب��ن 
راع���ة ال��ع��راق��ي��ة في  ع��ن ف��ن��ون ال���زِّ
»ال��ف��الح��ة ال��ن��ب��ط��ي��ة«، وم���ا جمعه 
 )1993 عواد)ت:  ميخائيل  المحقق 
ب��غ��داد ف��ي العصر  ف��ي »ح���ض���ارة 
العباسي«، ما كان بها ِمن صناعات 
اعات،  السَّ كصناعة  أفكار،  وتاريخ 
موقع  إل��ى  دخلت  العميان،  وكتابة 
بهذا  دبي   2020 إكسبو  في  الِعراق 

التَّصور. 
ول  ق��ل��ُت: م����اذا ل���دى ب��ق��ي��ة ال����دُّ
���ع���وب، ك���ي ت��ت��ف��وق ع��ل��ى ما  وال���شُّ
الوحيد  أكن  لم  الِعراق؟!  سيعرضه 
ف��ي ه���ذا ال��تَّ��ص��ور، إن��م��ا ك���لُّ َم��ن 
ع��رف ال��ع��راق ال��ق��دي��م وال��ح��دي��ث، 

عور، بما علق في ذهنه من صورة  بهذا الشُّ كان مأخوذاً 
يارة، وانتابه الشعور بالخذالن بعدها، فلم  مشرقة قبل الزِّ
لوحات  ُعلقت  دقائق!  خمس  ِمن  أكثر  يارة  الزِّ تستغرق 
فنانين وصور عن األهوار، وصور متناثرة عن الحضارة 
دول��ة،  معرض  وليس  م��درس��ي،  معرض  كأنه  القديمة. 

عنوان مرحلتها »الِعراق الجديد«! 
وح��ض��ارًة  ث���روًة  وأقلها  ول،  ال���دُّ أصغر  م��ع��ارض  زرُت 
والجبل  األخضر  أس  والرَّ وراوندا  جيبوتي  ِمن  وتاريخاً، 
دول  إل��ى  وأندونيسيا  وس��ن��غ��اف��ورة  وزم��ب��اب��وي  األس���ود 
إلى  يشير  ما  قدمت  دولٍة  كلَّ  وجدُت  وإسالميَّة،  عربيَّة 
والمستقبل. عرضت  والحاضر  الماضي  الثالثة:  أزمنها 
به، وما تحاول جذب االستثمار  في أجنحتها ما تشتهر 
ثروة  ِمن  به،  تمتاز  ما  أفضل  عرضت  إليها،  ياحة  والسِّ

وتقنية،  ��ة  وزراع��يَّ وبحرية  معدنية 
ت��ح��ك��ي ل���ك س��ي��رة وج���وده���ا، وال 
وعريها  جوعها  عرض  ِمن  تستحي 
ائر على  الزَّ يكون  الماضي، كي  في 

ِعلم بعظمة ما تقدمت به. 
كانت  كيف  س��ن��غ��اف��ورة  ع��رض��ت 
جزراً مبعثرًة بأقوام شتى، يجمعهم 
َمن  ج��اءه��م  حتى  ال��ع��ي��ش،  شظف 
أب��رزت  الحديثة.  سنغافورة  شيد 
أْن  إلى  مال،  الرِّ ِمن  اإلم��ارات تالالً 
على  العمران  أُسس  وضع  ِمن  جاء 
معرضها  ق��دم  العطشى،  م��ال  ال��رِّ
م��ل  ش��ري��ط��اً ي��م��ت��د ِم���ن ع��ص��ر ال��رِّ
���ري���ق ال��ح��دي��ث��ة،  إل���ى ال���ب���رج وال���طَّ
الخمسينية  الخطة  تفاصيل  م��ع 
ِمن  السعودية  جناح  ُع��د  القادمة. 
أك��ب��ر األج��ن��ح��ة، ت���رى ف��ي��ه قصة 
لالنتقال  والعمل  ال���رؤي���ة)2030(، 
ع��ل��ى ج��ن��اح ال��س��رع��ة إل���ى م��ا بعد 
واالقتصاد  ال��م��دم��رة،  ��ح��وة«  »ال��صَّ
امتازت  ما  إيران  عرضت  المتنوع. 
اد، والموسيقى  به ِمن صناعة الّسجَّ
مدنها،  في  ما  واألجمل  التقليدية، 
وبيئتها ذات الفصول األربعة. قدمت 
مصر تاريخها وما يجري اآلن فيها 
البلدان  أم��ا  االن��ده��اش.  تسترعي 
ا  عمَّ حرج  وال  فحدث  وكوريا  واليابان  ين  والصِّ األوربيَّة 
تراه ِمن تكنولوجيا المستقبل. إال الِعراق استحق معرضه 
معة على عتبة بوابته، وكأن ليس فيه ما يشير  ذرف الدَّ
إلى المستقبل، وال يجد في الحاضر ما يُعتد به. فماذا 
بإكسبو،  الوطني  العراق  بعيد  احتفل  ال��ذي  الوفد  َق��دم 
بجيش  الفشل  يتعلق  ش��ك،  بال  لحكومته؟!  تصور  ِم��ن 
والمقاومة«،  »الممانعة  بأكاذيب  والمشغولين  الفاسدين، 
الذين أحسبهم يقفون ضاحكين على خذالن العراق أمام 
التي  ورة  الصُّ تقديم  لِلعراق  فرصة  كانت  دول��ًة.   )192(
يجب أن يكون عليها، المناسبة لمقامه بين دول العالم، 

يء ال يعطيه« لها تاريٌخ ومعنى!  لكنَّ مقولة »فاقد الشَّ

* كاتب عراقي

دعونا نتحدث، على وجه 
الخصوص، عن الهجوم على 
التعليم، خاصة ولكن ليس 
فقط في فلوريدا، التي 
أصبحت أحد المختبرات 

األميركية الرائدة في مجال 
التآكل الديمقراطي

الِعراق استحق معرضه ذرف 
معة على عتبة بوابته،  الدَّ

وكأن ليس فيه ما يشير إلى 
المستقبل، وال يجد في الحاضر 
ما ُيعتد به. فماذا َقدم الوفد 

الذي احتفل بعيد العراق 
الوطني بإكسبو، ِمن تصور 

لحكومته؟!

