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11 مـــــن أصـــــــــــــــل 20 

طائــــرة إماراتيـــــة تحمـــــل 30 طنًا  
من المساعدات إلى أفغانستان

 أبوظبي (وام)

السمو  صاحب  برئاسة  ــــوزراء،  ال مجلس  اعتمد 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا» الالئحة 
التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول 
وإقامة األجانب، الهادف إلى تعزيز مكانة اإلمارات 
وجهة مثالية للعيش والعمل واالستثمار، ودعم مسيرة 
واستبقاء  عبر جذب  المستدام،  االقتصادي  النمو 
المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة. 

وتوفر الالئحة التنفيذية المعلومات الوافية عن 
أنواع وشروط تأشيرات الدخول واإلقامة، واألحكام 

وتعكس  بالدولة،  األجنبي  وإقامة  لدخول  العامة 
التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة 
مــن تــأشــيــرات الــدخــول واإلقــامــة، بهدف تيسير 
اإلجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته 

وتعزيز شعور االستقرار واألمان المجتمعي. 
وتــضــمــنــت الـــمـــزايـــا مــنــح اإلقـــامـــة الــذهــبــيــة 
المهنية  الــخــبــرات  أصــحــاب  مــن  للمتخصصين 
أساس  على  للنوابغ  وتمنح  التعليمية،  والمؤهالت 
الموهبة فقط، وال تتطلب عقد عمل، وميزات جديدة 
لتيسير اإلقامة الذهبية للمستثمر العقاري، كما إن 
الموافقة على فكرة مشروع ريــادي كاٍف للحصول 

على اإلقامة الذهبية. (طالع ص 05-04)

أبوظبي (وام)

تــلــقــى صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
أبوظبي  عهد  ولــي  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
مــن صــاحــب الجاللة  هــاتــفــيــاً  ــصــاالً  ات
الملك عبداهللا الثاني بن الحسين عاهل 
الشقيقة.  الهاشمية  األردنــيــة  المملكة 
ــعــالقــات األخــويــة  وتـــنـــاول االتـــصـــال ال
وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في مختلف 
المجاالت، بما يعود بالخير والنماء على 
إضافة  الشقيقين،  وشعبيهما  البلدين 
وعــدٍد  المنطقة  فــي  المستجدات  إلــى 
محل  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من 

االهتمام المشترك. 
(طالع ص 08)

أكدا دعم العالقات األخوية وتوسيع آفاقهابرئاسة محمد بن راشد 

 رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة األميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز

مجلــس الوزراء يعتمد الالئحـة التنفيذيـة 
لقـــانـون دخــــول وإقامـــة األجـــانب 

محمد بن زايد وعبدهللا الثاني 
يبحثـــان القضايـــا إقليميـــًا ودوليـــًا

أنواع جديدة لإلقامات وتأشيرات الدخول 
وفئات اإلقامة الذهبية

 منظومة مستحدثة لتأشيرات الدخول 
واإلقامات بمزايا غير مسبوقة

 منظومة مستحدثة لتأشيرات الدخول 
واإلقامات بمزايا غير مسبوقة

«األغذية العالمي» شريك استراتيجي 

«المليار وجبة».. 
القضاء على الجوع عالميـــــــًا

أبوظبي (وام)

أدانت دولة اإلمارات بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من 
إحراق نسخ من القرآن الكريم. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في 
بيان لها رفض دولة اإلمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة 
األمن واالستقرار، والتي تتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية واألخالقية. 
وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف، ووجوب 
لألديان  بــاإلســاءة  الكراهية  ــارة  إث عن  واالبتعاد  الدينية،  الرموز  احترام 

والمقدسات، وضرورة نشر قيم التسامح والتعايش. (طالع ص 22)

عبدالرحيم حسين، وكاالت (رام الله، 

القدس)

ــي، أمــس،  ــل ــي جـــدد الــجــيــش اإلســرائ
المبارك  األقصى  المسجد  اقتحامه 
عيد  في  المستوطنين  اقتحام  لتأمين 
«الفصح اليهودي»، فيما يعقد مجلس 
اليوم  مغلقة،  جلسة  الــدولــي  األمــن 
الثالثاء، لبحث التوترات في القدس.
ــشــؤون  وال األوقــــاف  وزارة  ــت  ــال وق
إن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية،  الدينية 
بأعداد  اقتحم  اإلسرائيلي  «الجيش 
محاولة  في  األقصى  المسجد  كبيرة 
تهيئة  بــاحــاتــه  مــن  المصلين  إلخـــراج 

ــرض  القــتــحــامــات الــمــســتــوطــنــيــن، وف
القبلي، واعتدى  على المصلى  حصاراً 
الصخرة،  قبة  في محيط  النساء  على 

واعتقل أحد المعتكفين».
وعلى الصعيد ذاته، أغلقت السلطات 
في  اإلبــراهــيــمــي  الــحــرم  اإلسرائيلية 
من  بـــدءاً  يومين  لمدة  الخليل  مدينة 
فجر أمس، وحتى مساء اليوم الثالثاء. 
وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية، 
إن شابين فلسطينيين أُصيبا برصاص 
إسرائيلي بالتزامن مع عملية اعتقاالت 
مختلفة  مــدن  في  شخصاً   15 شملت 

بالضفة الغربية.
(طالع ص 21)

 أبوظبي (االتحاد)
 

النووية  للطاقة  اإلمــارات  مؤسسة  احتفت 
بمرور عام على بدء التشغيل التجاري ألولى 
النووية السلمية في  محطات براكة للطاقة 
بدء  ومنذ  أبوظبي.  بإمارة  الظفرة  منطقة 
 ،2021 أبريل  في  تجاري  بشكل  تشغيلها 
من  أكثر  براكة  في  األولى  المحطة  أنتجت 
10.5 تيراواط/ساعة من الكهرباء الصديقة 
أنحاء  جميع  في  والشركات  للمنازل  للبيئة 
وتمكين  المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
التمويالت  على  الــحــصــول  مــن  الــشــركــات 
المخصصة للسياسات البيئية واالجتماعية 
الطاقة  والــحــوكــمــة، مــن خـــالل شــهــادات 

الصديقة للبيئة.
 كما تمكنت المحطة األولى من الحد من 
أكثر من خمسة ماليين طن من االنبعاثات 
من  أكثر  إزالـــة  يــعــادل  مــا  وهــو  الكربونية، 
عام  في  الدولة  طرقات  من  سيارة  مليون 
براكة  محطات  جعل  الـــذي  األمـــر  كــامــل، 
الكربونية  البصمة  خفض  في  مسهم  أكبر 
مساهمتها  على  عــالوة  العربي،  العالم  في 
المحورية في تحقيق الحياد المناخي بحلول 

عام 2050.  (طالع ص 16)

اإلمـــارات تدين إحـــراق متطـــرفـــني 

يف السويد نسخًا من القرآن الكريم

الجيش اإلسرائيلي يقتحم «األقصى» 

ويغلــق الحــــرم اإلبراهيمـــي

منتدون يناقشون تطوير منظومة العمل اإلعالمي 

الرؤســـــاء التنفيــــــذيون 
في اإلمارات األفضـل بالشــرق األوسـط

أولى محطات «براكة» تنتج 10.5 تيراواط 

مــــن الكهربـــاء الصديقـــة للبيئــــة 

مجلس األمن يبحث التوترات في القدس 

أسهمت بالحد من 5 ماليين طن من االنبعاثات 

72.3 % مساهمة القطاع غير النفطي
16في الناتج اإلجمـــــالي للدولـــــة 2021

07-06

03

02

08

19

زوار للجزيرة يتنقلون بواسطة الحافالت المائية  (تصوير: وليد أبو حمزة)

رشا طبيلة (أبوظبي) 

حافالت مائية صفراء تطفو على مياه جزيرة ياس، لتكون خيارًا 
جديدًا وغير تقليدي للتنقل في الجزيرة، فتنقل الزوار من وإلى 

ياس مارينا والواجهة البحرية في ياس باي، من خالل محطتين في 
منطقتي البندر والمنيرة على شاطئ الراحة.  وتم إطالق خدمة 

التنقل المائي الجديدة كبرنامج تجريبي يستمر حتى 18 مايو 
المقبل لتوفير خيارات نقل متنوعة، ما يضمن تقديم تجربة 

مميزة للمقيمين والزوار، ويأتي البرنامج كجزٍء من خطط ياس 
باي لتوفير خيارات تنقل متنوعة في الجزيرة، بما يضمن تقديم 

تجربة مميزة للمقيمين والزوار.
 (طالع ص 17)

من وإلى ياس مارينا والواجهة البحرية في ياس باي

حافالت مائية  تنقل الزوار في جزيرة ياس

تزويد المحطة 
األولى بحزم 

جديدة من الوقود 
النووي
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حـــــــوار

ريما المهيري
رئيسة مجلس إدارة شركة «تمكين» تؤكد 

أن الروبوتات وإنترنت األشياء تسهم في 
مواجهة تحديات األمن الغذائي.

 «شروق عوض»

مركبات األجرة
مركز النقل المتكامل يرصد 21 ألف مخالفة 

على مركبات األجرة، و2756 حالة «تهريب 
ركاب» في أبوظبي. «هالة الخياط»

مستشفيات الظفرة
 إدارة مستشفيات الظفرة تقدم خدمات متميزة 

لمرضى السكري، وتستقبل 22 ألف مراجع 
لعيادات الباطنية. «إيهاب الرفاعي»

دينا محمود، االتحاد، وكاالت (عون، صنعاء، لندن)

مواجهة  في  جديدة  مرحلة  اليمني  الرئاسي  المجلس  دشن 
التي  االستعدادات  تواصل  مع  اإلرهابية،  الحوثي  ميليشيات 
تشهدها عدن الستضافة جلسة البرلمان اليمني ألداء مجلس 
واألمم  اليمن  أكد  فيما  الدستورية،  اليمين  الرئاسي  القيادة 
إلى حل  التوصل  الهدنة من أجل  البناء على  المتحدة أهمية 
سياسي للنزاع من خالل التفاوض.   وناقش المبعوث األممي 
إلى اليمن هانس جروندبرج مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني الدكتور رشاد العليمي في الرياض، تنفيذ اتفاق الهدنة، 
من  للنزاع  سياسي  حل  إلى  التوصل  أجل  من  عليها  والبناء 

خالل التفاوض. (طالع ص 20)

«الرئاسي اليمني» 
يدشـــن مرحلـــة جديــدة 

يف مواجهة «الحوثي»

التطرف مرفوض أياً كانت دوافعه ومبرراته. واستهداف األديان 
والمقدسات، باسم حرية الرأي والتعبير، أبشع أنواع التطرف على 

اإلطالق، لما يحمله من تعصب وكراهية وإثارة للعنف. 
اإلمارات في إدانتها قيام بعض المتطرفين في السويد بإحراق 
نسخ من القرآن الكريم، تؤكد رفضها الدائم لهذه الممارسات، 
الدينية،  الــرمــوز  احــتــرام  وجــوب  إلــى  الدائمة  دعوتها  وتجدد 

واالبتعاد عن إثارة الكراهية باإلساءة لألديان والمقدسات. 
ما يحدث في السويد، من موجة كراهية وتعصب ضد الدين 
دولياً  توافقاً  ويتطلب  التعايش،  مبادئ  يهدد  خطر  اإلسالمي، 
ضرورياً لوقف مثل هذه األعمال المرفوضة، والعمل على نشر 
قيم التسامح والتعايش والحوار، ونبذ التطرف واإلساءة لألديان.

وتعايش سلمي  نهج ومسار  يميزها  الــذي  التسامح  إمــارات 
لمجتمع متجانس بين العديد من الثقافات والديانات بكل أمن 
واستقرار، تؤكد مجدداً رفض جميع الممارسات التي تستهدف 
زعزعة األمن واالستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية 

واألخالقية. 
والمجتمع الدولي مطالب بسن تشريعات تحل جذرياً الجدلية 
القائمة بين حرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، رفضاً 
للمساس بالثوابت والُمعتقدات الدينية أيَّاً كانت، وحماية وإرساء 

لمبادئ األمن والسلم الدوليين.
للهجرة واإلســالم، بقيادة  المناهضة  حركة «سترام كــورس» 
راسموس بالودان، ليست الشعب السويدي، بل هي جماعة يمينية 
متطرفة صغيرة ال تجسد شيئاً من مبادئ هذا الشعب، وما يمثله 
من قيم احترام للجميع. وال بد للمسلمين في السويد من معالجة 
األمور بحكمة، وإفشال رهانات المتطرفين على تغذية الكراهية 

والعنصرية.

أحمد بن محمد بن راشد والحضور يستمعون ألنور قرقاش خالل المنتدى (وام)

دبي (االتحاد)

الشيخ  السمو  صــاحــب  بــرعــايــة 
نائب  محمد بن راشد آل مكتوم، 
مجلس  رئــيــس  ـــة  ـــدول ال رئــيــس 
الــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعـــاه اهللا، 
بن  أحمد  الشيخ  سمو  وبحضور 
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس 
ـــإلعـــالم، نــاقــش  مــجــلــس دبــــي ل
جملة  اإلمــاراتــي  اإلعــالم  منتدى 
التي  المهمة  الــمــوضــوعــات  مــن 
متطلبات  تحليل  عــلــى  انــصــبــت 
اإلعالمي  العمل  منظومة  تطوير 
خالل المرحلة المقبلة، بما يواكب 
المحيطة،   الــمــتــغــيــرات  ســرعــة 
ـــة الـــدولـــة  ـــدف نــقــل رســـال ـــه وب

ــم.   وخـــالل الجلسة  ــال ــع ال إلــى 
من  السابعة  للنسخة  االفتتاحية 
الدكتور  معالي  تحدث  المنتدى، 
أنور بن محمد قرقاش، المستشار 
السمو  لــصــاحــب  الــدبــلــومــاســي 
رئــيــس الـــدولـــة، أمـــام جــمــع من 
اإلعالمية،  المؤسسات  قــيــادات 
المحلية  الصحف  تحرير  ورؤساء 
واإلذاعية،  التلفزيونية  والقنوات 
والُكّتاب  األكاديميين  من  ولفيف 
ـــــرأي،  ــن وصــــّنــــاع ال ــري ــك ــف ــم وال
والــمــؤثــريــن اإلعــالمــيــيــن، حــول 
اإلعـــالم  مــن  الــمــتــوقــعــة  األدوار 
ضوء  في  المقبلة  المرحلة  خالل 
التطورات الراهنة على الساحتين 

والدولية. اإلقليمية 

بهدف  نقل رسالة الدولة إلى العالم 



02www.alittihad.ae

الثالثاء 18 رمضان 1443هـ الموافق 19 أبريل 2022م

اإلمارات

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام
يعزون خادم الحرمين في وفــاة األميـرة لولوة بنت فهد بن عبدالعـزيــز

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية 

إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية 

السعودية الشقيقة، عّبر فيها عن خالص تعازيه 

وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو 

الملكي األميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل 

سعود.

 كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية 

مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 

الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد 

النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان، 

وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 

عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة، وصاحب 

السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو 

المجلس األعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 

األعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة 

في وفاة صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة بنت 

فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن 

سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم 

الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن 

سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو 

الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، 

نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد 

النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر 

بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو 

الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي 

عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن 

راشد المعال ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ 

محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد 

رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم 

الحرمين الشريفين.

مشاركون في المختبر )من المصدر(

»مختبر الدبلوماسية« 
ينظم سلسلة حوارات 

يف شهر رمضان 

دبي )االتحاد(

المساحة  الدبلوماسية«  »مختبر  أعلن 
أكاديمية  من  المقدمة  الفريدة  المجتمعية 
أنور قرقاش الدبلوماسية، ومبادرة الشيخة 
إطالق  عن  زاي���د،  بن  محمد  بنت  فاطمة 
سلسلة »حوارات مختبر الدبلوماسية«، وهي 
تستضيف  الحوارية  الجلسات  من  سلسلة 
المسؤولين،  وكبار  ال���وزراء  من  مجموعًة 
وذلك في مقر ›مختبر الدبلوماسية‹ الواقع 
بمجمع أبراج اإلمارات في دبي، خالل شهر 

رمضان الفضيل.
ويشارك في النسخة األولى من الفعالية 
الذين  البارزين،  المتحدثين  من  مجموعة 
يستعرضون تجاربهم في ميدان الدبلوماسية. 
حول  تتمحور  التي  الحوار  جلسات  وتوفر 
التعرف على  للجمهور فرصة  الدبلوماسية 
والعامة،  الثقافية  الدبلوماسية  مفهومي 
الحالية،  العالمية  ال��ش��ؤون  إل��ى  باإلضافة 
فيها  ي��ت��ن��اول  مفتوحة  بيئة  ضمن  وذل���ك 
العالمية  القضايا  معالجة  آلية  المتحدثون 

الحالية من خالل العمل الدبلوماسي.



وك��ش��ف��ت دراس������ات ح��دي��ث��ة عن 
تحدي الجوع وهدر الطعام أن هناك 
9 ماليين إنسان يموتون جوعاً حول 
ال��ع��ال��م س��ن��وي��اً، بحسب إح��ص��اءات 
برنامج األغذية العالمي التابع لألمم 
يتم  نفسه،  ال��وق��ت  وف��ي  المتحدة. 
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  بحسب 
إه��دار طعام  »الفاو«  المتحدة  لألمم 
تقدر قيمته بأكثر من تريليون دوالر، 
أي ما يكفي إلطعام ملياري شخص، 
أكثر من ضعف عدد األشخاص  أي 
التغذية  ونقص  الجوع  يعانون  الذين 
في كل أنحاء العالم، وهو ما يؤكد أن 
هناك حاجة متزايدة لجهود القضاء 
على الجوع بالتزامن مع مبادرات وقف 
هدر الطعام ليصل إلى الفئات األكثر 
إلى  وأش��ارت اإلحصائيات  احتياجاً. 
أن العالم يهدر نحو ثلث ما ينتجه من 
 %33 نحو  إن  حيث  سنوياً،  الطعام 
من مجموع المواد الغذائية التي يتم 
إنتاجها كل عام يتم تبديدها أو تلفها 
سكان  م��ن   %8.9 استهالكها  قبل 

العالم يعانون الجوع.
 وفيما تؤكد الدراسات أن الجوع هو 
تحدٍّ عالمي سائد ت��زداد وطأته عام 
بعد ع��ام، أف��اد تقرير مفصل صادر 
أكثر  هناك  أن  المتحدة  األم��م  ع��ن 
الجوع  عانوا  إنسان  مليون   690 من 
 %8.9 نحو  أي   ،2019 ع��ام  خ��الل 
تبلغ  العالم، بزيادة سنوية  من سكان 
10 م��الي��ي��ن ش��خ��ص، وح���وال���ي 60 
مليوناً في خمس سنوات، وذلك حتى 
تشير  واليوم  »ك��ورون��ا«.  جائحة  قبل 
متخصصة  دولية  مؤسسات  تقارير 
إل��ى أن أع��داد  ف��ي العمل اإلغ��اث��ي 
»الجوع  أو  المجاعات  يعانون  الذين 
م���رات خالل   6 تضاعف  ال��ك��ارث��ي« 
وحتى   2019 ع��ام  نهاية  م��ن  الفترة 
»كوفيد  جائحة  بسبب   2021 يونيو 
على  العميقة  وت��داع��ي��ات��ه��ا   »19  -
األوضاع االقتصادية واالجتماعية في 

المجتمعات الهشة واألقل دخاًل. 
 وذك����ر ت��ق��ري��ر م��ش��ت��رك ب��ع��ن��وان 
»تقديرات سوء تغذية األطفال«، صادر 
المتحدة  األم��م  بين منظمة  بالتعاون 
ومنظمة  »ال��ي��ون��س��ي��ف«،  للطفولة 
الصحة العالمية، والبنك الدولي، أن 
191 مليون طفل دون سن الخامسة 
تأثروا بإعاقات في النمو أو الهزال في 
عام 2019 وحده بسبب الجوع وسوء 

التغذية. 
بعنوان  آخ��ر  مشترك  تقرير  وك��ان   

في  والتغذية  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن  »ح��ال��ة 
العالم 2020« صدر عن كٍل من منظمة 
المتحدة  ل��ألم��م  وال���زراع���ة  األغ��ذي��ة 
»ال��ف��او«، وال��ص��ن��دوق ال��دول��ي للتنمية 
العالمي،  األغذية  وبرنامج  الزراعية، 
وصندوق  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
األمم المتحدة للطفولة، وحّذر من أنه 
وضعها  على  المعدالت  بقاء  حال  في 
الحالي، فإن العدد التقديري لألشخاص 
المتضررين من الجوع بحلول عام 2030 
سيصل إلى 840 مليون إنسان يمثلون 

9.8% من سكان العالم. 
والزراعة  األغذية  منظمة  وتشير   
تقريرها  ف��ي  ال��ف��او  المتحدة  لألمم 
ال��دول��ي ال��س��ن��وي ال��خ��اص ب��أزم��ات 
العشرة  ال��ب��ل��دان  قائمة  أن  ال��ج��وع، 
التي لديها أكبر عدد من األشخاص 
في مرحلة انعدام األمن الغذائي في 
جمهورية  بالترتيب:  هي   2021 عام 
وأفغانستان،  الديمقراطية،  الكونغو 
وسوريا،  وإثيوبيا،  ونيجيريا،  واليمن، 
وال�����س�����ودان، وج���ن���وب ال����س����ودان، 
ومجموعة دول الساحل »تضم بوركينا 
وال��ن��ي��ج��ر«، وهاييتي.  وم��ال��ي  ف��اس��و 
وبالنسبة إلى منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، تشير تقديرات لألمم 
المتحدة أن هناك ما يقارب 55 مليون 
إنسان يعانون سوء التغذية، أي بنسبة 

12% من سكان المنطقة. 
الطعام  أن هدر  الدراسة  وأك��دت   
الصعيدين  على  كبيراً  تحدياً  يُعد 
تؤكده  ما  وه��و  واإلقليمي،  العالمي 
لألمم  وال���زراع���ة  األغ��ذي��ة  منظمة 
المتحدة »الفاو« الفتًة إلى أن الطعام 
الُمهدر كل عام قيمته تريليون دوالر، 
الهدر سيؤدي  ه��ذا  وق��ف  أن  مؤكدة 
إلى الحفاظ على ما يكفي من الغذاء 

إلطعام ملياري شخص.
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أول الغيث .. وقف هدر الطعام

للقضــــاء عــلى الجـــــــوع عامليـــًا

»المليار وجبة« 

 دبي )وام(

 المساهمة في القضاء على الجوع في العالم، هدف نبيل 

وضعته مبادرة »المليار وجبة« التي تنفذها »مبادرات محمد بن 

راشد آل مكتوم العالمية« على رأس أولوياتها، عبر استهدافها 

توفير الدعم الغذائي في 50 دولة حول العالم. وكان صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن في 10 مارس 

الماضي مبادرة »المليار وجبة«، لتكون امتدادًا وتطويرًا لمبادرتي 

»100 مليون وجبة« و»10 ماليين وجبة« بعد نجاحهما في العامين 

الماضيين في المساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفقراء 

والجائعين، باعتبار ذلك مسؤولية أخالقية والتزامًا إنسانيًا من دولة 

اإلمارات للعالم. 

دبي )االتحاد(

تتعاون مبادرة »المليار وجبة« األكبر من نوعها 
في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء 

والمحتاجين في 50 دولة، مع برنامج األغذية 
العالمي التابع لألمم المتحدة والعديد من الشركاء 

التشغيليين الدوليين واإلقليميين والمحليين 
لضمان الوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين 

من دعمها الغذائي، وخاصة الفئات الضعيفة من 
األطفال والالجئين والنازحين والمتضررين من 

األزمات اإلنسانية والكوارث الطبيعية في 50 دولة.
ويأتي هذا التعاون استكمااًل للشراكة الممتدة بين 

»مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية«، التي 
تنظم مبادرة »المليار وجبة«، وبرنامج األغذية 

العالمي، الذي كان شريكًا أيضًا لحملة »100 مليون 
وجبة« التي انطلقت في شهر رمضان الماضي ووزعت 

خالل العام المنصرم 220 مليون وجبة في 47 دولة 
بعد تجاوزها ِضعف هدفها المعلن.

ويساهم مجموعة الشركاء التشغيليين لمبادرة 
المليار وجبة في تسريع تحقيق غاياتها اإلنسانية 

بتضافر الجهود الميدانية واللوجستية للمبادرة مع 
عمليات المنظمات الدولية والمؤسسات اإلقليمية 

المتعاونة للتصدي ألزمة الجوع وسوء التغذية.
كما يعزز تعاون المبادرة مع شركائها وصولها بالدعم 

الغذائي المباشر إلى المستفيدين من الحملة في 
أماكن تواجدهم، توفير شبكة أمان غذائي لهم 

تمنحهم بعضًا من االستقرار، بالنظر إلى دخلهم 

المحدود أو المفقود أحيانًا.
وقال مجيد يحيى مدير مكتب برنامج األغذية 

العالمي التابع لألمم المتحدة بدبي وممثل البرنامج 
لدى دول مجلس التعاون الخليجي: »شراكتنا 
االستراتيجية مع جهود مبادرة المليار وجبة 
األكبر من نوعها في المنطقة إلغاثة األفراد 
واألسر األكثر ضعفًا المعرضة لسوء التغذية، 

هي تعاون متجدد مع مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية التي تواصل دعم الجهود الدولية 
إلغاثة من يواجهون خطر الجوع«. وأضاف: »وقد 

ساعد تعاوننا مع مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية في حملة )100 مليون وجبة( العام 

الماضي على تأمين حوالي 56.5 مليون وجبة في 
كٍل من فلسطين والصومال ومخيمات الالجئين في 

األردن وبنغالديش، عن طريق استخدام التحويالت 
النقدية المتطورة التي مكنت المستفيدين من 

شراء مجموعة من األطعمة المغذية من األسواق 
المحلية. ونتطلع قدمًا لمواصلة شراكتنا المثمرة 

معًا في مبادرة المليار وجبة لمواجهة تحدي الجوع 
حول العالم«.

من جهتها، قالت سارة النعيمي، مدير مكتب 

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: 
»شراكة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 

مع برنامج األغذية العالمي شراكة مستمرة، وهي 
توسع دائرة المستفيدين من مبادرة المليار وجبة، 

األكبر في المنطقة التي أطلقها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتقديم الدعم 

الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، وتضمن 
الوصول إلى مزيٍد من المستحقين لهذا الدعم 

مباشرة في المجتمعات األقل حظًا، في وقت تكبر 
فيه تحديات أزمة الجوع وسوء التغذية، فيما 

يعاني تداعياتها أكثر من 800 مليون إنسان، وتهدد 
حياة 10 آالف طفل يوميًا. هذا التعاون الممتد 

لسنوات مع برنامج األغذية العالمي يساعد في 
تحقيق هدف التصدي للجوع ضمن أهداف التنمية 
المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة لعام 2030. 

وبدورنا، سنواصل توسيع دائرة شراكاتنا الدولية 
واإلقليمية تحقيقًا لنهج اإلمارات في استدامة 

العمل الخيري واإلنساني، وتوسيع أطره وشراكاته 
إلى أبعد مدى«.

وإلى جانب برنامج األغذية العالمي التابع لألمم 
المتحدة، تشمل مجموعة الشركاء التشغيليين 

لمبادرة »المليار وجبة« كاًل من شبكة بنوك الطعام 
اإلقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

لألعمال الخيرية واإلنسانية، والمفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وبنك اإلمارات 

للطعام، ومؤسسات العمل الخيري واإلنساني 
واالجتماعي في الدول الخمسين التي تغطيها 

مبادرة »المليار وجبة«.

»األغذية العاملي« شريك استراتيجي للمبادرة 

»زايد اإلنسانية« تساهم  يف مشروع بأرمينيا

أبوظبي )وام(

برنامج  في  دوالر  ألف   20 بمبلغ  واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  زايد  مؤسسة  ساهمت   
العمل  على  المرأة  البرنامج  يساعد  شيراك«.  محافظة  في  األرمينية  المرأة  »تمكين  ل� 
عام  مدير  العامري  ك��ردوس  بن  سالم  حمد  وق��ال  أرمينيا.  في  التكنولوجيا  شركات  في 
المؤسسة: إن هذه المساهمة التي تمت بواسطة سفارة الدولة في جمهورية أرمينيا، تأتي 
تحقيقاً لهدف المؤسسة من أجل كرامة اإلنسان وتوفير الحياة الكريمة له دون أي تمييز 

عرقي أو ديني أو مناطقي.

العالم يهدر نحو
 ثلث ما ينتجه 

من الطعام سنويًا

جائحة »كوفيد - 19« 
ضاعفت أعداد الذين 

يعانون المجاعات

توسيع دائرة 
المستفيدين في 

المجتمعات األقل حظًا

مليون وجبة إفطار 
من »الشارقة 

الخيرية« 

الشارقة )وام(

 قالت جمعية الشارقة الخيرية: إنها 
وزعت 600 ألف وجبة إفطار صائم 

خالل النصف األول من شهر رمضان 
المبارك، منها 30 ألفًا على العمال ذوي 
الدخل المحدود في مساكنهم ومواقع 

عملهم واألسر المتعففة و10 اآلف 
في عدة دول حول العالم، بالتنسيق 

والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي وسفارات الدولة وقنصلياتها 

ومكاتب الجمعية اإلقليمية، 
مستهدفة الوصول إلى مليون وجبة 
بنهاية الشهر. وتمت عملية التوزيع 

عبر 136 موقعًا ونقطة توزيع في كافة 
مناطق ومدن إمارة الشارقة. 

وأكد عبداهلل سلطان بن خادم المدير 
التنفيذي للجمعية أن الجمعية 
وجدت استجابة كبيرة من قبل 

المتبرعين لدعم مشروع »إفطار 
صائم«، حيث تعد فئة العمال ذوي 

الدخل المحدود واألسر المتعففة من 
الشرائح األكثر استفادة من المشروع، 

الفتًا إلى أن نقاط التوزيع تتمركز 
أغلبها في مواقع الكثافة السكانية 
بالعمال وكذلك المناطق المكتظة 
باألسر المتعففة، فيما تتم عملية 

توزيع الوجبات بالخارج في المناطق 
النائية التي تمت دراستها بدقة 

قبيل حلول الشهر المبارك من خالل 
مكاتب الجمعية اإلقليمية. وأشار إلى 

أن الجمعية تواصل العمل على رفع 
المخصصات اليومية للمشروع لنتمكن 
من توفير الوجبات إلى أكثر من مليون 

مستفيد مع نهاية الشهر الفضيل.

دبي )االتحاد(

 أعلنت مجموعة الرستماني التبرع بمبلغ 10 ماليين درهم، دعمًا لمبادرة 
»المليار وجبة«، األكبر من نوعها في المنطقة، والتي انطلقت مطلع شهر 

رمضان لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين، والمساهمة في مكافحة الجوع 
وسوء التغذية في 50 دولة حول العالم، ومساندة الفئات الضعيفة من 

النساء واألطفال والالجئين والنازحين وضحايا الكوارث واألزمات.
ويأتي تبرع »مجموعة الرستماني« ضمن مبادرة الدعم الغذائي األوسع أثرًا 

في تاريخ »مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية«، الجهة المنظمة 
للمبادرة، بعد أن استكملت »حملة 100 مليون وجبة«، تأمين 220 مليون 

وجبة في شهر رمضان العام الماضي ووزعتها في 47 دولة في العالم العربي 
وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، لما فيه توحيد جهود األفراد 

والمؤسسات في دعم جهود التصدي للجوع وسوء التغذية واألمراض 
المرتبطة بهما والتي تتسبب بفقدان حياة طفل كل 10 ثواٍن، وموت 25 ألف 

شخص يوميًا.
ويعادل التبرع الذي قدمته مجموعة الرستماني المكونات األساسية 
المطلوبة إلعداد 10 ماليين وجبة، تصل إلى أكثر المجتمعات ضعفًا 

وحاجة، فتترك أثرًا مستدامًا للمبادرة اإلنسانية العالمية.
وأكد مروان عبداهلل الرستماني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني: 
»إن مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
وتقوم على تنظيمها »مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية«، تشكل 
قناة مباشرة لتوفير الدعم الغذائي من اإلمارات لمن هم في أشد الحاجة 

في 50 دولة حول العالم«، معربًا عن فخر مجموعة الرستماني بالمساهمة 
في الجهد اإلنساني والرسالة العالمية النبيلة لمبادرة »المليار وجبة«، ومن 

قبلها حملة »100 مليون وجبة« للوصول إلى المحتاجين بالعون الغذائي 
حيثما كانوا دون تمييز أو استثناء، أو تأخر عن فعل الخير، ترجمة لقيم 

العطاء المتأصلة في مجتمع اإلمارات.

10 ماليين درهم من »مجموعة 
الرستماني« لـ »المليار وجبة«

 التبرع يعادل 10 ماليين وجبة 
للمجتمعات األكثر احتياجًا

»زايد اإلنسانية« تساهم في مشروع لتمكين المرأة في شيراك األرمينية  )وام(
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وش���ه���دت اإلق����ام����ة ال��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي 
المستثمرين  وتشمل  فئات  لعدة  تمنح 
المواهب  م��ن  وال��ن��واب��غ  األع��م��ال  ورواد 
الطلبة  وأوائ��ل  والمتخصصين  والعلماء 
والخريجين ورواد العمل اإلنساني وخط 
مجموعة  أعوام،   10 لمدة  األول  الدفاع 
بغرض  التي جاءت  التعديالت  من  كبيرة 
فئات  ف��ي  والتوسع  المتطلبات  تيسير 
جديدة  مزايا  تضمنت  كما  المستفيدين. 
أهمها  الذهبية،  اإلقامة  على  للحاصلين 
ال��دول��ة  ع��ن  التغيب  ع��دم  ش��رط  إل��غ��اء 
وإل��غ��اء  ال��ذه��ب��ي��ة،  ب��اإلق��ام��ة  لالحتفاظ 
الخدمة  ع��م��ال��ة  ل��ع��دد  األق��ص��ى  ال��ح��د 
ومزايا  استقدامها  يمكن  التي  المساندة 
في  بالبقاء  لهم  تسمح  األس��رة  ألف��راد 
في  إقامتهم  سريان  م��دة  طيلة  ال��دول��ة 
اإلقامة  على  الحاصل  المعيل  وفاة  حال 

الذهبية.

 اإلقامة الذهبية للعلماء
ذوي  وال��ب��اح��ث��ي��ن  ل��ل��ع��ل��م��اء  ت��م��ن��ح   
مجالهم  في  العالي  والتأثير  اإلنجازات 
مجلس  من  موافقة  أو  توصية  على  بناًء 
أهمها  ش��روط،  ووف��ق  اإلم���ارات  علماء 
أو  ماجستير  ع��ل��ى  ح��اص��اًل  ي��ك��ون  أن 
الهندسة  تخصصات  أح��د  في  دك��ت��وراه 
وال��ع��ل��وم  ال��ح��ي��اة  وع��ل��وم  والتكنولوجيا 
عالمياً  الجامعات  أفضل  من  الطبيعية 
وأن  المعتمدة،  الدولية  للتصنيفات  وفقاً 
من  أو  معتمدة  بحثية  إنجازات  له  يكون 
البحث  قطاع  بناء  في  اإلن��ج��ازات  ذوي 

والتطوير داخل وخارج الدولة. 

اإلقامة الذهبية للمتخصصين
لجذب  المسار  ه��ذا  ف��ي  التوسع  ت��م   
المؤهالت  أصحاب  من  الماهرة  العمالة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���خ���ب���رات ال��م��ه��ن��ي��ة في 
الطب  م��ج��االت  ف��ي  كافة  التخصصات 
والتعليم  والعلوم  والتكنولوجيا  والهندسة 
وال��ق��ان��ون وال��ث��ق��اف��ة واالج��ت��م��اع، على 
التي  الشروط  من  مجموعة  تتوافر  أن 
عمل  ت��ص��ري��ح  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  تتضمن 

س��اري  عمل  عقد  بموجب  ال��دول��ة  ف��ي 
فئة  من  الشخص  يكون  وأن  المفعول، 
المهني  »ال��م��س��ت��وى  ال��م��اه��رة  ال��ع��م��ال��ة 
األول أو الثاني حسب التصنيف المهني 
البشرية  ال��م��وارد  وزارة  ل��دى  المعتمد 
التصنيف  م��ع  وال��م��ت��وائ��م  وال��ت��وط��ي��ن 
الصادر   ISCO للمهن  الموحد  الدولي 
يجب  كما  الدولية«،  العمل  منظمة  من 
أن يكون الحد األدنى للمستوى التعليمي 
يعادلها  م��ا  أو  ال��ب��ك��ال��وري��وس  ش��ه��ادة 
ثالثين  ع��ن  الشهري  ال��رات��ب  يقل  وأال 
العمالت  من  يعادلها  ما  أو  دره��م  ألف 

األجنبية. 

اإلقامة الذهبية للنوابغ من المواهب
 وتمنح ألصحاب المواهب االستثنائية 
للدولة  المهمة  المجاالت  في  المتميزة 
تتطلب  وال  فقط  الموهبة  أس��اس  على 
حداً  يشترط  وال  الدولة  في  عمل  عقد 
أدنى للمؤهل العلمي أو الراتب الشهري 
اإلق��ام��ة  وتمنح  المهني.  المستوى  أو 
توصية  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ل��ل��ن��واب��غ  ال��ذه��ب��ي��ة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال��ج��ه��ات  أو م��واف��ق��ة م���ن 
المواهب  وتشمل  المحلية،  أو  االتحادية 
والرياضة  والفن  الثقافة  مجاالت  في 
والمخترعين  الرقمية  والتكنولوجية 
ذات  األخ���رى  وال��م��ج��االت  والمبتكرين 

االستراتيجية.  األهمية 

االستثمار العقاري
اإلقامة  في  التسهيالت  أهم  وجاءت   
ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن ف���ي ال��ق��ط��اع 
بقيمة  لعقار  كاملة  ملكية  عند  العقاري 
تم  حيث  دره���م،  مليون   2 ع��ن  تقل  ال 
من  المستثمر  تمّكن  ميزة  اس��ت��ح��داث 
عند  الذهبية  اإلق��ام��ة  على  ال��ح��ص��ول 
العقار بقرض من أحد المصارف  شراء 
استحداث  تم  كما  »المحددة«،  المحلية 
م���ي���زة أخ�����رى ت��م��ّك��ن ال��م��س��ت��ث��م��ر من 
عند  الذهبية  اإلق��ام��ة  على  ال��ح��ص��ول 
شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة 
2 مليون درهم من الشركات  ال تقل عن 

المعتمدة.  المحلية 

ريادة األعمال
 وحددت الالئحة التنفيذية اشتراطات 
للحصول  والشمولية  بالمرونة  تتسم 
ع��ل��ى اإلق��ام��ة ال��ذه��ب��ي��ة ف��ي ف��ئ��ة رواد 
الشخص  لدى  يكون  أن  وهي  األعمال، 
ري���ادي  م��ش��روع  ف��ي  ش��راك��ة  أو  ملكية 
مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع 
إيرادات  ويحقق  والمتوسطة  الصغيرة 
كما  دره��م.  مليون  عن  تقل  ال  سنوية 
فكرة  على  موافقة  على  الحصول  أن 
أعمال  حاضنة  م��ن  ري���ادي  م��ش��روع 
أو  االق��ت��ص��اد  وزارة  م��ن  أو  معتمدة 
يعد  المختصة  المحلية  الجهات  من 
الذهبية.  كافياً للحصول على اإلقامة 

برئاســـة محمد بن راشد  

مجلس الوزراء يعتمد الالئحة التنفيذية 

لقانــــون دخـــول وإقـــــامـــــة األجـــــانــب

 أبوظبي )وام(

 اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

رعاه الله، الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن 

دخول وإقامة األجانب الهادف إلى تعزيز مكانة اإلمارات وجهة 

مثالية للعيش والعمل واالستثمار ودعم مسيرة النمو االقتصادي 

المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة 

من أرجاء العالم كافة. توفر الالئحة التنفيذية المعلومات 

الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول واإلقامة، واألحكام 

العامة لدخول وإقامة األجنبي بالدولة، وتعكس التطور الجذري 

الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول واإلقامة 

بهدف تيسير اإلجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته 

ومرونته، وتعزيز شعور االستقرار واألمان المجتمعي. 

كان  إذا  الذهبية  اإلق��ام��ة  تمنح  كما 
المؤسسين«  »م��ن  مؤسساً  الشخص 
تم  سابق  ري���ادي  »م��ش��اري��ع«  لمشروع 
سبعة  عن  تقل  ال  إجمالية  بقيمة  بيعه 
م��الي��ي��ن دره�����م، وي��ش��ت��رط م��واف��ق��ة 
المحلية  الجهات  أو  االقتصاد  وزارة 
أو األفكار.  المشاريع  المختصة على 

اإلقامة الذهبية ألوائل 
الطلبة والخريجين

 ت���م ال���ت���وس���ع ف���ي ه����ذا ال��م��س��ار 
الخريجين  الس��ت��ق��ط��اب  الس��ت��ق��ط��اب 
»ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج« ال��م��ت��م��ي��زي��ن من 
 100 وأفضل  الدولة  جامعات  أفضل 
مسيرتهم  ل��ت��ب��دأ  ع��ال��م��ي��اً،  ج��ام��ع��ة 
وفق  ال��دول��ة،  ف��ي  والمهنية  العملية 
التراكمي  بالمعدل  خاصة  اشتراطات 

الجامعات. وتصنيف  التخرج  وسنة 
 

جيل جديد من اإلقامات بمزايا 
وتسهيالت كبيرة 

ك��م��ا ش���ه���دت م��ن��ظ��وم��ة ت��ص��اري��ح 
اإلق���ام���ة ت��ح��دي��ث��ات ن��وع��ي��ة أه��م��ه��ا 
 5 لمدة  الخضراء  اإلقامة  استحداث 
ورواد  المستثمرين  الستقطاب  سنوات 
عالية  ال��م��اه��رة  وال��ع��م��ال��ة  األع���م���ال 
ال��م��س��ت��وى وأص���ح���اب ال��ع��م��ل ال��ح��ر، 
ومنح مزايا أكبر الستقدام أفراد أسر 
سماح  وم��دد  ال��دول��ة،  ف��ي  المقيمين 
أو  انتهاء  6 أشهر بعد  إلى  مرنة تصل 
إلغاء اإلقامة بما يعزز الشعور باألمان 
باإلضافة  المقيم  ل��دى  واالس��ت��ق��رار 
ل��ت��ب��س��ي��ط اش���ت���راط���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات 
بكافة  اإلقامة  تصاريح  على  الحصول 

أنواعها. 

اإلقامة الخضراء للعامل المهاري
للعمالة  م��خ��ص��ص  ج��دي��د  م��س��ار   
سنوات   5 لمدة  إقامة  يوفر  الماهرة 
أو  ض��ام��ن  دون  وم��ن  للتجديد  قابلة 
بسيطة  ب��م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��م��ل  ص���اح���ب 
عمل  تصريح  على  الحصول  تتضمن 
ساري  عمل  عقد  بموجب  الدولة  في 
فئة  من  الشخص  يكون  وأن  المفعول، 
المهني  »المستوى  الماهرة  العمالة 
حسب  ال��ث��ال��ث  أو  ال��ث��ان��ي  أو  األول 
ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��م��ه��ن��ي ال��م��ع��ت��م��د ل��دى 
والتوطين«.  البشرية  ال��م��وارد  وزارة 
الحد  ي��ك��ون  أن  الفئة  ه��ذه  وتتطلب 
ش��ه��ادة  التعليمي  للمستوى  األدن����ى 
يقل  وأال  يعادلها  ما  أو  البكالوريوس 
درهم..  ألف   15 عن  الشهري  الراتب 
فصل  المسار  هذا  خالل  من  تم  وقد 
إج��راءات  لتسهيل  العمل  عن  اإلقامة 
مرونة  وتعزيز  الماهر  العامل  انتقال 

العمل.  سوق 

اإلقامة الخضراء للعمل الحر
تم  المرنة،  العمل  أنماط  ولتشجيع   
استحداث مسار جديد مخصص للعمل 
الحر يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة 
صاحب  أو  ضامن  دون  ومن  للتجديد 
الحصول  هي  بسيطة  بمتطلبات  عمل 

على تصريح عمل حر من وزارة الموارد 
يكون  أن  ع��ل��ى  وال��ت��وط��ي��ن،  ال��ب��ش��ري��ة 
الحد األدنى للمستوى التعليمي شهادة 
البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو 
السنوي  الدخل  يقل  وأال  يعادلها،  ما 
عن  سابقين  لعامين  الحر  العمل  من 
»360.000« درهم أو أن يثبت المتقدم 
مالءته  اإلق��ام��ة  ه��ذه  على  للحصول 
بالدولة.  إقامته  فترة  ط��وال  المالية 
اإلق���ام���ة ال���خ���ض���راء ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر أو 
غير  التحديثات  إط��ار  وفي  الشريك. 
االستثمارية  البيئة  لتعزيز  المسبوقة 
ف��ي ال���دول���ة، ت��م اس��ت��ح��داث اإلق��ام��ة 
في  الشريك  أو  للمستثمر  الخضراء 
ولمدة  ضامن  دون  من  تجاري  نشاط 
محل  لتحل  للتجديد  قابلة  سنوات   5
ومدتها  ال��س��اب��ق��ة  المستثمر  إق��ام��ة 
وم��زاي��ا  أب��س��ط  وب��اش��ت��راط��ات  سنتان 
الخضراء  اإلقامة  تصبح  وبهذا  أكبر. 
عند  األساسية  اإلقامة  هي  للمستثمر 
فيه  المشاركة  أو  تجاري  نشاط  فتح 
بعد استيفاء اشتراطات بسيطة تشمل 
قيمة  وإثبات  االستثمار  على  الموافقة 
كان  وفي حالة  الشراكة،  أو  االستثمار 
يصار  رخصة  م��ن  أكثر  ف��ي  األجنبي 
المستثمر  ال��م��ال  رأس  إجمالي  إل��ى 
وذلك  المقررة،  النسبة  استيفاء  في 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى م���واف���ق���ة ال��ج��ه��ات 
لمقدم  والترخيص  المختصة  المحلية 

النشاط.  بممارسة  الطلب 

تأشيرة استكشاف فرص العمل
 وتم استحداث هذه التأشيرة بهدف 
وال��ك��ف��اءات  ال��م��ه��ارات  دخ���ول  تيسير 
في  المتاحة  العمل  فرص  الستكشاف 
أو مستضيف  دون ضامن  ومن  الدولة 
العمالة  لفئة  تمنح  وهي  الدولة،  داخل 
األول  المهني  المستوى  في  الماهرة 
تصنيف  »حسب  الثالث  أو  الثاني  أو 
ال��م��وارد  وزارة  ل��دى  المعتمد  المهن 
تمنح  ك��م��ا  وال���ت���وط���ي���ن«،  ال��ب��ش��ري��ة 
في  ج��ام��ع��ة   500 أف��ض��ل  ل��خ��ري��ج��ي 
الدولية  التصنيفات  »ح��س��ب  ال��ع��ال��م 
على  مر  قد  يكون  أال  على  المعتمدة« 
وأن  عامين،  من  أكثر  الشخص  تخرج 
التعليمي  للمستوى  األدنى  الحد  يكون 

البكالوريوس أو ما يعادلها.  شهادة 

تأشيرة استكشاف الفرص 
االستثمارية وفرص األعمال

 ت��ه��دف ه���ذه ال��ت��أش��ي��رة ال��ج��دي��دة 
إل����ى ت��ي��س��ي��ر دخ�����ول ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن 
الس��ت��ك��ش��اف ف���رص االس��ت��ث��م��ار وه��ي 
األع��م��ال  ورواد  المستثمرين  تمنح 
ال��ف��رص��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات 
ت��أس��ي��س األع���م���ال ض��م��ن إج����راءات 
مستضيف  أو  ضامن  وب��دون  بسيطة 

الدولة.  داخل 

تأشيرة 
السياحة

تأشيــــــرة 
زيارة قريب 

أو صديق

تأشيرة 
إنجاز مهمة 

عمل

الدراسة
 أو التدريب 

أو التأهيل

 تعد هذه الفئة 
من أكثر التأشيرات 

استخدامًا، 
فباإلضافة إلى 

تأشيرة السياحة 
العادية التي متنح 

للزيارة ويكون 
الضامن/ املستضيف 

إحدى املنشآت العاملة 
يف مجال السياحة 

يف الدولة، مت كذلك 
طرح تأشيرة سياحة 

متعددة الدخول ملدة 
خمس سنوات ومن 

دون ضامن، متكن 
املستفيد من البقاء 
يف الدولة حتى 90 

يومًا متواصلة ويجوز 
متديدها ملدة مماثلة 

على أال تتجاوز 
مدة البقاء كاملة 

180 يومًا يف السنة 
الواحدة إال يف حاالت 

استثنائية. وتتطلب 
هذه التأشيرة إثبات 
توافر رصيد مصريف 

مببلغ 4000 دوالر 
أو ما يعادلها من 

العمالت األجنبية 
خالل األشهر الستة 

األخيرة السابقة على 
تقدمي الطلب.

 يف السابق كانت هذه 
التأشيرة متاحة إذا 

كان الزائر قريبًا 
لألجنبي وعلى كفالة 

األجنبي، أو إذا كان 
الزائر صديقًا ملواطن، 

أما يف املنظومة 
اجلديدة فيكفي أن 

يكون الزائر قريبًا 
أو صديقًا ملواطن 

أو مقيم يف الدولة 
للحصول على هذه 
التأشيرة ومن دون 

ضامن أو مستضيف 
داخل الدولة. 

 تخصص هذه 
التأشيرة إلجناز 

مهمة عمل مؤقتة أو 
للعمل حتت التجربة 
لفترة زمنية مؤقتة، 
بحيث يكون الضامن 

جهة العمل يف الدولة، 
ويشترط فقط 

تقدمي عقد عمل 
مؤقت أو رسالة من 
جهة العمل وإثبات 

اللياقة الصحية 
للعمل.

 يف هذه التأشيرة، 
يكون الضامن إحدى 

اجلامعات أو املعاهد أو 
املؤسسات التعليمية 
أو البحثية املرخصة 
يف الدولة، كما ميكن 

أن يكون الضامن 
جهة حكومية أو 
خاصة ألغراض 

التدريب والتأهيل 
لفترة زمنية مؤقتة.. 

وتغطي التأشيرة 
التدريب املهني أو 
العمل خالل فترة 

الدراسة، ويشترط 
فقط تقدمي رسالة 
من اجلهة متضمنة 

البرنامج الدراسي أو 
التدريبي ومدته. 

ويعمل بأحكام 
الالئحة التنفيذية 

للمرسوم بقانون 
احتادي يف شأن 

دخول وإقامة 
األجانب بعد »90« 

تسعني يومًا من تاريخ 
نشرها يف اجلريدة 

الرسمية.

إلغاء الحـــــد األقصــــى لعـــــدد عمالــــــة الخدمـــــــــــــة 
المســـــانــــــــدة التـــــي يمكــــــــــن استقــــــــدامهـــــــــــــــــا 

السماح ألفراد األسرة بالبقاء في الدولة طيلــــة 
مدة سريان إقامتهــــــم فـــي حـــال وفـــاة المعيــــل 

اإلقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند 
ملكية كاملــــة لعقار بقيمــــــة ال تقل عــــن 2 مليون درهــم

ريــادة األعمـــال 
الموافقة على فكرة مشروع ريادي كاٍف 

للحصول على اإلقامة الذهبية

 اإلقامة الخضراء للعامل المهاري 
عالي المستوى لمدة 5 سنوات قابلة 
للتجديد من دون ضامن أو صاحب عمل  

 اإلقامة الخضراء للعمل الحر لمدة
 5 سنوات بشرط أال يقل الدخل 
السنوي عن »360.000« درهم

 رفـــع سن األبنــــاء على إقامــــة ذويهم إلى 25 عامًا ومنح األبناء من أصحـــــــاب الهمم تصريح إقامـــــة بغض النظر عن العمـــــر استحـــــــداث تأشيرات دخــــــــول تطـــــــــرح ألول مـــــــــرة مــــــــن دون اشتــــــراط مستضيـــــف فــــــي الـــــــدولــــة   

 اإلقامة الذهبية للنوابغ 
تمنح على أساس 

الموهبة فقط وال تتطلب 
عقد عمل في الدولة وال 
تشترط مؤهاًل تعليميًا أو 

سنوات خبرة

 اإلقامة الخضراء 
للمستثمر أو الشريك

 في نشاط تجاري 
لمدة 5 سنوات

استحداث تأشيرة 
استكشاف فرص العمل 

لفئة العمالة الماهرة 
والمهارات الشابة من 

خريجي أفضل 500 
جامعة في العالم

 استحداث تأشيرة 
استكشاف فرص 
تأسيس األعمال 

واالستثمار

مزايا جديدة 
إلقامة أفراد 

األسرة

 تقدم املنظومة 
املستحدثة حزمة كبيرة 
من املزايا ألفراد األسرة، 

حيث يجوز لألجنبي 
املقيم بالدولة استقدام 

أفراد أسرته بسهولة 
ويسر، ويشمل ذلك الزوج 

واألبناء.. 
وقد مت رفع سن األبناء 

حتى 25 عامًا بعد أن كان 
18 عامًا فقط، إضافة إلى 

البنات غير املتزوجات 
بغض النظر عن العمر، 

ومينح األبناء من أصحاب 
الهمم تصريح إقامة مع 
ذويهم بغض النظر عن 

العمر. كما جرى استحداث 
مزايا إضافية لألجنبي 

احلاصل على اإلقامة 
اخلضراء تتيح له استقدام 

أقاربه من الدرجة األولى 
ويف كل األحوال تكون 

إقامة أفراد األسرة ذات 
مدة إقامة رب األسرة. 

