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 دبي (االتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن 
ــيــس مــجــلــس الـــــوزراء  الـــدولـــة رئ
حاكم دبي، رعاه اهللا، أن اإلمارات 
حريصة على أن يكون لها إسهامها 
الصعيد  على  الــمــؤثــر  اإليــجــابــي 
العالمي، وضمن مختلف المجاالت، 

السيما االقتصادي منها. 
وقال سموه خالل زيارته أمس، إلى 
معرض سوق السفر العربي 2022: 
شركائنا  مــع  الــجــهــود  «نــضــافــر 
لتفعيل مسارات نمو جديدة لقطاع 
وإقليمياً  محلياً  والسفر  السياحة 
ودولياً انطالقاً من موقع اإلمارات 
العالم  شــرق  تربط  وصــل  كحلقة 
نظرة  للمستقبل  نظرتنا  بغربه.. 
ــة  ــرؤي تــفــاؤل أســاســهــا وضــــوح ال

والمرونة في مواكبة المتغيرات».
اجتماعاً  أمــس،  سموه،  ــرأس  وت
التنفيذي  بالمكتب  دبــي  لمجلس 

في أبراج اإلمــارات، وأصدر عدداً 
«لجنة  إنشاء  منها  الــقــرارات،  من 
الــتــنــمــيــة وشـــــؤون الــمــواطــنــيــن»، 
التطورات  على  لــإلشــراف  ولجنة 
في  المستقبلية  الــتــكــنــولــوجــيــة 
وإعــادة  الرقمي،  االقتصاد  مجال 
هيكلة بلدية دبي، ودائرة األراضي 
واألمـــــــــالك، وإقــــــــرار مــنــظــومــة 
الستدامة الشركات العائلية، وإعداد 
للمواطنين  السكنية  لألحياء  رؤيــة 
فــي دبـــي، وخــطــة لتطوير أريــاف 

وبراري اإلمارة.
«مجلس  أن  إلــى  وأشــار سموه 
دبــــي» هــدفــه قـــيـــادة الــمــشــاريــع 
أن  مــؤكــداً  ـــاإلمـــارة،  ب التحولية 
ـــــرارات الـــجـــديـــدة كــبــيــرة  ـــــق «ال
ومــهــمــة ومــســتــقــبــلــيــة وتــحــمــل 
وأضــاف: سر  لمواطنينا».  الخير 
الحفاظ على تنافسيتنا في قدرتنا 
وتلبية  المتغيرات  مواكبة  على 

الطموحات العالمية الجديدة. 
(طالع ص 02-03 و17-16)

زار معرض سوق السفر العربي.. وترأس اجتماع «مجلس دبي»

محمد بـن راشـد: متفائلون باملستقبل
دبي األولى عالميــــًا في حجوزات الفنـــــادق

77 %  إشغال «االتحـاد للطيران» خـالل الربع األول

إنشــــــاء «لجنة التنمية وشؤون المــــــواطنيـــن»
هيكلــة بلديــــــة دبي و«األراضـــــي واألمـــــــالك» 
منظومة جديدة الستدامة الشركات العائلية

فرص جديدة تحمل النمــــاء 
لشعبنـــــــــــــا وللعالـــــــم

سفارتنا 
في نيــــودلهي تحـــذر 
المواطنين من إعصار 

أتســـــــانـــــي

90% نسبــــــــة 
رضــــــا المواطــــــــــــــنين عــــــن 
استجابة «وزارة الخارجية»

أبوظبي (االتحاد)

أهابت سفارة اإلمارات في نيودلهي بمواطني 
الدولة توخي الحيطة والحذر مع اقتراب 
إعصار أتساني، من أوريسا وآندرا براديش 
وذلك  الغربية،  وبنغال  وجارخاند  وتلنغانا 

13 مايو الجاري،  اعتبارًا من اليوم إلى 
3 أيام. وأكدت  والمتوقع استمراره مدة 

السالمة  تعليمات  اتباع  السفارة على ضرورة 
والتواصل مع  الهندية  السلطات  الصادرة عن 
السفارة في حاالت الطوارئ، والتسجيل في 

«تواجدي». خدمة 

مهام فضائية
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19-18
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خضع هزاع المنصوري وسلطان النيادي رائدا 
الفضاء اإلماراتيان لتدريبات اإلسعافات 
األولية الكتساب مهارات طبية تجعلهما 

مهيأين للتعامل مع حاالت الطوارئ.
«آمنة الكتبي»

شروق عوض (دبي)

تباشير  معه  وتهل  «القيظ»  موسم  ويهل  أيــام 
أجود أنواع الرطب، على ثالث مراحل زمنية، 
مع  تبدأ  التي  النضج  مبكرة  باألصناف  تبدأ 
ومنها  يونيو،  أوائــل  وتستمر حتى  مايو  أواخــر 
األصناف  ثم  والخواطر»،  والصالني،  «النغال، 
وجش  «الــخــنــيــزي،  ومنها  الــنــضــج،  متوسطة 
والخشكار،  واألشــهــل،  نــغــال،  وجــش  فلجه، 
والخالص»، تليها األصناف التي يكتمل نضجها 
مــــن مــنــتــصــف أغــســطــس 
أكــتــوبــر ومنها  ـــل  وحــتــى أوائ
والفرض،  والبرحي،  «اللولو، 

والهاللي، والخصاب».
ويــعــكــف مـــزارعـــو الــنــخــيــل عــلــى االعــتــنــاء 
العام،  مدار  على  األشجار،  وتلقيح  بمزارعهم 
ثمارها وطرحها في األسواق،  لنضوج  انتظاراً 
مستعينين بخبراتهم الزراعية، وإرشادات وزارة 
التغير المناخي والبيئة، التي تعتبر النخيل ثروة 
وطنية ذات قيمة كبيرة، وأحد الموارد الغذائية 

واالقتصادية المهمة. (طالع ص 12)

«القيظ»
يهل بـ «تباشيــر النغال والصالني»

ص
مسار النخبةخا
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04

حددت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي 
مواعيد اختبار قبول الطلبة في مسار النخبة، 

لتكون 13 مايو الجاري للطلبة، و20 مايو 
للطالبات. وتشمل االختبارات 4 مواد هي: اللغة 
العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم، 

على أن تكون مدة االختبار ساعة واحدة. 
«دينا جوني»

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو 
أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي  إلمــارة  التنفيذي  المجلس 
العالمي  والمؤتمر  المعرض  فعاليات  من  التنفيذي، جانباً 
للمرافق، الذي ينعقد تحت رعاية سمّوه وتستضيفه شركة 
أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض «أدنيك». وأجرى سمّوه جولة في مختلف أجنحة 
المعرض، واطلع على أحدث االبتكارات المستخدمة 

في توليد ونقل وتوزيع الطاقة وإنتاج الطاقة النووية 
تحلية  ومشاريع  المائية  الموارد  وإدارة  النظيفة 

المياه، بما يسهم في رسم مستقبل تحول قطاع الطاقة 
الُمستدام في العالم. (طالع ص 20)

برعاية منصور بن زايد.. مؤتمر «أخصائيي عالج ومتعاطي المؤثرات العقلية» ينطلق غدًا في أبوظبي

خالد بن محمد بن زايد
يطلع علـى ابتكــــــارات 

الطاقـة وتحلية امليـــاه

مليون نازح يدفعون 
فاتــــــــــــورة الحــــــــــــرب

تفقد المعرض العالمي للمرافق

أوكــــــرانيــــــــــا..

13

اليــوم.. ختــــام مبـــادرة 
«مليون مبرمج عربي»

محمد بن راشد يتفقد معرض سوق السفر العربي يرافقـه حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد (وام)

مسؤولون لـ«         »:
«قرارات التوطين» دعم مباشر 

للمواطن وصاحب العمل

 سهيل المزروعي: 
«أوبك بلس» يدعــــم 
توازن أسواق النفــط 

نيويورك (وكاالت)

توجه األمم المتحدة اليوم نداًء لجمع 144 
مليون دوالر لتمويل عملية تفريغ مليون 
برميل من النفط الخام من ناقلة «صافر» 
المتهالكة والعالقة قبالة سواحل اليمن، 
ديفيد  وأعــرب  بيئية.  بكارثة  ينذر  فيما 
جريسلي، المنسق المقيم لألمم المتحدة 
ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمن، عن 
أمله في أن يسفر مؤتمر المانحين الذي 

ينعقد بدعم من هولندا في الهــاي عن 
جمع األموال بسرعة لتجنب حدوث كارثة 
والمنطقة.  األحمر  البحر  ساحل  على 
وقال إن «المبلغ الذي يتطلعون إلى جمعه 
بالتأثير المحتمل لتسرب  هزيل، قياساً 
إزالته 20 مليار  سيكون كارثياً ستتكلف 
دوالر». وقال جريسلي، إن العملية ينبغي 
أن تكتمل قبل حلول سبتمبر، حتى ال تزيد 
األحوال المضطربة في البحار من خطر 

تفكك السفينة. (طالع ص 24)

«األمم املتحـــــدة» تسابـــق 

الزمن لتفريغ نفط «صافـر»

الناقلة المتهالكة عالقة قبالة سواحل اليمن

نزح أكثر من 13 مليون شخص داخل أوكرانيا وخارجها، بعد خالد بن محمد بن زايد خالل الجولة (وام)
شهرين من بداية الهجوم الروسي، حسبما أعلنت المنظمة 

الدولية للهجرة أمس، والتي قدرت تعداد الذين ُأرغموا على 
الفرار من منازلهم بسبب الهجوم بـ 13.686 مليون شخص. 

 (أ ف ب) .. (طالع ص 26)
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ترّأس اجتماع مجلس دبي وأعلن تشكيل «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين»

 نبشــــــــــــــر شعبنـــــــــا بـــــأن قــــــــادمنــــــا أفضـــــــل بكثيــــر بــــإذن اللـــــــــــــه

محمد بن راشد: التطــوير الحكومـــي 

مستمر للبقاء يف صدارة التنافسيــة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
«ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس دبي بالمكتب 
التنفيذي في أبراج اإلمارات.. كان قرارنا األول 
فيه إنشاء «لجنة عليا للتنمية وشؤون المواطنين» 
اللجنة  محمد.. ستشرف  بن  برئاسة حمدان 
االجتماعية  الــخــدمــات  ملفات  تطوير  على 

والتنموية الخاصة بالمواطنين».
وشــؤون  للتنمية  العليا  «اللجنة  سموه  وقــال 
حياة  جــودة  رفــع  الرئيس  هدفها  المواطنين» 
وتوفير  عالمياً..  األفــضــل  لتكون  مواطنينا 
فرص لشبابنا.. والعمل على ترسيخ استقرارنا 
المدى  على  والسكاني  واألســـري  المجتمعي 

الطويل».
وأضاف سموه «هدف التنمية االقتصادية في 
بالدنا هو توفير الحياة الكريمة ألبناء شعبنا.. 
وهدف اللجنة تحقيق هذه الغاية بأسرع وأفضل 

الطرق».
كما قال سموه «وأقررنا اليوم خالل اجتماع 
إعــادة هيكلة شاملة  العمل على  دبــي  مجلس 
تخصصية  لمؤسسات  وتحويلها  دبــي  لبلدية 
الجديدة  الهيكلة  واحــــدة..  تنظيمية  وجــهــة 
 10 بقيمة  اقتصادية  فــرص  خلق  تستهدف 
الخدمات 20 %  مليارات درهــم ورفــع جــودة 

خالل الفترة القادمة».
أقدم  «بلدية دبي هي  السمو  وقــال صاحب 
دائرة في دبي.. خرجت لنا قيادات في العمل 
الحكومي.. وأدارت بنجاح خالل الفترة الماضية 
الشؤون البلدية في اإلمارة.. واليوم لدينا نموذج 
جديد لمدن المستقبل نحتاج لمواكبته.. وسر 
الحفاظ على تنافسيتنا هو قدرتنا على مواكبة 
المتغيرات وتلبية الطموحات العالمية الجديدة».
أضاف سموه «كما أقررنا اليوم خالل اجتماع 
األراضـــي  دائــــرة  هيكلة  إعــــادة  دبـــي  مجلس 

واألمالك بدبي.. والهدف ترسيخ ريادة قطاعنا 
العقاري عالمياً.. عبر تعزيز الشفافية.. وتطوير 
في  األجــنــبــي  االستثمار  وزيــــادة  الــحــوكــمــة.. 
ومتفائلين  الحيوي..  االقتصادي  القطاع  هذا 

بالتغييرات اإليجابية الجديدة».
وقال سموه «وأقررنا اليوم خالل االجتماع 
الشركات  استدامة  لضمان  جديدة  منظومة 
مركز  إنــشــاء  سيتم  ــــارة..  اإلم فــي  العائلية 
بناء  على  لمساعدتهم  العائلية  للشركات 
لـــــ100 عــام  اســتــمــراريــتــهــم  أنــظــمــة تضمن 
وحل  للتحكيم  آخــر  ــزاً  ــرك وم األقــــل..  على 
أنظمة   4 وتطوير  بهم..  الخاصة  المنازعات 
قانونية جديدة لضمان مرونة تشريعية تحقق 

استدامة تنموية طويلة لهذه الشركات».
 وقال سموه «كما أقررنا اليوم خالل االجتماع 
إنشاء لجنة برئاسة حمدان بن محمد لإلشراف 
المستقبلية  التكنولوجية  التطورات  كافة  على 
ـــارة…  فــي مــجــال االقــتــصــاد الرقمي فــي اإلم
وأول مشروع للجنة سيكون إعداد استراتيجية 
القادمين..  الشهرين  خالل  للميتافيرس  دبي 
االقتصاد الرقمي يحمل فرصاً ضخمة لمستقبل 

دبي.. ونحن نراهن عليه بقوة».
اجتماع  اليوم في  «واعتمدنا  وأضاف سموه 
السكنية  لألحياء  جــديــدة  رؤيــة  دبــي  مجلس 
األحياء  هــذه  لتوفر  ـــارة..  اإلم في  للمواطنين 
والضواحي فرصاً اقتصادية ألبنائها.. ولتكون 

جــودة  األعــلــى  والسكنية  االجتماعية  بيئتها 
عالمياً.. وكلفنا مفوض البنية التحتية بإعداد 
الخوانيج  أحياء  أربعة  ألول  خطة خالل شهر 
ورفعها  ــا  وحــّت الــمــزهــر  ومنطقة  ــرشــاء  ــب وال

لالعتماد».
وقال سموه «كما كلفنا مفوض البنية التحتية 
األخ مطر الطاير بوضع خطة متكاملة لتطوير 
أرياف وبراري دبي مثل الهباب واللسيلي والفقع 
تنموية  لمناطق  وتحويلها  وغيرها..  والمرموم 
واالرتــقــاء  ـــارزة..  ب وثقافية  ووجــهــات سياحية 
بمستوى خدماتها.. وإشراك أبنائها لالستفادة 

من الفرص االقتصادية التي ستوفرها».
وأضاف سموه «تم اليوم أيضاً توقيع اتفاقيات 
مفوض  مع  التحتية  البنية  مسار  ــدراء  م أداء 
البنية التحتية.. وهم بلدية دبي ودائرة األراضي 
وبرنامج اإلسكان… لديهم مهام كبيرة.. وتغييرات 
إيجابية سريعة.. ونعّول عليهم إلنجاز طموحاتنا 

خالل الفترة المقبلة».
قيادة  هــدفــه  ــي  دب «مجلس  ســمــوه  واختتم 
اليوم  وقراراتنا  باإلمارة..  التحولية  المشاريع 
الخير  وتحمل  ومستقبلية  ومهمة..  كبيرة.. 
على  تعالى  اهللا  بعد  واعتمادي  لمواطنينا.. 
حمدان ومكتوم في متابعة كافة هذه التحوالت 
الجديدة التي سترسم مستقبًال أفضل وأجمل 
ألجيالنا القادمة، بإذن اهللا». وتابع سموه: «دبي 
ستكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل 
واالستثمار.. والتطوير الحكومي المستمر هو 
الضمانة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف والبقاء 

في صدارة التنافسية».
التطوير  أن  االجتماع  خــالل  ســمــوه،  وأكــد 
مــســاران  ولـــه  مستمر..  دبـــي  فــي  الحكومي 
في  اقتصادية  بيئة  أفضل  توفير  مــتــوازيــان.. 
في  لمواطنينا  حياة  أفضل  وتوفير  العالم… 

بن  ومكتوم  محمد  بن  حمدان  وجناحاه  العالم… 
محمد».

كما أضاف سموه «هدف التنمية األساسي هو 
ضمان أفضل جودة حياة لمواطنينا في العالم.. 
وثقتي كبيرة في اللجنة التي يقودها حمدان بن 
بأن  شعبنا  ونبشر  الهدف.  هذا  لتحقيق  محمد 

قادمنا أفضل بكثير بإذن اهللا».

تشكيل اللجنة
«اللجنة  تشكيل  دبي  مجلس  اجتماع  تضمن 
برئاسة سمو  المواطنين»  للتنمية وشؤون  العليا 
مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 
وتشكيل  للمواطنين،  الدعم  سبل  كافة  لتوفير 
دبي إلعداد  ولي عهد  برئاسة سمو  عليا  لجنة 
على  واإلشــراف  للميتافيرس  دبي  استراتيجية 
في  المستقبلية  التكنولوجية  التطورات  كافة 
اإلمارة، واعتماد إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي 
المستقبلية  والتوجهات  المستهدفات  لتحقيق 
لدائرة  شاملة  هيكلة  إعــادة  واعتماد  لــإلمــارة، 

األراضي واألمالك.
كما شهد االجتماع اعتماد أجندة دبي الستدامة 
الشركات  هذه  تعزيز  بهدف  العائلية  الشركات 
لـ100 عام قادمة، وإطالق رؤية محمد بن راشد 
لألحياء السكنية المستقبلية للمواطنين لتشمل 
الخوانيج والبرشاء والمزهر وحّتا، كما تم توقيع 
للمسؤولين  األداء  اتفاقيات  من  األولى  الحزمة 
والمشاريع  الرئيسة  المستهدفات  تشمل  والتي 
االستراتيجية، إضافة إلى تكليف المفّوض العام 
لمسار البنية التحتية بتقديم خطة لتطوير أرياف 
وبراري دبي وتحويلها لمناطق تنموية مستدامة.

اللجنة  اعتماد  االجتماع  خــالل  تم  وتفصيًال، 
العليا للتنمية وشؤون المواطنين التي تهدف إلى 
توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم 

وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة 
تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما 
المستهدفات  تحقيق  وضمان  المواطنين  يخص 
التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم لهذا الملف على النحو األمثل.
الخدمات  ملف  بمتابعة  اللجنة  ستقوم  كما 
تقديم  وضمان  المعنية  الجهات  مع  االجتماعية 
خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، عالوة على 

إطالق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات.

 التطورات التكنولوجية 
الشيخ  السمو  وجه صاحب  االجتماع،  وخــالل 
محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة بإشراف 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
التكنولوجية  الــتــطــورات  كــافــة  على  لــإلشــراف 
المستقبلية في مجال االقتصاد الرقمي، والتأكد 
وكلف  التقنية،  التطورات  لكافة  دبي  مواكبة  من 
سموه اللجنة بتطوير استراتيجية دبي للميتافيرس 
مركزاً  دبــي  لترسيخ  القادمين  الشهرين  خــالل 

عالمياً لتكنولوجيا الميتافيرس الجديدة.
الشيخ محمد  السمو  وتأتي توجيهات صاحب 
بن راشــد آل مكتوم بهدف جعل دبي من أفضل 
وتطوير  واخــتــبــار  تبني  مــن حيث  الــعــالــم  مــدن 
واســتــشــراف  «الــمــيــتــافــيــرس»،  تقنيات  وتطبيق 
على  والتركيز  الـــواعـــدة،  االقــتــصــاديــة  الــفــرص 
تحديد الممارسات اإليجابية والمبتكرة، وتطوير 
البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحوالت الرقمية 

العالمية.
وتتضمن أهداف اللجنة تعزيز الجاهزية القانونية 
سيشهدها  التي  الجذرية  للتغيرات  والتشريعية 
العالم خالل السنوات القادمة بفضل هذه التقنيات 
ودعم قدرة اإلمــارة على استيعابها بشكل متسق 

لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات.

تطوير أرياف 
وبراري دبي 

الشركات 
العائليــــــــــــــة

رؤيــــــــــة 

اتفاقيـــــات أداء

 للقيادات العليا بدبي

وجه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم خالل اجتماع 
مجلس دبي بإطالق 

مشروع تنموي جديد 
لإلمارة يستهدف 

تطوير أرياف وبراري 
دبي وحتويلها ملناطق 

تنموية ووجهات ثقافية 
وسياحية وبيئية، 

وترسيخ هوية إعالمية 
متفردة لكٍل منها مبا 

يدعم أجندتها التنموية 
وفرصها الكامنة.

يشمل املشروع عددًا 
من املناطق، مثل الفقع 

واللسيلي والهباب واملرموم 
والعوير ومرغم وغيرها، 

وسيتم من خالله دعم 
ومتكني املشاريع التنموية 

يف أرياف دبي لالرتقاء 
مبستوى اخلدمات 

واملرافق فيها، وإشراك 
أهالي املناطق يف الفرص 

االقتصادية ودمجهم 
يف احلراك االقتصادي 

لتطوير مناطقهم.

 جرى خالل االجتماع 
اعتماد أجندة دبي 

الستدامة الشركات 
العائلية لـ100 عام، 

وتهدف األجندة إلى 
توفير كافة العوامل 

الالزمة لضمان استدامة 
الشركات العائلية لـ100 

عام قادمة، مبا يضمن 
مساهمتها االقتصادية 

الفاعلة يف مستقبل 
اإلمارة، وإصدار قانون 

موّحد الستدامة 
الشركات العائلية 

يلّبي كافة املتطلبات 
التشريعية.

وبحسب األجندة سيتم 
تأسيس «مركز دبي 
للشركات العائلية» 

كجهة مركزية حتت 
مظلة غرفة دبي، حيث 

يعنى املركز باستدامة 
الشركات العائلية يف دبي 

وتوفر كافة اخلدمات 
التي تضمن دميومتها، 

واعتماد 4 أنظمة قانونية 
جديدة وعملية حلوكمة 

الشركات العائلية، وهي 
(كالوقف الذري، العهدة، 

واملؤسسة العائلية، 
وشركات ذات املسؤولية 

احملدودة)، مبا يضمن 
استدامتها، وتعزيز 

قدرتها على التعامل 
مع مختلف املواقف 

والظروف االقتصادية، 
كما سيتم كجزء من 

األجندة تأسيس مركز 
خاص لتسوية املنازعات 

العائلية عبر التحكيم 
والوساطة.

شهد االجتماع إطالق 
رؤية محمد بن راشد 

لألحياء السكنية 
املستقبلية للمواطنني، 

بحيث تشمل املرحلة 
األولى أربع مناطق 

اخلوانيج والبرشاء واملزهر 
وحتا، واإلعالن عن 

التفاصيل واملخططات 
خالل شهر.

وتعتمد الرؤية على 
تطوير شراكات أكبر 

مع القطاع اخلاص 
لتوفير فرص جتارية 

واستثمارية ألبناء هذه 
األحياء بهدف خلق 

أفضل بيئة اجتماعية 
على مستوى العالم 

لسّكان هذه املناطق، 
حيث تهدف الرؤية إلى 

أن تكون أحياء دبي 
وضواحيها هي األفضل 

على مستوى العالم، وقد 
مت تكليف املفّوض العام 

ملسار البنية التحتية 
والتخطيط العمراني 
وجودة احلياة بالعمل 
على تقدمي الدراسات 

النهائية، واإلعالن عن 
التفاصيل خالل شهر.

ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  شهد   
مجلس  لرئيس  األول  النائب  التنفيذي  المجلس  رئيس  دبي  عهد 
نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  وسمو  دبــي، 
على  دبي،  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  المالية  وزير  دبي  حاكم 
هامش االجتماع توقيع الحزمة األولى من اتفاقيات األداء للقيادات 
والتخطيط  التحتية  البنية  مسار  في  وذلك  دبي،  إمارة  في  العليا 
الحضري وجودة الحياة، حيث وقع االتفاقيات معالي مطر الطاير، 
العمراني  والتخطيط  التحتية  البنية  لمسار  العام  المفوض  بصفته 
المدير  بصفته  بوشهاب،  عمر  سعادة  من  كل  مع  الحياة،  وجــودة 
الهاجري  وداوود  لإلسكان،  راشد  بن  محمد  لمؤسسة  التنفيذي 
مجرن،  بــن  سلطان  وســعــادة  ــي،  دب لبلدية  الــعــام  المدير  بصفته 

بصفته المدير العام لدائرة األراضي واألمالك.
وتشمل االتفاقيات المستهدفات الرئيسة للفترة الزمنية المحددة 
والمشاريع االستراتيجية التي يتم تكليف مديري الدوائر والهيئات 
والمؤسسات بها لتنفيذ المشاريع وتحقيق مؤشرات األداء والرؤية 
الجهود نحو  وتركيز ومضاعفة  توجيه،  المستقبلية لإلمارة؛ بهدف 

تحقيق رؤية اإلمارة لتكون أفضل مدينة في العالم.
المساءلة  لمبدأ  تعزيزاً  للقيادات  أداء  ميثاق  االتفاقيات  وتمثل 
ومعايير  مبادئ  ألرقــى  وترسيخاً  دبــي،  حكومة  في  والمسؤولية 
الشيخ  السمو  فلسفة صاحب  لترسيخ  أداء  وهي  المهني،  السلوك 
الحكومي، كحكومة محورها  العمل  آل مكتوم في  راشد  بن  محمد 
ومرونته  وشفافيته  الــخــاص  الــقــطــاع  بــكــفــاءة  وتعمل  ــســان،  اإلن

وتنافسيته.
تجاه  المسؤولية  حــول  للقيادات  تعهدات  االتفاقيات  وتضم 
في  أخالقي  بنموذج  وااللــتــزام  وشعبها،  وقياداتها  دبــي  حكومة 
والموارد،  العام  للمال  األمثل  واالستخدام  والشفافية،  النزاهة 
والعمل كفريق واحد، والتواصل مع الجمهور والنزول إلى الميدان، 
تمكين  على  والعمل  المستمر،  والتطور  واالستباقية  المرونة  وتبني 
على  والعمل  عمل،  بيئة  أفضل  وخلق  القادة  وصناعة  الموظفين 
العمل  وأنظمة  والسياسات  التشريعات  وتحديث  وتطوير  مراجعة 
جانب  إلى  دوري،  بشكل  األداء  تقارير  ورفع  المبادرات،  وتقديم 

وتنافسيتها. دبي  ريادة  باستدامة  االلتزام 

إطـــــــــالق رؤيــــــــــــة جديــــــــدة لألحيــــــــاء السكنيـــــــــــــة للمواطنيــــــن وتطــــويـــــــــــر أريـــــاف بــــراري دبـــــــــي 

إعالن إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها لمؤسسات تخصصية وجهــة تنظيميــــــة واحـــدة

الهيكلية الجديدة لبلدية دبي تستهدف خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم 

حمدان ومكتوم بن محمد يشهــــــــــــدان توقيـــــــــع اتفاقيـــــــــات أداء للقيـــــادات فــــي دبــــــــي 
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ضمان أفضل جودة حياة ملواطنينا يف العالم 

دبي (االتحاد) 

ترّأس صاحب السمو 

الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، أمس 

االجتماع الخامس 

لمجلس دبي، بحضور 

سمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، ولي عهد 

دبي رئيس المجلس 

التنفيذي النائب األول 

لرئيس مجلس دبي، 

وسمو الشيخ مكتوم 

بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم 

دبي وزير المالية النائب 

الثاني لرئيس مجلس 

دبي.

وأعلن صاحب السمو 

الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم خالل 

االجتماع عن حزمة من 

القرارات والمشاريع 

التحولية الداعمة 

لتوجه ورؤية دبي 

لمواصلة رحلتها 

التنموية ومضاعفة 

الجهود وتسريع 

اإلنجازات وإحداث 

قفزات تنموية تسهم 

في توفير أفضل حياة 

لمواطنيها وسكانها 

وزائريها.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خالل االجتماع، عن هيكلة جديدة 
وشاملة لبلدية دبي، تدعم أولويات إمارة دبي وتوجهاتها املستقبلية وخططها التنموية 

يف مختلف القطاعات، وتواكب يف الوقت ذاته مختلف املستجدات واملتغيرات العاملية.
وترمي الهيكلة اجلديدة إلى حتقيق عدٍد من املستهدفات تشمل حتويل بلدية دبي إلى 
مؤسسات تخصصية تدار بعقلية القطاع اخلاص، وتقدم خدمات بأعلى جودة، وتعزيز 

مواكبة املتغيرات العاملية اجلديدة يف مجاالت البيئة والتغير املناخي واالقتصاد الدائري 
وغيرها، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع اخلاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 

مليارات درهم خالل خمس سنوات، وخفض التكلفة التشغيلية بنسبة 10 %، ورفع جودة 
اخلدمات بنسبة 20 %. وجرى خالل االجتماع اعتماد إعادة الهيكلة الشاملة لدائرة 

األراضي واألمالك بهدف تعزيز ريادة دبي وتنافسيتها يف القطاع العقاري، ورفع الكفاءة 
التشغيلية بنسبة ال تقل عن 20 %. وتأتي هذه اخلطوة كجزء أساسي ضمن استراتيجية 

دبي الرامية إلى مواصلة دورها احملوري كواحدة من أهم وجهات التطوير العقاري عامليًا 
واالستمرار يف دعم القطاع الذي طاملا كان حاضرًا بقوة يف مسيرة التنمية احلضارية التي 

شهدتها اإلمارة والتي خلدت اسم دبي كواحدة من أجمل املدن العالم ملا حتظى بها من 
أيقونات معمارية وعمرانية متتلئ بها مناطق املدينة وأحياؤها.

بلدية دبي ودائرة األراضي 

 دبـــــــــــي ستكــــــــون  أفضــــــــــــــــــل
 مدينـــــــة فـي العـــالـم  للعيش 
والعمـــــــــــــــــل واالستثمـــــــــــــــــــــــار 

محمد بن راشد مترئسًا اجتماع المجلس بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد  وأحمد بن محمد (وام)

عبداهللا المري وسعيد الطاير  أحمد بن محمد ولطيفة بنت محمد ومطر الطاير وعبداهللا البسطيحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يشهدان توقيع االتفاقيات
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ترّأس اجتماع مجلس دبي وأعلن تشكيل «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين»

 نبشــــــــــــــر شعبنـــــــــا بـــــأن قــــــــادمنــــــا أفضـــــــل بكثيــــر بــــإذن اللـــــــــــــه

محمد بن راشد: التطــوير الحكومـــي 

مستمر للبقاء يف صدارة التنافسيــة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
«ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس دبي بالمكتب 
التنفيذي في أبراج اإلمارات.. كان قرارنا األول 
فيه إنشاء «لجنة عليا للتنمية وشؤون المواطنين» 
اللجنة  محمد.. ستشرف  بن  برئاسة حمدان 
االجتماعية  الــخــدمــات  ملفات  تطوير  على 

والتنموية الخاصة بالمواطنين».
وشــؤون  للتنمية  العليا  «اللجنة  سموه  وقــال 
حياة  جــودة  رفــع  الرئيس  هدفها  المواطنين» 
وتوفير  عالمياً..  األفــضــل  لتكون  مواطنينا 
فرص لشبابنا.. والعمل على ترسيخ استقرارنا 
المدى  على  والسكاني  واألســـري  المجتمعي 

الطويل».
وأضاف سموه «هدف التنمية االقتصادية في 
بالدنا هو توفير الحياة الكريمة ألبناء شعبنا.. 
وهدف اللجنة تحقيق هذه الغاية بأسرع وأفضل 

الطرق».
كما قال سموه «وأقررنا اليوم خالل اجتماع 
إعــادة هيكلة شاملة  العمل على  دبــي  مجلس 
تخصصية  لمؤسسات  وتحويلها  دبــي  لبلدية 
الجديدة  الهيكلة  واحــــدة..  تنظيمية  وجــهــة 
 10 بقيمة  اقتصادية  فــرص  خلق  تستهدف 
الخدمات 20 %  مليارات درهــم ورفــع جــودة 

خالل الفترة القادمة».
أقدم  «بلدية دبي هي  السمو  وقــال صاحب 
دائرة في دبي.. خرجت لنا قيادات في العمل 
الحكومي.. وأدارت بنجاح خالل الفترة الماضية 
الشؤون البلدية في اإلمارة.. واليوم لدينا نموذج 
جديد لمدن المستقبل نحتاج لمواكبته.. وسر 
الحفاظ على تنافسيتنا هو قدرتنا على مواكبة 
المتغيرات وتلبية الطموحات العالمية الجديدة».
أضاف سموه «كما أقررنا اليوم خالل اجتماع 
األراضـــي  دائــــرة  هيكلة  إعــــادة  دبـــي  مجلس 

واألمالك بدبي.. والهدف ترسيخ ريادة قطاعنا 
العقاري عالمياً.. عبر تعزيز الشفافية.. وتطوير 
في  األجــنــبــي  االستثمار  وزيــــادة  الــحــوكــمــة.. 
ومتفائلين  الحيوي..  االقتصادي  القطاع  هذا 

بالتغييرات اإليجابية الجديدة».
وقال سموه «وأقررنا اليوم خالل االجتماع 
الشركات  استدامة  لضمان  جديدة  منظومة 
مركز  إنــشــاء  سيتم  ــــارة..  اإلم فــي  العائلية 
بناء  على  لمساعدتهم  العائلية  للشركات 
لـــــ100 عــام  اســتــمــراريــتــهــم  أنــظــمــة تضمن 
وحل  للتحكيم  آخــر  ــزاً  ــرك وم األقــــل..  على 
أنظمة   4 وتطوير  بهم..  الخاصة  المنازعات 
قانونية جديدة لضمان مرونة تشريعية تحقق 

استدامة تنموية طويلة لهذه الشركات».
 وقال سموه «كما أقررنا اليوم خالل االجتماع 
إنشاء لجنة برئاسة حمدان بن محمد لإلشراف 
المستقبلية  التكنولوجية  التطورات  كافة  على 
ـــارة…  فــي مــجــال االقــتــصــاد الرقمي فــي اإلم
وأول مشروع للجنة سيكون إعداد استراتيجية 
القادمين..  الشهرين  خالل  للميتافيرس  دبي 
االقتصاد الرقمي يحمل فرصاً ضخمة لمستقبل 

دبي.. ونحن نراهن عليه بقوة».
اجتماع  اليوم في  «واعتمدنا  وأضاف سموه 
السكنية  لألحياء  جــديــدة  رؤيــة  دبــي  مجلس 
األحياء  هــذه  لتوفر  ـــارة..  اإلم في  للمواطنين 
والضواحي فرصاً اقتصادية ألبنائها.. ولتكون 

جــودة  األعــلــى  والسكنية  االجتماعية  بيئتها 
عالمياً.. وكلفنا مفوض البنية التحتية بإعداد 
الخوانيج  أحياء  أربعة  ألول  خطة خالل شهر 
ورفعها  ــا  وحــّت الــمــزهــر  ومنطقة  ــرشــاء  ــب وال

لالعتماد».
وقال سموه «كما كلفنا مفوض البنية التحتية 
األخ مطر الطاير بوضع خطة متكاملة لتطوير 
أرياف وبراري دبي مثل الهباب واللسيلي والفقع 
تنموية  لمناطق  وتحويلها  وغيرها..  والمرموم 
واالرتــقــاء  ـــارزة..  ب وثقافية  ووجــهــات سياحية 
بمستوى خدماتها.. وإشراك أبنائها لالستفادة 

من الفرص االقتصادية التي ستوفرها».
وأضاف سموه «تم اليوم أيضاً توقيع اتفاقيات 
مفوض  مع  التحتية  البنية  مسار  ــدراء  م أداء 
البنية التحتية.. وهم بلدية دبي ودائرة األراضي 
وبرنامج اإلسكان… لديهم مهام كبيرة.. وتغييرات 
إيجابية سريعة.. ونعّول عليهم إلنجاز طموحاتنا 

خالل الفترة المقبلة».
قيادة  هــدفــه  ــي  دب «مجلس  ســمــوه  واختتم 
اليوم  وقراراتنا  باإلمارة..  التحولية  المشاريع 
الخير  وتحمل  ومستقبلية  ومهمة..  كبيرة.. 
على  تعالى  اهللا  بعد  واعتمادي  لمواطنينا.. 
حمدان ومكتوم في متابعة كافة هذه التحوالت 
الجديدة التي سترسم مستقبًال أفضل وأجمل 
ألجيالنا القادمة، بإذن اهللا». وتابع سموه: «دبي 
ستكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل 
واالستثمار.. والتطوير الحكومي المستمر هو 
الضمانة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف والبقاء 

في صدارة التنافسية».
التطوير  أن  االجتماع  خــالل  ســمــوه،  وأكــد 
مــســاران  ولـــه  مستمر..  دبـــي  فــي  الحكومي 
في  اقتصادية  بيئة  أفضل  توفير  مــتــوازيــان.. 
في  لمواطنينا  حياة  أفضل  وتوفير  العالم… 

بن  ومكتوم  محمد  بن  حمدان  وجناحاه  العالم… 
محمد».

كما أضاف سموه «هدف التنمية األساسي هو 
ضمان أفضل جودة حياة لمواطنينا في العالم.. 
وثقتي كبيرة في اللجنة التي يقودها حمدان بن 
بأن  شعبنا  ونبشر  الهدف.  هذا  لتحقيق  محمد 

قادمنا أفضل بكثير بإذن اهللا».

تشكيل اللجنة
«اللجنة  تشكيل  دبي  مجلس  اجتماع  تضمن 
برئاسة سمو  المواطنين»  للتنمية وشؤون  العليا 
مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 
وتشكيل  للمواطنين،  الدعم  سبل  كافة  لتوفير 
دبي إلعداد  ولي عهد  برئاسة سمو  عليا  لجنة 
على  واإلشــراف  للميتافيرس  دبي  استراتيجية 
في  المستقبلية  التكنولوجية  التطورات  كافة 
اإلمارة، واعتماد إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي 
المستقبلية  والتوجهات  المستهدفات  لتحقيق 
لدائرة  شاملة  هيكلة  إعــادة  واعتماد  لــإلمــارة، 

األراضي واألمالك.
كما شهد االجتماع اعتماد أجندة دبي الستدامة 
الشركات  هذه  تعزيز  بهدف  العائلية  الشركات 
لـ100 عام قادمة، وإطالق رؤية محمد بن راشد 
لألحياء السكنية المستقبلية للمواطنين لتشمل 
الخوانيج والبرشاء والمزهر وحّتا، كما تم توقيع 
للمسؤولين  األداء  اتفاقيات  من  األولى  الحزمة 
والمشاريع  الرئيسة  المستهدفات  تشمل  والتي 
االستراتيجية، إضافة إلى تكليف المفّوض العام 
لمسار البنية التحتية بتقديم خطة لتطوير أرياف 
وبراري دبي وتحويلها لمناطق تنموية مستدامة.

اللجنة  اعتماد  االجتماع  خــالل  تم  وتفصيًال، 
العليا للتنمية وشؤون المواطنين التي تهدف إلى 
توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم 

وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة 
تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما 
المستهدفات  تحقيق  وضمان  المواطنين  يخص 
التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم لهذا الملف على النحو األمثل.
الخدمات  ملف  بمتابعة  اللجنة  ستقوم  كما 
تقديم  وضمان  المعنية  الجهات  مع  االجتماعية 
خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، عالوة على 

إطالق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات.

 التطورات التكنولوجية 
الشيخ  السمو  وجه صاحب  االجتماع،  وخــالل 
محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة بإشراف 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
التكنولوجية  الــتــطــورات  كــافــة  على  لــإلشــراف 
المستقبلية في مجال االقتصاد الرقمي، والتأكد 
وكلف  التقنية،  التطورات  لكافة  دبي  مواكبة  من 
سموه اللجنة بتطوير استراتيجية دبي للميتافيرس 
مركزاً  دبــي  لترسيخ  القادمين  الشهرين  خــالل 

عالمياً لتكنولوجيا الميتافيرس الجديدة.
الشيخ محمد  السمو  وتأتي توجيهات صاحب 
بن راشــد آل مكتوم بهدف جعل دبي من أفضل 
وتطوير  واخــتــبــار  تبني  مــن حيث  الــعــالــم  مــدن 
واســتــشــراف  «الــمــيــتــافــيــرس»،  تقنيات  وتطبيق 
على  والتركيز  الـــواعـــدة،  االقــتــصــاديــة  الــفــرص 
تحديد الممارسات اإليجابية والمبتكرة، وتطوير 
البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحوالت الرقمية 

العالمية.
وتتضمن أهداف اللجنة تعزيز الجاهزية القانونية 
سيشهدها  التي  الجذرية  للتغيرات  والتشريعية 
العالم خالل السنوات القادمة بفضل هذه التقنيات 
ودعم قدرة اإلمــارة على استيعابها بشكل متسق 

لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات.

تطوير أرياف 
وبراري دبي 

الشركات 
العائليــــــــــــــة

رؤيــــــــــة 

اتفاقيـــــات أداء

 للقيادات العليا بدبي

وجه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم خالل اجتماع 
مجلس دبي بإطالق 

مشروع تنموي جديد 
لإلمارة يستهدف 

تطوير أرياف وبراري 
دبي وحتويلها ملناطق 

تنموية ووجهات ثقافية 
وسياحية وبيئية، 

وترسيخ هوية إعالمية 
متفردة لكٍل منها مبا 

يدعم أجندتها التنموية 
وفرصها الكامنة.

يشمل املشروع عددًا 
من املناطق، مثل الفقع 

واللسيلي والهباب واملرموم 
والعوير ومرغم وغيرها، 

وسيتم من خالله دعم 
ومتكني املشاريع التنموية 

يف أرياف دبي لالرتقاء 
مبستوى اخلدمات 

واملرافق فيها، وإشراك 
أهالي املناطق يف الفرص 

االقتصادية ودمجهم 
يف احلراك االقتصادي 

لتطوير مناطقهم.

 جرى خالل االجتماع 
اعتماد أجندة دبي 

الستدامة الشركات 
العائلية لـ100 عام، 

وتهدف األجندة إلى 
توفير كافة العوامل 

الالزمة لضمان استدامة 
الشركات العائلية لـ100 

عام قادمة، مبا يضمن 
مساهمتها االقتصادية 

الفاعلة يف مستقبل 
اإلمارة، وإصدار قانون 

موّحد الستدامة 
الشركات العائلية 

يلّبي كافة املتطلبات 
التشريعية.

وبحسب األجندة سيتم 
تأسيس «مركز دبي 
للشركات العائلية» 

كجهة مركزية حتت 
مظلة غرفة دبي، حيث 

يعنى املركز باستدامة 
الشركات العائلية يف دبي 

وتوفر كافة اخلدمات 
التي تضمن دميومتها، 

واعتماد 4 أنظمة قانونية 
جديدة وعملية حلوكمة 

الشركات العائلية، وهي 
(كالوقف الذري، العهدة، 

واملؤسسة العائلية، 
وشركات ذات املسؤولية 

احملدودة)، مبا يضمن 
استدامتها، وتعزيز 

قدرتها على التعامل 
مع مختلف املواقف 

والظروف االقتصادية، 
كما سيتم كجزء من 

األجندة تأسيس مركز 
خاص لتسوية املنازعات 

العائلية عبر التحكيم 
والوساطة.

شهد االجتماع إطالق 
رؤية محمد بن راشد 

لألحياء السكنية 
املستقبلية للمواطنني، 

بحيث تشمل املرحلة 
األولى أربع مناطق 

اخلوانيج والبرشاء واملزهر 
وحتا، واإلعالن عن 

التفاصيل واملخططات 
خالل شهر.

وتعتمد الرؤية على 
تطوير شراكات أكبر 

مع القطاع اخلاص 
لتوفير فرص جتارية 

واستثمارية ألبناء هذه 
األحياء بهدف خلق 

أفضل بيئة اجتماعية 
على مستوى العالم 

لسّكان هذه املناطق، 
حيث تهدف الرؤية إلى 

أن تكون أحياء دبي 
وضواحيها هي األفضل 

على مستوى العالم، وقد 
مت تكليف املفّوض العام 

ملسار البنية التحتية 
والتخطيط العمراني 
وجودة احلياة بالعمل 
على تقدمي الدراسات 

النهائية، واإلعالن عن 
التفاصيل خالل شهر.

ولي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  شهد   
مجلس  لرئيس  األول  النائب  التنفيذي  المجلس  رئيس  دبي  عهد 
نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ  وسمو  دبــي، 
على  دبي،  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  المالية  وزير  دبي  حاكم 
هامش االجتماع توقيع الحزمة األولى من اتفاقيات األداء للقيادات 
والتخطيط  التحتية  البنية  مسار  في  وذلك  دبي،  إمارة  في  العليا 
الحضري وجودة الحياة، حيث وقع االتفاقيات معالي مطر الطاير، 
العمراني  والتخطيط  التحتية  البنية  لمسار  العام  المفوض  بصفته 
المدير  بصفته  بوشهاب،  عمر  سعادة  من  كل  مع  الحياة،  وجــودة 
الهاجري  وداوود  لإلسكان،  راشد  بن  محمد  لمؤسسة  التنفيذي 
مجرن،  بــن  سلطان  وســعــادة  ــي،  دب لبلدية  الــعــام  المدير  بصفته 

بصفته المدير العام لدائرة األراضي واألمالك.
وتشمل االتفاقيات المستهدفات الرئيسة للفترة الزمنية المحددة 
والمشاريع االستراتيجية التي يتم تكليف مديري الدوائر والهيئات 
والمؤسسات بها لتنفيذ المشاريع وتحقيق مؤشرات األداء والرؤية 
الجهود نحو  وتركيز ومضاعفة  توجيه،  المستقبلية لإلمارة؛ بهدف 

تحقيق رؤية اإلمارة لتكون أفضل مدينة في العالم.
المساءلة  لمبدأ  تعزيزاً  للقيادات  أداء  ميثاق  االتفاقيات  وتمثل 
ومعايير  مبادئ  ألرقــى  وترسيخاً  دبــي،  حكومة  في  والمسؤولية 
الشيخ  السمو  فلسفة صاحب  لترسيخ  أداء  وهي  المهني،  السلوك 
الحكومي، كحكومة محورها  العمل  آل مكتوم في  راشد  بن  محمد 
ومرونته  وشفافيته  الــخــاص  الــقــطــاع  بــكــفــاءة  وتعمل  ــســان،  اإلن

وتنافسيته.
تجاه  المسؤولية  حــول  للقيادات  تعهدات  االتفاقيات  وتضم 
في  أخالقي  بنموذج  وااللــتــزام  وشعبها،  وقياداتها  دبــي  حكومة 
والموارد،  العام  للمال  األمثل  واالستخدام  والشفافية،  النزاهة 
والعمل كفريق واحد، والتواصل مع الجمهور والنزول إلى الميدان، 
تمكين  على  والعمل  المستمر،  والتطور  واالستباقية  المرونة  وتبني 
على  والعمل  عمل،  بيئة  أفضل  وخلق  القادة  وصناعة  الموظفين 
العمل  وأنظمة  والسياسات  التشريعات  وتحديث  وتطوير  مراجعة 
جانب  إلى  دوري،  بشكل  األداء  تقارير  ورفع  المبادرات،  وتقديم 

وتنافسيتها. دبي  ريادة  باستدامة  االلتزام 

إطـــــــــالق رؤيــــــــــــة جديــــــــدة لألحيــــــــاء السكنيـــــــــــــة للمواطنيــــــن وتطــــويـــــــــــر أريـــــاف بــــراري دبـــــــــي 

إعالن إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها لمؤسسات تخصصية وجهــة تنظيميــــــة واحـــدة

الهيكلية الجديدة لبلدية دبي تستهدف خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم 

حمدان ومكتوم بن محمد يشهــــــــــــدان توقيـــــــــع اتفاقيـــــــــات أداء للقيـــــادات فــــي دبــــــــي 

 نائب رئيس الدولة: هدف التنمية األساســــي 

ضمان أفضل جودة حياة ملواطنينا يف العالم 

دبي (االتحاد) 

ترّأس صاحب السمو 

الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، أمس 

االجتماع الخامس 

لمجلس دبي، بحضور 

سمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، ولي عهد 

دبي رئيس المجلس 

التنفيذي النائب األول 

لرئيس مجلس دبي، 

وسمو الشيخ مكتوم 

بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم 

دبي وزير المالية النائب 

الثاني لرئيس مجلس 

دبي.