َأكسبو الِعراق.. دمعة على بوابتِه!األميركيون ونظرية »الِعرق النقدية«

رشيد الخيُّون*بول كروجمان*



وزيرة الثقافة السورية تزور »سلطان 
بن علي العويس الثقافية«

دبي )االتحاد(

اس��ت��ق��ب��ل ع��ب��د ال��ح��م��ي��د أحمد 
بن  سلطان  لمؤسسة  العام  األمين 
علي العويس الثقافية، أمس األول، 
لبانة مشوح، وزيرة الثقافة السورية 
تناول  حيث  لها،  المرافق  والوفد 
بشكل  الثقافية  العالقات  الطرفان 
عام، والدور الذي تؤديه المؤسسة 
العربية  الثقافة  حضور  تعزيز  في 
من خالل تكريم األدب��اء واالحتفاء 

وتقديرهم.
وقدم أحمد للوزيرة شرحاً وافياً 
الثقافية  ال��ع��وي��س  م��ؤس��س��ة  ع��ن 
والبعد الحضاري الذي يعكس هوية 
أنشطتها، وأشاد بطبيعة العالقات 
بالمثقفين  المؤسسة  تربط  التي 
ف��ي س��وري��ا، حيث ن��ال ع��دد واف��ر 
جائزة  السوريين  المبدعين  م��ن 
الثقافية،  العويس  علي  بن  سلطان 
كما احتضنت المؤسسة الكثير من 
الفعاليات الثقافية السورية أبرزها 
»الشام  السوري  الثقافي  األسبوع 

ال���ذي نظمته  ح��ض��ارة وإب������داع«، 
المؤسسة عام 2005.

وأش���������ادت م���ش���وح ب��ال��س��م��ع��ة 
مؤسسة  بها  تتمتع  التي  اإليجابية 
الثقافية  العويس  علي  بن  سلطان 
السورية،  الثقافية  األوس���اط  ف��ي 
في  الحضاري  سوريا  دور  مؤكدة 
المنطقة عبر ما قدمته للعالم من 
فنون وحضارات ماثلة في األذهان 

حتى يومنا الحاضر.
ثم قدمت هدية تذكارية لمؤسسة 
لوحة  عن  عبارة  الثقافية  العويس 
حسني  ناثر  السوري  للفنان  زيتية 
تصور مشهداً لحمامة سالم بيضاء، 
وبدوره قدم األمين العام للمؤسسة 
السورية  ل��ل��وزي��رة  ت��ذك��اري��ة  درع���اً 
وشكرها على زيارتها. وحضر اللقاء 
السوري غسان عباس  الجانب  من 
اإلم���ارات  ل��دى  ال��س��وري  السفير 
وك��ن��ان ف���ؤاد زه��ر ال��دي��ن القنصل 
السورية،  العربية  للجمهورية  العام 
وإبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي 

لمؤسسة العويس الثقافية.

كان نحو 80% من المدينة القديمة 
في الموصل دمر إّبان األوقات العصيبة 
التي عاشتها المدينة تحت وطأة احتالل 
تنظيم »داعش« حتى عام 2017، لكن 
اليونسكو لم تقف مكتوفة األيدي، فبعد 
تحرير المدينة، استهلّت المديرة العامة 
للمنظمة، في عام 2018، مبادرة »إحياء 
روح الموصل« الدولية الطموحة، التي 
إلى  ال��م��وص��ل  مدينة  ب��إع��ادة  تكفلت 
سابق مجدها بكل ما تكتنزه من ثراء 
وتنوع وتاريخ تعددّي، باعتبارها ملتقى 
الثقافات واألديان في الشرق األوسط، 
بمعّية السكان المحليين الذين مّكنتهم 
إحداث  في  فاعلة  أطرافاً  باعتبارهم 
التغيير في عملية إعادة بناء مدينتهم. 
هذه  جهودها  في  المنظمة  وارت��ك��زت 
على ثالثة محاور رئيسة، هي: التراث 

والتربية والحياة الثقافية.

نتائج ُمذهلة
واحتلّت دولة اإلمارات موقع الصدارة 
في هذا السياق، وكانت الشريك األول 
اليونسكو  م���ب���ادرة  إل���ى  ان��ض��م  ال����ذي 
الرامية إلى ترميم وإعادة إعمار المعالم 
التاريخية في الموصل - جامع النوري 
ومئذنته الحدباء - قبل أن يجري توسيع 
نطاق المشروع ليشمل كنيستَي الساعة 
والطاهرة. ومّد االتحاد األوروبي يده إلى 
الرامية  جهودها  إلى  وانضم  اليونسكو 
إلى إعادة بناء 122 منزالً تاريخياً، وقد 
لليونسكو  العامة  المديرة  مساعد  زار 
هذا  راميريز،  أوت��ون  إرنستو  للثقافة، 
األسبوع مدينة الموصل القديمة ليطلع 
ذلك،  إلى  الُمحرز.  التقدم  على  بنفسه 
على  ستكون  »اليونسكو  راميريز:  قال 
أهبة االستعداد الستهالل أعمال إعادة 
الساعة  الحدباء وكنيستَي  المئذنة  بناء 
الُمقبل،  م���ارس  شهر  ف��ي  وال��ط��اه��رة 
وسوف تتوجه المديرة العامة لليونسكو، 
خصيصاً  الموصل  إلى  أزوالي،  أودري 

الستهالل هذه األعمال«.

لمسات أخيرة 
وق��ال��ت م��ع��ال��ي ن���ورة ب��ن��ت محمد 

وال��ش��ب��اب:  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  الكعبي 
»إّننا نعرب عن امتناننا لفريق العمل 
هذا  إلنجاز  دؤوبة  جهوداً  بذل  الذي 
االكتشافات  تساهم  حيث  المشروع، 
األثرية تحت جامع النوري في فهمنا 
لتاريخ هذا الَمعلَم التاريخي، وتجري 
اللمسات  ل��وض��ع  م��ش��اورات  ح��ال��ي��اً 
األخ���ي���رة ع��ل��ى ال��ت��ص��م��ي��م ال��ن��ه��ائ��ي 
لجامع النوري لدمج هذه االكتشافات 
الثمينة ضمن التصميم السابق.. كلنا 
ننتظر بفارغ الصبر بدء أعمال إعادة 

اإلعمار لهذا الموقع القّيم«.
م  التقدُّ »يُ��ع��ّزز  معاليها:  وأض��اف��ت 
الُمحرز في هذا المشروع من عزيمة 
النهوض  على  وي��س��اع��د  المجتمع، 
بناء  خ��الل  م��ن  المحلي  باالقتصاد 
إعادة  في  العراقّيين  وإش��راك  الثقة 
وستُدّشن  التاريخية«،  كنوزهم  بناء 
مارس  في  لليونسكو  العامة  المديرة 
ع��ش��رات ال��م��ن��ازل ال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
فيها  اإلعمار  إع��ادة  عملية  أوشكت 