منظومة مستحدثة 
لتأشيرات الدخول. وتوفر 

املنظومة املستحدثة 
من تأشيرات الدخول 

أغراضا وخيارات جديدة 
ومتعددة للراغبني يف 

زيارة الدولة، كما تطرح 
ألول مرة تأشيرات للزيارة 

من دون اشتراط ضامن 
أو مستضيف يف الدولة 

بهدف تيسير اإلجراءات 
واملتطلبات، وتتميز 

التأشيرات يف املنظومة 
املستحدثة مبدد زيارة 

مرنة وقابلة للتمديد 
وتصل إلى عام، كما أن 

كافة التأشيرات متاحة 
لسفرة واحدة أو أكثر، 

وصالحية دخول ملدة 60 
يومًا قابلة للتجديد، 

وآلية تقدمي سهلة ضمن 
منصة موحدة. 

 إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة 
لالحتفــــــاظ باإلقامـــــة الـــذهبيـــــــــــــة

ــــة
قــــام

اإل
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وش���ه���دت اإلق����ام����ة ال��ذه��ب��ي��ة ال��ت��ي 
المستثمرين  وتشمل  فئات  لعدة  تمنح 
المواهب  م��ن  وال��ن��واب��غ  األع��م��ال  ورواد 
الطلبة  وأوائ��ل  والمتخصصين  والعلماء 
والخريجين ورواد العمل اإلنساني وخط 
مجموعة  أعوام،   10 لمدة  األول  الدفاع 
بغرض  التي جاءت  التعديالت  من  كبيرة 
فئات  ف��ي  والتوسع  المتطلبات  تيسير 
جديدة  مزايا  تضمنت  كما  المستفيدين. 
أهمها  الذهبية،  اإلقامة  على  للحاصلين 
ال��دول��ة  ع��ن  التغيب  ع��دم  ش��رط  إل��غ��اء 
وإل��غ��اء  ال��ذه��ب��ي��ة،  ب��اإلق��ام��ة  لالحتفاظ 
الخدمة  ع��م��ال��ة  ل��ع��دد  األق��ص��ى  ال��ح��د 
ومزايا  استقدامها  يمكن  التي  المساندة 
في  بالبقاء  لهم  تسمح  األس��رة  ألف��راد 
في  إقامتهم  سريان  م��دة  طيلة  ال��دول��ة 
اإلقامة  على  الحاصل  المعيل  وفاة  حال 

الذهبية.

 اإلقامة الذهبية للعلماء
ذوي  وال��ب��اح��ث��ي��ن  ل��ل��ع��ل��م��اء  ت��م��ن��ح   
مجالهم  في  العالي  والتأثير  اإلنجازات 
مجلس  من  موافقة  أو  توصية  على  بناًء 
أهمها  ش��روط،  ووف��ق  اإلم���ارات  علماء 
أو  ماجستير  ع��ل��ى  ح��اص��اًل  ي��ك��ون  أن 
الهندسة  تخصصات  أح��د  في  دك��ت��وراه 
وال��ع��ل��وم  ال��ح��ي��اة  وع��ل��وم  والتكنولوجيا 
عالمياً  الجامعات  أفضل  من  الطبيعية 
وأن  المعتمدة،  الدولية  للتصنيفات  وفقاً 
من  أو  معتمدة  بحثية  إنجازات  له  يكون 
البحث  قطاع  بناء  في  اإلن��ج��ازات  ذوي 

والتطوير داخل وخارج الدولة. 

اإلقامة الذهبية للمتخصصين
لجذب  المسار  ه��ذا  ف��ي  التوسع  ت��م   
المؤهالت  أصحاب  من  الماهرة  العمالة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���خ���ب���رات ال��م��ه��ن��ي��ة في 
الطب  م��ج��االت  ف��ي  كافة  التخصصات 
والتعليم  والعلوم  والتكنولوجيا  والهندسة 
وال��ق��ان��ون وال��ث��ق��اف��ة واالج��ت��م��اع، على 
التي  الشروط  من  مجموعة  تتوافر  أن 
عمل  ت��ص��ري��ح  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  تتضمن 

س��اري  عمل  عقد  بموجب  ال��دول��ة  ف��ي 
فئة  من  الشخص  يكون  وأن  المفعول، 
المهني  »ال��م��س��ت��وى  ال��م��اه��رة  ال��ع��م��ال��ة 
األول أو الثاني حسب التصنيف المهني 
البشرية  ال��م��وارد  وزارة  ل��دى  المعتمد 
التصنيف  م��ع  وال��م��ت��وائ��م  وال��ت��وط��ي��ن 
الصادر   ISCO للمهن  الموحد  الدولي 
يجب  كما  الدولية«،  العمل  منظمة  من 
أن يكون الحد األدنى للمستوى التعليمي 
يعادلها  م��ا  أو  ال��ب��ك��ال��وري��وس  ش��ه��ادة 
ثالثين  ع��ن  الشهري  ال��رات��ب  يقل  وأال 
العمالت  من  يعادلها  ما  أو  دره��م  ألف 

األجنبية. 

اإلقامة الذهبية للنوابغ من المواهب
 وتمنح ألصحاب المواهب االستثنائية 
للدولة  المهمة  المجاالت  في  المتميزة 
تتطلب  وال  فقط  الموهبة  أس��اس  على 
حداً  يشترط  وال  الدولة  في  عمل  عقد 
أدنى للمؤهل العلمي أو الراتب الشهري 
اإلق��ام��ة  وتمنح  المهني.  المستوى  أو 
توصية  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ل��ل��ن��واب��غ  ال��ذه��ب��ي��ة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال��ج��ه��ات  أو م��واف��ق��ة م���ن 
المواهب  وتشمل  المحلية،  أو  االتحادية 
والرياضة  والفن  الثقافة  مجاالت  في 
والمخترعين  الرقمية  والتكنولوجية 
ذات  األخ���رى  وال��م��ج��االت  والمبتكرين 

االستراتيجية.  األهمية 

االستثمار العقاري
اإلقامة  في  التسهيالت  أهم  وجاءت   
ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن ف���ي ال��ق��ط��اع 
بقيمة  لعقار  كاملة  ملكية  عند  العقاري 
تم  حيث  دره���م،  مليون   2 ع��ن  تقل  ال 
من  المستثمر  تمّكن  ميزة  اس��ت��ح��داث 
عند  الذهبية  اإلق��ام��ة  على  ال��ح��ص��ول 
العقار بقرض من أحد المصارف  شراء 
استحداث  تم  كما  »المحددة«،  المحلية 
م���ي���زة أخ�����رى ت��م��ّك��ن ال��م��س��ت��ث��م��ر من 
عند  الذهبية  اإلق��ام��ة  على  ال��ح��ص��ول 
شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة 
2 مليون درهم من الشركات  ال تقل عن 

المعتمدة.  المحلية 

ريادة األعمال
 وحددت الالئحة التنفيذية اشتراطات 
للحصول  والشمولية  بالمرونة  تتسم 
ع��ل��ى اإلق��ام��ة ال��ذه��ب��ي��ة ف��ي ف��ئ��ة رواد 
الشخص  لدى  يكون  أن  وهي  األعمال، 
ري���ادي  م��ش��روع  ف��ي  ش��راك��ة  أو  ملكية 
مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع 
إيرادات  ويحقق  والمتوسطة  الصغيرة 
كما  دره��م.  مليون  عن  تقل  ال  سنوية 
فكرة  على  موافقة  على  الحصول  أن 
أعمال  حاضنة  م��ن  ري���ادي  م��ش��روع 
أو  االق��ت��ص��اد  وزارة  م��ن  أو  معتمدة 
يعد  المختصة  المحلية  الجهات  من 
الذهبية.  كافياً للحصول على اإلقامة 

برئاســـة محمد بن راشد  

مجلس الوزراء يعتمد الالئحة التنفيذية 

لقانــــون دخـــول وإقـــــامـــــة األجـــــانــب

 أبوظبي )وام(

 اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

رعاه الله، الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن 

دخول وإقامة األجانب الهادف إلى تعزيز مكانة اإلمارات وجهة 

مثالية للعيش والعمل واالستثمار ودعم مسيرة النمو االقتصادي 

المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة 

من أرجاء العالم كافة. توفر الالئحة التنفيذية المعلومات 

الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول واإلقامة، واألحكام 

العامة لدخول وإقامة األجنبي بالدولة، وتعكس التطور الجذري 

الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول واإلقامة 

بهدف تيسير اإلجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته 

ومرونته، وتعزيز شعور االستقرار واألمان المجتمعي. 

كان  إذا  الذهبية  اإلق��ام��ة  تمنح  كما 
المؤسسين«  »م��ن  مؤسساً  الشخص 
تم  سابق  ري���ادي  »م��ش��اري��ع«  لمشروع 
سبعة  عن  تقل  ال  إجمالية  بقيمة  بيعه 
م��الي��ي��ن دره�����م، وي��ش��ت��رط م��واف��ق��ة 
المحلية  الجهات  أو  االقتصاد  وزارة 
أو األفكار.  المشاريع  المختصة على 

اإلقامة الذهبية ألوائل 
الطلبة والخريجين

 ت���م ال���ت���وس���ع ف���ي ه����ذا ال��م��س��ار 
الخريجين  الس��ت��ق��ط��اب  الس��ت��ق��ط��اب 
»ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج« ال��م��ت��م��ي��زي��ن من 
 100 وأفضل  الدولة  جامعات  أفضل 
مسيرتهم  ل��ت��ب��دأ  ع��ال��م��ي��اً،  ج��ام��ع��ة 
وفق  ال��دول��ة،  ف��ي  والمهنية  العملية 
التراكمي  بالمعدل  خاصة  اشتراطات 

الجامعات. وتصنيف  التخرج  وسنة 
 

جيل جديد من اإلقامات بمزايا 
وتسهيالت كبيرة 

ك��م��ا ش���ه���دت م��ن��ظ��وم��ة ت��ص��اري��ح 
اإلق���ام���ة ت��ح��دي��ث��ات ن��وع��ي��ة أه��م��ه��ا 
 5 لمدة  الخضراء  اإلقامة  استحداث 
ورواد  المستثمرين  الستقطاب  سنوات 
عالية  ال��م��اه��رة  وال��ع��م��ال��ة  األع���م���ال 
ال��م��س��ت��وى وأص���ح���اب ال��ع��م��ل ال��ح��ر، 
ومنح مزايا أكبر الستقدام أفراد أسر 
سماح  وم��دد  ال��دول��ة،  ف��ي  المقيمين 
أو  انتهاء  6 أشهر بعد  إلى  مرنة تصل 
إلغاء اإلقامة بما يعزز الشعور باألمان 
باإلضافة  المقيم  ل��دى  واالس��ت��ق��رار 
ل��ت��ب��س��ي��ط اش���ت���راط���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات 
بكافة  اإلقامة  تصاريح  على  الحصول 

أنواعها. 

اإلقامة الخضراء للعامل المهاري
للعمالة  م��خ��ص��ص  ج��دي��د  م��س��ار   
سنوات   5 لمدة  إقامة  يوفر  الماهرة 
أو  ض��ام��ن  دون  وم��ن  للتجديد  قابلة 
بسيطة  ب��م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��م��ل  ص���اح���ب 
عمل  تصريح  على  الحصول  تتضمن 
ساري  عمل  عقد  بموجب  الدولة  في 
فئة  من  الشخص  يكون  وأن  المفعول، 
المهني  »المستوى  الماهرة  العمالة 
حسب  ال��ث��ال��ث  أو  ال��ث��ان��ي  أو  األول 
ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��م��ه��ن��ي ال��م��ع��ت��م��د ل��دى 
والتوطين«.  البشرية  ال��م��وارد  وزارة 
الحد  ي��ك��ون  أن  الفئة  ه��ذه  وتتطلب 
ش��ه��ادة  التعليمي  للمستوى  األدن����ى 
يقل  وأال  يعادلها  ما  أو  البكالوريوس 
درهم..  ألف   15 عن  الشهري  الراتب 
فصل  المسار  هذا  خالل  من  تم  وقد 
إج��راءات  لتسهيل  العمل  عن  اإلقامة 
مرونة  وتعزيز  الماهر  العامل  انتقال 

العمل.  سوق 

اإلقامة الخضراء للعمل الحر
تم  المرنة،  العمل  أنماط  ولتشجيع   
استحداث مسار جديد مخصص للعمل 
الحر يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة 
صاحب  أو  ضامن  دون  ومن  للتجديد 
الحصول  هي  بسيطة  بمتطلبات  عمل 

على تصريح عمل حر من وزارة الموارد 
يكون  أن  ع��ل��ى  وال��ت��وط��ي��ن،  ال��ب��ش��ري��ة 
الحد األدنى للمستوى التعليمي شهادة 
البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو 
السنوي  الدخل  يقل  وأال  يعادلها،  ما 
عن  سابقين  لعامين  الحر  العمل  من 
»360.000« درهم أو أن يثبت المتقدم 
مالءته  اإلق��ام��ة  ه��ذه  على  للحصول 
بالدولة.  إقامته  فترة  ط��وال  المالية 
اإلق���ام���ة ال���خ���ض���راء ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر أو 
غير  التحديثات  إط��ار  وفي  الشريك. 
االستثمارية  البيئة  لتعزيز  المسبوقة 
ف��ي ال���دول���ة، ت��م اس��ت��ح��داث اإلق��ام��ة 
في  الشريك  أو  للمستثمر  الخضراء 
ولمدة  ضامن  دون  من  تجاري  نشاط 
محل  لتحل  للتجديد  قابلة  سنوات   5
ومدتها  ال��س��اب��ق��ة  المستثمر  إق��ام��ة 
وم��زاي��ا  أب��س��ط  وب��اش��ت��راط��ات  سنتان 
الخضراء  اإلقامة  تصبح  وبهذا  أكبر. 
عند  األساسية  اإلقامة  هي  للمستثمر 
فيه  المشاركة  أو  تجاري  نشاط  فتح 
بعد استيفاء اشتراطات بسيطة تشمل 
قيمة  وإثبات  االستثمار  على  الموافقة 
كان  وفي حالة  الشراكة،  أو  االستثمار 
يصار  رخصة  م��ن  أكثر  ف��ي  األجنبي 
المستثمر  ال��م��ال  رأس  إجمالي  إل��ى 
وذلك  المقررة،  النسبة  استيفاء  في 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى م���واف���ق���ة ال��ج��ه��ات 
لمقدم  والترخيص  المختصة  المحلية 

النشاط.  بممارسة  الطلب 

تأشيرة استكشاف فرص العمل
 وتم استحداث هذه التأشيرة بهدف 
وال��ك��ف��اءات  ال��م��ه��ارات  دخ���ول  تيسير 
في  المتاحة  العمل  فرص  الستكشاف 
أو مستضيف  دون ضامن  ومن  الدولة 
العمالة  لفئة  تمنح  وهي  الدولة،  داخل 
األول  المهني  المستوى  في  الماهرة 
تصنيف  »حسب  الثالث  أو  الثاني  أو 
ال��م��وارد  وزارة  ل��دى  المعتمد  المهن 
تمنح  ك��م��ا  وال���ت���وط���ي���ن«،  ال��ب��ش��ري��ة 
في  ج��ام��ع��ة   500 أف��ض��ل  ل��خ��ري��ج��ي 
الدولية  التصنيفات  »ح��س��ب  ال��ع��ال��م 
على  مر  قد  يكون  أال  على  المعتمدة« 
وأن  عامين،  من  أكثر  الشخص  تخرج 
التعليمي  للمستوى  األدنى  الحد  يكون 

البكالوريوس أو ما يعادلها.  شهادة 

تأشيرة استكشاف الفرص 
االستثمارية وفرص األعمال

 ت��ه��دف ه���ذه ال��ت��أش��ي��رة ال��ج��دي��دة 
إل����ى ت��ي��س��ي��ر دخ�����ول ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن 
الس��ت��ك��ش��اف ف���رص االس��ت��ث��م��ار وه��ي 
األع��م��ال  ورواد  المستثمرين  تمنح 
ال��ف��رص��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات 
ت��أس��ي��س األع���م���ال ض��م��ن إج����راءات 
مستضيف  أو  ضامن  وب��دون  بسيطة 

الدولة.  داخل 

تأشيرة 
السياحة

تأشيــــــرة 
زيارة قريب 

أو صديق

تأشيرة 
إنجاز مهمة 

عمل

الدراسة
 أو التدريب 

أو التأهيل

 تعد هذه الفئة 
من أكثر التأشيرات 

استخدامًا، 
فباإلضافة إلى 

تأشيرة السياحة 
العادية التي متنح 

للزيارة ويكون 
الضامن/ املستضيف 

إحدى املنشآت العاملة 
يف مجال السياحة 

يف الدولة، مت كذلك 
طرح تأشيرة سياحة 

متعددة الدخول ملدة 
خمس سنوات ومن 

دون ضامن، متكن 
املستفيد من البقاء 
يف الدولة حتى 90 

يومًا متواصلة ويجوز 
متديدها ملدة مماثلة 

على أال تتجاوز 
مدة البقاء كاملة 

180 يومًا يف السنة 
الواحدة إال يف حاالت 

استثنائية. وتتطلب 
هذه التأشيرة إثبات 
توافر رصيد مصريف 

مببلغ 4000 دوالر 
أو ما يعادلها من 

العمالت األجنبية 
خالل األشهر الستة 

األخيرة السابقة على 
تقدمي الطلب.

 يف السابق كانت هذه 
التأشيرة متاحة إذا 

كان الزائر قريبًا 
لألجنبي وعلى كفالة 

األجنبي، أو إذا كان 
الزائر صديقًا ملواطن، 

أما يف املنظومة 
اجلديدة فيكفي أن 

يكون الزائر قريبًا 
أو صديقًا ملواطن 

أو مقيم يف الدولة 
للحصول على هذه 
التأشيرة ومن دون 

ضامن أو مستضيف 
داخل الدولة. 

 تخصص هذه 
التأشيرة إلجناز 

مهمة عمل مؤقتة أو 
للعمل حتت التجربة 
لفترة زمنية مؤقتة، 
بحيث يكون الضامن 

جهة العمل يف الدولة، 
ويشترط فقط 

تقدمي عقد عمل 
مؤقت أو رسالة من 
جهة العمل وإثبات 

اللياقة الصحية 
للعمل.

 يف هذه التأشيرة، 
يكون الضامن إحدى 

اجلامعات أو املعاهد أو 
املؤسسات التعليمية 
أو البحثية املرخصة 
يف الدولة، كما ميكن 

أن يكون الضامن 
جهة حكومية أو 
خاصة ألغراض 

التدريب والتأهيل 
لفترة زمنية مؤقتة.. 

وتغطي التأشيرة 
التدريب املهني أو 
العمل خالل فترة 

الدراسة، ويشترط 
فقط تقدمي رسالة 
من اجلهة متضمنة 

البرنامج الدراسي أو 
التدريبي ومدته. 

ويعمل بأحكام 
الالئحة التنفيذية 

للمرسوم بقانون 
احتادي يف شأن 

دخول وإقامة 
األجانب بعد »90« 

تسعني يومًا من تاريخ 
نشرها يف اجلريدة 

الرسمية.

إلغاء الحـــــد األقصــــى لعـــــدد عمالــــــة الخدمـــــــــــــة 
المســـــانــــــــدة التـــــي يمكــــــــــن استقــــــــدامهـــــــــــــــــا 

السماح ألفراد األسرة بالبقاء في الدولة طيلــــة 
مدة سريان إقامتهــــــم فـــي حـــال وفـــاة المعيــــل 

اإلقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند 
ملكية كاملــــة لعقار بقيمــــــة ال تقل عــــن 2 مليون درهــم

ريــادة األعمـــال 
الموافقة على فكرة مشروع ريادي كاٍف 

للحصول على اإلقامة الذهبية

 اإلقامة الخضراء للعامل المهاري 
عالي المستوى لمدة 5 سنوات قابلة 
للتجديد من دون ضامن أو صاحب عمل  

 اإلقامة الخضراء للعمل الحر لمدة
 5 سنوات بشرط أال يقل الدخل 
السنوي عن »360.000« درهم

 رفـــع سن األبنــــاء على إقامــــة ذويهم إلى 25 عامًا ومنح األبناء من أصحـــــــاب الهمم تصريح إقامـــــة بغض النظر عن العمـــــر استحـــــــداث تأشيرات دخــــــــول تطـــــــــرح ألول مـــــــــرة مــــــــن دون اشتــــــراط مستضيـــــف فــــــي الـــــــدولــــة   

 اإلقامة الذهبية للنوابغ 
تمنح على أساس 

الموهبة فقط وال تتطلب 
عقد عمل في الدولة وال 
تشترط مؤهاًل تعليميًا أو 

سنوات خبرة

 اإلقامة الخضراء 
للمستثمر أو الشريك

 في نشاط تجاري 
لمدة 5 سنوات

استحداث تأشيرة 
استكشاف فرص العمل 

لفئة العمالة الماهرة 
والمهارات الشابة من 

خريجي أفضل 500 
جامعة في العالم

 استحداث تأشيرة 
استكشاف فرص 
تأسيس األعمال 

واالستثمار

مزايا جديدة 
إلقامة أفراد 

األسرة

 تقدم املنظومة 
املستحدثة حزمة كبيرة 
من املزايا ألفراد األسرة، 

حيث يجوز لألجنبي 
املقيم بالدولة استقدام 

أفراد أسرته بسهولة 
ويسر، ويشمل ذلك الزوج 

واألبناء.. 
وقد مت رفع سن األبناء 

حتى 25 عامًا بعد أن كان 
18 عامًا فقط، إضافة إلى 

البنات غير املتزوجات 
بغض النظر عن العمر، 

ومينح األبناء من أصحاب 
الهمم تصريح إقامة مع 
ذويهم بغض النظر عن 

العمر. كما جرى استحداث 
مزايا إضافية لألجنبي 

احلاصل على اإلقامة 
اخلضراء تتيح له استقدام 

أقاربه من الدرجة األولى 
ويف كل األحوال تكون 

إقامة أفراد األسرة ذات 
مدة إقامة رب األسرة. 

منظومة مستحدثة 
لتأشيرات الدخول. وتوفر 

املنظومة املستحدثة 
من تأشيرات الدخول 

أغراضا وخيارات جديدة 
ومتعددة للراغبني يف 

زيارة الدولة، كما تطرح 
ألول مرة تأشيرات للزيارة 

من دون اشتراط ضامن 
أو مستضيف يف الدولة 

بهدف تيسير اإلجراءات 
واملتطلبات، وتتميز 

التأشيرات يف املنظومة 
املستحدثة مبدد زيارة 

مرنة وقابلة للتمديد 
وتصل إلى عام، كما أن 

كافة التأشيرات متاحة 
لسفرة واحدة أو أكثر، 

وصالحية دخول ملدة 60 
يومًا قابلة للتجديد، 

وآلية تقدمي سهلة ضمن 
منصة موحدة. 

 إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة 
لالحتفــــــاظ باإلقامـــــة الـــذهبيـــــــــــــة

ــــة
قــــام

اإل



وتطرق معالي أنور قرقاش إلى املشهد اإلعالمي احمللي من منظور متابع، وقال 
إن إعالم اإلمارات مير مبرحلة محورية يتعرض فيها جانب منه لتحديات 

كبيرة، وضرب مثااًل بالصحافة املطبوعة التي وصفها بأنها اليوم أمام حتٍد 
حقيقي يف مواجهة املد الرقمي. ومن بني التحديات التي يواجهها اإلعالم 

القدرة على استقطاب املتلقي، السيما من الشباب الذي يجد نفسه مشتتًا 
بني العديد من مصادر األخبار واملعلومات عبر وسائل االتصال الرقمية، دون 

اتباع ملنهجية محددة يف استقاء تلك األخبار واملعلومات، ما يعرضه للخلط بني 
الشائعات واحلقائق.

وشدد معاليه على ضرورة االهتمام بتطوير احملتوى اإلعالمي الذي يشكل 
عمق التناول والطرح الذي مييز اإلعالم التقليدي، السيما املقروء، عن منصات 

التواصل، حيث أشار إلى أن األشكال التقليدية مثل عمود الرأي واملقال املطول 
والتحليل منوذج للمحتوى املتخصص الذي يفتقر له اإلعالم العربي عمومًا، 

معربًا عن قناعته يف أن عمق العرض والتحليل ميثل احلد التنافسي الذي 
ميكن أن يتميز به اإلعالم مقابل مصادر املعلومات املعتمدة على منصات 

التواصل، مع االهتمام بتطوير القالب والتحول إلى مناذج عمل جديدة مثل 
اإلعالم مدفوع األجر كوسيلة من وسائل تطوير قدرات اإلعالم.

وأعرب معاليه عن قناعته بضرورة تقبل حقيقة أن دولة اإلمارات ستكون خالل 
املرحلة املقبلة حتت عدسة املجهر بصورة أكبر توازيًا مع منو الدور اإلماراتي 

وزيادة تأثيره اإليجابي على الصعيدين اإلقليمي والدولي، مؤكدًا أن 
اإلمارات اختارت أن يكون االستقرار واالزدهار وتصفية املشاكل واالنفتاح 

هو محور تركيزها يف املرحلة املقبلة، وهو ما يشكل كذلك فرصة 
لتعزيز وترسيخ دعائم القوة الناعمة للدولة.

واختتم معالي أنور بن محمد قرقاش حديثه بالتأكيد على تفاؤله 
باملرحلة املقبلة التي ستشهد فيها دولة اإلمارات نهضة تطوير 

شاملة يف مختلف املجاالت، بجملة من املشاريع الطموحة، ما 
يستدعي مواكبة اإلعالم لهذه النهضة وما تتضمنها من نقالت 

نوعية إيجابية كبيرة، وداعيًا إلى زيادة مساحة تفاعل املؤسسات 
احلكومية مع اإلعالم، ومنحه املزيد من االهتمام، وتزويده مبزيد من 

املعلومات التي تعينه على القيام مبهمته الوطنية على الوجه األمثل، 
وما يعزز من قدرتنا على امتالك السرد لقصة النجاح اإلماراتية بكامل فصولها 

وتفاصيلها.
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تحــــت رعايــــــة محمد بن راشد
انطالق منتدى اإلعالم اإلماراتي

أنور قرقاش: اإلمارات قصة نجاح كبيرة 
 نهضة تطوير شاملــة باإلمارات يف مختلف املجـاالت

وأكد معالي أنور قرقاش، المتحدث الرئيس للدورة 
التناول  في  السرد  امتالك  أهمية  للمنتدى،  السابعة 
المتحققة على أرض اإلم��ارات،  اإلعالمي لإلنجازات 
وقال: »اإلمارات قصة نجاح كبيرة نحتاج أن نملك سرد 
اإلماراتي  لإلعالم  المحوري  الدور  مؤكداً  تفاصيلها«، 
في نقل رسالة الدولة إلى العالم، والتعبير عن مواقفها 

الواضحة.
وأثنى معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو 
لإلعالم  الكبير  اإليجابي  اإلسهام  على  الدولة  رئيس 
من خالل ما قام به من حمالت إعالمية وطنية واسعة 
عرض من خاللها بكل كفاءة إلنجازات كبرى تحققت 
في دولة اإلمارات خالل الفترة الماضية، ومن أبرزها 
نجاح الدولة في تخطي تحدي »كوفيد-19« واالستضافة 
التاريخية ألكبر حدث تشهده منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا وجنوب آسيا للمرة األولى، وهو معرض إكسبو 
2020 دبي، والذي كان محل اهتمام دولي واسع النطاق، 
نظراً ألهميته بما يمثله كقاطرة للتطوير اإلنساني بما 
قدمه من مشاريع وأفكار وابتكارات، وما احتفى به من 

موروث فكري وحضاري.
وشدد معالي أنور قرقاش على دور اإلعالم المحلي 
في وق��ت تستعد فيه دول��ة اإلم���ارات لمرحلة جديدة 
في مسيرتها التنموية الطموحة خالل الخمسين عاماً 
العربية  المنطقة  فيه  شهدت  عقداً  مودعًة  المقبلة، 
دولة  تقدم  بأن  منوهاً  الصعبة،  التحديات  العديد من 
اإلم���ارات هو أس��اس مهم من أسس النجاح لمشروع 
االستقرار واالزده��ار في المنطقة، والذي ال يمكن أن 
تكتمل أركانه من خالل ازدهار جزر منفصلة ومعزولة، 
ولكن البد من إيجاد إطار تكاملي يكفل نشر هذا النجاح 
على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن العنوان العريض 
للمرحلة المقبلة في المنطقة هو التنمية ومد جسور 
خالفات  على  السياسية  األدوات  وتغليب  ال��ت��ع��اون، 
الماضي، وأن إعادة بناء الجسور وفتح قنوات الحوار 
البّناء هو الخيار األفضل للمنطقة حتى ال تتحول إلى 
من  ذلك  يستدعيه  بما  المفتوحة،  للمواجهات  ساحة 

تغليب أهداف التنمية على الهم السياسي، واتباع سياسة 
الخالفات  تصفية  على  محورها  في  ترتكز  متوازنة 
واالهتمام بإيجاد فرص جديدة للنمو. ولفت المتحدث 
الرئيس لمنتدى اإلعالم اإلماراتي إلى مسؤولية اإلعالم 
المحلي في نقل النموذج اإلماراتي التنموي الطموح الذي 

ال يهدف فقط إلى تحقيق النجاح داخلياً، ولكنه يتطلع 
إلى االرتقاء بفرص المنطقة برمتها من خالل منظومة 
مشاريع طموحة والترويج لقيم التسامح والتعايش، حيث 
مطلوب  غير  الخصوصية  في  واإلغ���راق  التقوقع  إن 
دولة  أن  مؤكداً  والتعاون،  االنفتاح  عنوانها  في مرحلة 
اإلمارات استفادت من العولمة، وأنها ماضية في اتباع 
نهج االنفتاح الواعي ومد الجسور مع كافة األطراف، 
عربية  ح��وار  منصات  إيجاد  إل��ى  الحاجة  تبرز  حيث 
والمشاكل  الخالفات  تصفية  مرحلة  تخدم  وإقليمية 

وتسهم في بناء مسارات جديدة للتعاون.
القيادة  ح����وارات  أن  ق��رق��اش  أن���ور  معالي  وأك���د 
على  أساسية  ب��ص��ورة  تتركز  ونقاشاتها  ال��رش��ي��دة 
إن  حيث  ومساقاته،  مساراته  بكل  التنمية  محور 
الوطن  يهم  م��ا  ك��ل  على  ينصب  م��ا  دائ��م��اً  النقاش 
ويخدم مصلحة المواطن، ويضمن له مستقبله ويكفل 
القطاعات  مختلف  في  الخدمات  أشكال  أفضل  له 
التي  الكبرى  والمشاريع  والصحة  كالتعليم  الحيوية، 
ويسهم  اإلم��ارات  لشعب  أفضل  مستقبل  بناء  تؤكد 
عامة.  بصورة  المنطقة  في  التنمية  زيادة فرص  في 
االهتمام  إل��ى ض���رورة  ق��رق��اش  أن��ور  وأل��م��ح معالي 
بالتخصصية في إعالمنا المحلي، خاصة مع وقوف 
جديدة  تنموية  مرحلة  مشارف  على  اإلم��ارات  دول��ة 
تحتاج إلقاء مزيد من الضوء على الموضوعات التي 
تهم المتلقي خاصة الشباب، وأال يكون التركيز فقط 
على الشأن السياسي، بل إن هناك موضوعات نوعية 
جديرة باالهتمام مثل قضايا المناخ والبيئة والصحة 
والغذاء، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بصناعة 
المستقبل، مؤكدا أن التخصصية تفتح المجال رحباً 
أمام اإلعالم اإلماراتي لتحقيق الريادة عربياً، السيما 
مع استضافة اإلمارات للمزيد من الفعاليات العالمية 
األطراف في  مؤتمر  أبرزها  ومن  والرئيسية  الكبرى 
المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
»كوب-28« والذي يعد أهم وأكبر تجمع دولي للعمل 

المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

أحمد بن محمد: اإلعالم اإلماراتي قام بالعديد من األدوار الوطنية

دبي )االتحاد(

   أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، رئيس مجلس دبي لإلعالم، أن اإلعالم 

اإلماراتي قام بالعديد من األدوار الوطنية التي قدم 
امللم باهتمامات  الواعي  من خاللها منوذجًا لإلعالم 

اإلمارات  التي تشهدها دولة  والتطورات  املجتمع 
تنتشر  التي  التنموية  النهضة  مسارات  مختلف  يف 

الدولة. أنحاء  مالمحها يف مختلف 
وأعرب سموه عن تقديره لإلسهام احليوي لإلعالم 

اإلماراتي يف دعم مسيرة التنمية الشاملة يف الدولة، 
الدور الوطني الذي تضطلع  وقال سموه: »نثمن 

به املؤسسات اإلعالمية يف مختلف ربوع اإلمارات، 
وحرصها على نقل صورة شاملة ملجمل اإلجنازات 

ونتطلع  املجاالت،  أرضها ويف مختلف  املتحققة على 
التأثير اإليجابي إلعالمنا  زيادة مساحة  إلى 

أو اخلارجي، وكذلك  سواء على الصعيد الداخلي 
تعزيز وصول رسالة اإلمارات إلى العالم عبر خطاب 

العصر ويتبع أفضل معايير  أدوات  واٍع يتبنى  إعالمي 
وممارسات األداء اإلعالمي االحترايف«.

وأكد سمو رئيس مجلس دبي لإلعالم أن الدولة 
لم تدخر جهدًا يف تهيئة املناخ الداعم لإلعالم 

التي تقوم معها  يف أجواء تتسم باحلرية املسؤولة 
إطار  الوطنية، يف  بأدوارها  مؤسساتنا اإلعالمية 
للدولة وإعالء مصلحة  العليا  املصالح  من مراعاة 

ما يحقق  الكامل لكل  انحيازها  وتأكيد  املواطن 
له السعادة، معربًا سموه عن أمله يف أن تستفيد 

املؤسسات اإلعالمية من هذا املناخ الذي وجهت 
تشجيع  تضع  التي  الرشيدة  القيادة  بتهيئته 

اإلعالم واإلعالميني على تقدمي محتوى متطور 
األولويات.  العصر يف مقدمة  يواكب متطلبات 

وأعرب سموه عن تقديره ملا استمع لها من آراء 
وأفكار ومداخالت خالل اجلانب الذي شهده من 

املنتدى، وقال: إن منتدى اإلعالم اإلماراتي ميثل 
اإلماراتي  القائمني على اإلعالم  للقاء  منصة مهمة 

وضمن شتى مؤسساته، الفتًا إلى ضرورة مواصلة 

احلوار وفتح قنوات ملزيد من تبادل األفكار حول 
التي ميكن من خاللها االرتقاء بقدرات  أفضل السبل 
اإلعالم اإلماراتي ليكون مواكبًا وقادرًا على حتقيق 

تطبيق  على  القائمة  التنافسية  من  أعلى  معدالت 
العمل اإلعالمي وتبني أحدث احللول  أفضل معايير 

التأثير اإليجابي  دائرة  والتقنيات من أجل توسيع 
أو  إلعالمنا وتعزيز ثقة املتلقي سواء داخل الدولة 

خارجها يف ما يقدمه من محتوى شامل ومتطور.
بالصراحة  اتسم  مهنيًا  نقاشًا  املنتدى  وشهد 

واالنفتاح حول آفاق تطوير القطاع اإلعالمي يف 
دولة اإلمارات من خالل ثالث مرتكزات رئيسة هي 

الرسالة  احملتوى والشباب وأدوات ووسائل توصيل 
اتفق احلضور على أهمية إيجاد  اإلعالمية، حيث 

رؤى جديدة ميكن من خالل النهوض بصناعة 
محتوى إعالمي محلي مبواصفات عاملية وفق 

تتحكم  التي  األساسية  واحملركات  العصر  معطيات 
الوسيلة اإلعالمية ومعايير هذا  يف مستوى جناح 

والتأثير. االنتشار  النجاح ويف مقدمتها مدى 

دبي )االتحاد(

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

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

رئيس مجلس دبي لإلعالم، ناقش منتدى اإلعالم اإلماراتي جملة من الموضوعات 

المهمة التي انصبت على تحليل متطلبات تطوير منظومة العمل اإلعالمي خالل 

المرحلة المقبلة، بما يواكب سرعة المتغيرات المحيطة، سواء على مستوى المنطقة 

أو العالم، وعلى كافة الصعد، السياسية واالقتصادية والثقافية، وكذلك التكنولوجية.

وخالل الجلسة االفتتاحية للنسخة السابعة من المنتدى، تحدث معالي الدكتور أنور بن 

محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمام جمع من 

قيادات المؤسسات اإلعالمية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية 

واإلذاعية، ولفيف من األكاديميين والُكّتاب والمفكرين وصّناع الرأي، والمؤثرين 

اإلعالميين، حول األدوار المتوقعة من اإلعالم خالل المرحلة المقبلة في ضوء التطورات 

الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية.

مواكبة

المنتدى

أعربت منى غامن املّري، نائبة 
املنتدب  العضو  الرئيس، 

ملجلس دبي لإلعالم، رئيسة 
نادي دبي للصحافة، عن 

والتقدير  الشكر  خالص 
ملعالي أنور قرقاش ملا قدمه 
يف كلمته من رؤى وحتليالت 

املستجدات  مجمل  حول  قّيمة 
الراهنة،  والعاملية  اإلقليمية 

مؤكدة أن هذا الرصد الدقيق 
هو مبثابة إضاءات مهمة 
على األوضاع السائدة يف 

املنطقة والعالم، وهو ما من 
شأنه متكني اإلعالم احمللي 

إعالمية  مساقات  تطوير  من 
املستجدات، سواء  تواكب تلك 

من ناحية احملتوى أو وسائل 
املتلقي،  إلى  وأدوات نقله 

إلى املساعدة على  إضافة 
موحدة  إعالمية  رسالة  تكوين 

تعكس مواقف دولة اإلمارات 
املتغيرات. تلك  حيال  الواضحة 

وأضافت: »دولة اإلمارات تقف 
اليوم على أعتاب مرحلة 

جديدة تستعد فيها لبدء 
مسيرة تنموية طموحة، يف 

وقت ميوج فيه العالم مبتغيرات 
سريعة ومتالحقة بأبعاد 

متشعبة، ما يجعل من تطوير 
رسالة إعالمية قوية ومؤثرة 

تواكب الطموح اإلماراتي يف 
التقدم املستمر ضمن مؤشرات 

التنافسية العاملية مطلبًا 
أساسي، لتأكيد حضور اإلمارات 

الفاعل على اخلريطة الدولية 
بكل ما تقدمه من إسهامات 
هدفها بناء مستقبل أفضل 

لشعب اإلمارات وشعوب املنطقة 
والعالم«.

وأكدت منى املّري أن نادي 
على  حريص  للصحافة  دبي 

الرسالة  حتقيق  مواصلة 
السمو  التي حددها صاحب 

الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم عندما وجه سموه 
أكثر  النادي قبل  بإطالق 
من عشرين عامًا، وهي أن 

اجلامعة  املنصة  دائمًا  يكون 
لإلعالم وساحة احلوار التي 
تضم كافة أطرافه واحملرك 

الذي يدفع يف اجتاه التطوير 
اإليجابي لقدراته، وذلك من 

املبادرات  خالل سلسلة من 
تعمل  التي  واملشاريع  والبرامج 

أكثر من محور لتحقيق  على 
فاعليتها  وتأكيد  الرسالة  تلك 

مكونات  كافة  مع  بالتعاون 
املشهد اإلعالمي، سواء من 
أو  خالل مؤسساته احمللية 

العاملية. وكذلك  العربية، 

ُيذكر أن منتدى اإلعالم 
الفعاليات  اإلماراتي هو أحد 

يتولى  التي  األساسية 
للصحافة،  دبي  نادي  تنظيمها 

املبادرات  سلسلة  ضمن 
التي  والبرامج  والفعاليات 

وتشمل  دورية،  بصفة  ينفذها 
العربي،  اإلعالم  منتدى 

التجمع األكبر من نوعه على 
العربية،  املنطقة  مستوى 

أكبر  العربي،  وجائزة اإلعالم 
بالتميز  لالحتفاء  منصة 

املهني يف مجال اإلعالم، وقمة 
االجتماعي  التواصل  رواد 

العرب، إضافة إلى العديد من 
والدورات  التثقيفية  البرامج 

ينظمها  التي  التدريبية 
النادي على مدار العام بهدف 

اإلعالمي  املجتمع  إمداد 
املهارات  مبقومات تدعم صقل 

اإلعالمية  للكوادر  املهنية 
الشابة. املواهب  كفاءة  وتطوير 

دور محوري لإلعالم 
اإلماراتي في نقل رسالة 

الدولة إلى العالم 

إعادة بناء الجسور وفتح 
قنوات الحوار البّناء الخيار 

األفضل للمنطقة

تقدم اإلمارات أساس 
مهم من أسس النجاح 
لمشروع االستقرار في 

المنطقة

حوارات القيادة 
ونقاشاتها تتركز على 

محور التنمية بكل 
مساراته ومساقاته

العنوان العريض
 للمرحلة المقبلة في 
المنطقة التنمية ومد 

جسور التعاون

التخصصية تفتح
 المجال رحبًا أمام

 اإلعالم اإلماراتي 
لتحقيق الريادة عربيًا

اتباع سياسة متوازنة 
ترتكز على تصفية 

الخالفات واالهتمام 
بإيجاد فرص النمو 

أهمية استيعاب اإلعالم 
للتوجهات اإلماراتية 

الخارجية التي تقوم على 
مبدأ تغليب المصالح

القوة الناعمة باتت اليوم من أكثر ما يميز دولة اإلمارات وتأثيرها اإليجابــــي
إعالم اإلمارات يمر بمرحلة محورية يتعرض فيها جانب منه لتحديات كبيــــــــرة
االهتمـــام بتطوير المحتوى اإلعالمي الذي يشكـــــل عمـــق التنــــاول والطـــرح 

اإلعالم المحلي مسؤول عن نقـــل النموذج اإلمـــــاراتي التنمــــوي الطمـــوح
التقوقع واإلغــــــراق غير مطلـــــــوب في مرحلة عنوانهـــــا االنفتـــــاح والتعــــاون
اإلمارات ماضية باتباع نهج االنفتاح الواعي ومد الجسور مع األطراف كافة

املؤسسات تطوير المحتوى اإلعالمي الوطني  التي شارك فيها قيادات  وشهدت اجللسة 
والقنوات  الصحف احمللية  اإلعالمية ورؤساء حترير 

والُكّتاب  األكادمييني  من  ولفيف  واإلذاعية،  التلفزيونية 
نقاشًا موسعًا  واملؤثرين اإلعالميني،  الرأي،  واملفكرين وصّناع 

حول آفاق تطوير القطاع اإلعالمي يف دولة اإلمارات من 
خالل ثالثة مرتكزات رئيسة هي احملتوى والشباب وأدوات 

اتفق احلضور  الرسالة اإلعالمية، حيث  ووسائل توصيل 
على أهمية إيجاد رؤى جديدة ميكن من خالل النهوض 
بصناعة محتوى إعالمي محلي مبواصفات عاملية، وفق 

التي تتحكم يف  العصر واحملركات األساسية  معطيات 
النجاح، ويف  الوسيلة اإلعالمية، ومعايير هذا  مستوى جناح 

والتأثير. االنتشار  مدى  مقدمتها 

وقد ناقش احلضور دور اإلعالم اإلماراتي يف إبراز 
املتحققة على أرض اإلمارات، ويف مقدمتها  النجاحات 

جناح الدولة يف جتاوز أزمة »كوفيد-19« وهو ما يتضح يف 
التدابير  اتباع  إلى طبيعتها، مع احلفاظ على  عودة احلياة 

الوقائية، وعودة مؤشرات األداء القطاعية إلى ما كانت 
عليه، ورمبا أيضًا جتاوزها إلى معدالت أعلى يف بعض 

الذي حققته دولة  النوعي  النجاح  القطاعات، فضاًل عن 
2020 دبي،  اإلمارات يف استضافة نوعية ملعرض إكسبو 

العاملي العريق يف منطقة الشرق  يف أول انعقاد للمعرض 
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي الدورة األكبر يف تاريخ 

.1851 املعرض الذي انطلق للمرة األولى يف العام 
املبذولة يف سبيل إعداد  واستعرض املشاركون اجلهود 

القادرين على  الشباب  أجيال جديدة من اإلعالميني اإلماراتيني 
االستفادة  وحتقيق  العصر،  معطيات  مع  وفاعلية  بكفاءة  التعامل 

الرقمية من منصات،  التكنولوجيا  ما قدمته  أدواته السيما  املثلى من 
معايير  واستحدثت  السابق  يف  السائدة  اإلعالمية  املفاهيم  غيرت 
املساحة  املنتدى  استعرض  كما  اإلعالمي،  والتفوق  للتميز  جديدة 

على  جدارتهم  إلثبات  اإلماراتيني  اإلعالميني  لشباب  املمنوحة 
اإلماراتية، وكيفية االستفادة من خبرات األجيال  الساحة اإلعالمية 
إلى الشباب كمداد يدعم مسيرتهم  املخضرمة من رواد اإلعالم ونقلها 

أو  التميز يف مجالهم، سواء الصحايف  املهنية وميكنهم من حتقيق 
اإلذاعي. أو  التلفزيوني 

إلى أهمية عقد شراكات إعالمية  كما لفت املتحدثون خالل اجللسة 
بلغات متعددة، منوهني  الرسالة اإلعالمية  لنشر  مع مؤسسات عاملية، 

2020 دبي، حيث  بنجاح تلك التجربة خالل استضافة دبي إلكسبو 

املختلفة،  العالم  قارات  إلى  الوصول  الوطنية  املؤسسات  استطاعت 
والوصول إلى دول متعطشة ألخبار املنطقة ودولة اإلمارات على وجه 

اخلصوص.
وسلط املشاركون يف املنتدى الضوء على أهمية التوجه خالل املرحلة 

املتحدة يف مختلف  العربية  اإلمارات  ملواكبة تطلعات دولة  املقبلة 
املجاالت، مؤكدين ضرورة تفعيل اإلعالم املتخصص الذي يخدم 
قطاعات محددة، من خالل حتليل معمق يف سرد قصص النجاح 

الدولة يف مختلف املجاالت بعني  التي تسطرها  واإلجنازات اإلماراتية 
املنطقة. على  وتأثيراها  العاملية  للمتغيرات  فهم  خالل  ومن  خبيرة، 

ولفت اإلعالميون املشاركون خالل املنتدى إلى ضرورة دعم املواهب 
القادرة على اخلروج باحملتوى اإلعالمي اإلماراتي  اإلعالمية والوطنية، 
مستخدمًا  والعمق،  بالبساطة  يتسم  محتوى  إلى  التقليدية  القوالب  من 

يف  الشباب  جموع  عليها  يعتمد  اجتماعية  ومنصات  حديثة  وسائل 

املعلومات، واحلصول على األخبار، وهو ما يستدعي تدريب  استقاء 
املهنية  مكثف ودعم حقيقي لتخريج جيل جديد على درجة عالية من 

اإلعالمية متكنه من الوصول إلى أكبر شريحة من اجلمهور.
التغطية  التقليدية يف  وأكد احلضور ضرورة االبتعاد عن األمناط 
املسارات الصحيحة،  اإلعالمية، واختيار كوادر مؤهلة ووضعهم يف 

إلى أهمية صناعة مؤثرين جدد، تفاديًا لتكرار نفس  باإلضافة 
الوجوه يف كل محفل، كما لفت العديد من رموز اإلعالم اإلماراتي 
إلى ضرورة تبني سياسات مختلفة وإعطاء مساحة  املنتدى  خالل 
يشهدها  التي  واملستجدات  املتغيرات  ظل  يف  خاصة  للمتخصصني، 

العالم يف الوقت الراهن، من أجل إيصال خطاب إعالمي متناغم ومؤثر 
الشراكات اإلعالمية مع  العمل على توسيع  للعالم، مؤكدين ضرورة 

للمؤسسات  إقليمية  مكاتب  إنشاء  خالل  من  الدولية  اإلعالمية  املنصات 
التأثير الدولي. اإلعالمية الوطنية يف املناطق والدول ذات 

دبي )االتحاد(

ناقشت النسخة السابعة من منتدى اإلماراتي عددًا من الموضوعات 

اإلعالمية المهمة والتي تصب في مجملها في تطوير رسالة 

إعالمية قوية ومؤثرة تواكب المرحلة المقبلة من تاريخ دولة 

اإلمارات خالل الخمسين عامًا المقبلة، وتعزز حضورها وتنافسيتها 

على الساحة الدولية.

وأشار معالي أنور قرقاش إلى 
للتوجهات  اإلعالم  استيعاب  أهمية 

اإلماراتية اخلارجية والتي تقوم يف 
املصالح  األساس على مبدأ تغليب 

الديناميكية  ضوء  يف  الوطنية، 
اإلماراتية،  السياسة  بها  تتسم  التي 

األداة  الدبلوماسية  تعتبر  والتي 
التركيز  مع  املقبلة،  للمرحلة  الرئيسة 

االقتصادية،  املصلحة  تغليب  على 
قنوات  وفتح  املشكالت  وحتجيم 

وإدارة جميع  للتواصل مع اجلميع، 
امللفات من منظور يهدف إلى حتقيق 

واالزدهار لإلمارات  االستقرار 
عام. بشكل  واملنطقة 

وتطرق معالي أنور قرقاش إلى القوة 
أكثر  اليوم من  التي باتت  الناعمة 

ما مييز دولة اإلمارات وتأثيرها 
العديد من  اإليجابي، مؤكدًا وجود 
الرموز التي جنحت يف ترسيخ أسس 

اإلماراتية،  الناعمة  للقوة  متينة 
والتي أصبحت من أبرز وسائل 

وجناحاتها  الدولة  بإجنازات  التعريف 
العالم، وضرب مثال  إلى  ونقل رسالتها 

اإلمارات  األجنبي  املستثمر  باختيار 
كنتاج  وأعماله  الستثماراته  مقرًا 

مثل  العوامل  من  العديد  لتضافر 
األمن واألمان والعدالة واالستقرار 

الداعم  واملناخ  التحتية  والبنية 
واإلمكانات  النمو،  لفرص  املوفر 

التي  السياحية وغيرها من األمور 
للعيش  االنتقال  على  املستثمر  تشجع 

والعمل يف اإلمارات.

المصالح الوطنية

تطوير منظومة إعالمية 
شاملة تتضمن آليات 

وأدوات حديثة 
منى المّري

أحمد بن محمد يتابع فعاليات المنتدى بحضور 
أنور قرقاش ومنى المري و قيادات المؤسسات 

اإلعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والقنوات 
التلفزيونية )وام(

أنور قرقاش متحدثًا في المنتدى )تصوير: إحسان ناجي(

أحمد بن محمد خالل المنتدى بحضور منى المري

مرحلـــــــــــــة 
محوريــــــة

الدبلوماسية األداة الرئيسة للمرحلة المقبلةضرورة االهتمام بالتخصصية في إعالمنا المحلي



وتطرق معالي أنور قرقاش إلى املشهد اإلعالمي احمللي من منظور متابع، وقال 
إن إعالم اإلمارات مير مبرحلة محورية يتعرض فيها جانب منه لتحديات 

كبيرة، وضرب مثااًل بالصحافة املطبوعة التي وصفها بأنها اليوم أمام حتٍد 
حقيقي يف مواجهة املد الرقمي. ومن بني التحديات التي يواجهها اإلعالم 

القدرة على استقطاب املتلقي، السيما من الشباب الذي يجد نفسه مشتتًا 
بني العديد من مصادر األخبار واملعلومات عبر وسائل االتصال الرقمية، دون 

اتباع ملنهجية محددة يف استقاء تلك األخبار واملعلومات، ما يعرضه للخلط بني 
الشائعات واحلقائق.

وشدد معاليه على ضرورة االهتمام بتطوير احملتوى اإلعالمي الذي يشكل 
عمق التناول والطرح الذي مييز اإلعالم التقليدي، السيما املقروء، عن منصات 

التواصل، حيث أشار إلى أن األشكال التقليدية مثل عمود الرأي واملقال املطول 
والتحليل منوذج للمحتوى املتخصص الذي يفتقر له اإلعالم العربي عمومًا، 

معربًا عن قناعته يف أن عمق العرض والتحليل ميثل احلد التنافسي الذي 
ميكن أن يتميز به اإلعالم مقابل مصادر املعلومات املعتمدة على منصات 

التواصل، مع االهتمام بتطوير القالب والتحول إلى مناذج عمل جديدة مثل 
اإلعالم مدفوع األجر كوسيلة من وسائل تطوير قدرات اإلعالم.

وأعرب معاليه عن قناعته بضرورة تقبل حقيقة أن دولة اإلمارات ستكون خالل 
املرحلة املقبلة حتت عدسة املجهر بصورة أكبر توازيًا مع منو الدور اإلماراتي 

وزيادة تأثيره اإليجابي على الصعيدين اإلقليمي والدولي، مؤكدًا أن 
اإلمارات اختارت أن يكون االستقرار واالزدهار وتصفية املشاكل واالنفتاح 

هو محور تركيزها يف املرحلة املقبلة، وهو ما يشكل كذلك فرصة 
لتعزيز وترسيخ دعائم القوة الناعمة للدولة.