وأعلن صاحب السمو 

الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم خالل 

االجتماع عن حزمة من 

القرارات والمشاريع 

التحولية الداعمة 

لتوجه ورؤية دبي 

لمواصلة رحلتها 

التنموية ومضاعفة 

الجهود وتسريع 

اإلنجازات وإحداث 

قفزات تنموية تسهم 

في توفير أفضل حياة 

لمواطنيها وسكانها 

وزائريها.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خالل االجتماع، عن هيكلة جديدة 
وشاملة لبلدية دبي، تدعم أولويات إمارة دبي وتوجهاتها املستقبلية وخططها التنموية 

يف مختلف القطاعات، وتواكب يف الوقت ذاته مختلف املستجدات واملتغيرات العاملية.
وترمي الهيكلة اجلديدة إلى حتقيق عدٍد من املستهدفات تشمل حتويل بلدية دبي إلى 
مؤسسات تخصصية تدار بعقلية القطاع اخلاص، وتقدم خدمات بأعلى جودة، وتعزيز 

مواكبة املتغيرات العاملية اجلديدة يف مجاالت البيئة والتغير املناخي واالقتصاد الدائري 
وغيرها، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع اخلاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 

مليارات درهم خالل خمس سنوات، وخفض التكلفة التشغيلية بنسبة 10 %، ورفع جودة 
اخلدمات بنسبة 20 %. وجرى خالل االجتماع اعتماد إعادة الهيكلة الشاملة لدائرة 

األراضي واألمالك بهدف تعزيز ريادة دبي وتنافسيتها يف القطاع العقاري، ورفع الكفاءة 
التشغيلية بنسبة ال تقل عن 20 %. وتأتي هذه اخلطوة كجزء أساسي ضمن استراتيجية 

دبي الرامية إلى مواصلة دورها احملوري كواحدة من أهم وجهات التطوير العقاري عامليًا 
واالستمرار يف دعم القطاع الذي طاملا كان حاضرًا بقوة يف مسيرة التنمية احلضارية التي 

شهدتها اإلمارة والتي خلدت اسم دبي كواحدة من أجمل املدن العالم ملا حتظى بها من 
أيقونات معمارية وعمرانية متتلئ بها مناطق املدينة وأحياؤها.

بلدية دبي ودائرة األراضي 

 دبـــــــــــي ستكــــــــون  أفضــــــــــــــــــل
 مدينـــــــة فـي العـــالـم  للعيش 
والعمـــــــــــــــــل واالستثمـــــــــــــــــــــــار 

محمد بن راشد مترئسًا اجتماع المجلس بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد  وأحمد بن محمد (وام)

عبداهللا المري وسعيد الطاير  أحمد بن محمد ولطيفة بنت محمد ومطر الطاير وعبداهللا البسطيحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يشهدان توقيع االتفاقيات
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1.35 مليون دوالر جوائز المبرمجين والمدربين الفائزين

خالل اجتماع »تنفيذي اإلمارة« برئاسة سلطان بن محمد بن سلطان

حمدان بن محمد يشهد اليوم الحفل

 الختامي ملبادرة مليون مبرمج عربي

تعديل نظام تقييم أداء موظفي دوائر الشارقة

الفائزين  اإلعللان عن  الحفل  ويشهد 
بتحدي مبادرة »مليون مبرمج عربي« الذي 
أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس اللللوزراء حاكم دبللي، رعللاه اهلل، 
وتبلغ قيمة جوائزه اإلجمالية 1.350.000 
الفائز  سيحصل  حيث  أميركي،  دوالر 
قيمتها  تبلغ  جائزة  على  األول  بالمركز 
مليون دوالر؛ تقديراً لنجاحه في توظيف 
الخبرات البرمجية التي اكتسبها خال 
مشاركته في المبادرة التي تشرف عليها 
تحت  وتنظم  للمستقبل،  دبللي  مؤسسة 
مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد 

آل مكتوم العالمية.
وأكد معالي محمد عبداهلل القرقاوي 
وزير شؤون مجلس الللوزراء نائب رئيس 
مجلس األمناء العضو المنتدب لمؤسسة 
دبي للمستقبل، أن مبادرة »مليون مبرمج 
عربي« تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الللوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل، بأهمية توفير النجاح للشباب 
التقدم  مسيرة  في  للمساهمة  العربي 
بصمة  ووضللع  والحضاري،  التكنولوجي 

عربية في مستقبل البشرية.
وقال إن مبادرة »مليون مبرمج عربي« 
هدفت بشكل رئيسي إلى تمكين الشباب 
وتوفير  المستقبل،  بلللللأدوات  الللعللربللي 
الفرصة لهم الكتساب خبرات ومهارات 
جديدة تساعدهم على تحويل أحامهم 
على  بالنفع  تعود  ناجحة  مشاريع  إلللى 
في  إيجابياً  أثلللراً  وتللحللدث  مجتمعاتهم 
حياتهم. وأضاف معالي محمد القرقاوي: 
عربي  مبرمج  مليون  مللبللادرة  »شكلت 
مختلف  في  العربي  للشباب  أمل  بارقة 
الشباب  إيمان  أن  وأكللدت  العالم،  أنحاء 
بقدرتهم على صناعة مستقبل ال يعترف 
بل  الصعوبات...  العمر وال  بالمكان وال 
يتطلب اإلصللرار على اكتساب الخبرات 
والمهارات التي سيكون المستقبل بحاجة 
لللهللا«، الفللتللاً إلللى أن الللمللبللادرة ساهمت 

في  النجاح  قصص  من  الكثير  بتحقيق 
مجال البرمجة، وإحللداث تأثير إيجابي 
في الحضارة البشرية، ونشر األمل في 

المنطقة العربية.
المبادرة في  دور  أهمية  معاليه  وأكللد 
تشجيع المبرمجين العرب على االبتكار 
واإلبداع والبدء بتطوير مشاريع برمجية 
قائمة على تلبية احتياجات مجتمعاتهم 
واستشراف متطلبات وتغيرات المستقبل 
مشيراً إلى نجاح المبادرة بتطوير تجربة 
البرمجة  مهارات  لتعليم  رائللدة  عالمية 
المملكة  في  تبنيها  وتم  فعال،  بأسلوب 

األردنية الهاشمية وأوزبكستان.
وباإلضافة إلى الجائزة الكبرى لتحدي 
سينال  عللربللي«،  مبرمج  »مليون  مللبللادرة 
األفضل  الخمسة  المشاريع  أصللحللاب 
ألللف   50 بقيمة  جللوائللز  الللتللحللدي  فللي 
دوالر لكل منهم، كما سيتم تكريم 4 من 
أفضل المدربين المشاركين في المبادرة 
لكل  دوالر  ألللف   25 قللدرهللا  بجوائزها 
مدرب. وتم اختيار المتأهلين إلى المرحلة 
النهائية من قبل لجنة تحكيم متخصصة 
مجاالت  في  الخبراء  من  العديد  تضم 

ريادة األعمال وتكنولوجيا المستقبل.

الشارقة )وام(

 ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي ولي عهد ونائب  بن سلطان 
حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي 
سمو  وبحضور  أمس،  صباح  لإلمارة، 
سلطان  بن  سالم  بن  عبداهلل  الشيخ 
نائب  الشارقة  حاكم  نائب  القاسمي 
رئلليللس الللمللجلللللس الللتللنللفلليللذي، وسمو 
سلطان  بن  أحمد  بن  سلطان  الشيخ 
نائب  الشارقة  حاكم  نائب  القاسمي 
اجتماع  التنفيذي،  المجلس  رئلليللس 
سمو  مكتب  في  عقد  الللذي  المجلس 
من  العديد  االجتماع  ناقش  الحاكم. 
بسير  المعنية  المهمة  الموضوعات 
العمل الحكومي، ومتابعة األداء لكافة 
ووضع  الحكومية،  والهيئات  الللدوائللر 

الحيوية  الللقللطللاعللات  تللطللويللر  خللطللط 
القرار  المجلس  اإلمللارة. وأصللدر  في 
رقم )12( لسنة 2022 م بتعديل قرار 
لسنة   )8( رقللم  التنفيذي  المجلس 
األداء  تقييم  نللظللام  بللشللأن  م   2018
ونظمت  الللشللارقللة،  حكومة  لموظفي 
المواد المستحدثة في القرار آلية تظلم 
عبر  األداء  تقييم  نتيجة  من  الموظف 
الحكومية،  الجهات  في  التظلم  لجان 
خال  الحكومة  موظفي  تقييم  وآلية 
فترة االنضمام إلى الخدمة الوطنية.. 
االستئذان  مللذكللرة  المجلس  واعتمد 
رقم  القانون  تعديل  بشأن  التشريعي 
)7( لسنة 2015 م بشأن تنظيم مجلس 
تطوير  بهدف  وذلك  للتعليم،  الشارقة 
التطور  ومواكبة  القانونية  التشريعات 

الكبير في قطاع التعليم. 

دبي )االتحاد(

 بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 

دبي رئيس المجلس التنفيذي لإلمارة رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي 

للمستقبل، تنظم مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم األربعاء، الحفل الختامي 

لمبادرة »مليون مبرمج عربي« في »متحف المستقبل«، لتكريم أفضل 

المواهب العربية المتميزة في مجال البرمجة، وتسليط الضوء على أفضل 

المشاريع البرمجية التي طورها خريجو المبادرة لخدمة مجتمعاتهم 

وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

المبادرة تجسد رؤية 
محمد بن راشد في 
توفير الفرص للشباب

محمد القرقاوي

اطلع املجلس على التقرير السنوي لدائرة اخلدمات االجتماعية لعام 
2021، وتناول التقرير مختلف اإلجنازات واخلدمات التي قدمتها الدائرة 

ملختلف الفئات املستهدفة، حيث بلغ عدد املستفيدين من املساعدات 
االجتماعية 9661 مستفيدًا إلجمالي مساعدات بلغت قيمتها 406 

ماليني درهم. ويف قطاع الرعاية واحلماية االجتماعية بلغ عدد املقيمني 
يف دور اإليواء 194 طوال العام، ومت التعامل مع 2929 بالغًا عاجاًل 

وغير عاجل لفاقدي الرعاية االجتماعية، كما قدمت الدائرة خدمات 
متنوعة لـ 4387 من كبار السن وذوي اإلعاقة. كما تضمن التقرير البرامج 

االجتماعية والتثقيفية للدائرة، حيث نفذت 4295 برنامجًا تثقيفيًا 
استهدف 144 ألف مشارك، إضافة إلى برامج الدعم والتمكني االجتماعي 

لألفراد واألسر املستفيدة، وحقق متطوعو ومتطوعات مركز الشارقة 
للعمل التطوعي التابع للدائرة 265 ألفًا و544 ساعة تطوعية يف خدمة 

املجتمع. وشمل التقرير جهود الدائرة يف التحول الرقمي وتنفيذ 
الربط اإللكتروني مع اجلهات ذات العالقة، وخدمات تدريب وتأهيل 

املختصني واملوظفني املعنيني بالعمل االجتماعي، والتفتيش الرقابي على 
التراخيص املهنية.

تقرير الخدمات االجتماعية

عجمان )وام(

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس، اجتماع 
مجلس أمناء جامعة عجمان. ورحب سموه، يف بداية االجتماع الذي ُعقد 

يف مقر اجلامعة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس 
أمناء جامعة عجمان، بأعضاء املجلس وبجهودهم واهتمامهم بكافة شؤون 

اجلامعة وبرامجها األكادميية وتطورها يف مختلف املجاالت العلمية واإلدارية، 
وباملستويات العاملية التي وصلت إليها اجلامعة كإحدى مؤسسات التعليم املتميزة 

والرائدة على مستوى املنطقة.
وأشاد سموه بحصول كلية إدارة األعمال يف اجلامعة  على االعتماد الدولي 
جلمعية تطوير كليات إدارة األعمال، وهو اعتماد مينح للكليات املتميزة يف 

العالم، ويظهر هذا االعتماد أن اجلامعة استطاعت أن حتقق معايير التميز يف 
التعليم واجلودة يف كافة برامج كلية إدارة األعمال، كما يهدف إلى تعزيز مكانتها 
على خريطة التعليم العالي على املستويني اإلقليمي والعاملي. وأثنى سمو الشيخ 

عمار بن حميد النعيمي على جهود العاملني يف جامعة عجمان حلصولهم على 
حالة األهلية من قبل الرابطة الغربية للمدارس والكليات يف الواليات املتحدة 

األميركية. واعتمد مجلس األمناء، خالل االجتماع، اخلطة االستراتيجية 
اجلديدة للجامعة 2022 - 2027 التي تعزز مستوى التعليم والبحث العلمي 

واملسؤولية املجتمعية. 
ودعا سموه، يف ختام اجللسة، إلى االستفادة من خبرات أعضاء مجلس األمناء 

يف عملية تطوير اخلطط والبرامج واستراتيجية اجلامعة للفترة املقبلة، والسعي 
إلى طرح برامج ومبادرات جديدة تتواكب مع سوق العمل. من جانبه، قال الشيخ 

راشد بن حميد النعيمي، إن توجيهات سمو رئيس مجلس األمناء يف بداية 
اجللسة ستكون موضع تقدير واهتمام، وسيتم األخذ بها عند وضع البرامج 

واخلطط االستراتيجية للجامعة.

برلين )وام( 

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد اجلابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 
املتقدمة، معالي روبرت هابك، نائب املستشار األملاني ووزير االقتصاد والعمل 
املناخي. ونقل معاليه، يف بداية االجتماع، حتيات القيادة الرشيدة وحكومة 

وشعب دولة اإلمارات إلى نائب املستشار وإلى شعب أملانيا الصديق، وتناول النقاش 
سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، وفرص االستثمار والتعاون املشترك 

يف املجاالت التي من شأنها أن تعزز العالقات االستراتيجية بني البلدين. 
وأكد معاليه، خالل لقائه مع نائب املستشار األملاني، أن القيادة الرشيدة يف دولة 

اإلمارات حريصة على تعزيز العالقات الثنائية مع جمهورية أملانيا، والعمل 
املتواصل الستكشاف فرص التعاون واالستثمار املشترك يف مجاالت حيوية من 

ضمنها الطاقة التقليدية واملتجددة، والصناعات املتقدمة، والذكاء االصطناعي 
والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من املجاالت الواعدة التي تسهم 
يف حتقيق النمو االقتصادي املستدام.   كما شهد اللقاء مناقشة استعدادات دولة 

اإلمارات الستضافة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغير املناخ COP28 يف عام 2023، وكذلك جهود العمل املناخي، حيث استعرض 

معالي الدكتور سلطان اجلابر اجلهود التي تبذلها الدولة للحد من تداعيات 
تغير املناخ، وتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة سواء يف الدولة أو خارجها. وبحث 
اجلانبان فرص التعاون واالستثمار املستدام املشترك مع أملانيا يف مجال الطاقة 

والطاقة املتجددة، مبا يف ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 
كما عقد معاليه ونائب املستشار األملاني جلسة حوارية مع عدٍد من الرؤساء 

التنفيذيني لكبريات الشركات األملانية ورجال األعمال من مختلف القطاعات 
احليوية، كالصناعة والطاقة وغيرهما. والتقى معالي الدكتور سلطان اجلابر، 

خالل هذه الزيارة كذلك، عددًا من الوزراء واملسؤولني يف احلكومة األملانية، حيث 
عقد اجتماعًا مع أندرياس ميكايليس وزير الدولة للشؤون اخلارجية، ويورغ 

كوكيس مستشار الشؤون االقتصادية واملالية للمستشار األملاني، وتناولت هذه 
االجتماعات سبل تعزيز التعاون بني البلدين، ومناقشة املواضيع والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.

دعا إلى طرح برامج ومبادرات جديدة

التقى نائب المستشار األلماني

عمار النعيمي يترأس اجتماع 

مجلس أمناء جامعـــة عجمـان

سلطـــان الجابــر يبحـــث تعزيـــز 

العالقات االستراتيجية مع أملانيا

 تعزيز العالقات الثنائية والعمل على 
استكشاف فرص التعاون

الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط 
أحيانًا على البحر 

»الصحفيين« 
تنتقل إلى 

مقرها الجديد 
بأبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

 تسلمت جمعية الصحفيين 
اإلماراتية المقر الجديد لفرعها 

بالعاصمة أبوظبي، والكائن 
في شارع سلطان بن زايد األول 

»المرور« بالدور األول في المركز 
الثقافي، بجانب المسرح الوطني 

التابع لوزارة الثقافة والشباب. 
وتقدم محمد الحمادي رئيس 

مجلس إدارة جمعية الصحفيين 
اإلماراتية، بالشكر إلى معالي 

نورة بنت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافة والشباب، باسم مجلس 

اإلدارة والصحفيين أعضاء 
الجمعية، على دعمها وتوجيهها 

بتخصيص المقر الجديد 
للجمعية. وتنظم الجمعية في 

فرعها الجديد، مساء اليوم، ندوة، 
برعاية »اتصاالت« تحت عنوان 
»االتجاهات الحديثة للصحافة 

العربية والعالمية«.

دبي )االتحاد(

 نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية 
بالتعاون مع احتاد اجلامعات العربية ندوة 
افتراضية حول »اإلطار املرجعي ملؤسسات 

التعليم العالي اإللكترونية واملفتوحة 
والذكية واملعززة بالتكنولوجيا«.

وقال الدكتور عمرو عزت سالمة األمني 
العام الحتاد اجلامعات العربية »من املهم 

االستمرار يف عقد ندوات مماثلة ملناقشة 
التطورات والنتائج املنشودة من اإلطار 

املرجعي، بهدف االرتقاء بجودة التعليم 
اإللكتروني الذي يشهد زخمًا كبيرًا على 

الصعيد العاملي ومستوى اهتمام الفت من 
قبل كافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك 

بفضل املرونة التي يتمتع بها«.
وأكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة 

حمدان بن محمد الذكية على األهمية 

االستراتيجية لإلطار املرجعي ملؤسسات 
التعليم العالي الذكية واإللكترونية 

واملفتوحة واملعززة بالتكنولوجيا، يف تعزيز 
آفاق التعاون بني املؤسسات وحتسني مستوى 

فعالية املعايير من أجل ضمان اجلودة يف 
التعليم العالي اإللكتروني.

وأضاف العور: »وإذ حتتفل جامعة حمدان 
20 نواصل  الـ  بن محمد الذكية بعامها 

السعي ألن تكون اجلامعة يف مقدمة 
املستقبل.  وجه  تغير  التي  اجلامعات 

حيث إن اإلطار املرجعي مبثابِة دليٍل 
دامغ على جناح اجلهود السّباقة التي 

تقودها جامعة حمدان بن محمد 
التعليم  مبنظومة  لالرتقاء  الذكية، 

العاملية، من خالل تبني نهج شامل  العالي 
الكفاءات  وتعزيز  لتقييم  موحدة  ومعايير 
ملواكبة  العلمي  احملتوى  وحتسني  واملهارات 

املتسارعة.  العاملية  املتغيرات 

إبراهيم سليم )أبوظبي(

 تشهد الدولة امتداد منخفض جوي 
سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، 

يصاحبهما امتداد مرتفع جوي يف طبقات 
اجلو العليا، أدى إلى أن يسود طقس مغبر 

بفعل الرياح الشمالية الغربية نشطة 
السرعة وقوية أحيانًا مثيرة للغبار واألتربة 

نهارًا، سرعتها تراوحت من 15 إلى 50 كم/س، 
والذي أدى إلى تدني مدى الرؤية األفقية 

ألقل من ألفي متر، والبحر شديد االضطراب 
إلى مضطرب املوج يف اخلليج العربي بلغ 9 

أقدام بالعمق، ومضطرب إلى متوسط املوج 

أحيانًا يف بحر عمان. وتوقع املركز الوطني 
لألرصاد أن تشهد األيام املقبلة وحتى السبت 

طقسًا مغبرًا، واضطراب البحر، وتوقع 
املركز أن يكون طقس اليوم األربعاء رطبًا 

صباحًا على املناطق الشمالية -صحوًا بوجه 
عام ومغبرًا أحيانًا نهارًا على بعض املناطق 
الداخلية - متيل درجات احلرارة لالرتفاع 

خاصة على املناطق الداخلية، والرياح 
شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 

وقوية أحيانًا على البحر، وتكون مثيرة للغبار 
واألتربة نهارًا خاصة غربًا، سرعتها من 15 

إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، وحالة البحر 
مضطرب املوج بوجه عام.

ندوة للجامعات العربيــــة 
في »حمدان بن محمد الذكية«

درجات الحرارة مرتفعة والطقس 
مغبـــر حتـــى السبت 

سلطان الجابر خالل لقائه روبرت هابك )وام(

عمار النعيمي خالل ترؤسه االجتماع بحضور راشد بن حميد )وام(

سلطان بن محمد بن سلطان خالل ترؤسه االجتماع بحضور عبداهلل بن سالم وسلطان بن أحمد )وام(
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مؤتمر »الجمعية العالمية« ينطلق غدًا تحت رعايـة منصور بن زايد  

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ال��م��ؤت��م��ر 
ال��ص��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��ده ال��م��رك��ز 
وتحدث  أم��س،  للتأهيل  الوطني 
ف���ي���ه ال���دك���ت���ور ح���م���د ع���ب���داهلل 
الغافري مدير عام المركز، والذي 
تقدم في بداية المؤتمر الصحفي، 
واالم��ت��ن��ان،  الشكر  آي��ات  بأسمى 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إلى 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن 
ص��اح��ب  وإل�����ى  اهلل«،  »ح���ف���ظ���ه 
آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ول���ي ع��ه��د 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
يخّص  ال��ذي  ال��ام��ح��دود،  للدعم 
وإلى  للتأهيل،  الوطني  المركز  به 
آل  زاي��د  بن  منصور  الشيخ  سمو 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان، 
وزي�����ر ش�����ؤون ال���رئ���اس���ة، راع���ي 
المتابعة  على  الكبير،  »ال��ح��دث 
الوطني  للمركز  ورعايته  الحثيثة 
ل��ل��ت��أه��ي��ل وإس��ه��ام��ات س��م��وه في 

التصدي لإلدمان«. قطاع 
ال��م��ؤت��م��ر  أن  ال���غ���اف���ري  وأك����د 
عالمية  ش��ب��ك��ة  ب��ن��اء  إل���ى  ي��س��ع��ى 
م���ن ال���ش���راك���ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ب��ي��ن ال��م��ؤس��س��ات وال��م��ن��ظ��م��ات 
واالتفاق  والمتخصصين  الدولية 
هذه  ولتعزيز  للتعاون  آليات  على 
لتبادل  فرصة  ويشكل  الشراكات، 
المعرفة حول المستجدات العلمية 
والبحثية في مجال اإلدمان وكذلك 

الوقائية  وال��ت��دخ��ات  ال��ع��اج��ات 
فاعليتها،  إثبات  تم  التي  الحديثة 
وأف��ض��ل ال��ت��ج��ارب وال��م��م��ارس��ات 

الجانب. العالمية في هذا 
يستقطب  أن  ال��م��ت��وق��ع  وم����ن 
1000 متخصص  المؤتمر أكثر من 
وب����اح����ث ف����ي م����ج����االت ع���ل���وم 
إض��ط��راب��ات اإلدم�����ان وب��رام��ج��ه 
والتأهيلية  وال��ع��اج��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 

ويتضمن  العالم،  أنحاء  كافة  من 
علمية  ن��دوة   80 تقديم  المؤتمر 
وال��دراس��ات  لألبحاث  مخصصة 
أي��ام،  ث��اث��ة  م���دار  على  الحديثة 
ورش���ة عمل   25 ذل���ك  وي��ص��اح��ب 
في  عالمياً  تدريبياً  برنامجاً  و15 
الصلة  ذات  ال��ت��خ��ص��ص��ات  ك��اف��ة 
باإلضافة  أيام،  خمسة  مدار  على 
ال��واق��ع  ف��ي  المؤتمر  أع��م��ال  إل��ى 

لمدة  تستمر  وال��ت��ي  االف��ت��راض��ي، 
الساعة مراعاة  أيام، على مدار   7
زمنية  ن��ط��اق��ات  م��ن  للمشاركين 
س��اع��ة   150 ب��م��ج��م��ل  م��خ��ت��ل��ف��ة 
أط��ول  م��ن  يجعله  مما  ال��ب��ث،  م��ن 
التصدي  م��ج��ال  ف��ي  ال��م��ؤت��م��رات 

لإلدمان في الواقع االفتراضي.
يشارك  العلمية  الناحية  وم��ن 
ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��أه��ي��ل في 
أع���م���ال ال��م��ؤت��م��ر ب��س��ب��ع ن���دوات 
العلمية  والعروض  لتقديم األبحاث 
وهي:  مؤخراً،  المركز  دشنها  التي 
المرضى  ل��دى  ال��ت��دخ��ي��ن  أن��م��اط 
المركز  في  العاج  يتلقون  الذين 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��أه��ي��ل وال��ت��أث��ي��رات 
ال��ص��ح��ي��ة ل��ت��ع��اط��ي ال���م���ؤث���رات 
اإلرش��ادي  المنهج  وتقييم  العقلية 
ال��ش��ام��ل ل��ل��ع��اج وال��ت��م��ري��ض في 
بالمنطقة  اإلدم����ان  ع��اج  م��ج��ال 
االجتماعية  وال��وص��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ت��ع��اط��ي ال���م���ؤث���رات ال��ع��ق��ل��ي��ة، 
استكشافية  دارسة  إلى  باإلضافة 
وأخيراً  السلوكي،  اإلدم��ان  تتناول 
أثر اإلدم��ان على األس��رة،  دراس��ة 
أبرز  على  التعرف  تستهدف  والتي 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ا األس��رة 
ب��س��ب��ب م�����رض أح�����د أف����راده����ا 
والتحديات الخاصة التي تواجهها، 
وذلك بهدف تدشين برامج تساعد 
هذه  تخطي  على  األس��ر  تداخلية 

التحديات.
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فعاليات

تصاحب أعمال املؤمتر عدة  
فعاليات مثل إعالن وتكرمي 
الفائزين بجائزة اجلمعية 

العاملية إلخصائيي عالج 
وتأهيل متعاطي املؤثرات 

العقلية، والتي تعد من 
اجلوائز املرموقة يف مجال 

خفض الطلب على املؤثرات 
العقلية.