على االنتهاء.
ال��خ��ب��راء بحوثاً  ث��ل��ة م��ن  وأج����رى 
الموقع  في  توثيق  وعمليات  هيكلية 
ل��رس��م خ��ط��ط ع��م��ل��ي��ة إع�����ادة ب��ن��اء 
وترميمها،  األرب��ع��ة  األث��ري��ة  المواقع 
عمليات  م��ن  سلسلة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
تأهباً  بنيتها  وتدعيم  للمواقع  تأمين 
البناء، واستعداداً  للشروع في عملية 
إلى إعادة بناء جامع النوري، استهلّت 
2020 مسابقة  اليونسكو في نوفمبر 
معمارية دولية الختيار تصميم جامع 
المصري  ال��ف��ري��ق  وي��ع��م��ل  ال���ن���وري، 
ال��ف��ائ��ز ف��ي ال��م��س��اب��ق��ة ع��ل��ى وض��ع 
التصميم  ع��ل��ى  األخ��ي��رة  ال��ل��م��س��ات 
بالكامل  إن��ج��ازه  المتوقع  الُمفّصل 

بحلول أبريل من العام الجاري.
المهنيين  تزويد  المبادرة،  وتشمل 
وتعزيز  الميداني،  بالتدريب  الشباب 
ق����درات ال��ح��رف��ي��ي��ن، ب��ال��ش��راك��ة مع 
ال���م���رك���ز ال����دول����ي ل����دراس����ة ص��ون 

الممتلكات الثقافية وترميمها.

وزيرة الثقافة السورية خالل زيارتها لمؤسسة »العويس الثقافية« )من المصدر(

»الشارقة للمتاحف«: افتتاح »إلهام 
وروائع البندقية وفنون اإلسالم« 16 فبراير

الشارقة )االتحاد(

للمتاحف  ال��ش��ارق��ة  هيئة  أع��ل��ن��ت 
ع���ن ان��ت��ه��اء اس��ت��ع��دادات��ه��ا الف��ت��ت��اح 
وفنون  البندقية  وروائع  »إلهام  معرض 
الفترة  ال��ذي سيقام خالل  اإلس��الم«، 
الجاري  فبراير   16 بين  ما  الممتدة 
إلى الثاني من يوليو المقبل في متحف 

الشارقة للحضارة اإلسالمية.
بالتعاون  يقام  الذي  المعرض،  يضم 
للمتاحف  ال��ب��ن��دق��ي��ة  م��ؤس��س��ة  م���ع 
موزعة  أثرية  70 قطعة  نحو  المدنية، 
ع��ل��ى ث��الث��ة م���ح���اور ه���ي »ل���ق���اءات« 
و»حوارات« و»إلهام«، حيث يشتمل كل 
من هذه المحاور على باقة من الوثائق 
اإلسالمي  العالم  من  الفنية  واألعمال 
ومن البندقية، التي ستتيح أمام الزوار 
التعّرف عن كثب على تأثير الحضارة 
في  تركتها  التي  والبصمة  اإلسالمية 
الفنون  أبرزها  المجاالت،  من  العديد 

على اختالفها.
يحمل  ال��ذي  األول  المحور  ويسهم 
اسم »لقاءات« في توسيع فهمنا للعالقة 
اإلسالمية  الحضارة  بين  التفاعلية 

ذلك  عن  نتج  وم��ا  البندقية،  ومدينة 
مجموعة  تعكسه  معرفي  ت��ب��ادل  م��ن 
من المعروضات مثل الهدايا الرسمية 
المقدمة من الشرق إلى حاكم البندقية 

آنذاك.
أم���ا ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي،»ح��وارات«، 
ف��ي��ك��ش��ف ط��ب��ي��ع��ة ال���ل���ق���اءات ب��ي��ن 
ال��ث��ق��اف��ت��ي��ن، وال��ت��ي ت��ح��ول��ت الح��ق��اً 
أوجه  تناولت  مشتركة  ح��وارات  إلى 
المتاحة  والفرص  واالهتمام  التشابه 
لكال الجانبين في مختلف المجاالت، 
ب��م��ا ف���ي ذل����ك ال���ت���ج���ارة وال��ع��ل��وم 
يستعرض  فيما  وال��ف��ن��ون،  واألدب 
تأثر  م��دى  الثالث،»إلهام«،  المحور 
بعض  بعضهما  ع��ل��ى  ال��ح��ض��ارت��ي��ن 
والتصاميم  بالمقتنيات  يتعلق  بما 
في  التنوع  أهمية  مبيناً  المستخدمة، 

اإلنساني. التطور 
المعرض  يكتشف  أن  الُمتوقع  ومن 
الثقافة  بين  المهمة  ال��رواب��ط  للزوار 
اإلسالمية والبندقية خالل الفترة بين 
الحديث،  والعصر  الوسطى  العصور 
األول��ى  للمرة  ت��ع��رض  مقتنيات  عبر 

خارج البندقية.

أمسية شعرية في »القهوة والسنع«

هويدا الحسن )العين(

تحت رعاية الشيخة د. شما بنت 
رئيس  نهيان  آل  خالد  بن  محمد 
محمد  الشيخ  مركز  إدارة  مجلس 
بن خالد آل نهيان الثقافي، نظمت 
م��درس��ة ال��ق��ه��وة وال��س��ن��ع ضمن 
برنامج األمسيات الشعرية، أمس، 
جلسة افتراضية شاركت فيها نخبة 
م��ن ال��ش��اع��رات اإلم��ارات��ي��ات في 
مريم  وهن:  النبطي  الشعر  مجال 
وعالية  األح��ب��اب��ي  ونايلة  النقبي 
الشاعرة  أدارت��ه��ا  فيما  الحميري 

النبطية ماجدة الجراح.
بقصائد  الشاعرات  وصدحت 
تغنت  التي  الوطنية  بين  تنوعت 
ال��وط��ن وإن���ج���ازات���ه ودور  ب��ح��ب 
دولة  في وصول  الحكيمة  القيادة 
العالم  اإلم��ارات إلى مصاف دول 
الشاعرات  تناولت  كما  المتقدم، 
بالقيم  مكتنزة  اجتماعية  قصائد 
وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د واألخ���الق 