واختتم معالي أنور بن محمد قرقاش حديثه بالتأكيد على تفاؤله 
باملرحلة املقبلة التي ستشهد فيها دولة اإلمارات نهضة تطوير 

شاملة يف مختلف املجاالت، بجملة من املشاريع الطموحة، ما 
يستدعي مواكبة اإلعالم لهذه النهضة وما تتضمنها من نقالت 

نوعية إيجابية كبيرة، وداعيًا إلى زيادة مساحة تفاعل املؤسسات 
احلكومية مع اإلعالم، ومنحه املزيد من االهتمام، وتزويده مبزيد من 

املعلومات التي تعينه على القيام مبهمته الوطنية على الوجه األمثل، 
وما يعزز من قدرتنا على امتالك السرد لقصة النجاح اإلماراتية بكامل فصولها 

وتفاصيلها.
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تحــــت رعايــــــة محمد بن راشد
انطالق منتدى اإلعالم اإلماراتي

أنور قرقاش: اإلمارات قصة نجاح كبيرة 
 نهضة تطوير شاملــة باإلمارات يف مختلف املجـاالت

وأكد معالي أنور قرقاش، المتحدث الرئيس للدورة 
التناول  في  السرد  امتالك  أهمية  للمنتدى،  السابعة 
المتحققة على أرض اإلم��ارات،  اإلعالمي لإلنجازات 
وقال: »اإلمارات قصة نجاح كبيرة نحتاج أن نملك سرد 
اإلماراتي  لإلعالم  المحوري  الدور  مؤكداً  تفاصيلها«، 
في نقل رسالة الدولة إلى العالم، والتعبير عن مواقفها 

الواضحة.
وأثنى معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو 
لإلعالم  الكبير  اإليجابي  اإلسهام  على  الدولة  رئيس 
من خالل ما قام به من حمالت إعالمية وطنية واسعة 
عرض من خاللها بكل كفاءة إلنجازات كبرى تحققت 
في دولة اإلمارات خالل الفترة الماضية، ومن أبرزها 
نجاح الدولة في تخطي تحدي »كوفيد-19« واالستضافة 
التاريخية ألكبر حدث تشهده منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا وجنوب آسيا للمرة األولى، وهو معرض إكسبو 
2020 دبي، والذي كان محل اهتمام دولي واسع النطاق، 
نظراً ألهميته بما يمثله كقاطرة للتطوير اإلنساني بما 
قدمه من مشاريع وأفكار وابتكارات، وما احتفى به من 

موروث فكري وحضاري.
وشدد معالي أنور قرقاش على دور اإلعالم المحلي 
في وق��ت تستعد فيه دول��ة اإلم���ارات لمرحلة جديدة 
في مسيرتها التنموية الطموحة خالل الخمسين عاماً 
العربية  المنطقة  فيه  شهدت  عقداً  مودعًة  المقبلة، 
دولة  تقدم  بأن  منوهاً  الصعبة،  التحديات  العديد من 
اإلم���ارات هو أس��اس مهم من أسس النجاح لمشروع 
االستقرار واالزده��ار في المنطقة، والذي ال يمكن أن 
تكتمل أركانه من خالل ازدهار جزر منفصلة ومعزولة، 
ولكن البد من إيجاد إطار تكاملي يكفل نشر هذا النجاح 
على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن العنوان العريض 
للمرحلة المقبلة في المنطقة هو التنمية ومد جسور 
خالفات  على  السياسية  األدوات  وتغليب  ال��ت��ع��اون، 
الماضي، وأن إعادة بناء الجسور وفتح قنوات الحوار 
البّناء هو الخيار األفضل للمنطقة حتى ال تتحول إلى 
من  ذلك  يستدعيه  بما  المفتوحة،  للمواجهات  ساحة 

تغليب أهداف التنمية على الهم السياسي، واتباع سياسة 
الخالفات  تصفية  على  محورها  في  ترتكز  متوازنة 
واالهتمام بإيجاد فرص جديدة للنمو. ولفت المتحدث 
الرئيس لمنتدى اإلعالم اإلماراتي إلى مسؤولية اإلعالم 
المحلي في نقل النموذج اإلماراتي التنموي الطموح الذي 

ال يهدف فقط إلى تحقيق النجاح داخلياً، ولكنه يتطلع 
إلى االرتقاء بفرص المنطقة برمتها من خالل منظومة 
مشاريع طموحة والترويج لقيم التسامح والتعايش، حيث 
مطلوب  غير  الخصوصية  في  واإلغ���راق  التقوقع  إن 
دولة  أن  مؤكداً  والتعاون،  االنفتاح  عنوانها  في مرحلة 
اإلمارات استفادت من العولمة، وأنها ماضية في اتباع 
نهج االنفتاح الواعي ومد الجسور مع كافة األطراف، 
عربية  ح��وار  منصات  إيجاد  إل��ى  الحاجة  تبرز  حيث 
والمشاكل  الخالفات  تصفية  مرحلة  تخدم  وإقليمية 

وتسهم في بناء مسارات جديدة للتعاون.
القيادة  ح����وارات  أن  ق��رق��اش  أن���ور  معالي  وأك���د 
على  أساسية  ب��ص��ورة  تتركز  ونقاشاتها  ال��رش��ي��دة 
إن  حيث  ومساقاته،  مساراته  بكل  التنمية  محور 
الوطن  يهم  م��ا  ك��ل  على  ينصب  م��ا  دائ��م��اً  النقاش 
ويخدم مصلحة المواطن، ويضمن له مستقبله ويكفل 
القطاعات  مختلف  في  الخدمات  أشكال  أفضل  له 
التي  الكبرى  والمشاريع  والصحة  كالتعليم  الحيوية، 
ويسهم  اإلم��ارات  لشعب  أفضل  مستقبل  بناء  تؤكد 
عامة.  بصورة  المنطقة  في  التنمية  زيادة فرص  في 
االهتمام  إل��ى ض���رورة  ق��رق��اش  أن��ور  وأل��م��ح معالي 
بالتخصصية في إعالمنا المحلي، خاصة مع وقوف 
جديدة  تنموية  مرحلة  مشارف  على  اإلم��ارات  دول��ة 
تحتاج إلقاء مزيد من الضوء على الموضوعات التي 
تهم المتلقي خاصة الشباب، وأال يكون التركيز فقط 
على الشأن السياسي، بل إن هناك موضوعات نوعية 
جديرة باالهتمام مثل قضايا المناخ والبيئة والصحة 
والغذاء، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بصناعة 
المستقبل، مؤكدا أن التخصصية تفتح المجال رحباً 
أمام اإلعالم اإلماراتي لتحقيق الريادة عربياً، السيما 
مع استضافة اإلمارات للمزيد من الفعاليات العالمية 
األطراف في  مؤتمر  أبرزها  ومن  والرئيسية  الكبرى 
المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
»كوب-28« والذي يعد أهم وأكبر تجمع دولي للعمل 

المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

أحمد بن محمد: اإلعالم اإلماراتي قام بالعديد من األدوار الوطنية

دبي )االتحاد(

   أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، رئيس مجلس دبي لإلعالم، أن اإلعالم 

اإلماراتي قام بالعديد من األدوار الوطنية التي قدم 
امللم باهتمامات  الواعي  من خاللها منوذجًا لإلعالم 

اإلمارات  التي تشهدها دولة  والتطورات  املجتمع 
تنتشر  التي  التنموية  النهضة  مسارات  مختلف  يف 

الدولة. أنحاء  مالمحها يف مختلف 
وأعرب سموه عن تقديره لإلسهام احليوي لإلعالم 

اإلماراتي يف دعم مسيرة التنمية الشاملة يف الدولة، 
الدور الوطني الذي تضطلع  وقال سموه: »نثمن 

به املؤسسات اإلعالمية يف مختلف ربوع اإلمارات، 
وحرصها على نقل صورة شاملة ملجمل اإلجنازات 

ونتطلع  املجاالت،  أرضها ويف مختلف  املتحققة على 
التأثير اإليجابي إلعالمنا  زيادة مساحة  إلى 

أو اخلارجي، وكذلك  سواء على الصعيد الداخلي 
تعزيز وصول رسالة اإلمارات إلى العالم عبر خطاب 

العصر ويتبع أفضل معايير  أدوات  واٍع يتبنى  إعالمي 
وممارسات األداء اإلعالمي االحترايف«.

وأكد سمو رئيس مجلس دبي لإلعالم أن الدولة 
لم تدخر جهدًا يف تهيئة املناخ الداعم لإلعالم 

التي تقوم معها  يف أجواء تتسم باحلرية املسؤولة 
إطار  الوطنية، يف  بأدوارها  مؤسساتنا اإلعالمية 
للدولة وإعالء مصلحة  العليا  املصالح  من مراعاة 

ما يحقق  الكامل لكل  انحيازها  وتأكيد  املواطن 
له السعادة، معربًا سموه عن أمله يف أن تستفيد 

املؤسسات اإلعالمية من هذا املناخ الذي وجهت 
تشجيع  تضع  التي  الرشيدة  القيادة  بتهيئته 

اإلعالم واإلعالميني على تقدمي محتوى متطور 
األولويات.  العصر يف مقدمة  يواكب متطلبات 

وأعرب سموه عن تقديره ملا استمع لها من آراء 
وأفكار ومداخالت خالل اجلانب الذي شهده من 

املنتدى، وقال: إن منتدى اإلعالم اإلماراتي ميثل 
اإلماراتي  القائمني على اإلعالم  للقاء  منصة مهمة 

وضمن شتى مؤسساته، الفتًا إلى ضرورة مواصلة 

احلوار وفتح قنوات ملزيد من تبادل األفكار حول 
التي ميكن من خاللها االرتقاء بقدرات  أفضل السبل 
اإلعالم اإلماراتي ليكون مواكبًا وقادرًا على حتقيق 

تطبيق  على  القائمة  التنافسية  من  أعلى  معدالت 
العمل اإلعالمي وتبني أحدث احللول  أفضل معايير 

التأثير اإليجابي  دائرة  والتقنيات من أجل توسيع 
أو  إلعالمنا وتعزيز ثقة املتلقي سواء داخل الدولة 

خارجها يف ما يقدمه من محتوى شامل ومتطور.
بالصراحة  اتسم  مهنيًا  نقاشًا  املنتدى  وشهد 

واالنفتاح حول آفاق تطوير القطاع اإلعالمي يف 
دولة اإلمارات من خالل ثالث مرتكزات رئيسة هي 

الرسالة  احملتوى والشباب وأدوات ووسائل توصيل 
اتفق احلضور على أهمية إيجاد  اإلعالمية، حيث 

رؤى جديدة ميكن من خالل النهوض بصناعة 
محتوى إعالمي محلي مبواصفات عاملية وفق 

تتحكم  التي  األساسية  واحملركات  العصر  معطيات 
الوسيلة اإلعالمية ومعايير هذا  يف مستوى جناح 

والتأثير. االنتشار  النجاح ويف مقدمتها مدى 

دبي )االتحاد(

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

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

رئيس مجلس دبي لإلعالم، ناقش منتدى اإلعالم اإلماراتي جملة من الموضوعات 

المهمة التي انصبت على تحليل متطلبات تطوير منظومة العمل اإلعالمي خالل 

المرحلة المقبلة، بما يواكب سرعة المتغيرات المحيطة، سواء على مستوى المنطقة 

أو العالم، وعلى كافة الصعد، السياسية واالقتصادية والثقافية، وكذلك التكنولوجية.

وخالل الجلسة االفتتاحية للنسخة السابعة من المنتدى، تحدث معالي الدكتور أنور بن 

محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمام جمع من 

قيادات المؤسسات اإلعالمية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية 

واإلذاعية، ولفيف من األكاديميين والُكّتاب والمفكرين وصّناع الرأي، والمؤثرين 

اإلعالميين، حول األدوار المتوقعة من اإلعالم خالل المرحلة المقبلة في ضوء التطورات 

الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية.

مواكبة

المنتدى

أعربت منى غامن املّري، نائبة 
املنتدب  العضو  الرئيس، 

ملجلس دبي لإلعالم، رئيسة 
نادي دبي للصحافة، عن 

والتقدير  الشكر  خالص 
ملعالي أنور قرقاش ملا قدمه 
يف كلمته من رؤى وحتليالت 

املستجدات  مجمل  حول  قّيمة 
الراهنة،  والعاملية  اإلقليمية 

مؤكدة أن هذا الرصد الدقيق 
هو مبثابة إضاءات مهمة 
على األوضاع السائدة يف 

املنطقة والعالم، وهو ما من 
شأنه متكني اإلعالم احمللي 

إعالمية  مساقات  تطوير  من 
املستجدات، سواء  تواكب تلك 

من ناحية احملتوى أو وسائل 
املتلقي،  إلى  وأدوات نقله 

إلى املساعدة على  إضافة 
موحدة  إعالمية  رسالة  تكوين 

تعكس مواقف دولة اإلمارات 
املتغيرات. تلك  حيال  الواضحة 

وأضافت: »دولة اإلمارات تقف 
اليوم على أعتاب مرحلة 

جديدة تستعد فيها لبدء 
مسيرة تنموية طموحة، يف 

وقت ميوج فيه العالم مبتغيرات 
سريعة ومتالحقة بأبعاد 

متشعبة، ما يجعل من تطوير 
رسالة إعالمية قوية ومؤثرة 

تواكب الطموح اإلماراتي يف 
التقدم املستمر ضمن مؤشرات 

التنافسية العاملية مطلبًا 
أساسي، لتأكيد حضور اإلمارات 

الفاعل على اخلريطة الدولية 
بكل ما تقدمه من إسهامات 
هدفها بناء مستقبل أفضل 

لشعب اإلمارات وشعوب املنطقة 
والعالم«.

وأكدت منى املّري أن نادي 
على  حريص  للصحافة  دبي 

الرسالة  حتقيق  مواصلة 
السمو  التي حددها صاحب 

الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم عندما وجه سموه 
أكثر  النادي قبل  بإطالق 
من عشرين عامًا، وهي أن 

اجلامعة  املنصة  دائمًا  يكون 
لإلعالم وساحة احلوار التي 
تضم كافة أطرافه واحملرك 

الذي يدفع يف اجتاه التطوير 
اإليجابي لقدراته، وذلك من 

املبادرات  خالل سلسلة من 
تعمل  التي  واملشاريع  والبرامج 

أكثر من محور لتحقيق  على 
فاعليتها  وتأكيد  الرسالة  تلك 

مكونات  كافة  مع  بالتعاون 
املشهد اإلعالمي، سواء من 
أو  خالل مؤسساته احمللية 

العاملية. وكذلك  العربية، 

ُيذكر أن منتدى اإلعالم 
الفعاليات  اإلماراتي هو أحد 

يتولى  التي  األساسية 
للصحافة،  دبي  نادي  تنظيمها 

املبادرات  سلسلة  ضمن 
التي  والبرامج  والفعاليات 

وتشمل  دورية،  بصفة  ينفذها 
العربي،  اإلعالم  منتدى 

التجمع األكبر من نوعه على 
العربية،  املنطقة  مستوى 

أكبر  العربي،  وجائزة اإلعالم 
بالتميز  لالحتفاء  منصة 

املهني يف مجال اإلعالم، وقمة 
االجتماعي  التواصل  رواد 

العرب، إضافة إلى العديد من 
والدورات  التثقيفية  البرامج 

ينظمها  التي  التدريبية 
النادي على مدار العام بهدف 

اإلعالمي  املجتمع  إمداد 
املهارات  مبقومات تدعم صقل 

اإلعالمية  للكوادر  املهنية 
الشابة. املواهب  كفاءة  وتطوير 

دور محوري لإلعالم 
اإلماراتي في نقل رسالة 

الدولة إلى العالم 

إعادة بناء الجسور وفتح 
قنوات الحوار البّناء الخيار 

األفضل للمنطقة

تقدم اإلمارات أساس 
مهم من أسس النجاح 
لمشروع االستقرار في 

المنطقة

حوارات القيادة 
ونقاشاتها تتركز على 

محور التنمية بكل 
مساراته ومساقاته

العنوان العريض
 للمرحلة المقبلة في 
المنطقة التنمية ومد 

جسور التعاون

التخصصية تفتح
 المجال رحبًا أمام

 اإلعالم اإلماراتي 
لتحقيق الريادة عربيًا

اتباع سياسة متوازنة 
ترتكز على تصفية 

الخالفات واالهتمام 
بإيجاد فرص النمو 

أهمية استيعاب اإلعالم 
للتوجهات اإلماراتية 

الخارجية التي تقوم على 
مبدأ تغليب المصالح

القوة الناعمة باتت اليوم من أكثر ما يميز دولة اإلمارات وتأثيرها اإليجابــــي
إعالم اإلمارات يمر بمرحلة محورية يتعرض فيها جانب منه لتحديات كبيــــــــرة
االهتمـــام بتطوير المحتوى اإلعالمي الذي يشكـــــل عمـــق التنــــاول والطـــرح 

اإلعالم المحلي مسؤول عن نقـــل النموذج اإلمـــــاراتي التنمــــوي الطمـــوح
التقوقع واإلغــــــراق غير مطلـــــــوب في مرحلة عنوانهـــــا االنفتـــــاح والتعــــاون
اإلمارات ماضية باتباع نهج االنفتاح الواعي ومد الجسور مع األطراف كافة

املؤسسات تطوير المحتوى اإلعالمي الوطني  التي شارك فيها قيادات  وشهدت اجللسة 
والقنوات  الصحف احمللية  اإلعالمية ورؤساء حترير 

والُكّتاب  األكادمييني  من  ولفيف  واإلذاعية،  التلفزيونية 
نقاشًا موسعًا  واملؤثرين اإلعالميني،  الرأي،  واملفكرين وصّناع 

حول آفاق تطوير القطاع اإلعالمي يف دولة اإلمارات من 
خالل ثالثة مرتكزات رئيسة هي احملتوى والشباب وأدوات 

اتفق احلضور  الرسالة اإلعالمية، حيث  ووسائل توصيل 
على أهمية إيجاد رؤى جديدة ميكن من خالل النهوض 
بصناعة محتوى إعالمي محلي مبواصفات عاملية، وفق 

التي تتحكم يف  العصر واحملركات األساسية  معطيات 
النجاح، ويف  الوسيلة اإلعالمية، ومعايير هذا  مستوى جناح 

والتأثير. االنتشار  مدى  مقدمتها 

وقد ناقش احلضور دور اإلعالم اإلماراتي يف إبراز 
املتحققة على أرض اإلمارات، ويف مقدمتها  النجاحات 

جناح الدولة يف جتاوز أزمة »كوفيد-19« وهو ما يتضح يف 
التدابير  اتباع  إلى طبيعتها، مع احلفاظ على  عودة احلياة 

الوقائية، وعودة مؤشرات األداء القطاعية إلى ما كانت 
عليه، ورمبا أيضًا جتاوزها إلى معدالت أعلى يف بعض 

الذي حققته دولة  النوعي  النجاح  القطاعات، فضاًل عن 
2020 دبي،  اإلمارات يف استضافة نوعية ملعرض إكسبو 

العاملي العريق يف منطقة الشرق  يف أول انعقاد للمعرض 
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي الدورة األكبر يف تاريخ 

.1851 املعرض الذي انطلق للمرة األولى يف العام 
املبذولة يف سبيل إعداد  واستعرض املشاركون اجلهود 

القادرين على  الشباب  أجيال جديدة من اإلعالميني اإلماراتيني 
االستفادة  وحتقيق  العصر،  معطيات  مع  وفاعلية  بكفاءة  التعامل 

الرقمية من منصات،  التكنولوجيا  ما قدمته  أدواته السيما  املثلى من 
معايير  واستحدثت  السابق  يف  السائدة  اإلعالمية  املفاهيم  غيرت 
املساحة  املنتدى  استعرض  كما  اإلعالمي،  والتفوق  للتميز  جديدة 

على  جدارتهم  إلثبات  اإلماراتيني  اإلعالميني  لشباب  املمنوحة 
اإلماراتية، وكيفية االستفادة من خبرات األجيال  الساحة اإلعالمية 
إلى الشباب كمداد يدعم مسيرتهم  املخضرمة من رواد اإلعالم ونقلها 

أو  التميز يف مجالهم، سواء الصحايف  املهنية وميكنهم من حتقيق 
اإلذاعي. أو  التلفزيوني 

إلى أهمية عقد شراكات إعالمية  كما لفت املتحدثون خالل اجللسة 
بلغات متعددة، منوهني  الرسالة اإلعالمية  لنشر  مع مؤسسات عاملية، 

2020 دبي، حيث  بنجاح تلك التجربة خالل استضافة دبي إلكسبو 

املختلفة،  العالم  قارات  إلى  الوصول  الوطنية  املؤسسات  استطاعت 
والوصول إلى دول متعطشة ألخبار املنطقة ودولة اإلمارات على وجه 

اخلصوص.
وسلط املشاركون يف املنتدى الضوء على أهمية التوجه خالل املرحلة 

املتحدة يف مختلف  العربية  اإلمارات  ملواكبة تطلعات دولة  املقبلة 
املجاالت، مؤكدين ضرورة تفعيل اإلعالم املتخصص الذي يخدم 
قطاعات محددة، من خالل حتليل معمق يف سرد قصص النجاح 

الدولة يف مختلف املجاالت بعني  التي تسطرها  واإلجنازات اإلماراتية 
املنطقة. على  وتأثيراها  العاملية  للمتغيرات  فهم  خالل  ومن  خبيرة، 

ولفت اإلعالميون املشاركون خالل املنتدى إلى ضرورة دعم املواهب 
القادرة على اخلروج باحملتوى اإلعالمي اإلماراتي  اإلعالمية والوطنية، 
مستخدمًا  والعمق،  بالبساطة  يتسم  محتوى  إلى  التقليدية  القوالب  من 

يف  الشباب  جموع  عليها  يعتمد  اجتماعية  ومنصات  حديثة  وسائل 

املعلومات، واحلصول على األخبار، وهو ما يستدعي تدريب  استقاء 
املهنية  مكثف ودعم حقيقي لتخريج جيل جديد على درجة عالية من 

اإلعالمية متكنه من الوصول إلى أكبر شريحة من اجلمهور.
التغطية  التقليدية يف  وأكد احلضور ضرورة االبتعاد عن األمناط 
املسارات الصحيحة،  اإلعالمية، واختيار كوادر مؤهلة ووضعهم يف 

إلى أهمية صناعة مؤثرين جدد، تفاديًا لتكرار نفس  باإلضافة 
الوجوه يف كل محفل، كما لفت العديد من رموز اإلعالم اإلماراتي 
إلى ضرورة تبني سياسات مختلفة وإعطاء مساحة  املنتدى  خالل 
يشهدها  التي  واملستجدات  املتغيرات  ظل  يف  خاصة  للمتخصصني، 

العالم يف الوقت الراهن، من أجل إيصال خطاب إعالمي متناغم ومؤثر 
الشراكات اإلعالمية مع  العمل على توسيع  للعالم، مؤكدين ضرورة 

للمؤسسات  إقليمية  مكاتب  إنشاء  خالل  من  الدولية  اإلعالمية  املنصات 
التأثير الدولي. اإلعالمية الوطنية يف املناطق والدول ذات 

دبي )االتحاد(

ناقشت النسخة السابعة من منتدى اإلماراتي عددًا من الموضوعات 

اإلعالمية المهمة والتي تصب في مجملها في تطوير رسالة 

إعالمية قوية ومؤثرة تواكب المرحلة المقبلة من تاريخ دولة 

اإلمارات خالل الخمسين عامًا المقبلة، وتعزز حضورها وتنافسيتها 

على الساحة الدولية.

وأشار معالي أنور قرقاش إلى 
للتوجهات  اإلعالم  استيعاب  أهمية 

اإلماراتية اخلارجية والتي تقوم يف 
املصالح  األساس على مبدأ تغليب 

الديناميكية  ضوء  يف  الوطنية، 
اإلماراتية،  السياسة  بها  تتسم  التي 

األداة  الدبلوماسية  تعتبر  والتي 
التركيز  مع  املقبلة،  للمرحلة  الرئيسة 

االقتصادية،  املصلحة  تغليب  على 
قنوات  وفتح  املشكالت  وحتجيم 

وإدارة جميع  للتواصل مع اجلميع، 
امللفات من منظور يهدف إلى حتقيق 

واالزدهار لإلمارات  االستقرار 
عام. بشكل  واملنطقة 

وتطرق معالي أنور قرقاش إلى القوة 
أكثر  اليوم من  التي باتت  الناعمة 

ما مييز دولة اإلمارات وتأثيرها 
العديد من  اإليجابي، مؤكدًا وجود 
الرموز التي جنحت يف ترسيخ أسس 

اإلماراتية،  الناعمة  للقوة  متينة 
والتي أصبحت من أبرز وسائل 

وجناحاتها  الدولة  بإجنازات  التعريف 
العالم، وضرب مثال  إلى  ونقل رسالتها 

اإلمارات  األجنبي  املستثمر  باختيار 
كنتاج  وأعماله  الستثماراته  مقرًا 

مثل  العوامل  من  العديد  لتضافر 
األمن واألمان والعدالة واالستقرار 

الداعم  واملناخ  التحتية  والبنية 
واإلمكانات  النمو،  لفرص  املوفر 

التي  السياحية وغيرها من األمور 
للعيش  االنتقال  على  املستثمر  تشجع 

والعمل يف اإلمارات.

المصالح الوطنية

تطوير منظومة إعالمية 
شاملة تتضمن آليات 

وأدوات حديثة 
منى المّري

أحمد بن محمد يتابع فعاليات المنتدى بحضور 
أنور قرقاش ومنى المري و قيادات المؤسسات 

اإلعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والقنوات 
التلفزيونية )وام(

أنور قرقاش متحدثًا في المنتدى )تصوير: إحسان ناجي(

أحمد بن محمد خالل المنتدى بحضور منى المري

مرحلـــــــــــــة 
محوريــــــة

الدبلوماسية األداة الرئيسة للمرحلة المقبلةضرورة االهتمام بالتخصصية في إعالمنا المحلي
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بتوجيهات محمد بن زايد 

»الهالل اإلماراتي« يواصل توزيع املير الرمضاني يف اليمن

حضرموت )وام(

تواصل هيئة  الهالل األحمر اإلماراتي، 
مختلف  ف��ي  الرمضاني«  »المير  ت��وزي��ع 
محافظات اليمن الشقيق، وشمل مديرية 
محافظة حضرموت،  في  المكال  أري��اف 
المواد  من  األس��ر  آالف  استفادت  حيث 
الهيئة  قدمتها  التي  األساسية  الغذائية 
وتلبية  اإلن���س���ان���ي���ة،  األوض������اع  ل���دع���م 
اح��ت��ي��اج��ات األش��ق��اء ف��ي ال��ي��م��ن خ��الل 
إطار  في  وذل��ك  المبارك،  رمضان  شهر 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، ومتابعة 
نهيان،  آل  زاي��د  بن  الشيخ حمدان  سمو 
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس 

هيئة الهالل األحمر اإلماراتي. 
سلطان،  بن  عبدالرحمن  فهد  وق��ال   
نائب األمين العام للتنمية والتعاون الدولي 
إن  اإلم��ارات��ي،  األحمر  الهالل  هيئة  في 
المبادرات  تأتي ضمن  المساعدات  هذه 
على  اإلم����ارات  دول���ة  بها  تضطلع  ال��ت��ي 
معاناة  م��ن  للتخفيف  اليمنية  الساحة 
هيئة  أن  وأض����اف  اليمنيين.  األش��ق��اء 
ال��ه��الل األح��م��ر ت��ب��ذل ق��ص��ارى جهدها 
لتعزيز استجابتها اإلنسانية على الساحة 

الرمضانية  االحتياجات  وتلبية  اليمنية، 
الهيئة  م��ب��ادرات  من  المستهدفة  لألسر 
في اليمن. وأشاد أحمد سليمان العكبري، 
مدير عام مديرية أرياف المكال، بالدور 
دولة  به  تقوم  ال��ذي  والتنموي  اإلنساني 
اإلمارات في اليمن عامة، وفي حضرموت 
التي  اإلنسانية  المبادرة  مثمناً  خاصة، 
ق��ام بها ال��ه��الل األح��م��ر اإلم��ارات��ي من 
خالل تقديم المير الرمضاني، معرباً عن 
تقديره لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة 

اإلمارات ومبادراتها اإلنسانية. 
وعّبرت األسر المستفيدة عن فرحتها 
البالغ  المبادرة، معربة عن شكرها  بهذه 
وتقديرها لدولة اإلمارات، قيادة وشعباً، 
اإلنسانية،  واللفتة  الكبير  ال��ع��ون  لهذا 
مؤكدة أن هذه السالل الغذائية جاءت في 
الوقت المناسب، الفتة إلى أن الحصول 
الغذائية بات صعباً في ظل  المواد  على 
واالرتفاع  البالد  بها  تمر  التي  األزم��ات 
السوق  في  ال��م��واد  ه��ذه  ألسعار  الكبير 
األحمر  الهالل  هيئة  أن  يذكر  المحلية. 
اإلماراتي وزعت منذ بداية شهر رمضان 
الفضيل حوالي 10 آالف سلة غذائية من 
أصل 30 ألف سلة، سيتم توزيعها خالل 
األيام القادمة من شهر رمضان المبارك 
ألصحاب الحاجات وذوي الدخل المحدود 

في مديريات محافظة حضرموت.

استعرضا باتصال هاتفي مستجدات المنطقة وقضايا إقليمية ودولية

محمد بن زايد وملك األردن
يبحثان  العالقات األخوية وسبل دعمها

أبوظبي )وام(

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة اتصااًل هاتفيًا من صاحب الجاللة الملك 

عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة. وتناول االتصال العالقات 

األخوية، وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في مختلف 

المجاالت، بما يعود بالخير والنماء على البلدين 

وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى المستجدات في 

المنطقة، وعدٍد من القضايا اإلقليمية والدولية محل 

االهتمام المشترك.

آالف األسر في محافظة حضرموت تستفيد من المساعدات الغذائية

بذل قصارى الجهود لتعزيز 
االستجابة اإلنسانية على 

الساحة اليمنية

فهد عبدالرحمن

طائرة مساعدات إماراتية إلى أفغانستان

أبوظبي )وام(

اإلم��ارات، أمس،  دول��ة  أرسلت   
طناً   30 متنها  على  تحمل  طائرة 
م��ن ال��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة واإلغ��اث��ي��ة 
في  للمساهمة  أفغانستان،  إل��ى 
من  األساسية  االحتياجات  توفير 
األه��ال��ي، خاصة من  إل��ى  ال��غ��ذاء 
هذه  مثل  ف��ي  واألط��ف��ال  ال��ن��س��اء 
يعيشها  التي  االستثنائية  الظروف 
من  زادت  وال��ت��ي  ح��ال��ي��اً،  ال��ع��ال��م 
شدة األوضاع في العديد من دول 
األصل  في  تعاني  التي  المنطقة 
اإلنسانية.  تدهوراً في أوضاعها 

ال��ظ��اه��ري،  س��ال��م  عيسى  وق���ال 
س��ف��ي��ر ال���دول���ة ل����دى ج��م��ه��وري��ة 
أف��غ��ان��س��ت��ان اإلس���الم���ي���ة: »دول���ة 
اإلم������ارات م��س��ت��م��رة ف���ي ت��ق��دي��م 
واإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات 
الشقيق،  األفغاني  الشعب  لدعم 
وال���ت���ي ت��ع��ك��س ح����رص ال��ق��ي��ادة 
ال���رش���ي���دة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ج��ه��ود 
الدولية الهادفة إلى تحقيق السالم 
ألفغانستان  واالزدهار  واالستقرار 
أهمية  ع��ل��ى  وال��ت��أك��ي��د  وش��ع��ب��ه��ا، 
العمل  نحو  الجهود  كافة  توحيد 
ال��م��ش��ت��رك ل��م��ع��ال��ج��ة ال��ت��ح��دي��ات 

أفغانستان«. في  اإلنسانية 
اإلم��ارات  »تعد دولة   وأض��اف: 
م����ن أك����ب����ر ال��������دول ال���م���ان���ح���ة 
ل��م��س��اع��دت��ه��ا في  ألف��غ��ان��س��ت��ان 

التي  وال��ك��وارث  األزم���ات  تخطي 
نتيجة  أو  الطبيعية  سواء  عانتها، 
ل���ل���ح���روب، ف��خ��الل ال��ف��ت��رة من 
ديسمبر  وح��ت��ى  سبتمبر  ش��ه��ري 
دشنت   2021 الماضي  العام  من 
دولة اإلمارات جسراً جوياً تم من 
حملت  ط��ائ��رة   21 إرس��ال  خالله 
اإلم�����دادات  م��ن  500 ط��ن  ن��ح��و 
ال���غ���ذائ���ي���ة وال���ط���ب���ي���ة ل��ت��وف��ي��ر 
من  ألكثر  الضرورية  االحتياجات 
نصف مليون شخص معظمهم من 

واألطفال«. النساء 

خالل تجهيز المساعدات )وام(

فريق الهالل اإلماراتي خالل توزيع المير الرمضاني  )وام(

دور إنساني وتنموي 
لإلمارات في اليمن

أحمد العكبري

 طائرة حملت نحو 
500 طن من اإلمدادات 
الغذائية والطبية خالل 

2021

21
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الشارقة )االتحاد(

ش��ه��د ص���اح���ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ 
ال����دك����ت����ور س���ل���ط���ان ب����ن م��ح��م��د 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي، 
حفل  أمس،  مساء  الشارقة،  حاكم 
ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ق��راء 
المجازين من مجمع القرآن الكريم 
قاعة  في  أقيم  وال��ذي  بالشارقة، 

الجامعية. المدينة 
من  ب��آي��ات  التخريج  حفل  ب��دأ   
ال���ذك���ر ال��ح��ك��ي��م ت���اه���ا ال���ق���ارئ 
حفص  ب��رواي��ة  النقبي  علي  راش��د 
الدكتور  بعدها  ليلقي  عاصم،  عن 
رئيس  الطنيجي،  مصبح  خليفة 
الشارقة  في  الكريم  القرآن  مجمع 
القرآن  »مجمع  فيها:  ق��ال  كلمة، 
يستلهم  ع��ال��م��ي��ة  م���ن���ارة  ال��ك��ري��م 
والموّلهون  رواءه��م،  العطاش  منها 
بما  ي��ع��د –  ب��ل ص���ار  أش��واق��ه��م، 
ومتاحف  علمية  أقسام  من  يحتويه 
فريدة،  حضارّية  أيقونة  عالمّية- 
دول��ة  ف��ي  رائ���دة  معرفّية  وواج��ه��ة 
وحّق  المّتحدة،  العربّية  اإلم��ارات 
لهذا المجمع المبارك أن يكون أحد 
الحديث  العصر  إن��ج��ازات  أضخم 
وعلومه،  الكريم  القرآن  خدمة  في 
سامية  يد  سّطرتها  وق��د  ال؟  كيف 
وما  الّنور،  ملؤها  بحروف  مباركة، 
لتفصح  تتوالى،  الّسطور  تلك  زالت 
عليها  قامت  باهرة،  منجزات  عن 

عيون ساهرة، وأيٍد ماهرة«.
التي  المشروعات  أحدث  وحول   
يعمل عليها المجمع، قال الطنيجي: 
شهد  ال��ّس��ام��ّي��ة،  ل��ل��ّرؤى  »تحقيقاً 
طال  مشروعين  انطاق  العام  هذا 
انتظارهما للمكتبة القرآنية، األول: 
الباغّي  الّتفسير  موسوعة  مشروع 
ببيان  يعنى  واّلذي  الكريم،  للقرآن 
على  ال��خ��ال��دة،  الّربانّية  المعجزة 
روح  ب��ه  تحيا  ب��دي��ع،  ل��غ��وّي  وص��ف 
المثاني،  أنوار  به  وتشرق  المعاني، 
تضلّعت  فقد  الثاني:  المشروع  أما 
القرآن  مجمع  في  العلمّية  اللجنة 
في  كتب  تأليف  بمشروع  الكريم 
إفراد القراءات القرآنية، في منهج 
كّل  جامعة  إل��ي��ه،  تسبق  ل��م  ف��ري��د 
من:  والطالب  المقرئ  يحتاجه  ما 

عثمانّي،  ورس��م  أدائ��ّي��ة،  تنبيهات 
وتوجيه، وشواهد  قرآنية،  وفواصل 
ال��م��ت��ون وت��ح��ري��رات��ه��ا ب��ه��ام��ش ك��ّل 
م��ص��ح��ف م��ن م��ص��اح��ف اإلف����راد، 
أن  أراد  لمن  عملياً  دل��ي��ًا  لتكون 
إف���راداً،  القرآنية  ال��ق��راءات  يقرأ 
الثاني  الّشّق  هي  المصاحف  وهذه 

من هذا المشروع المبارك«.
المجازين  ال��ق��راء  أع��داد  وح��ول 

»غ��ّط��ى  الطنيجي:  ق��ال  ودول��ه��م، 
بالّشارقة  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  مجمع 
وسبعاً  مئة   )157( اهلل-  -بتوفيق 
وخ��م��س��ي��ن دول����ة، وال��م��ج��م��ع اآلن 
دول  ك��ام��ل  م��ن  ال��ح��ّف��اظ  يحتضن 
الجنوبّية،  وأميركا  أفريقيا  قاّرتي 
غ��رس  ث��م��ار  ق��ط��ف  نشهد  وال��ي��وم 
شّيده  اّل��ذي  الكريم  القرآن  مجمع 
ص��اح��ب ال��ّس��م��ّو ح��اك��م ال��ّش��ارق��ة 
لنحتفل  ورع������اه-  اهلل  -ح��ف��ظ��ه 
ب��ت��خ��ري��ج ال���ّدف���ع���ة ال���ّث���ان���ي���ة م��ن 
بلغ  حيث  وال��م��ج��ازات:  المجازين 
وث��اث  مئة  ث��اث   )303( ع��دده��م 
بلغ  بمجموع ختمات  وخاتمة،  خاتم 
وتسعين  وأرب��ع��اً  مئة  ث��اث   )394(
خ��ت��م��ة ب���ال���ق���راءات وال����ّرواي����ات 
خيرة  من  مجموعة  على  المختلفة 

اإلقراء. مشايخ 
إّن هذه الجهود المباركة، ما كان 
لها أن ترى الّنور إاّل بفضل وتوفيق 
الّدعم  بفضل  ث��ّم  تعالى،  اهلل  م��ن 
الكريمة،  وال��ّرع��اي��ة  ال��ّام��ح��دود، 
من  الحثيثة،  المباشرة  والمتابعة 
لدن صاحب السمّو حاكم الشارقة، 
اّل����ذي وض��ع  ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�����اه، 
الكريم  القرآن  خدمة  عينيه  نصب 
ال��ق��رآن  وأه���ل���ه، ف��ج��زاه اهلل ع��ن 

وأهله خير الجزاء«.

سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج الدفعة 

الثانية للقراء املجازين من مجمع القرآن الكريم

»تنمية المجتمع«: األسرة 
المتماسكة نواة لمجتمع متسامح

 أبوظبي )االتحاد(

 أكدت دائرة تنمية المجتمع 
إن���ش���اء  أن  أب���وظ���ب���ي،  ف����ي 
يأتي  األس��ري��ة  الرعاية  هيئة 
ان��س��ج��ام��اً م��ع رؤي���ة ال��دائ��رة 
حياة  تحقيق  إل���ى  ال��ه��ادف��ة 
المجتمع  أف��راد  لكافة  كريمة 
في اإلمارة، واستكماالً للجهود 
التماسك  لتعزيز  تبذلها  التي 
واالس���ت���ق���رار األس�����ري، إل��ى 
وإدارة  حوكمة  ضمان  جانب 
ال��ح��االت األس��ري��ة م��ن خال 
ت��ق��دي��م خ���دم���ات ال��رع��اي��ة 
األسرية لكافة أفراد المجتمع 
واح���دة،  ات��ص��ال  نقطة  ع��ب��ر 
إلى تطوير وتحديث  والرامية 
موحد  وسجل  بيانات  قاعدة 

للمستفيدين.
ويأتي إنشاء الهيئة في إمارة 
دولة  لمكانة  تعزيزاً  أبوظبي 
اإلمارات بشكل عام، وأبوظبي 
يحتذى  كنموذج  بشكل خاص، 
به في رفع جودة حياة األسرة. 
الجديدة  الهيئة  ستعمل  حيث 
على توحيد الجهود بين القطاع 
العام والخاص والقطاع الثالث، 
وتحسين  ب��دع��م  يتعلق  فيما 
ال��رع��اي��ة األس���ري���ة وت��ط��وي��ر 
في  والتخصصات  المعرفة 
وتحديد  االجتماعي،  القطاع 
اح��ت��ي��اج��ات األس����ر وت��ق��دي��م 
وقال  لها.  المائمة  الخدمات 
خميس  مغير  الدكتور  معالي 
تنمية  دائ��رة  رئيس  الخييلي، 
تنمية  دائرة  »تسعى  المجتمع: 
المجتمع إلى تحديد احتياجات 
المستفيدين وتقديم الخدمات 
لهم  والمتخصصة  االستباقية 
إل��ى تحسين ج��ودة  وال��رام��ي��ة 
االجتماعية  والرفاهية  الحياة 

والعاطفية والمالية، من خال إنشاء إطار للقطاع االجتماعي ووضع معايير 
رعاية اجتماعية جديدة تضمن سرعة استجابة الخدمات الحتياجات المجتمع، 
وسهولة الوصول لها، ومواصلة التطوير لارتقاء بجودة الخدمات. وأضاف 
معاليه: »إن دائرة تنمية المجتمع اتخذت عدة خطوات في هذا الجانب، مثل 
وتأسيس  المنخفض،  الدخل  ذات  االجتماعي لألسر  الدعم  تأسيس هيئة 
هيئة المساهمات المجتمعية - معاً لتنشيط المشاركة المجتمعية والتطّوع، 
وإعادة هيكلة مركز أبوظبي لإليواء والرعاية اإلنسانية -إيواء ليشمل ضحايا 
االعتداء، إضافة إلى تأسيس هيئة الرعاية األسرية مؤخراً، والتي تسهم في 
دعم منظومة القطاع االجتماعي وتحقيق تطلعات دائرة تنمية المجتمع لبناء 

أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته«.

إبراهيم سليم، مريم بوخطامين 

)أبوظبي، رأس الخيمة(

الطلبة،  معدالت حضور   شهدت 
الفصل  انطاقة  مع  ارتفاعاً  أمس، 
الدراسي  العام  من  واألخير  الثالث 
المدارس  استأنفت  حيث  الحالي، 
تطبق  ال��ت��ي  وال��خ��اص��ة  الحكومية 
األول  ال��ص��ف  م��ن  ال����وزارة  منهاج 
حتى الثاني عشر، الدوام المدرسي 
مراعاة  م��ع  ال��دول��ة،  مستوى  على 
مؤسسة  حددتها  التي  التعديات 
ومنها،  المدرسي،  للتعليم  اإلمارات 
االثنين  من  المدرسي  ال��دوام  ب��دء 
ال��دوام  ي��ك��ون  وأن  الخميس،  إل��ى 
اإلداري  وال��ك��ادر  للطلبة  حضورياً 
و29   22 الجمعة  ويوما  والتعليمي، 
بُعد«  »ع��ن  ال��دوام  سيكون  أب��ري��ل: 
والتعليمي،  اإلداري  والكادر  للطلبة 
الرسمية  ال��ع��م��ل  س��اع��ات  وع���دد 
ساعات  خمس  والمعلمين  للكادر 
ون��ص��ف ال��س��اع��ة م��ن االث��ن��ي��ن إلى 
والجمعة ثاث ساعات. الخميس، 

وي���ب���ل���غ إج����م����ال����ي ال���س���اع���ات 
 25 وال��ك��ادر  للمعلمين  األسبوعية 
بالنسبة  أما  الحلقات.  لكل  ساعة 
والتعليمي،  اإلداري  الكادر  ل��دوام 
أو   02:30 إل��ى   09:00 م��ن  فيبدأ 
من 08:00 إلى 01:30 خال األيام 
من االثنين إلى الخميس، وبالنسبة 
إل��ى   09:00 م���ن  ال��ج��م��ع��ة  ل��ي��وم 
12:00، أو من 08:00 إلى 11:00.

من  ح��ص��ص   5 تقليص  ت��م  ك��م��ا 
ال���ن���ص���اب األس����اس����ي ل��ل��ح��ص��ص 
بحيث  األنشطة،  لمواد  األسبوعية 
ت��ح��ول إل���ى ال��ت��ع��ل��م ال���ذات���ي، وأن 
من  األول��ى  للحلقة  الحصص  عدد 
حصص،   6 الخميس  إل��ى  االثنين 

3 حصص. أما الجمعة ف� 
في  ارتفاعاً  ال��م��دارس  وشهدت 
م��ع��دالت ال��ح��ض��ور ب��ي��ن ال��ط��ل��ب��ة، 
في  المطلوبة،  اإلج��راءات  وتطبيق 
ال��م��دارس ال��خ��اص��ة وال��ت��ي نصت 
 pcr ع��ل��ى ض���رورة إب���راز ف��ح��ص
قبل  96 ساعة  من  أقل  مدته  فّعال 

إلى المدرسة. دخول الطلبة 
كما  الدراسية  الشعب  وستبقى 
هي، حيث سيتلقى طلبة الحضوري 
وطلبة  ال��م��درس��ة،  م��ن  تعليمهم 

التعلم عن بُعد من المنزل.
ك��م��ا أت���اح���ت م�����دارس ال��ق��ط��اع 

اختيار  »األوناين«  لطلبة  الخاص 
من  التأكد  بعد  الحضوري،  التعلم 
األخ��رى  الشعب  ف��ي  شاغر  وج��ود 
الطلبة  إض��اف��ة  ع��م��ل��ي��ة  لتسهيل 
إلى  كاملة  الشعبة  تحول  أو  عليها، 

الحضوري. التعلم 
م���دارس  استقبلت  ذل���ك،  إل���ى   
وري���اض األط��ف��ال ف��ي إم���ارة رأس 
ال��خ��ي��م��ة ب��ش��ك��ل خ���اص، وال��دول��ة 
ب��ش��ك��ل ع����ام، ال��ف��ص��ل ال���دراس���ي 
 -  2021 ل��ل��ع��ام  واألخ��ي��ر  ال��ث��ال��ث 
تامة  اس��ت��ع��دادات  وس���ط   ،2022
وذلك  النواحي،  جميع  من  ومؤمنة 
للحفاظ على صحة وسامة الطلبة 
في  واإلداري���ة  التعليمية  والهيئات 
المراحل، من خال عمليات  جميع 
المتعلقة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ت��ع��ق��ي��م 
ب����إج����راءات ال���وق���اي���ة وال��س��ام��ة 
ف��ي��روس  ان��ت��ش��ار  لمنع  ال��ص��ح��ي��ة، 
19«، وذل��ك من  »ك��وف��ي��د-  ك��ورون��ا 
الطاب  سامة  من  التأكد  خ��ال 
وال��ع��ام��ل��ي��ن  التعليمية  وال��ه��ي��ئ��ات 
ف��ي ال��م��ي��دان م��ن ال��ع��دوى، س��واء 
واللقاحات  التطعيمات  خ��ال  من 
وش����ه����ادات ال���ن���ت���ائ���ج ال��س��ل��ب��ي��ة، 
البروتوكول  تطبيق  على  والتأكيد 
ال���وط���ن���ي ل��ت��ش��غ��ي��ل ال��م��ن��ش��آت 
دراس��ي  فصل  لضمان  التعليمية، 
آمنة  بحسب  للجميع،  ومريح  آمن 
الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة 

لتعليمية. ا
وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ك��ان��ت ل��م��دارس 

منطقة رأس الخيمة التعليمية، بداية 
مشرقة ومحفزة للطاب يسعون من 
خالها لخلق روح االطمئنان والهدوء 
ل��دى األط��ف��ال والطاب  واالرت��ي��اح 
من  السنية،  المراحل  مختلف  ف��ي 
والتأكد  بحفاوة  االستقبال  خ��ال 
بما  والسامة،  األم��ن  إج��راءات  من 
وال��ك��وادر  ال��ط��اب  يضمن س��ام��ة 
التدريسية واإلدارية والمراقبين، من 

تداعيات انتشار فيروس »كورونا«.
خصصت  أنها  اإلدارات  وبينت   

جميع  على  يقفون  ومشرفين  لجاناً 
ال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة وت���واف���ر سبل 
والمرافق  الحافات  ف��ي  السامة 
أنهم  منوهين  المدرسية،  والفصول 
التربية  وزارة  مع  باالتفاق  استعانوا 
وتعقيم  تنظيف  بشركات  والتعليم 
معتمدة لضمان نظافة وخلو المكان 
من أي ملوثات وغيرها، حيث عملت 
ال���م���دارس ع��ل��ى ت��ع��ق��ي��م ال��ف��ص��ول 
والمختبرات  والمرافق  المدرسية 
كل  س��ام��ة  م��ن  وال��ت��أك��د  العلمية 
وجود فحوص  الموجودين، وضرورة 
واإلداري��ة  التدريسية  للهيئات   PCR
في جميع المدارس ورياض األطفال.

الخيمة  رأس  منطقة  وحرصت 
بين  ال��ت��ن��س��ي��ق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى 
والجهات  والتعليم  التربية  وزارة 
المحلي  كالفريق  المعنية  المحلية 
واألزم�������ات  ال�����ط�����وارئ  إلدارة 
التمثيلي  وال��م��ك��ت��ب  وال���ك���وارث، 
المجتمع  ووقاية  الصحة  ل��وزارة 
الرعاية  وإدارة  الخيمة،  ب��رأس 
ال���ص���ح���ي���ة، ل���ض���م���ان ت��ش��غ��ي��ل 
وال��ع��ودة  التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات 
على  الحرص  تتطلب  التي  اآلمنة 
االح��ت��رازي��ة  اإلج�����راءات  تطبيق 
انتقال  احتمالية  لتقليل  والوقائية 
والتي  المستجد،  كورونا  فيروس 
والكوادر  الطاب  سامة  تضمن 
ال��ت��دري��س��ي��ة واإلداري�������ة وك��اف��ة 
للمؤسسات  والزائرين  العاملين 

لتعليمية. ا

التزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية

حضور طالبي »كثيف« مع انطالقة »الفصل الثالث«

خطوة أساسية في رحلة 
تطوير القطاع االجتماعي 

والنهوض باحتياجات 
األسرة 

 
بشرى المال

تحديد احتياجات 
المستفيدين وتقديم 
الخدمات االستباقية 
والمتخصصة لهم  

مغير الخييلي

الحفاظ على صحة 
وسالمة الطلبة 

والهيئات التعليمية 
واإلدارية 

 
آمنة الزعابي

حاكم الشارقة خالل استقبال خريجي الدفعة الثانية )من المصدر(

منارة عالمية وأيقونة 
حضارّية فريدة

157 دولة ينتمي لها 
القراء المجازون 

تهنئة
 اختتم رئيس مجمع القرآن الكرمي 

كلمته بتوجيه النصح للقراء املجازين 
واملجازات، قائاًل: »هنيئًا لكم هذا 
االصطفاء الّرّبانّي، واالختصاص 

اإللهّي، فانتظامكم يف سلسلة 
األسانيد املّتصلة إلى الّنبّي صّلى اهلل 

عليه وسّلم نسب شريف، ومقام منيف، 
فأنتم خاّصة اخلاّصة، فكونوا على 
قدر املسؤولّية، وأّدوا ما حّملتم من 

األمانة، بعزمية وإخالص، وتعاهدوا 
كالم رّبكم تالوة وتدّبرًا، علمًا وعماًل، 

وكونوا خير سفراء لهذا املجمع املبارك 
يف بلدانكم، وانشروا سماحة اإلسالم 

ووسطّيته بني األمم، وال تنسوا 
مشايخكم والقائمني على هذا املجمع 
من خالص دعائكم، وخّصوا باني هذا 
املجمع وراعي نهضته، بدعوة صادقة 

يف الّصلوات، ويف اخللوات: الّلهّم أطل 
عمره وأحسن عمله«.  وتخلل احلفل، 
تالوة عدد من اخلريجني واخلريجات 

لنماذج من قراءاتهم، حيث تال 
احلافظ: محمد مرشاد برواية 

شعبة عن عاصم، واحلافظ: أحمد 
احلسناوي برواية ورش عن نافع، وتلت 
احلافظة: نورا البسيوني برواية هشام 

عن ابن عامر، وتال احلافظ محمد 
أحمد اجلد عيسى قراءة بالقراءات 

العشر جمعًا. ثم سلم الدكتور خليفة 
الطنيجي، رئيس مجمع القرآن 
الكرمي، اخلريجني واخلريجات 

شهاداتهم، مهنئًا إياهم إجنازهم 
باحلصول على اإلجازات القرآنية، 

ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

خليفة الطنيجي:

حاكم رأس الخيمة يستقبل 

وزير الطاقة والبنية التحتية 

رأس الخيمة )وام(

 استقبل صاحب السمو الشيخ 
عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود 
ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ح��اك��م رأس 
بمدينة  سموه  قصر  في  الخيمة، 
ص��ق��ر ب��ن م��ح��م��د م��س��اء أم��س، 
معالي سهيل بن محمد فرج فارس 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  المزروعي 

التحتية. 
واط��ل��ع ص��اح��ب ال��س��م��و حاكم 
على  معاليه  م��ن  الخيمة،  رأس 
المتعلقة  الموضوعات  من  ع��دد 
وعلى  التحتية،  والبنية  بالطاقة 
الرامية  ال����وزارة  وب��رام��ج  خطط 
القطاعين  وتطوير  استدامة  إلى 
الحيويين لألجيال القادمة، وذلك 
في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
االزدهار  من  المزيد  التي حققت 
دول��ة  لشعب  وال���رخ���اء  وال��ت��ق��دم 

اإلمارات. 

وقدم معاليه خالص تهانيه إلى 
رمضان  شهر  بمناسبة  س��م��وه، 
وجل،  عز  اهلل،  داعياً  المبارك، 
أن يعيد هذه المناسبة على دولة 
اإلمارات وشعبها والمقيمين على 
بالخير والبركات.  أرضها الطيبة 
ح��ض��ر ال���ل���ق���اء ال��ش��ي��خ أح��م��د 
القاسمي  ص��ق��ر  ب��ن  س��ع��ود  ب��ن 
العامة،  الخدمات  دائ��رة  رئيس 
والشيخ صقر بن سعود بن صقر 
بن  ع��ب��داهلل  والشيخ  القاسمي، 
ح��م��ي��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��اس��م��ي، 
رئيس مكتب صاحب السمو حاكم 
محمد  وم��ح��م��د  ال��خ��ي��م��ة،  رأس 
للماء  »االتحاد  عام  مدير  صالح، 
بن  محمد  وم��ن��ذر  وال��ك��ه��رب��اء«، 
دائرة  عام  مدير  الزعابي،  شكر 
والمهندس  الخيمة،  رأس  بلدية 
عبداهلل راشد العبدولي، الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة »م���رج���ان«، 
الزعابي،  ع��ب��داهلل  وعبدالعزيز 
رأس  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

العقارية. الخيمة 

رحلة تطوير القطاع
  أكدت الدكتورة بشرى عبداهلل املال، مدير عام هيئة الرعاية األسرية أن 
إنشاء »الهيئة« خطوة أساسية يف رحلة تطوير القطاع االجتماعي، حيث 

ستعمل على النهوض باحتياجات األسرة يف إمارة أبوظبي مبا ينسجم 
مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وما يتوافق مع طموحات اخلمسني عامًا 

املقبلة، حيث ستساهم »الهيئة« يف توفير األدوات الالزمة لرفع وحتسني 
جودة حياة األسرة مبا يحقق مستوى معيشة الئق لكافة أفراد املجتمع من 

املواطنني واملقيمني يف اإلمارة. وقالت »إن مهام )الهيئة( الرئيسية تشمل 
تقدمي اخلدمات االجتماعية لتعزيز الرفاهية االجتماعية لألسرة، ودراسة 

االحتياجات االجتماعية املتغيرة لألسرة واملجتمع، وتقدمي خدمات إدارة 
احلالة املتكاملة والشاملة ضمن ملف موحد لكل أسرة ونقطة اتصال واحدة، 

ومتكني تقدمي خدمات اجتماعية أكثر فعالية لألسرة، إضافة إلى إقامة 
شراكات مع القطاعني اخلاص والثالث لتقدمي اخلدمات االجتماعية وفقًا 

للسياسات والتشريعات واألنظمة املعتمدة يف اإلمارة«.