 ويف ختام املؤمتر الصحفي، 
قال الدكتور حمد الغافري: 

»يعد املؤمتر أول حدث عاملي 
بهذا احلجم يف مجال علوم 
وبرامج اضطرابات اإلدمان، 

يتم تنظيمه بشكل حضوري 
منذ بداية جائحة كوفيد 
19، وأن تكون وجهة العالم 

العلمية بعد السيطرة 
على اجلائحة هي مدينة 
أبوظبي، فهذا يدل على 

ثقة املجتمع الدولي بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة 

وإمارة أبوظبي واعترافهم 
بنجاحها املبهر يف السيطرة 

على اجلائحة، وكذلك يؤكد 
ريادة املركز الوطني للـتأهيل 

إقليميًا وعامليًا كمؤسسة 
وطنية احترافية ذات شراكات 

واعتمادات عاملية متخصصة 
يف هذا املجال«.

وأضاف قائاًل: »كما يبرز 
املؤمتر البنية التحتية 

املتميزة إلمارة أبوظبي، والتي 
متكنها من استضافة األحداث 
العاملية يف مختلف القطاعات 

ال سيما القطاع الصحي، 
ويدعم اجلهود الهادفة 

إلى أن تكون أبوظبي وجهة 
مفتوحة لألنشطة والفعاليات 

العلمية، خصوصًا يف مرحلة 
ما بعد جائحة »كوفيد-19«، 

ويستقطب أنظار العالم إلى 
مقومات السياحة العالجية 
فيها، ويعكس حرص اإلمارة 
على توفير أحدث املمارسات 

والتقنيات الطبية القائمة 
على البحث العلمي واالبتكار 
يف الوقاية والعالج والتأهيل 

من اإلدمان«.

أبوظبي )االتحاد(  

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق 

غدًا في أبوظبي أعمال مؤتمر الجمعية العالمية إلخصائيي عالج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، للمرة 

األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع مكتب 

الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية األميركية، والجمعية العالمية 

إلخصائيي عالج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، تحت شعار »توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة 

تحدي اإلدمان«، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك« ويستمر حتى 16 مايو الجاري.

 ورشــة عمــــل و15 
برنامجًا تدريبيًا عالميًا

حمد الغافري

يشارك املركز يف عرض علمي عن مسيرته منذ النشأة عام 
2002 وحتى اآلن ويطرح دورة تدريبية تخصصية باللغة 

العربية، وهي »املنهج اإلرشادي الشامل للعالج« ويشارك أيضًا 
يف اجتماع الفروع الوطنية للجمعية العاملية إلخصائيي عالج 

وتأهيل متعاطي املؤثرات العقلية، ويقدم املركز برنامجه 
الفريد من نوعه الذي يتناول اجلوانب الطبية لألدوية 

والسموم.

عرض علمي

 بناء شبكة عالمية من 
الشراكات االستراتيجية 

بين المؤسسات 
والمنظمات الدولية 

والمتخصصين

 فرصة لتبادل 
المعرفة حول 

المستجدات العلمية 
والبحثية في مجال 

اإلدمان

1000 متخصص يناقشون عالج وتعاطـي 

املؤثرات العقليــة يف 80 ندوة بأبـوظبـــي
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في البداية، قال عيسى عبداهلل الغرير، 
عيسى  م��ج��م��وع��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
مجلس  »ق������رارات  ل��اس��ت��ث��م��ار:  ال��غ��ري��ر 
مهمة  خطوة  بالتوطين،  المتعلقة  ال��وزراء 
المشتركة  المسؤولية  من  جزء  وتنفيذها 
الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  بين 
وال��م��واط��ن��ي��ن، ال��راغ��ب��ي��ن ف��ي االل��ت��ح��اق 

الخاص«.  بالقطاع  بالعمل 
وأض��������اف: »ال����م����واط����ن����ون م���دع���وون 
واإلج��راءات  الفرصة  هذه  من  لاستفادة 
التي  مؤخراً  الحكومة  عنها  أعلنت  التي 
ت��دع��م دوره����م وت��وظ��ي��ف��ه��م ف��ي ال��ق��ط��اع 
ال���خ���اص، ال���ذي ت��وج��د ف��ي��ه ال��ك��ث��ي��ر من 
يشغلها  أن  ويمكن  وال��وظ��ائ��ف،  ال��ف��رص 
المهارية«.  الوظائف  وخاصة  المواطنون، 

   من جهته، أشار محمد خلف الحبتور، 
وال��رئ��ي��س  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
أن  إل��ى  ال��ح��ب��ت��ور،  لمجموعة  التنفيذي 
ال���ق���رارات واإلج������راءات ال��ت��ي أص��دره��ا 
تمكين  إل����ى  ت���ه���دف  ال��������وزراء،  م��ج��ل��س 
المال  رأس  وتطوير  الوطنية  ال��ك��ف��اءات 

الوطني.  البشري 
 ونوه برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة 
حفظه  ال��دول��ة،  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن 
تواكب  القرارات  أن هذه  إلى  اهلل، مشيراً 
إلى  ال��رام��ي��ة  ال��رش��ي��دة  قيادتنا  مساعي 
فرص  وتوفير  الوطنية  الكفاءات  تطوير 
وعمل  دور  وت��ع��زي��ز  ال��م��س��ت��دام��ة،  العمل 
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 

بالدولة. 
مؤسسات  التزام  أهمية  الحبتور،  وأكد 
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��رارات 
يتعلق  فيما  بالتزاماتها،  والوفاء  الجديدة 
لرفع  سنوياً  مستهدفاً   %2 إق��رار  بنسب 
المهارية،  ال��وظ��ائ��ف  ف��ي  التوطين  نسب 
المستهدفة،   %10 ال���� نسبة  إل��ى  وص��والً 
أن شركات  إلى  2026، مشيراً  بنهاية عام 
ثمار  ستجني  الخاص،  القطاع  ومؤسسات 
يسهم  وال��ذي  »ن��اف��س«،  ببرنامج  االل��ت��زام 
للدولة،  االستراتيجية  األهداف  إنجاز  في 
التنمية  في  المواطنة  الكوادر  دور  وتعزيز 

االقتصادية.
بمختلف  الحبتور  »مجموعة  إن  وق��ال: 
التوطين  تولي  واستثمارها  عملها  مجاالت 
متطلبات  تحقيق  وتعمل على  بالغة،  أهمية 
استقطاب  خ��ال  من  الحكومية  الجهات 
العمل  ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ي��ر  م��واط��ن��ة،  ك���ف���اءات 

على  س��اع��ده��ا  م��ا  وه��و  ل��ه��م،  المناسبة 
بين  المواطنين  من  متميزة  نسبة  وج��ود 

موظفيها«.

تجربة التوطين 
فاياليل،  شمشير  ال��دك��ت��ور  ن��وه  ب����دوره، 
المنتدب  وال��ع��ض��و  اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س 
الصحية،  للرعاية  اس«  بي  »في  لمجموعة 
وزارة  رس����وم  تخفيض  ال��ح��ك��وم��ة  ب��ق��رار 
التي  للشركات  والتوطين  البشرية  الموارد 
وتدريب  توظيف  في  نوعية  إنجازات  تحقق 

المواطنين.
القطاع  سيشجع  الحافز  ه��ذا  أن  وذك��ر 
الخاص على تعزيز التوطين فيه واستقطاب 
من  وخاصة  المواطنة،  الكفاءات  من  مزيد 
ال��خ��اص،  العمل  ف��ي  لينخرطوا  ال��ش��ب��اب، 
التي أعلنت عنها  الحوافز  أن حزمة  مؤكداً 
المهمة  األدوات  من  تعتبر  مؤخراً  الحكومة 

في مجال التوطين بالقطاع الخاص. 
دائماً  التوطين  كان  »لقد  فاياليل:  وق��ال 
مجموعة  أعمال  إلدارة  سياستنا  من  ج��زءاً 
نقوم  وإننا  الصحية،  للرعاية  اس(  بي  )في 
حالياً بتوظيف وتدريب العديد من الموظفين 

المواطنين وفقاً لمؤهاتهم األكاديمية«.
المجموعة  تجربة  إلى  »استناداً  وأضاف: 
في التوطين، فإن الموظفين اإلماراتيين قد 
أظهروا تفانياً والتزاماً كامًا بأعمالهم، حيث 
حيث  مختلفة،  وظيفية  مواقع  في  تميزوا 
المخضرمون  اإلماراتيون  الموظفون  يقوم 
الجدد، ومساعدتهم في  الموظفين  بتدريب 

االنخراط في أعمال المجموعة«. 
 من جانبه، قال الدكتور محمد النحاس، 

الرئيس  اإلدارة،  مجلس  رئ��ي��س 
البز-  »مينا  لمختبرات  التنفيذي 

اعتماد  »إن  سيرفيز«:  باثولوجي  كلينكال 
السمو  ص��اح��ب  برئاسة  ال����وزراء،  مجلس 
نائب  مكتوم  آل  راش���د  ب��ن  محمد  الشيخ 
حاكم  ال��وزراء،  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
دبي، رعاه اهلل، لقرارات استراتيجية لدعم 
نتاج رؤية حكيمة  التوطين، ما هو إال  ملف 
تمكين  وضرورة  المستقبل،  احتياجات  تعي 

وتأهيل الكوادر الوطنية«. 
ال��ق��رارات ستدعم وجود   وأك��د أن ه��ذه 
الخاص،  القطاع  في  المواطنين  ومساهمة 
بما يعزز االقتصاد الوطني وازدهار األجيال 
اإلماراتي  المواطن  أن  إلى  القادمة، مشيراً 
الرشيدة  القيادة  وتولي  ال��وط��ن،  ث��روة  هو 
أولوية كبيرة لتأهيله وتمكينه للقيام بمختلف 
المهام والوظائف لضمان مشاركته الحقيقية 
تنافسية  وتعزيز  الوطن،  نهضة  مسيرة  في 

الدولة في مختلف المجاالت. 
التوطين  ملف  دع��م  أهمية  على  وش��دد 
الجيد  اإلع��داد  من خال  الخاص  بالقطاع 
العلوم  مختلف  وإكسابهم  المواطنة  للكوادر 
والمهارات، وتعزيز فرصهم في نيل مختلف 
فيها  والتطور  القطاعات  كل  في  الوظائف 
وينعكس  السوق،  احتياجات  يلبي  بما  على، 
بشكل إيجابي على النمو االقتصادي لدولة 

اإلمارات.
 

»تأمين التعطل« 
التنفيذي  المدير  ب��ش��ارة،  شريف  أك��د   
إق��رار  أن  الما،  وعبيد  محمد  لمجموعة 
للتأمين ضد  نظاماً  الموقر  ال��وزراء  مجلس 
حيث  األهمية،  وبالغ  أمر ضروري  التعطل، 
سيسهم في تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ 
ن���ق���دي ل��ف��ت��رة 
في  م���ح���دودة 

سيسهم  م��ا  وه��و  العمل،  ع��ن  توقفه  ح��ال 
الدولة،  العمل في  تنافسية سوق  في تعزيز 
وتوفير بيئة عمل مستقرة للجميع، بما يعزز 
مكانة اإلمارات، باعتبارها حاضنة للباحثين 
مستقرة  بيئة  في  مجزية  عمل  ف��رص  عن 
توفر مظلة اجتماعية لجميع العاملين فيها.

وأوضح أن التأمين ضد التعطل سيساعد 
في توفير دخل مناسب للعامل أو الموظف 
خ���ال ف��ت��رات ت��وق��ف��ه ع��ن ال��ع��م��ل ولحين 
حصوله على فرصة جديدة في مكان أخر، 
بشكل  سيسهم  النظام  هذا  أن  إلى  مشيراً 
بالقطاع  التوطين  نسب  زي���ادة  ف��ي  كبير 
بما  حالية،  الموجودة  النسب  عن  الخاص 
سوق  في  اإلماراتية  الكوادر  تنافسية  يعزز 
لحمايتهم،  اجتماعية  مظلة  وتوفير  العمل، 

وتوفير حياة كريمة لهم.
أيضاً  سيساعد  ال��ق��رار  أن  إل��ى  وأش���ار 
من  والخبرات  المواهب  أفضل  جذب  على 
ما  وهو  العالم،  والمبتكرين حول  المبدعين 
اإلم��ارات،  العمل في  تنافسية سوق  سيعزز 
الدولي،  الصعيد  علي  الدولة  مكانة  ويعزز 
بما يساعد في الوصول إلى اقتصاد معرفي 
أهمية  إلى  ذات��ه  الوقت  في  الفتاً  تنافسي، 
التوطين  نسبة  بزيادة  ال��وزراء  مجلس  قرار 
في الوظائف المهارية بما نسبته 2% سنوياً 

بما   ،2026 ع��ام  حتى   %10 إل��ى  وص���والً 
الخاص  القطاع  ومنشآت  شركات  يضمن 
التي تضم 50 موظفاً فأكثر، حيث سيضمن 
ذلك خلق مزيٍد من الفرص الوظيفية ألبناء 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  الوطن 

بالدولة، بما فيها القطاع الخاص.
ول��ف��ت إل���ى أن ح��ك��وم��ة دول���ة اإلم����ارات 
توفير  أج��ل  م��ن  الحثيثة  جهودها  ت��واص��ل 
الخاص،  القطاع  في  للتوطين  جاذبة  بيئة 
البرنامج  إط���اق  م��ع  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت  حيث 
الستيعاب  الخاص  القطاع  لدعم  الحكومي 
الخمس  السنوات  خ��ال  م��واط��ن  أل��ف   75
القطاع  يشجع  وال���ذي  »ن��اف��س«،  المقبلة 
المواطنين، خاصة  استقطاب  على  الخاص 
أن هناك مؤسسات أبدت استعدادها لرفع 
أهمية تضافر  مؤكداً  لديها،  التوطين  نسبة 
والخاص  الحكومي  القطاعين  بين  الجهود 
لضمان تفعيل سياسات التوطين، بما يضمن 
المتميزة  الكفاءات اإلماراتية  االستفادة من 

في دعم المسيرة التنموية للدولة.
المهمة  ال��ق��رارات  ه��ذه  تسهم  أن  وتوقع 
ف���ي زي�����ادة ن��س��ب ال��ت��وط��ي��ن ف���ي ال��ق��ط��اع 
تنافسي  وطني  اقتصاد  لترسيخ  ال��خ��اص 
نقلة  تحقيق  في  يسهم  بما  ونشٍط،  متوازٍن 
بالدولة،  االقتصادية  المنظومة  في  نوعية 
لابتكار  رئ��ي��س  كمركز  مكانتها  وت��ع��زي��ز 
والمواهب  للخبرات  جاذبة  ووجهة  والتميز 
أن ال��دول��ة تواصل  واالس��ت��ث��م��ارات، م��ؤك��داً 
للمواطنين لانخراط في  آفاٍق جديدة  فتح 
دنيا المال واألعمال، واالستفادة من الدعم 
وتقديم  مشاريعهم،  لنجاح  المقدم  الكبير 

أفضل الخدمات لزيادة تنافسية الدولة.
ول��ف��ت إل���ى أه��م��ي��ة ت��وف��ي��ر ف���رص عمل 
الخاص،  القطاع  في  للمواطنين  وت��دري��ب 
وال��م��ؤس��س��ات  ال��ش��رك��ات  سيشجع  ح��ي��ث 
ال��ك��ب��رى ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص على جذب 
حملة  م��ن  المواطنة  وال��ك��ف��اءات  المواهب 
فيها  تستثمر  بحيث  الجامعية،  الشهادات 
العمل  آفاق  الستكشاف  الفرصة  لها  وتتيح 
واكتساب خبرات ومهارات نوعية، مؤكداً أن 
عمل المواطنين في القطاع الخاص سيفتح 
الباب أمامهم نحو تطوير قدراتهم والنجاح 
أن  متوقعاً  الخاصة،  مشاريعهم  إطاق  في 
العمل  على  الكثيرين  القرارات  هذه  تشجع 
الخبرات  من  واالستفادة  الخاص،  بالقطاع 
تطوير  ل��ه��م  يتيح  م��م��ا  يكتسبونها،  ال��ت��ي 

إمكانياتهم لخدمة الوطن والمجتمع.

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أكد مسؤولون بالقطاع الخاص، أن المعالجات الجديدة للتوطين وسوق العمل التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته األخيرة، 

هي معالجات »شاملة وجذرية«، وتضم منظومة من البرامج واإلجراءات المتميزة، وتغطي مختلف المجاالت، مشيرين إلى 

أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ستنقل سوق العمل في المرحلة المقبلة، ليكون جاذبًا للمواطن في القطاع الخاص. 

وأشار المسؤولون، في تصريحات خاصة لـ»االتحاد«، إلى أهمية القانون االتحادي بشأن »التأمين ضد التعطل عن العمل«، أسوة 

بما هو معمول به في العديد من الدول التي تتبنى منح المواطن إعانة شهرية في حالة التعطل »اإلجباري« عن العمل. 

وشددوا على أهمية الشراكة بين الجهات االتحادية والمحلية والقطاع الخاص على قاعدة المسؤولية التضامنية، الفتين 

إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والسياسات التي تتضمن معالجات قصيرة وبعيدة المدى 

لتحديات سوق العمل؛ بهدف تحقيق مشاركة فاعلة للموارد البشرية المواطنة وتخطي مسببات البطالة. 

المواطنون مدعوون 
لالستفادة من السياسات 

والتشريعات الداعمة
 

عيسى الغرير

شركات القطاع الخاص 
ستجني ثمار االلتزام 

بقرارات الحكومة
 

محمد الحبتور

الموظفون المواطنون 
أظهروا تفانيًا والتزامًا 

كاماًل بأعمالهم
 

شمشير فاياليل

التوطين يسهم في 
نهضة الوطن وتعزيز 

تنافسية الدولة
 

محمد النحاس

دعم تنافسية الكوادر 
الوطنية وترسيخ اقتصاد 

وطني متوازن ونشط
 

شريف بشارة

تعقد وزارة التوطني واملوارد البشرية غدًا اخلميس، بديوان الوزارة يف دبي، إحاطة إعالمية حول قرار مجلس الوزراء لزيادة نسب التوطني 
يف القطاع اخلاص، وتفاصيل نظام التأمني ضد التعطل عن العمل، وذلك بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير املوارد البشرية 

والتوطني.  وكان مجلس الوزراء قد أصدر، أول أمس االثنني، حزمة من القرارات اجلديدة لتعزيز التوطني يف القطاع اخلاص. 
وأقر مجلس الوزراء حزمة من احلوافز غير املسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة املوارد البشرية والتوطني، تصل إلى نسبة %80 

لشركات القطاع اخلاص املسجلة لدى الوزارة والتي حتقق إجنازات نوعية يف توظيف وتدريب املواطنني، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطني 
الوظائف املهارية بنسبة 2% سنويًا يف شركات القطاع اخلاص التي تضم منشآتها 50 موظفًا فأكثر؛ وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 

12 ألف وظيفة سنويًا للمواطنني يف القطاع اخلاص ومختلف القطاعات االقتصادية بالدولة. كما اعتمد املجلس إقرار مساهمة شهرية مببلغ 
6000 درهم على الشركات غير امللتزمة بدءًا من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقًا للمستهدف.

تفاصيل نظام التأمين ضد التعطل غدًا 

دعم مباشر للمواطن وحوافز لصاحب العمل

مسؤولون بالقطاع 
الخـاص لـ»  «:



وأك��د معاليه التزام دول��ة اإلم��ارات 
العربية المتحدة بتوفير أفضل وأرقى 
المنطقة  في  الصحية  الرعاية  نظم 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، وبتوجيهات ودعم صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
ال��وزراء  رئيس مجلس  ال��دول��ة  رئيس 
حاكم دبي، رعاه اهلل، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زاي��د آل نهيان ولي 
األعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  أب��وظ��ب��ي  عهد 

للقوات المسلحة. 
وأضاف معاليه: يستحق »مستشفى 
كليمنصو« تقديراً خاصاً لحكمته في 
ميديسن«  هوبكنز  »جونز  مع  التعاون 
التي تحظى بإعجاب على نطاق واسع 
الدولي.  بالتعاون  العميق  اللتزامها 
ويضيف هذا التعاون نوعاً جديداً من 
الرعاية  نظم  أكبر  إح��دى  مع  العمل 
أرق��ى  لتوفير  ال��ع��ال��م  ف��ي  الصحية 

المتطورة  الطبية  الخدمات  وأح��دث 
والمتخصصة بما يتماشى مع توجيهات 
ورؤية  الحكيمة  اإلم��ارات  دول��ة  قيادة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم لتصبح دبي ودولة اإلمارات 
الطبية،  للخدمات  عالمياً  م��رك��زاً 
وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الذي 
يتوافق مع المعايير الدولية للمواطنين 
رئيسية  وجهة  تكون  وأن  والمقيمين، 

للعالج في المنطقة والعالم. 
وق����ال ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اإلدارة في  خانصاحب رئيس مجلس 
الطّبي«  كلمينصو  مركز  »مستشفى 

كرس  دب��ي  ف��ي  تأسيسه  »منذ  دب���ي: 
لتلبية  وج��ه��وده  مهمته  المستشفى 
احتياجات المرضى في دولة اإلمارات 
الرعاية  ج���ودة  وتحسين  ج��ه��ة،  م��ن 
الطبية  ال���ح���االت  وإدارة  الصحية 

المعقدة من جهة أخرى«. 
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال��ب��روف��س��ور 
هوبكنز  »ج��ون��ز  رئيس  وينر  تشارلز 

ال��ت��ع��اون مع  إن��ت��رن��اش��ون��ال«: يشرفنا 
إنترناشونال«،  ميديسين  »كليمنصو 
وضّم جهودنا إلى جهودهم في سبيل 
في  الصحية  ال��رع��اي��ة  قطاع  تطوير 
منطقة الشرق األوسط وتبادل خبراتنا 
الطبي« في دبي  مع »مركز كليمنصو 
واالرتقاء  الممارسات،  أفضل  لتوفير 

بالمعايير المعتدة في هذا المجال. 
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تشارك في أعمال الدورة الرابعة آللية 
التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث

اإلمارات 

القاهرة )وام(

 شاركت دولة اإلمارات العربية املتحدة، متمثلة بالهيئة الوطنية إلدارة 
الطوارئ واألزمات والكوارث، يف أعمال اجتماع الدورة الرابعة آللية التنسيق 

العربية للحد من مخاطر الكوارث التي عقدت مبقر األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية، وذلك يف إطار التحضير لالجتماع الوزاري العربي األول للوزراء 

املعنيني باحلد من مخاطر الكوارث املقرر غدًا اخلميس بالقاهرة. 
مثل الدولة الدكتور سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السالمة والوقاية 

بالهيئة، وخالد عبيد الكعبي من الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث. وتعقد هذه الدورة يف ظل تداعيات كبيرة تواجهها املنطقة العربية 

من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير يف زيادة 
معدالت التصحر وحرائق الغابات وندرة املياه وغيرها من املتغيرات الطبيعية، 

باإلضافة إلى الكوارث اإلنسانية مثل النزاعات املسلحة والتي أثرت يف إقليم 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، حيث إن املنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر 

املناطق تضررًا بسبب هذه املتغيرات. 
ويناقش االجتماع على مدى ثالثة أيام عددًا من البنود املهمة والرئيسة 

تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، ومتابعة بنود االستراتيجية 
العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير للمنتدى العاملي السابع للحد 

من مخاطر الكوارث وحتديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر 
الكوارث. يشارك يف االجتماع عدد من املنظمات العربية واإلقليمية والدولية 

املتخصصة يف مجال احلد من الكوارث وتقليل تأثيراتها.

تحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية
ورصد الكوارث الطبيعية 

شهد توقيع اتفاقية تعاون بين »كليمنصو الطبي دبي« و»جونز هوبكنز« األميركية

نهيان بن مبارك: اإلمارات توفر أفضل 

وأرقى نظم الرعاية الصحية باملنطقة

أوضح الدكتور مؤنس قلعاوي رئيس مجلس إدارة »كليمنصو ميديسني 
إنترناشونال« والرئيس التنفيذي ملجموعة مستشفيات »مركز كليمنصو الطبي« 

أن هذا التعاون يعتبر تطورًا جديدًا ودفعة قوية يف مجال الرعاية الصحية، 
حيث إنه يقدم برنامجًا فريدًا من نوعه يف املنطقة ليشمل العمليات اجلراحية 

والطب السريري يف جميع االختصاصات الطبية على أيدي أطباء وجراحني 
زائرين من »جونز هوبكنز« مشهود لهم عامليًا بخبرتهم وأبحاثهم املتطورة يف 

جميع االختصاصات الطبية املتقدمة كفريق متكامل، وذلك على مدار العام يف 
دبي، ما سيوفر أفضل سبل الشفاء والعالج للحاالت الطبية الصعبة واملعقدة.

تحسين جودة الرعاية  تطور جديد
الصحية وإدارة الحاالت 

الطبية المعقدة

دبي )وام(

 شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل 

نهيان وزير التسامح والتعايش توقيع 

اتفاقية تعاون بين »مستشفى مركز 

كليمنصو الطبي« بدبي ومؤسسة 

»جونز هوبكنز ميديسين« الرائدة في 

مجال الرعاية الصحية بالواليات المتحدة 

األميركية.  وقال معالي الشيخ نهيان بن 

مبارك آل نهيان - في كلمته خالل المؤتمر 

الصحفي الذي عقد في دبي بهذه 

المناسبة: يسعدني أن أكون معكم اليوم 

وأشهد إطالق هذه االتفاقية وبرنامج 

الطبيب الزائر بجامعة »جونز هوبكنز« في 

»مستشفى كليمنصو«.. كما يسعدنا أن 

تكون »جونز هوبكنز ميديسن إنترناشونال« 

التي ُتعد من أفضل مؤسسات خدمات 

الرعاية الصحية في العالم شريكًا مع 

»مستشفى كليمنصو« في دبي. 
نهيان بن مبارك خالل توقيع االتفاقية )وام(

سيف الظاهري خالل االجتماع )وام(



الفجيرة)االتحاد(

جمعية  إدارة  م��ج��ل��س  ن���اق���ش 
الفجيرة الخيرية خطة الجمعية نحو 
واإلنساني  الخيري  بالعمل  االرتقاء 
األداء  في  مرونة  أكثر  مناخ  وتوفير 
رضا  مستوى  م��ن  يعزز  بما  ال��ع��ام، 

تطلعاتهم. ويلبي  المتعاملين 
مجلس  اجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
الخيرية،  ال��ف��ج��ي��رة  جمعية  إدارة 
ب��رئ��اس��ة م��ع��ال��ي س��ع��ي��د ال��رق��ب��ان��ي 
وبحضور  اإلدارة،  مجلس  رئ��ي��س 
واإلدارة  اإلدارة  م��ج��ل��س  أع��ض��اء 

التنفيذية.
وف����ي م��س��ت��ه��ل ال���ج���ل���س���ة، رف���ع 
ال��رق��ب��ان��ي أس���م���ى آي�����ات ال��ش��ك��ر 
والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ 
ح��م��د ب���ن م��ح��م��د ال��ش��رق��ي عضو 
الفجيرة،  حاكم  األع��ل��ى،  المجلس 
وس��م��و م��ح��م��د ب��ن ح��م��د ال��ش��رق��ي 
ولي عهد الفجيرة للدعم المتواصل 
المادي والمعنوي لنشاطات الجمعية 

وبرامجها الخيرية واإلنسانية.
وأع�����رب ال��رق��ب��ان��ي ع���ن ش��ك��ره 
وتقديره إلى المحسنين الكرام على 
لبرامج  ومساندتهم  ودعمهم  ثقتهم 
اهلل  فجزاهم  الجمعية،  وم��ش��اري��ع 

خيراً.

ث��م اس��ت��ع��رض ال��م��ج��ل��س ج��دول 
حققته  م��ا  تضمن  ال��ذي  األع��م��ال، 
وم��ب��ادرات  إن��ج��ازات  م��ن  الجمعية 
استفاد  وال��ت��ي  رم��ض��ان،  شهر  ف��ي 
كما  م��س��ت��ف��ي��داً.    307.163 منها 
اط��ل��ع ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى س��ي��ر خطة 
والمبادرات  والبرامج  الجمعية  عمل 
في  تنفذها  التي  التطوير  وخطط 
2022، وبلغ إجمالي مدفوعات  عام 
يناير  من  الجمعية  وبرامج  مشاريع 
 9.385.21.015 م����ارس  وح��ت��ى 
 14785 م��ن��ه��ا  اس��ت��ف��اد  دره����م����اً، 
م��س��ت��ف��ي��داً م���ن األس�����ر ال��ف��ق��ي��رة 
والطاب غير القادرين في المدارس 
والجامعات وأصحاب الهمم واأليتام 
واألرام�����ل وح��ف��ظ ال��ن��ع��م��ة وع��اج 
المرضى وكافة الشرائح المحتاجة.

وذكر معالي سعيد الرقباني جانباً 
م��ن ال��م��دف��وع��ات ال��خ��ي��ري��ة، حيث 
الدراسية  المساعدات  قيمة  بلغت 
منها  استفاد  دره��م��اً،   2.104.472
لهم  ق��دم��ت  205 ط��اب وط��ال��ب��ات 
المدرسية  المستلزمات  الجمعية 
التدريبية  وال��دورات  التعليم  ورسوم 

الكمبيوتر. وأجهزة 
مساعدات  الجمعية  قدمت  كما 
لألسر المستحقة بقيمة 5.913.613 
نقدية  م��س��اع��دات  شملت  دره��م��اً، 
ش��ه��ري��ة، م����واد غ��ذائ��ي��ة وأج��ه��زة 
مشتريات  وقسائم  أساسية  منزلية 
كما  المرضى.  مساعدة  جانب  إلى 
المنتجة  األسر  مشاريع  من  استفاد 
وأصحاب الهمم 346 فرداً في الربع 

األول من العام 2022.

المشاريع  أن  إلى  الرقباني  ولفت 
نفذتها  ال��ت��ي  ال��م��ت��ن��وع��ة  ال��خ��ي��ري��ة 
شملت  رمضان،  شهر  في  الجمعية 
الصائم  وإف��ط��ار  الرمضاني  المير 
وبلغ  العيد،  وك��س��وة  الفطر  وزك���اة 
إجمالي المستفيدين منها 307.163 

مستفيداً.
الجمعية  قدمته  ما  أن  وأض��اف   
من إنجازات تحققت بفضل من اهلل 
تمكنت  حيث  الخير،  أصحاب  وثقة 
االستراتيجية  أهدافها  تحقيق  من 
توجيهات  بفضل  التحديات  وتجاوز 
مجلس  ومتابعة  ال��رش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
لتقديم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
ال��م��س��اع��دات ال��ن��وع��ي��ة ب��أس��ال��ي��ب 
م���ب���ت���ك���رة ت���ت���م���اش���ى م����ع ال���وض���ع 

المستجد.
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بالغًا لـ »إسعاف دبي« خالل 3 أشهر
 60538

سامي عبد الرؤوف )دبي( 

دب���ي لخدمات  م��ؤس��س��ة  أع��ل��ن��ت 
تعاملها مع 60538 باغاً  اإلسعاف 
فيما   ،2022 من  األول  الربع  خال 
بلغ عدد الحاالت 75439 حالة كان 

معظمها حاالت بسيطة.
المدير  ال������دراي،  خليفة  وق����ال 
لخدمات  دب��ي  لمؤسسة  التنفيذي 
في  الباغات  معدل  إن  اإلس��ع��اف: 
وإن  متقاربة،  األس��ب��وع  أي��ام  جميع 
أعلى معدل للباغات كان يوم السبت 
بمعدل 11324، يليه الثاثاء بمعدل 
ع��ن تصنيف  وأم��ا  ب��اغ��اً،   11014
أعلى  ال��ذك��ور  نسبة  فكانت  الفئات 
من اإلناث، حيث وردت باغات من 
35268 حالة من الذكور مقارنة بنحو 
وأوضح  اإلن��اث.  من  باغاً   26160
أن تصنيف الفئات العمرية في عدد 
األغلبية  أن  فيه  لوحظ  الباغات 

للفئات العمرية بين 26 و40 عاماً وبمعدل 23778 باغاً لهذه الفئات. وبين 
أن أكثر أنواع الباغات كانت باغات الحاالت المرضية، حيث بلغت 30775، 
تليها اإلصابات بمعدل 20082 باغاً، في حين أن أقل أنواع الباغات كانت 
الباغات المتعلقة بالصحة النفسية بمعدل 716 باغاً، وعن مواقع تلقي 

الباغات فقد تصدرت المنازل عدد الباغات بواقع 22751 باغاً.
بتقديم  أكثر من 29 خدمة إسعاف  تنفرد عالمياً  المؤسسة  أن  وذك��ر 
الحاالت  وكذلك  أنواعها،  بمختلف  اإلصابات  لخدمة حاالت  تخصصية 
المقدمة  للخدمات  باإلضافة  والطارئة،  والمزمنة  البسيطة  المرضية 
ألصحاب الهمم واألوزان الثقيلة. وأكد أن المؤسسة لن تتوقف عن تطوير 
سامة  يحقق  بما  المجتمعية،  المبادرات  وط��رح  اإلسعافية،  خدماتها 
المجتمع، ويلبي تطلعات الحكومة في تحقيق الريادة العالمية في جميع 

المجاالت، وأن تكون دبي المدينة األفضل للعيش في العالم.
وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف، أن دبي نموذج 
إلهام عالمي في إدارة محركات التغيير والتنمية المستدامة، وتحتل رفاهية 

اإلنسان وسامته وحياته األولوية القصوى في نهج اإلمارة.

2 مليون درهم مساعدات دراسية لصالح 205 طالب وطالبات

»خيرية الفجيرة« تستعرض مبادرات 2022

سعيد الرقباني مترئسا االجتماع )من المصدر(

وأثنى مجلس اإلدارة على اجلهود املبذولة وحث اإلدارة التنفيذية يف 
اجلمعية على السعي لتحقيق املزيد من التميز يف مختلف برامجها 

وأنظمتها اإلدارية واملالية، وإلى تنمية وتطوير اجلهاز التنفيذي، 
وتطوير مهارات املوظفني، باإلضافة إلى زيادة اخلدمات املقدمة لألسر 

املستفيدة من مشاريع األسر املنتجة، والدورات اإلدارية والفنية 
املتخصصة التي يقدمها مركز غرس لتدريب وتأهيل األسر املنتجة 

وأصحاب الهمم التابع للجمعية.

  9.385.21.015 درهمًا  تميز
إجمالي مدفوعات 

مشاريع وبرامج الجمعية 
خالل الربع األول

 

المؤسسة تنفرد 
عالميًا بتقديم   

29 خدمة إسعاف 
تخصصية لحاالت 

اإلصابات 
 

خليفة بن دراي

وأفاد أن املؤسسة حققت من خالل منظومة عمل متكاملة العديد من 
اإلجنازات العاملية، فقد جنحت يف دخول موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية، عن مبادرتيها »املستجيب اخلارق« كأسرع سيارة إسعاف يف 
العالم، و»حافلة اإلسعاف البري« كأكبر سيارة إسعاف برية جبلية، 
تستخدم لالستجابة على الطرق واألماكن الوعرة، كما أنها جنحت 

رسميًا يف حتقيق زمن استجابة للبالغات خالل احلدث العاملي إكسبو 
2020 بلغ دقيقة وثالثة أجزاء من الثانية، وهو رقم عزز السمعة 

العاملية لدبي لسعيها لتكون املدينة األكثر أمانًا وسعادة يف العالم.

 منظومة عمل
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ألف مركبة 
صعدت جبل جيس

مريم بوخطامين )رأس الخيمة(

من  أكثر  صعود  الخيمة،  رأس  في  العامة  الخدمات  دائ��رة  سجلت 
39.455 مركبة إلى قمة جبل جيس خالل عطلة عيد الفطر المبارك.

أعلى  إن  الدائرة:  الحمادي مدير عام  المهندس أحمد محمد  وقال 
قمة في الدولة في جبل جيس في رأس الخيمة شهدت إقباالً كبيراً من 
جانب األهالي والزوار  والسياح في أيام العيد، رغبة منهم في قضاء 
والتي  الباردة،  الهواء  ونسمات  الخالبة  الطبيعة  وسط  جميلة  أوق��ات 
لم تتجاوز 16 درجة مئوية، مشيراً إلى أن جبل جيس يستقطب سنوياً 
ويقدر  المفتوحة،  واألماكن  الجبلية  القمم  عشاق  من  متزايدة  أع��داداً 
أعداد الزائرين بعشرات اآلالف، األمر الذي يحفز الدائرة على تطوير 
وصيانة وتحديث الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية لجميع 
للمواقع  إضافة  الشمسية،  بالطاقة  إنارتها  تتم  والتي  االستراحات، 
للزوار،  خدماتها  تقدم  التي  االستراحات  في  للمطاعم  المخصصة 
الفتاً إلى  استمرار الدائرة بتنفيذ المشاريع السياحية التي تسهم في 

استقطاب السياح والزوار على مدار العام.
البيئية  المخالفات  على  اإلج���راءات  تشديد  إل��ى  الحمادي  وأش��ار 
في  المخلفات  ترك  لمنع  الليلية  الدوريات  تسيير  عبر  المناطق  بهذه 
على  تحافظ  التي  البيئية  بالقوانين  الزوار  وإلزام  الطبيعية،  المناطق 
الجمهور  توعية  على  عملت  »راقب«  دوريات  بأن  منوهاً  األماكن،  هذه 
رأس  إم��ارة  أن  ال��زوار، موضحاً  بين  البيئة  الحفاظ على  ثقافة  ونشر 
الخيمة أثبتت تميزها كوجهة سياحية، قادرة على التأقلم مع الظروف 
الحالية وتفضيالت المسافرين الجديدة، مبيناً أن غالبية السيارات التي 
صعدت الجبل، كانت قادمة من خارج اإلمارة، وحملت سائحين وزواراً 
جاؤوا لقضاء أوقات جميلة، واالستمتاع بأجواء قمة الجبل األعلى على 
مستوى الدولة، مشيراً إلى أن األرقام من المتوقع أن ترتفع خالل الفترة 

القادمة من السنة.

للبالغات الطارئة خارج الدولة خالل عطلة عيد الفطر

نسبة رضا املواطنني عن 

استجابة »وزارة الخارجية«

وض��م��ان��اً ل��س��رع��ة االس��ت��ج��اب��ة، 
خ��ص��ص��ت ال�������وزارة خ���ط ط����وارئ 
ل��الس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ب��الغ��ات ال��ط��ارئ��ة 
ال��خ��اص��ة ب��م��واط��ن��ي ال���دول���ة في 
الخارج، حيث يمكن للمواطن تقديم 
بالغ من خالل الرقم 0097180024 
خالل  من  البالغ  مع  التعامل  ليتم 
لتقديم  مصممة  استجابة  منظومة 
وذلك  المعايير،  أعلى  وف��ق  الدعم 
التمثيلية  ال��ب��ع��ث��ات  م��ع  بالتنسيق 
الوزارة  وإدارات  الخارج  في  للدولة 
االتصال  بمركز  المتمثلة  المعنية 

العمليات.  ومركز 
الحبسي،  طالب  عبدالعزيز  وأكد 
ال��م��واط��ن��ي��ن  ش�����ؤون  إدارة  م���دي���ر 
أفضل  توظيف  على  ال��وزارة  حرص 
شأنها  من  التي  واألدوات  التقنيات 
للبالغات  االس��ت��ج��اب��ة  زم���ن  تقليل 
الدولة  بمواطني  الخاصة  الطارئة 

في الخارج، حيث تم الرد على %96 
 10 م��ن  أق��ل  خ��الل  المكالمات  م��ن 
ثواٍن. كما أكد أن الوزارة لديها فريق 
مخصص لمراقبة أداء الفرق وتقييم 
سرعة استجابتهم، كما وفرت فريقاً 
متكاماًل للتواصل مع المواطن للتأكد 
المطلوب  الدعم  على  حصوله  من 
وق��ي��اس م��دى رض��اه��م ع��ن الخدمة 
 %90 إل��ى  وصلت  والتي  المقدمة، 

خالل فترة اإلجازة. 
وت��س��ه��ي��اًل ل��ل��وص��ول إل���ى أح��دث 
وتلبيًة  واإلج�������راءات،  ال��م��ع��ل��وم��ات 
مواطني  من  المتعاملين  لمتطلبات 
ال�������وزارة مجمل  ج��م��ع��ت  ال����دول����ة، 
بهم  الخاصة  والمعلومات  الخدمات 
المسافر  قسم  عبر  واحد  مكان  في 
ال��وص��ول  يمكن  وال����ذي  اإلم���ارات���ي 
اإللكتروني  الموقع  خ��الل  م��ن  إليه 
وعلى   www.mofaic.gov.ae

 UAEMOFAIC الذكي  التطبيق 
حيث تحتوي الصفحة على معلومات 
متكاملة عن إرشادات السفر حسب 
ك����ّل وج���ه���ة وال���ت���ي ت���وف���ر خ��ري��ط��ة 
على  االض��ط��الع  لتسهيل  تفاعلية 
االحترازية  واإلج���راءات  اإلرش���ادات 
المنشودة خالل  الوجهة  المتبعة في 
جائحة »كوفيد - 19«.  وتبقى وزارة 
أتم  على  الدولي  والتعاون  الخارجية 
الجاهزية لخدمة المسافر اإلماراتي، 
وسالمته  أمنه  على  منها  وحفاظاً 
خ��الل س��ف��ره، ت��ق��ّدم ال���وزارة خدمة 
التواصل  تسّهل  وال��ت��ي  »ت��واج��دي« 
والطوارئ  األزم��ات  ح��االت  في  معه 
ع��ودت��ه  وتنسيق  م��س��اع��دت��ه  ب��ه��دف 
خدمة  في  التسجيل  ويحّبذ  للدولة. 
العائلة  أف����راد  لجميع  »ت���واج���دي« 
في  التسجيل  يتم  السفر، حيث  قبل 

الخدمة ب� 3 خطوات فقط.

 %90
أبوظبي )وام( 

حرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على رفع جاهزية فرق 

العمل في الدولة والبعثات التمثيلية لها في الخارج، وذلك 

لالستجابة للبالغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج 

خالل عطلة عيد الفطر السعيد. يأتي ذلك تماشيًا مع الرؤية 

االستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة اإلمارات نحو تقديم 

الدعم والمساندة لمواطني الدولة في مختلف أنحاء العالم.

 توظيف أفضل التقنيات 
واألدوات لتقليل زمن 
االستجابة للبالغات 

الطارئة
 

عبدالعزيز  الحبسي

مرافئ

السعديات تزدهر 
بالقمة الثقافية

جاست،  وال��ت��ي  »ال��ج��ائ��ح��ة«  بعصاب  معبأ  وال��ع��ال��م  سنتان  م��رت 
واإلحساس  والهلع،  الخوف  من  بأمواج  البشرية  وأغرقت  وجاشت، 
تفشى  الوباء  كون  مضمونها،  من  الحياة  بفراغ  والشعور  بالفقدان، 
ومجتاحاً  ثقافية،  وضوابط  اجتماعية،  ثوابت  محطماً  العرم  كالسيل 
منازل األمان، محتاًل بيوت الطمأنينة، مكتسحاً جسوراً وقالعاً وبال 
متدحرجاً  الزهور،  عمر  في  أعماراً  واختطف  أرواح��اً،  سرق  هوادة 
جميع  في  الصحية  األجهزة  وأربكت  العقول،  أذهلت  نارية  ككرات 
التصور،  فاقت  معضلة  ال��وب��اء  لمراوغة  ك��ان  حيث  العالم،  أن��ح��اء 
وتجاوزت الخيال البشري، وصارت دول عظمى تتهجى أبجدية العالج 
السادس  القرن  منذ  بالعالم  عصفت  طبية  كارثة  أسوأ  من  للتخلص 
إنساني،  مكسب  أعظم  الطبية  الجهود  أنجزت  وقد  واليوم  عشر، 
بأن  والوجودي  الوطني  بواجبهم  الثقافي  الفن  على  القائمون  يشعر 
يخدم صحة  بما  البشرية  تجاه  المستقبلي  بمشروعها  الثقافة  تتقدم 
دائرة  وجدت  وقد  »الجائحة«،  مخلفات  من  تفكيره  ويحقن  اإلنسان، 
التصدي  في  المعتاد  الريادي  دورها  أبوظبي  في  والسياحة  الثقافة 
أنه من الضروري  الدائرة  المسؤولون في  المهم، ورأى  النشاط  لهذا 
ال  كوني  بيت  هي  الثقافة  ك��ون  الخصوص  بهذا  ع��ام  مؤتمر  إقامة 
والجائحة  عالمي،  شأن  هي  الثقافة  وإنما  أخ��رى  دون  جهة  يخص 
عندما نشبت مخالبها في الجسد البشري لم تستثِن شعب دون آخر، 
الثالثة  إحياء  تم  اإلم��ارات��ي  الوعي  بهذا  عالمياً،  طوفاناً  كانت  بل 
السعديات  جزيرة  تكون  وسوف  الخصوص،  لهذا  مايو  شهر  من  أيام 
يصدح  عالياً  الثقافي  الصوت  سيكون  ربوعها  وبين  الحاضنة،  هي 
باسم العالم أجمع، كون الثقافة هي الحقنة األخيرة للذات البشرية، 
والتي تكون المضاد الحيوي ضد أي مضاعفات، أو ارتدادات نفسية 
تؤثر  نفسية  توابع  من  بد  ال  خطير  وباء  لكل  أنه  بحكم  واجتماعية 
التوازن لدورة الحياة  على حاالت معية، وللثقافة دور مهم في إعادة 
بعد غثيان مرير مر على البشر، وبعد صاعقة مرعبة زعزعت األمن 

العالم. لشعوب  النفسي 
النفسية  الوقاية  في  العالم  دول  تتصدر  ال��دور  بهذا  واإلم���ارات 
والثقافية، كما تصدرته في مواجهة »الجائحة«، وقد قدمت أجهزتنا 

الصحية أعماالً بطولية شهد لها العالم من شرقه إلى غربه، ومن
شماله إلى جنوبه، وال غرابة في أن يكون لبالدنا في حدث عالمي 

مضيئة. ونقطة  بصمة، 
الرسمية  ثقافتنا  قيم  هذه  النجباء،  وشيم  الكبار،  عادة  هي  هذه 

والشعبية على حد سواء.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

زوار على جبل جيس  )من المصدر(
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مؤتمر حول التطورات 
التشريعية في الدولة 

الشارقة )االتحاد(

العلمي الدولي بعنوان  القانون بجامعة الشارقة مؤتمرها  تنظم كلية 
العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ف��ي  التشريعية  ال��ت��ط��ورات  م��ن  ق��رن  »نصف 
وأكاديميين  باحثين  بمشاركة  الجاري،  مايو   30 في  وذلك  المتحدة«، 

وطلبة من مختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها.
ورئيس  القانون  كلية  عميد  عبدالحي  الدين  عماد  الدكتور  وق��ال 
اللجنة العلمية للمؤتمر »يهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا المتعددة 
المرتبطة بالتطورات التشريعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
مدار نصف قرن، إلى جانب عرض ودراسة تأثير التشريعات الحديثة 
وتطبيقاتها على تطور العلوم القانونية واالجتماعية والتقنية، ومناقشة 
بما  التشريعات  أفرزتها  التي  القانونية  والتحديات  العملية  المشكالت 
فيها أنظمة الذكاء االصطناعي والتطبيقات التقنية، كما يهدف المؤتمر 
إلى طرح رؤية واضحة لالستخدامات األمنة للبيئة التكنولوجية الحديثة 
تطوير  تحديات  ومناقشة  المشروعة،  غير  استخداماتها  ومكافحة 

التشريعات بما يتناسب مع الواقع المعاصر«.