مجتمع  بها  يتميز  التي  الحميدة 
للشعر  كان  فيما  اإلم���ارات،  دول��ة 
ال��ن��ب��ط��ي ال��ع��اط��ف��ي ح��ي��ز ضمن 
األم��س��ي��ة، ف��ت��ن��اول��ت ال��ش��اع��رات 
مثقفة  راقية  بطريقة  الموضوع 
م���ا الق���ى إع���ج���اب واس��ت��ح��س��ان 
جلسة  وت��خ��ل��ل��ت  ال���ح���اض���ري���ن. 
ونقدية  شعرية  مداخالت  السمر 
م��ن خ��الل ال��م��ش��ارك��ات م��ا أث��رى 
وح��م��اس  ت��ف��اع��ل  وزاد  األم��س��ي��ة 

الشاعرات والحضور.
وف�����ي خ���ت���ام األم���س���ي���ة أث��ن��ت 
الشاعرات والحضور على الجهود 
د.  الشيخة  تبذلها  التي  المتميزة 
ل��أدب بشكل عام  شما من دع��م 
وللتراث على وجه الخصوص، بما 
عبر  كافة  المجتمع  فئات  يخدم 
مؤسسات  من  المقدمة  البرامج 
نهيان  آل  خالد  بن  محمد  الشيخ 
شهدت  كما  والتعليمية،  الثقافية 
األم���س���ي���ة ت���ك���ري���م ال���ش���اع���رات 

المشاركات.

 70 قطعة أثرية مصنفة 
إلى 3 محاور تكشف عن 
تأثير الحضارة اإلسالمية 

على الفنون

اإلمارات و»اليونسكو«: 

إعادة بناء املئذنة الحدباء وكنيستَـي 

الســــــــاعة والطاهــــــرة مارس املقبل

ضمن مبادرة »إحياء روح الموصل«

باريس )االتحاد(

 أعلن كل من مساعد المديرة العامة لليونسكو للثقافة، إرنستو 

أوتون راميريز، ودولة اإلمارات خالل زيارة إرنستو للعراق، أنه وبعد 

ثالث سنوات من األعمال التحضيرّية الُمكّثفة، ستكون اليونسكو 

بالشراكة مع اإلمارات العربية المتحدة، على أهبة االستعداد للشروع 

في أعمال إعادة إعمار المئذنة الحدباء وكنيسَتي الساعة والطاهرة 

اعتبارًا من مارس المقبل، وسوف تتوجه المديرة العامة لليونسكو، 

أودري أزوالي، إلى الموصل خصيصًا الستهالل هذه األعمال.

 وضع اللمسات األخيرة 
على التصميم النهائي 
لجامع النوري لدمج 

االكتشافات الحديثة ضمن 
التصميم السابق 

 نورة الكعبي

خالل الجلسة االفتراضية )من المصدر(

أطـــــــــراف االجتمــــــاع
شارك يف االجتماع كل من معالي 

الدكتورة نورة الكعبي، وزيرة 
الثقافة والشباب يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، وإرنستو أوتون 
راميريز، مساعد املديرة العامة 

لليونسكو للثقافة، وسعد كمبش، 
رئيس ديوان الوقف السني 

يف العراق، واألب خوري مارتن 
هرمز داود، املدير العام لديوان 

األوقاف املسيحية، وسليم صالح 
مهدي، املدير العام/ املنسق 

الرسمي ملساعدة اليونسكو يف 
األوقاف، وصباح عبد اللطيف 

مشاطات، املستشار اخلاص 
لرئيس الوزراء العراقي إلعادة 

اإلعمار واالستثمار، ومحمد صالح 
الطنيجي، القائم باألعمال يف 

سفارة اإلمارات العربية املتحدة، 
واألب الدكتور نيكوالس تيكسير 

 نورة الكعبيممثاًل عن الرهبانية الدومينكانية.

تراث نفيس
زار مساعد املديرة العامة 
لليونسكو للثقافة موقع 

احلفريات األثرية التي أجرتها 
وزارة الثقافة العراقية واملفتشية 
العامة لآلثار والتراث حتت قاعة 

الصالة يف جامع النوري، والتي 
تسّنى االضطالع بها بفضل 

املرحلة التحضيرية التي قامت 
بها اليونسكو إلعادة إعمار املوقع.

ويتضمن االكتشاف أربع غرف 
تعود إلى الفترة األتابكية، ومن 

املعتقد أّنها كانت تستخدم يف 
عملية الوضوء للمصّلني، ويستند 

هذا االفتراض إلى اكتشاف 
سلسلة من أحواض املياه وقنوات 

الصرف املالصقة للجدران 
اجلانبية للغرف، وُعثر أيضًا على 

قطع أثرية أخرى تعود لعصور 
مختلفة مثل اجلرار وقطع الفخار 

والقطع احلجرية املنحوتة.
ويقول راميريز: »يزف هذا 

االكتشاف رسالة أمل ألهالي 
املوصل والعراق والعالم، وُيبرز 

التاريخ العريق الذي تكتنزه 
هذه البلد، وُيتيح فرصًا جديدة 

للتعّرف على تراث العراق النفيس 
وسبر أغواره«.

وترأس معالي الدكتور حسن 
ناظم، وزير الثقافة والسياحة 

واآلثار العراقي، االجتماع 
السادس للجنة التوجيهية 

املشتركة ملشروع »إحياء روح 
املوصل« من خالل إعادة بناء 
معاملها التاريخية، املمول من 

دولة اإلمارات، والذي ُعقد يف دار 
ضيافة رئاسة الوزراء يف بغداد 

عبر اإلنترنت.
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محمد قناوي )القاهرة(

تجسد الممثلة نجالء 
بدر في مسلسل »بابلو« 
ال��م��ق��رر ع��رض��ه ضمن 
درام���ا رم��ض��ان ال��ق��ادم 
شعبية  ف��ت��اة  شخصية 
تعيش  »ت��وح��ة«،  تدعى 
م��ع أس��رت��ه��ا ف��ي ح��ارة 
وت���واج���ه ال��ع��دي��د من 
ال���م���وق���ف، ب��م��ش��ارك��ة 
س���وس���ن ب����در وح��س��ن 
ال������رداد وص����الح عبد 
عثمان،  وس��ل��وى  اهلل، 
ومحمد جمعة، ورشوان 
ت��وف��ي��ق، وم����ن ت��أل��ي��ف 
حسان دهشان، وإخراج 
م��ح��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن 

حماقي. ولفتت إلى أنها المرة الثانية التي تلعب دور فتاة شعبية، حيث 
سبق أن قدمته في مسلسل »رمضان كريم«، الذي عرض عام 2017.