 حاكم رأس الخيمة خالل استقبال وزير الطاقة والبنية التحتية )وام(



وأشار إلى أن غالبية أجنحة الدول ستبقى في موقع 
»إكسبو 2020 دبي«، والمدينة تواصل الحياة بكثير من 
الفعاليات البحثية والثقافية لمواصلة البناء على حققناه 
من نتائج كثيرة وكبيرة تشكل نقطة تحول لنا جميعاً.. 
الفتاً إلى أن اإلم��ارات ال تتنافس، ولكنها تبدع لتبقى 

دائماً في الصدارة.
وأشاد معاليه بالنموذج اإلماراتي المتفرد للتطوع في 
»إكسبو 2020 دبي« من خالل 33 ألف متطوع نسجوا 
اإلم���ارات  وقيم  م��ب��ادئ  عكست  العطاء  ف��ي  قصصاً 
الراسخة في نفوس كل من يعيش على أرضها الطيبة، 
ونجحوا في تقديم الخدمات وتسهيل زي��ارة أكثر من 
24 مليون زائر والذي قارب توقعات ما قبل الجائحة. 
وقال: إن جميع الدول التي شاركت في »إكسبو 2020 
دبي« حظيت باالحترام والتقدير والمساواة واالحتفال 
باأليام الوطنية لهذه الدول، حيث تكاتفت الجهود من 
كل من يعيش على أرض اإلمارات الطيبة للمساهمة في 
إنجاح هذا الحدث الدولي الذي كان يشكل تحدياً، من 
حيث بناء مدينة ضعفي مساحة موناكو خالل ظروف 
استثنائية يمر بها العالم، وذلك بكل مقومات المدن من 
بنية تحتية متطورة ومباٍن، والذي شهد عماًل جباراً كان 
الدافع األول إلنجازه هو ثقة القيادة الرشيدة وقدرة أبناء 
اإلمارات على ترجمة التوجيهات وتحويل التحديات إلى 

فرص لخدمة اإلنسانية جمعاء. 
وأضاف أن اإلمارات بتوجيهات قيادتها الحكيمة ال 
التحديات  مواجهة  على  وتأسست  المستحيل  تعرف 
الذي  القوي  البنيان  هو  وه��ذا  ف��رص،  إل��ى  وتحويلها 
زايد بن سلطان آل  الشيخ  له  المغفور  أرسى دعائمه 
نهيان »طيب اهلل ث��راه«، وهو ما يحظى بثقة واحترام 
وتقدير دول العالم.. مشيراً إلى أن اإلمارات نجحت في 
أهم حدث  وأقامت  »كورونا«  تداعيات جائحة  تخطي 
العالم في ظل ظروف  ثقافي وحضاري على مستوى 
استثنائية ولم يشهدها العالم من قبل. وأكد معاليه أن 
اإلمارات توفر األمن واألمان واالستقرار لكل من يعيش 
على أرضها الطيبة، حتى بات أسلوب حياة قائماً على 
للخير  تسعى  دولة  في  والتضامن  والتعايش  االحترام 
حول  اآلخرين  مع  المحبة  جسور  ومد  السلم  وبسط 
العالم، وهو ما تجلى بوضوح خالل »إكسبو 2020 دبي« 
من خالل تعدد الثقافات والحضارات وانسجامها تحت 
مظلة واحدة في وئام وسالم وتسامح واستقرار الذي 
يجسد نهج اإلم��ارات الراسخ، ويعكس بصمات »زايد 
الخير« الممتدة في ربوع العالم، حيث تمتلك اإلمارات 

رصيداً كبيراً حول العالم عنوانه »بالد الخير«.
 

تمكين الشباب من الجنسين
وحول أبرز الحلول التي وفرها »إكسبو 2020 دبي« 
بن  نهيان  الشيخ  معالي  ق��ال  الشباب..  تمكين  بشأن 
مبارك: إن الشباب شكلوا نقطة االرتكاز األولى في قلب 
»إكسبو« وقلب كافة األهداف التي تم وضعها والمبادرات 

التي تم إطالقها والمؤتمرات والجلسات النقاشية التي 
االهتمام  أنهم سيبقون محط  كما  تم عقدها خالله، 
والتركيز في مرحلة ما بعد »إكسبو 2020 دبي«، فهم 
عماد الوطن وبناة المستقبل. وأض��اف: تتضح جهود 
خالل  بذلها  تم  التي  الجنسين،  من  الشباب  تمكين 
فترة انعقاد الحدث الدولي، في المجموعة الكبيرة من 
البرامج التي تم إطالقها والمنتديات والمؤتمرات التي تم 
تنظيمها ضمن أجندة »إكسبو 2020 دبي«، والتي تهدف 
للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه إعداد شباب اليوم 
لقيادة غٍد أفضل، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة 
لذلك  إضافة  الحالي،  الوقت  في  العالم  تواجه  التي 
شكل »إكسبو 2020 دبي« منصة ألصوات هؤالء الشباب 
عبروا من خاللها عن آرائهم وطموحاتهم والتحديات 
التي تواجههم. وال ننسى هنا اهتمام »إكسبو« الخاص 
بطلبة المدارس عبر تشجيع الزيارات المدرسية ذات 
النهج المدروس، وتنظيم العديد من الفعاليات واألنشطة 
التي تعمل على إلهام وتمكين صناع التغيير المستقبليين.

 
مركز عالمي جاذب لالستثمار واألفكار

وحول الدور الذي لعبه »إكسبو 2020 دبي« في تعزيز 
رؤية اإلم��ارات 2071 بتحويل اإلم��ارات لمركز عالمي 
جاذب لالستثمار واألفكار.. قال المفوض العام ل�»إكسبو 
2020 دبي«: إن االحتفال باليوبيل الذهبي على أرض 
»إكسبو 2020 دبي« جاء بمثابة التتويج لخمسين عاماً 

مضت من عمر دول��ة اإلم���ارات ونقطة 

استراتيجيتها  استشراف  نحو  للدولة  صلبة  انطالق 
وخططها للخمسين عاماً القادمة، بعد أن أثبتت للعالم 
أجمع من خالل نجاحها في تنظيم الحدث الدولي األول 
من نوعه في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أن 
نجاحها لم يأت من فراغ، وإنما هو نتاج مسيرة ونهج 
القيادة  بها  تتمتع  التي  الحكيمة  الرؤية  على  قائمين 
أنظار  »إكسبو 2020 دبي«  الرشيدة. وأض��اف: جذب 
العالم لدولة اإلمارات للدور الحيوي الذي باتت تلعبه 
على الساحة العالمية على مختلف الصعد السياسية 
تتحول  جعلها  ما  والعلمية،  واالقتصادية  والثقافية 
الخبرات  وال��رؤى وأصحاب  العقول  لذوي  ملتقى  إلى 
والمواهب، الذين جذبتهم بيئة أعمالنا المفتوحة للجميع 
للقدوم والمشاركة في مسيرتنا المستمرة نحو النجاح 
وكان  المجاالت،  شتى  في  المستحيل  حاجز  وكسر 
»إكسبو« بمثابة البوتقة التي جمعت هذه المواهب معاً 
والحوار،  التواصل  وتعزيز  لاللتقاء  الفرصة  ومنحتهم 
وكل هذا بالتماشي مع رؤية اإلمارات 2071 ومع رغبتها 
األكيدة في الحفاظ على وتنمية رأس المال البشري 

والفكري الذي يقع ضمن أهم أولوياتها.
 

 العالم على أرض اإلمارات
على  ال��ح��دث  حققها  ال��ت��ي  النتائج  أب���رز  وح���ول 
والفني  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  الصعيد 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  قال  والثقافي.. 
نهيان: إن »إكسبو 2020 دبي« جمع العالم على أرض 
اإلمارات ورأينا أجنحة الدول جوار بعضها البعض، 
ملوك  بينهم  الدولية  القيادات  من  اآلالف  واستقبلنا 
رفيعو  وم��س��ؤول��ون  ووزراء  وزراء  ورؤس���اء  ورؤس���اء 
كل  ومنحنا  العالم.  حكومات  مختلف  من  المستوى 
والوجه  الحضارية  ال��ص��ورة  لتبرز  الفرصة  ال��دول 
الحقيقي لها، حيث تعّرف العالم من خاللنا على ما 
تملكه من غنى وفرص ورؤى، وهذا فتح أبواباً عديدة 
أمام الفرص االستثمارية والتجارية أمام تلك الدول 
ازده��ار  في  أكيد  بشكل  سيسهم  ما  وهو  وشعوبها، 
لشعوبها.  ال��رف��اه  وتحقيق  منها  الكثير  اقتصادات 
أب��رز من  دب��ي«:   2020 »إكسبو  وأض��اف معاليه عن 
خالل حرصنا على االحتفاء باأليام الوطنية والفخرية 
والحضاري  االجتماعي  ال��وج��ه  المشاركين  لكافة 
المشرق ل� 219 دولة مشاركة، تعرفنا خاللها جميعاً 
الفني  وتراثها  فنانيها  وأه��م  وثقافاتها  فنونها  على 
العروض  خ��الل  من  وتقاليدها  وعاداتها  وال��م��ادي 
الفنية والثقافية المصاحبة الحتفاالت األيام الوطنية 
إذ  ال��زوار؛  والتي كانت دوماً محط اهتمام وإعجاب 
سمحت لهم باالحتكاك المباشر مع أبناء تلك الدول 
والتعرف عليهم عن قرب، وهو بالتأكيد ما سينعكس 
بشكل إيجابي على العالقات التي تجمع ما بين شعوب 
العالم وعلى تعزيز السياحة وفتح آفاق جديدة أمام 

هذا القطاع الحيوي بالنسبة للعالم أجمع.
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نهيان بن مبارك: »إكسبو« تتويج 

للخمسني وانطالقة صلبة للمستقبل

أبوظبي )وام(

 أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لـ»إكسبو 2020 دبي«، أن اإلمارات أثبتت نجاحها 

في تنظيم استثنائي لـ»إكسبو 2020 دبي«، وهو نتاج مسيرة ونهج قائمين على الرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة، 

حيث جذب الحدث الدولي أنظار العالم لدولة اإلمارات وللفرص التجارية واالستثمارية واالقتصادية التي تنطوي عليها، وللمجاالت 

العلمية والمستقبلية التي تشرع لها األبواب، وللدور الحيوي الذي باتت تلعبه على الساحة العالمية على مختلف الصعد السياسية 

والثقافية واالقتصادية والعلمية. وقال معاليه: إن »إكسبو 2020 دبي« منح العالم أجمع األمل في غد أفضل، خاصة في زمن جائحة 

»كوفيد19-«، ليضيء شعلة أمل لحاضر أفضل وغد أجمل، مثبتًا أننا باجتماعنا معًا قادرون على تخطي كل التحديات وتجاوز كافة 

الصعاب والعقبات. وأضاف أن دول العالم تحدثت لغة اإلنسانية على أرض اإلمارات على مدار 6 أشهر، وتنفست البشرية الحياة في 

»إكسبو 2020 دبي« واستعادت األمل، لتبقى »دار زايد« دائمًا في الطليعة تواجه المستقبل بإرادة ال تعرف المستحيل، ويظل »إكسبو 

2020 دبي« عالمة مضيئة في تاريخ العالم. 

اإلمارات توفر األمن واألمان 
واالستقرار لكل من يعيش 

على أرضها الطيبة

مخرجات »إكسبو« 
للتعايش العالمــي

بارقـــــة أمــــــــــل

حول أبرز مخرجات »إكسبو« 
للتعايش العاملي.. قال املفوض 
العام لـ»إكسبو 2020 دبي«: إن 

العالم شاهد من خالل »إكسبو 
2020 دبي« النموذج الذي 
متثله اإلمارات على صعيد 
التسامح والتعدد والتنوع، 

حيث يجتمع الناس من 
مختلف اجلنسيات والثقافات 

ويعملون معًا بانسجام تام، 
متجاوزين االختالفات على 

أشكالها لتحقيق أهداف سامية 
تصب يف صالح اإلنسانية 

جمعاء، كما قدم »إكسبو« 
منصة ساعدت اإلمارات يف 

إبراز وتصدير قيمها عن 
التسامح والتعايش السلمي 

للعالم أجمع. وأضاف أنه وعلى 
هذا الصعيد قمنا يف »إكسبو« 
بتنظيم أسبوع للتسامح وشهد 

إقامة العديد من الفعاليات 
واملبادرات، وأطلقنا خالله 
التحالف العاملي للتسامح 

أثناء االحتفال باملهرجان 
الوطني للتسامح والتعايش، 

واستضافت األنشطة الدولية 
للمهرجان ما يزيد على 125 
شخصية عاملية بارزة قدمت 

رؤية شاملة عن مستقبل 
التسامح العاملي، إضافة إلى 

انعقاد القمة العاملية املشتركة 
لألديان.

عن الرسالة التي قدمتها 
اإلمارات للعالم خالل »إكسبو 

2020 دبي«.. قال معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان: إن 

»إكسبو 2020 دبي« انعقد 
أثناء ظروف استثنائية مر بها 

العالم أجمع، ليشكل بارقة أمل 
على ما ميكن للعالم إجنازه إذا 

ما اجتمع معًا وإذا ما توافقت 
الرغبات والرؤى بني القائمني 

عليه، لقد جاء ليثبت بأننا 
معًا أكثر قوة وصالبة يف 

مواجهة التحديات وبأننا معًا 
ميكننا إحداث التغيير املطلوب 

لغد أفضل، كما جاء تنظيم 
احلدث الدولي مبثابة التأكيد 

على الرسائل التي ترسلها 
دولة اإلمارات للعالم بأنه ال 

يوجد هناك مستحيل متى ما 
توافرت لدينا اإلرادة والرغبة 

األكيدة يف النجاح وحتقيق 
األهداف. وأضاف معاليه أن 

»إكسبو 2020 دبي« أرسل 
العديد من الرسائل عن أهمية 

تواصل العقول لصنع املستقبل، 
وشكل حافزًا قويًا لتحقيق 

أهداف األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة، عبر تسليط 

األضواء بصفة مستمرة على 
هذه األهداف وجمع أصحاب 

القرار وممثلي الدول واملنظمات 
العاملية، تعزيزًا للجهود العاملية 

الهادفة لتحويلها من أهداف 
إلى حقائق على أرض الواقع، 

كما سلطنا األضواء وقدمنا 
الدعم الكامل للدول وأصحاب 

املبادرات التي تصب يف صالح 
حتقيق هذه األهداف. 

وقال: وجه »إكسبو 2020 دبي« 
أيضًا رسالة واضحة عن أهمية 

التسامح والتعايش السلمي 
بني الناس لتعزيز األمن 

واالستقرار والسالم يف كل 
مكان وعن أهمية تقبل اآلخر 

واحترام ثقافته وعاداته 
وتقاليده، كما عرف العالم 

الدور الذي تلعبه موضوعات 
»إكسبو 2020«، وهي الفرص 

والتنقل واالستدامة يف حتقيق 
صالح ورفاهية جميع البشر، 

حيث إن رسالة »إكسبو 2020 
دبي« األسمى هي حتقيق 

التواصل بني العقول لصنع 
املستقبل، وذلك يف زمن بات 

التواصل فيه من أصعب األمور، 
لكننا متكنا من كسر كافة 

احلواجز التي فرضتها علينا 
»اجلائحة« وفتحنا أذرعنا 

واستقبلنا ماليني الزوار الذين 
تركنا يف قلب وعقل كل منهم 
أثرًا جمياًل وبصمة إيجابية 

عن دولتنا وكرم وعراقة شعبنا 
واملقيمني على أرضنا، ونحن 

على ثقة بأن هذا األثر سيبقى 
إلى األبد.

»إكسبـــو 2025 أوسـاكــا«

وحول أبرز مالمح التعاون مع اليابان يف 
»إكسبو 2025 أوساكا«.. أشار معالي الشيخ 
نهيان بن مبارك إلى حديث أيكو يابوناكا 

األمني العام جلناح اليابان يف »إكسبو 2020 
دبي«، التي أكدت أن اليابان لم تستفد 

فقط من مشاركتها يف إبراز الثقافة 
وعراقة التقاليد اليابانية العريقة فقط، 
وإمنا يف احلصول على اإللهام من »إكسبو 

2020 دبي« على صعيد األمور التنظيمية 
ومن زوار احلدث الدولي على صعيد 

املشاركة باألفكار التي يرغبون برؤيتها 
على أرض جزيرة األحالم »أوساكا« خالل 

انعقاد »إكسبو 2025«، وهذا شرف كبير 
لنا أن نكون يف »إكسبو 2020 دبي«، قد 
حتولنا إلى مصدر لإللهام لدولة متتاز 

بعراقتها وتطورها وتقدمها كاليابان. 
وحول ما أضافه »إكسبو« لإلنسان يف 

كل مكان.. قال معاليه: إن »إكسبو 2020 
دبي« أضاف الكثير للبشرية جمعاء 

ولإلنسان واإلنسانية على وجه اخلصوص، 
لقد متكنا من جمع أكثر من 200 دولة 

ومنظمة معًا من كافة أنحاء األرض 
ومن شتى األعراق واألديان واخللفيات 
االجتماعية والثقافية الذين تواجدوا 

معًا بكل انسجام، وكل هذا مت يف ظل 
انتشار جائحة »كوفيد-19« التي عزلت 

سكان العالم عن بعضهم البعض، فجاءت 
دولة اإلمارات لتفتح أبوابها أمام العالم 

أجمع لتمنح اإلنسان احلق يف االجتماع 
والتواصل بأمان ووفق أعلى معايير 

السالمة واألمان والتدابير االحترازية.  
ولفت إلى أن »إكسبو« طرح أهم التحديات 

واملشكالت امللحة التي تواجه اإلنسان 
يف كل مكان، ولم نكتف فقط بطرح تلك 

التحديات، بل عملنا مع اجلميع للوصول 
إلى حلول وتقدمي االقتراحات عن 

طريق كم هائل من املؤمترات واملنتديات 
واحللقات النقاشية التي مت تنظيمها 

بحضور قادة الفكر وأصحاب الرؤى ورواد 
التغيير العامليني الذين لم يتوانوا عن 

تقدمي األفكار واملقترحات واحللول ألبرز 
تلك التحديات، والتي تصب جميعها 

يف صالح حتقيق اخلير ورفاهية العيش 
لإلنسان ولكوكب األرض الذي يحتضننا 

جميعًا.

الشباب شكلوا نقطة 
االرتكاز األولى في قلب 

»إكسبو« فهم عماد 
الوطن وبناة المستقبل

 فخورون بأن نكون
 مصدر إلهام لـ»إكسبو 

أوساكا 2025«

»إكسبو 2020« وجه 
رسالة واضحة عن أهمية 

التسامح والتعايش 
السلمي بين الناس
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مرافئ

زايد الضمير الكوني

كأنها  بيضاء من غير سوء ممتدة  يداً  توّل وجهك، تجد  أينما  العالم  في 
قلب  مألت  التي  الفيئة  المشاعر  فطنة  هي  هذه  الحياة،  بأثمار  الشجرة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، وأسكنه فسيح 

جناته.
المشاعر، وتخلب  القلوب، وتستوطن  اإلمارات تسكن  فاليوم عندما نجد 
زايد  الشيخ  فكرة  األولية،  الفكرة  وليدة  إنما هي  العقول،  وتمتلك  األلباب، 
بالوجود كعضو ال يتجزأ من هذا  وارتباطه  باإلنسان،  حول عالقة اإلنسان 
الذهبي على صفحات  بنا، والمطوق ألعناقنا كأنه السلسال  الكل المحيط 

زجاجة بلورية مدهشة.
لم ينطلق زايد من نظريات، وال أيديولوجيات، وال كتب، بل كانت الطبيعة 

هي صحائفه التي تال فيها قيمه النيرة.
وكانت الفطرة مجللة بفضاءات الصحراء النبيلة هي كتابه الذي عثر فيه 

على أبجدية الحلم البشري، فرتل حروفه، وتناغم مع سيمفونية الشجرة.
همس  إلى  واستمع  الحمراء،  الرمال  وشوشة  إلى  وأصغى  الطير،  ولغة 
الغافة، ونبس النخلة، كل هذه المخلوقات النبيلة كانت بالنسبة للشيخ زايد 
ديوان شعر، استقى منه رهافة الحس، ورواية سردت له حكاية العالقة بين 
الكافي خرج زايد الخير  الوافي  اإلنسان وأخيه اإلنسان، ومن هذا الدرس 
بوافر المعرفة، وفيض من وعي، وجزالة من فكر، أسس على أثرها تجربته 
يعيشون  ومن  يسطرون،  وما  النون  تعنيهم  لم  مدرسة  وص��ارت  الحياة،  في 
شفف اإلبداع، ولهف الحب، وكلف بناء الحياة على أسس التعاون، والتضامن، 
والتسامح، وفض االشتباك مع األنا لتصبح في الحياة نهراً يصب في عروق 
الكائنات أجمع، واألعراق، وأجناس، والثقافات من دون استثناء، كون اإلنسان 

عضواً في المجموع، وجزءاً من الكل.
هذه هي السجية التي انطلق منها الشيخ زايد، وهذه هي القيم التي جعلته 
في العالمين قمراً ال يطفئ أنواره، ونهراً وال يخفي عذوبته، وغصناً سامقاً 

يطال عنان السماء حتى ال مس لب النجمة، وصافح خد الغيمة.
زايد زاد في الخلق أخالقاً، وكرس في الخلق مبادئ، وزرع في ضمير العالم 

شجناً، وحنيناً دائماً إلى الحياة الصافية وعفوية العالقة بين بني البشر.
تاريخ،  ومنجز  حضارة،  وباني  سياسة،  صانع  كان  بل  سياسياً،  يكن  لم 
االستثنائية،  الشخصية  زايد  كان  ولذلك  ذلك،  كل  هو  حياة،  منهج  مؤسس 
واألخالقية التي بسطت نفوذها على وجدان الناس جميعاً من دون استئذان.
زايد وضع لبنة الحلم اإلماراتي، وشيد حصن الوطن، ونسج خيوط وحدتنا 

بأنامل من ذهب، وسطر في صفحات التاريخ اسم وطن ال يشبهه إال هو.
زايد وضع اإلمارات على خريطة العالم، بفخر، وعزة وجالل، وقوة، وشيمة 
وقيمة، واليوم عندما يذكر اسم هذا البلد، تنحني له الرايات، وتنثني الغصون، 
وتهش القلوب، وترق األرواح، ألن اسم اإلمارات مرتبط باسم زايد، وألن اسم 

زايد عقد الزمرد في عنق كل مواطن ومقيم على هذه األرض.
رحم اهلل زايد، وأسكنه جنات الخلد.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

خدمات عالجية متميزة في الظفرة )االتحاد(

خدمات متميزة لمرضى السكري

مراجع لعيــــادات الباطنية يف مسـتشفيات الظفرة

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

لشركة  التابعة  الظفرة  مستشفيات  إدارة  تقدم 
أب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة »ص���ح���ة«، ب��اق��ة 
لمرضى  والعالجية  الطبية  الخدمات  من  متنوعة 
وغياثي  زايد  بمدينة  الظفرة  منطقة  في  السكري 
وبلغ  ليوا  ومدينة  والمرفأ  دلما  وجزيرة  والسلع 
التابعة  الباطنية  ع��ي��ادات  على  المترددين  ع��دد 
لمستشفيات الظفرة أكثر من 22 ألف مراجع منهم 
17213 مراجعاً خالل العام الماضي بجانب 3761 
مراجعاً خالل العام الجاري من يناير وحتى بداية 
شهر أبريل فيما بلغ عدد المترددين على عيادات 
السكري والغدد الصماء 1038 مراجعاً خالل العام 

الماضي.
ال��ظ��ف��رة ع��ل��ى توفير  وت���ح���رص م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
الخدمات العالجية عبر 7 عيادات لتقديم الرعاية 
الصحية لمرضى السكري في جميع مدن منطقة 
وفق  بُعد  عن  التطبيب  أيضاً  خالل  ومن  الظفرة، 
عالج  في  المتبعة  العالمية  الطبية  المعايير  أعلى 
لمرضى  متخصصتان  ع��ي��ادت��ان  منها  ال��س��ك��ري، 
السكري والغدد الصماء في مدينة زايد، إحداهما 
مركز  ف��ي  واألخ���رى  زاي���د،  مدينة  مستشفى  ف��ي 

الظفرة لطب األسرة.
 كما تقدم العيادات في كل من مستشفى غياثي 
الخدمات  ول��ي��وا،  والمرفأ  دلما  وج��زي��رة  والسلع 
المرض  ومضاعفات  البسيطة  للحاالت  العالجية 
المتقدمة  ال��ح��االت  تحويل  يتم  بينما  األول��ي��ة، 
عيادتي  إلى  الكبيرة  المضاعفات  ذات  والحاالت 

الغدد الصماء والسكري في مدينة زايد.
الحسين  عبدالرحمن  محمد  الدكتور  وأوض��ح 
أن  زاي��د  مدينة  بمستشفى  الباطنة  اختصاصي 
مرض السكري من األمراض التي يمكن أن تشكل 
بشكل  ومتابعتها  بها  االهتمام  يتم  لم  إذا  خطورة 
سيئة،  مضاعفات  من  تشكله  لما  نظراً  مستمر 

وخاصة خطورة التهاون في التعامل مع داء القدم 
يعانيها  التي  الشائعة  األمراض  من  كونه  السكري 
مريض السكري والتي يمكن أن تتطور من مشاكل 
بسيطة إلى مضاعفات خطيرة، حيث تبدأ المشاكل 
بفقدان اإلحساس في القدمين لتصل إلى مرحلة 
ال��ب��ت��ر ف��ي أس���وأ األح����وال وغ��ال��ب��اً ي��ب��دأ اع��ت��الل 
ثم  والساقين  القدمين  ف��ي  السكري  األع��ص��اب 
يتلوهما في اليدين والذراعين ويمكن عالج الحالة 

إما بالعالج غير الجراحي أو الجراحي.
ووفرت مستشفيات الظفرة خدمة التطبيب عن 
هم  لمن  وباألخص  السكري  مرضى  لجميع  بُعد 
لمساعدتهم  والمستمرة  الدقيقة  للمتابعة  بحاجة 

على تنظيم السكر في الدم
وتقوم مستشفيات الظفرة على توفير الخدمات 
احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  ك��اف��ة  والعالجية  الطبية 
ومتطلبات السكان في جميع مدن منطقة الظفرة 
توفير  تتضمن  متكاملة  طبية  منظومة  خالل  من 
الخبرات  أصحاب  من  العالجية  الكفاءات  أفضل 
الطبية  األجهزة  تحديث  بجانب  والعملية،  العلمية 
التي تتوافق مع أفضل وأحدث األجهزة المستخدمة 
لتقديم  المتميزة  التحتية  البنية  توافر  مع  عالمياً، 

الرعاية الصحية لجميع سكان منطقة الظفرة.

التهاون في عالج
 السكري يؤدي لمضاعفات 

خطيرة
 

 محمد عبدالرحمن الحسين

370 حالة شفاء من »كورونا« 

أبوظبي )وام(

  تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص 

في الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر 
الحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد 

»كوفيد - 19« والمخالطين لهم وعزلهم، 
أعلنت الوزارة إجراء 243.662 فحصًا جديدًا 

خالل الساعات الـ 24 الماضية على فئات 
مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل 
وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   وساهم 

تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع 
نطاق الفحوص على مستوى الدولة في 

الكشف عن 198 حالة إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« المستجد من جنسيات 

مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة وتخضع 
للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 

مجموع الحاالت المسجلة 895.663 حالة.    
كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة 
في األربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك 

يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2302 حالة، 
  وأعلنت شفاء 370 حالة جديدة لمصابين 

بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 19« 
وتعافيها التام من أعراض المرض بعد 

تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها 
المستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت 

الشفاء 877.648 حالة.

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
تقديم 6.736 جرعة من لقاح »كوفيد-19« 
خالل الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ 

مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى 
أمس 24.652.779 جرعة ومعدل توزيع 
اللقاح 249.26 جرعة لكل 100 شخص. 

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير 
لقاح »كوفيد-19«، وسعيًا للوصول إلى 

المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، 
والتي ستساعد في تقليل أعداد الحاالت 

والسيطرة على فيروس »كوفيد-19«.
اإلجمالي

24.652.779

جرعة من لقاح 
»كوفيد-19« 

6.736

»كلية فاطمة للعلوم 
الصحية«.. شراكـــــات إلثـــــــــراء 

القطاع الصحي 

أبوظبي )وام(

 دخلت كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا 
التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، 
في شراكات تعليمية مع عدد من المؤسسات بهدف رفد سوق 
الصحية،  الرعاية  في  المتخصصة  الوطنية  بالكوادر  العمل 

وتعزيز وجودهم في هذا القطاع الحيوي. 
والمهني  التقني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  مركز  أبرم  وقد 
اتفاقية مع مجلس تنافسية الكوادر اإلماراتية »نافس«، لتقديم 
لدراسة  للمواطنات،  سنوات  خمس  خ��الل  منحة  آالف   10
بكالوريوس التمريض، وطب الطوارئ، والدبلوم العالي ودبلوم 
المساعد الصحي في كلية فاطمة للعلوم الصحية. كما وقعت 
كلية فاطمة للعلوم الصحية اتفاقية مع المركز الوطني للتأهيل 
وأبرمت  المركز،  في  للتعيين  الكلية  لخريجات  األولوية  لمنح 

مع  مهمة  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 
م��دي��ن��ة ال��ش��ي��خ ش��خ��ب��وط 
يتم بموجبها توفير  الطبية، 
فرص عمل جديدة لخريجي 
ال��ك��ل��ي��ة وف���ق���اً ل��ل��ش��روط 
بها  المعمول  والمتطلبات 
ف���ي »ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة«، 
البرامج  تأمين  إلى  إضافة 
المتخصصة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

لطالبات الكلية فيها. 
وأك�����د ال���دك���ت���ور أح��م��د 

أن  التطبيقية،  التكنولوجيا  معهد  عام  مدير  العور  عبدالمنان 
التعليمية الرائدة  كلية فاطمة للعلوم الصحية من المؤسسات 
تعمل   2006 ع��ام  في  تأسيسها  ومنذ  ال��دول��ة،  مستوى  على 
على رفد القطاع الطبي بالكوادر الوطنية المتخصصة لتلبية 
الصعد  على  وتطور  نمو  من  يشهده  وما  المتنوعة  احتياجاته 

كافة. 
وقال العور: »إن دخول كلية فاطمة للعلوم الصحية في شراكات 
المؤسسات  من  ع��دد  مع  مهمة  اتفاقيات  وتوقيعها  تعليمية 
التعليمية في الدولة، يأتي تجسيداً الستراتيجية مركز أبوظبي 
الوطنية  ال��ك��وادر  إلع��داد  والمهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
وتأهيلها  المستقبل،  وظائف  متطلبات  لتلبية  األمثل  بالشكل 
سوق  احتياجات  لمواكبة  الحديثة  والمعارف  المهارات  بكافة 
عكست   »19  - »كوفيد  جائحة  أن  وأضاف  المتغيرة«.  العمل 
تنامي الدور المهم للقطاع الصحي، ويأتي هذا التعاون المثمر 
مع مؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، انطالقاً من 
تعزيز  في  عاتقنا،  على  الملقاة  الوطنية  بالمسؤولية  اإليمان 

وجود أبناء الوطن في القطاع الصحي.

مبنى كلية فاطمة للعلوم الصحية )االتحاد(

 10 آالف منحة 
خالل خمس سنوات 

للمواطنات
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شروق عوض )دبي(

ويشكل  وحيوية  فتية  دولة  اإلم��ارات  لكون  »نظراً  وقالت:   
جهات  جميع  ف��إن  هويتها،  م��ن  يتجزأ  ال  ج���زءاً  االبتكار 
تنفيذ  على  حرصها  واق��ع  من  والخاص  العام  القطاعين 
توجهات الدولة في هذا الشأن، تتعاون على البحث الدائم 
وإيجاد الطرق الجديدة لمواجهة تحديات الحاضر واستباق 
أكثر  التعاون بشكل  المستقبل، وقد تجلت أهمية  تحديات 
وضوحاً في مواجهة األزمات، ال سيما خالل فترة جائحة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(«.
جاء ذلك في تصريحات ل�»االتحاد« بمناسبة إعالن وزارة 
الباب  فتح  »تمكين«،  مع  بالتعاون  والبيئة،  المناخي  التغير 
المشاركة أمام المهتمين بمجال التكنولوجيا الزراعية، في 
النسخة الثانية من »تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي« بدءاً 
من مطلع أبريل الحالي حتى شهر يونيو المقبل، وذلك عبر 
تقديم أفكارهم من خالل الموقع اإللكتروني ل »تكنولوجيا 
الحلول  أفضل  المتقدم  فكرة  تتناول  أن  على  ال��غ��ذاء«، 
الغذائي  األم��ن  لتحديات  والمبتكرة  المتطورة  الزراعية 
نوفمبر  في  أمامه  الفرصة  لتتيح  والمستقبلية،  الراهنة 
مليون   2 قيمتها  بجوائز  الفائزين  أحد  يكون  بأن  المقبل، 

دوالر أميركي.
المشاريع  العالمي«  الغذاء  تكنولوجيا  »تحدي  ويهدف 
الجامعية  األبحاث  فرق  مثل  األول��ى  مراحلها  في  الناشئة 
الدولية ورواد األعمال والشركات الصغيرة، حيث يستقصي 
الغذاء«  »إنتاج  هما  مهمين  بمسارين  المتعلقة  االبتكارات 
من  األغذية،  وأسعار  الغذاء  ووفرة  توافر  تحدي  لمعالجة 
خالل تمكين التحول إلى »الجيل القادم« من بدائل األغذية 
لضمان  األغذية«  وهدر  و»فقد  الغذائية،  بالعناصر  الغنية 
االستدامة في سلسلة التوريد الغذائي بشكل عام، كما يمنح 
التحدي الفائز أو الفائزين فرصة لتطوير نموذج أعماله في 
دولة اإلمارات، مدعوماً بمشاريع البحث والتطوير، وتسريع 
الالزم  والتوجيه  التجارية،  والحوافز  الشركات،  هذه  نمو 
السوق،  إلى  االختبار  مرحلة  من  الفائزة  المفاهيم  لنقل 
على  التركيز  مع  العالم،  أنحاء  جميع  من  الطلبات  وقبول 

البلدان المتميزة بمجال التكنولوجيا الزراعية.

حلول مبتكرة
العديد  إلى تحقيق  التحدي،  الثانية من  النسخة  وتسعى 
مبتكرة  حلول  عن  البحث  وأهمها  الرئيسة،  األه��داف  من 
لتعزيز منظومة األمن الغذائي، وتطوير ممارسات وأنظمة 
دول��ة  ف��ي  الغذائية  للموارد  استدامة  أكثر  وإدارة  إن��ت��اج 
اإلمارات، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إيجاد أدوات 
تحديات  على  للتغلب  والفعالية  بالكفاءة  تتميز  وتقنيات 
في  الغذائي  اإلنتاج  استدامة  يحقق  بما  الزراعي،  القطاع 
الدولة لتكون مركزاً عالمياً رائداً لألمن الغذائي، واكتشاف 
التي  والتقنيات  االبتكارات  من  القادم  العقد  تكنولوجيا 

ستغّير ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة.

أن  إل��ى  »تمكين«،  شركة  إدارة  مجلس  رئيسة  وأش��ارت 
الدول،  حدود  يتخطى  معقداً  تحدياً  يُعد  الغذائي،  األمن 
وزارة  مع  المسألة  ه��ذه  مناقشة  »تمكين«  ب��دأت  وعندما 
التغير المناخي والبيئة، أصبح من الواضح أن الحل الفعال 
سعت  وقد  وشامل،  واسع  نهج  اعتماد  يتطلب  للمشكالت 
من خالل هذه الشراكة إلى تصميم وتقديم مسابقة لتكون 

منصة لدعم أولويات األمن الغذائي في دولة اإلمارات.
وبّينت ريما المقرب أن تصميم الدورة الثانية من التحدي 
جميع  في  المبتكرين  ورعاية  دعم  تضمن  شاملة،  كمبادرة 
والتطوير،  البحث  أعمال  دعم  من  ب��دءاً  االبتكار،  مراحل 
ومروراً بتسهيل ترخيص األعمال، وتوفير رؤى مهمة بشأن 
إلى  بالوصول  وانتهاًء  الشركات،  مع  والشراكة  ال��س��وق، 
رأس المال، الفتة إلى أنه ألجل تحقيق ذلك، فإن الشركاء 
ومؤسسة  و»س��الل«  والقابضة  »أسباير«،  مثل  الفرعيين 
اإلمارات، يؤدون في التحدي دوراً مهماً في جذب االبتكارات 
وسيقدمون  اإلمارات،  دولة  في  نطاقها  وتوسيع  وتطويرها 
الحلول  وتطبيق  لتطوير  استثنائية  للمبتكرين فرصة  أيضاً 
الغذائي  التكنولوجيا لمواجهة تحديات األمن  القائمة على 

في الدولة بسرعة وعلى نطاق واسع.
وأك���دت ال��ح��رص على إي��ج��اد وت��ط��وي��ر ال��ح��ل��ول لألمن 
الغذاء  تكنولوجيا  تحدي  نجاح  تحديد  يتم  وال  الغذائي، 
فقط من خالل التكنولوجيا الرائدة التي تم تطويرها أثناء 
المنافسة، وإنما بالنجاح في كيفية تسويق هذه التكنولوجيا 
وتطبيقها في دولة اإلمارات وخارجها أيضاً، الفتة إلى عمل 
التحدي على نقل المفاهيم من المختبر إلى أرض الواقع، 
المنافسة جيدة في اإلعداد وآلية فعالة للجمع  وقد تكون 

بين االبتكار والتوجه العملي لتغيير الواقع.
ولفتت إلى أن الدورة الثانية من تحدي تكنولوجيا الغذاء، 
استجابت لطلبات المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين 
طلبوا  حيث  التحدي،  م��ن  األول���ى  ال���دورة  ف��ي  السابقين 
مزيداً من الدعم لمواءمة تقنياتهم مع المناخ الفريد لدولة 
التعديل  بهذا  قمنا  وعليه،  فيها،  األعمال  ومناخ  اإلم��ارات 
لتحقيق ذلك لدعم المبتكرين وأولويات األمن الغذائي في 

اإلمارات.

:» ريما المهيري رئيس مجلس إدارة شركة »تمكين« لـ»
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تطوير ممارسات وأنظمة إنتاج 
وإدارة أكثر استدامة للموارد 

الغذائية

الشارقة )وام(

واصلت بلدية مدينة الشارقة حمالتها التفتيشية على المنشآت الغذائية خالل 
الصحية  والضوابط  المعايير  بكافة  التزامها  من  للتأكد  المبارك  رمضان  شهر 

التي حددتها. 
إن  بالوكالة:  الصحية  والسالمة  الرقابة  إدارة  مدير  المهيري  عمر  وقال 
حمالت   7 المبارك  رمضان  شهر  بداية  منذ  نفذت  الشارقة  مدينة  بلدية 
وسالمة  صحة  على  الحفاظ  بهدف  األطعمة  تحضير  منشآت  على  تفتيشية 
المستهلكين، في ظل اإلقبال الكبير على هذه المنشآت خالل الشهر الفضيل 

وتوعية العاملين فيها بأهمية وضرورة االلتزام بالمعايير والضوابط الصحية 
والتصاريح  والقوانين  لألنظمة  وفقاً  النشاط  لممارسة  البلدية  حددتها  التي 
إصدار  حول  كانت  التفتيشية  الحمالت  أولى  أن  المهيري،  وأوضح  الالزمة. 
تقديم  تصاريح  إصدار  من  والتأكد  المحال،  خارج  األطعمة  عرض  تصاريح 
عرض  أماكن  وح��ول  الكريم  الشهر  خالل  المسلمة  غير  للجاليات  الخدمة 
الحلويات.  بيع  ومحال  الشعبية  والمطابخ  المخابز  في  األغذية  وتخزين 
أكثر  رمضان  شهر  من  األول  األس��ب��وع  خ��الل  نفذت  البلدية  أن  إل��ى  ولفت 
تنفذها  التي  الحمالت  ضمن  المنشآت  كافة  على  تفتيشية  زيارة   1050 من 
دور  ألداء  مفتشاً   50 من  أكثر  تخصيص  تم  حيث  الفضيل،  الشهر  خ��الل 

الصحية  السالمة  تعزيز  في  جهودها  مع  تماشياً  والتوعوي،  الرقابي  البلدية 
وبما  المعتمدة  والمعايير  المواصفات  وفق  للمستهلكين  آمن  غذاء  وتقديم 
كمدينة  اإلمارة  مكانة  مع  تتماشى  صحية  منظومة  توفير  في  دورها  يعكس 
أصدرت  البلدية  بأن  الصحية  والسالمة  الرقابة  إدارة  مدير  وأفاد  صحية. 
الصادر  للتعميم  وفقاً  المحال  خارج  األطعمة  لعرض  تصريحاً   59 اآلن  حتى 
عنها بشأن السماح لهذه المنشآت بعرض األطعمة خارجاً وفق مجموعة من 
الشروط والضوابط للحافظ على الصحة والسالمة، كما تم إصدار أكثر من 
غير  للجاليات  الخدمة  تقديم  في  الراغبة  الغذائية  للمنشآت  تصاريح   405

المسلمة خالل شهر رمضان.

1050 زيارة خالل األسبوع األول من رمضان

حمالت تفتيشية على املنشآت الغذائية يف الشارقة 

 رموز مسح ضوئي على أشجار 
حدائق كورنيش أبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

رموز  بتركيب  المدينة،  بلدية  مركز  من خالل  أبوظبي،  بلدية  قامت 
كورنيش  طول  على  المزروعة  والنباتات  األشجار  على  ضوئي  مسح 
أبوظبي، بواقع 40 رمزاً ضوئياً، وذلك تماشياً مع رؤية البلدية، الهادفة 

إلى االرتقاء المستمر بالمرافق الترفيهية.
ويهدف تركيب هذه الرموز إلى تعريف مرتادي المرافق العامة على 
النباتات واألشجار المزروعة في حدائق كورنيش أبوظبي، ونشر الوعي 
مدينة  في  وبيئي  جمالي  كجزء  النباتي  الغطاء  أهمية  حول  الثقافي 
أبوظبي، وذلك ضمن إطار التزام بلدية مدينة أبوظبي وسعيها الدائم 
المجتمع،  أف��راد  كافة  وإسعاد  الحياة  جودة  ومعايير  سبل  تعزيز  نحو 

وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة ذات خدمات حضارية.
وتغطي الرموز الضوئية التي تم تركيبها التنوع النباتي الموجود في 
نبات  كل  عن  وافية  معلومات  وتقدم  أبوظبي،  كورنيش  وشارع  حدائق 
عن  به  الخاص  الضوئي  الرمز  مسح  خالل  من  عليه  التعرف  ليمكن 
طريق كاميرا الهاتف الذكي المحمول، لتظهر مباشرة كافة المعلومات 

الخاصة بالنبتة.
وتسعى بلدية مدينة أبوظبي إلى تطوير المرافق الخدمية والترفيهية 
بشكل مستمر، وبما يواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تتمتع بها 
إسعاد  في  تساهم  التي  الخدمات  أفضل  تقديم  على  أبوظبي، حرصاً 

كافة أفراد المجتمع.

أبوظبي )االتحاد(

الضوء  أمس،  أبوظبي،  في  البيئة  هيئة   سلطت 
على إنجازاتها خالل عام 2021 في مجال حماية 
المياه الجوفية في إمارة أبوظبي التي تعتبر من 
المتجددة، حيث واصلت جهودها  المصادر غير 
باإلضافة  الجوفية،  المياه  استخدامات  لمراقبة 
االستدامة  لتقييم  جديدة  مبادرات  إط��الق  إلى 
العميقة  الجوفية  المياه  لخزانات  المدى  طويلة 
المياه  على  الطلب  وإدارة  أبوظبي  إم���ارة  ف��ي 

الجوفية.
الجوفية  المياه  مراقبة  برنامج  إط���ار  ففي 
 1100 بإجراء   2021 عام  خالل  »الهيئة«  قامت 
زيارة ألكثر من 440 بئراً لمراقبة وقياس مستوى 
المياه، وقد شملت القياسات اإلجمالية التي تم 
»الهيئة«  الذي سعت  الهدف  92% من  إجراؤها 
الصيانة  وتضمنت  العام.  ه��ذا  خ��الل  لتحقيقه 
الجوفية صيانة  المياه  مراقبة  لشبكة  المستمرة 
حيث  اآللية،  المراقبة  وأجهزة  الخارجية  اآلب��ار 
تمت صيانة 110 آبار مراقبة خارجياً من خالل 
الفتات.وأكملت  تركيب  مع  وقائية  أس��وار  إقامة 
»الهيئة« في عام 2021، المرحلة األولى من إعداد 
الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة اإلمارات والتي 
تعتبر مهمة للتعرف على الوضع الحالي إلمكانات 
الخزانات الجوفية في دولة اإلمارات. باإلضافة 
المياه  لموارد  شامل  تقييم  إج��راء  تم  ذلك،  إلى 
الجوفية العميقة في أبوظبي خالل عام 2021. 

الخير  مخزن  مشروع  على  »الهيئة«  وتشرف 

ليوا(،  في  العذبة  للمياه  االستراتيجي  )الخزان 
بسعة  المنطقة  في  نوعه  من  األكبر  يعتبر  الذي 
26 مليون متر مكعب من المياه الجوفية المخزنة 
غرب  شمال  الضحلة  الجوفية  المياه  طبقة  في 
لتزويد  استراتيجيا  احتياطي  تعتبر  والتي  ليوا، 
مدينة أبوظبي ب� 180 ألف متر مكعب/ يوم )40 

مليون جالون/ يوم( لمدة 90 يوماً. 
2021 من  ع���ام  ف��ي  »ال��ه��ي��ئ��ة«  ان��ت��ه��ت  ك��م��ا 
حركة  لمحاكاة  رقمية  نمذجة  تطوير  مشروع 
الختبار  ال��خ��ي��ر،  م��خ��زن  ف��ي  الجوفية  ال��م��ي��اه 
سيناريوهات تشغيل المشروع، حيث تم االنتهاء 
والتي  للمشروع  بيانات  قاعدة  أول  تطوير  من 
للمراقبة(  بئراً  و111  إنتاجية  بئراً   315( تضم 
وط��ب��ق��ات ال��خ��زان ال��ج��وف��ي. ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
إدراج مشروع مخزن   ،2021 تم في عام  ذلك، 
االبتكار  تقرير  من  الثاني  اإلصدار  في  الخير 
لالبتكار  راش��د  ب��ن  محمد  لمركز  الحكومي 
»الهيئة«  أطلقت  ذلك،  على  عالوة  الحكومي. 
المتكاملة لموارد  2021، خطة اإلدارة  في عام 
المياه في أبوظبي، والتي تم إعدادها بالتعاون 

المعنيين. الشركاء  مع 

استعرضت إنجازاتها خالل 2021

»بيئة أبوظبي« تؤكد صون املياه الجوفية 

إكمال المرحلة األولى 
من إعداد الخريطة 
الهيدروجيولوجية 

لإلمارات
 

حصر شامل آلبار المياه الجوفية في إمارة أبوظبي )من المصدر(
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صباح الخير

مرور.. ومخالفات

أبوظبي وخدماتها محل تقدير  المرور في شرطة  جهود مديرية 
الجميع، خاصة على الصعيد الرقمي والنقلة الكبيرة التي حققتها 
واآلليات،  المركبات  تراخيص   أو  القيادة   رخص  تجديد  بتسهيل 
ولكنها تسببت مؤخراً في استحداث ازدحام وتكدس عند التقاطعات 
والذي  يساراً،  لالنعطاف  واح��دة  بحارة  االلتزام  ق��رار  تفعيل  بعد 

يتطلب مراجعة خاصة عند التقاطعات الحيوية.
الخطوة جاءت لتضيف ازدحاماً وتكدساً لطرق تعاني وطأة الحركة 
المرورية الكثيفة وبالذات خالل ساعات الذروة، بعد أن طالت فترات 
الخطوة  تقدم  ولم  اآلخ��ر،  لالتجاه  واالنعطاف  لاللتفاف  االنتظار 
حلوالً  أو جديداً وإنما فاقمت الوضع. ومع وجود بعض التقاطعات 
الحارة  في  المنعطف  أرضية  على  المرسوم  السهم  لون  بهت  التي 

الثانية من الشارع، تجد الكثير من السائقين يقعون في المخالفة.
 وكانت شرطة أبوظبي قد فّعلت »الضبط اآللي« لغير الملتزمين 
بخط السير اإللزامي عند اإلشارات الضوئية مطلع فبراير الماضي، 
زحام  في  ذلك  تسبب  ما  المرء  يلمس  التطبيق  من  وبعد  شهرين 
المروري  للواقع  الصحيحة   القراءة  مبرر جراء عدم  وتكدس غير 

في  المدينة وطرقها.
المرء  تجعل  عندها  يجري  وما  التقاطعات  على  واح��دة  ونظرة   
يدرك أهمية المراجعة وضرورة المعالجة، ومما جعل الدعوات ترتفع 
داعية لذلك تأخر خدمة الرسائل النصية في إبالغ المخالفين، وبعد 
أن كانوا يتلقون  رصد المخالفة بصورة فورية وبمجرد  ارتكابها، 
لتجعل المخالف يُقّوم سلوكه ويلتزم،  أصبحت  اإلشعارات تتأخر 
بحقه  حررت  مخالفات   بأربع  إشعاراً  تلقى  أحدهم  وأكثر.  لشهر 
األول في حينه  تلقى اإلشعار  لو  بينما  الفائت دفعة واحدة  الشهر 

لكان أكثر حرصاً في عدم تكرارها.
لغير  اآلل��ي  الضبط  تفعيل  إن  قالت  قد  كانت  أبوظبي  شرطة 
يستهدف  الضوئية،  اإلشارة  عند  اإللزامي  السير  بخط  الملتزمين 
تقليل عدد الحوادث والحفاظ على األرواح والممتلكات، حيث حررت   
87 ألف مخالفة عدم االلتزام بخط السير اإللزامي في عام 2020، 
و91 ألف مخالفة عام 2021. ولكن تفعيل الضبط اآللي وحده ليس 
حاًل للمشكلة فالمطلوب حلول ومقاربات ليس للقضاء على الزحام 
التي  آث��اره  ومن  منه  التخفيف  األق��ل  على  ولكن  أكبر،  هدف  وهو 

تنعكس سلباً على الفرد والمجتمع على حد سواء.
والمديريات  في مختلف  اإلدارات  وغيرها من  أبوظبي   شرطة 
مدن وإمارات الدولة  يؤكدون أن المخالفات وعوائدها ليس بهدف 
في حد ذاته وإنما الغايات األسمى تتعلق بتحقيق االلتزام بقواعد 
السالمة المرورية من أجل سالمة الجميع، وذلك يتطلب حلوالً قبل 

المطالبة بااللتزام، وسالمتكم.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

هالة الخياط )أبوظبي(

ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  المتكامل،  النقل  م��رك��ز  سجل 
مخالفة   2756 الماضي  العام  والنقل،  البلديات 
مركباتهم  يستخدمون  الذين  المخالفين  بحق 
غير  بطريقة  الركاب  وتهريب  نقل  في  الخاصة 

قانونية.
ونفذ المركز خالل العام الماضي بالتعاون مع 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي حمالت تفتيشية 
إم��ارة  ف��ي  ال��رك��اب  نقل  أنشطة  مختلف  على 
أبوظبي، انطالقاً من حرصه على تحقيق أعلى 
مستويات األمان والسالمة في قطاع النقل العام 
التي  والتشريعات  بالقوانين  االل��ت��زام  وضمان 

تنظم العمل في هذا القطاع.
وأفاد المركز أن هذه المركبات ال تتوافر فيها 
وسائل األمان والسالمة الالزمة لتأمين الركاب، 
لمزاولة  تراخيص  على  أصحابها  يحصل  لم  إذ 
المهنة، وعدم تغطية التأمين الشامل لمركباتهم، 
كما أن السائق قد ال يمتلك رخصة قيادة مركبة 
لقوانين  مخالفاً  يكون  وقد  الدولة،  من  صادرة 

اإلقامة في الدولة.
على  حريص  أنه  المتكامل  النقل  مركز  وأكد 
قطاع  في  القانونية  غير  للسلوكيات  التصدي 
النقل العام بمختلف أنشطته وخدماته من خالل 
المخالفين  لضبط  التفتيشية  الحمالت  تكثيف 

واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقهم.
المتكامل تحقيق السالمة  النقل  ويعتبر مركز 
المرورية لمستخدمي خدمات النقل في اإلمارة 
للمركز،  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  األه����داف  أه��م  أح��د 
إلدارة  وشامل  منظم  نهج  توفير  على  ويحرص 
ال��س��الم��ة ال��م��روري��ة ع��ل��ى ال��ط��رق��ات ال��ع��ام��ة، 

المتطلبات  تحديد  ف��ي  المشغلين  وم��س��اع��دة 
األساسية إلدارة السالمة المرورية في الطرقات 
معدالت  خفض  يضمن  بما  أدائ��ه��م،  ومراقبة 
من  والحد  الطرقات  على  المرورية  ال��ح��وادث 

اإلصابات البشرية.
المتكامل  النقل  لمركز  السنوي  للتقرير  وفقاً 
الماضي  العام  المركز  رصد  فقد   ،2021 لعام 
في  األج���رة  م��رك��ب��ات  ع��ل��ى  مخالفة   12.911
في  األج���رة  مركبات  ع��دد  ب��أن  علماً  اإلم���ارة، 
أجرة، وعدد سائقي  6390 مركبة  يبلغ  أبوظبي 

الرحالت  وعدد  سائقاً،   8219 األجرة  مركبات 
التي تم إنجازها العام الماضي 36 مليون رحلة، 

والمسافة المقطوعة 161 مليون كلم.
تتعلق  التي  المخالفات  عدد  أن  المركز  وأفاد 
حرم  في  المرورية  التحويالت  تنفيذ  بإجراءات 
الطريق بلغ 572 مخالفة، فيما بلغت نسبة التزام 
العاملين في المواقع بمتطلبات الدليل والتصاريح 
الصادرة 98% ضمن مؤشر السالمة المرورية، 
للمؤشر  المستهدفة  القيمة  ي��ت��ج��اوز  م��ا  وه��و 

والبالغة %95.