عن فئة »االستدامة البيئية« و»التعلم عن ُبعد«

»التقنية العليا« أول مؤسسة يف العالم للتعليم العالي تصنيف 5 نجوم

دبي )وام(

حققت كليات التقنية العليا إضافة نوعية جديدة 
على  بحصولها  العالمي،  الصعيد  على  لرصيدها 
ستارز  إس  كيو  مؤسسة  م��ن  ن��ج��وم   5 تصنيف 
 ،2022 لعام  للجامعات  العالمية   »QS Stars«
هذا  على  تحصل  العالم  في  تعليم  مؤسسة  كأول 
البيئية«،  »االستدامة  فئة  مستوى  على  التصنيف 
ن��ج��وم ع��ن فئة  إل���ى تصنيف خ��م��س  ب��اإلض��اف��ة 
»التعلم عن بُعد«. جرى تسليم شهادات التصنيف 
أُقيم  حفل  ف��ي  للكليات،  العالمية  نجوم  خمس 
البروفيسور  بحضور  ل��ل��ط��الب،  ب��دب��ي  بمقرها 
ال��ش��ام��س��ي م��دي��ر م��ج��م��ع كليات  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
المدير  فرنانديز  آشوين  والدكتور  العليا،  التقنية 

في  العالمية   QS STARS لمؤسسة  األقليمي 
وأعضاء  آسيا  وجنوب  وأفريقيا  األوس��ط  الشرق 
الدكتور  وأشاد  والتدريسية.  اإلدارية  الهيئتين  من 
حققته  الذي  العالمي  النوعي  باإلنجاز  فرنانديز 
على  الكليات  نافست  حيث  العليا،  التقنية  كليات 

مستوى 4 آالف مؤسسة تعليم عاٍل حول العالم.
اللطيف  عبد  البروفيسور  أش���اد  جانبه،  م��ن 
 QS Stars الرائد من قبل  بالتصنيف  الشامسي 
العالمية من فئة 5 نجوم الذي حصلت عليه كليات 
كأول  البيئية،  االستدامة  فئة  عن  العليا  التقنية 
مؤسسة تعليم عاٍل عالمياً تحصل عليه وعن فئة 
التعلم عن بُعد، بما يمثل تأكيداً جديداً على ريادة 
تحقق  ذل��ك  كل  أن  إل��ى  مشيراً  عالمياً،  الكليات 
باألجندة  تلتزم  التي  الكليات  استراتيجية  بفضل 

الوطنية للدولة الرامية للوصول بمؤسسات التعليم 
العالمية.  والريادة  التنافسية  مستويات  أعلى  الى 
التصنيف  هذا  على  الكليات  أن حصول  وأض��اف 
مؤسسات  بين  ومكانتها  سمعتها  يعزز  العالمي 
مجاالت  ويفتح  وعالمياً،  إقليمياً  العالي  التعليم 
مستوى  على  والتبادل  األكاديمي  للتعاون  أوس��ع 
أن  وذك��ر  التدريسية.  الهيئة  وأع��ض��اء  ال��ط��الب 
االستدامة  فئة  عن  نجوم  خمس  على  الحصول 
الكليات  نتائج جهود  يعكس  بشكل خاص،  البيئية 
في تطبيق أفضل الممارسات البيئية على مستوى 
التعليم المستدام واالبتكار والتكنولوجيا في مجال 
والجوانب  الحياة  وج���ودة  والصحة  االس��ت��دام��ة 
أحد  تمثل  فاالستدامة  واالقتصادية،  االجتماعية 
األهداف واألولويات االستراتيجية لدولة اإلمارات.

دينا جوني )دبي( 

قبول  اختبار  مواعيد  المدرسي  للتعليم  اإلم��ارات  مؤسسة  ح��ددت 
للطلبة  الجاري  مايو   13 في  ستنظم  والتي  النخبة،  مسار  في  الطلبة 
الذكور، و20 مايو للطلبة اإلناث. وتشمل االختبارات أربعة مواد دراسية 
تكون  أن  على  والعلوم،  والرياضيات  واإلنجليزية  العربية  اللغتان  هي: 
مدة االختبار ساعة واحدة. وسيتم في وقت الحق إخطار جميع الطلبة 

بموقع مركز االختبار والتوقيت المحدد لكل مجموعة من الطلبة. 
ولفتت المؤسسة إلى أهمية االلتزام التام بالحضور قبل 30 دقيقة من 
الموعد المحدد لالختبار، وإحضار الهوية اإلماراتية وجهاز الكمبيوتر 
االختبار،  تأدية  خالل  الطلبة  إليها  يحتاج  التي  واألدوات  المحمول 
وإبراز نتيجة فحص سلبية لمسحة األنف ال تتجاوز 96 ساعة أو نظام 
المرور األخضر على تطبيق الحصن للطلبة وأولياء أمورهم، مشددين 
على إلزامية ارتداء الكمامة في المدرسة أو قاعة االختبار، مع االلتزام 
بالتباعد الجسدي اآلمن. وكان مسار النخبة قد أطلق رسمياً وألول مرة 
في العام الدراسي 2016 - 2017، مستهدفاً 1000 طالب وطالبة في 
الصف السابع فقط. وتم التوسع في المسار خالل السنوات الالحقة، 
والثالثة  الثانية  الحلقتين  الدراسي جميع طلبة  العام  ليشمل حتى هذا 
كأحد  النخبة،  وطرح مسار  »الثاني عشر«.  لغاية  الخامس  الصف  من 
بين  تنافسية  بيئة  لخلق  سعياً  المتميزة،  اإلماراتية  المدرسة  مسارات 
جيل  وبناء  إعداد  إلى  المسار  ويهدف  والمتفوقين.  المبدعين  الطلبة 
وبناء  والعالمية  المحلية  المتطلبات  لمواكبة  المؤهلين  الطلبة  من 
االقتصاد المعرفي لدولة اإلمارات، وتأهيل خريجي المسار من الطلبة 
العالي  التعليم  مؤسسات  بأفضل  لاللتحاق  المتميزين  اإلماراتيين 

والعالمية. المحلية 

تشمل االختبارات اللغتين العربية 
واإلنجليــــــزية والرياضيات والعلوم

تحدد مواعيد اختبار مسار النخبة

»تعليم« 
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المدير الطبي واستشاري طب األطفال  لـ»               «:

مستشفى جامعة الشارقة يوظف تقنيات متطورة لرعاية األطفال 

الشارقة  إم���ارة  توليه  م��ا  إن  وق���ال: 
ودولة اإلم��ارات من دعم صحي للطفل 
يحّمل الجميع مسؤولية مجتمعية صحية 
تجاه جميع أفراد المجتمع من مواطنين 
وتعاون  ت��واص��ل  على  نحن  ومقيمين، 
مستمر مع المؤسسات الحكومية، وكذلك 
المؤسسات الخيرية الكبرى في شراكات 
تدعم صحة األطفال غير القادرين على 
نفقات العالج خاصة الحاالت الحرجة 
أو أصحاب األمراض المزمنة من أجل 
من  خالية  بالصحة  واف��رة  حياة  توفير 
األمراض. لذا فإن يوم الصحة العالمي 
يجب على الجميع في الدولة االحتفاء 
به وبأهم التطورات واإلنجازات الصحية 
التي حققتها الدولة وإمارة الشارقة في 

القطاع الطبي والصحي.

خدمات طب األطفال وحديثي الوالدة 
المتكاملة  ال��خ��دم��ات  أب���رز  وح���ول 
لطب األطفال بمستشفى الجامعة قال 
البروفيسور حكم ياسين: يوفر مستشفى 
الجامعة بالشارقة خدمات طب األطفال 
وح��دي��ث��ي ال������والدة م���ن خ����الل ف��ري��ق 
متخصص من األطباء المتميزين. يتمتع 

والممارسة  الكبيرة  بالخبرة  أطباؤنا 
المستمرة في تخصص طب األطفال. 
كما أنهم يتمتعون بالخبرة الكافية في 
واألدوي���ة  التقنيات  أح���دث  اس��ت��خ��دام 
وال���ع���الج���ات ف���ي ه����ذا ال��ت��خ��ص��ص، 
باإلضافة إلى أنهم مؤهلون للتعامل مع 
الطبية  ال��ح��االت  م��ن  كبيرة  مجموعة 
المعقدة والحاالت عالية الخطورة في 
األطفال حديثي ال��والدة، ويشمل ذلك: 
حاالت الوالدة المبكرة جداً )بداية من 
األسبوع 23 فما أكبر(، وحاالت نقص 
ال��وزن الشديد عند ال��والدة، والحاالت 
المولودة بأمراض خطيرة ومعقدة، والتي 
تحتاج إلى مستوى متقدم من الرعاية 

الصحية. 

العيوب الخلقية المعقدة
وأض���������اف: ل���دي���ن���ا اس���ت���ش���اري���ون 
المضاعفات  ع��الج  ف��ي  متخصصون 
مثل: العيوب الخلقية المعقدة، حاالت 
الوالدة المبكرة الخطيرة، المضاعفات 
ال���ت���ي ت���ح���دث أث���ن���اء ف���ت���رة ال��ح��م��ل، 
والمخاض، والوالدة والتي تشمل أمراض 
الرئة المزمنة، وضعف النمو، ومتالزمة 

الضيق التنفسي الحاد، ومشاكل القلب، 
والعينين،  الجلد،  نمو  اكتمال  وع��دم 
الهضمي،  والجهاز  العصبي،  والجهاز 
للطب  استشاري  لدينا  يوجد  وكذلك 
النفسي، وتقدم وحدة العناية باألطفال 
خدمات متنوعة لصحة األطفال تتمثل 
مع  والتعامل  الالزمة  التطعيمات  في 
ال��ح��االت ال��م��رض��ي��ة ال��ش��ائ��ع��ة وحتى 

الحالت المعقدة.

الحاالت الطارئة 
إدارة  إن  ياسين:  حكم  د.  وأوض���ح 
المستشفى أولت أهمية لقسم األطفال، 
خالل  من  بالطوارئ  يتعلق  فيما  حتى 
بالحاالت  مختص  طبي  فريق  وج���ود 
الطارئة لألطفال. كما إن قسم الطوارئ 
لدينا مجهز الستقبال الحاالت الطارئة 
عاماً   16 سن  وحتى  األط��ف��ال  لجميع 
العاجلة.  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  لتقديم 
باإلضافة إلى غرفة اإلنعاش المعدة وفق 

أعلى المعايير الطبية.

وحدة العناية المركزة 
ياسين  حكم  البروفيسور  وتحدث 

المركزة  العناية  وح���دة  أهمية  ع��ن 
من  والخدج  ال��والدة  لألطفال حديثي 
إن  ق��ائ��اًل:  وأش���ار  الثالث،  المستوى 
التحديات،  من  تخلو  ال  األبناء  نعمة 
يهتم  أن  ع��ل��ى  ت��ح��رص  م��ا  ودائ���م���اً 
أصحاب  من  هم  من  أطفالك  بصحة 
بين  يكونوا  وأن  والخبرة،  الكفاءات 
أي���ٍد أم��ي��ن��ة، وه��دف��ن��ا ف��ي مستشفى 
الجامعة بالشارقة هو تقديم خدمات 
التي  ال��ج��ودة  وذات  ش��ام��ل��ة  صحية 
ال��والدة  طور  من  الطفل  إليها  يحتاج 
متميز  فريق  مع  وذل��ك  البلوغ،  وحتى 
التعامل وعالج  المتخصصين في  من 
جميع الحاالت الطارئة والوراثية على 
حد س��واء. من خ��الل توفير األج��واء 
الدافئة والودية واإليجابية التي تعتني 
فقط.  الطفل  وليس  األس���رة  بكامل 
وبتوافر هذه المقومات، فإن األطفال 
لديهم أعلى الفرص للعالج واستكمال 
وحدة  أن  كما  طبيعي.  بشكل  حياتهم 
من  ال��والدة  لحديثي  المركزة  العناية 
معايير  أعلى  تقدم  الثالث  المستوى 
وإعادة  وعالج  تشخيص  في  الرعاية 

تأهيل األطفال حديثي الوالدة.

لمياء الهرمودي )الشارقة(

أكد البروفيسور حكم ياسين المدير الطبي واستشاري طب األطفال وحديثي الوالدة بمستشفى الجامعة بالشارقة 

في تصريحات لـ»االتحاد« على أهمية الدور الذي تقوم به إمارة الشارقة ودولة اإلمارات بشكل عام للعناية بصحة 

الطفل، مشيرًا إلى أن االهتمام بالطفولة يقع ضمن أوليات حكومة وقيادة الدولة باعتبارهم براعم المستقبل 

وأجيال الغد.

حساسية 
الطعام 

لألطفال 
يقدم مستشفى اجلامعة 

أيضًا عالجات مهمة 
حلساسية األطفال 

جتاه أنواع معينة 
من الطعام، والتي 

تتسبب يف العديد من 
األعراض، مثل الطفح 

اجللدي واحلكة والتورم 
يف الوجه واللسان 

والقيء وضيق التنفس 
واإلسهال، باإلضافة 

إلى نقص فيتامني »د« 
والذي يسبب انخفاض 
كثافة العظام، وبالتالي 

هشاشة العظام، 
والكساح وتشوهات 

الهيكل العظمي والكسور 
املتكررة. ويولي قسم 

األطفال عناية خاصة 
ملثل هذه احلاالت من 

أجل احلفاظ على صحة 
وحياة األطفال.

االهتمام بالطفولة 
يتصدر أوليات القيادة 

باعتبارهم براعم 
المستقبل وأجيال 

الغد 

حكم ياسين 

»طب جامعة اإلمارات« ينجح في 
اختبار تطبيقات أدوية أمراض الكلى

»التمكين االجتماعي« 
تدعـــــــــم منــــــــــازل األيتــــــــــام   

العين )االتحاد(

 كشف فريق بحثي يف كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات العربية 
املتحدة عن األثر إيجابي الستخدام عقارين على اختالل وظائف الكلى 

وهما »أليسكيرين« و»ساكوبيتريل«.
ويتكون فريق البحث من الطالبة مرمي الفالسي والطالبة سارة سلطان 

الزعابي، والطالب أواب حماد والدكتور سهيل السالم، والدكتور لؤي لبد 
والسيد جاويد ياسني، حتت إشراف وقيادة األستاذ الدكتور فايز حماد من 

قسم اجلراحة بكلية الطب والعلوم الصحية.
وقالت الطالبة مرمي محمد الفالسي، طالبة السنة السادسة بكلية الطب 

والعلوم الصحية، وعضو فريق البحث: على مدار عامني متتاليني، أجرى 
الفريق العديد من التجارب على اإلصابة الكلوية. وخلصوا إلى أن استخدام 

أي من هذين العقارين »أليسكيرين« و»ساكوبيتريل« له آثار إيجابية على 
أمراض الكلى، وأن استخدام هذين العقارين معًا له فائدة إضافية على إصابة 

الكلى. وأجرى الفريق جتارب يف مختبرات كلية الطب والعلوم الصحية ملدة 
عامني، اختبروا خاللها التطبيقات العلمية لتحليل هذه األدوية ونتائجها، 

حيث مت تطبيق تأثير األدوية يف البداية على الفئران يف املختبرات، مما 
يفتح الباب يف النهاية أمام إجراء مزيد من الدراسات على البشر.

الشارقة )االتحاد( 

وفرت مؤسسة الشارقة للتمكني االجتماعي منذ بداية العام احلالي 
مستلزمات بيئية استهالكية بقيمة قاربت على 76 ألف درهم استفاد منها 
31 أسرة من أسر األيتام املنتسبني للمؤسسة شملت توفير أجهزة كهربائية 

ومعدات استهالكية الزمة ملنازلهم، حتقيقًا ألهمية هذا الدعم يف توفير 
البيئة السكنية الالئقة والصحية بإقامة األيتام وأسرهم.

وصرحت نوال احلامدي -مدير إدارة الرخاء االجتماعي: تتفاعل املؤسسة 
مع احتياجات األسر املتنوعة، وتعمل على االستجابة الفاعلة ملتطلباتهم 

الضرورية، فنقوم مبعايشة الواقع الذي يعيش فيه األيتام، وتقييم أوضاعهم 
املعيشية، والوقوف على هذه االحتياجات ليتم التفاعل معها ومن ثم العمل 
على تلبيتها، وكثفنا اجلهود لتوفير املبلغ الالزم، بالتعاون مع أفراد املجتمع، 

ومت توفير مجموعة من األجهزة الكهربائية األساسية.

االستجابة الفاعلة لمتطلبات 
األســــــر الضــــروريــــــة

نوال الحامـدي 

حالــــــة شفــــاء 
مـــن كورونـــــــا

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية 
املجتمع، أمس، عن شفاء 259 حالة 

جديدة ملصابني بفيروس كورونا 
املستجد »كوفيد- 19« وتعافيها 

التام من أعراض املرض بعد تلقيها 
الرعاية الصحية الالزمة منذ 

دخولها املستشفى، وبذلك يكون 
مجموع حاالت الشفاء 884.771 

حالة.  
و  متاشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع 

وزيادة نطاق الفحوصات يف الدولة 
بهدف االكتشاف املبكر وحصر 

احلاالت املصابة بفيروس كورونا 
املستجد »كوفيد - 19« واملخالطني 

لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن 
إجراء 366.233 فحصًا جديدًا 

خالل الساعات الـ 24 املاضية 
على فئات مختلفة يف املجتمع 

باستخدام أفضل وأحدث تقنيات 
الفحص الطبي. 

  وساهم تكثيف إجراءات التقصي 
والفحص يف الدولة وتوسيع نطاق 

الفحوصات على مستوى الدولة 
يف الكشف عن 280 حالة إصابة 

جديدة بفيروس كورونا املستجد 
من جنسيات مختلفة، وجميعها 

حاالت مستقرة وتخضع للرعاية 
الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 

مجموع احلاالت املسجلة 900.764 
حالة.    وأعلنت وزارة الصحة ووقاية 

املجتمع عدم تسجيل أي حالة 
وفاة خالل األربع والعشرين ساعة 
املاضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2,302 حالة.   

25
9

366.233 فحصًا 
يكشـــــــف عــــــــــن 
280 إصـــــــابــــــــــــة

أبوظبي )وام( 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع، أمس، عن تقدمي 7.719 جرعة من 
لقاح »كوفيد- 19« خالل الساعات الـ 24 املاضية، وبذلك يبلغ مجموع 
اجلرعات التي مت تقدميها حتى يوم أمس 24.765.619 جرعة ومعدل 

توزيع اللقاح 250.40 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك متاشيًا مع خطة 
الوزارة لتوفير لقاح »كوفيد- 19« وسعيًا إلى الوصول إلى املناعة املكتسبة 
الناجتة عن التطعيم، والتي ستساعد يف تقليل أعداد احلاالت والسيطرة 

على فيروس »كوفيد- 19«.

اإلجمالي 24.765.619 جرعة

تقـــديم 7.719 جـــرعـــــة 

مــن لقــاح »كوفيــد- 19«
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صباح الخير

إسعاد اإلنسان..أواًل

تتواصل أصداء القرارات التاريخية ألول اجتماع لمجلس الوزراء 
الموقر بعد عطلة عيد الفطر المبارك أمس األول، برئاسة صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  بن راشد  الشيخ محمد  السمو 
وتفاعل  بفرح  قوبلت  والتي  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  ال��وزراء  مجلس 
مباشر  تماس  على  مهمين  بمحورين  يتعلق  فيما  وبالذات  كبيرين، 
ق��رارات  الخير«.  زاي��د  »ب��اد  في  أوالً  ورفاهيته  المواطن  بإسعاد 
الكوادر  تواجد  وتعزيز  باإلسكان  تتعلق  جديدة  لمرحلة  تؤسس 

القطاع الخاص. اإلماراتية في 
تعد القرارات »عيدية تتجدد«، تسعد بها القيادة الرشيدة أبناءها 
بذات  القادمة  عاماً  الخمسين  نحو  تنطلق  واإلم��ارات  المواطنين، 
المواطن،  عمادها  خاقة  وبمبادرات  وال��ري��ادة،  التميز  من  النهج 
أشواطاً  التي قطعت خالها  المستدامة  التنمية  محاور  وأغلى  أهم 

وقفزات نوعية كبيرة، وليكون دائماً عنواناً رئيساً لها.
اإلسكان  لقروض  الجديدة  السياسة  الوزراء  مجلس  اعتماد  جاء 
القطاع  م��ع  بالشراكة  لها  التمويل  لتوفير  االت��ح��ادي،  الحكومي 
االنتظار  فترة  تقليص  وبما يسهم في  الوطنية،  والمصارف  الخاص 

للطلبات.
الجديدة  السياسة  اإلسكاني في ضوء  التمويل  برنامج  ويستهدف 
13 ألف أسرة إماراتية  13 ألف قرار إسكاني، تستفيد منه  إصدار 
للخمس سنوات المقبلة »2022 - 2026« بتكلفة 11.5 مليار درهم، 
تعزيزاً لاستقرار األسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة واآلمنة 

للمواطنين. 
إلسعاد  وال��ح��ك��وم��ة  ال��ق��ي��ادة  ج��ه��ود  تعكس  ال��ج��دي��دة  السياسة 
ودعم  للمواطنين،  السكني  االستقرار  لتحقيق  وذل��ك  مواطنيها، 
 2071 مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ومئوية اإلمارات 
المؤشرات  وتصدر  العالمية،  الريادة  طريق  على  الدولة  وتطلعات 

للمواطنين. والرفاهية  الراحة  تحقيق  في  الدولية 
 2 بمعدل  المستهدفة  التوطين  نسب  رفع  الوزراء  مجلس  واعتمد 
الخاص  القطاع  شركات  في  المهارية  للوظائف  سنوياً  المائة  في 
يقل  ال  بما  تصاعدياً  النسبة  ورف��ع  فأكثر،  موظفاً   50 تضم  التي 
سنوياً  وظيفية  فرص  لخلق   ،2026 عام  حتى  المائة  في   10 عن 

االقتصادية.  القطاعات  القطاع وغيره من  للمواطنين في 
واعتمد المجلس كذلك نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لضمان 

توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرصة بديلة، كما 
رسوم  تخفيض  تشمل  المسبوقة  غير  الحوافز  من  حزمة  أق��ر 
للشركات  إلى%80  والتوطين تصل  البشرية  الموارد  وزارة  خدمات 
المواطنين،  وت��دري��ب  توظيف  ف��ي  نوعية  إن��ج��ازات  تحقق  ال��ت��ي 
الملتزمة  غير  الشركات  على  درهم   6000 بمبلغ  شهرية  ومساهمة 
بدءاً من يناير 2023، عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف. 