وقالت: أشارك في بطولة فيلم »الملحد« مع النجوم حسين فهمي، 
وإخراج  عيسى،  إبراهيم  الكاتب  تأليف  وصابرين،  حميدة،  ومحمود 
وأصبحت  ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً  العدل،  ماندو 
حديث ال� »سوشيال ميديا« والمنصات بين الشباب، وهي عن التطرف 
الديني واإللحاد، وتجسد من خالله دور »نورا«، زوجة الفنان حسين 
وتتوالى  زوجها،  مع  الصعبة  المواقف  من  لكثير  تتعرض  التي  فهمى، 

األحداث في إطار درامي مشوق.
األول  تصويرهما،  من  انتهت  فيلمين  عرض  تنتظر  أنها  وأوضحت 
»النهاردة يوم جميل« مع باسم سمرة، وهنا شيحة، وإخراج نيفين شلبي، 
ويتحدث عن قضايا المرأة، وتقدم دور سيدة متزوجة تعاني السمنة.. 
أما الفيلم الثاني، فهو »ليلة العيد« بمشاركة العديد من الفنانين، وهو 

تأليف أحمد عبد اهلل وإخراج سامح عبد العزيز. 
وتدور أحداث فيلم »ليلة العيد« حول عدة قضايا واقعية تثار دائماً 
في مجتمعنا الحالي منها: »زواج القاصرات«، كما يتطرق للحديث عن 
مشاكل المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب«، وذلك خالل 
ليلة واحدة هي ليلة الوقفة وأول أيام العيد، وتقدم من خالله شخصية 

أم لديها طفلة تواجه مشاكل مع والدها.
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العالقة الممتدة تعزز االستقرار األسري )أرشيفية(

كيـف تكـون صديقــــًا البنـك؟

لكبيرة التونسي )التونسي(

أن يكون االبن صديقًا ألبيه، وأن يكون كتابًا مفتوحًا أمامه ويبوح له بأسراره ويلجأ إليه في 

كل األوقات، يجب أن يؤسس األب لعالقة قوية مع ابنه منذ الصغر، مبنية على االحترام 

والتقدير والشعور باألمان وتخصيص الوقت النوعي له، واإلجابة على أسئلته وإبداء الحب 

والفخر واالبتعاد عن النقد الالذع واللوم أمام األصدقاء والناس بشكل عام، وأساليب 

أخرى.. يقترحها مجموعة من االختصاصيين في مجال التربية وعلم النفس. 

األب الغائب عن البيت 
عليه أن يخصص وقتًا 

يوميًا لألبناء
 

رحاب الطريفي

 يجب أن يكون التواصل 
والحوار مع األبناء 

بلطف وهدوء
 

هبة شركس

بسبب ظروف العمل قد يضطر الكثير من 
اآلباء الغياب عن أبنائهم والعيش في بلد آخر، 
أواصر  تقوية  يمكنك  كيف  الحالة،  هذه  في 
الصداقة مع أبنائك ومساعدتهم على اكتشاف 
جوانب مختلفة من شخصياتهم وربط عالقة 
الحب  ع��ل��ى  مبنية  ت��ك��ون  بينهم  م��س��ت��دام��ة 
اختصاصي  الطريفي  رح��اب  وال��ت��ف��اه��م؟.. 
نفسي في مؤسسة زايد ألصحاب الهمم مركز 
التأسيس  أن  ترى  والتأهيل،  للرعاية  المرفأ 
األبناء، يجنب  الصغر مع  قوية منذ  لصداقة 
األسرة الوقوع في بعض المشاكل خالل فترة 
الغائب عن  األب  إن  وقالت  أبنائهم،  مراهقة 
وقتاً  يخصص  أن  عليه  العمل  بسبب  البيت 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  مستثمراً  نوعياً 
بحيث يعقد معهم جلسات مطولة ويخصص 
لهم يومياً وبشكل منتظم وقتاً للحديث معهم، 
عن  يسألهم  ذل��ك،  على  األب��ن��اء  يعتاد  حتى 
القيم  ويدعم  دراستهم،  وعن  يومهم  تفاصيل 
التأكيد  الضروري  ومن  لهم،  ويستمع  لديهم، 
على العبارات اإليجابية، مثل: أنا أحبك، أنا 
فخور بك، سأساندك مهما كانت ظروفك أو 
تجاربك، أنا أومن بقدراتك، أنت قادر، ويدعم 
أي نشاط أو موهبة يقوم بها االبن، بحيث إن 
الطفل عندما يشعر بفخر أبيه به، فإنه يقوم 
بمجهود كبير إلرضائه حتى يكون عند حسن 

ظنه، ويحاول التفوق أكاديمياً.

االهتمام
وأش����ارت ال��ط��ري��ف��ي إل���ى أن غ��ي��اب األب 
وبين  بينه  العالقة  يجعل  األحيان  بعض  في 
األب يخصص  كان  إذا  أق��وى، خاصة  األبناء 
أسئلتهم  على  وي��رد  ويحاورهم  ألبنائه  وقتاً 
بشؤونهم ويدعمهم، موضحة  ويبدي اهتماماً 
العاطفي  الفراغ  يعانون  األبناء  الكثير من  أن 
رغم تواجد آبائهم بالقرب منهم نظراً لغياب 
الحوار، حيث تكاد تكون العالقة شبه غائبة، 
مشددة على دور األب في االستقرار النفسي 
والعاطفي لألبناء، وأن بعض األطفال يعانون 
نتيجة  المشاكل  بعض  وم��ن  الحركة  ف��رط 
غياب الدور الفعلي ألحد الوالدين، الفتة إلى 
أن غياب االهتمام يؤثر على الطفل في جميع 
المراحل العمرية، فمن عمر 2 إلى 5 يتسبب 
 8 إلى   5 ومن  وعزلته،  الطفل  انسحاب  في 
سنوات ينتج عنه تأخر دراسي، ومن عمر 8 
إلى 12 عاماً يتسبب في الشعور بالدونية وأنه 
أقل من اآلخرين، موضحة أن غياب األب له 

أثر بالغ على نفسية األطفال.
وأشارت أن الصداقة الحقيقية بين األب 
المراهقة،  سن  في  وتتجلى  تظهر  واألبناء 
دون  ومن  بسالسة  المرحلة  هذه  تمر  حيث 
بينما  ق��وي��ة،  العالقة  ك��ان��ت  إذا  منغصات 

حيث  ال��ش��ب��اب،  مرحلة  ف��ي  وت��ت��ق��وى  ت��زي��د 
يصبح األب مالذاً لالبن.