رصد21 ألف مخالفة على مركبات األجرة

21 ألف مخالفة على مركبات األجرة 

بأبوظبي العام املاضي

2756 حالة » تهريب ركاب« 

عجمان )االتحاد( 

نظم مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، 
رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس 
اتحاد اإلمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز 
»صناعة  بعنوان  محاضرة  العربي،  الشباب 
اإلم����ارات«،  دول���ة  م��ن  عالمية  ن��ج��اح  قصص 
تنموية  مشاريع  تجربة  المجلس  استعرض 
نشأت في الدولة وتوجهت نحو العالمية، وكان 
الذي  المبدع،  العربي  الشباب  من  مؤسسوها 

استفاد من البيئة النوعية المتكاملة.
سعيد سيف  ال��دك��ت��ور  ال��م��ج��ل��س،  وح��ض��ر 
للتنفيذي  للمجلس  العام  األمين  المطروشي، 
النعيمي  محمد  وعبدالرحمن  عجمان،  إلمارة 
بعجمان،  والتخطيط  البلدية  دائرة  عام  مدير 
وسعيد النظري مدير عام المؤسسة االتحادية 
الحمراني مدير عام دائرة  للشباب، وعبداهلل 
التنمية االقتصادية، بمشاركة عدٍد من الخبراء 

والمختصين والشباب.
واستضاف المجلس نخبة من رجال األعمال 
ال��ع��رب، ال��ذي��ن أس��س��وا م��ش��روع��ات ري��ادي��ة، 
منصة  م��ؤس��س  مشحور  رون��ال��دو  ب���  ممثلين 
وتوفيق  ك���وم«،  »س���وق.  اإللكترونية  ال��ت��ج��ارة 

»براند  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  كريدية 
فور لس«، ومصطفى قنديل الشريك المؤسس 
الجماعي  النقل  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
عيسى  اإلع��الم��ي  الجلسة  وأدار  »س��وي��ف��ل«، 

المرزوقي. 
أن  النعيمي،  حميد  بن  راش��د  الشيخ  وأك��د 
الدولة  ف��ي  المبتكرة  األع��م��ال  ري���ادة  مشهد 
والعرب  اإلماراتيين  من  األعمال  ب��رواد  مليء 
ممن  الشباب،  فئة  من  وخاصة  والمقيمين، 
ما  ووظ��ف��وا  مشرفة  نوعية  إن��ج��ازات  حققوا 
قيادتها  من  محدود  ال  بدعم  ال��دول��ة،  توفره 
كافة مؤسساتها في  وبتضافر جهود  الرشيدة 
القطاعين الحكومي والخاص، من بنية تحتية 

متطورة، وخيارات تكنولوجية متقدمة، وتحول 
رقمي شامل، وبيئة تشريعية وقانونية شفافة، 
نجاحات  فحققوا  ن��وع��ي��ة،  تمويلية  وح��ل��ول 

استثنائية. 
في  المبدعة  العربية  المبادرات  »إن  وق��ال: 
نموذجاً  شكلت  الدولة  في  األعمال  قطاعات 
والعربي  اإلم��ارات��ي  للشباب  ملهماً  متميزاً 
المشاريع  وتأسيس  األعمال  ري��ادة  مجال  في 
الناشئة الطموحة، القادرة على النمو في البيئة 
الميسرة لممارسة األعمال داخل الدولة، ومن 

ثم التوسع نحو العالمية«. 
الفرص  إلى  النعيمي،  راش��د  الشيخ  وأش��ار 
من  للشباب  المتاحة  ال��واع��دة  المستقبلية 

مع  خاصة  الدولة،  في  التخصصات  مختلف 
األعمال«  ري��ادة  »موطن  مبادرة  ضمن  سعيها 
توفر  أن  إلى  االقتصاد،  وزارة  أطلقتها  التي 
نوعية في  نقلة  بوابة وطنية متكاملة إلحداث 
والمشاريع  األع��م��ال  ل��ري��ادة  الداعمة  البيئة 
في  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الناشئة 
في  ملياريه  شركة   20 استقطاب  مع  الدولة، 

السنوات العشر المقبلة.
نجاح  رونالدو مشحور قصة  ب��دوره، عرض 
تجارية  فكرة  من  انطلقت  والتي  »س��وق.ك��وم« 
ج��ري��ئ��ة ت��أس��س��ت ف��ي اإلم�����ارات ع���ام 2005 
وتستحوذ  »يونيكورن«  مليارية  شركة  لتصبح 

عليها شركة »أمازون العالمية«.
تجربة  كريدية  توفيق  استعرض  جانبه،  من 
 ،1996 عام  لس«  فور  »براند  شركة  تأسيس 
وإطالقها أول فرع لها في اإلمارات عام 2000، 
ليصبح لديها اليوم 58 فرعاً في الدولة، و87 

في مختلف أنحاء العالم.
وتحدث مصطفى قنديل، عن أبرز محطات 
للحلول  »س��وي��ف��ل«  ش��رك��ة  س��ي��رة  ف��ي  النجاح 
الذكية للنقل الجماعي، والتي أدرجت في يوليو 
بقيمة  العالمية  »ناسداك«  بورصة  في   2021

سوقية بلغت 1.5 مليار دوالر.

راشد النعيمي يشهد المجلس الرمضاني بحضور الشباب المواطنين )من المصدر(

عرضها »مجلس راشد بن حميد الرمضاني«

قصص نجاح عـاملية انطلقت من اإلمـــــارات
13 ألف وجبة 

إفطار من 
»اإلمارات الخيرية«

رأس الخيمة )وام(

اإلمارات  وزعت جمعية 
اخليمة  برأس  اخليرية 

13500 وجبة إفطار على 
العمال خالل النصف األول 

900 وجبة  من رمضان بواقع 
تقريبًا.  يوميًا 

الرمضاني  املير  كما مت توزيع 
500 أسرة داخل الدولة  على 

300 سلة غذائية  تشمل 
و200 كوبون شرائي، وتوزيع 

 240 الرمضاني على  املير 
أسرة من أسر األيتام داخل 

الدولة. وأوضح عبداهلل 
العام  األمني  الطنيجي  سعيد 

توزع  اجلمعية  أن  للجمعية، 
معايير  أعلى  ضمن  الوجبات 

متاشيًا  والوقاية  السالمة 
مع اإلجراءات االحترازية 

املتبعة، وأن ما تنجزه هو 
وقيادتها  الدولة  بنهج  اقتداء 

العمل  الرشيدة يف مجال 
اخليري، وصورة تعكس ثقة 

لها.  السخي  ودعمهم  احملسنني 
من جانبها، قالت منى 

املطر رئيسة قسم اإلعالم 
واالتصال املؤسسي: إن 

كبيرًا  عددًا  تنفذ  اجلمعية 
واملشاريع  البرامج  من 

برنامجها  ضمن  اخليرية، 
يحمل  الذي  الرمضاني 

»أيامًا معدودات«،  عنوان 
والذي يشمل مساعدة األسر 

املدارس  الفقيرة وطالب 
القادرين  غير  واجلامعات 
على دفع رسوم دراستهم 

الهمم واأليتام  ودعم أصحاب 
واألرامل وعالج املرضى 

احملتاجة  الشرائح  ومساندة 
من خالل مشروع حفظ 

النعمة.

»إسعاف دبي« تنظم إفطارًا
مع أصحاب الهمم

دبي )االتحاد(

دبي  ن��ادي  مع  بالتعاون  اإلسعاف  لخدمات  دب��ي  مؤسسة  نظمت 
من  مجموعة  حضره  النادي  بمقر  جماعياً  إفطاراً  الهمم  ألصحاب 

أصحاب الهمم وفريق عمل مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف.
بالمؤسسة  المؤسسي  المهيري، رئيس قسم االتصال  نورة   وقالت 
وتؤمن  الهمم  بأصحاب  خاصاً  اهتماماً  الرشيدة  قيادتنا  »تولي 
المؤسسة  في  ونحن  مهاراتهم.  وتعزيز  لتمكينهم  وتسعى  بقدراتهم 
مبادراتنا  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  ف��ي  دور  لهم  ي��ك��ون  أن  على  ح��ري��ص��ون 
تلك  أن  كما  المنظمين،  لجميع  تعتبر مصدر سعادة  التي  المجتمعية 
في  والتفافه  المجتمع،  تالحم  تعكس  اإلفطار  موائد  على  التجمعات 

أصالة مجتمعنا«. تعكس  متكامل  إنساني  منظومة عمل 
لرعايتها  للفنادق  أبوظبي  لشركة  امتنانها  عن  المهيري  وعبرت   
هدايا  لتوفيرها  للتعقيم  ميكروسيف  وشركة  الجماعي  اإلف��ط��ار 
المجتمعية  المسؤولية  أن  على  دليل  و»هذا  اإلفطار.  في  للمشاركين 

الدولة«. القطاعات في  تتبناه جميع  مبدأ 
المواضيع  م��ن  ال��ع��دي��د  مناقشة  فيها  ت��م  جلسة  اإلف��ط��ار  وت��ل��ى 
المواهب  بعد  كاستعراض  المتنوعة  ال��ف��ق��رات  وبعد  المجتمعية 
تذكارية  هدايا  بتوزيع  الحفل  واختتم  المتنوعة  الثقافية  واألسئلة 
وشكرها  بقدراتهم  ثقتها  عن  المؤسسة  من  تعبيراً  الحاضرين  على 

الجماعي. اإلفطار  لحضورهم 

شراكة بين »دار البر« 
و»دبي اإلسالمي«

دبي )االتحاد(

البر وبنك  أبرمت جمعية دار 
اتفاقية  اإلسالمي  دبي 

تعاون وشراكة يف العمل 
تقضي  واإلنساني،  اخليري 

الشراكة  وتعزيز  بتواصل 
بني  امُلمتدة  االستراتيجية، 
الطرفني على مدار األعوام 

املاضية.
مثل »دار البر« يف توقيع 

الدكتور  االتفاقية، 
املهيري،  سهيل  محمد 

والُعضو  التنفيذي  الرئيس 
فيما  للجمعية،  امُلنتدب 

وقع االتفاقية عن »دبي 
الريسي،  نواف  اإلسالمي«، 

مدير  الرئيس،  نائب  مساعد 
يف  املجتمعية  الدعم  خدمات 

البنك.

»دورية السعادة«: توزيع »إفطار صائم« على 
السائقين بأبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

شاركت دورية السعادة بشرطة أبوظبي بالتعاون مع فريق »أبشر يا وطن« التطوعي بتوزيع وجبات 
إفطار صائم ضمن مبادرة »أطعم تؤجر« الرمضانية، على السائقين بالتقاطعات المرورية في إمارة 
أبوظبي، وتأتي المشاركة ضمن جهودها في تعزيز اإليجابية ونشر السعادة والتعاون والعطاء وتوعية 
السائقين للحد من حوادث الطرق، وتعزيز السالمة المرورية وقت اإلفطار ونشر ثقافة التسامح وروح 

التكافل بين مختلف شرائح المجتمع.



جمعة النعيمي )أبوظبي(

قضت محكمة النقض أبوظبي 
ف���ي ق��ض��ي��ة ن����زاع ب��ي��ن ش���اٍك 
المسؤولية  ول��ج��ن��ة  )م��ري��ض( 
الطبية المختصة في مستشفى، 
برفض طلب الشاكي، وذلك لعدم 
لجنة  إل��ى  الشاكي  لجوء  ثبوت 
المختصة  الطبية  المسؤولية 
بحثه  ولعدم  القضية  رف��ع  قبل 
لعناصر المسؤولية المدنية من 
خ��ط��أ وض���رر وع��اق��ة سببية 
بينهما يكون وارداً على غير محل 
من قضائه عمًا بالمادة 183/ 
1 من قانون اإلجراءات المدنية. 
وك����ان ش����اٍك ق��د أق����ام دع��وى 
في  طبية  لجنة  ض��د  قضائية 
مستشفى ما مطالباً بالتعويض 
المادي والمعنوي لما أصابه من 
آثار العاج النفسي وعدم قيام 
وجه  أكمل  على  بعملها  اللجنة 

بحسب ادعائه.
وأوض����ح����ت ال��م��ح��ك��م��ة أن 
ال��دع��وى ل��م ت��س��ت��وِف الشرط 
كان  ول��م��ا  لقبولها،  اإلج��رائ��ي 
ذلك من الحكم سائغاً وصحيح 
من  الصحيح  م��رده  ول��ه  قانوناً 
طبق  ق��د  ي��ك��ون  ف��إن��ه  األوراق 
على  صحيحاً  تطبيقاً  القانون 
ال  وبما  عليه  المطروح  الواقع 
يجاوز نطاق األدلة والمستندات 
المقدمة من قبل الشاكي، وهو 
على  ال��دل��ي��ل  بتقديم  المكلف 
المسؤولية  لجنة  ق��رار  ص��دور 
الطبية المختصة دون غيرها من 

الجهات، وإذ خلت األوراق مما 
يفيد صدور هذا القرار بالشكل 

سالف البيان.
التظلم  يفيد  مما  خلت  كما 
أو عدم التظلم منه في الميعاد 
للمسؤولية  العليا  اللجنة  أم��ام 
ال��ط��ب��ي��ة وف���ي ال��ح��ال��ة األول���ى 
تقديم ما يفيد تأييد تقرير لجنة 
المسؤولية الطبية ورفض التظلم 
أو تعديله أو إلغائه، بحيث يعتبر 
للمسؤولية  العليا  اللجنة  تقرير 
الطعن  يقبل  وال  نهائياً  الطبية 
الطبية  التقارير  بأي وجه على 
أمام  اللجنة  هذه  من  الصادرة 
أي جهة، ومن ثم فإن النعي على 
بالسببين  فيه  المطعون  الحكم 
األولين يكون على غير أساس. 
قضت  ذك��ره،  تقدم  لما  ونظراً 
المحكمة برفض طلب الشاكي، 
الميعاد  في  التظلم  لعدم  نظراً 
للمسؤولية  العليا  اللجنة  أم��ام 
الطلب  يكون  ثم  وم��ن  الطبية، 
يتعين  الذي  األمر  غير مقبول، 

معه عدم قبول الطعن برمته.
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عجمان )االتحاد( 

استفاد 5 آالف و452 نزيًا في 
المؤسسة العقابية واإلصاحية 
المحاكمة  خدمة  من  بعجمان، 
»عن بُعد«، باإلضافة إلى 8307 
ن����زالء اس���ت���ف���ادوا م���ن خ��دم��ة 

السوبرماركت الذكي.
محمد  خالد  العميد  وأش��اد 
النعيمي، نائب قائد عام شرطة 
عجمان، بجهود إدارة المؤسسة 
ال���ع���ق���اب���ي���ة واإلص����اح����ي����ة، 
المقدمة  ال��ذك��ي��ة  ب��ال��خ��دم��ات 
للنزالء والمبادرات المجتمعية، 
ودوره������ا ال��م��ت��م��ي��ز ف���ي دع��م 
وت��أه��ي��ل ال���ن���زالء وف���ق أعلى 

معايير الجودة.
وأث���ن���ى ع��ل��ى ال���م���ب���ادرات 
المجتمعية، التي نفذتها اإلدارة 
وأسرهم  النزالء  وتأهيل  لدعم 
خال عام 2021، منها مبادرة 

أسرتي«  و»أسعد  همي«  »ف��رج 
المالية،  أوض��ع��اه��م  لتسوية 
ن��زي��ًا،   119 منها  واس��ت��ف��اد 
التسامح«  »ص��ن��دوق  وم��ب��ادرة 
ال����ت����ي ت����وف����ر ت����ذاك����ر س��ف��ر 
للمبعدين، واستفاد منها 1423 
ن��زي��ًا، وم��ب��ادرة »ع��ون��ك« التي 
قدمت الدعم للنزالء وأسرهم، 

واستفاد منها 131 نزيًا.
وأك��د نائب قائد عام شرطة 
عجمان، أن التحول الذكي ساهم 
بشكل كبير في تطوير خدمات 
المؤسسة، ومنها خدمة الزيارة 
اإللكترونية »عن بُعد«، واستفاد 
منها 287 نزيًا، وخدمة األوراق 
القضائية اإللكترونية، واستفاد 
وخ��دم��ة  ن���زي���ًا،   3417 منها 
واستفاد  بُعد«  »ع��ن  المحاكمة 
إلى  إضافة  نزيًا،   5452 منها 
السوبرماركت الذكي الذي قدم 

8307 خدمات للنزالء.

مخبأة داخل ألواح للطاقة الشمسية

ضبط طن و56 كيلوجرامًا

من مخــدر الكريستال يف دبي

دبي )االتحاد(

 في عملية استباقية، أحبطت القيادة العامة لشرطة 
المخدرات،  لمكافحة  العامة  ب��اإلدارة  ممثلة  دبي، 
تهريب طن و56 كيلوجراماً من مخدر الكريستال، 
درهم،  ألفاً  و640  مليوناً   68 بلغت  سوقية  بقيمة 
وألقت القبض على المتهمين العشرة من جنسيات 
مختلفة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال 
مكافحة المخدرات، في عملية نوعية أُطلق عليها 
محاولة  خالها  كشفوا  الشمسية«،  »األل��واح  اسم 
المتهمين إدخال مخدر الكريستال إلى الدولة عبر 

إخفائها داخل ألواح الطاقة الشمسية.
المري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معالي  وأش��اد 
في  العمل  فرق  بجهود  دبي،  لشرطة  العام  القائد 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات وعلى احترافيتهم 
في إلقاء القبض على المتهمين العشرة، وذلك من 
مع  التعامل  في  الممكنات  أحدث  استخدام  خال 

مثل هذه األساليب اإلجرامية.
الشركاء  مع  والتعاون  بالتنسيق  معاليه  وأش��اد   
العابرة  الجرائم  لكافة  للتصدي  ودول��ي��اً،  محلياً 
بما  بالمخدرات،  االتجار  مقدمتها  وفي  للقارات 
لتعزيز األمن  يحقق أهداف وتوجهات شرطة دبي 

واألمان في المجتمع.
على  العقد  عازمة  دبي  شرطة  أن  معاليه  وأك��د 
المخدرات  لمروجي  استباقية  ض��رب��ات  توجيه 
تحرص  أنها  كما  محاوالتهم،  وإح��ب��اط  وتجارها 
على تطوير آليات عملها، واالطاع على األساليب 
تلك  كافة  ورص��د  لتوقع  محاولة  في  اإلج��رام��ي��ة، 

األساليب وإحباطها.

بداية الخيط 
المنصوري،  إبراهيم  اللواء خبير خليل   أوضح 
الجنائي،  البحث  لشؤون  العام  القائد  مساعد 
من  قوية  شبكة  بناء  في  جهداً  يدخرون  ال  أنهم 
وال  والخارجية،  الداخلية  والمصادر  العاقات 
تردهم  التي  المعلومات  كافة  اتخاذ  في  يتهاونون 
بالتحرك  والمسارعة  والجدية،  االعتبار  بعين 
وأبنائه،  الوطن  سامة  على  حرصاً  والمتابعة، 
معلومات  ب���ورود  ب���دأت  العملية  أن  إل��ى  الف��ت��اً 

من  شحنة  إدخ��ال  دولية  عصابة  بمحاولة  تفيد 
المخدرات قادمة من إحدى دول أميركا الجنوبية 
في ألواح الطاقة الشمسية، لنسارع بتشكيل فرق 

والتحري. المراقبة 
كشف  من  »تمكنا  المنصوري:  اللواء  وأض��اف 
الطاقة  أل���واح  تهريب  العصابة  أف���راد  محاولة 
الكريستال،  مخدر  بداخلها  مخبأة  الشمسية 
العصابي  التشكيل  ض��ب��ط  ع��ل��ى  م��ن��ا  وح��رص��اً 
تحركات  بمراقبة  الشرطة  رج��ال  ب��دأ  بأكمله، 
المتهم األول بعد تسلمه للشحنة عبر أحد منافذ 
الدولة حتى أوصلنا إلى بقية المتهمين التسعة«.

محمد  ع��ي��د  العميد  ق��ال  ال��ت��ف��اص��ي��ل،  وف��ي   
حارب، مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات: 
للكشف  تمهيداً  والمتابعة،  للمراقبة  فرقاً  »شكلنا 
متلبسين  عليهم  والقبض  العصابي  التشكيل  عن 
بتتبع  الفرق  وبدأت  المخدرة،  المواد  وبحوزتهم 
الدولة،  منافذ  أح��د  من  خروجها  بعد  الشحنة 
المستودعات  أح��د  إل��ى  األول  المتهم  لينقلها 
تمهيداً لتصديرها مرة أخرى خارج الدولة، وبعد 
محكمة  خطة  أع��ددن��ا  المتهمين،  بقية  تحديد 

مليون  وبحوزتهم  العشرة  المتهمين  وضبطنا 
و637 ألفاً و640 درهماً.

الكريستال  مخدر  أن  حارب  عيد  العميد  وبّين 
عددها  البالغ  الشمسية  الطاقة  ألواح  في  مخبأ 
264 لوح طاقة شمسية، في محاولة من العصابة 

للتمويه وإدخال المواد المخدرة إلى الدولة.
وأك���د ال��ع��م��ي��د ع��ي��د ح���ارب أن ع��ي��ون رج��ال 
باستمرار  وتعمل  س��اه��رة  ال��م��خ��درات  مكافحة 
ومروجي  لتجار  اإلجرامية  المخططات  إلحباط 
والتربويين  األم���ور  أول��ي��اء  داع��ي��اً  ال��م��خ��درات، 
بوصفها  والشباب،  النشء  بين  التوعية  لتعزيز 
الجريمة  حائط الصد األول والمنيع في مواجهة 
التعاطي،  رأسها  وعلى  وصورها،  أشكالها  بكافة 
بأجيال  تلحقها  التي  الجسيمة  لألضرار  نظراً 
المستقبل، ولما تنطوي عليه من تكلفة اجتماعية 
إدم��ان  ج��راء  ال��دول��ة  تتكبدها  باهظة  وتنموية 
تكثيف  عبر  المبكرة  الوقاية  بأن  منوهاً  األفراد، 
في  الوقوع  لتفادي  وسيلة  خير  التوعية  برامج 

براثن هذه اآلفة.

أفراد العصابة وأمامهم المضبوطات واأللواح الشمسية )من المصدر(

أساليب احتيالية مضللة يتبعها المتسولون )من المصدر(

عيد محمد ثانيخليل المنصوريعبد اهلل المري

مركبات في ساحة الحجز بمرور رأس الخيمة )وام(

الربط الذكي لفرز المركبات 
المحجوزة برأس الخيمة

رأس الخيمة )االتحاد(

 باشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة 
المركبات  وبيع  مصادرة  لبرنامج  الذكي  التحول  بتنفيذ 
والشركاء،  العامة  الموارد  هيئة  مع  بالتعاون  المحجوزة 
لتسريع  الذكية  اإلم��ارات  لمبادرة حكومة  استناداً  وذلك 
على  الحكومية  ال��ج��ه��ات  ف��ي  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  وت��ي��رة 
الستراتيجية  وتحقيقاً  والمحلي،  االتحادي  المستويين 
عبداهلل  دكتور محمد  المقدم  وأوضح  الداخلية.   وزارة 
البحار مدير إدارة المرور والدوريات باإلنابة، أن البرنامج 
الذكي يقوم بفرز المركبات المحجوزة التي ينطبق عليها 
ومباشرة  عليها  والتدقيق  العلني  بالمزاد  البيع  قانون 
وأض��اف  أوراق.   أي  دون  القانونية  اإلج���راءات  حلقة 
الجهات  جميع  بين  الذكي  الربط  يحقق  البرنامج  أن 
الداخلية والخارجية من الشركاء لضمان سرعة التنفيذ 
كفاءة  الخدمة لضمان  والشفافية في  وجودة اإلجراءات 

الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين.
ألتمتة  الخيمة  رأس  لشرطة  العامة  القيادة  وتسعى 
لتحقيق  والشركاء  للمتعاملين  المقدمة  الخدمات  أغلب 
الريادة في جميع المؤشرات الوطنية واالستراتيجية التي 

تسعى لحفظ األمن واألمان.

 توجيه ضربات
استباقية لمروجي 
المخدرات وإحباط 

محاوالتهم

»شــــرطة أبوظبي«: التســـــول جريمـــة 

أبوظبي )االتحاد(

حذرت »شرطة أبوظبي« من التسول بهدف استعطاف 
الناس للحصول على المنافع المادية والعينية بقصص 
وحيل مفبركة وتُعدُّ ظاهرة التسّول من أخطر ظواهر 
التسّول التي يقوم بها المتسولون أمام أبواب المساجد 

أو في األسواق والطرقات.
وأك�����دت ض�����رورة ع���دم إع��ط��ائ��ه��م األم������وال، أو 
ومآربهم  المضللة،  االحتيالية  االستجابة ألساليبهم 
غير المشروعة، التي يجنون من ورائها، ثروات طائلة، 
مستغلين أخاق الصائمين والمتسامحين في شهر 
الخير والغفران، ودعت المحسنين إلى صرف األموال 
في الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة لدى الدولة 
على  المساعدات  وت��وزي��ع  الخير،  قوافل  دع��م  في 
مستحقيها، بما يعزز الجهود الوقائية، ويرسخ األمن 

واالستقرار، على نحو يجسد الشراكة المجتمعية.

وأوضحت أن القانون حدد عقوبة ارتكاب جريمة 
أشهر،  ثاثة  على  تزيد  ال  م��دة  بالحبس  التسول 
وبالغرامة التي ال تقل عن 5000 درهم. كما اعتبر 
في  التسول  جريمة  ارتكاب  مشدداً  ظرفاً  القانون 
األحوال اآلتية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له 
مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول قد اصطنع 
اإلصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء 

خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل 
الخداع والتغرير بقصد التأثير على اآلخرين الستدرار 
عطفهم«. وأضافت أما عقوبة جريمة التسول المنظم، 
فلقد فرض القانون عقوبة الحبس مدة ال تقل عن 
ستة أشهر، والغرامة التي ال تقل عن 100.000 درهم 
على كل من أدار جريمة التسول المنظم، كما فرض 
وفقاً  أشخاصاً  يستقدم  من  كل  على  ذاتها  العقوبة 
لقانون دخول وإقامة األجانب ليستخدمهم في جريمة 
المنظم. أما عقوبة من ش��ارك في جريمة  التسول 
للقانون الحبس مدة ال  التسول المنظم، فهي وفقاً 
تزيد على ثاثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن 5000 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما اعتبر ظرفاً 
مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً 
أو وصياً أو مكلفاً بماحظة أو رعاية المتسول أو له 

سلطة مباشرة عليه.

عقوبة التسول الحبس 
ثالثة أشهر والغرامة 

5000 درهم

محاكمة 5 آالف نزيل
»عن ُبعد« في عجمان

رفض دعوى لم تستوف الشرط 
اإلجرائي لقبولها

عدم ثبوت 
لجوء الشاكي 

إلى لجنة 
المسؤولية 

الطبية 
المختصة قبل 

رفع القضية
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ع��ن 
ابن عباس رضي 

بن  سعد  أن  عنهما:  اهلل 
عبادة رضي اهلل عنه توفيت أمه وهو 

غائب عنها، فقال: يا رسول اهلل، إن أمي توفيت 
وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ 

قال: »نعم«، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة 
عليها، »صحيح البخاري 2756«.

ثابت،  فأصله  الجارية،  الصدقات  من  يعد  الوقف  وإن   
اهلل  إل��ى  التقرب  ب��ه  ويقصد  ينقطع،  ال  مستمر  وع��ط��اؤه 

تعالى، ذلك أن الوقف تبرع دائم بعقار أو مال، والتنازل 
العين  بيع  يجوز  فال  تعالى،  هلل  ملكيته  عن 
الموقوفة وال هبتها وال التصرف بها، بل يحبس 

المصارف  في  وعائداتها  ريعها  من  وينفق  أصلها 
الشرعية التي حددها الواقف.

والخير  ال��ب��ر  أع��م��ال  ف��ي  ال��وق��ف  وي��س��ه��م 
واإلحسان، وخدمة المجتمع وتنميته، كالوقف 
ووقف  بها،  والعناية  وصيانتها  المساجد  لبناء 

العلم،  المرضى، وطلبة  والفقراء، ورعاية  األيتام 
وكبار السن، وذوي االحتياجات الخاصة، والحفاظ 

على البيئة، والرفق بالحيوان، ونحو ذلك من وجوه 
الخير واإلحسان.

العربية  اإلم���ارات  دول��ة  داخ��ل  الوقف  ويحظى 
الرشيدة،  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بالغ  باهتمام  المتحدة 
وتحرص الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 
دائمًا على إحياء سنة الوقف والدعوة له وتنميته، 
والتبصير بأهدافه وفق أساليب معاصرة تتوافق مع 
مقاصد الشريعة اإلسالمية، مما يؤدي إلى تقوية 
ينابيع الخير في النفوس، وتجسيد مبادئ التكافل 
الخيري  للعمل  تنموية  آفاقًا  ويفتح  االجتماعي، 

بما يعود بالنفع على األفراد والمجتمع.
ونحن مدعوون للمساهمة في إحياء سنة الوقف 
تعالى  اهلل  أمرنا  ال��ذي  البر  على  التعاون  لنحقق 
اْلِبِرّ  َعَلى  َوَت��َع��اَوُن��وا   ...( قائل:  من  عز  فقال  ب��ه، 

ْقَوٰى...(، »سورة المائدة: اآلية 2«. َوالَتّ
فلنحرص أشد الحرص على المشاركة في تنمية 
الوقف الخيري لنحقق قول اهلل تعالى: )... َواْفَعُلوا 

ُكْم ُتْفِلُحوَن(، »سورة الحج: اآلية 77«. اْلَخْيَر َلَعَلّ

الوقف.. ثواب ال ينقطع
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الحجاج،  بن  مسلم  الكبير  اإلمام  وهو  أال  النبوي،  الحديث  أعالم  من  َعَلٍم 
النيسابوري،  القشيري  مسلم  بن  الحجاج  بن  مسلم  وه��و  اهلل،  رحمه 
وكنيته، »أبو الحسين«، اإلمام الكبير، الحافظ، المجود، الحجة، صاحب 

»الصحيح«. ولد سنة أربع ومئتين.
شيخ  أكبر  وهو  القعنبي،  من:  بمكة  فسمع  ومئتين،  عشرين  سنة  في  حج 
القامة،  تام  كان  ومصر،  والحرمين،  العراق،  إلى  أعوام  بعد  ارتحل  ثم  له، 
أبيض الرأس واللحية، وكان من كبار العلماء وأوعية العلم، روى عن كثير من 

العلماء، والمحدثين، وروى عنه كثيرون.
وأنثى عليه العلماء ثناء عطرًا: فقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: 
الدارمي بسمرقند، ومحمد  بالري، ومسلم بنيسابور، وعبداهلل  أبو زرعة 
أديم  تحت  ما  النيسابوري:  علي  أبو  الحافظ  وقال  ببخاري،  إسماعيل  بن 
السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمان مسلم 

بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما.
ألف اإلمام مسلم مجموعة من المؤلفات النافعة المفيدة، وأحلها وأنفعها 
وأكثرها شهرة صحيحه المسمى: »المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 
عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم«، وهو وصحيح البخاري أصح 
ألف  ثالثمئة  من  صنفته  مسلم:  اإلمام  قال  العظيم،  القرآن  بعد  الكتب 
حديث مسموعة. وقد اشتمل صحيحه على ثمانية آالف حديث بالمكرر، 

ودون المكرر نحو أربعة آالف حديث.
وابتدأ اإلمام مسلم صحيحه بحديث جبريل المشهور، وإتيانه النبي 
فقال  اإلس��الم،  عن  أخبرني  محمد  يا  وق��وّل:  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن 
الزكاة،  وتؤتي  الصالة،  وتقيم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  محمدًا 
وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال«، قال: صدقت، قال: 

فعجبنا له يسأله، ويصدقه... إلى آخر الحديث.

إعداد: إبراهيم سليم

اإلَماُم ُمْسِلٌم

ْن  ُموا لَِأنُفِسُكم مِّ حّث اإلسالم على الصدقة، والصدقة الجارية، ووعد بالمثوبة لفاعلها، واستمرار األجر له بعد رحيله عن الدنيا، قال تعالى )َوَما ُتَقدِّ

ا ُتِحبُّوَن ۚ َوَما ُتنِفُقوا  َخيْرٍ َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخيْرًا َوَأْعَظَم َأْجرًا(، »سورة المزمل: اآلية 20«، وقال الله سبحانه وتعالى: )َلن َتَناُلوا الِْبرَّ َحتَّٰى ُتنِفُقوا ِممَّ

ِمن َشْيٍء َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعلِيٌم(، »سورة آل عمران: اآلية 92«. ومن الصدقات الجارية »الوقف«، وهو من أعمال البر التي حّث عليها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فالوقف صدقة جارية، أصلها ثابت، وثوابها دائم ال ينقطع، فهي تنفع اإلنسان في حياته وبعد مماته، كما أن أعمال البر تتفاضل بحسب حاجة 

الناس وعموم النفع، كما أن الوقف يحافظ على أصل المال وينميه، ويرسخ قيم اإلسالم ومبادئه في التصدق والبر واإلحسان. وعن أبي هريرة رضي الله 

عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«(.

أمه  إن  اهلل!  رس��ول  يا  ق��ال:  رج��اًل  »أن 
عنها؟  تصدقت  إن  أفينفعها  توفيت، 
قال نعم، قال فإن لي مخرفا، فأشهدك 

أني قد تصدقت به عنها«.
رضي  عباس  بن  اهلل  عبد  روى  حيث   
اهلل عنهما أن سعد بن عبادة رضي اهلل 
عنه توفيت أمه عمرة بنت مسعود وهو 
غائب عنها، فلما حضر عند النبي صلى 
اهلل عليه وسلم ذكر له ذلك، وسأله: هل 
صلى  له  فقال  عنها؟  صدقته  ينفعها 
اهلل عليه وسلم: »نعم«، أي:»إن تصدقت 
لها  وكتب  الصدقة  ث��واب  وصلها  عنها 
صلى  النبي  له  قال  فلما  أعمالها«،  في 
رضي  سعد  قال  ذل��ك،  وسلم  عليه  اهلل 
حائطي  أن  أشهدك  »فإني  عنه:  اهلل 
المخراف صدقة عليها«، والحائط: هو 
جدار،  له  كان  إذا  النخل  من  البستان 
والمخراف: اسم لهذا الحائط، أو وصف 
له، أي: المثمر، وسمي بذلك لما يخرف 
والمعنى:  الثمرة،  من  يجنى  أي:  منه، 
ليصل  صدقة،  البستان  هذا  جعل  أنه 
عامة  صدقة  وجعلها  أم��ه،  إلى  ثوابها 

ولم يسم على من يتصدق بالحائط.

يق رضي اهلل عنه »صنائع  ِدّ قال أبو بكر الِصّ
المعروف تقي مصارع السوء«، وقال رضي 

اهلل عنه أيضًا الُجود حارس األعراض، وقال 
خاء ما كان ابتداًء،  علٌيّ رضي اهلل عنه الَسّ
، وقال  ا ما كان عن مسألة فحياء وتذُمّ فأَمّ
حم، وقيل لحكيم: أُيّ  الَكَرم أعطف ِمن الَرّ

فعٍل للَبَشر أشبه بفعل الباري تعالى، فقال: 
الُجود.

حديث:

جعل اهلل عز وجل للوالدين في اإلسالم منزلة عظيمة، حيث جعل برهما 
رضاهما  على  والعمل  وتعالى  سبحانه  اهلل  عبادة  قرين  إليهما  واإلحسان 
َك  َرُبّ الكبائر، فقال سبحانه وتعالى: )َوَقَضٰى  فرض عظيم، وعقوقهما من 
 ،»23 اآلية  اإلس��راء:  »سورة  ِإْحَسانًا...(،  َوِباْلَواِلَدْيِن  ��اُه  ِإَيّ ِإاَلّ  َتْعُبُدوا  َأاَلّ 
أن يختاره  المسلم  الجنة، على  أبواب  للوالدين هو باب من  هذا اإلحسان 
في الدخول إليها، فقد ورد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صعد يومًا 
أمين،  والثالثة  أمين  والثانية  أمين  األولى  المنبر، فقال على درجاته على 
قال  أنه  الخصوص،  هذا  في  عنها  سئل  التي  الموضوعات  بين  من  وكان 
عرضني جبريل، فقال خاب وخسر من أدرك أبواه أو أحدهما ولم يدخاله 
الجنة، فاألبوين باب من أبواب الجنة ال بد للمسلم أن يلتزم بحدود اهلل 

وشرعه من أجل أن يكون من الفائزين يوم القيامة.
بالطاعة،  معهم  يتعامل  وأن  إليهم،  يحسن  أن  وص��وره  البر  وسائل  ومن 
وجهنا  ولذلك  وج��ل،  عز  هلل  معصية  فيه  ما  إال  شيء  في  يخالفهم  وأال 
سبحانه  فقال  الكفر،  على  الوالدين  كان  وإن  حتى  الموضوع  هذا  إلى  اهلل 
وتعالى: )َوِإن َجاَهَداَك َعَلٰى َأن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما  

ْنَيا َمْعُروًفا...(، »سورة لقمان: اآلية 15«. َوَصاِحْبُهَما ِفي الُدّ
ولذلك على المسلم أن يلتزم بإسعاد والديه ما استطاع إلى ذلك سبيال، ألن 

ذلك فيه منجاة له عند ربه سبحانه 

بر الوالدين

الدكتور محمد خير العيسى
 من ضيوف رئيس الدولة 

قطوف

هل يجوز دفع المال بداًل عن الصيام لمن يشق عليه الصوم؟ 

أجاب المركز الرسمي لإلفتاء أنه: »ال يجزئ دفع المال )فدية الصوم( بداًل عن الصيام لمن يقدر 
ما تستحب  اٍم ُأَخَر(، وإنَّ ٌة ِمْن َأيَّ على القضاء، لقوله تعالى: )َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َمِريضًا َأْو َعلى َسَفٍر َفِعدَّ

الفدية لمن عجز عن الصوم عجًزا مستمًرا في جميع فصول السنة كحال كبير السّن الذي صار ال 
ه بلغه: أنَّ أنس بن مالك رضي اهلل  يقوى على الصوم أو المريض مرًضا مزمًنا، ففي الموطأ عن مالك أنَّ

عنه كبر حتى كان ال يقدر على الصيام فكان يفتدي - أي: يطعم عن كل يوم مسكيًنا -، قال مالك: وال 
أرى ذلك واجًبا.

فتوى



دينا محمود، االتحاد، وكاالت )عون، 

صنعاء، لندن(

اليمني  ال��رئ��اس��ي  المجلس  دش��ن 
مرحلة جديدة في مواجهة ميليشيات 
ال���ح���وث���ي اإلره���اب���ي���ة م���ع ت��واص��ل 
ع��دن  تشهدها  ال��ت��ي  االس��ت��ع��دادات 
اليمني  البرلمان  جلسة  الستضافة 
اليمين  الرئاسي  القيادة  ألداء مجلس 
واألم��م  اليمن  أك��د  فيما  الدستورية، 
المتحدة أهمية البناء على الهدنة من 
للنزاع  إلى حل سياسي  التوصل  أجل 

من خالل التفاوض.
اليمن  إلى  األممي  المبعوث  والتقى 
رئيس  الرياض  في  جروندبرج  هانس 
اليمني  ال��رئ��اس��ي  ال��ق��ي��ادة  م��ج��ل��س 

الدكتور رشاد العليمي.
وأش����ار م��ك��ت��ب ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي 
ف��ي ت��غ��ري��دة ل��ه ع��ل��ى ت��وي��ت��ر إل���ى أن 
مجلس  رئيس  مع  ناقش  جروندبرج 
اتفاق  تنفيذ  اليمني  الرئاسي  القيادة 
البناء  أهمية  على  اتفقا  كما  الهدنة، 
على الهدنة من أجل التوصل إلى حل 

سياسي للنزاع من خالل التفاوض.
إل��ى عدن  أم��س  ووص��ل جروندبرج 

لعقد مباحثات مع الحكومة اليمنية.
فضل  حكومي،  يمني  مصدر  وق��ال 
عدم ذكر اسمه لوكالة األنباء األلمانية: 
عقد  أج��ل  من  وص��ل  »جروندبرج  إن 

اليمنية  الحكومة  رئيس  مع  مباحثات 
آخرين  ومسؤولين  عبدالملك  معين 
دون  من  البالد«،  أزمة  تطورات  حول 

تفاصيل أخرى.
المبعوث  يتناول  أن  المرجح  وم��ن 
األممي في لقاءاته سبل تثبيت الهدنة 
في البالد، وبحث كيفية خلق مسارات 
في  دائ���م  س���الم  تحقيق  إل���ى  ت���ؤدي 

البالد.
وزي��ر  ب��ح��ث  األول،  أم���س  وم��س��اء 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ي��م��ن��ي أح��م��د ع��وض 
ب��ن م��ب��ارك، م��ع ج��رون��دب��رج، مجمل 
التطورات على الساحة اليمنية وسبل 
بمساراتها  الهدنة  على  المحافظة 
طرق  فتح  خاصة  وبصورة  المختلفة 

مدينة تعز المحاصرة.
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة 
فتح الطرق والممرات من والى مدينة 
الهدنة  أولويات  أحد  باعتبارها  تعز 
ومطلباً إنسانياً للتخفيف على ماليين 

السكان المحاصرين منذ 7 أعوام.
وت��ح��دث ال��وزي��ر ب��ن م��ب��ارك، عن 

مخاطر خروقات الميليشيات الحوثية 
تثبيتها  على  الحكومة  للهدنة وحرص 
على  مشدداً  بالسالم،  لألمل  كنافذة 
منع استغالل الحوثيين للهدنة إلعادة 
استحداثات  وتنفيذ  ال��ق��وات  حشد 
إطالق  وق��ف  بانهيار  تهدد  عسكرية 

النار المؤقت.
االستعدادات  تواصل  مع  وبالتزامن 
التي تشهدها عدن، الستضافة جلسة 
البرلمان اليمني، يؤدي خاللها مجلس 
الدستورية،  اليمين  الرئاسي  القيادة 
ال��دور  أهمية  غربيون  محللون  أك��د 
المرحلة  ف��ي  المجلس  م��ن  المنتظر 
المقبلة، خاصة في ظل صمود الهدنة 
الجاري  الشهر  مطلع  منذ  السارية 
تكثيف  أم��ام  الباب  يفتح  ما  جزئياً، 

الجهود الرامية لوقف الحرب.
وعدد  البرلمان  رئيس  وص��ول  ومع 
كبير من أعضائه ووزراء في الحكومة 
تبدو  عدن،  إلى  األول،  أمس  اليمنية 
األج�����واء م��ه��ي��أة ل��ع��ق��د ج��ل��س��ة أداء 
النواب  مجلسي  ستضم  التي  اليمين، 

والمجلس  الحكومة  بجانب  والشورى 
أقل  قبل  إليه  انتقلت  الذي  الرئاسي، 
من أسبوعين، سلطات الرئيس السابق 

عبد ربه منصور هادي.
المجتمع  متعددة من  وتعول شرائح 
المستقبلي  ال�����دور  ع��ل��ى  ال��ي��م��ن��ي، 
بوصفه  وذل���ك  ال��رئ��اس��ي،  للمجلس 
كياناً قادراً على تعزيز صفوف القوى 
المناوئة لميليشيات الحوثي اإلرهابية.

الموقع  ن��ش��ره��ا  ت��ص��ري��ح��ات  وف���ي 
ن��اش��ي��ون��ال  »ذا  لمجلة  اإلل��ك��ت��رون��ي 
المحللون  أب��رز  األميركية،  إنترست« 
تشكيل  تضمنه  م��ا  أهمية  الغربيون 
ال���م���ج���ل���س، م����ن ت��م��ث��ي��ل ج��غ��راف��ي 
يكفل  ما  اليمن،  من  مختلفة  لمناطق 
الشعبي  الدعم  الجديد  الكيان  لهذا 
به،  المنوطة  المهام  الضروري إلنجاز 
الدماء  حقن  على  العمل  بينها  وم��ن 
عبر اغتنام فرصة الهدنة إليجاد وقف 
دائم إلطالق النار يتيح المجال لبلورة 

حل سياسي نهائي وشامل.
لدى  أن  إل��ى  المحللون  أش��ار  كما 

األرض  على  نفوذاً  المجلس  أعضاء 
ال  وتجربة  وجنوباً،  شماالً  اليمن  في 
يُستهان بها في العمل على الساحتين 
السياسية والميدانية، بجانب عالقات 
مقدمتها  في  إقليمية،  قوى  مع  وثيقة 

المملكة العربية السعودية.
االنتباه،  األمريكية  المجلة  ولفتت 
إلى أن تجربة تشكيل مجالس رئاسية 
اليمن،  ف��ي  ال��ج��دي��د  ب��األم��ر  ليست 
هذا  إل��ى  اللجوء  تم  أن��ه  إل��ى  مشيرة 
وأزمات  انتقالية  الخيار خالل فترات 
 1967 عامْي  في  ح��دث  كما  سابقة، 

و1990. 
وأوضحت أن الوضع اليمني الراهن 
على  ال��م��ض��ي  بالفعل  يستلزم  ك���ان 
خالفات  أي  لتبديد  ال��ط��ري��ق،  ه��ذا 
إلرهاب  الرافضة  اليمنية  القوى  بين 
تعبر  موحدة  هيئة  وتشكيل  الحوثي، 
في  ومطالبهم،  اليمنيين  مصالح  عن 
تُجرى  قد  مستقبلية،  مفاوضات  أي 

مع العصابة االنقالبية.
إن��ت��رس��ت«،  ن��اش��ي��ون��ال  »ذا  ول��ك��ن 

أن  إل���ى  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  أش����ارت 
على  يعتمد  الرئاسي،  المجلس  نجاح 
قدرته على إفراز رئيس يحظى بقبول 
مختلف القوى في اليمن، بعد سنوات 
االن��ق��الب��ي��ون  أشعلها  ال��ت��ي  ال��ح��رب 
القتلى  م��ن  اآلالف  م��ئ��ات  وخ��لّ��ف��ت 

وماليين المشردين.
وم��ن ش��أن إرس���اء االس��ت��ق��رار في 
اليمن، سحب البساط من تحت أقدام 
التي  اإلجرامية،  الحوثي  ميليشيات 
أكد خبراء تحدثوا لصحيفة »نيويورك 
إال  تزدهر  ال  أنها  األميركية،  تايمز« 
في أجواء العنف والدماء واالقتتال، ال 
السالم والهدوء، وهو ما يدفعها لتبني 
كل  إلجهاض  ترمي  متعنتة،  مواقف 
المبذولة  والدولية  اإلقليمية  الجهود 

لطي صفحة الحرب.
وتستهدف هذه المواقف المتصلبة، 
من  اإلرهابية،  العصابة  تلك  تمكين 
المناطق  ع��ل��ى  ال��س��ي��ط��رة  م��واص��ل��ة 
ال��خ��اض��ع��ة ل��ه��ي��م��ن��ت��ه��ا ف���ي ال��وق��ت 
بات  م��ا  فيها  تقيم  وال��ت��ي  الحاضر، 

أشبه ب�»دولة قمعية بدائية«.
بالصحفيين  ال���زج  فيها  ي��ج��ري   
وال��ن��اش��ط��ي��ن ال��س��ي��اس��ي��ي��ن وح��ت��ى 
ال��م��دن��ي��ي��ن ال��ع��ادي��ي��ن ال��م��ن��ت��ق��دي��ن 
في  الحوثية  العدوانية  للممارسات 

السجون.
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عربي ودولي

العليمي وجروندبرج يؤكدان أهمية البناء على الهدنة للتوصل إلى حل سياسي عبر التفاوض 

»الرئاسي اليمني« يدشن مرحلة جديدة يف مواجهة »الحوثي«

استهدفت معسكرات وأنفاقًا ومالجئ ومخازن ذخيرة

عملية عسكرية تركية ضد »الكردستاني« شمال العراق

هدى جاسم، وكاالت )بغداد، 

أنقرة( 

عملية  أم��س،  تركيا  أطلقت 
ع��س��ك��ري��ة ف��ي ش��م��ال ال��ع��راق 
أسمتها »مخلب القفل« بغية منع 
العمال  مسلحي حزب  هجمات 

الكردستاني.
وأع��ل��ن وزي��ر ال��دف��اع التركي 
خلوصي أكار أمس، أن طائرات 
حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية 
ومعسكرات  أه���داف���اً  قصفت 
وأنفاقاً ومالجئ ومخازن ذخيرة 
شمال  ف��ي  أك�����راد  لمسلحين 

العراق.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة »األن���اض���ول« 
ال��ت��رك��ي��ة ع��ن أك���ار ال��ق��ول في 
مع  الفيديو  تقنية  عبر  اجتماع 
الجوية  القوات  عمليات  مركز 
القتالية التركية إن قوات خاصة 
دخلت المنطقة براً للمشاركة في 
مناطق  استهدفت  التي  العملية 
»ميتينا وزاب وأفاشين باسيان« 
ف��ي ش��م��ال ال��ع��راق. وأض���اف: 
حتى  بنجاح  مستمرة  »عمليتنا 
وتم  لها  مخطط  ه��و  كما  اآلن 
اس��ت��ه��داف األه����داف ال��ت��ي تم 
تحديدها في المرحلة األولى«. 
وأوضح أن »هذه العملية تهدف 
اإلرهابية  الهجمات  منع  إل��ى 
مشيراً  حدودنا«،  أمن  وضمان 
أيضاً  مدعومة  كانت  أنها  إل��ى 

بوحدات مدفعية.
هجمات  ع���ادة  تركيا  وتنّفذ 
في العراق، حيث لحزب العمال 
في  تدريب  ومعسكرات  قواعد 
المناطق  وفي  »سنجار«  منطقة 
كردستان  إقليم  ف��ي  الجبلية 

العراق الحدودي مع تركيا. وقال 
أكار: »نجح طيارونا في إصابة 
أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق 
ومستودعات ذخيرة وما يسمى 

بمقار تابعة للتنظيم اإلرهابي«.
ولفت إلى أن »القوات التركية 
ح���ّي���دت أع��������داداً ك��ب��ي��رة من 

أن عمليات  اإلرهابيين«، مؤكدا 
في  متواصلة  والمسح  البحث 
المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد 
وتيرتها خالل الساعات واأليام 

المقبلة.
التركية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
في حصيلة  مسلحاً   19 تحييد 

أولية للعملية.
وأضافت، في بيان، أن الجيش 
األه��داف  على  سيطر  التركي 
المرحلة  ف���ي  ل��ه��ا  ال��م��خ��ط��ط 
األول�����ى، الف��ت��ة إل���ى اس��ت��م��رار 
العملية بنجاح كما هو مخطط 
لها. وأفاد البيان بإصابة 4 جنود 

أتراك خالل العملية.
أن  ال���دف���اع  وزارة  وذك�����رت 
أف���ادت  بعدما  ب���دأت  العملية 
العمال  ح���زب  ب���أن  م��ع��ل��وم��ات 
ي��خ��ط��ط لشن  ال��ك��ردس��ت��ان��ي 
هجوم واسع النطاق ضد تركيا، 
زي��ارة  من  يومين  بعد  وأطلقت 
إقليم  حكومة  رئ��ي��س  بها  ق��ام 
كردستان العراق مسرور بارزاني 

إلى تركيا.
محادثاته  بعد  بارزني  ورّحب 
التركي رجب طيب  الرئيس  مع 
التعاون ودعم  إردوغ��ان بتوسيع 
االس��ت��ق��رار واألم���ن ف��ي شمال 

العراق.
ويخّيم التوتر على العالقة بين 
حكومة إقليم كردستان ومقاتلي 
حزب العمال الكردستاني، الذين 
المنطقة  ف��ي  حضورهم  يعّقد 
ع���الق���ات اإلق��ل��ي��م ال��ت��ج��اري��ة 

المربحة مع تركيا.
التي  األخيرة  العملية  وتأتي 
أطلق عليها »قفل المخلب« بعد 
عمليتي »مخلب النمر« و»مخلب 
الجيش  اللتين أطلقهما  النسر« 
عام  العراق  شمال  في  التركي 

.2020
مسلحي  إن  أن���ق���رة  وت���ق���ول 
ال���ح���زب ي��ت��خ��ذون م���ن ج��ب��ال 
ش��م��ال��ي ال���ع���راق م��ع��ق��اًل لهم 
وينشطون في العديد من المدن 
والمناطق واألودية ويشنون منها 

هجمات على الداخل التركي.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن حزب 
ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي مصنف 
»م��ن��ظ��م��ة إره���اب���ي���ة« ف���ي كل 
المتحدة  وال��والي��ات  تركيا  م��ن 

واالتحاد األوروبي.