قرارات عدة تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة بأن القادم أجمل.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

إلنجاح المهام الفضائية

آمنة الكتبي )دبي( 

رائدا  النيادي  وسلطان  المنصوري  هزاع  خضع 
األولية  اإلسعافات  لتدريبات  اإلماراتيان  الفضاء 
للتعامل  مهيئين  تجعلهم  طبية  مهارات  الكتساب 
مع حاالت الطوارئ، كما يتضمن التدريب مراقبة 
تنفيذ عمليات  إلى  باإلضافة  الحيوية،  المؤشرات 
رواد  تدريب  يتضمنه  مما  وغيرها  الحياة،  إنقاذ 
والعلمية  التقنية  المهارات  بكل  لإللمام  الفضاء 

واالجتماعية المطلوبة إلنجاح المهام الفضائية.
للفضاء،  جونسون  مركز  في  التدريبات  وجرت 
والذي يعد أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم، 
البشرية  الفضاء  رحات  على  التدريب  فيه  ويتم 
يعد  الفضاء، فيما  والتحكم في رحات  والبحوث 
مركزاً رائداً في استكشاف اإلنسان للفضاء ألكثر 
من نصف قرن، حيث يلعب دوراً محورياً في تعزيز 

المعرفة التقنية والعلمية، من أجل إفادة البشرية.
ال��رائ��دان  لها  خضع  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج  وتضمنت 
 ،T-38 التدريبات العملية، وقيادة الطائرة النفاثة
أث��ن��اء الصعود وال��ه��ب��وط، على  وإج���راء م��ن��اورات 
إضافة  كيلومترات،   5 ارتفاعات وصلت ألكثر من 
إلى تعلم كهرباء الطائرة، وكيفية استعمال كرسي 
بعض  تشابه  قياسية  إج����راءات  وع��م��ل  اإلن��ق��اذ، 
كيفية  الدولية، فضًا عن  الفضاء  مهمات محطة 
والتخاطب  الطائرة  طاقم  مع  والتواصل  التعامل 
أفعالهم  ردود  لقياس  معينة  ضغوط  تحت  معهم 
وتوقيتاتها، والتي يجب أن تكون مثالية حتى يعتادوا 

اتخاذ القرارات الصعبة في الفضاء.
بها  يقوم  التي  المهمات  إج��راء  تضمنت  كما 
مثل  الدولية،  الفضاء  محطة  متن  على  ال���رواد 
وتخزين  الحواسيب،  أنظمة  مع  والتعامل  تشغيل 
ال��م��ع��دات وت��ح��دي��د م��واق��ع��ه��ا، وال��ت��واص��ل مع 

المعدات  وتركيب  وصيانة  األرضية،  المحطات 
الدولية  المحطة  أنظمة  والتعامل مع  وإصاحها، 
علوم  دراسة  عن  فضًا  الروبوتات،  في  والتحكم 
الديناميكيا الهوائية والفيزياء ووظائف األعضاء، 
كيفية  ودراس��ة  الفضاء،  سفن  متابعة  وأساليب 
الطيران،  وميكانيكا  الصواريخ  محركات  عمل 
والتدريب على استخدام الذراع الروبوتية »كندارم 
والعمل  الشحن  مركبات  اللتقاط  المخصصة   »2
في  السير  مهام  في  الفضاء  رواد  مساعدة  على 
مع  الخارجية،  الحموالت  مع  والتعامل  الفضاء 
االطاع على علوم مختلفة أخرى مثل الجيولوجيا 
التي تساعد في التعرف إلى طبيعة سطح القمر، 
وغيرها من التدريبات ذات الصلة المعرفية التي 
إتمام مهمات طويلة  قادرين على  الرائدين  تجعل 
محطة  وتشغيل  ونوعية  علمية  ت��ج��ارب  إلج��راء 

الفضاء الدولية.

سلطان النيادي أثناء التدريبات )من المصدر(

تدريب املنصوري والنيادي على مهارات الطوارئ

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة 

االمتناع عن تقديم محرر للقضاء

أبوظبي )وام(

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من خالل تغريدة نشرتها، 
أمس، على حساباتها يف مواقع التواصل االجتماعي، عقوبة 

االمتناع عن تقدمي محرر للقضاء. وأشارت النيابة العامة إلى 
أنه طبقًا للمادة 317 من املرسوم بقانون احتادي رقم 31 لسنة 
2021 بإصدار قانون اجلرائم والعقوبات، والتي نصت على أنه 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 6 ستة أشهر أو بالغرامة التي 
ال تزيد على خمسة آالف درهم كل من كلف طبقًا للقانون 

بتقدمي محرر أو أي شيء آخر يفيد يف إثبات واقعة معروضة على 
القضاء، فامتنع يف غير احلاالت التي يجيز له القانون فيها ذلك. 

ويأتي نشر هذه املعلومات يف إطار حملة النيابة العامة للدولة 
املستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني أفراد املجتمع ونشر جميع 

التشريعات املستحدثة واحملدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي 
اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

شرطة دبي تضبط 1000 متسوٍل

دبي )االتحاد(

ضبطت إدارة المتسللين في اإلدارة 
الجنائية  والمباحث  للتحريات  العامة 
م��ت��س��وٍل   1000 دب����ي  ش���رط���ة  ف���ي 
خاطئ  مفهوم  »التسول  حملة  ضمن 
للتراحم«، التي أطلقتها منذ منتصف 
عطلة  ولغاية  الماضي  م��ارس  شهر 

عيد الفطر السعيد.
الجاف  سالم  جمال  العميد  وقال 
ل��ل��ت��ح��ري��ات  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر 
والمباحث الجنائية، إن حملة »التسول 
من  تعتبر  للتراحم«  خ��اط��ئ  مفهوم 
تطلقها  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ح��م��ات 

والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة  المتسللين في  إدارة 
الجنائية بالتعاون مع الشركاء، والتي أسهمت في خفض 
الصارمة  ل��إلج��راءات  نظراً  سنوياً  المتسولين  أع��داد 
إذ  المضبوطين،  المتسولين  حيال  المتخذة  والحازمة 
أسفرت الحملة هذا العام عن ضبط 1000 متسوٍل من 
سنوياً  تقوم  اإلدارة  أن  إلى  مشيراً  الجنسيات،  مختلف 
بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خال 
تكثيف الدوريات في األماكن المتوقع تواجد المتسولين 

فيها.
وأوضح العميد جمال الجاف بأن هناك جهات رسمية 
وهيئات وجمعيات خيرية يمكن ألي شخص اللجوء إليها 
لطلب المساعدة المالية وغيرها من االحتياجات، مشيراً 
وممتلكات  وحياة  المجتمع  أم��ن  يهدد  التسول  أن  إل��ى 
أف����راده، وي��س��يء إل��ى ص��ورة ال��دول��ة، وي��ش��وه مظهرها 
بعض  ارتكاب  منها  خطيرة  بنتائج  ويرتبط  الحضاري، 
الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغال أطفال ومرضى 
غير  مكاسب  لتحقيق  ال��ت��س��ول،  ف��ي  همم  وأص��ح��اب 

مشروعة، الفتاً إلى أن هناك أشخاصاً 
يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، 
وهذا األمر غير قانوني ويعاقب عليه 
 5 رقم  المادة  وفق  االتحادي  القانون 
لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول 

وتتم إحالتهم للقضاء.
ومن جانبه، قال العقيد علي سالم، 
اإلدارة  ف��ي  المتسللين  إدارة  م��دي��ر 
الجنائية،  للتحريات والمباحث  العامة 
أمنية  خطة  بوضع  قامت  اإلدارة  إن 
بالتعاون  التسول  لمكافحة  متكاملة 
مع مراكز الشرطة واإلدارات األخرى 
في اإلدارة العامة للتحريات والمباحث 
الجنائية، حيث تم تشكيل فرق العمل 
رمضان،  شهر  قبل  المقلقة  الظواهر  لرصد  وتوزيعهم 
ومن ضمنها رصد مواقع تمركز المتسولين ليتم ضبطهم 
أوالً بأول. وبين العقيد علي سالم أن الحملة هذا العام 
أسفرت عن ضبط 1000 متسول، منهم 321 متسوالً قبل 
في عطلة  و75  رمضان،  في شهر  و604  رمضان،  شهر 

عيد الفطر السعيد، منهم 902 رجًا و98 من النساء.
المساهمة  إل��ى  الجمهور  س��ال��م  علي  العقيد  ودع���ا 
ظاهرة  م��ن  ال��ح��ّد  ف��ي  األمنية  األج��ه��زة  م��ع  اإليجابية 
الصدقات  توزيع  عن  كلياً  االبتعاد  خ��ال  من  التسول، 
والزكاة بشكل شخصي، والتوجه للتبرع بأموال صدقاتهم 
إلى الهيئات والجمعيات الخيرية كي ال يكونوا سبباً في 
غطاء  تحت  المتسولون  يرتكبها  التي  الجرائم  انتشار 

التسول.
كما ودعا إلى اإلباغ الفوري عن أي متسول يتم رصده 
في أي مكان على مركز االتصال )901( أو خدمة عين 
ومنصة  دب��ي،  لشرطة  ال��ذك��ي  التطبيق  على  الشرطة 

)E-Crime( لإلباغ عن التسول اإللكترونية.

جمال سالم الجالف
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استعدادات مكثفة لموسم »قيظ« النخيل

تباشير »النغال« و»الصالني« و»الخواطر« الشهر الجاري

مدير  الظنحاني،  محمد  المهندس  وأوضح 
وزارة  في  الزراعية  والصحة  التنمية  إدارة 
تصريحات  ف��ي  وال��ب��ي��ئ��ة،  ال��م��ن��اخ��ي  التغير 
النخيل  أش��ج��ار  أن  ل����»االت���ح���اد«،  خ��اص��ة 
دولة  في  كبيرة  قيمة  ذات  وطنية  ثروة  تعتبر 
اإلمارات وأحد الموارد الغذائية واالقتصادية 
في  متقدمة  مكانة  ال��دول��ة  وتحتل  المهمة 
سوق تصدير التمور واستهالكها في األسواق 
غذائية  قيمة  ذو  التمر  وأن  سيما  المحلية، 
على  النخيل  مزارعو  يعكف  كما  جداً،  عالية 
وانتظار  األشجار،  وتلقيح  بمزارعهم  االعتناء 
نضوج ثمارها وطرحها في األسواق مستعينين 
بهذا  ال��وزارة  وإرش��ادات  الزراعية  بخبراتهم 
عطاء  على  األم��ل  عاقدين  الحيوي  ال��ش��أن 

سخي لمزارعهم كماً وكيفاً.
تأتي  األصناف  هذه  »إن  الظنحاني:  وقال 
بإنتاج  الراغبين  النخيل  مزارعي  قيام  بعد 
أنواع متعددة من ثمار النخيل، بأولى خطوات 
الطلع  اخ��ت��ي��ار  م��ن  ب���دءاً  ال��ن��خ��ي��ل«،  »تلقيح 
معارفهم  م���زارع  أو  األس���واق  م��ن  »ال��ن��ب��ات« 
طلع  ويتميز  الخاصة،  مزارعهم  أو  وأقاربهم 
ل��الص��ف��رار،  ال��م��ائ��ل  األب��ي��ض  بلونه  النخيل 
آن  ف��ي  وغ��ذائ��ي��ة  عالجية  ب��خ��واص  ويتمتع 
ظهور  قبيل  ف��ب��راي��ر  مطلع  وي��ت��ك��ون  واح���د، 
الرطب، وقد يكون الطلع على هيئة »مسحوق« 

أو داخل الجذوع الذكرية ألشجار النخيل«.
تعتبر  النخيل  تلقيح  مرحلة  أن  إلى  وأشار 
على  تجرى  التي  الزراعية  العمليات  أهم  من 
النخلة، ويتوقف عليها كميات الثمار المنتجة 
المزارعين  يسارع  حيث  الحصاد،  موسم  في 
حرارته،  درج��ات  وانخفاض  الجو  تغير  بعد 
اشتداد  قبل  النخيل  تنبيت  عملية  تنظيم  إلى 
طلع  بزرع  وتتم  التلقيح،  عملية  وفساد  الحر 
الكبيرة،  األم  النخلة  ف��ي  الصغيرة  النخلة 
الوفيرة  الرطب  بثمار  تينع  حتى  وانتظارها 
بالتقويم  الطلع  عالقة  على  مؤكداً  بأنواعها، 
البرد،  اش��ت��داد  وق��ت  يظهر  حيث  ال��زراع��ي، 

ومع  النخيل،  لتنبيت  قطفه  بداية  عن  معلناً 
موعد  ويحين  الطلع  يتفتح  ال��ب��رد  انحسار 
الربيع تبدأ ثمار الرطب  التنبيت، ومع دخول 
يعرف  ما  إلى  تصير  حتى  النمو  ثم  بالتكون، 
شبه  بحجمها  الرطب  ثمرة  وهو  ب�»الخالل«، 
تماماً،  ناضجة  غير  خضراء  لكنها  النهائي، 
ومع دخول فصل الصيف »القيظ« تنضج تلك 

الرطب.

دعم المزارعين
المستقبلية  الوزارة  خطط  أّن  إلى  وأشار 
الستدامة زراعة النخيل ترتكز على المضي 
ق���دم���اً ف���ي ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ق��ط��اع، ودع���م 
التجارب،  من  المزيد  وتنفيذ  المزارعين، 
والمؤسسات  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون 
حيث  من  القطاع  بهذا  للنهوض  البحثية، 

وتعظيم  اآلف��ات  ومكافحة  اإلنتاجية  رف��ع 
الخطط،  من  الكثير  وغيرها  المنتج  قيمة 
بتنفيذ  دوري  بشكل  الوزارة  قيام  إلى  الفتاً 
أي����ام ح��ق��ل��ي��ة م��وج��ه��ة ل��ل��م��زارع��ي��ن، حيث 
الخطوات  على  وت��دري��ب��ه��م  إرش��اده��م  يتم 
وترتكز  النخيل،  تلقيح  لعملية  الصحيحة 
الخطة المنفذة خالل هذه األيام على أربعة 
محاور، أولها تدريب المزارعين على أهمية 
كماً  اإلن��ت��اج  على  وأث��ره��ا  التلقيح  عملية 
ونوعاً، ثّم التدريب العملي على طرق إجراء 
اللقاح  حبوب  اختيار  في  المتمثلة  التلقيح 
واستخالصها  تجفيفها  وطريقة  المناسبة 
مواعيد  تحديد  يليها  ميكانيكياً،  أو  يدوياً 
التدريب  وأخيراً  المناسبة،  النخيل  تلقيح 
على  اللقاح  حبوب  رش  طرق  على  العملي 

المستهدفة. النخيل  أشجار 

إجراءات يومية
يتوجب  التي  اليومية  اإلج��راءات  أهم  وبّين 
استدامة  لضمان  بها  القيام  المزارعين  على 
في  تتمثل  مرتفعة،  ج��ودة  ذات  تمور  إن��ت��اج 
وإزال��ة  التعشيب  بعملية  االه��ت��م��ام  ض���رورة 
وض���رورة  النخلة،  محيط  ح��ول  الحشائش 
اللقاح،  لحبوب  الجيد  باالختيار  االهتمام 
المبيدات  مخلفات  م��ن  اآلم���ن  وال��ت��خ��ل��ص 
ب��اإلع��دام ب��األم��اك��ن ال��م��ع��ت��م��دة، وااله��ت��م��ام 
حالة  يناسب  بما  والتسميد  ال��ري  بعمليات 
النبات وعمرة ونوعية التربة ودرجة الحرارة، 
للحصول  والتعبئة  الفرز  بعملية  واالهتمام 
بزراعة  االهتمام  وض��رورة  جيد،  سعر  على 
بعملية  واالهتمام  بطريقة صحيحة،  الفسائل 
تجفيف الطلع الذكري وحفظه بطريقة سليمة 

واالستفادة منه في العام التالي وغيرها.

وأشار إلى وجوب التزام املزارعني بعدة 
إجراءات استباقية لتفادي رداءة باملنتج، 

أهمها إجراء عملية تسميد النخيل، 
واتباع جدول زمني للري، وإجراء عمليات 

التحدير وربط العذوق يف املواعيد 
املناسبة وبصورة صحيحة من دون أي 

اصابات أو كسر للعذوق، وإجراء عمليات 
تكييس عذوق التمر يف املواعيد املناسبة، 
وإجراء عمليات اخلف للتمور يف املواعيد 
املناسبة وعدم تأخيرها حيث ان التأخير 

يؤدي إلى رداءة املنتج، وااللتزام بتجفيف 
التمور على إطارات خشبية داخل املسطاح 

أو داخل الغرف الزجاجية أو غرف 
البوليكربونيت يف حال رغب املزارع ببيع 

متور مجففة، وتسويق التمور اجلاهزة 
وتخزينها مبخازن مبردة بأسرع وقت حيث 
إّن بقائها يف األماكن املكشوفة يعرضها إلى 

فقدان الوزن وإصابتها باحلشرات.

أكد الظنحاني اعتماد اإلنتاج الزراعي 
على التسويق اجليد والعلمي لبلوغ أعلى 
ربحية ممكنة من املنتج، إذ يتوجب على 
املزارع اإلملام بثالثة جوانب والعمل على 

توفيرها للوصول إلى الربحية املرادة من 
مشروع زراعة النخيل، اجلانب األول يتمثل 

يف إدارة املزرعة، إذ يتوجب على القائمني 
على اإلنتاج اإلملام التام ببيانات السوق 

االنتاجية وحجم االستيعاب، ودراسة 
حركة األسعار خالل املواسم السابقة ووضع 

توقعات للمواسم القادمة، يف حني يتمثل 
اجلانب الثاني باستراتيجية التسويق 

اجليد، اذ يتوجب على املنتجني القيام 
ببيع املنتج قبل جنيه، مبعنى التعاقد 
واالتفاق املسبق مع املشترين والزراعة 
واإلنتاج حسب رغباتهم وتفضيالتهم 
املبنية على دراسة شاملة الحتياجات 

السوق، وجمع املعلومات حول املستهلكني 
املستهدفني واملنافسني احملتملني يف السوق 
والسعر النهائي املتوقع للمنتج، أما اجلانب 
الثالث يتمثل يف موقع املزرعة، إذ يتوجب 
على املنتجني اختيار املواقع سهلة الوصول 
للمستهلكني يف الوقت املناسب دون تعرض 

املنتجات للتلف والترويج املسبق للمنتج، 
وغيرها.

إجراءات 
استباقية

التسويق 
الجيد

استدامة زراعة
النخيل أبرز خطط الوزارة 

المستقبلية 

محمد الظنحاني 

شروق عوض )دبي(

بعد عناء وقضاء عام زراعي كامل في 

رعاية األشجار، يستعد مزارعو النخيل في 

مختلف أرجاء الدولة، أواخر الشهر الجاري 

لتباشير موسم »القيظ« المتعارف عليه 

محليًا بنضوج ثمار النخيل، والموزع تبعًا 

ألصناف التمور على ثالث مراحل زمنية، 

أولها األصناف المبكرة النضج التي تبدأ 

مع أواخر مايو وتستمر حتى أوائل يونيو 

ومنها )النغال، الصالني، والخواطر(، ثم 

األصناف متوسطة النضج، ومنها )الخنيزي، 

جش فلجه، جش نغال، االشهل، الخشكار، 

والخالص(، يليها األصناف متأخرة النضج 

والتي تكتمل مع منتصف أغسطس وحتى 

أوائل شهر أكتوبر ومنها )اللولو، البرحى، 

الفرض، الهاللي، والخصاب(.

انتظار نضوج الثمار وطرحها في األسواق )االتحاد(

»السالمة الغذائية« تنظم 
لقاء تشاوريًا للمتعاملين

أبوظبي )االتحاد(

لقاًء  الغذائية  وال��س��الم��ة  ل��ل��زراع��ة  أبوظبي  هيئة  نظمت 
تدريب  برنامج  متطلبات  »تحديث  بعنوان  بُعد  عن  تشاورياً 
وتصريح المتعاملين في األغذية )EFST(«، والذي يهدف إلى 
مشاركة أصحاب العالقة واطالعهم على التحديثات المقترحة 
قبل  واستفساراتهم  ومقترحاتهم  آرائهم  وأخذ  البرنامج،  على 
التعاون مع  لتعزيز  الهيئة  من  للوثيقة، سعياً  النهائي  االعتماد 
شركائها االستراتيجيين والجهود المبذولة لالرتقاء بمنظومة 

السالمة الغذائية في إمارة أبوظبي.
وتصريح  تدريب  برنامج  تدريب  مزودو خدمة  اللقاء  حضر 
المتعاملين في األغذية ومراكز االختبار المعتمدين لدى الهيئة، 
تدريب  خدمة  بتقديم  الراغبة  الجديدة  التدريب  وش��رك��ات 
الغذائية  المنشآت  من  كبير  ع��دد  ال��ى  باإلضافة  للبرنامج، 
بحضور أكثر من 170 مشاركاً. ورحب خليفة الحوسني مدير 
في  بالهيئة،  الرقابة  قطاع  في  التخصصية  العمليات  إدارة 
افتتاح اللقاء بالحضور، حيث أكد على الدور الفعال ألصحاب 
صحة  وحماية  ال��غ��ذاء  سالمة  ضمان  في  وأهميته  العالقة 
المجتمع والمشاركة في تحقيق الهدف الحكومي »أمن غذائي 

وقطاع زراعي مستدام«.
وتصريح  ت��دري��ب  برنامج  تطوير  عمل  ف��ري��ق  واس��ت��ع��رض 
المتعاملين في األغذية في الهيئة أبرز محاور تطوير البرنامج، 
شركات  واعتماد  تسجيل  آلية  تحديث  على  اشتمل  وال��ذي 
البرنامج األساسي  الراغبة في تقديم خدمة تدريب  التدريب 

لسالمة الغذاء لمتداولي األغذية في إمارة أبوظبي.

توعية حول تخزين الهياكل
الجاهزة في أبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون 
المظهر  على  للحفاظ  توعوية  حملة  المدني  للدفاع  أبوظبي  هيئة  مع 
العام شملت ترك أو تخزين أو وضع أي مواد أو هياكل مسبقة التجهيز 
بشكل غير مطابق للمعايير المعمول بها بشأن تخزين المواد المختلفة 
األنواع، واستهدفت أصحاب الشركات والمالك والمستثمرين ومختلف 
فئات المجتمع في كافة المناطق الواقعة في مدينة أبوظبي والمناطق 
الرئيسي،  البر  الفرعية في  البلدية  الواقعة ضمن اختصاصات مراكز 
وذلك بهدف التوعية بأهمية االلتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة 

أبوظبي بخصوص المظهر العام .
وتضمنت الحملة إرسال رسائل نصية توعوية بثالث لغات)العربية/ 
اإلنجليزية/ األوردو( إلى أفراد المجتمع والفئات المستهدفة من الحملة، 
ونشر منشورات توعوية في قنوات التواصل االجتماعي)انستغرام/ فيس 
االهتمام  على  المجتمع  أفراد  بهدف حث  تويتر/ سناب شات(  بوك/ 
بالمشهد  االهتمام  وكذلك  مشوهات،  أي  من  وحمايته  العام  بالمظهر 

الجمالي للمدن، والبيئة الصحية النظيفة.

مقر بلدية أبوظبي )من المصدر(

 استعرض الفريق املناهج واملواد التدريبية التي مت تطويرها 
ضمن البرنامج لتكون متناسبة مع تنوع وطبيعة األنشطة 

الغذائية يف اإلمارة، والتركيز على تلبية االحتياجات 
التدريبية ملتداولي األغذية وفق األنشطة الفعلية املمارسة 

يف املنشآت الغذائية، حيث مت تصنيف املواد التدريبية الى 
أربع فئات هي: قطاع التموين، قطاع البيع بالتجزئة، قطاع 

التصنيع الغذائي، وقطاع اإلنتاج احليواني.
ومت شرح آلية ومعايير اعتماد املدربني واملواد التدريبية، 

باإلضافة إلى عرض آلية تسجيل متداولي الغذاء حلضور 
الدورات التدريبية من قبل شركات التدريب املعتمدة يف 

الهيئة قبل التقدم لالختبار عبر مراكز االختبار املعتمدة، 
ومت توضيح احلد األدنى للدرجة التي يجب احلصول عليها 

)70 فما فوق( الجتياز االختبار واحلصول على الشهادة.