خطوات مدروسة
ولتوطيد العالقة بين األب وأبنائه، اقترحت 
ال��دك��ت��ورة ه��ب��ة ش��رك��س م��س��ت��ش��ار الصحة 
الخطوات،  هذه  األسرية  والخبيرة  النفسية 
عالقة  واألبناء  اآلباء  بين  العالقة  إن  وقالت 
متعددة األبعاد، ومن المهم التركيز على دعم 
ويمكن  العالقة،  هذه  داخل  الصداقة  جانب 
تحقيق ذلك من خالل: شاركهم اللعب والمرح، 
فيه  تجتمع  أسبوعي  روت��ي��ن  على  واح���رص 
العائلة، الدخول إلى عالم األبناء ومشاركتهم 
بالسؤال  االهتمام  إظهار  ويكون  اهتماماتهم، 
بطريقة  وليس  لطيف  بشكل  أحوالهم  ع��ن 
يهتمون  بما  واالهتمام  واستنكار،  استجواب 
به، حيث إن مشاركة األبناء اهتماماتهم يوطد 
المشتركة،  الحوار  العالقة ويعزز موضوعات 
ولفتت إلى أن الترابط قبل اإلصالح، قاعدة 
تربوية هامة تعزز التواصل الفعال مع األبناء، 
ف��ع��ن��دم��ا ي��خ��ط��ئ األب���ن���اء ك��ن ح��ري��ص على 
بهدوء  معهم  والحوار  بلطف  معهم  التواصل 
وساعدهم  الخطأ  وتقبل  أخطائهم  ح��ول 
على إصالحه، وبدالً من إلقاء اللوم والعتاب 
حتى  والتفهم  التعاطف  استخدم  والتوبيخ، 
مشكالتهم  ف���ي  أب��ن��ائ��ك  م��س��ت��ش��ار  ت��ص��ب��ح 

وصديقهم الذي يلجؤون إليه.

الواعظ الحكيم
مهارات  تنمية  قسم  رئيس  مشربك،  حسن 
األسرية  التنمية  الطفل في مؤسسة  وق��درات 
قال: من الضروري أن تكون أساس العالقة بين 
األب واالبن مبنية على الثقة واالحترام والشعور 
باألمان، حتى تتم عملية التواصل بينهما بمرونة، 
وأن يبتعد األب عن تقمص دور الواعظ والحكيم 
والتوجيهات المباشرة في كل األوقات مع االبن، 
بل تكون األحاديث متنوعة بين الضحك والجد 
والمشاركة في ممارسة بعض الهوايات كالفنون 
والرياضة واالستماع للموسيقى، واالبتعاد عن 
النقد الالذع والمستمر وخاصة أمام اآلخرين. 

العالقات الناجحة 
أساس االستقرار 

النفسي 
عن أهمية العالقة اجليدة بني 

األب واألبناء وأثرها االجتماعي 
والنفسي وكيفية بناء أساسها، 

قالت حصة الزعابي مديرة 
إدارة مساندة األسرة يف مؤسسة 

التنمية األسرية: إن صداقة 
األب ألبنائه لها تأثير بالغ يف 

متكينهم من احلياة والسعي 
بهم نحو التطور والنضج، 

وشعورهم باالستقرار النفسي 
واالجتماعي واملهني، حيث إنهم 

يظهرون قدرة أكثر على التكيف 
واالعتماد على النفس، يتميزون 

بالتحصيل اجليد والقدرة 
على إقامة عالقات ناجحة 

مستدامة.

 نصائح 
وقدمت حصة الزعابي 
بعض النصائح لتقوية 

العالقة مع األبناء:
. االستماع الفعال ألبنائك من 
دون التسرع يف عرض حلول أو 
فرض نصيحة يشجعهم على 

احلديث معك كصديق.
. شاركهم أفراحهم وأحزانهم 

وحلظات السعادة، وادعمهم يف 
أوقات إحباطاتهم وأحزانهم.
. شاركهم الذكريات وحتدث 
معهم عن ذكريات طفولتك، 

فهذا يشعرهم بقربك 
وصداقتك.

. تسامحك مع األخطاء واللجوء 
إلى أساليب التوجيه اإليجابي 

مع أبنائك يعزز كسب ثقتهم 
والتمتع بصداقتهم.

ردد عبارات 
»أنا أحبك.. 

أنا فخور بك.. 
سأساندك مهما 
كانت ظروفك 

أو تجاربك«

سعيد ياسين )القاهرة(

سليمان  جمال  الفنان  يواصل 
العربية  ال���درام���ا  ف��ي  ح��ض��وره 
وذلك من  العام،  الرمضانية هذا 
اللبناني الجديد  خالل المسلسل 
بطولته  ي��ش��ارك��ه  ال����ذي  »ظ����ل« 
حنا  وكندة  عمايري،  عبدالمنعم 
لمحمود  درام���ي���ة  م��ع��ال��ج��ة  ع��ن 

إدريس، وحوار زهير المال.
إنه  »االتحاد«:  ل�  وقال سليمان 
شخصية  المسلسل  ف��ي  يجسد 
أدواره  كل  عن  ومختلفة  جديدة 
مصمم  شخصية  وهي  السابقة، 
أزياء يواجه العديد من الصعوبات 
من  حائاًل  تقف  التي  والمشاكل 
دون تميزه في مجال عمله، ولكنه 
من  يتمكن  واإلرادة  اإلص��رار  مع 
تجاوز مشاكله ويصبح واحداً من 

المشاهير في عالم األزياء.
للقيام  اس��ت��ع��داده  ع��ن  وكشف 
ببطولة أكثر من مسلسل تلفزيوني 
خالل الفترة القادمة، منها »فوق 
الحناوي،  محمد  تأليف  من   »18
ويناقش  خ���ان،  ن��ادي��ن  وإخ����راج 

األزمات والمشاكل التي يقع فيها 
أعمارهم  تتخطى  الذين  الشباب 
فيه  ويجسد  ع��ام��اً،   18 ال���  س��ن 
ومسلسل  أعمال،  رجل  شخصية 
يتناول قصة حياة آخر ملوك ليبيا 
على  وي��رك��ز  السنوسي،  إدري���س 
كفاح الشعب الليبي ضد االحتالل 
الثانية،  العالمية  الحرب  خ��الل 
اجتماعي  مسلسل  ج��ان��ب  إل���ى 
إح��دى  على  عرضه  المقرر  م��ن 
ويصور  اإللكترونية،  المنصات 