عدن )االتحاد(

ال��م��ل��ك س��ل��م��ان لإلغاثة  م��رك��ز  م��ش��روع  ��ن  ت��م��َكّ
األراض��ي  لتطهير  »م��س��ام«  اإلنسانية  واألع��م��ال 
الثاني من شهر  األلغام خالل األسبوع  اليمنية من 
ميليشيات  زرعتها  لغًما   1529 انتزاع  من  أبريل 
اليمن،  مناطق  مختلف  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��وث��ي 
مضاًدا  لغًما  و734  لألفراد،  مضادة  ألغام   9 منها 
عبوة  و23  متفجرة،  غير  ذخيرة  و763  للدبابات، 

ناسفة.
مضاًدا  لغًما   298 نزع  »مسام«  فريق  واستطاع 
ع��دن،  ف��ي  متفجرة  غير  ذخ��ي��رة  و242  للدبابات 
ولغمين اثنين مضادين لألفراد في مديرية قعطبة 
اثنين  لغمين  إل���ى  إض��اف��ة  ال��ض��ال��ع،  بمحافظة 
للدبابات  مضاداً  واح��داً  ولغماً  لألفراد  مضادين 
ولغًما  الحديدة،  بمحافظة  الخوخة  مديرية  في 
للدبابات  مضادة  ألغام  و3  لألفراد  مضاًدا  واحًدا 
م��ح��اف��ظ��ة حيس  ف��ي  م��ت��ف��ج��رة  و3 ذخ��ائ��ر غ��ي��ر 

ذاتها. بالمحافظة 
 3 م��أرب  محافظة  في  »م��س��ام«  فريق  ن��زع  كما 
ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، و200 لغم 
و20  متفجرة  غير  ذخيرة  و516  للدبابات  مضاد 

بمديرية حريب. ناسفة  عبوة 
نزع  م��ن  »م��س��ام«  ن  تمَكّ ش��ب��وة،  محافظة  وف��ي 
ناسفة  ع��ب��وات  و3  للدبابات  م��ض��اًدا  لغًما   182
في  للدبابات  مضاداً  لغماً  و33  عين،  مديرية  في 

عسيالن. مديرية 
وفي محافظة تعز، نزع فريق »مسام« لغماً واحداً 
ولغمين  الوازعية،  مديرية  في  للدبابات  مضاداً 
و4  المخا،  مديرية  في  للدبابات  مضادين  اثنين 
للدبابات  مضاداً  لغماً  و11  لألفراد  مضادة  ألغام 

اثنتين غير متفجرة في مديرية ذباب. وذخيرتين 
حتى  نُ��زع��ت،  التي  األل��غ��ام  ع��دد  يرتفع  وب��ذل��ك 
ليصبح  لغًما،   2973 إلى  أبريل  شهر  خالل  اآلن، 
»مسام«  مشروع  بداية  منذ  المنزوعة  األلغام  عدد 
332 ألًفا و510 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية 
من  المزيد  لحصد  اليمنية  األرجاء  في  بعشوائية 
وكبار  وال��ن��س��اء  األط��ف��ال  م��ن  األب��ري��اء  الضحايا 

السن.

إزالة 1500 لغم
حوثي خالل أسبوع

استعدادات في عدن ألداء أعضاء »الرئاسي« اليمين الدستورية أمام البرلمان

ابن مبارك: فتـــح الطـــــرق إلى تعــــز أحــــد أولـــويـــات الهـدنـــــة ومطلـــب إنســـاني

جانب من لقاء وزير الخارجية اليمني مع مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن في الرياض )من المصدر(

الميليشيات تواصل خرق 
التزامات الهدنة اإلنسانية

عدن )االتحاد، وكاالت(

أقدمت ميليشيات احلوثي اإلرهابية على تدمير طرق رئيسة وبدأت 
بحفر اخلنادق، بالتزامن مع قيام القوات املشتركة يف الساحل الغربي 

لليمن، بإعادة فتح الطرقات وإصالح اجلسور جنوب محافظة احلديدة.
وأفادت مصادر محلية أن ميليشيات احلوثي قامت بإزالة اخلط اإلسفلتي 

الرئيس الذي يربط مديريتي »حيس واجلراحي«، وحتديدًا يف منطقة 
املساجد، واخلط الرابط بني محافظتي احلديدة وتعز.

وبحسب املصادر، فإن ميليشيات احلوثي باشرت العمل بعد إزالة اإلسلفت 
بحفريات خنادق وأنفاق، وتعطيل حركة املرور، كون الطريق يسلكه 

املدنيون للدخول عبر دراجاتهم النارية إلى قراهم ومناطقهم احملررة.
وتأتي هذه اجلرائم بالتزامن مع قيام القوات املشتركة بإصالح اجلسور، 
استعدادًا لفتح طريق »اجلراحي حيس« وطريق »احلديدة تعز« التزامًا 
منها باملسار اإلنساني للهدنة األممية لتخفيف معاناة املدنيني وتسهيل 
عبور املركبات وشاحنات البضائع واملواد الغذائية، وإزالة كافة املعوقات 

أمام تنقالتهم.
ويف سياق متصل، واصلت ميليشيات احلوثي خروقاتها للهدنة يف كافة 

جبهات القتال. ورصد اجليش اليمني ارتكاب امليليشيات لـ 87 خرقًا، 
منها 29 يف جبهات محور تعز، و24 يف محور البرح غرب تعز وحيس 

جنوب احلديدة، و12 يف اجلبهات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و18 
يف جبهات حرض وبني حسن غرب محافظة حّجة، و4 خروق يف جبهات 

اجلوف.
ومن ضمن اخلروق احلوثية محاولتا تسلل ملجاميع حوثية مسلحة 

أحبطها اجليش اليمني باجتاه مواقع عسكرية يف األعيرف جنوب مأرب، 
والثانية باجتاه مواقع عسكرية يف اجلبهة الشرقية مبحور تعز.

الكاظمي يدعو األجهزة األمنية لتوخي الحذر ورفع الجهوزية

بغداد )االتحاد(

الحيطة  أخذ  األمنية  األجهزة  أمس،  الكاظمي  العراقية مصطفى  الحكومة  رئيس  دعا 
العمليات في  السريع واالستمرار في متابعة زخم  للّرد  الجهوزية  ورفع مستوى  والحذر 

شهر رمضان المبارك.  كما وجه  الكاظمي، خالل اجتماع  للمجلس الوزاري لألمن 
اإليقاع  عن  أثمرت  التي  الناجحة  الجهود  ومتابعة  االستخباري  الجهد  بـ»تكثيف  الوطني 

كل  استباقية تحبط  وتوجيه ضربات  المخّدرات،  تداول  اإلرهابية وعصابات  بالعصابات 
بيان  أفاد  اإلرهابيون«، حسبما  التي يعمل عليها  واالستقرار  اإلساءة لألمن  مخططات 

العراقية. للحكومة 

الكاظمي مترئسًا اجتماع مجلس األمن الوطني )من المصدر(



مجلس األمن يبحث اليوم التوترات في القدس

الجيش اإلسرائيلي يجدد اقتحام »األقصى« ويغلق »اإلبراهيمي«

عبدالرحيم حسين، وكاالت )رام الله، القدس(

المسجد  اقتحم الجيش اإلسرائيلي مجدداً 
وأغلق  القدس،  مدينة  في  المبارك  األقصى 
بمناسبة  الخليل  بمدينة  اإلبراهيمي  الحرم 
 15 اعتقل  فيما  ال��ي��ه��ودي«،  الفصح  »ع��ي��د 
الغربية،  بالضفة  مختلفة  مدن  في  فلسطينياً 
الدولي  األمن  مجلس  يبحث  بينما  ذلك  يأتي 
في  التوترات  الثالثاء  اليوم  مغلقة  جلسة  في 
القبة  منظومة  واع��ت��رض��ت  ال��ق��دس،  مدينة 
أطلق  صاروخا  الصاروخي  للدفاع  الحديدية 

من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
اقتحامه  أم��س،  اإلسرائيلي  الجيش  وج��دد 
اقتحام  لتأمين  المبارك  األق��ص��ى  للمسجد 

المستوطنين في عيد »الفصح اليهودي«.
الدينية  وال��ش��ؤون  األوق���اف  وزارة  وق��ال��ت 
اإلسرائيلي  »الجيش  إن  بيان  في  الفلسطينية 
في  األقصى  المسجد  كبيرة  ب��أع��داد  اقتحم 
تهيئة  باحاته  من  المصلين  إلخ��راج  محاولة 
حصاراً  وفرضت  المستوطنين،  القتحامات 
على المصلى القبلي، واعتدت على النساء في 
محيط قبة الصخرة واعتقلت أحد المعتكفين«.

في  ان��ت��ش��روا  »المستوطنين  أن  وأض��اف��ت 
باحات المسجد األقصى، وأدوا طقوساً دينية 
ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته«، مشيرًة 
إلى منع القوات اإلسرائيلية الشبان تحت سن 
25 عاما من دخول المسجد األقصى، وأغلقت 
شارع الواد بالبلدة القديمة بالتزامن مع عملية 

االقتحام.
السلطات  أغ��ل��ق��ت  ذات����ه،  الصعيد  وع��ل��ى 
مدينة  ف��ي  اإلبراهيمي  ال��ح��رم  اإلسرائيلية 
الخليل لمدة يومين، بدءاً من فجر أمس، وحتى 

مساء اليوم الثالثاء.
إن  فلسطينية  مصادر  قالت  السياق،  وفي 
شابين فلسطينيين أصيبا برصاص إسرائيلي 
 15 شملت  اع��ت��ق��االت  عملية  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

شخصاً في مدن مختلفة بالضفة الغربية.
بيان  في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وقالت 
إن شابين أصيبا برصاص إسرائيلي في بلدة 
شمالي  جنين  مدينة  من  القريبة  »ال��ي��ام��ون« 
إحدى  إن  ال��وزارة  وأضافت  الغربية.  الضفة 

اإلصابتين حرجة.

واقتحمت القوات اإلسرائيلية البلدة وشرعت 
الفلسطينيين،  لمنازل  وتفتيش  ده��م  بحملة 
الذين  الشبان  عشرات  مع  مواجهات  ودارت 
رشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة شابين.

كما دهمت القوات اإلسرائيلية مدناً وبلدات 

في الضفة الغربية، واعتقلت 15 فلسطينيا في 
بيت لحم ورام اهلل وطوباس بحسب بيان لنادي 

األسير الفلسطيني. 
بداية  منذ  الشريف  القدسي  الحرم  ويشهد 
مصلين  بين  يومية  مواجهات  رم��ض��ان  شهر 

تزامن  مع  اإلسرائيلية  والشرطة  فلسطينيين 
مع  »الفصح«  عيد  خاصة  اليهودية  األع��ي��اد 

شهر رمضان.
ويوم الجمعة الماضي، أصيب أكثر من 150 
فلسطينياً، واعتقل 400 آخرين خالل اقتحام 

المبارك،  األقصى  المسجد  إسرائيلية  قوات 
فيما أصيب ثالثة من أفراد الشرطة. 

إلى ذلك، اعترضت منظومة القبة الحديدية 
من  أطلق  أمس، صاروخاً  الصاروخي،  للدفاع 

قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
إنذار  إّن »صفارات  بيان:  في  الجيش  وقال 
دّوت في المنطقة القريبة من قطاع غزة، لقد 
األراضي  باتجاه  أُطلق صاروخ من قطاع غزة 
اإلسرائيلية اعترضته منظومة القبة الحديدية 

الدفاعية«.
دبلوماسية  مصادر  ذكرت  آخر،  سياق  وفي 
أّن مجلس األمن الدولي سيعقد اليوم الثالثاء، 
جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حّدة التوترات 

بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس.
وإي��رل��ن��دا  وق���د طلبت اإلم�����ارات وف��رن��س��ا 
بعدما  االجتماع  ه��ذا  عقد  وال��ن��روج  والصين 
أّدت موجة جديدة من العنف إلى إصابة أكثر 
المسجد األقصى وفي  داخل  20 شخصاً  من 

محيطه.
باسم  المتحدث  برايس  نيد  قال  ذلك،  إلى 
وزارة الخارجية األميركية أمس، إن مسؤولين 
مع  هاتفية  اتصاالت  أج��روا  كباراً  أميركيين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب في 
المنطقة في مطلع األسبوع، سعياً لعدم تصعيد 

التوتر في القدس.

 الحرم القدسي يشهد منذ بداية رمضان مواجهات مستمرة بين مصلين فلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية )أ ف ب(

اللجنة الوزارية العربية تجتمع الخميس في األردن لبحث التطورات

جمال إبراهيم )عّمان(

أعلن وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي أمس، استضافة بالده 
اخلميس املقبل اجتماعًا للجنة املنبثقة عن اجلامعة العربية 

لبحث التوترات مبدينة القدس.
ووفقًا إلعالن الوزير تضم اللجنة كاًل من األردن ومصر والسعودية 

واملغرب وقطر وتونس واجلزائر واإلمارات بصفتها عضو مجلس 
األمن الدولي، باإلضافة إلى أمني عام جامعة الدول العربية 

أحمد أبو الغيط. وقال الصفدي يف جلسة ملجلس النواب األردني 
إن بالده استدعت القائم بأعمال السفارة اإلسرائيلية لدى 

اململكة، وسلمته رسالة احتجاج وحتذير ومطالبة فورية بوقف 
االنتهاكات للمسجد األقصى.  وأضاف أن األردن كثف االتصاالت 

مع مختلف مراكز القرار العاملي والعربي إللزام إسرائيل القيام 
بالتزاماتها مبوجب القانون الدولي، ووقف االنتهاكات على 

املسجد األقصى املبارك مع حترك املجتمع الدولي إليجاد افق 

سياسي لتحقيق السالم على أساس حل الدولتني، وإقامة الدولة 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

يف غضون ذلك، شدد العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني 
والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، خالل اتصال هاتفي أمس، 

على ضرورة وقف جميع اإلجراءات اإلسرائيلية يف احلرم القدسي 
الشريف، حسبما أفاد الديوان امللكي األردني عبر حسابه على 

»تويتر«.
 بدورها، قالت الرئاسة املصرية إن الرئيس املصري تلقى االثنني، 
اتصااًل هاتفيًا من ملك األردن تناول عددًا من موضوعات التعاون 

املشترك، وسبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
ووفق املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية بسام راضي عبر 
حسابه مبوقع »فيسبوك«، مت التباحث حول آخر مستجدات 

القضايا اإلقليمية والدولية، حيث مت التوافق على مواصلة 
التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات االهتمام املشترك، 

وذلك يف إطار العالقات االستراتيجية املتميزة بني البلدين.

استئناف مشاورات »المسار الدستوري« بعد عيد الفطر

»الجامعة«: دعم جهود األمم املتحدة لحل أزمة ليبيا

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

ج��دد األم��ي��ن ال��ع��ام لجامعة ال��دول 
العربية أحمد أبو الغيط أمس، التأكيد 
على دعم الجامعة للجهود التي تبذلها 
النظر  لتقريب وجهات  المتحدة  األمم 

بين الليبيين.
أك��د ذل��ك بيان ص��ادر عن الجامعة 
ع��ق��ب ل��ق��اء ع��ق��ده أب����و ال��غ��ي��ط مع 
العام  لألمين  ال��خ��اص��ة  المستشارة 
ستيفاني  ليبيا  بشأن  المتحدة  لألمم 
بحثا  الجانبين  أن  فيه  وجاء  ويليامز، 
ليبيا،  تشهدها  التي  التطورات  مجمل 

خالل الفترة األخيرة.
وأضاف البيان أن أبو الغيط أكد في 
الوضع  من  ليبيا  إخ��راج  أهمية  اللقاء 
الدقيق الحالي الذي تشهده منذ تأجيل 
االنتخابات العامة التي كانت مقررة في 

24 ديسمبر الماضي.
ودع����ا إل���ى ض�����رورة رس���م م��الم��ح 
العملية االنتخابية المرجوة التي يتطلع 
إليها الليبيون الذين سبق لهم التسجيل 
مفوضية  ل���دى  الناخبين  سجل  ف��ي 

االنتخابات ووضع أسسها القانونية.
األممية  ال��م��س��ت��ش��ارة  أن  وأوض����ح 
أط��ل��ع��ت أب��وال��غ��ي��ط ع��ل��ى ال��ت��ط��ورات 
ومن  ليبيا،  في  والسياسية  الميدانية 
للجنة  ال��ح��ال��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات  بينها 
المشتركة من مجلسي النواب واألعلى 
للدولة حول المسار الدستوري، والتي 
تعقد بالقاهرة منذ خمسة أيام برعاية 

أممية.
شهد  اللقاء  ف��إن  البيان،  وبحسب 
ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول اآلث���ار 
تشهدها  ال��ت��ي  للتطورات  المحتملة 
الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ،خاصة على 

الملف الليبي.

وف��ي س��ي��اق آخ���ر، ق��ال��ت ستيفاني 
لجنة  م���ش���اورات  إن  أم���س،  ول��ي��ام��ز 
في  ج��رت  الليبي  الدستوري  المسار 
االت��ف��اق  ج��رى  وإن���ه  توافقية،  أج���واء 
واستكمال  ال��ل��ق��اءات  م��واص��ل��ة  على 

المشاورات عقب عيد الفطر.
األوسط  الشرق  أنباء  وكالة  وذكرت 
ال��م��ص��ري��ة أن ذل����ك ج����اء ف���ي ب��ي��ان 
لجنة  اجتماع  بختام  وليامز  أصدرته 

المؤلفة من  الليبي  الدستوري  المسار 
مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة 
الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة 

برعاية األمم المتحدة.
مناقشة  ج��رت  إن��ه  وليامز  وق��ال��ت 
االتفاق  فيها  بما  القضايا  م��ن  ع��دد 
على الالئحة الداخلية المنظمة لعمل 
اللجنة، مؤكدة أن األمم المتحدة تسعى 
بين  تحقق  ال��ذي  التوافق  على  للبناء 

في  للدولة  واألع��ل��ى  ال��ن��واب  مجلسي 
ليبيا مطلع العام الجاري إلعادة تفعيل 

المسار االنتخابي.
وقالت وليامز إن الشعب الليبي يؤمن 
االنتقالية  للمراحل  النهائي  الحل  بأن 
عليها،  المترتبة  واألزم���ات  المتعاقبة 
يأتي عبر  البالد  والتي تهدد استقرار 
دستوري  إط��ار  إل��ى  تستند  انتخابات 
زمنية  ب��م��دد  انتخابي  وإط���ار  سليم، 

محددة.
وأضافت أن لجنة المسار الدستوري 
كما  مغلقة،  بينية  اجتماعات  أج��رت 
يسرت األمم المتحدة النقاشات العامة 
على مدى األيام الماضية، وقّدم فريق 
الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من 
القضايا الدستورية المهمة مستشهدين 
بتجارب دستورية من عدد من البلدان 

في المنطقة والعالم.
ال��ج��ول��ة من  وأوض���ح���ت أن ه����ذه 
الليبي  الدستوري  المسار  م��ش��اورات 
أطلقتها  التي  المبادرة  إطار  في  تأتي 
المضي  بهدف  الماضي  الشهر  مطلع 
دس��ت��وري  إط���ار  إل���ى  للتوصل  ق��دم��اً 
برلمانية  انتخابات  إلج��راء  وتشريعي 

ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

الجلسة الختامية الجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة )من المصدر(

السودان: تحذيرات من عودة 
»اإلخوان« إلى الحكم 

أبوظبي )االتحاد(

أك��������دت دراس����������ة ح���دي���ث���ة 
أصدرها مركز »تريندز للبحوث 
»ص��راع  بعنوان  واالس��ت��ش��ارات« 
األجيال داخل جماعة اإلخوان.. 
ت��اري��خ��ي��ة األزم�����ة وم��س��ارات��ه��ا 
صراع  ظاهرة  أن  المستقبلية«، 
األجيال داخل جماعة »اإلخوان« 
ص��ف��ة الزم��ت��ه��ا م��ن��ذ ظ��ه��وره��ا 
ف���ي ال��م��ح��ي��ط��ي��ن ال��س��ي��اس��ي 

والمجتمعي، وإلى يومنا هذا.
أهم  من  أن  الدراسة  وذك��رت 
التحوالت التي نجمت عن صراع 
األجيال داخل جماعة »اإلخوان« 
مع  بقوة  العلن  إل��ى  ال��ذي ظهر 
وما   ،2011 يناير   25 أح���داث 
بنظام محمد  إطاحة  تالها من 

مرسي، هو انتقال ثقل الجماعة 
وم��رك��زه��ا ل��ل��م��رة األول����ى منذ 
تأسيسها من القاهرة إلى كل من 
مصر  وتحّول  وإسطنبول،  لندن 
تبعاً لذلك إلى طرف تابع لهما 
في خضم االنقسام الحادث في 
قيادة الجماعة، ما يعني مزيداً 
من تهميش الجغرافيا المصرية 

في ملف جماعة »اإلخوان«.
وأش����ارت ال���دراس���ة إل���ى أن��ه 
لطالما كان يُنَْظر إلى قوة جماعة 
»اإلخ������وان« ف��ي ق��درت��ه��ا على 
والساخطين  المتذمرين  احتواء 
داخلها،  التغيير  في  والراغبين 
ف���ض���اًل ع���ن ال��رادي��ك��ال��ي��ي��ن، 
المنظور  ه���ذا  م��ن  وان��ط��الق��اً 
باحتمالية  التكهن  يصعب  ك��ان 

انشطار الجماعة وتشرذمها.

أسماء الحسيني )القاهرة، 

الخرطوم(

في  واس��ع��ة  تحذيرات  وس��ط 
ال���س���ودان م���ن ع����ودة ق��ي��ادات 
»اإلخ���وان« وك��وادره��م الستعادة 
م��واق��ع��ه��م ال��ت��ي ف��ق��دوه��ا بعد 
البشير  عمر  بحكم  اإلط��اح��ة 
أعلنت   ،2019 ع��ام  أب��ري��ل  ف��ي 
مؤتمر صحفي  في  10 فصائل 
اندماجها  بالخرطوم أمس، عن 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��اً ف���ي ك���ي���ان أط��ل��ق��ت 
اإلسالمي  »التيار  مسمى  عليه 

الذي  الميثاق  ونص  العريض«. 
ت���م إع����الن����ه، ع��ل��ى ال��ت��ح��ال��ف 
المستقبلي للفصائل واندماجها 
التنظيمي. والفصائل العشر هي 
العالمي،  التنظيم   - »اإلخ���وان 
ومنبر  ال���س���ودان،  واإلخ������وان- 
اإلسالمية،  والحركة  ال��س��الم، 
وت��ي��ار ال��ن��ه��ض��ة، وح���زب دول��ة 
ال���ق���ان���ون وال��ت��ن��م��ي��ة، وح��رك��ة 
والتنمية،  لإلصالح  المستقبل 
وحزب  اآلن،  اإلص���الح  وحركة 
وحدة  ومبادرة  القومي،  العدالة 

الصف«.

صراع األجيال داخل »اإلخوان«..

تاريخية األزمة ومساراتها املستقبلية

21
www.alittihad.ae

الثالثاء 18 رمضان 1443هـ الموافق 19 أبريل 2022معربي ودولي

دراسة حديثة لـ »تريندز« بعنوان:

إعالن »القوة القاهرة« 
في حقل الشرارة النفطي

بنغازي )االتحاد(

أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط يف ليبيا أمس، حالة »القوة القاهرة« يف حقل 
الشرارة األكبر يف البالد، بعد ساعات من وقف العمليات يف ميناء الزويتينة 

النفطي شرق البالد. وقالت املؤسسة الوطنية للنفط يف بيان صحايف: »قامت 
مجموعة من األفراد مبمارسة ضغوط على املستخدمني يف حقل الشرارة، األمر 

الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي لإلنتاج باحلقل«، مؤكدة إعالن »القوة 
القاهرة« فيه. وأشارت إلى أن خام الشرارة املزود الرئيس ملصفاة الزاوية يف غرب 

ليبيا التي تغذي بدروها السوق احمللي باحملروقات.
ويأتي إغالق حقل الشرارة األكبر يف ليبيا، بعد ساعات من إعالن »القوة القاهرة« 
على ميناء الزويتينة، متضمنًا كافة احلقول والوحدات اإلنتاجية املرتبطة بهذا 

امليناء ومرافق الشحن حتى إشعار آخر.

إصابة فلسطينيين
 واعتقال 15 آخرين بالضفة 

الغربية

»القبة الحديدية« 
تعترض صاروخًا ُأطلق من 

قطاع غزة

واشنطن تجري اتصاالت 
مع اإلسرائيليين 

والفلسطينيين لمنع 
التصعيد
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أبوظبي )االتحاد، وكاالت(

أدانت دولة اإلمارات بشدة ما أقدم 
عليه بعض المتطرفين في السويد من 

إحراق نسخ من القرآن الكريم. 
والتعاون  الخارجية  وزارة  وأك��دت 
ال��دول��ي، ف��ي ب��ي��ان، رف��ض اإلم���ارات 
ال���دائ���م ل��ج��م��ي��ع ال��م��م��ارس��ات ال��ت��ي 
واالستقرار،  األمن  زعزعة  تستهدف 
وال��م��ب��ادئ  القيم  م��ع  تتنافى  وال��ت��ي 

اإلنسانية واألخالقية. 
وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى 
نبذ خطاب الكراهية والعنف، ووجوب 
اح��ت��رام ال��رم��وز ال��دي��ن��ي��ة، واالب��ت��ع��اد 
لألديان  باإلساءة  الكراهية  إث��ارة  عن 
قيم  نشر  وعلى ضرورة  والمقدسات، 

التسامح والتعايش.
ك��م��ا أع���رب���ت ك���ل م���ن ال��س��ع��ودي��ة 
وال��ب��ح��ري��ن وال��ك��وي��ت وق��ط��ر ومصر 
لما  واستنكارها  إدانتها  عن  واألردن، 
السويد  في  المتطرفين  بعض  به  قام 
الكريم،  للقرآن  المتعمدة  اإلساءة  من 
واالس����ت����ف����زازات وال��ت��ح��ري��ض ضد 

المسلمين.
السعودية،  العربية  المملكة  وأكدت 
ف��ي ب��ي��ان ل���وزارة ال��خ��ارج��ي��ة، أهمية 
قيم  نشر  سبيل  في  الجهود  تضافر 
ونبذ  وال��ت��ع��اي��ش،  والتسامح  ال��ح��وار 
ومنع  واإلقصاء،  والتطرف  الكراهية 

اإلساءة لكافة األديان والمقدسات.
إق���دام  أن  ال��ب��ح��ري��ن  واع��ت��ب��رت   
متطرفين في السويد على إحراق نسخ 
استفزازي  عمل  الكريم  ال��ق��رآن  م��ن 
بالغة  وإس����اءة  المسلمين  لمشاعر 
الكراهية  لمقدساتهم، وتحريض على 

والعنف.
البحرينية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
إن مثل هذه الممارسات البغيضة التي 
تتعارض مع حرية األديان والمعتقدات 
من  بشدة  ت��دان  أن  ينبغي  والتعايش، 

المجتمع الدولي.
الخارجية  وزارة  ذكرت  جهتها،  من 
الكويتية، في بيان، أن هذه اإلساءات 
لمشاعر  خ��ط��ي��راً  اس��ت��ف��زازاً  تشكل 
وتحريضاً  ال��ع��ال��م،  ح��ول  المسلمين 

ضدهم تقوض قيم التعايش والتسامح.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في 
أشكال  لكافة  التام  قطر  رفض  بيان، 
خطاب الكراهية المبني على المعتقد 
أو العرق أو الدين، محذرًة من أن هذا 
شهد  الشعبوي  التحريضي  الخطاب 
الدعوات  باستمرار  خطيراً  منعطفاً 
ال��م��ؤس��س��ي��ة وال��م��م��ن��ه��ج��ة ل��ت��ك��رار 

استهداف المسلمين في العالم.
 وفي مصر، أكدت وزارة الخارجية، 
بالثوابت  المساس  رفضها  بيان،  في 
والزج  كانت،  أّياً  الدينية  والُمعتقدات 
بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة 

القيم والمبادئ اإلنسانية.
ودعت إلى إعالء القواسم المشتركة 
والتعايش  اآلخر  وقبول  التسامح،  من 
دع��وات  ونبذ  الشعوب،  بين  السلمي 
عن  والتوقف  والكراهية،  التحريض 
واألع��م��ال  والتخريب  العنف  أع��م��ال 
التي من شأنها اإلضرار  االستفزازية 
ب���اس���ت���ق���رار ال��م��ج��ت��م��ع��ات وأم��ن��ه��ا 

وسالمها.
باسم  الرسمي  الناطق  اعتبر  كما 
السفير  األردن���ي���ة  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة 
أق��دم عليه  م��ا  أن  ال��ف��ول،  أب��و  هيثم 

ُم��داٌن  أم��ر  السويد  ف��ي  المتطرفون 
القيم  جميع  م��ع  ويتنافى  وم��رف��وٌض 
وال��م��ب��ادئ ال��دي��ن��ي��ة، وم��ب��ادئ حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية، ويُؤجج 
ويُ��ه��دد  وال��ع��ن��ف،  ال��ك��راه��ي��ة  مشاعر 

التعايش السلمي.
العراقية  الخارجية  وزارة  واعتبرت 
في  باألعمال  القائم  استدعت  التي 
الحركة  أف��ع��ال  أن  ال��س��وي��د،  س��ف��ارة 
لمشاعر  »استفزازاً  تمّثل  المتطرفة 
ال��م��س��ل��م��ي��ن، وت���س���يء ب��ش��ك��ٍل ب��ال��غ 

الحساسية لمقدساتهم«.
الشرطة  أعلنت  األث��ن��اء،  وف��ي ه��ذه 
من   26 إصابة  عن  أم��س،  السويدية، 
ع��ن��اص��ره��ا و14 م��دن��ي��اً، ف��ي األي���ام 
مع  عنيفة  خ��الل صدامات  األخ��ي��رة، 
تجّمعات  على  احتجوا  متظاهرين، 
مزمعة لحركة يمينية متطرفة اعتادت 

حرق نسخ من القرآن الكريم.
وقال قائد الشرطة السويدية أندرس 
ثورنبرغ، خالل مؤتمر صحافي: »يصل 
إلى محاولة  األمر في بعض الحاالت 
اعتداء  الحاالت  كل  وشهدت  القتل، 

جسيماً على سلطات إنفاذ القانون«.
ول����م ي���وض���ح ال���م���س���ؤول خ��ط��ورة 

المحلية  الصحافة  لكن  اإلص��اب��ات، 
أكدت أنها طفيفة.

وخرجت التظاهرات احتجاجاً على 
ناشط يميني متطرف، يعتزم الترشح 
السويدية  التشريعية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
في  بعد  ينجح  لم  لكنه  سبتمبر،  في 
جمع التوقيعات الالزمة، ويقوم حالياً 
»ب��ج��ول��ة« ف��ي ال��س��وي��د، ح��ي��ث ي��زور 
من  عالية  نسبة  تقطنها  التي  األحياء 
المسلمين إلحراق نسخ من المصحف 

فيها.
المتطرف  اليميني  ذل��ك  واع��تُ��ق��ل 
2020، وجرى  في فرنسا في نوفمبر 
نشطاء  خمسة  اعتُقل  كما  ترحيله، 
بتهمة  ذل��ك  بعيد  بلجيكا  في  آخرين 
ال��س��ع��ي إل���ى »ن��ش��ر ال��ك��راه��ي��ة« اث��ر 

حرقهم مصحفاً في بروكسل.
ووق��ع��ت ال��ص��دام��ات األول����ى، ي��وم 
لينشوبينغ  ف��ي  ال��م��اض��ي،  الخميس 
أول  وهما  الجنوب،  في  ونوركوبينغ 
»س��ت��رام  ح��رك��ة  ج��ول��ة  ف��ي  محطتين 
واإلسالم  للهجرة  المناهضة  ك��ورس« 
ب���ق���ي���ادة ي��م��ي��ن��ي م���ت���ط���رف ي��ح��م��ل 

الجنسيتين الدنماركية والسويدية.
وأضاف قائد الشرطة في المؤتمر 
إجرامية  عناصر  »استغلت  الصحافي 
ال��م��وق��ف ل��م��م��ارس��ة ال��ع��ن��ف« وه��ذا 
مطالباً  بالتظاهرات«،  له  عالقة  »ال 
لقوات  اإلمكانيات  من  مزيد  بتوفير 
ج��داً،  قليل  »ع��ددن��ا  وأردف:  األم���ن. 
بنفس  ليس  ولكن  تتزايد،  وأع��دادن��ا 

معدل المشاكل داخل المجتمع«.
اشتباكات  األول،  أم��س  واندلعت، 
بالحجارة  رش��ق  تخللها  الشرطة  مع 
وإح���راق س��ي��ارات، وه��و م��ا أدى إلى 
نوركوبينغ  ف��ي  شخصاً   26 اعتقال 

ولينشوبينغ.
الخاصة  العمليات  م��س��ؤول  وق���ال 
ي���ون���اس ه��اي��س��ي��ن��غ خ���الل ال��م��ؤت��م��ر 
مشارك   200 »ن��ح��و  إن  الصحافي، 
الشرطة  واض��ط��رت  العنف،  م��ارس��وا 

للتدخل بالسالح دفاعاً عن النفس«.
وكانت الشرطة أعلنت عن إصابة 3 
الحادث  خالل  بالرصاص  متظاهرين 
الذي صنفته على أنه »أعمال شغب«.

جددت دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف

اإلمارات تدين إحراق متطرفني بالسويد نسخًا من القرآن

سيارات مشتعلة جراء أعمال شغب بمدن سويدية عدة خالل مواجهات سببتها حركة يمينية متطرفة أقدمت على حرق نسخ من القرآن الكريم )رويترز(

قرقاش: موجة الكراهية ضد 
ديننا اإلسالمي مرفوضة

»العالم اإلسالمي« تدعو 
المسلمين لمعالجة األمور بالحكمة

أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي الدكتور 
أنور بن محمد قرقاش، 
المستشار الدبلوماسي 
لصاحب السمو رئيس 

الدولة، أن موجة 
الكراهية والتعصب التي 

تشهدها السويد ضد 
ديننا اإلسالمي الحنيف 
مرفوضة، وتشكل خطرًا 

لتبنيها فكرًا رافضًا 
لمبادئ التعايش. 

ولفت معاليه إلى أن ما 
يجري في السويد يؤكد 

نجاعة نهج التسامح 
الذي ُيميز اإلمارات واختارته مسارًا لها، وانعكس إيجابًا على 

مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن 
واستقرار. وكتب معاليه في تغريدة بحسابه على »تويتر«: »موجة 

الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا اإلسالمي 
الحنيف مرفوضة، وتشكل خطرًا لتبنيها فكرًا رافضًا لمبادئ 

التعايش، وهو ما يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي ُيميز اإلمارات، 
واختارته مسارًا لها، وانعكس إيجابًا على مجتمعها الذي تعيش فيه 

العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار«.

رفض جميع 
الممارسات المزعزعة 

لألمن واالستقرار 
والمتنافية مع القيم

نجاعة نهج التسامح 
الذي ُيميز اإلمارات 
واختارته مسارًا لها

وجوب احترام الرموز 
الدينية واالبتعاد 
عن إثارة الكراهية 
باإلساءة لألديان

العديد من الثقافات 
والديانات تعيش 

في الدولة بكل أمن 
واستقرار

الرياض )وكاالت(

أدانت رابطة العالم اإلسالمي العمل العبثي المشين الذي أقدم 
عليه بعض المتطرفين في السويد، باإلساءة لنسخة من المصحف 

الشريف والتحريض ضد المسلمين، محذرًة من خطورة أساليب 
إثارة الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية، التي تؤجج مشاعر 

العداء واالنقسام في المجتمعات وتسيء لقيم الحرية ومعانيها 
ف المضاد. ف والتطرُّ اإلنسانية، وال تخدم سوى أجندات التطرُّ

د األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي، رئيس هيئة  وجدَّ
علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم األمانة 

العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، دعوته 
للمسلمين في السويد وحول العالم إلى استحضار المنهج 

اإلسالمي الرفيع الداعي لمعالجة األمور بالحكمة، لتفويت 
الفرصة على رهانات التطرف، والتي ال تمثل »في جميع األحوال« 

سوى كراهيتها ومجازفاتها الخاسرة، وال تمثل قيم الشعب 
السويدي النبيل. 

كم أدان البرلمان العربي االستفزازات من قبل بعض المتطرفين 
في السويد، والتحريض ضد المسلمين.

سيؤول )وكاالت( 

ش�����دد م���ب���ع���وث ال����والي����ات 
كوريا  ملف  المكلّف  المتحدة 
أم��س،  ك��ي��م،  س��ون��غ  الشمالية 
يانج  بيونج  ع��ودة  وج��وب  على 
بعد  الدبلوماسي«  »المسار  إلى 
سلسلة عمليات إطالق صواريخ 
وم�����ؤش�����رات م���ت���زاي���دة ع��ل��ى 

استئنافها التجارب النووية.
ون���ّف���ذت ب��ي��ون��ج ي��ان��ج أك��ث��ر 
ألسلحة  اخ��ت��ب��ارات  عشرة  م��ن 
ال��ع��ام ال���ج���اري، ك���ان آخ��ره��ا 
قصير  لمقذوف  األسبوع  نهاية 
الشمالية  كوريا  أفادت  المدى، 
األسلحة  »فعالية  سيعزز  بأنه 

النووية التكتيكية«.
ووصل سونغ كيم، أمس، إلى 
سيؤول في زيارة تستمر خمسة 
ال��ك��وري  نظيره  والتقى  أي���ام، 

الشمالي نوه كيو-دوك.
دان  ال���م���ح���ادث���ات،  وب���ع���د 
ال������م������س������ؤوالن »األع������م������ال 

التي  األخ���ي���رة«،  التصعيدية 
في  بما  يانج  بيونج  بها  قامت 
»ثالث  كانت  إنها  قاال  ما  ذلك 
األق��ل«  ع��ل��ى  إط���الق  عمليات 
ل��ص��واري��خ ب��ال��ي��س��ت��ي��ة ع��اب��رة 

للقارات.
وق�����ال ك��ي��م ل��ل��ص��ح��اف��ي��ي��ن: 
رد  إل��ى  الحاجة  على  »اتفقنا 
المزعزع  ال��س��ل��وك  على  ق��وي 
من  شهدناه  الذي  لالستقرار، 
الديمقراطية  كوريا  جمهورية 

الشعبية«.
وأض�����اف: »ن��اق��ش��ن��ا أي��ض��اً 
ك��ي��ف��ي��ة ال�����رد ع��ل��ى خ��ط��وات 
الديمقراطية  كوريا  جمهورية 
الشعبية مستقباًل، بما في ذلك 

أي اختبار نووي محتمل«.
الواليات  أن  على  كيم  وشدد 
ال���م���ت���ح���دة ع����رض����ت ع��ق��د 
اج��ت��م��اع��ات م���ع ق����ادة ك��وري��ا 
ومن  مكان  أي  »ف��ي  الشمالية 
تغلق  ولم  مسبقة،  شروط  دون 

الدبلوماسية«. باب 

واشنطن تطالب كوريا الشمالية 
بالعودة إلى الدبلوماسية

توقيف رجل
هاجم شرطيين 

بسكين في لندن

لندن )وكاالت(

البريطانية  الشرطة  اعتقلت 
رجاًل مسلحًا بسكني واجه 

ضابطني من شرطة وزارة الدفاع 
بالقرب من املقر الرسمي لرئيس 

الوزراء بوريس جونسون أمس. 
وأغلقت الشرطة طريق وايتهول، 

الذي يضم العديد من اإلدارات 
احلكومية، مبا يف ذلك وزارتا 

اخلارجية والدفاع، ويؤدي إلى 
مكتب جونسون ومقر إقامته يف 

داوننج ستريت، لعدة ساعات، ثم 
أعادت فتحه. وأكدت الشرطة 

فتح حتقيق يف أعقاب احلادث، 
وأضافت يف بيان: واجه رجل يبلغ 
من العمر 29 عامًا مسلحًا بسكني 

اثنني من ضباط شرطة وزارة 
الدفاع.

وتابعت:»جرى القبض عليه 
لالشتباه يف شروع يف القتل 

وحيازة سالح«.

مقديشو )وكاالت( 

الصومالي  البرلمان  مبنى  تعّرض 
أثناء  أمس،  هاون،  بقذائف  لقصف 
حديثاً  المنتخبين  أعضائه  اجتماع 
المنصب،  توليهم  منذ  الثانية  للمرة 
»الشباب«  حركة  تبنته  هجوم  ف��ي 

اإلرهابية.
وأف����اد م��س��ؤول��ون وش��اه��د عيان 
مبنى  ق��رب  ه��اون  ق��ذائ��ف  بسقوط 
البرلمان في مجمع شديد التحصين 
في العاصمة مقديشو، وهو ما أدى 
من  ليس  عدة  أشخاص  إصابة  إلى 
بينهم أعضاء في الهيئة التشريعية.

ووقع الهجوم بينما كان المشّرعون 
يحددون مواعيد االقتراع البرلماني 
ال��ن��واب  مجلسي  رئ��ي��س��ي  الخ��ت��ي��ار 
في  التالية  المرحلة  وهي  والشيوخ، 
عملية متعثرة النتخاب رئيس جديد 

للبالد.
وأدى األعضاء الجدد في مجلسي 
ال��ش��ي��وخ وال����ن����واب ال��ي��م��ي��ن، ي��وم 
انتخابات  بعد  الماضي،  الخميس 
موعدها  عن  عام  من  أكثر  تأخرت 

دامية وصراع  عنف  أعمال  وشابتها 
ورئيس  الرئيس  بين  السلطة  على 

الوزراء.
وقال مسؤولون إن مجلس الشيوخ 
الختيار  أب��ري��ل   26 ف��ي  س��ي��ص��وت 
مجلس  يختار  أن  على  ل��ه،  رئ��ي��س 

النواب رئيسه في اليوم التالي.
البرلمانية،  الجلسة  ب��ّث  وأث��ن��اء 
أم���س، ع��ل��ى ال��ه��واء م��ب��اش��رة على 

عدة  دوي  ُسمع  التلفزيون،  شاشات 
المشرعين  م��ن  وُط��ل��ب  ان��ف��ج��ارات، 

البقاء داخل المبنى.
المتحدة  األم���م  بعثة  وأص����درت 
يدين  بياناً  »يونصوم«  الصومال  في 
الهجوم. وقالت إنها »تقف بحزم مع 
الصوماليين في جهودهم الستكمال 
العملية االنتخابية وإحراز تقدم في 

األولويات الوطنية«.

»الشباب« تقصف البرملان الصومالي أثناء انعقاده

أعضاء جدد في البرلمان الصومالي يؤدون اليمين بمقديشو )أ ف ب(



موسكو: 
العقوبات تهدد 

200 ألف وظيفة

موسكو (وكاالت) 

أعلن رئيس بلدية العاصمة 
الروسية، أمس، أن 200 ألف وظيفة، 
على األقل، مهددة يف موسكو بسبب 

رحيل أو توقف أنشطة شركات 
أجنبية يف أعقاب الهجوم الروسي 

على أوكرانيا.
ويف رسالة على موقعه اإللكتروني، 

أشار سيرغي سوبيانني إلى أنه 
جرى اعتماد خطة مساعدة 

بقيمة 3.6 مليار روبل (نحو 38 
مليون يورو بسعر الصرف احلالي) 

األسبوع املاضي، ملساعدة سكان 
موسكو املعرضني خلطر التسريح من 

وظائفهم.
وقال رئيس البلدية: «هذا البرنامج 

يتعلق يف املقام األول مبوظفي 
الشركات األجنبية التي أوقفت 
أنشطتها مؤقتًا أو قررت مغادرة 
روسيا، ووفق تقديراتنا، هناك 
نحو 200 ألف شخص مهددون 

بفقدان وظائفهم». وستوفر البلدية 
«وظائف مؤقتة» ملوظفني يف شركات 

أجنبية يعانون من البطالة الفنّية، 
مثل «إدارة األرشيفات أو إصالح 

جتهيزات» البلدية.
كما أعلنت اعتزامها تقدمي إعانات 

لتمويل إعادة التدريب املهني.
وطبق ما ذكرت البلدية، من املقرر 

توفير مساعدات مالية للعائالت 
مبوجب مرسوم رئاسي صدر مؤخرًا، 

واتخاذ إجراءات لتسهيل القروض 
للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة 

احلجم.
كما أكدت بلدية موسكو أنها شّيدت 

ثالثة مصانع لألدوية لتعويض 
تعليق واردات أدوية يعتمد عليها 

الروس بشكل كبير.
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موسكو، كييف (وكاالت)

اتهم الكرملين أوكرانيا، أمس، بتغيير 
مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا 
في  بالفعل  عليها  االتفاق  جــرى  التي 
ال  أنه  إلى  مشيراً  السالم،  محادثات 
يلوح في األفق أي تقدم في المفاوضات 

الجارية.
المتحدث  بيسكوف،  دميتري  وقــال 
باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر 
مستمرة  «االتــصــاالت  الــهــاتــف:  عبر 
على مستوى الخبراء، في إطار عملية 

المفاوضات». 
وأضاف: «لألسف الجانب األوكراني 
التي  بالنقاط  يتعلق  فيما  متسق  غير 
ــع: «إنــه  ــاب ــاق عــلــيــهــا». وت ــف جـــرى االت
عملية  واتجاه  مواقفه  باستمرار  يغير 

المفاوضات».
أوكرانيا  إلى  قواتها  روسيا  وأرسلت 
بأنه  وصفته  فيما  فــبــرايــر،   24 ــوم  ي
وتــقــاوم  خــاصــة».  عسكرية  «عملية 
الــقــوات األوكــرانــيــة بــضــراوة وفــرض 

الغرب عقوبات كاسحة على روسيا.
وفي هذه األثناء، أدت ضربات جوية 
روسية، أمس، إلى مقتل ما ال يقل عن 
في  لفيف  مدينة  في  أشخاص  سبعة 
غرب أوكرانيا، بعد أن قصفت موسكو 
أهــدافــاً فــي جميع أنــحــاء هــذا البلد 
وحشدت قواتها لشن هجوم شامل في 

شرقه.
الجوية في لفيف  وجاءت الضربات 
الرئيس  اتهام  من  فقط  ساعات  بعد 

األوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو 
دونباس  منطقة  «تدمير»  تريد  بأنها 
مع  الــحــدود  على  بالكامل  الشرقية 
روسيا.  وقالت وزارة الدفاع الروسية 
في  عسكرياً  هدفاً   16 قصفت  إنها 

مواقع مختلفة في أنحاء أوكرانيا.
لفيف،  على  الهجوم  أعــقــاب  وفــي 
تصاعد دخان أسود من السقف المدّمر 
شمال  في  السيارات  لتصليح  لمحل 
إطـــالق صــفــارات  مــع  المدينة  غــرب 
اإلنذار للتحذير من وقوع غارات جوية.

ماكسيم  لفيف  منطقة  حاكم  وقــال 
ــع الــتــواصــل  ــواق كــوزيــتــســكــي، عــلــى م
نتيجة  حرائق  «اندلعت  االجتماعي: 
الضربات، وال تزال فرق اإلطفاء تسعى 

إلى إخمادها، ولحقت أضرار جسيمة 
بالمنشآت».

ــا  وفــــي الـــجـــنـــوب، واصـــلـــت روســي
تقدمها للسيطرة على مدينة ماريوبول 
الساحلية المحاصرة، حيث كانت آخر 
القوات األوكرانية فيها تستعد لمعارك 

حاسمة.
وتعهدت أوكرانيا بالقتال والدفاع عن 
متحدية  االستراتيجية،  المدينة  هذه 
اإلنذار الروسي للمقاتلين داخل مصنع 
بإلقاء  المحاصر  للفوالذ  آزوفــســتــال 

أسلحتهم واالستسالم.
للمقاومة  رمــزاً  ماريوبول  وأصبحت 
بدأت  منذ  المتوقعة  غير  األوكرانية 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة هــجــومــهــا على 

الجمهورية السوفياتية السابقة في 24 
فبراير.

المدن  من  العديد  كانت  حين  وفــي 
لرئيس  وفقاً  الحصار،  تحت  الكبرى 
تسقط  لــم  شميهال  دينيس  ــــوزراء  ال
واحدة، باستثناء خيرسون في الجنوب، 
وجــرت إعــادة السيطرة على أكثر من 
900 بلدة ومدينة. وستسمح السيطرة 
لها  يكون  بأن  لروسيا  ماريوبول  على 
ــرة الــقــرم  جــســر بـــري بــيــن شــبــه جــزي
والمنطقتين   2014 عام  ضمتها  التي 
االنفصاليتين المدعومتين من موسكو 

في شرق أوكرانيا.
وفــــي الــــشــــرق، حـــّثـــت الــســلــطــات 
دونباس  إقليم  في  السكان  األوكرانية 

هجوم  من  للهروب  غرباً  التوجه  على 
روسي مرتقب واسع النطاق للسيطرة 
على منطقتيه في دونيتسك ولوهانسك.

الروسية  «القوات  زيلينسكي:  وقــال 
بالدنا  شــرق  في  هجوم  لشن  تستعد 
القريب، وتريد القضاء  في المستقبل 
حاكم  وقال  وتدميرها».  دونباس  على 
لوهانسك سيرغي غيداي: إن األسبوع 

المقبل سيكون «صعباً».
وكتب على فيسبوك «قد تكون المرة 
األخيرة التي تسنح لنا فرصة إنقاذكم».

على  العنيف  القصف  استؤنف  كما 
مدينة خاركيف ثاني مدن البالد، صباح 
فرانس  وكالة  مراسل  بحسب  أمــس، 

برس على األرض.

مقتل  على  يوم  بعد  القصف  ويأتي 
وإصابة  األقــل  على  أشخاص  خمسة 
المدينة  آخرين جراء غارات على   20
الواقعة على بعد 21 كيلومتراً فقط من 

الحدود الروسية أمس األول. 
المتحدة  األمـــم  مفوضية  ــت  ــال وق
لالجئين، أمس: إن أكثر من 4.9 مليون 
أوكراني فّروا من بالدهم، محذرة من 
مخاطر استغالل الالجئين من النساء 

واألطفال.
أوكرانيا  من  «الالجئون  وأضــافــت: 
ــســاء واألطـــفـــال  ــن ومــعــظــمــهــم مـــن ال
يواجهون مخاطر متزايدة من تعرضهم 
لــالســتــغــالل الــجــنــســي والــتــجــاوزات 

واالتجار بالبشر».
كما قال مسؤولون أوكرانيون، أمس، 
إنهم أوقفوا إجالء المدنيين من بلدات 
الشرق  فــي  الجبهة  خــط  على  ــدن  وم
متهمين  الــتــوالــي،  على  الثاني  لليوم 
ــة بــإغــالق وقصف  ــروســي الـــقـــوات ال

الممرات المخصصة لذلك.
إيرينا  ـــوزراء  ال رئيس  نائبة  وقالت 
ــتــواصــل  فــيــريــشــوك عــلــى مـــواقـــع ال
للقانون  انــتــهــاك  «فـــي  االجــتــمــاعــي: 
اإلنساني الدولي لم يتوقف الروس عن 

إغالق الممرات اإلنسانية وقصفها».
ــكــّن حــاكــم لــوهــانــســك غــايــداي،  ل
أعلن في وقت سابق أنه بدأ عمليات 

اإلجالء.
ــة:  ــي وقــــال لــوســائــل إعــــالم أوكــران
عشرات  مسؤوليتنا  على  «أخــرجــنــا 
األشخاص، لكّن األمر خطير للغاية».

شنت غارات جوية على لفيف وحشدت لهجوم شامل في الشرق

روسيا: مواقف أوكرانيا غير متسقة يف محادثات السالم

أوكراني يمر أمام مجمع سكني تعرض لقصف روسي في ماريوبول (رويترز)
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مسؤول أممي: 
وقف النار ممكن خالل أسبوعين

بوتين: 
الدول الغربية أضرت بنفسها بالعقوبات

واشنطن (رويترز) 

أفاد منسق املساعدات اإلنسانية باألمم املتحدة مارتن جريفيث، أمس، 
بأن وقف إطالق النار ألسباب إنسانية بني القوات األوكرانية والروسية 

ال يلوح يف األفق يف الوقت احلالي، لكنه قد يكون ممكنًا يف غضون 
أسبوعني. وذكر جريفيث للصحفيني، يف مقر األمم املتحدة بنيويورك، 

أن املسؤولني الروس لم يضعوا بعد وقف إطالق النار يف مناطق محددة 
على رأس جدول أعمالهم. وقال إن مسؤولي اإلغاثة يف األمم املتحدة 

يخططون إلرسال قافلة إنسانية يف اليومني املقبلني إلى منطقة 
دونيتسك الشرقية، وإرسال املساعدات من هناك إلى منطقة لوهانسك.

موسكو (وكاالت) 

اعتبر الرئيس الروسي فالدميير بوتني، أمس، أن الدول الغربية أضرت 
بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وقال إنها أدت 

إلى «تدهور االقتصاد يف الغرب». ويف حديثه عن حالة االقتصاد الروسي، 
قال بوتني: إن التضخم يستقر، وإن الطلب على بضائع التجزئة يف البالد 

عاد إلى طبيعته. وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات 
والنظام املالي يف روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا يف 24 فبراير، فيما 

وصفته «بعملية عسكرية خاصة».
إلى ذلك، كّرم بوتني، أمس، عناصر لواء تّتهمه أوكرانيا بالضلوع يف «فظائع 

ارُتكبت يف بوتشا» بضواحي كييف. وقال الكرملني: إّن بوتني وّقع مرسومًا 
منح مبوجبه «لقب (احلارس) الفخري» للواء البنادق اآللية الرابع والستني.

موسكو (وكاالت)

ظهر مقاتالن بريطانيان أسرتهما 
ــيــا  ــة فــي أوكــران ــروســي الـــقـــوات ال
الروسي،  الرسمي  التلفزيون  على 
بسياسي  مبادلتهما  وطلبا  أمــس، 
السلطات  تحتجزه  لروسيا  ــوال  م

األوكرانية.
إلــى أي مــدى تحدث  ولــم يتضح 
شون بينر وأيدن أسلين بحرية في 
كل على  االثنان  وتحدث  التسجيل. 
حدة بناء على طلب رجل لم تتحدد 
هويته. وعرضت اللقطات على قناة 

روسيا 24 الرسمية.
الوزراء  رئيس  وطلب كالهما من 
ـــس جــونــســون  ـــوري الــبــريــطــانــي ب
ــى  ــا إل ــم ــه ــســاعــدة فـــي إعــادت ــم ال
ــيــا  الــوطــن مــقــابــل إطــــالق أوكــران
لروسيا  الموالي  السياسي  ســراح 
ظهر  الذي  ميدفيدتشوك،  فيكتور 
جهاز  أصـــدره  فيديو  تسجيل  فــي 
الوقت  في  األوكــرانــي  المخابرات 
نفسه تقريباً، أمس، يطلب مبادلته.