عقب شهر رمضان المقبل.
يتلقى  زال  ال  أن��ه  إل��ى  وأش���ار 
في  دوره  ح��ول  طيبة  فعل  ردود 
في  ع��رض  ال��ذي  »الكاهن«  فيلم 
ب��داي��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي، وش��ارك��ه 
ب��ط��ول��ت��ه ح��س��ي��ن ف��ه��م��ي، وإي���اد 
نصار، ودرة، وفتحي عبدالوهاب، 
وإخ���راج  ن��اي��ر،  محمد  وت��أل��ي��ف 
إطار  وتناول في  لبن،  أبو  عثمان 
شخصية  والتشويق  ال��رع��ب  م��ن 
اضطرابات  م��ن  تعاني  صحفية 
جريمة  تقع  ثم  النفسية،  زوجها 
قتل غامضة، وجسد في األحداث 
شخصية صاحب محطة فضائية.

جمال سليمان.. 

»مصمم أزياء« يف رمضان

جمال سليمان مغ أسرة فيلم »الكاهن« )من المصدر(

»فوق 18« يناقش أزمات  الشباب ومشاكلهم 

نجالء بدر فتاة شعبية مع »بابلو«

مهـــــاراتك.. تحسن مزاجـــــك

أبوظبي )االتحاد(

وج�����دت دراس������ة ح��دي��ث��ة أن 
األشخاص الذين يعانون من حالة 
مزاجية حزينة يتحسنون بسرعة 
أكبر عندما يستخدمون مهارة أو 
موهبة يتميزون فيها، وأن أفضل 
هي  ال���م���زاج  لتحسين  ط��ري��ق��ة 

التركيز على تقوية المهارات.
المؤلف  مورفي  صامويل  وقال 
الرئيس للدراسة وطالب الدكتوراه 
والي��ة  بجامعة  النفس  علم  ف��ي 
المشاركين  اعتقاد  إن  أوه��اي��و: 
في الدراسة بأنهم يعملون بنقاط 

قوتهم ساعد على تعزيز مزاجهم 
بشكل كبير، ال سيما بعد إخبارهم 
بشكل عشوائي أنهم متميزون في 

مهارات معينة.
 Sci Tech« م��وق��ع  وأش�����ار 
المعالجين  أن  إل���ى   ،»Daily
النفسيين حاولوا التركيز لسنوات 
عديدة على على نقاط القوة لدى 
للمساعدة  واستخدامها  العمالء 
مثل  مشاكلهم  م��ع  التعامل  ف��ي 
االكتئاب والقلق، حيث وجدوا أن 
إخبارهم بأنهم يتميزون في مهارة 
فعالية  م��ن  ي��زي��د  م��ا  موهبة  أو 

عالجهم.
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إحدى مطبوعات

الناجون بالنية

في  يعيش  وتجعله  اإلنسان،  تغشى  أن  يمكن  العالية  الشفافية  من  درجة  أي 
غاللة أرق من قطمير النواة، تجده يمشي تحف به أجنحة مالئكة حارسين أو 
لعبد من عبيد اهللا على وجه األرض، تجده  السماء  ظالل من سحب ترسلها 
دوماً بسيطاً أو «على وجهه» أو «على نياته» أو «في سبحانيته» كما نقول في 
عاميتنا، تسّيره النية، وبياض القلب، ونقاء السريرة، شخص هو محروس أبداً 
ودائماً بالنيات، وكأنها شآبيب رحمة تتنزل حوله أو دعوات صادقة خارجة من 
قلوب مؤمنة تقوده من دون أن يتعثر، وإن تعثر تالقفته أيٍد من خيوط النور، 
لتقيله من عثرته، هو شخص طاهر أو «نّية» كما يقول الجزائريون أو «درويش»، 
حتى إن  بعض الشريرين ينعتونه بالهبل والخبل والجنون أو البهلول، لكنه هو 
غير ذلك، ويمكن أن يثبت لهم عكس ذاك، لكن تخجله نيته، فال يرى فيهم إال 

الخير ولو كان النزر القليل.
هذه  في  لهم  المشابهين  أو  بالنية  الناجين  مسيرة  يلخص  من  أفضل  ولعل 
إنتاج عام  الفيلم من  Forrest Gump»  هذا  «فورست غامب  فيلم  بطل  الدنيا، 
1994، وهو مقتبس من رواية باالسم نفسه صدرت عام 1986 للكاتب «ونستون 
جروم»، ومن إخراج «روبرت زيميكس» ومن بطولة الممثل الرائع «توم هانكس»، 
في  يمتد  طويل  طابور  في  وبقيت  الفيلم،  هذا  عرض  حين  فرنسا  في  كنت 
الفيلم  مقدمة  رأيت  إن  وما  أيام،  بعد  بتذكرة  أحظى  لكي  الشانزليزيه،  شارع 
عليها  وتظهر  ثانية،  لتطير  تحّل  أن  وتكاد  تطير  التي  الطائرة  الريشة  وتلك 
أسماء المشتغلين في الفيلم، ساعتها قلت مراهناً: إنه فيلم األوسكار القادم، 
حصد  فقد  بالرهان،  فوزي  من  وتيقنت  الفيلم،  مشاهدة  بعد  ذلك  لي  وتأكد 
بعدها ست جوائز أوسكار؛ للمخرج والممثل والسيناريو والمونتاج والمؤثرات 

البصرية وأفضل فيلم.
يتصنعون،  ال  هم  بالنية،  الناجون  أنهم  الناس  يــدرك  التي  الشخصيات 
هم  األذى،  عنهم  تمنع  إرادة  وثمة  تصنعهم،  المواقف  المواقف،  يفتعلون  وال 
ال  هم  ومسكنهم،  مقرهم  األرض  كانت  ولو  السماوات،  ملكوت  في  السابحون 
أحالمهم  ولهم  عجيب،  حدس  ولديهم  لعالمنا،  التجلي  لحظات  في  ينتمون 
الصادقة كفلق الصبح، والكثير منهم يتنبؤون، وكأن الغيب والحجاب مكشوف 
منهم  يخافون  أحياناً  إنه  حتى  حولهم،  الذين  الناس  يبهرون  ما  كثيراً  عنهم، 
المكان،  في  وتسيد  المبروك،  صفة  عليه  أطلق  بعضهم  لذا  بهم،  يتبركون  أو 
التي كانت  النيات  الذين أفسدوا كل  المريدون والحّجاب والمنتفعون  له  وكان 
بمكرهم  فيه  الذي  والصفاء  الخير  وأفسدوا  بل  وتقيه من شرورهم،  تحرسه، 