وطلب ميدفيدتشوك في مناشدته 
بوتين  فالديمير  الروسي  للرئيسين 
زيلينسكي  فولوديمير  واألوكــرانــي 
مدينة  عــن  بالمدافعين  مــبــادلــتــه 
مدنيين  وأي  األوكرانية  ماريوبول 

يسمح لهم بالمغادرة.
إلى  وأسلين  بينر  من  كل  وقاتل 
ماريوبول،  في  األوكرانيين  جانب 
تقريباً  بالكامل  اآلن  أصبحت  التي 

تحت سيطرة روسيا.
لــم يكشف  ــذي  ال الــرجــل،  وظهر 
عن هويته، على التلفزيون الروسي 
تسجيًال  للبريطانيين  يظهر  وهــو 
عــلــى هــاتــفــه الــمــحــمــول ألوكــســانــا 
ــــــة مـــيـــدفـــيـــدتـــشـــوك، وهـــي  زوج
مبادلته  األسبوع  مطلع  في  تطلب 

بالبريطانيين.
وبعد ثالثة أيام من دخول القوات 
فبراير،   24 في  أوكرانيا  الروسية 
قالت أوكرانيا إن ميدفيدتشوك فر 
من اإلقامة الجبرية في منزله. وكان 
الجبرية في  اإلقامة  قيد  قد وضع 
مايو 2021، واتهم بالخيانة العظمى 

وبعد ذلك بمساعدة اإلرهاب.
وينفي السياسي الموالي لروسيا، 
بــوتــيــن هــو األب  ــقــول إن  ي الــــذي 
الروحي البنته، ارتكاب أي مخالفة.

بـــدا مرهقاً  ـــذي  ال بــيــنــر،  ـــال  وق
الفيديو:  شاهد  أن  بعد  ومتوتراً، 
«أتفهم الوضع، وأرغب في مناشدة 
الحكومة إلعادتي إلى الوطن.. أريد 

أن أرى زوجتي مرة أخرى».
وناشد بينر جونسون بالنيابة عن 

نفسه وعن أسلين.
أنا  مبادلتنا  إلــى  «نتطلع  وقـــال: 
وأيدن أسلين بالسيد ميدفيدتشوك، 
وبالطبع سأقدر مساعدتك في هذا 
قليًال  يتحدث  أنه  وأوضــح  األمــر». 

الروسية، وأنه تلقى معاملة جيدة.
بعد  الهوية  الرجل مجهول  وظهر 
ذلك وهو يتحدث إلى أسلين الذي 
كـــان جــالــســا عــلــى مقعد ويــرتــدي 
قميصاً قصير األكمام يحمل شعار 
اليمينية  األوكــرانــيــة  أزوف  كتيبة 

المتطرفة.

إثر ظهور تلفزيوني متزامن في موسكو وكييف

دعوات لتبادل بريطانيني برجل أعمال موال لروسيا

كييف (وكاالت) 

أعـــرب الــرئــيــس األوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي، أمس، عن 
«في  بالده  تحصل  أن  في  أمله 
وضع  على  المقبلة»  األسابيع 
لالنضمام  المرشحة  ــة  ــدول ال
شاكراً  األوروبـــي،  االتحاد  إلــى 

بروكسل على سرعة اإلجراء.
فــي كييف  اجــتــمــاع  وخـــالل 
االتحاد  سفير  زيلينسكي  سلّم 
ماتي  أوكرانيا  لــدى  األوروبـــي 
ضخمين  مــلــّفــيــن  مــاســيــكــاس 
ــان طــلــب أوكـــرانـــيـــا  ــن ــضــّم ــت ي
ــــضــــمــــام إلــــــى االتــــحــــاد  االن

األوروبي.
نفسياً  يشعر  «شعبنا  وقــال: 
في عقله الباطن أّنه في أوروبا 
منذ فترة طويلة، ومع ذلك على 
اإلجــراء».  هذا  اّتباع  دولــة  كّل 
وأضاف أّن الحصول على وضع 
لالنضمام  المرشحة  الــدولــة 
لكّن  سنوات»،  عــادة  «يستغرق 
فرصة  حّقاً  «أعطتنا  بروكسل 
في غضون  اإلجــراء  هذا  لبدء 

أسابيع أو أشهر قليلة».
حقاً  مقتنعون  «نحن  وتــابــع: 
اإلجـــراء سيبدأ في  هــذا  ــأّن  ب
أن  معتبراً  المقبلة»،  األسابيع 
مهمة»  «إشــــارة  ســيــكــون  ذلــك 
للصداقة بين كييف وبروكسل.

«نحن  زيلينسكي:  قــال  وإذ 

دعمنا  سيتّم  أّنه  من  ثقة  على 
في هذا العمل»، شّدد على أّن 
«األوكرانيين مّتحدون وراء هذا 
مع  بالمساواة  الشعور  الهدف: 
ليكونوا  اآلخــريــن  األوروبــيــيــن 

جزءاً من االتحاد األوروبي».
ــه، عــلّــق الــســفــيــر  مـــن جــهــت
مــاتــي مــاســيــكــاس فــي رســالــة 
على حسابه على «تويتر»، «إنه 
من  أتــلــّقــى  أن  عظيم  لــشــرف 
األجــوبــة  زيلينسكي  الــرئــيــس 
ــى اســـتـــمـــارة الــمــفــوضــيــة  ــل ع
األوروبية التي سلّمتها رئيستها 
أيــام   10 ــر اليــيــن قبل  فــون دي

فقط».
ـــهـــا  ـــكـــاس أّن وأكـــــــد مـــاســـي
ــدة عــلــى طريق  «مــرحــلــة جــدي
االتحاد  إلى  أوكرانيا  انضمام 
إن  األوروبـــــــــــــي». وأضــــــــاف 
تتطلب  االستثنائية  «األوقـــات 
وسرعة  استثنائية  إجــــراءات 

استثنائية».
وتــســتــخــدم هــذه االســتــمــارة 
كأساس لمفاوضات االنضمام، 
اليين  ــر  دي فــون  سلّمتها  وقــد 
زيارتها  خــالل  زيلينسكي  الــى 

األخيرة إلى كييف.
األوروبــيــة  المفوضية  وعلى 
احترام  مدى  من  التحقق  اآلن 
أوكرانيا لمعايير االنضمام إلى 
توصية  ورفع  األوروبي  االتحاد 

إلى الدول األعضاء.

كييف تقترب خطوة
من عضوية االتحاد األوروبي

وقف إجالء 
المدنيين من بلدات 

على الجبهة في 
الشرق لليوم 

الثاني 

موسكو 
تواصل تقدمها 
للسيطرة على 

مدينة ماريوبول 
المحاصرة

4.9 مليون
أوكراني فّروا 
وتحذيرات من 

استغالل النساء 
واألطفال

البريطانيان بينر وأسلين يطالبان جونسون بدعم مبادلتهما مع ميدفيدتشوك (رويترز)
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شوارع  من  الجثث  إزال��ة  تجري  الكلمات  هذه  كتابة  أثناء 
من ضاحية  الروسية  القوات  انسحاب  بعد  بأوكرانيا  بوتشا 
كييف. لكن مصير أوكرانيا يتوقف اآلن على إجابة السؤال: 
إلى متى يمكن لواشنطن وشركائها األوروبيين الحفاظ على 

اتحادهم في دعم أوكرانيا؟
الغربيون،  ومؤيدوه  زيلينسكي،  األوكراني  الرئيس  يأمل   
إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن. لكن روسيا تراهن على أنه كلما 
طال أمد الحرب سيجد أنصار زيلينسكي صعوبًة في تحمل 
اآلثار غير المباشرة لمقاطعة روسيا اقتصادياً في بلدانهم، 

ولذا فتحالفهم سيتحطم حتماً.
األشهر  غضون  في  سيسود  ال��ذي  الجانب  َمن  وسيتبين   
المقبلة. ومع ذلك فقد تعطينا مناقشات الحلفاء خالل األيام 

القليلة المقبلة بعَض المؤشرات حول درجة تصميم الغرب.
حالياً ما يزال دافع الحلفاء قوياً، ألسباب ليس أقلها األدلة 
التي تم اكتشافها مؤخراً في بوتشا وأماكن أخرى، والتي تشير 
العام  الرأي  أرعب  مما  للحرب،  كثُر  مدنيين  لوجود ضحايا 

األوروبي.
ويقال إن واشنطن تقترب من حث شركائها األوروبيين في 

»الناتو« على تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بشكل عاجل.
األوروبية  الحكومات  دعوته  في  صريحاً  زيلينسكي  وكان 
للتوقف عن شراء النفط والغاز الروسيين، أي عن دفع ثمن 
آلة الحرب التي تمتلكها موسكو. وترفض ألمانيا الذهاب في 
ذلك االتجاه. لكن في رٍد على التقارير حول اآلثار اإلنسانية 

للحرب، ألمحت برلين إلى أنها قد تعيد النظر في موقفها.
الغاز جزء من تحٍد أوسع طويل  ومع ذلك، فمسألة حظر 

ضد  الغربيون  الحلفاء  يمارسها  التي  الضغط  لحملة  األمد 
البداية  في  عززه  الذي  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  وكان  روسيا. 
بسبب  المفروضة  القيود  تخفيف  ظل  في  الطلب  تجديد 
توقف  احتمال  ومجرد  أوكرانيا.  بأزمة  مدفوعاً  »الجائحة«، 

صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا جعل األمور أسوأ.
وتعلم ألمانيا جيداً، نظراً ألنها تعتمد على الغاز الروسي في 
أكثر من نصف احتياجاتها، بأن التأثير االقتصادي للمقاطعة 

الشاملة سيكون كبيراً للغاية. 
 وتحمل التكاليف االقتصادية المرتبطة بأوكرانيا تكاليف 
خاض  فرنسا  ففي  الغربية.  الحكومات  على  أيضاً  سياسية 
الرئيس ماكرون إعادة انتخابه، وقد قلصت منافسته اليمينية 
مارين لوبان من تقدمه. وفعلت ذلك ليس من خالل التركيز 
على الحرب، وإنما على تكلفة المعيشة والتضخم. كما اندلعت 
ارتفاع األسعار في دول أوروبية أخرى،  االحتجاجات بسبب 

بما فيها إسبانيا وإيطاليا واليونان.
ويدرك الرئيس األميركي جو بايدن، الذي سعى للسيطرة 
على ارتفاع أسعار البنزين من خالل االعتماد على احتياطيات 
النفط االستراتيجية لبالده، مخاطَر التضخم قبل انتخابات 

التجديد النصفي للكونجرس في شهر نوفمبر المقبل.
والسؤال الرئيسي هو: إلى أي مدى ستكون الدول الغربية 

مستعدًة للتضحية من أجل مساعدة أوكرانيا؟
   ينشر بترتيب خاص مع خدمة »كريستيان ساينس مونيتور«

الماضي  األسبوع  مقالة  ناقشت   
العربية  للدول  التصويتي  السلوَك 
في  روس��ي��ا  ع��ض��وي��ة  تعليق  ت��ج��اه 
واعتبرته  اإلن��س��ان،  حقوق  مجلس 
الدول  هذه  أن  على  جديداً  مؤشراً 
الصراع  تجاه  مستقاًل  موقفاً  تتبنى 
الدائر في أوكرانيا. وهذا النهُج باِلُغ 
حيث  الراهنة  اللحظة  في  األهمية 
يمر العالَُم بتطورات فارقة من شأنها 
أن تترك بصمتَها األكيدةَ على النظام 
الطابع  إلى حسم  وتفضي  العالمي، 
التعددي لقيادة هذا النظام بعيداً عن 
منذ  سادته  التي  القطبية  األحادية 

تفكك االتحاد السوفييتي.
 ورغ��م أن البعض س��ارع للحديث 
الواليات  وأن  التاريخ«،  »نهاية  عن 
المتحدة تصرفت في العقد األخير 
من القرن العشرين واألول من القرن 
العظمى  ال��ق��وة  باعتبارها  الحالي 
سرعان  فإنه  عالمنا،  في  الوحيدة 
م��ا ب���دأت ع��وام��ل ال��ت��آك��ل ف��ي هذه 
فمن  أثَرها.  تُْحِدث  األحادية  البنية 
ناحية أفضى االندفاع في مغامرات 
مجلس  م��ن  بتخويل  م��رةً  خارجية، 
األمن في غزو أفغانستان عام 2001، 
ومرًة أخرى خروجاً على إرادته بغزو 

العراق عام 2003، أفضى ذلك لتداعيات واضحة. وبينما 
كانت لغزو العراق آثاٌر سريعٌة أظهرت بدايات المصاعب 
في مسيرة القطب الواحد، فإن انسحاب القوات األميركية 
بدا وكأنه يدق  من غزوها،  بعد 20 عاماً  أفغانستان  من 
المسامير األخيرة في نعش األحادية القطبية. ومن ناحية 
أخرى، فاستمرار الصعود الدؤوب الهادئ للصين باتجاه 
القمة الدولية، واستعادة القوة الروسية وحضورها الدولي 
مّثلت  أم��ور   ،2000 ع��ام  في  للسلطة  بوتين  وص��ول  منذ 
مؤشراً واضحاً على اختمار عملية جديدة لنموذج قيادي 

مختلف.
ال��دائ��رة ف��ي أوك��ران��ي��ا ليست الجولَة  ال��ح��رب   وك���أن 
في  القيادة  نموذج  تغيير  أج��ل  من  ال��ص��راع  في  األول���ى 
النظام العالمي، وإنما هي الجولة األخيرة، بل إن األزمة 

األوكرانية التي أدت إلى تفجر هذه 
لمحاوالت  انعكاساً  تعتبر  الحرب 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ال��ح��ف��اظ ب��أي 
للنظام  األح��ادي��ة  قيادتها  على  ثمن 
العالمي على رأس التحالف الغربي، 
الجديدة في  القوة  متجاهلًة حقائَق 
هذا النظام، إذ واصلت السعي بدأب 
لتطويق القوة الروسية تماماً كما كان 
الحال عقب الحرب العالمية الثانية، 
األمنية  للهواجس  اعتبار  أدنى  دون 
المتكررة  ومحاوالِتها  روس��ي��ا  ل��دى 
للتوصل إلى صيغة تحفظ أمن جميع 
األطراف. ويفسر هذا الحدةَ الفائقة 
األميركية  الفعل  ردود  ميزت  التي 
تجاه العملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، باعتبارها المعركة األخيرة 
على  الحفاظ  أجل  من  الصراع  في 
االنفراد بالقمة. وكما كانت وما زالت 
من  كان  روسيا،  تجاه  فائقًة  الحدةُ 
المتوقع أن تستمر كذلك تجاه الدول 
التي ال تَُعد طرفاً في الصراع. ومن 
هنا رأينا محاوالت الضغط األميركية 
على دول عدة لدفعها لتبني مواقف 
ت��س��اع��د ع��ل��ى ه��زي��م��ة روس��ي��ا في 
المعركة الراهنة، حتى ولو كانت هذه 
تلك  مصالح  مع  تتعارض  المواقف 
الدول. وقد نجحت هذه السياسة بصفة عامة مع الدول 
األوروبية، رغم تضرر مصالحها من اإلجراءات األميركية 
أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية  العملية  أن  أساس  على 
أوروب��ا.  ألم��ن  تهديداً  وتمثل  الغربية  القيم  مع  تتعارض 
األفريقية  الدول  من  وغيرها  العربية  للدول  بالنسبة  أما 
واآلسيوية واألميركية الالتينية.. فاألمر جد مختلف. ومن 
هذه  مع  المتكاتف  المستقل  العربي  الموقف  أهمية  هنا 
الدول التي تشترك معنا في تبني مواقف ال تنبع سوى من 
مصالحها، والحمد هلل أنه لنا من عوامل القوة ما يسمح 

بحماية هذه المصالح.

 ِمن نوادر التراث، ما نَُظُن في فن 
التسويق اليوم، أنه من العلوم الحديثة، 
منه،  وهو قديٌم ذكر الجاحظ طرفاً 
في  ه���ارون،  عبدالسالم  أش��ار  كما 
خدمة  عن  ال��ن��وادر(،  )ُكنَّاشة  كتابه: 
خدمة  ]تنظيم  ب���:  وعنونه  العمالء، 

العمالء[.
اليوم،  التسويق  فنون  كانت  ف��إذا 
تقول: »العميل دائماً على حق«، فمن 
تأخر  يُخدم عميل  أن ال  أول��ى  ب��اب 
قبله.  ج��اء  عميل  قبل  ال��ق��دوم  ف��ي 
وخدمة العمالء، هي فٌن يَُوفر للعميل، 
بالمنشأة،  عالقته  تَُسِهل  خدمة  كل 
معها،  التعامل  ع��ن  راض��ي��اً  وتجعله 
مستعداً للعودة لالستفادة من خدمات 
المنشأة ذاتها ثانية بسعادة وحماسة. 
العمالء،  خدمات  تنظيم  ذل��ك،  ومن 
بحسب  احتياجاتهم  تقديم  وترتيب 
أول��وي��ة ح��ض��وره��م. ي��ق��ول صاحب 
الُكنَّاشة: »يزدحم الناس على العامل 
أو التاجر، فيُحِدُث ذلك اضطراباً أو 
تذمراً أو صراعاً، ال يُعالجه إال تنظيم 
العمالء، وهو الذي انتهى األمر فيه 
في َمَدِنيَِّتنا الحديثة بنظام الصفوف، 
التموين  ف��ي  اآلن  واق����ٌع  وه���و  ك��م��ا 
ونحوها.  اللهو  ودور  وال��م��ص��ارف، 

فلننظر إلى هذا النص من كتاب )الحيوان( للجاحظ: وكان 
أهل الِمربد يقولون: ال نرى اإلنصاف إاّل في حانوت فرج 
الحّجام، ألنه كان ال يلتفت إلى من أعطاه الكثيَر دوَن من 
م األول ثم الثاني ثم الثالث أبداً، حتى  أعطاه القليل، ويَُقدِّ
ر  يأتي على آخرهم. على ذلك يأتيه من يأتيه. فكان المؤخَّ

ال يغضب وال يشكو«.
خدمة  في  خبيراً  ك��ان  الَحّجام،  ف��رج  السيد  أن  ويبدو 
العمالء، وال ندري هل كان يستخدم أسلوب كثير من الجهات 
التي تتعامل مع الجمهور اليوم، وهو صرف أرقام متسلسلة، 
يتسلم كل داخل جديد، طالب للخدمة رقماً، وينتظر في صالة 
انتظار حتى يرى رقمه فيتقدم ليحصل على خدمته؟ أم أن 
فرج الحّجام، اكتفى بنظام صفوف االنتظار، وهي ما تسمى 
اليوم )طوابير(، وهي جمع طابور، وذكر رينهارت دوزي، في 

)تكملة المعاجم العربية(، أن »طابور«، 
تُركية، أُخذت من البولونية.

إنَّ م��ا ت��ذك��ره ك��ت��ب ال���ت���راث عن 
رج��اح��ة عقل، ف��رج ال��ح��ج��ام، يؤكد 
تأتي  العمالء  مبادرته في خدمة  أن 
ام��ت��داداً لحكمته، وس���داد رأي���ه، إذ 
هُ ال��ج��اح��ظ، ف��ي ال��رس��ائ��ل: من  ع���دَّ
من  المقدمين  ومن  السودان،  نَُجَباء 
عنه:  وق��ال  البيضان،  على  السودان 
ام: كان من أهل العدالة،  »فرٌج الحجَّ
هادة. أعتقه جعفر  مين في الشَّ والمقدَّ
دهراً  خدمه  أنه  وذل��ك  سليمان،  بن 
يصلح شاربه ولحيته ويهيئه، فلم يره 
أخطأ في قوٍل وال عمل )...(، وبلغ من 
يه وورعه،  عدالته ونبله في نفسه وتوقِّ
أن مواليه من ولد جعفٍر وكبار أهل 
الِمربد، كانوا ال يطمعون أن يُْشهدوه 
إال على أمٍر صحيح ال اختالف فيه«.

بن  لمحمد  )ال��ورق��ة(  كتاب  وف��ي 
الجراح )ت 296 ه�(: أن المدائني قال 
اٌم أعقل منه«.  عن فرج: »لم يُدَرك َحَجّ
الخيون،  رش��ي��د  ال��دك��ت��ور  وذك����ره 
السود في الحضارة  )أثر  كتابه:  في 
اإلس��الم��ي��ة(، ض��م��ن أع���الم العهد 
ام،  العباسي، فقال: »لم يكن فرج الحجَّ
ياسة،  ِمن أهل األدب والكتابة أو السِّ
اماً، وحسب ما يأتي كان  إنما واضح ِمن لقبه أنه كان حجَّ
حالقاً أيضاً، وال نجد في ذلك مانعاً ِمن ِذكره مع أعالم، أو 
ود، فهو قد لعب دوراً في حياة األمراء والنَّاس.  طبقات السُّ
كان مولى لألمير العباسي، جعفر بن سليمان بن علي بن 
وقد  البصرة،  وال��ي  نحو 147ه���(  بن عباس )ت  عبداهلل 
أعتقه بعد أن خدمه دهراً، )يُصلح شاربه ولحيته(«. وإن كان 
الخيون يُشير على أن ال داللة على أن فرج الحجام كان أسود 
البشرة، إال ما ذكره الجاحظ، فهذا ال يعني موضوعنا اليوم، 
إذ المقصود أن هذه الخدمة لها أصٌل قديم يتجاوز األلف 

عام. واهلل يحفظكم.

هل يستمر تحالف أنصار أوكرانيا؟

نحو األسرع.. واألكثر كفاءًة!

»سافانا ويزا« )40 عامًا( - رفقة طفليها على متن الدراجة الكهربائية لألسرة، متجِهين معًا صوب المدرسة التي يرتادها الطفالن في هارلم، أحد أحياء مانهاتن 

بمدينة نيويورك األميركية. وأصبحت دراجات الشحن الكهربائي وسيلًة شائعًة يستخدُمها عدٌد متزايد من الناس، ال سيما اآلباُء خالل توصيل األطفال إلى مدارسهم. 

وهي وسيلة مريحة ومن شأن التوسع في استخدامها أن يقلل زحام المركبات وسط المدينة، وأن يحد من انبعاثات الكربون المسببة للتلوث. وَعرفت الدراجاُت 

الكهربائيُة خالل السنوات الماضية تطويراٌت مهمٌة جعلتها أسرع وأكثر كفاءًة في استهالك الطاقة الكهربائية. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

التي تهدف  المبادرات  أهم  اإلنساني« إحدى  زايد  »ملتقى  يُعدُّ 
إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء المجتمعي 
واإلنساني، ويسعى الملتقى إلى خلق جيل من رواد العمل اإلنساني 
من فئة الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من خدمة اإلنسانية، انسجاماً 
مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
والتطوعي  اإلنساني  العمل  ثقافة  بترسيخ  اهلل،  حفظه  الدولة، 
وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
اهلل،  رعاه  دبي،  ال��وزراء حاكم  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، حفظه اهلل، بتبّني مبادرات 
محلّياً  المجتمعات  خدمة  من  الشباب  تمكين  في  تسهم  مبتكرة 

ودولّياً، بصرف النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو الدين.
وتقوم على تنظيم »ملتقى زايد اإلنساني« بشكل سنوي، مبادرةُ 
على  اإلنساني  للعمل  ف��ري��داً  نموذجاً  تُعدُّ  التي  العطاء«  »زاي��د 
الصعيدين المحلي والدولي، وقد حققت منذ إطالقها في عام 2003 
المجتمعية  التنمية  صعيَدي  على  المهمة،  اإلنجازات  من  العديَد 
والعمل التطوعي، وشملت المجاالت الصحية والبيئية والتعليمية 
والثقافية. وقد أطلقت هذه المبادرةُ العديَد من المبادرات الفرعية 
الحيوية التي أحدثت الكثير من الفروقات النوعية لجهة مساعدات 
وتعمل  معاناتهم،  وتخفيف  البشر  حياة  وتحسين  المحتاجين 
لمبادئ  وفقاً  المبادرة 
الذي  اإلنساني  العطاء 
المغفور  قواعده  أرسى 
ل���ه ال��ش��ي��خ زاي�����د بن 
سلطان آل نهيان، طيب 

اهلل ثراه. 
فعالياته  سياق  وف��ي 
انطلقت  ال��م��ت��واص��ل��ة، 
الماضي،  السبت  ي��وم 
أب��ري��ل   16 ال���م���واف���ق 
أبوظبي  ف��ي  ال��ج��اري، 
ف����ع����ال����ي����اُت ال��������دورة 
للملتقى  عشرة  الثالثة 
ت��ح��ت ش���ع���ار »ش���ك���راً 
األول«،  دف��اع��ن��ا  خ��ط 
من  العديد  وبمشاركة 
التطوعي  العمل  رواد 
المجتمعي  وال���ع���ط���اء 
وال��ت��س��ام��ح اإلن��س��ان��ي 
 60 لممثلين عن  افتراضي  وبحضور  وخارجها،  الدولة  داخل  من 
مؤسسة حكومية وخاصة وأهلية، وذلك بالتزامن مع يوم زايد للعمل 
اإلنساني الذي يصادف يوم 19 من رمضان كل عام، والذي يمثل 
فرصًة ثمينًة للتعريف بأعماله الخيرية واإلنسانية التي وصلت إلى 

دول العالم كافة والشعوب المحتاجة في كل مكان. 
ومما ال شك فيه أن هذه الدورة الثالثة عشرة للملتقى تحظى 
التطوعية  الجهود  على  الضوَء  تسلّط  إنها  حيث  خاصة،  بأهمية 
األخرى  الطبية  والكوادر  األطباء  يبذلها  التي  الكبيرة  واإلنسانية 
في مختلف مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة في الخطوط 
اإلمارات  في  لألطباء  المبتكرة  المبادرات  واستعراض  األمامية، 
التي أسهمت بشكل فعال في إيجاد حلول واقعية وبرامج مبتكرة 
لمكافحة »جائحة كورونا« التي مثَّلت أكبر تَحدٍّ يواجه العالم منذ 
عالجية  مبادرات  تبّني  خالل  من  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية 
المرضى  معاناة  من  التخفيف  في  فعال  بشكل  أسهمت  ووقائية 

وعالجهم وفق أفضل المعايير الدولية.

ملتقى زايد اإلنساني

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

اإلمارات

اليـــوم

المبادرات المبتكرة 
لألطباء في اإلمارات 

أسهمت في إيجاد 
حلول واقعية ومبتكرة 

لمكافحة »جائحة 
كورونا«، عبر تبّني 

مبادرات عالجية 
ووقائية وفق أفضل 

المعايير الدولية

الصعود الهادئ للصين باتجاه 
القمة الدولية، واستعادة 
القوة الروسية وحضورها 

الدولي منذ عام 2000، أمور 
لت مؤشرًا واضحًا على  مثَّ

اختمار عملية جديدة لنموذج 
قيادي مختلف

فرج الَحّجام، كان خبيرًا في 
خدمة العمالء، وال ندري هل 
كان يستخدم أسلوب كثير 

من الجهات التي تتعامل مع 
الجمهور اليوم، وهو صرف 

أرقام متسلسلة، يتسلم كل 
داخل جديد، طالب للخدمة 

رقمًا، وينتظر في صالة انتظار

خدمة العمالء.. ألف عاٍم من تاريخها عربيًا!العرب والتطورات الدولية الراهنة

تركي الدخيل*د. أحمد يوسف أحمد*

التكاليف االقتصادية ألزمة 
أوكرانيا تتضمن تكاليف 

سياسية أيضًا.. فإلى أي مدى 
ستكون الحكومات الغربية 
مستعدًة للتضحية من أجل 

كييف؟

نيد تيمكو*

*السفير السعودي لدى اإلمارات *أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة

 *صحفي أميركي 
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ل���ي ص��دي��ق ب��ي��ن ال��ح��ي��ن واآلخ���ر 
متضمنة  مذكراتي  بكتابة  علّي  يلح 
المغفور  مع  قضيتها  التي  السنوات 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
كمدير لمكتبه في رئاسة الدولة، لكن 
محاوالت هذا الصديق - حتى اآلن - 
تبوء بالفشل، وربما ال يدرك صاحبي 
كلما  ألن��ي  المسألة؛  تلك  أه��اب  كم 
كتابة  ف��ي  ال��ب��دء  على  ال��ع��زم  عقدت 
بالتدفق  ذك��ري��ات��ي  وت��ب��دأ  م��ذك��رات��ي 
أتراجع، فكيف لي أن أبدأ ومن أين، 
خصوصاً وأني عندما أعود إلى ألبوم 
ما  التي  الكتابات  بعض  أو  ال��ص��ور 
تهيج  عقود  منذ  بها  محتفظاً  أزال 

نفسي حزناً وألماً فتنسكب دموعي.
ألبحث  مكتبي  إلى  دلفت  أيام  منذ 
ع��ن ك��ت��اب »م��ع��ك« ال����ذي ك��ن��ت قد 

به  أهتم  لم  لكني  فترة،  منذ  اقتنيته 
سوزان  السيدة  بقلم  وهو  يجب،  كما 
بتصفح  ب��دأت  حسين.  ط��ه  د.  ح��رم 
مهماً  دوراً  فيه  لمست  الذي  الكتاب 
من  يضج  بما  األدب  عميد  ل��زوج��ة 
ذكريات جمعتهما على مدار 56 سنة. 
في الكتاب تتعاقب األحداث بدءاً من 
تاريخ أول لقاء  1915، وهو  12 مايو 
القادم  الطالب  حسين  طه  بين  جمع 
الفرنسية  مونبلييه  إل��ى  مصر  م��ن 
الس��ت��ك��م��ال دراس���ت���ه ال��ج��ام��ع��ي��ة مع 
تبلغ  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الفرنسية  س���وزان 

حينذاك العشرين من العمر.
كانت تبحث عن عمل حينما قرأت 
إعالناً في صحيفة محلية عن توافر 
كفيف.  أجنبي  لطالب  ق��ارئ  وظيفة 
تقول سوزان: )لم يكن ثمة شيء في 

كان  مصيري  بأن  ينبئني  اليوم  ذلك 
يتقرر، ولم يكن بوسع أمي التي كانت 
مماثاًل،  أم���راً  تتصور  أن  بصحبتي 
إذ لم  ال��ح��ي��رة،  وكنت ف��ي ش��يء م��ن 
أعمى… كلمت  أن  حياتي،  في  يسبق 

الحين  بين  أزوره،  إل��ي��ه  ع��دت  لقد 
واآلخر في غرفته، كنا نتحدث، ولعل 
ال��ق��در ك��ان ق��د أص��در ق���راره فعاًل، 
الفصول  بعض  يومياً  ل��ه  أق��رأ  كنت 
من كتاب فرنسي، ونتحدث بكثرة ما 
اللغة  في  عظيماً  تقدماً  ق  يحِقّ جعله 
الجامعة  إلى  واصطحبته  الفرنسية، 

في أغلب األوقات(.
األستاذ اإليطالي - كما تذكر سوزان 
- أدرك أن تلميذه واقع في غرامها، 
وفيما بعد أخبره )هذه الفتاة ستكون 
أن  تتخيل  س��وزان  تكن  لم  زوجتك(. 

بحبه  المصري  الطالب  لها  يعترف 
لي  قال  )عندما  باألمر  تقبل  ولم  لها 
وصرخت،  المفاجأة  أذهلتني  أحبك 
أحبك،  ال  ولكني  بفظاظة:  له  قلت 
ف��ق��ال ب��ح��زن: نعم أع���رف، وأع��رف 
جيداً كذلك أنه مستحيل(. لم يستمر 
كشفت  ال��ت��ي  وه��ي  ط��وي��اًل،  رفضها 
ذلك  من  ال��زواج  تريد  بأنها  لعائلتها 
الفكرة،  حولها  م��ن  رف��ض  ال��ش��اب. 
للبصر  وفاقداً  أجنبياً  رأوه  كما  فهو 
بالجنون.  ابنتهم  واتهموا  ومسلماً، 
جانبها،  إلى  كان  القس  عمها  وح��ده 
لقبه  أصبح  من  اقترانها  في  وسبباً 
لقي  ال���ذي  األدب  عميد  بعد  فيما 
ولعل  بداياته.  في  آالم  من  الق��اه  ما 
ك��ل م��ن ق���رأ ك��ت��اب »األي�����ام« يلمس 
وهو  واجهها،  التي  الصعوبات  مدى 

اللغة  بسبب  كبيرة  غربة  عاش  الذي 
شيء  بكل  الثقة  فقد  ث��م  واإلع��اق��ة، 
وكاد اليأس أن يتملّكه، إال أن عالقته 
بسوزان غيرت كل شيء، فهي المرأة 
وظلمته  بالسعادة  شقاءه  أبدلت  التي 
من  فصاًل  العميد  وخصص  بالنور. 
أبصرت  التي  )المرأة  لسوزان  كتابه 
وفاته  بعد  هي  كتبت  فيما  بعينيها(، 
أب��داً،  ب��ذراع��ك  ل��ن تمسك  )ذراع���ي 
بشكل  فائدة  بال  لي  تبدوان  وي��داي 
تلك  النقاد  أنصف  والحقاً  محزن(. 
ب��االن��زواء  ق��راره��ا  معتبرين  السيدة 
تحت راية الزواج حمل تنازالً مباشراً 
الوقت  لكن في  عن طموحها األدبي، 
رئيساً  سبباً  ذاك  قرارها  كان  نفسه 
ل��أدب  عميداً  زوج��ه��ا  يكون  أن  ف��ي 

العربي.

في باب السيرة الذاتية

 علي بن سالم الكعبي

من يقرأ كتاب »األيام« يلمس 
الصعوبات التي واجهها طه حسين 
لكن عالقته بسوزان غيرت كل شيء

مع  الغربي  اليسار  التقى  لطالما 
اإلس����الم ال��س��ي��اس��ي ف��ي م��ق��والٍت 
كامل،  ك��ت��اٍب  ف��ي  الحصر  تستحق 
مقوالت  عن  المنافحة  فالمؤلفات 
األص���ول���ي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ق��اوم��ة 
منها  عديدة  االستبدادية  لأنظمة 
وآالن  روا  وأوليفيه  بورغا  يكتبه  ما 
غيرهم.  الكتاب  وعشرات  جريش 
لكن ثمة نقاط التقاء عجيبة تستحق 
ال���رص���د ب��ي��ن ال��ي��س��ار واإلس����الم 
من  الموقف  ذل��ك  وم��ن  السياسي، 

»التلفاز«.
تمأ  م��ؤل��ف��ات  المتابعون  ي��ذك��ر 
قاعات عن تحريم هذا الجهاز، ومن 
بينها كتاب محمد إسماعيل المقدم 
في  التلفاز«  على  »اإلجهاز  بعنوان: 
»البث  أما كتب  التسعينيات.  أواخر 
المباشر« أو »الدشوش« فال حصر 
الذي  التلفاز  جهاز  هنا  يهمنا  لها. 
اليسارية  األي��دي��ول��وج��ي��ا  اعتبرته 
الرأسمالية  »أداة  بأنه  واإلسالموية 
الحديثة«. لن نتحدث عن مضامين 
ن��ق��د اإلس��الم��ي��ي��ن ل��ل��ت��ل��ف��از، فهي 
أخالقية  ذريعتها  مواقف  معروفة 
ونشر صور النساء واألغاني والفتن، 
يساري  فيلسوف  ما هي حجة  لكن 

شهير له صيته مثل بودريار؟!
واالصطناع«  »المصطنع  كتابه:  في  »بودريار«  بحسب 
الواقع«  »موت  حول  أطروحته  تكريس  نحو  يتجه  بكتابه 
لم  »ووت��رغ��ي��ت«  وفضيحة  ت��ق��ع«  ل��م  الخليج  ف���»ح��رب 
الناس  تنشئة  تقاس  كل مكاٍن  »في  يقول:  لذلك  تحدث، 
االجتماعية بدرجٍة تعرضهم للرسائل اإلعالمية. وبالتالي 
تُنزع اجتماعية الفرد، أو يكون، افتراضياً، ال اجتماعياً، 
كل  وفي  ل�»الميديا«،  الكافي  بالقدر  يتعرض  ال  عندما 
أو  للمعنى،  ت��داول مسّرع  إنتاج  اإلع��الم  يؤمل من  مكاٍن 
االقتصادي  القيمة  بفائض  الشبيه  المعنى  قيمة  فائض 
تقديم  ويتم  للرأسمال.  المسرع  ال��ت��داول  م��ن  الناجم 
اإلعالم بوصفه خالقاً للتواصل، وحتى لو كان الهدر كبيراً 
فهناك إجماع عام يرى أن هناك على العموم فائضاً في 
أن  المجتمع... بدل  ثنايا  توزيعه في جميع  يعاد  المعنى 
ذاته في  فإنه يستنفد  يعمل اإلعالم على خلق االتصال 
إخراج االتصال«. ثم يشرح كيف أن التلفزيون يمكن أن 
أو  اندغاٍم  وفق  المتعارضة،  التعيين  أقطاب  فيه  تضيع 
انكماش ذري للترسيمة القطبية القديمة التي احتفظت 

دوماً بمسافٍة دنيا بين سبٍب ونتيجة بين ذاٍت وموضوع.

من أبرز نقاد بودريار ما قدمه علي 
حرب في كتبه بعد األلفية منذ »نقد 
النهايات«،  »أحاديث  وحتى  النخبة« 
ويتقدم بمرافعة فلسفية موسعة عن 

بودريار ودوبريه وآخرين.
اليسار  بين  التلفاز  من  الموقف 
ٍللتالقي  مثاًل  واإلسالميين، ضربته 
ال��ت��ق��اء  ت��الق��ي  أو  ب��ال��م��ص��ادف��ة، 
وظيفة  ل��ي��س��ت  وه����ذه  األه������داف، 
األمثلة،  عشرات  تسرد  أن  المقالة 
وإن���م���ا ال��م��وق��ف م���ن ال��ت��ل��ف��از، أو 
»نشرات األخبار« باعتبارها منتجات 
المشاريع  زعزعة  يمكنها  رأسمالية 

التي يدعو إليها كل طرف.
ب���ق���ي ال���ت���ل���ف���زي���ون، وه��ي��م��ن��ْت 
صناعة  وت��وس��ع��ْت  ال��رأس��م��ال��ي��ة، 
اإلعالم و»الميديا«، وظهر »تلفزيون 
»بودريار«  عليه  شّن  الذي  الواقع«، 
الذكر،  آنف  كتابه  حملة شعواء في 
نحو  يتجه  التلفزيون  اآلن  هو  وها 
ت��ب��وي��ب ب��رام��ج��ه ف���ي »ال��س��وش��ال 
بعد  »م��ا  لعصر  مستعداً  م��ي��دي��ا« 
اإلعالم القديم«)إعالم أوائل األلفية 
يصّنف بأنه تقليدي اليوم(، ولكن مع 
ذلك سادت الثقافة األميركية، والتي 
عبر  الدفع  من  العالم  بها  يستمتع 

»الموبايل« إلى تطبيقات السينما الكفّية.
فالسفة  نبوءات  وصدقت  واالنعزال،  االنكفاء  ذهب   
فلسفات  على  المفاهيم  فلسفات  تفّوقت  االخ��ت��الف. 
»بودريار«  كان  الخالص.  ونظريات  الشمولية  النظرية 
تهيمن  التي  ال��زائ��ف��ة«  »ال��ح��ي��اة  يشتم  األصوليين  مثل 
وقسوة  اإلعالمية،  والسيطرة  األميركية،  الهيمنة  عليها 
اإلعالن، ولهاث االستهالك، هذه كلها مقوالت تصعيدية 
ضد الواقع، ولكن الواقع أكبر من النظرية، لم ينجح في 
الحاضر  فهموا  الذين  سوى  القادم  الستشراف  تفوقهم 
بشكٍل واقعٍي عقالني، ولم يثوروا مثل األصوليين عليه، 
بأنها:  مرًة  أميركا  »بودريار«  وصف  هو،  كما  درسوه  بل 
وأنها  سينمائية«،  »بلدة  وبأنها  واختفاؤه«  المعنى  »نهاية 

»عالمة انهيار كل شيء«.
خالصة القول: إن عواقب معارضة التحوالت الكبرى 
في تاريخ البشرية انقراض النظريات واختفاء المقوالت، 
هذا هو الفرق اليوم بين مقوالت »بودريار« التي لم تعد 

ذات تأثير، وبين أخرى ال تزال مضيئة وفّذة.

شرايين  المائية  ال��م��م��رات  تعتبر 
التجارة العالمية، وقواعد مهمة لبسط 
النفوذ البحري على العالم. ولكي نفهم 
لماذا تتصرف الدول بحذر قبل مهاجمة 
أو إدانة الدول األخرى وإن ضلعت في 
تجاوزات صريحة، أو الدخول معها في 
تكتل أو حلف استراتيجي يجب أن نحلل 
تلك  وضمن  متداخلة،  ككتلة  المشهد 
تصل  كيف  المشهد  لقراءة  الشمولية، 
وتخرج الموارد الحرجة من دول العالم 
البحار، ومن هنا نعرج على أبرز  عبر 
أحد  هرمز«،  »كمضيق  الممرات  تلك 
أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها 
حركًة للسفن، ويمر عبره ثلثا إمدادات 
العالم من النفط، ويُعد الممر البحري 
وبحار  ال��ع��رب��ي  الخليج  بين  ال��وح��ي��د 
العالم، وهو من ضمن 43 مضيقاً مائياً 

تستخدمها السفن التجارية العالمية.
كواحد  ملقا«  كما يصنف »مضيق 
م��ن أك��ث��ر ن��ق��اط االخ��ت��ن��اق البحري 
بين  يقع  العالم، وه��و  ف��ي  ازدح��ام��اً 
جزيرة سومطرة في إندونيسيا وشبه 
ويربط  وسنغافورة،  ماليزيا  جزيرة 
الصين  وبحر  الهندي  المحيط  بين 
الجنوبي والمحيط الهادئ، وهو أقصر 
األوس��ط  ال��ش��رق  بين  بحري  طريق 

واألسواق اآلسيوية المتنامية، ويُعد نقطة االختناق البحرية 
األساسية في آسيا، ويُنقل عبره حوالي 16 مليون برميل نفط 
يومياً، كما يعتبر المضيق ممراً مهماً لنقل الغاز الطبيعي 

المسال من منطقة الخليج العربي إلى دول شرق آسيا.
ال���ذي يحتل موقعاً  ال��م��ن��دب«  ب��اب  وأم���ا ع��ن »مضيق 
األفريقي،  والقرن  األوس��ط  الشرق  بين  مهماً  استراتيجياً 
وتحديداً بين جيبوتي وإريتريا في أفريقيا واليمن في آسيا، 
ويربط البحر األحمر بخليج عدن وبحر العرب، ويصل ما 
المضيق  ويعبر  الهندي،  والمحيط  المتوسط  البحر  بين 
وآسيا  أوروب��ا  نحو  يومياً  نفط  برميل  مليون   3.8 حوالي 
والواليات المتحدة، ويمر عبره أكثر من 50 مليون طن من 

المنتجات الزراعية.
ومن الممرات المهمة كذلك »مضيق البسفور« و»الدردنيل« 
وهما مضيقان تركيان يربطان بين آسيا وأوروبا، ويمر منهما 
نحو 2.4 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية 
يومياً، ويُعدان من طرق تصدير النفط األساسية من روسيا 

ومنطقة بحر قزوين إلى غرب أوروبا 
ألمن  حيوية  ممرات  وهي  وجنوبها، 

الطاقة األوروبية. 
فهناك  الوسطى،  أميركا  في  أم��ا 
»قناة بنما« التي تربط بين المحيط 
والمحيط  الكاريبي  والبحر  الهادئ 
األطلسي، والتي ال تعبرها إال سفن 
وزنها  ي��زي��د  ال  م��ح��ددة  أب��ع��اد  ذات 
على 80 ألف طن، حيث تعتبر ممر 
عبور لحوالي 13 ألف سفينة سنوياً 
ماليين طن   204 ي��ق��ارب  م��ا  تحمل 
البضائع، وتختصر نحو 12500  من 
كيلومتر من رحلة السفن من الساحل 
الساحل  إل���ى  ال��ش��رق��ي  األم��ي��رك��ي 

الغربي.
 وبالمقابل، تمثل قناة »مضيق جبل 
طارق« التي تفصل بين جنوب إسبانيا 
البحر  وبين  أفريقيا،  غ��رب  وشمال 
المتوسط والمحيط األطلسي، أهميًة 
كبيرةً للدول األوروبية التي ال تمتلك 
موانئ على البحر المتوسط، ولذلك 
يشهد حركة مالحية كثيفة، إذ تعبره 
عبره  ويمر  سفينة،   150 نحو  يومياً 
العالمية،  البترول  ت��ج��ارة  م��ن   %5
السفن  ثلث  البترول  ناقالت  وتشكل 
التي تعبر المضيق بما يعادل نحو 18 
ألف ناقلة في السنة، وتعد أهميتها االستراتيجية والعسكرية 

مفصلية ألي صراع عالمي قادم.
بآسيا  أفريقيا  ق��ارة  تربط  التي  السويس«  »ق��ن��اة  أم��ا 
وأوروبا، فهي واحدة من أكثر طرق الشحن استخداماً في 
العالم واألسهل واألسرع، وتوفر القناة أقصر طريق بحري 
بين أوروبا والمناطق التي تشترك في الحدود مع المحيط 
الهندي وغرب المحيط الهادئ، وهي ممر يجب أن يكون 
النزاعات  عن  النظر  وبغض  األوق��ات  جميع  في  مفتوحاً 
العالمية، حيث تمر 12% من حجم التجارة العالمية عبرها.

كما يعد »رأس الرجاء الصالح« حلقة الوصل بين قارة 
السفن  منه  تمر  إذ  وأميركا،  األوس��ط  والشرق  أوروب��ا 
التجارية المتجهة من آسيا وإليها، ولكن العبور من خالل 
هذا الطريق يضيف حوالي 15 يوماً إلى رحلة العبور من 
الشرق األوسط إلى أوروبا، ومن 8 إلى 10 أيام إلى رحلة 
العبور إلى الواليات المتحدة، ويعتبر طريقاً بدياًل لقناة 

السويس وباب المندب.

 لم ينجح في تفوقهم 
الستشراف القادم سوى 
الذين فهموا الحاضر بشكٍل 
واقعٍي عقالني، ولم يثوروا 

مثل األصوليين عليه، بل 
درسوه كما هو

مضيق ملقا ُينقل عبره 16 
مليون برميل نفط يوميًا، كما 

يعتبر المضيق ممرًا مهمًا لنقل 
الغاز الطبيعي المسال من 
منطقة الخليج العربي إلى 

دول شرق آسيا

الممرات المائية الحيوية في العالماإلسالميون واليسار »الموقف من التلفاز«

سالم سالمين النعيمي*فهد سليمان الشقيران*

* كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات * كاتب سعودي
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ت������دور أح������داث درام������ا م���روع���ة 
إسرائيل  أنحاء  جميع  في  ومأساوية 
يندمج  موت  رقصة  تمثل  وفلسطين، 
والفلسطينيون  اإلسرائيليون  فيها 
من  ال���خ���اص���ة  ط��ري��ق��ت��ه  أداء  ف���ي 
هناك  ك���ان  وإذا  ال��م��دم��ر.  ال��ع��ن��ف 
فهو  ال���ص���راع  ه���ذا  م��ن  نتعلمه  م��ا 
ينه  ل���م  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ال��ع��ن��ف  أن 
كما  قمعه،  أو  اإلسرائيلي  االحتالل 
العنف  أو  القمع  من  المزيد  ينه  لم 
الفلسطينيين  مقاومة  اإلسرائيلي 
أيضاً  ه��ن��اك  ك��ان��ت  إذا  ل��الح��ت��الل. 
إل��ى  ت��ش��ي��ر  ف��إن��ه��ا  ه���ذا  م��ن  نتيجة 
ال��ع��ك��س. لقد  أن��ت��ج  ق��د  ال��ع��ن��ف  أن 
السياسة  وأصبحت  االحتالل  اشتد 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ت��ش��ددة ل��درج��ة أن��ه 
حاكم  ائتالف  تخيل  المستحيل  من 
ما  الفلسطينيين،  إنصاف  إلى  يميل 
الفلسطينية،  الميول  تقوية  إلى  أدى 
ودفعت  المتطرفة،  التيارات  وعززت 

إلى أعمال عنف نابعة من اليأس. 
ولم  استمرت،  ال��درام��ا  ه��ذه  لكن 
أو  دروساً  منها  الجانبين  كال  يستفد 
المخاوف  في  يتجلى  مما  سلوكيات 
الطريق لجولة  المتبادلة، ومما يمهد 
أخرى من الغضب واالنتقام والعنف. 
من  الثانية، حذرت  االنتفاضة  وأثناء 
بالمعنى  مسدود،  طريقه  العنف  أن 
حاجة  هناك  ول��ذا  للكلمة،  الحرفي 
لتحديد   - جديدة  استراتيجية  إل��ى 
لتحقيقه.  ن��ه��ج  ت��ط��وي��ر  ث���م  ه���دف 
الفلسطيني  الغضب  أن  أتفهم  كنت 
االنتقام  لكن  مسوغاته.  وله  حقيقي 
ليس استراتيجية. وقد يشعر البعض 

أثبت  التاريخ  لكن  اللحظي،  بالرضا 
أنه بسبب احتكار المحتل للقوة، فأنه 
يؤدي  مما  متناسب،  غير  بشكل  يرد 
كل  مقابل  األرواح  مئات  خسارة  إلى 
والعنف  صفوفه.  من  فقده  شخص 
ال  وح��ي��ن  العنف.  م��ن  المزيد  ي��ول��د 
تحقق إج��راءاتُ��ك ه��دَف��ك، ف��إن هذه 

اإلجراءات ال تشكل استراتيجية. 

وح��ي��ن��ذاك، أش���رت أي��ض��اً إل��ى أن 
القيادة الفلسطينية ليس لديها أيضاً 
معالمها.  تحديد  يمكن  استراتيجية 
وال��دع��وات إل��ى إص��دار ق��رار جديد 
من األمم المتحدة لن تقدم حاًل أبداً 
ألن الواليات المتحدة، ألسباب تتعلق 
وكان  ستعرقله.  الداخلية،  بالسياسة 
بال  األوروب��ي  االتحاد  على  االعتماد 
وغير  ضعيفاً  كان  ألنه  أيضاً  جدوى 
التصرف  ع��ل��ى  ق���ادر  وغ��ي��ر  ح��اس��م 
والصينيون  وال��روس  مستقل.  بشكل 
و»عدم االنحياز« قد يصدرون قرارات 
تندد باالحتالل. والمطالبات بتحقيق 
القانون الدولي أو »الشرعية« تصبح 
تنفيذ.  آلية  وج��ود  ع��دم  م��ع  ج��وف��اء 
وليس  استراتيجية،  ليس  واالنتقام 
استراتيجية أيضاً الشكوى من الظلم 
أو صدور قرارات غير قابلة للتطبيق. 
لن تتغير إسرائيل من تلقاء نفسها وال 
الواليات المتحدة أو األمم المتحدة. 
تحديد  الفلسطينيين  على  يجب  لذا، 
م��س��ار  ووض����ع  ت��غ��ي��ي��ره  يمكنهم  م��ا 
إلحداث هذا التغيير. هذا هو تعريف 

االستراتيجية. 
مرة  ذات  كينج  لوثر  مارتن  الحظ 
ق��وة،  أكثر  ط��رف  مواجهة  عند  أن��ه 
إطالقاً  يلجأ  أال  ال��م��رء  على  يجب 
الطرف  ه��ذا  ق��وة  يحول  ب��ل  للقوة، 
إل���ى ن��ق��ط��ة ض��ع��ف. وم���ا اق��ت��رح��ه 
ثانية  اق��ت��رح��ه  ث��م  ح��ي��ن��ذاك  ك��ي��ن��ج 
غير  جماهيرية  مقاومة  حملة  ه��و 
مسيرة  تقدم  ق��وة  وتخيلوا  عنيفة. 
من  اآلالف  ع��ش��رات  ت��ض��م  سلمية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن غ��ي��ر م��ت��س��ل��ح��ي��ن 

يرددون  وهم  القدس  نحو  بالحجارة 
مسيرة  أو  ي��ص��ل��ي«.  شعبنا  »دع���وا 
»دعوا  تردد  الالجئين  مخيمات  من 
جرب  لقد  الديار«.  إلى  يعود  شعبنا 
قبل،  من  النهج  ه��ذا  الفلسطينيون 
يوليو  ف��ي  األق��ص��ى  ف��ي  ح��دث  كما 
وتوجد  المثال.  سبيل  على   ،2017
أنحاء  جميع  في  عنيفة  غير  أمثلة 
ويتطلب  أسبوعي..  بشكل  فلسطين 
الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  م���ن  األم����ر 
االستراتيجية  هذه  إبراز  على  العمل 
ال��الزم  االنضباط  وف��رض  الجديدة 
بنتائج  يأتي  عنف  أي  على  للسيطرة 

 . عكسية
األمور.  ستجري  كيف  في  ولنفكر 
العنف  إث��ارة  اإلسرائيليون  سيحاول 
ويقومون بمزيد من االعتقاالت. لكن 
هذا  سيضعهم  الالعنف،  استمر  إذا 
في مأزق لن تتمكن أي قوة عسكرية 
ل��ل��دع��اي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  أو ح��م��الت 
يستطيع  ف��ل��ن  ع��ل��ي��ه.  ال��ت��غ��ل��ب  م���ن 
أنهم ضحية ولن  اإلسرائيليون ادعاء 
انتخابي  جمهور  هزيمة  يستطيعوا 
هذه  لمثل  وسيكون  قوي.  فلسطيني 
في  تغيرات  إلى  يؤدي  تأثير  الحملة 
واألميركية.  اإلسرائيلية  السياسة 
يقلب  فإنه  الالعنف.  قوة  هي  وهذه 
الموائد ويقوي الضعيف والمضطهد. 
والالعنف صعب بال شك. لكن يجب 
اآلن  تجربته حتى  تم  ما  تجربته ألن 
لم يجد نفعاً وهناك حاجة ماسة إلى 

نهج جديد. 

أصبحت كاليفورنيا محور معركة حول 
كيفية معالجة الشركات لقلة التنوع في 
تسعى  أن  يجب  فهل  إدارت��ه��ا.  مجالس 
الشركات جاهدة للعثور على مدراء ليسوا 
من الذكور البيض، أم ينبغي عليها ببساطة 
على  المرشحين  جميع  لمعاملة  السعي 
المحكمة  قاضي  ورج��ح  المساواة؟  قدم 
عدم  معلناً  األخيرة  المقاربة  كفة  العليا 
دستورية قانون يطالب الشركات المدرجة 
في البورصة ومقرها الوالية بإضافة ما 
يصل إلى ثالثة أعضاء في مجلس اإلدارة 
من المجموعات ذات التمثيل المنخفض. 
وهذا أمر مؤسف ألن القانون كان يجدي 

نفعاً بالفعل. 
ولم يعترض أحد في قضية كاليفورنيا 
فيه.  مرغوب  أمر  التنوع  أن  فكرة  على 
والمسألة الرئيسية في الطعن القانوني 
الذي قدمته مجموعة »جوديشيال ووتش 
دارت  المحافظة   »Judicial Watch

للهيئة  الوالية  دستور  سماح  مدى  حول 
التشريعية بتمييز بعض المجموعات على 
المشكلة.  لمعالجة  جهودها  في  غيرها 
وخالل فترة سريانه القصيرة التي بدأت 
التشريع  أظهر   ،2020 سبتمبر   30 في 
مدى فعالية اإللزام بعدم التمييز الراسخ 
يوليو  م��ن  فاعتباراً  طويلة.  فترة  منذ 
كاليفورنيا  شركات  حصة  بلغت   ،2021
التي لديها مدير من أصل أفريقي واحد 
على األقل 30% أو مدير من أصل التيني 
ارت��ف��اع��اً من  واح���د على األق���ل %17، 
األقل  على  واح��د  أفريقي  لمدير   %16
و13% لمدير التيني واحد على األقل في 
العام السابق، وفقاً لتحليل أجرته جمعية 
لبيانات  الالتينيين  ال��ش��رك��ات  م��دي��ري 

شركة »إيكويالر Equilar« لالستشارات 
المالية.  

»تنوع«  أو  »متنوع«  كلمة  وردت  وق��د   
اآلونة  آبل في  بيان لشركة  70 مرة في 
العام  ف��ي  م��رة  ب��� 20  األخ��ي��رة، مقارنة 
مجلسها.  بتنوع  افتخرت  كما  السابق. 
وربما كانت شركة »آبل« ستفعل هذا من 
دون قانون 2020. لكن من الصعب تخيل 
أن شركات كاليفورنيا األخرى المتداولة 
ع��دده��ا على  يزيد  التي  ال��ب��ورص��ة  ف��ي 
نفسه  الشيء  ستفعل  كانت  شركة   700
الوالية  وبوسع  رسمي.  إل��زام  غياب  في 
كما  العليا.  المحكمة  ق���رار  استئناف 
تطعن  ووت���ش«  »جوديشيال  جماعة  أن 
تمثيل  على  يركز   2018 لعام  قانون  في 
المرأة في مجلس اإلدارة. وإذا انتصرت 
الجماعة، فقد يتالشى الكثير من التقدم 

في تعيين النساء كمديرات. 
لكن ه��ن��اك »ق��اع��دة ن��اس��داك« التي 
المالية  األوراق  لجنة  عليها  واف��ق��ت 
والبورصة العام الماضي. وهذه القاعدة 
معظم  إدارة  مجلس  يشتمل  أن  تقتضي 
على  البورصة  في  المدرجة  الشركات 
ام��رأة واح��دة على األق��ل وام��رأة واحدة 
تتمتع  ال  جماعة  من  أيضاً  األق��ل  على 
تواجه  القاعدة  ه��ذه  لكن  ك��اف.  بتمثيل 
في  بما  الخاصة،  القانونية  تحدياتها 
كاليفورنيا  في  ناشط محافظ  من  ذلك 
ومن مدعين عامين في 17 والية يقودها 
»الجمهوريون«. وتشكلت تدابير التنوع في 
مجالس اإلدارة في جانب كبير منها على 

غرار قواعد مماثلة في أوروبا. 
 ي��ن��ش��ر ب��ت��رت��ي��ب خ����اص م���ع خ��دم��ة 
»واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

كاليفورنيا.. ومعركة التنويعالالعنف.. استراتيجية فلسطينية جديدة

جيمس زغبي*

ميشيل ليدر*

العنف الفلسطيني لم ينه 
االحتالل اإلسرائيلي أو قمعه، 
كما لم ينه المزيد من القمع 

أو العنف اإلسرائيلي مقاومة 
الفلسطينيين لالحتالل

لها  أوك���ران���ي���ا  ف���ي  ال���ح���رب 
ت��داع��ي��اٌت ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال���دول 
العالم  دول  وعلى  بل  األوروبية، 
العالمي  »ال��ن��ظ��ام  وع��ل��ى  ك��ك��ل 
من  أكثر  تسوده  الذي  الجديد« 
أي وق���ت م��ض��ى س��م��ات أرب���ع: 
والتعقيد،  والتوجس،  التقلب، 

والغموض.
جيوسياسية  تغيرات  فهناك 
أهداف  وفي  أوروب��ا  في  واسعة 
العالمي  والنظام  »الناتو«  حلف 
بداية  في  نعيش  ولربما  القائم، 
الصيُن  فيها  تسيطر  قد  حقبة 
ع��ل��ى ت����اي����وان وج���ن���وب ش��رق 
كبرى  كتل  ث��الث  وم��ي��الد  آسيا 
وروس��ي��ة  أميركية  ال��ع��ال��م،  ف��ي 
وصينية. إال أنه قد تعم الفوضى 
ذلك،  جراء  العالميين  والصراع 
منطقة  ك���ل  س��ت��ت��ك��ي��ف  ح��ي��ث 
مع  متزعزع  بشكل  العالم  ف��ي 

التكوين الجديد للقوة.
المقالة  ه��ذه  ف��ي  وسنتطرق 
واإلجراءات  العواقب  بعض  إلى 
التي لم تكن سلفاً في الحسبان، 
تظهر  أو  ال��دول  تتبناها  وب��دأت 
العالمي  النظام  ف��ي  م��رة  ألول 

الجديد: 
- الحرب في أوكرانيا عززت االهتمام في جميع أنحاء 
أوروبا ببناء محطات طاقة نووية جديدة أو إطالة عمر 
المحطات القديمة، لتقليص اعتمادها على النفط والغاز 
الروسيين، فبلجيكا على سبيل المثال أجرت تغييراً في 
المقرر  من  كان  مفاعلين  على  باإلبقاء  المتعلق  قرارها 
إغالقهما، كما دعت جمهوريُة التشيك الشركات الغربية 
إلمدادها بوقود نووي بدال من اإلمدادات الروسية. أما 
كما  ج��دي��دة،  نووية  مفاعالت  لبناء  فتتفاوض  بولندا 
وتوسيع  نووية،  مفاعالت  ثمانية  تشييد  بريطانيا  تعتزم 
إنتاج طاقة الرياح ضمن مساعيها لخفض االعتماد على 
النفط والغاز الطبيعي المستورَدين من روسيا. وال ينبغي 
يأتي  النووية،  بالطاقة  المتزايد  االهتمام  أن  ننسى  أن 

في الوقت الذي تُظهر فيه الحرب 
في أوكرانيا مخاطر بناء مفاعالت 
نووية على خط المواجهة مع حلف 

شمال األطلسي.
- التأثيرات االقتصادية للحرب 
ال��ت��ي ت����دور رح��اه��ا ب��ي��ن روس��ي��ا 
تداعيات  لها  تكون  قد  وأوكرانيا 
على  س��ي��اس��ي��ة س��ل��ب��ي��ة خ���ط���رةٌ 
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  ال��زع��م��اء 
وقد  وبريطانيا،  وفرنسا  وألمانيا 
في  بالفعل  التأثيرات  تلك  تجلت 
معدالت التضخم المتصاعدة وفي 

ارتفاع تكاليف المعيشة.
ال��خ��س��ائ��ر  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة   -
يشعر  واالق��ت��ص��ادي��ة،  ال��ب��ش��ري��ة 
صندوق النقد الدولي بالقلق إزاء 
أنحاء  كل  على  الحرب  تداعيات 
ثالثة  من  أقل  خالل  إذ  العالم.. 
أس��اب��ي��ع م��ن ال���ص���راع، ارت��ف��ع��ت 
الغذائية  والمواد  الطاقة  أسعار 
سلع  إل��ى  وبالنسبة  ح��اد.  بشكل 
التأثيرات  تكون  فقد  القمح،  مثل 
العالمي  الغذائي  فاألمن  أكبر.. 
بدأ يتعرض للخطر، كما أنه يعني 
األفريقية  الدول  بعض  في  الجوع 
ج���ن���وب ال����ص����ح����راء ال���ك���ب���رى. 
وأوك���ران���ي���ا ه���ي »س���ل���ة ال��خ��ب��ز 
رة  المصدِّ الدول  أكبر  من  روسيا  تعد  بينما  ألوروب��ا«، 
للقمح، وهما تستحوذان معاً على ثلث التجارة العالمية 
األوكراني  القمح  ويجري تصدير معظم  الحبوب،  لهذه 
الحرُب،  طالت  وكلَّما  والخريف.  الصيف  فصلَي  في 
على  سيؤثر  أمر  وهو  ال��ص��ادرات،  على  الخطر  ازداد 
»برنامج  أشار  وقد  والمستقبلية.  الحالية  االحتياطات 
مثل  الدول،  بعض  أن  إلى  أيام  منذ  العالمي«  األغذية 
الحبوب  واردات  على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  مصر 
هذا  من  فورية  بصورة  ستتأثر  وأوكرانيا،  روسيا  من 

الصراع.

غليان  مظاهر  العراق  في  ب��دأت 
في  مظاهرات  انطالق  مع  شعبي 
بغداد وفي بعض محافظات الوسط 
وال��ج��ن��وب، تزامنت ه��ذا ال��ع��ام مع 
ذك��رى سقوط نظام ص��دام حسين 
وفي   ،2003 أبريل  من  التاسع  في 
ظ��ل أس���وأ ح��ال��ة ان��س��داد سياسي 
يعانيها العراق. المظاهرات أعادت 
التذكير بحراك أكتوبر 2019 حين 
قامت السلطات آنذاك بحملة قمع 
للمتظاهرين ترتب عليها مقتل نحو 
600 شخص وجرح أكثر من 24 ألفاً 
آخرين. فإلي أين يمضي العراق بعد 
19 عاماً من سقوط صدام حسين؟ 
وهل ِمن بوادر النفراجة سياسية في 

وضعه الراهن؟
منذ سقوط صدام حسين، ظلت 
ال��ع��راق  ف��ي  السياسية  ال��م��ع��ادل��ة 
تقوم على مبدأ التوافقية في توزيع 
ال��م��ن��اص��ب ال��س��ي��ادي��ة وال���وزاري���ة 
لمبدأ  طبقاً  السياسية  القوى  بين 
المحاصصة، بموجب عرف سياسي 
ف��ال��م��ن��اص��ب   .2006 م��ن��ذ  م��ت��ب��ع 
السيادية العليا )الرئاسات الثالث( 
توزَّع عرفياً على المكونات الطائفية 
الرئيسية الثالث )رئاسة الجمهورية 
للعرب  البرلمان  ورئ��اس��ة  ل��ل��ك��رد، 

السنة، ورئاسة الوزراء للشيعة(. وعلى الرغم من مرور أكثر 
من ستة أشهر على إجراء االنتخابات المبكرة في أكتوبر 
رئيس  انتخاب  في  السياسية  القوى  فشلت  فقد   ،2021
الجمهورية وفي تشكيل حكومة جديدة. وبعد السادس من 
أبريل الجاري دخلت البالد في فراغ دستوري كامل، وجاء 
إعالن مقتدى الصدر، زعيم تحالف »إنقاذ وطن«، اعتكاَفه 
40 يوماً ليزيد من تعقيد المشهد السياسي بعد فشل جميع 
األط��راف الداخلية في الوصول إلى تفاهمات حول ملف 

تشكيل الحكومة.
 لقد سعى الصدر، بعد انتخابات أكتوبر 2021 وحصول 
التيار الصدري على األغلبية النسبية، إلى تشكيل حكومة 
أغلبية وطنية تحت شعاره المعلن »ال شرقية وال غربية«، 

وبالتفاهم مع قوى سياسية خارج 
»البيت الشيعي«.

 وشهد البيت الشيعي انقساماً 
غير مسبوق بين الكتلة الصدرية 
التي تملك 75 مقعداً في البرلمان، 
التنسيقي«  »اإلط���ار  ق��وى  مقابل 
التي تضم تحالف »الفتح« بزعامة 
»دول��ة  وائ��ت��الف  العامري،  ه��ادي 
المالكي،  نوري  بزعامة  القانون« 
بزعامة  ال��ح��ق«  أه��ل  و»عصائب 
الحكمة«  و»تيار  الخزعلي،  قيس 
وائتالف  الحكيم،  عمار  بزعامة 
العبادي،  حيدر  بزعامة  »النصر« 
فالح  بزعامة  »ع��ط��اء«  وتحالف 
الفياض، وتحالف »السند الوطني« 
وهي  األس����دي..  أح��م��د  بزعامة 
مقعداً.   81 نحو  كلها  تملك  قوى 
الشيعية  األح���زاب  بعض  وكانت 
ق��د رف��ض��ت ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات 
م��ت  ووص��ف��ت��ه��ا ب���ال���م���زورة وق��دَّ
العليا  المفوضية  ل��دى  الطعوَن 
ثم  وم��ن  لالنتخابات،  المستقلة 
إلى المحكمة االتحادية العليا، إال 
ت النتائَج النهائيَة  أن األخيرةَ أقرَّ

لالنتخابات. 
وت���م���ت���د ال����خ����الف����ات داخ����ل 
بحزبيه  أي��ض��اً  ال��ك��ردي  المكون 
بزعامة  الكردستاني«  الديمقراطي  »الحزب  الرئيسيين، 
برئاسة  الكردستاني«  الوطني  و»االتحاد  بارزاني،  مسعود 
بافل طالباني، واللذين لم يستطيعا حسم خالفهما بشأن 
المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.  واليوم تتجاوز األزمُة 
العراقيُة األسماَء المطروحَة للرئاسات الثالث، ولن تنتهي 
بانتهاء اعتكاف الصدر بعد عيد الفطر، فالعملية السياسية 
بحد ذاتها، وبعد ما يقارب عقدين من الزمن على سقوط 
وتوافقات  محاصصة  من  تعاني  حسين،  ص��دام  الرئيس 
طائفية أدت في المحصلة إلى انسداد تام في أفقها، وهي 

بأمس الحاجة إلى َعقد سياسي عراقي جديد.

حرب أوكرانيا وآثارها العالمية العراق: شلل سياسي

د. عبد الحق عزوزي* عائشة المري*

صندوق النقد الدولي 
يشعر بالقلق إزاء التداعيات 
االقتصادية لحرب أوكرانيا.. 

إذ خالل أقل من ثالثة 
أسابيع ارتفعت أسعار 

الطاقة والمواد الغذائية 
بشكل حاد 

األزمُة العراقيُة تتجاوز 
األسماَء المطروحَة للرئاسات 
الثالث، وهي تعاني انسدادًا 
تامًا في أفقها، ولذا فإنها 

بأمّس الحاجة إلى َعقد 
سياسي عراقي جديد

أثارت الحرب األوكرانية اتهامات على 
نحو متزايد بارتكاب جرائم حرب، بل إن 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
والرئيس األميركي جو بايدن تحدثا عن 
جريمة إبادة جماعية. غير أنه إذا كانت 
الصور القادمة من أوكرانيا فظيعة، إال 
أنه ال يمكن وصف هذه الجرائم باإلبادة 
الجماعية، على اعتبار أن مفهوم اإلبادة 
الجماعية ينطوي على إرادة ورغبة في 
معينة  سكانية  مجموعة  على  القضاء 
كلها أو الجزء األكبر منها. وهذا ما ال 

يحدث في أوكرانيا.
الواقع أن المحكمة الجنائية الدولية 
فتحت تحقيقاً في الموضوع، ولكنه يبدو 
أن آفاق نجاحه محدودة، على اعتبار أن 
روسيا لم تصادق على »اتفاقية روما«، 
وهي النص المؤسس للمحكمة الجنائية 
الواليات  تطالب  األثناء،  وفي  الدولية. 
المتحدة، عن طريق جو بايدن، بالتحقيق 
في الجرائم. وهو ما يمكن أن ينطوي 
الدراماتيكية  السخرية،  بعض  على 
على أقل تقدير، وذلك على اعتبار أن 
الواليات المتحدة، التي لم تصادق على 

اتفاقية روما، ترفض هي نفسها سلطة 
والحال  ال��دول��ي��ة.  الجنائية  المحكمة 
الكيل  وسياسة  المعايير  ازدواج��ي��ة  أن 
القضية  تُفقد  هذه  السافرة  بمكيالين 

التي يراد الدفاع عنها مصداقيتها. 
 

وبالطبع، تثير هذه الحرب المتواصلة 
ولكن  والمشاعر،  العواطف  من  كثيراً 
دون  تحول  أن  لها  ينبغي  ال  العواطف 
التبصر وإعمال العقل، إذا كنا ال نريد 
الذهاب إلى مآزق وخيبات أمل جديدة. 
فالعواطف ال ينبغي أن تؤدي إلى إقامة 
في  ألوكرانيا  سريعة  انضمام  عملية 
االت��ح��اد األوروب�����ي، وه��و م��ا سيطرح 
االقتصاد  حالة  إلى  بالنظر  إشكاليات 
األوكراني غير المستعد لتحمل صدمة 
األوروب����ي.  االق��ت��ص��اد  م��ع  المنافسة 
من  بمجموعة  القيام  أوالً  ينبغي  إذ 
األوكراني.  االقتصاد  في  اإلصالحات 
وإذا كانت لدى بوتين مسؤوليات كبيرة 
في مآسي أوكرانيا الحالية، فإن الزعماء 
األوكرانيين لديهم مسؤولياتهم الخاصة 
أيضاً. إذ كيف يمكن، مثال، تفسير أن 

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
في أوكرانيا باتت اليوم أقل مما كانت 

عليه في 1991؟ 
فولوديمير زيلينسكي يمكنه أن يتهم 
نيكوال ساركوزي وأنجيال ميركل بأنهما 
يتحمالن مسؤولية عدم انضمام أوكرانيا 
إلى حلف الناتو في 2008، غير أنه ال 
ينبغي أن ننسى أن كل القادة األوكرانيين، 
الموالون  أو  ل��ل��روس  ال��م��وال��ون  س���واء 
منصباً  تفكيرهم  ك��ل  ك��ان  للغربيين، 
االغتناء  على  طويل  وق��ت  م��دى  على 
على حساب تنمية البالد. وفضاًل عن 
ذلك، فإن عملية االنضمام إلى االتحاد 
األوروب��ي هي دائماً عملية طويلة، كما 
أن بعض البلدان، المرشحة لها رسمياً 
وال��م��ع��ت��رف ب��ه��ا ع��ل��ى ه���ذا األس���اس، 
تنتظرها  البلقان،  منطقة  في  وخاصة 
أن  منذ زمن طويل. ومما ال شك فيه 
وضع أوكرانيا كبلد ضحية يخولها دعماً 
ولكن  اإلعمار،  إع��ادة  بخصوص  كبيراً 
االت��ح��اد  إل��ى  س��ري��ع��اً  انضماماً  ليس 
األوروب���ي. ومن جهة أخ��رى، ال بد من 
أن تكون المساعدة في إع��ادة اإلعمار 

موضوع متابعة ومواكبة من أجل التحقق 
من أن هذا المال لن يذهب إلى جيوب 
السكان  سيفيد  وإنما  األوليغارشيين، 
وعملية إعادة اإلعمار حينما تصبح هذه 

األخيرة ممكنة. 
يطول  أن  يمكن  الحرب  أن  وال��واق��ع 
أمدها، والمعارك ماضية نحو االحتدام 
ولكن  دون��ب��اس.  منطقة  في  واالستعار 
بالنسبة لبوتين، التاريخ المهم هو تاريخ 
9 مايو، تاريخ االحتفاء باالنتصار على 
هتلر. وأغلب الظن أنه سينتظر 9 مايو 
من أجل ادعاء انتصار في الحرب التي 
أنها  اآلن  يتبين  والتي  بنفسه،  أطلقها 

نجاح أصغر بكثير مما كان يأمله. 
ال��م��ه��م أال  ال��وض��ع، م��ن  إزاء ه���ذا 
النقاش  على  كثيراً  الغربيون  يشدد 
ترغب  كانت  كما  الديمقراطية،  بشأن 
أجل  من  المتحدة  ال��والي��ات  ذل��ك  في 
الحشد والتعبئة من أجل الضغط على 
العالم غير  األم��ر،  واق��ع  روسيا. ففي 

الغربي ال يتبع الغربيين في العقوبات 
المفروضة على روسيا. وبالنسبة لكثير 
من البلدان غير الغربية، تمّثل العقوبات 
شططاً وسوء استخدام لوضع الهيمنة 
من قبل العالم الغربي، وتشير إلى رد 
فرض  يريد  حينما  األخير  ه��ذا  فعل 
بلدانا  أن  حقيقة  أن  شك  وال  كلمته. 
 - الغربي  للعالم  وحليفة   - متنوعة 
أو جنوب  اإلم��ارات  أو  السعودية  مثل 
تتبع  ال  الهند،  أو  إسرائيل  أو  أفريقيا 
ينبغي أن  العقوبات  الغرب في تطبيق 
أنه  واألكيد  للتفكير.  الغربيين  تدفع 
الدفع  الحكمة والحصافة  سيكون من 
واالح��ت��ج��اج ب��ع��دم اح���ت���رام ال��ق��ان��ون 
اللذين  والحرب،  وباالعتداء  الدولي، 
بالنسبة  عمل  كطريقة  ممنوعين،  باتا 
لروسيا، أكثر من إنشاء معيار أو قاعدة 
للتمييز بين الديمقراطية والديكتاتورية، 
قاعدة ال تحترمها البلدان الغربية دائماً 

أصاًل.

الغرب وحرب أوكرانيا

باسكال بونيفاس*

الواليات المتحدة ترفض 
سلطة المحكمة الجنائية 

الدولية. والحال أن سياسة 
الكيل بمكيالين السافرة هذه 
ُتفقد القضية التي يراد الدفاع 

عنها مصداقيتها.
*مدير معهد العالقات الدولية واالستراتيجية في باريس

* خبيرة في شركات األوراق المالية *رئيس المعهد العربي األميركي- واشنطن

*أكاديمي مغربي *كاتبة إماراتية





رمضان.. أهازيج املسحر ورائحة الهريس

فضيلة الموسوي:

عبدالوهاب العريض )المنامة(

من  الموسوي،  فضيلة  والشاعرة  للكاتبة 
البحرين، طقوس وذكريات مع شهر رمضان، 
ال���زاوي���ة،  ه���ذه  ف��ي  ه��ن��ا  م��ع��ه��ا  نستعيدها 
ونستعيد أيضاً أجواء رمضان ما بين الماضي 
والحاضر، وعن ذكرياتها ويومياتها في الشهر 
الفضيل تقول: كان لرمضان في عهد الطفولة 
بقدومه،  جداً  نفرح  كنا صغاراً  طعم خاص، 
وكان الصيام بالنسبة لنا أمراً معتاداً نحتمله، 
األواني  نتشارك في غسل  وأخواتي  أنا  وكنا 
استقدام  )قبل  واستعجال  بهمة  الفطور  بعد 
المسلسل  ع��ل��ى  نلحق  ك��ي  ال��ب��ي��وت(  خ���دم 

الرمضاني »الكويتي«.
وت��ض��ي��ف: ق��ب��ل ال��ف��ط��ور ن��ح��ن ال��ب��ن��ات 
الهريس  اإلعداد كضرب  الوالدة في  نساعد 
فن  وه��ذا  ل��ه،  المعد  الخشبي  بالمضراب 
الهريس  رائحة  معه  تستنشق  ورائ��ع  خ��اص 
وأنت صائم فتجيد ضرب الهريس بلحمه، كنا 
نشتاق لألكل الرمضاني، وننتظر ليلة النصف 
من رمضان بطقس، الناصفة، أو القرقاعون.

ذاكرة المسحر
ينهي  التلفزيون  ك��ان  الموسوي:  وتضيف 

الناس  فينام  الليل  منتصف  قبيل  برامجه 
ولخلو  المسّحر،  ص��وت  على  ليصحوا 
ال��ب��ي��وت ف��ي ذل��ك ال��زم��ن م��ن أص��وات 
صوت  على  نستيقظ  كنا  المكيفات 
ال��م��س��ح��ر، ال�����ذي ي���أت���ي ف���ي آخ��ر 
الشعبية  وبأهازيجه  بوداعية،  الشهر 

الخاصة.
وعن ذاكرة عقد الثمانينيات تقول: 
»أم  في  إسكان  شقة  في  أسكن  كنت 

حديثة،  المدينة  كانت  حيث  الحصم« 
في  البيوت  على  ي��دور  المسحر  فكان 

في  مهل  على  تسير  -أب«،  »ب��ك  س��ي��ارة 
اختفى  فشيئاً  شيئاً  ثم  الواسعة،  شوارعها 
المسحر في المدن الحديثة، ولكنه بقي في 

القرى والضواحي.
يفتقد  اآلن  رم��ض��ان  ال��م��وس��وي:  وتضيف 
بعض تلك األجواء.. لماذا؟ ألن المسلسالت 
تعمل طوال السنة بنفس الكثافة تقريباً، وألن 
طول  المطاعم  في  متوافر  الرمضاني  األكل 
هذه  من  رمضان..  في  الجديد  فما  السنة، 
النواحي، ال جديد تقريباً! ولكن ما بقي هو 

مائدة  على  أفرادها  ولقاء  العائالت  حميمة 
رمضان وهي من أجمل اللقاءات االجتماعية، 

عند كل الناس.
فترة  في  تقول:  التسعينيات،  عقد  وع��ن 
ليالي  أخ��ذت  األلفية  بداية  أو  التسعينيات 
وهو  مختلفاً،  منحى  البحرين  في  رمضان 
إقامة الخيام الرمضانية في الفنادق، وبعدها 
معرضها  تقيم  »األي���ام«  جريدة  كانت  بفترة 
ينافس  بذلك  فكأنه  رم��ض��ان،  في  السنوي 
هذا  وكان  الرمضانية..  الخيام  على  اإلقبال 

المعرض أجمل برنامج لدي.

شهر الكتابة
أم���ا ع��ن اإلب�����داع ف��ي رم���ض���ان، فتقول 
فإنه  ُملح  بنص  كنت مسكوناً  إذا  الموسوي: 
الصوم،  مزاج  على  وسيتغلب  سيُكتب،  حتماً 
موضحة: رمضان بشكل عام هو شهر العبادة 
مشلول  فالنهار  اإلب��داع��ي،  اإلن��ت��اج  وليس 
التلفزيونية،  بالمسلسالت  مزدحم  والليل 
وكذلك  الليل،  ف��ي  ال��ش��وارع  بعض  وزح��م��ة 
الحياة االجتماعية، ومجالس كثيرة، مفتوحة 
في كل مكان إلى درجة أننا نقرأ في مواقع 
المجالس،  أس��م��اء  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
لكل  األسبوع  أيام  في  المخصصة  والليالي 

مجلس. 
وتحب  تتذكر  أنها  الموسوي  وتضيف 
بعض  عليها  ع��ودت��ن��ا  خ��اص��ة  أغ��ان��ي 
أغنية:  مثل  رمضان،  في  الفضائيات 
أه��اًل  أه��اًل  ه��الل،  ي��ا  مرحباً  مرحباً 
تعبر  الموسيقى  فهذه  ال��ح��ال؟  كيف 
عن رمضان، خصوصاً عندما تسمعها 
وقت اإلفطار، مشيرة إلى أن رمضان 
في  الماضيتين  السنتين  خ��الل  ج��اء 
على  وترتب  »ك��ورون��ا«،  جائحة  ظ��روف 
ذلك حرماننا من عادات وتقاليد وأهازيج 
شعبية ألفناها منذ زمن، حتى عاد رمضان 
هذا العام بجماله وألقه مع تخفيف اإلجراءات 

وتراجع عدد اإلصابات بالفيروس.

ننتظر ليلة النصف من 
رمضان بطقس »الناصفة« 

أو »القرقاعون«

المسحر اختفى في المدن 
الحديثة لكنه ال يزال باقيًا 

في القرى والضواحي

إيهاب المالح )القاهرة(

 )1968  -  1885( الزيات  حسن  أحمد 
ص��اح��ب ال��ب��ي��ان ال��م��ع��ج��ب واألس���ل���وب 
المشرق، واألهم صاحب »الرسالة« أشهر 
مجلة ثقافية عرفها أدبنا العربي الحديث 
في القرن العشرين، لم يترك الزيات كتباً 
كثيرة، شأن أقرانه من رواد وأع��الم تلك 

واألدب،  وللتاريخ  لنا،  ترك  لكنه  الفترة 
ألع��داد  المدهشة  افتتاحياته 

ظلَّت  التي  »الرسالة«  مجلة 
ت��ص��در ط���وال م��ا يقرب 
وقد  سنة،  عشرين  م��ن 
ج���م���ع ال�����زي�����ات ه���ذه 
االفتتاحيات والمقاالت 
هذه  ط��وال  كتبها  التي 
الفترة )1933 - 1953( 

في عدة مجلدات بعنوان 
»م���ن وح���ي ال��رس��ال��ة« من 

العربي  البيان  سجله  ما  أروع 
في نثرنا الحديث.

شهر رمضان عند الزيات يُزار وال 
لزيارته  يذهب  ال��ذي  هو  فالزيات  ي��زور، 
في أماكنه األصيلة ومجاليه الزاهية، ومن 
لم يزر رمضان في تلك األماكن، فإنه لم 
في  ال��زي��ات  ويكتب  ص��ام��ه،  وإن  يشهده 

واحدة من افتتاحيات )الرسالة(:
»ألفت منذ سنين أن أزور شهر رمضان 
في ربوعه األصيلة ومغانيه الباقية، ومن لم 
يشهد رمضان في حي الحسين، أو في حي 
الحسينية، أو أمثالهما من األحياء القديمة 
وجاللته  المهيبة  قداسته  في  يشهده  لم 

الباهرة..
كنت في إحدى لياليه الزهر أخرج متى 
الصيام  ف��ت��رة  م��ن  المشاعر  استيقظت 
وسكرة الطعام، فأعبر القرون العشرة التي 
تفصل قاهرة الملك فؤاد وقاهرة الخليفة 
نشر  ق��د  العظيم  رم��ض��ان  فأجد  المعز، 
بنوده وأعلن وجوده في كل شارع وكل منزل، 
البيوت، وبشر يتهلل  فهو خير يتدفق في 
المجالس،  في  ينطلق  وأنس  الوجوه،  في 
يتألق  ون��ور  المساجد،  في  يتضوع  وذك��ر 
األن��دي��ة،  ف��ي  يتنقل  ال��م��آذن، وسمر  ف��ي 
ونفحات من الفردوس ترطب القلوب وتلين 
األكباد وترف على ما ذوى من العواطف، 

فالحوانيت سامرة وإن لم تبع، والمصانع 
عاطرة  واألب��ه��اء  تنتج،  ل��م  وإن  س��اه��رة 
بحديث األحبة حتى نصف الليل، واألفنية 

عامرة بذكر اهلل حتى أول السحر«.
يمهد الزيات بهذا المشهد البديع الجتماع 
األحياء  في  الناس،  من  األعظم  السواد 
التي  األحياء  وهي  شابهها،  وما  الشعبية 
البسطاء  المصريين  طبائع  فيها  تتجسد 
المحببة  وعاداتهم  العفوية  بسلوكياتهم 
مّر  على  المرعية  وتقاليدهم 
السنين، حيث يتجمع الناس 
يتحدثون  المقاهي  على 
ويتجاذبون  ويتسامرون 
أط������راف األح����ادي����ث، 
»سمير«  يظهر  أن  إلى 
ال���س���ه���رة، و»أن����ي����س« 
الربابة  شاعر  الجلسة، 
الحال  ليتبدل  الحكواتي 

تماماً..
تحديداً  اللحظة  ه��ذه  م��ن 
لتلك  وي��وث��ق  ال���زي���ات  سيسجل 
لظاهرة التي اندثرت تماماً اآلن، ولم 
يعد لها وجود إال في أرشيفات المأثورات 
وهي  األدب،  تاريخ  وصفحات  الشعبي، 
الشعبي«  »ال��راوي  أو  »القصاص«  ظاهرة 
وعقول  ق��ل��وب  على  يستحوذ  ك��ان  ال���ذي 
شعبي  قصص  م��ن  ي��روي��ه  بما  مستمعيه 
وسير األبطال الشعبيين: أبو زيد الهاللي، 
وعنترة العبسي، والظاهر بيبرس، وحمزة 

البهلوان، وعلي الزيبق..
ال��راوي،  لهذا  المستمعين  جمهور  أم��ا 
فهم »يستمعون في خشوع العابد وسكون 
العاشق ولهفة الطفل إلى القصاص، الذي 
»يتربُع في صدر المكان منصًة عاليًة من 
الخشب العتيق، وهو في سمته وهندامه، 
ول��ه��ج��ة ك��الم��ه وط��ري��ق��ة س��الم��ة ن��م��وذج 
العامي األديب ومثال الحضري المثقف... 
ظرف  فاكتسب  األشعار  من  كثيراً  حفظ 
األدب، وروى صدراً من األمثال، فاكتسى 
األخبار  من  طائفة  ووع��ى  الحكمة،  وق��ار 
فاتسم برقة المنادمة، وهو إلى ذلك بارع 
المفاكهة،  ع��ذب  الفطنة،  دقيق  ال��ن��ادرة، 
الجمهور  إلى هذا  يؤدي  الجواب،  حاضر 
الغرير دعوة الواعظ وأمانة المعلم ورسالة 

األديب«.

الزيات 
ربابــة الحكــواتي

يف ليالي رمـــضان

الراوي
في لهجة كالمه 

يجمع بين العامي 
األديب والحضري 

المثقف 
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بدور القاسمي خالل لقائها بأعضاء »رابطة الناشرين وبائعي الكتب الجورجيين« )من المصدر(

بدور القاسمي تبعث رسالة محبة وسالم 

للناشرين يف القوقاز والبحر األسود

تبليسي )االتحاد(

المشاركة  ال��وف��ود  أع��ض��اء  أم���ام  كلمتها  ف��ي 
بالمؤتمر اإلقليمي للنشر في دول القوقاز وحوض 
تبليسي،  الجورجية  العاصمة  في  األس��ود  البحر 
االتحاد  رئيسة  القاسمي،  ب��دور  الشيخة  ح��ددت 
تواجه  التي  التحديات  أب��رز  للناشرين،  ال��دول��ي 
الناشرين وتؤخر تعافيهم من تداعيات »الجائحة«، 
وحقوق  التوريد،  سلسلة  على  تتركه  ال��ذي  واألث��ر 

التأليف والنشر.
وسلطت القاسمي الضوء على قضايا محورية في 
المتواصلة حول مستقبل  نقاشات وجهود االتحاد 
والشمول،  والتنوع  االستدامة  مثل  النشر،  صناعة 
مشيرًة إلى دور الناشرين في تعزيز مبادئ الحوار 
وترسيخ  تحقيق  تسهيل  في  تسهم  التي  والتفاهم 
السالم خالل النزاعات. وأكدت أهمية هذا الدور 
بمنطقة  الحالي  الجيوسياسي  ال��وض��ع  ظ��ل  ف��ي 

البحر األسود وأوكرانيا.
من  وغيره  المؤتمر  ه��ذا  أهمية  على  وش��ددت 
اإلبداعي  للتعاون  نموذجاً  تشكل  التي  المؤتمرات 

في المنطقة، حيث يسهم الكتاب والكلمة في بناء 
ونبذ  االنقسامات  وإنهاء  والتفاهم،  الحوار  جسور 
لتعزيز  ك���أدوات  أهميتها  تناولت  كما  التعصب، 
المنظومة االقتصادية لقطاع النشر، داعيًة الجهات 
لمواجهة  فيها  والعاملين  النشر  بصناعة  المعنية 
تعزيز  العقبات من خالل  والتغلب على  التحديات 

الشراكات والعمل الجماعي.
الوقت  في  إلى جورجيا  القاسمي  زيارة  وجاءت 
الذي تختتم فيه تبليسي احتفاالتها بلقب العاصمة 
منظمة  تمنحه  الذي   2021 لعام  للكتاب  العالمية 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونيسكو«، 
حيث أشادت بالمدينة وبرنامجها الحيوي الزاخر 

مؤكدًة  واإلبداعية،  واألدب��ي��ة  الثقافية  باألنشطة 
إيمانها الراسخ بأن هذا اللقب سيشكل إرثاً ثقافياً، 
كما حدث  تماماً  مستداماً،  إيجابياً  أثراً  وسيترك 
بعد احتفاالت الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 

.2019
الدولي  االتحاد  رئيسة  التقت  ال��زي��ارة،  وخ��الل 
للناشرين بأعضاء »رابطة الناشرين وبائعي الكتب 
الجورجيين«، مؤكدًة أهمية تنمية مهارات الناشرين 
والمتغيرات  ال��ت��ح��والت  ف��ي ظ��ل  ق��درات��ه��م  وب��ن��اء 
ودعت  النشر،  صناعة  تشهدها  التي  المتسارعة 
الناشرين لالستفادة من الفرص والمواد التعليمية 
»أكاديمية  تقدمها  التي  العالمي  المستوى  ذات 

االتحاد الدولي للناشرين« التي انطلقت مؤخراً.
الترجمة  وأطلقت الشيخة بدور، خالل زيارتها، 
»العاصمة  لألطفال  المخصص  لكتابها  الجورجية 
باللغة  ق��رائ��ي��ة  جلسة  خ��الل  للكتاب«  العالمية 
نائبة  جوبافا،  فانتسا  قرأت  حين  في  اإلنجليزية، 
رئيس رابطة الناشرين وبائعي الكتب الجورجيين، 
القصة باللغة الجورجية، أمام مجموعة من األطفال 

المشاركين في الجلسة القرائية.

أطلقت الترجمة
الجورجية لكتابها »العاصمة 

العالمية للكتاب«

»أبوظبي للثقافة والفنون« تعلن عن 
الموعد النهائي للمشاركة في جوائزها

أبوظبي )االتحاد(

أبوظبي  م��ج��م��وع��ة  أع��ل��ن��ت 
للثقافة والفنون، عن آخر موعد 
اإلم��ارات��ي��ي��ن  المبدعين  أم���ام 
4 جوائز في مجال  ل�  للترشح 
 90 بقيمة  واإلب���داع  التصميم 

ألف درهم.
وأش�������ارت ه����دى إب��راه��ي��م 
مجموعة  م��ؤس��س  الخميس، 
أب��وظ��ب��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون، 
ال���م���ؤس���س وال���م���دي���ر ال��ف��ن��ي 
ل��م��ه��رج��ان أب��وظ��ب��ي، إل���ى أّن 
التزامها  ت��واص��ل  المجموعة 
ب��ت��ن��م��ي��ة ال���م���ه���ارات وص��ق��ل 
ال���م���واه���ب واالس���ت���ث���م���ار في 
بالمبدعين  واالحتفاء  الشباب 
مجاالت  جميع  في  اإلماراتيين 
اإلب�����داع، وق��ال��ت: »م���ن خ��الل 

جوائز المجموعة، نعمل مع شركائنا على تعزيز المسؤولية المجتمعية 
واإلسهام في استدامة النهضة الثقافية وتمكين الصناعات اإلبداعية«.
وتابعت: »إثراًء للرؤية الثقافية ألبوظبي، وترسيخاً لمكانتها عاصمة 
تقديم  نواصل  للمبدعين،  عالمية  وحاضنة  والفنون،  للثقافة  إقليمية 
وصوالً  للثقافة،  الوطنية  المنظومة  تعزيز  سبيل  في  الجهود  أقصى 
للشباب  المهني  التخصص  في  االحترافي  التدريب  فرص  توفير  إلى 
اإلماراتي من قادة المستقبل«. وأشارت المجموعة إلى أن آخر موعد 
من  بدعم  »ليكول«  مع  بالشراكة  وهي  التصميم«،  »منحة  في  للتقديم 
بصناعة  المعرفة  زيادة  إلى  تهدف  والتي  آربلز«،  أند  كليف  »فان  دار 
المجوهرات في اإلمارات، وتحفيز إتقان الحرف اليدوية واالنفتاح على 
العالم، سيكون 18 مايو المقبل، فيما سيتم اإلعالن عن الفائز بجائزة 

قيمتها 50 ألف درهم إماراتي في 30 مايو المقبل. 
كما أعلنت، أن آخر موعد للتقدم لجائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون -»جلف كابيتال«، التي تأسست عام 1996 بالشراكة مع 
شركة »جلف كابيتال« تقديراً لإلبداع المتميز لممارسي الفنون المرئية 
يعلن عن  أن  على  المقبل،  مايو   18 في  الشباب، سيكون  والمسرحية 

الفائز بالجائزة يوم 20 يونيو المقبل.
الفنون  جائزة  في  للتقديم  موعد  آخ��ر  أن  المجموعة،  وأوضحت 
كابيتال«،  »جلف   - والفنون  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  من  التشكيلية 
والتي تستهدف الشباب من 18 إلى 35 عاماً، إلنتاج عمل فني أصلي 
مستوحى من معرض مهرجان أبوظبي، عبارة عن فيديو سواًء فيلم أو 
رسوم متحركة، والتصوير، والفنون التشكيلية من رسم ونحت وتركيب 
وغيرها، سيكون في 31 مايو المقبل على أن يُعلن عن الفائز مع اجتماع 

اللجنة في 15 سبتمبر المقبل.
التنفيذي  والرئيس  المؤسس  الشريك  الصلح،  كريم  قال  من جهته، 
لشركة »جلف كابيتال«: »نأمل أن تلهم هذه الجوائز المتميزة المواهب 
اإلماراتية الشابة للمساهمة في المشهد الفني والثقافي في اإلمارات«.
وتابع أن شراكة »جلف كابيتال« الطويلة مع مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون تركز على تشجيع وتمكين الشباب في الدولة وإطالق العنان 
لمواهبهم ورواية قصصهم والتفاعل مع المشهد الفني والثقافي األوسع 
أعلنت  اإلم���ارات،  في  للطاقات  توتال  مع  وبالشراكة  المنطقة«.  في 
المجموعة أن آخر موعد للتقديم في جائزتها للتصميم بالشراكة مع 
أن  على  المقبل  مايو   25 سيكون  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة 
يعلن اسم الفائز بالجائزة في يونيو المقبل خالل حفل توزيع الجوائز 

بمهرجان أبوظبي، مع عرض العمل الفائز في المهرجان.

اإلسهام في استدامة 
النهضة الثقافية 

وتمكين الصناعات 
اإلبداعية

هدى الخميس
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من  أح��داً  يمنع  أن  له  يحق  »عكرمة«  العرب  أخو  كان  إذا  أدري  ال  الفكرة:  كانت  البدء  قبل   •
المسلمين الصالة في المسجد األقصى، وفق »فتوته« إن صحت فتواه، بعدم وجوب صالة أهل 
اإلم��ارات في المسجد األقصى، وكان األجدر أن يصدر فتوى عامة بعدم لعب كرة القدم داخل 
المسجد، ولو كانوا من فلسطينيي الداخل، وال يدخله كل من صافح إسرائيلياً سواء من السلطة 
أو من األتراك أو من العرب أو العجم، ال يستثنى منهم أحد، ولو كانوا من الدّفيعة الذين يمارون 
بالمال أو الهّتيفة من أجل المتاجرة بالقضية أو أصحاب الغطاء والمظالت السياسية التي تحمي 

الفساد واالرتهان للعباد في موطن القضية، »عكرمة صبري«، رحم اهلل الختيار! 

• خبروا الزمان فقالوا: »عندما يتفق اللص مع خادم المنزل، يمكن إخراج الثور من المدخنة«. 

- »إذا رأيت فأراً يسخر من ِهّر، ففتش عن ُجحر قريب«.  

األرض لوال الرياض واح����دة                  والناس لوال الفعال أمثال  

• شوارد المعرفة: 

 North Atlantic Treaty« حلف الناتو«، هو اختصار لألحرف األولى لمنظمة حلف شمال األطلسي« - 
Organization«، تشكل عام1952 م، مقره »باريس«، سبب إنشائه: الخوف من تنامي قوة ألمانيا 

الدول  فاجتمعت  العالمي،  للسالم  وتهديدهما  الثانية،  العالمية  الحرب  في  المنهزمتين  واليابان 
السوفييتي،  االتحاد  وضموا  الحلف،  اتفاقية  ووقعوا  1949م،  عام  المتحدة  والواليات  األوروبية، 
الغربية  ألمانيا  انضمام  بعد  بالخطر،  الشرقي  المعسكر  لكن شعور  أوروبا،  الشرقية من  والكتلة 
لحلف الناتو، جعلهم يتحدون، ويشكلون حلفاً مضاداً، هو »حلف وارسو« عام 1955، عرف بمعاهدة 

الصداقة والتعاون والمعونة المشتركة، وضم 7 جمهوريات من الكتلة الشرقية.

شخصيات قلقة ومقلقة:  •

»تشي غيفارا«، هو »ارنستو غيفارا دي ال سيرنا«، ولد عام 1928م، في حي »روساريو« بمدينة »بوينس 
في  كبيرة،  مثقفة  واألم  معماري،  مهندس  األب  برجوازية،  عائلة  من  ينحدر  األرجنتينية،  آيرس« 
المضطهدة، تخرج  وتعرف على شعوبها  الالتينية،  أميركا  بلدان  العشرينيات من عمره ساح في 
من كلية الطب، عام 1955م، تزوج من المناضلة اليسارية »هيلدا« وأنجب منها بنتاً، انخرط مع 
رجال العصابات مناضاًل لمدة خمس سنوات في جبال »سييرا مايسترا«، دخل مع جماعته عام 
1959م، كوبا منتصرين، وأطاحوا بالديكتاتور »باتيستا«، بعدها لقب ب� »تشي« الذي يعني: »رفيق 
أربعة أوالد، أصبح قائداً، ورئيس  »إليدا مارش«، وأنجب منها  الثانية  السالح«، تزوج من زوجته 
البنك المركزي، ووزيراً للصناعة في كوبا، عام 1965م، تخلى عن كل مناصبه، وذهب إلى الكونغو 
الحلم نفسه، في  لتحقيق  بوليفيا  إلى  واتجه  الثوري،  بعد فشل مشروعه  أفريفيا  ثائراً، عاد من 
في  يومين  بقي  »ال هيجيراس«،  قرية  إلى  ونقل  البوليفية،  القوات  قبل  من  أسر  1967م،  أكتوبر 
عديدة،  أط��راف  فيها  اشتركت  غامضة،  وبطريقة  األدغ��ال،  في  بشعة  بطريقة  أعدم  ثم  األس��ر، 
فراشات،  فوتوغرافي، وصائد  فهو شاعر، ومصور  كثيرة،  مواهبه  األميركية،  االستخبارات  منها 
كان يعاني من الربو منذ صغره، لكنه لم يمت به، قبره غير معروف، أصبح أسطورة للثائر الحر 

في العالم. 

محفوظات الصدور:   •
ال�����دب�����ور وي�����واف�����ي�����ك  يوم الدهر ييذي بك    
يقطع حتى نصيبك    وي�������ن ت���س���ي���ر م���ع���ث���ور
دور األخ��������ل��������ة  م��������ن   وان ردت حد يثيبك    
ق���ص���ور ع����ل����ي����ك  وال  قالوا ناصر نسيبك    

***
بو  وت��َع��اف نفسي ش��ي مكشوفمن  ال��َم��َغ��َط��اّي       ف��ي  تَ��ْغ��زْر  العين 
خ�������دود ك��نها الَع�����اّي          راع��ي ال��ك��واش��ي    ل��ي ل��ه تنوف
َص��ّوب َحَشايه ب���أم َمّزالّي      أم����س ال��ض��ح��ى ورب����وع����ه وق���وف
ياليوادي بطره  من  ه��وب  ي���وم أن���وح أو َمّرج الناسي    
س��اط��ٍي ف��ي ل��ّب��ة   أف��وادي ض���اربن�ي ح������ب رّساسي  
ش�����ادني غ�����ّض مّياسي   غ��رن��ج��ّي ع���ود ف��ّرص��ادي
اي��س��ادي ف��ي ف���وادي حبه  صابني الوسواس خّناسي  
أرب��ع��ي��ن أو س��ب��ع ه���ّدادي شوب تين أو حّر جرناسي  
هو شفاي أو طلبة امرادي لي كتب لي حرف نّكاسي  

• جماليات رمستنا: بعض من أمثالنا العامية: »تقول تسعطه سمن«، »النار ما ترث إال الرماد«، 
»يزاك على القيض«، »البسر يتعلق، والخشاش يطيح«، »يزهب القماط قبل 
الولد«، »دامها خضرا، ما تهيف«، »فالن يأكلون عشاه«، »طاّلب ويتشرط«، 
»يوم  عشاء«،  بليا  بات  عزيمة،  بليا  يا  »من  زل��وف«،  تسوي  القرعاء  »تتمنى 
أعيزت، ردت تأكل حظرها«، »رابط رأسه بدون ويع«، »عّوانه، وحتاتها بعيد«، 
الهوا  دار  وين  ترنا،  قوم  من  »فالن  اليرح«،  على  يبول  »ما  شّريبه«،  »حلّيبه 

درنا«، »خلّفت ثور، وما يزر«، »مال عمك، ما يهمك«، »دهان عمات«.

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

قمر وقباب 

قمر يطل من خلف قباب مسجد الشيخ زايد الكبير 
في أبوظبي يلقي بنوره على تفاصيل المكان، حيث 

أشجار النخيل وجمال العمارة، ويزيد من جمال المكان 
جمااًل.

 )تصوير: عادل النعيمي(

في مدينة غريان شمال غرب ليبيا، تنتشر 
تجويفات ُحفرت قبل 2300 سنة داخل 

سفح الجبل، ُيطلق عليها بيوت الحفر أو 
»الداموس«، وهي تحف معمارية تاريخية 

مهجورة يأمل السكان في أن تساهم السياحة 
في إحيائها، وقد ُيخيل للزائر أن المكان 

أشبه بقصر ملكي، وليس بناء حفره بضعة 
أشخاص وصنعوا له أبوابًا من جذوع النخيل 

وأغصان الزيتون، وتتميز »الداموس« 
بالبرودة صيفًا والدفء شتاًء بسبب عزل 
الصخور لدرجات الحرارة، ويقول العربي 
بالحاج صاحب أحد الدياميس: إن تحول 

الداموس إلى »معلم سياحي« بعد الترميم، 
ومقابل دوالر واحد يمكن لليبي ودوالرين 
لألجنبي التجول في بيت الحفر، ويمكن 

نظير 20 دوالرًا قضاء يوم كامل واستخدام 
إحدى الغرف وتناول الغداء.

غريان )ليبيا( )أ ف ب(

»الداموس« 
تحفة معمارية ليبية

توفيت عن عمر يناهز 77 عامًا الممثلة البلجيكية-اإليطالية كاترين سباك، 
إحدى نجمات الكوميديا اإليطالية، على ما أفادت االثنين محطة »راي« 

التلفزيونية، التي كانت الراحلة من وجوهها ذات الشعبية الواسعة، وأفادت 
وسائل إعالم إيطالية بأن سباك التي تعرضت عام 2020 لنزيف في المخ، 

فارقت الحياة في أحد مستشفيات روما. واكتسبت سباك شهرتها ونجوميتها 
في إيطاليا حيث أصبحت ممثلة ومقدمة في السينما والتلفزيون، وشاركت 
في نحو 80 فيلمًا طوياًل، وقدمت برنامجًا حواريًا للنساء على محطة »راي 
3«، من أبرز من استضافتهم فيه النجمات كاترين دينوف ومونيكا بيلوتشي 

وإيزابيل أليندي وأورنيال موتي. روما )أ ف ب(

رحيل 
كاترين سباك

كان للجزء الجديد من سلسلة أفالم 
»فانتاستيك بيتس: ذي سيكرتس أوف 

دامبلدور« فعل السحر في دور السينما 
األميركية الشمالية فور بدء عروضه، 

ليتصدر ترتيب شباك التذاكر بعد عطلة 
األسبوع، وبلغت إيرادات عروض األيام 

الثالثة األولى 43 مليون دوالر، وتراجع فيلم 
»سونيك ذي هيدجهوغ 2« الذي أنتجته 

شركة »باراماونت« إلى المركز الثاني، إذ 
سجلت إيرادته انخفاضاً كبيراً في األسبوع 

الثاني لعرضه وبلغت 30 مليون دوالر، 
وبإيرادات بلغت 6.5 ماليين دوالر، حل في 

المرتبة الثالثة فيلم »ذي لوست سيتي« الذي 
تمتزج فيه الحركة بالكوميديا.

لوس أنجلوس )أ ف ب(

»فانتاستيك بيتس«
يتصدر شـــــــــــباك التذاكـــــر

بدأت وزارة السياحة واآلثار المصرية أعمال ترميم معبد بن 
عزرا بمنطقة مجمع األديان بمصر القديمة، وقال الدكتور 

مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى لآلثار: »يعد 
هذا المعبد أقدم معبد يهودي في مصر والشرق األوسط«، 

وأطلق على المعبد اسم العالم الديني والفيلسوف اليهودي بن 
عزرا، وعثر بداخله على وثائق تاريخية عرفت باسم »جنيزة 

القاهرة«، والمعبد مخطط على نسق الكاتدرائيات، ويتكون 
من طابقين، األول للرجال والثاني للنساء، وفي الوسط منصة 

الوعظ حيث تقرأ التوراة، وفي الشرق يوجد على منصة عالية 
تابوت العهد، الذي يحتوي على لفائف التوراة، يحجبه باب 

منقوش وستار من الداخل.
القاهرة )د ب أ( 

الخيام 
الرمضانية

تعود األجواء الساحرة للخيام الرمضانية بعد انحسار الجائحة، 
لتعيش األسر أوقاتًا ممتعة مع فعاليات ترفيهية مثل 

الموسيقى والرقصات الشعبية. )ا ف ب(

مقابسات رمضان
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