الشيطانية. ووساوسهم 
يتناقصون  يجعلهم  والمادي  القاسي  عالمنا  لكن  كثر،  هم  بالنية  الناجون 
وال يتناسخون، ألن موطنهم الحقيقي في السماء، ال على األرض حيث يسكن 

يقّدرون  ال  والذين  زوايــاهــا،  من  كثير  في  وأعــوانــه  الشيطان 
تحيط  الــتــي  الشفافة  الــغــاللــة  تلك  وال  الــصــافــيــة،  الــنــفــوس 

بالناجين بالنية كقطمير النواة!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

وكالة  مع  بعقد  مارتن»  «لوكهيد  شركة  في  الفضائية  الصناعات  وحدة  فازت 
الفضاء األميركية «ناسا» لصنع صاروخ مخصص لنقل أولى العينات التي جمعها 
الروبوت «برسيفرنس» من المريخ إلى األرض، وسيكون هذا «الصاروخ الصغير 

والخفيف» - وفق «ناسا» - األول الذي ينطلق من كوكب إلى آخر.
ويجمع «برسيفرنس» الذي وصل المريخ قبل عام، عينات صخرية من مواضع 
الكوكب  على  قديمة  حياة  آثار  تستهدف رصد  مهمة  في  العلماء،  اهتمام  تثير 

األحمر.
ويتعين تحليل هذه العينات في مختبرات على األرض أكثر تطوراً من كل ما 

يمكن إرساله إلى المريخ.
واشنطن(أ ف ب) 

«لوكهيد مارتن» تصنع أول صاروخ ينقل عينات من المريخ

ممثلة بوليوود ديبيكا 
بادوكون خالل حفل في 
مدينة مومباي الهندية 

للترويج لفيلمها الجديد 
«جيهرايان»، يتناول العمل 

مجموعة من المشاعر 
اإلنسانية المعقدة، 
وشارك في بطولته 

سيدانت شاتورفيدي 
وأنانيا بانداي.

(أ ف ب)

ديبيكا في 
«جيهرايان»

روت الــســيــدة وســيــمــة خــرشــيــش، والــدة 
تفاصيل  ــان،  ري الــراحــل  المغربي  الطفل 
آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه في البئر، 
والحوار الذي دار بينهما.. وقالت: اقترب 
مني وأخبرني بأنه جائع ويريد أن يتناول 

الطعام معنا، وفعًال أكلنا معاً.
وأضافت: خرج بعد ذلك لشراء الحلوى 
تلك  وكانت  وأخــيــه،  أخته  مع  واقتسمها 

آخر مرة رأيته فيها، حيث اكتشفت بعدها 
وفي  عنه..  البحث  رحلة  ــدأت  وب غيابه، 
المغربي  الطفل  والــد  كشف  سابق،  وقت 
البئر،  داخــل  ابنه  قالها  كلمات  آخــر  عن 
أثــنــاء مــحــاوالت إنــقــاذه، قــائــًال: إن ريــان 
قاله بصوت ضعيف:  ما  وآخر  يبكي،  كان 

«طلعوني طلعوني».
(االتحاد الرقمي)

اقتســــم الحلــــوى مع إخــــوته واختفــــى
والدة ريان تروي تفاصيل اللقاء األخير

تقرر أن تغادر لوحة جدارية رسمها فنان الشارع الشهير عالمياً 
بانكسي موطنها في ويلز، إلى مكان آمن، بعد محاوالت من 
«متعصبين» لتخريب هذا العمل الفني، وفقاً لما قاله مالك 
اللوحة.. وكانت لوحة «سيزونز جريتنجس»، التي تعد بمثابة 
على  ظهرت  قد  المجتمعات،  على  التلوث  تأثير  عن  رسالة 
الجدار الخارجي لمرآب خاص لعمال الصلب في منطقة تايباخ 

بمدينة بورت تالبوت يوم 19 ديسمبر 2018.
واشترى الجدارية تاجر القطع الفنية جون براندلر، الذي 
وافق على إبقاء اللوحة في المدينة، بجنوب ويلز لمدة ثالثة 
أعوام، ودفعت حكومة ويلز تكلفة نقلها إلى متجر غير مأهول 

في منطقة تير أورساف حتى يمكن للجمهور مشاهدتها.
لندن (د ب أ)

بعد محاوالت لتخريبها

نقل جدارية «بانكسي» مــن ويلـــــــــــــــــــــــز 

ــة «بــيــتــلــز»  ــرق ــف ــــارات ل ــــذك حــقــقــت ت
البريطانية على شكل «رموز غير قابلة 
دوالر  ألف   158 من  أكثر  لالستبدال»، 
في مزاد نّظمه العازف والمغني جوليان 
أوكشنز»  «جوليانز  دار  بحسب  لينون 

للمزادات.
بخط  مكتوبة  «مالحظات»  وحققت 
اليد ألغنية «هاي جود» 76800 دوالر.. 
التي  وألف بول ماكارتني هذه األغنية، 
جول»،  «هاي  البداية  في  معنونة  كانت 
عام 1968 لمواساة جوليان لينون الذي 
انفصال  بعد  صعبة  بأوقات  يمّر  كــان 

والده جون عن والدته سينتيا.
 «NFT» بنسخة  المالحظات  وتظهر 

تُكتَب  إذ  متحركة،  رســـوم  شكل  على 
الكلمات تدريجياً على الصفحة يرافقها 
تعليق بصوت جوليان لينون وهو يشرحها 

في سياقها التاريخي والعاطفي.
بيفرلي هيلز (أ ف ب) 

158 ألف دوالر لتذكارات فرقة «بيتلز»

أبوظبي
سحــــــر الطبيعة 
وروعة العمران

في أبوظبي يعانق سحر 
الطبيعة روعة العمران 
في تناغم دقيق، يرسم 

صورة بهية لمدينة 
عصرية، تتيح للساكن 

والزائر خيارات ترفيهية 
متعددة، وتجارب 

استثنائية متنوعة، 
تناسب مختلف األعمار 

واألذواق.

تصوير: مشعل الفالسي
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