 االحتياجات التدريبية
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فريق مغامرات شرطة أبوظبي

علي  آل  ع���ب���داهلل  ع��ص��ام  ال��ع��ق��ي��د  أك���د 
الشرطية  ال��ري��اض��ي��ة  التربية  م��رك��ز  م��دي��ر 
أن  أبوظبي  بشرطة  البشرية  الموارد  بقطاع 
اإلنجازات الرياضية التي حققها المنتسبون، 
ه��ي ث��م��رة ل��ل��دع��م وال��رع��اي��ة م��ن ال��ق��ي��ادة 
البشري  العنصر  على  بالرهان  الشرطية، 
أسهم  مما  ال��ش��رط��ي��ة،  للمؤسسة  المتميز 
وتحفيز  العالية  المعنوية  ال���روح  رف��ع  ف��ي 
الرياضيين بأن يكونوا أكثر تطلعاً إلى تحقيق 
مستوى  على  واألرقام  اإلنجازات  من  المزيد 

البطوالت محلياً ودولياً.
بطوالت  ف��ي  ي��ش��ارك  المركز  أن  وأوض���ح 
ومسابقات رياضية محلية وعالمية تثبت مدى 
إلى  الفتاً  البشري،  العنصر  وجاهزية  كفاءة 

المقومات  كافة  وفرت  الشرطية  القيادة  أن 
التي تعزز مفهوم الرياضة بمختلف أنشطتها 
إيمانها  انطالقاً من  المجاالت،  وفي مختلف 

للمنتسبين والمنتسبات. الرياضة  بأهمية 
التي حققها  اإلن��ج��ازات  أب��رز  إل��ى  وأش��ار 
الحصول  ومنها:  وعالمياً،  محلياً  المركز 
على المركز األول والثالث في بطولة تحدي 
أقيمت  وال��ت��ي  التكتيكية  للفرق  اإلم����ارات 
مستوى  على  ف��ري��ق��اً   32 بمشاركة  م��ؤخ��راً 
وبلغاريا  وفرنسا  الكويت  بينها  م��ن  العالم 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال���دول إل���ى ج��ان��ب ال��ق��ي��ادات 
شرطة  فريق  ووص��ول  الدولة،  في  الشرطية 
في  الحديدي  للرجل  العالم  لبطولة  أبوظبي 
التوالي  على  الثانية  للمرة  المتحدة  الواليات 

دبي  وبطولة  مسقط،  بطولة  في  تأهله  بعد 
للترايثلون محققة المراكز األولى، إلى جانب 
ع��دد من  ال��ت��ي حققها  ال��ف��ردي��ة  ال��ب��ط��والت 
الرياضية  اإلنجازات  من  وغيرها  المنتسبين 

العديدة.
المزيد  إلى تحقيق  يتطلع  المركز  أن  وأكد 
م���ن اإلن����ج����ازات واألرق������ام ف���ي ال��ب��ط��والت 
واالستثمار  ال��دع��م  ومضاعفة  ال��ري��اض��ي��ة، 
ظل  في  وللرياضيين،  الرياضي  المجال  في 
بالشأن  لالرتقاء  الرشيدة  القيادة  توجيهات 

الرياضي وسباقات الريادة والتميز.
وأوض����ح ب���أن م��رك��ز ال��ت��رب��ي��ة ال��ري��اض��ي��ة 
الشرطية يسعى إلى نشر وتعزيز ثقافة التربية 
كما  والمنتسبات،  المنتسبين  بين  الرياضية 

البدنية  اللياقة  يُسهم بدور ريادي في إعداد 
اهتمامه  خالل  من  والمنتسبات،  للمنتسبين 
لديهم  الرياضية  القدرات  بتطوير  المتواصل 
برامج  ووض���ع  البدنية  ال��ق��ي��اس��ات  وإج���راء 
المدى  وق��ص��ي��رة  طويلة  ال��ت��دري��ب  وخ��ط��ط 
بوساطة مدربين ومدربات ذوي مستوى عالي 
التدريبات  تنظيم  خ��الل  م��ن  ال��ك��ف��اءة،  م��ن 
ال��ري��اض��ي��ة،  األن��ش��ط��ة  لمختلف  المناسبة 
وإج���راء  ال��ق��ي��اس��ات  نتائج  م��ن  واالس��ت��ف��ادة 
التي  التدريب  ببرامج  الخاصة  التعديالت 
تناسب الفئتين وإجراء االختبارات الرياضية 
الدورية التي أصبحت مهمة للترقي الوظيفي، 
محلياً  الرياضية  المسابقات  في  والمشاركة 

ودولياً.

سجــل حــافـــل بالبطـــوالت الــريـــاضيـــة
شــرطة أبـوظبــي 

التدريب الرياضي أسلوب حياة متجدد

عناصر نسائية من غواصات شرطة أبوظبي 
تشاركن بـزراعـة الشعـب المـرجـانيـة فـي الفجيـرة
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خالل  من  أبوظبي  شرطة  اهتمت 
الشرطية  الرياضية  التربية  مركز 
بتحفيز التدريب الرياضي للمنتسبين 
حياة  أسلوب  باعتباره  والمنتسبات 
م��ت��ج��دداً م��ع م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة من 
أنواع  كافة  تشمل  التي  الممارسات 
في  والمشاركة  الرياضية  األنشطة 
وال��م��س��اب��ق��ات  ال��ب��ط��والت  مختلف 
على  وت��ح��رص  وال��دول��ي��ة،  المحلية 
الخطط  ووض����ع  ال��ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر 
الفئات  تناسب جميع  التي  التدريبية 
بوساطة مدربين ومدربات ذوي كفاءة 

عالية.
وت���ح���رص ع��ل��ى رف����ع م��س��ت��وي��ات 
تدريب  يتم  حيث  رياضياً،  المنتسب 

اللياقة  برامج  المنتسبين وفق  جميع 
وال��دراج��ات  التحمل  وق��وة  البدنية 
ال��ث��اب��ت��ة وال��ت��ج��دي��ف وال��ري��اض��ات 
المجاالت  جميع  لتغطي  القتالية 
شخص  كل  تدريب  ويتم  الرياضية، 
المنتسبين  وإدخ����ال  رغبته  حسب 
إل��ى  متخصصة  ري��اض��ي��ة  ل����دورات 
وإعدادهم  المدربين  تدريب  جانب 

للتدريب الحقاً.
التي  والبرامج  ال���دورات  ونظمت 
تنعقد خالل أيام األسبوع في أبوظبي 
والعين والظفرة، ومن أهمها البرامج 
ري��اض��ات،  ع��دة  وتتضمن  الشهرية 
منها: اللياقة البدنية، والكروس فت، 
البدنية،  الثابتة، واللياقة  والدراجات 

وغيرها، إلى جانب البرامج والدورات 
برنامج »صحتك  ومنها  التخصصية، 
الوزن  لتخفيف  برنامج  وهو  أمانة«، 
ألصحاب الوزن الزائد ويستمر لمدة 

13 أسبوعاً.
للتدريب  خ��ط��ط��اً  ال��م��رك��ز  وي��ع��د 
وتقييمها وفق معايير دقيقة تعزز رفع 
مهارات المنتسبين، وتأهيل المدربين 
حيث  متخصصة،  دورات  خالل  من 
مختلف  على  مدرباً   135 تأهيل  تم 
اجتيازهم  ب��ع��د  ال��ق��ي��ادة  ق��ط��اع��ات 
االش����ت����راط����ات ال���م���ح���ددة وت��وف��ر 
الخبرات الرياضية لديهم وتحقيقهم 
العلمية  الجوانب  في  متميزة  نتائج 

والعملية.

الغواصة  المغامرات  فريق  نجح 
للشرطة النسائية التابع لمركز التربية 
الرياضية الشرطية مؤخراً في زراعة 
الُشعب المرجانية بعمق 12 متراً تحت 
في  ضدنا  منطقة  في  البحر  سطح 
إمارة الفجيرة في مبادرة تعد األولى 
شرطية  نسائية  لعناصر  نوعها  من 
الفجيرة  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 

للمغامرات. وتعد هذه المبادرة األولى 
من نوعها التي أسهمت بها غواصات 
أهدافها  وحققت  أب��وظ��ب��ي  ش��رط��ة 
للمرجان  زراعة حضانات  في  بنجاح 
الحد  في  للمساعدة  بيئية«  »كمبادرة 
التي  للطبيعة  السلبية  التأثيرات  من 
المرجانية  ال��ُش��ع��اب  ل��ه��ا  ت��ت��ع��رض 
التغيرات  نتيجة  العربي  الخليج  في 

ح���رارة  درج����ات  وارت���ف���اع  المناخية 
بين  الفريق  وغ��اص  البحر.  ق��اع  في 
البيئي  للمتحف  المرجانية  الممرات 
نوعه  م��ن  األول  يعد  ال��ذي  البحري 
صور  المتحف  ويتضمن  الدولة،  في 
المجلس  أع��ض��اء  السمو  أص��ح��اب 
األعلى حكام اإلمارات، وعرض أنواع 

السفن الخشبية التراثية.

الهادفة  الرياضية  األنشطة  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  املركز  يعد 
والتي تشمل  الرياضي  املوسم  وتوزيعها بصورة دقيقة خالل فترة 

28 مسابقة يف املوسم توزع على  العديد من املسابقات الداخلية، منها 
الرياضي،  العام للتفوق  القائد  4 بطوالت رئيسية، هي: درع معالي 

12 مسابقة  يندرج حتته درع سعادة مدير عام شرطة أبوظبي ويشمل 
فردية »جري، سباق قدرة، اختراق الضاحية... وغيرها«، وبطوالت 

للرماية، وبطولة عام  نهيان بن مبارك  الشيخ  الرماية منها بطولة 
كرة  مثل  جماعية  معظمها  مسابقات   8 وتشمل  الرمضانية  اخلمسني 
الرياضية  املشاركة يف األنشطة  القدم والطائرة وغيرها. وال تقتصر 

املجتمع يف  املركز ملشاركة  وأبنائهم فقط، بل يهدف  املنتسبني  على 
الرياضية، حيث تقام فعاليات رياضية بشكل دوري مع  األنشطة 

الشركاء يف املجتمع، بالتعاون مع إدارة الشرطة املجتمعية، حيث مت يف 
املجتمع. أفراد  والشطرجن مبشاركة  البادل  شهر رمضان تنظيم مسابقة 

الرياضية والتي تشمل »صاالت  املرافق  وفرت شرطة أبوظبي العديد من 
التدريبية  الدورات  التقنيات واألنظمة يف  رياضية« تزخر بأحدث 

املمارسات  وأفضل  االستراتيجيات  خاللها  من  وتطبق  الرياضية  للعناصر 
15 مرفقًا رياضيًا متكاماًل  أبوظبي  العاملية، حيث يوجد يف مدينة 

7 مرافق، تتم  8 مرافق، ويف الظفرة  بجميع جتهيزاته، ويف مدينة العني 
42 مدربًا متخصصًا يف رفع اللياقة وبناء األجسام وإدارة  إدارتها من قبل 

وتأهيله. املتدرب  كفاءة  لتحسني  وغيرها  الصاالت 

مسابقــة موزعة علـى 
4 بطــــــوالت فـــــــــي 
المــوســــم الريــاضــي

استخدام تقنيات حديثة 
بالمرافق الرياضية 

يخوض فريق شرطة أبوظبي للمغامرات 
التابع لمركز التربية الرياضية الشرطية، 
نمطاً جديداً من الرياضات يتسم بالتشويق 
وتحت  آمن  إط��ار  في  المصاعب  وتحدي 
إشراف مدربي شرطة أبوظبي المحترفين، 
وذلك ضمن اهتمامها بتعزيز روح الفريق 
المنتسبين  مهارات  مستوى  ورفع  الواحد 
ومن  الرياضة،  ممارسة  على  وتحفيزهم 
ضمنها رياضة التحدي والمغامرة، والتي 
اجتياز  على  والحماسة  بالشجاعة  تتميز 

أصعب التحديات بنجاح.
وحقق منذ إنشائه إنجازات عديدة أبرزها 
كان صعود جبل كليمنجاروا وصوالً ألعلى 
اوه��وروا«  »قمة  األفريقية  القارة  قمة في 
والتي تقع في تنزانيا بارتفاع 5895 متراً، 
والتجديف بقوارب الكاياك حول اإلمارات 
السبع في البحر المفتوح ابتداًء من إمارة 
الفجيرة ولغاية إمارة أبوظبي عند سارية 
كيلومتراً   360 لمسافة  »المارينا«  العلم 
التعايش  شملت  متتالية،  أي��ام   6 خ��الل 

أثناء  النفس  على  واالعتماد  الطبيعة  مع 
العنصر  أما  الرجالي،  للعنصر  المغامرة 
النسائي فقد قطع مسافة 110 كيلومترات 
بوساطة التجديف بقوارب الكاياك خالل 3 
أيام متتالية من منطقة المرفأ إلى جزيرة 
إلى  »المارينا«،  العلم  أبوظبي عند سارية 
جانب صعود قمم اإلم��ارات السبع خالل 
مبادرة يوم العلم »جبل جيس، جبل حفيت، 
جبل الرابي، حبل مبرح، قمة أم النسور، 

وادي شوكة...«.

نمـــط جديــــد مـــن الرياضــــات التشويقيـــــة
المغامرات..

تأهيل األحداث 
جسديًا ونفسيًا 
ضمن بطوالت 

رياضية
التربية  مركز  يهتم 

الشرطية  الرياضية 
األنشطة  بتقدمي 
للنزالء  الرياضية 

بالتعاون مع  األحداث 
إدارة رعاية األحداث، 

العديد من  والتي تشمل 
والبطوالت  املسابقات 

إلى  تهدف  الرياضية 
طاقاتهم  استثمار 

املستقبل  جيل  وحماية 
التقدم  مسيرة  ودعم 

الريادة  نهج  ضمن 
تتبعه  الذي  والتطوير 

مختلف  يف  العامة  القيادة 
عملها. مجاالت 

األنشطة  وتسهم 
العملية  بدور كبير يف 

فهي  لألحداث،  التأهيلية 
تشجع احلدث على شغل 

وقت فراغه مبا ينفعه 
ورفع  وجسديًا  نفسيًا 

البدنية  لياقتهم  مستوى 
كما  مهاراتهم،  وتنمية 

الرياضيني  إشراك  يتم 
يف  منهم  املتميزين 

املختلفة. البطوالت 
الفعاليات  وحتظى 
بتفاعل  الرياضية 
بحماسة  األحداث 

تسهم  والتي  معها  كبيرة 
بدور كبير يف تفريغ 

التفكير  وتعزيز  طاقاتهم 
القدرات  وزيادة  اإليجابي 
الفعالة  يف إيجاد احللول 

ملا قد يعترضهم من 
معوقات.

برنامجًا  املركز  ينفذ  كما 
شاماًل لألحداث، ومن ثم 

برنامج  تخصيص  يتم 
رياضي لكل حدث على 

وإمكانياته  هوايته  حسب 
وقدراته، ومن حلظة 

اإلفراج عن احلدث 
املجال  يتم متابعته يف 

يف  ومساعدته  الرياضي 
رياضي  لنادي  االنضمام 

بإمكانياته  والتعريف 
الرياضية.

عصام عبداهلل آل علي





عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

أك����د م��ج��ل��س ال���ق���ي���ادة ال��رئ��اس��ي 
الحوثي  ميليشيات  أن  ال��ي��م��ن  ف��ي 
م��ط��ار صنعاء من  اإلره��اب��ي��ة ح��ول��ت 
سياسية،  قضية  إل��ى  إنساني  ملف 
مشيراً إلى أن الحكومة قّدمت الكثير 
من المقترحات إال أنها قوبلت بتعنت 
مجدداً  الميليشيات،  قبل  من  واض��ح 
دعمه للهدنة اإلنسانية بكامل بنودها 
بما في ذلك فتح المعابر على مدينة 
ت��ع��ز ال��م��ح��اص��رة، ي��أت��ي ذل���ك بينما 
أكدت السعودية على دعم جهود األمم 
لحٍلّ  التوصل  إل��ى  الرامية  المتحدة 

سياسي شامل باليمن.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمن رشاد محمد العليمي دعمه 
األمم  ترعاها  التي  اإلنسانية  للهدنة 
ذلك  في  بما  بنودها،  بكامل  المتحدة 
اإلصرار على فتح المعابر على مدينة 
ميليشيات  قبل  م��ن  المحاصرة  تعز 

الحوثي اإلرهابية.
أمس،  لقائه  خ��ال  العليمي،  وأك��د 
في عدن، المبعوث األممي إلى اليمن 
الحكومة  استعداد  جروندبرج  هانس 
الشرعية، تقديم كل ما يلزم من أجل 
تسهيل إنجاح الجهود األممية إلحال 
السام في بادنا، بما يؤدي إلى إنهاء 
ميليشيات  به  قامت  ال��ذي  االنقاب 

الحوثي اإلرهابية.
اللقاء،  خ��ال  العليمي،  واس��ت��م��ع 
األممي حول  المبعوث  من  إيجاز  إلى 
الهدنة  لتثبيت  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ه��ود 
تخفيف  إل��ى  ي���ؤدي  بما  اإلن��س��ان��ي��ة، 
أب��ن��اء الشعب  ال��م��ع��ان��اة ع��ل��ى ك��اف��ة 

اليمني.
وف���ي���م���ا ي���خ���ص م���ط���ار ص��ن��ع��اء، 
اليمني  ال��ق��ي��ادة  مجلس  رئ��ي��س  أك��د 
من  ال��ك��ث��ي��ر  ق���ّدم���ت  ال��ح��ك��وم��ة  أن 
بتعنت  قوبلت  أنها  إال  المقترحات، 

واضح من قبل ميليشيات الحوثي.
الحوثي  ميليشيات  أن  إل��ى  وأش��ار 
بتحويل مطار صنعاء من ملف  قامت 
إلى قضية سياسية، وحرفت  إنساني 
هذا الملف عن أهدافه اإلنسانية التي 

أبرم االتفاق من أجلها.
األممي  المبعوث  العليمي،  وذّك���ر 
الحوثي  ميليشيات  ال��ت��زام  ب��ض��رورة 
ال��دول��ة  لموظفي  المرتبات  بتسليم 
الحديدة  ميناء  إي��رادات  عائدات  من 
اتفاق  عليه  نص  لما  وفقاً  النفطية، 
اإلسراع  أكد ضرورة  كما  استوكهولم، 
بموجب  األس����رى  ات��ف��اق  تنفيذ  ف��ي 
المبعوث  مكتب  مع  تم  ال��ذي  االتفاق 

األممي.
السفير  التقى  متصل،  سياق  وف��ي 

السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد 
آل جابر في الرياض، أمس، بالمبعوث 
جروندبرج  هانس  اليمن  إلى  األممي 

قبيل توجهه إلى عدن.
على  التأكيد  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
المتحدة  األم��م  جهود  المملكة  دع��م 
سياسي  ل��ح��ٍلّ  التوصل  إل��ى  الرامية 

شامل في اليمن.
كما تمت مناقشة الجهود المشتركة 
إلنجاح الهدنة األممية بهدف التوصل 
إلى وقف إطاق نار دائم وشامل في 

اليمن وبدء العملية السياسية.
ووص���ل ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي هانس 
ج��رون��دب��رج أم���س، إل��ى ع���دن، سعياً 
وتحقيق  القائمة  الهدنة  الس��ت��م��رار 
دعائم  لترسيخ  ج��اد  سياسي  ح���وار 

السام المستدام بين جميع األطراف.
وأتت هذه التطورات، بينما شددت 
على  األم��ي��رك��ي��ة  المتحدة  ال��والي��ات 
للوصول  الهدنة  االستفادة من  وجوب 
إلى حلول جذرية تنهي المأساة هناك.

التي  المتفّجرات  ت��واص��ل  أم��ن��ي��اً، 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  خلّفتها 
حصد المزيد من أرواح المدنيين بمن 
فيهم النساء واألطفال، بعد أن حولت 
اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم.

وفي أحدث هذه الجرائم، أصيب 4 
مخلفات  من  مقذوف  بانفجار  عمال 
مدينة  ف���ي  ال��ح��وث��ي��ة  ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات 
الحديدة الواقعة على الساحل الغربي.
وذكرت مصادر محلية، أن 4 عمال 
بعضها  وص��ف��ت  ب���ج���روح،  أص��ي��ب��وا 
في  مقذوف  انفجار  جراء  بالخطيرة، 
شارع »الخمسين« شمالي شرق مدينة 

الحديدة.
في  ام���رأة  أصيبت  األول،  وأم���س 
تعز،  »مقبنة« غربي محافظة  مديرية 
إثر تعرضها النفجار لغم من مخلفات 

الميليشيات اإلرهابية.
لأللغام،  اليمني  المرصد  وحسب 
فإن امرأة أصيبت بجروح بالغة جراء 
»المجاعشة«  منطقة  في  لغم  انفجار 
الغربي  ب��ال��ري��ف  »م��ق��ب��ن��ة«  ب��م��دي��ري��ة 

لمحافظة تعز.
مقتل  محلية  مصادر  أك��دت  وقبلها 
مخلفات  من  لغم  انفجار  نتيجة  طفل 
ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ف���ي ق��ري��ة »ض��ح��وة« 

بمديرية »الزاهر« جنوبي البيضاء.
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عربي ودولي

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يجدد دعمه للهدنة اإلنسانية بكافة بنودها

العليمي: »الحوثي« يحول مطار صنعاء إلى ملف سياسي

بدعم من »حزب هللا«

شبكات »حوثية« متخصصة بتهريب وتجارة املخدرات 

عدن )وكاالت(

ت��ص��اع��د ن��ش��اط ت��ه��ري��ب وت��ج��ارة 
مستويات  إلى  اليمن  في  المخدرات 
غير محدودة، مع انقاب ميليشيات 
على  وسيطرتها  اإلرهابية  الحوثي 
العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

محلية  إع�����ام  وس���ائ���ل  ون��ق��ل��ت 
أن  م��ن  أم��ن��ي��ة  م��ص��ادر  كشفته  م��ا 
ميليشيات الحوثي باتت تدير شبكات 
المخدرات  وتجارة  لتهريب  متعددة 
بمساعدة  الجوار،  ودول  اليمن  إلى 
لميليشيات  التابعة  المافيا  شبكات 

»حزب اهلل« اإلرهابي.
ون���س���ب م���وق���ع »م�������أرب ب����رس« 
منذ  إن��ه  قولها،  أمنية  م��ص��ادر  إل��ى 
هيمنت  ص��ن��ع��اء  ع��ل��ى  س��ي��ط��رت��ه��ا 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي ع��ل��ى ت��ج��ارة 
كل  وأخضعت  بأنواعها،  الممنوعات 
المهربين المحليين لسلطتها مستغلّة 
س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى األج���ه���زة األم��ن��ي��ة 

والعسكرية.
الحوثيين  إن  ال��م��ص��ادر  وق��ال��ت 
أطلقوا سراح عشرات المعتقلين على 
ذّمة تهريب أو ترويج وبيع المخّدرات، 
لصالح  ال��ع��م��ل  عليهم  مشترطين 
بعد  تلّقوا  أنهم  مضيفة  الجماعة، 
إطاقهم أمواالً وتسهيات الستعادة 

نشاطهم في تجارة الممنوعات.
وفي سبتمبر 2016 أفرج الحوثيون 
عن تجار مخدرات، منهم 82 سجيًنا 
من السجن المركزي بصنعاء أغلبهم 
مخدرات  تجار  و4  م��خ��درات،  تجار 
المركزي  السجن  من  عنهم  أفرجوا 

بمحافظة حجة.
وك���ش���ف���ت م����ص����ادر أم���ن���ي���ة أن 
ع��دداً  اعتقلت  الحوثي  ميليشيات 
م��ن ت��ج��ار »ال��ح��ش��ي��ش« ف��ي صعدة 
كانوا يعملون ضمن شبكات التهريب 
بغرض احتوائهم للعمل تحت إمرتها.

وبعد أن أخضعت تجار المخّدرات 
سلطتها،  إلى  الباد  في  المحترفين 

بتأهيل  الحوثية  الميليشيات  قامت 
أتباعها  م��ن  ج��دد  ومهربين  ت��ّج��ار 
اهلل«  »حزب  ميليشيات  مع  بالتعاون 
اإلرهابية، لتغطية خططها لمضاعفة 
اإلي���������رادات ع��ب��ر إن���ع���اش ت��ج��ارة 

المخدرات.
ووثائق  أمنية  معلومات  وأف���ادت 
بضبط أجهزة األمن اليمنية والقوات 
شحنة   78 نحو  المشتركة  البحرية 
اليمن  إل��ى  تهريبها  أثناء  م��خ��درات 
 2016 سبتمبر  بين  ال��ف��ت��رة  خ��ال 

وأبريل 2022.
 17 ض��ب��ط   ،2018 ع���ام  وش��ه��د 
22 شحنة في  شحنة، فيما ضبطت 
2019، و19 شحنة خال 2020، و8 
شحنات  وثاث   ،2021 في  شحنات 
الجاري  العام  من  األول  الربع  خال 

.2022
ضبطت  فقد  للمعلومات،  ووف��ق��اً 
جميعها داخل األراضي اليمنية عدا 
سواحل  قبالة  ضبطت  شحنة   12
إما  وكانت   ،2020 يوليو  منذ  اليمن 

مستقلّة  أو  أسلحة  شحنات  ضمن 
محمولة على قوارب أو سفن تهريب.
وضبط خال العام الماضي نحو 5 
أطنان من المخدرات وجرى إتافها 

بمشاركة األجهزة المختصة. 
وان��ت��ش��ر ن��ش��اط ال��ت��ه��ري��ب بشكل 
م��ك��ّث��ف وغ��ي��ر م��س��ب��وق ف���ي ت��اري��خ 
المهربة  الشحنات  وضمت  اليمن، 
بعضها  المخدرات  من  هائلة  كميات 
ط��رق  ع��ب��ر  تهريبها  ت��م  ب��األط��ن��ان، 
داخل  فرعية  تهريب  وطرق  رئيسية 
اليمن، فيما دخل معظمها عبر موانئ 

وسواحل الحديدة.
المخدرات  وص��ول  طريقة  وح��ول 
إل���ى ال��ي��م��ن، أوض���ح���ت ال��م��ص��ادر 
تهريبها  يتم  أنه  والعسكرية  األمنية 
بدرجة رئيسة عبر شواطئ الحديدة 
لسيطرة  الخاضعة  الثاثة  وموانئها 
عمليات  ألي  تخضع  وال  الحوثيين، 

تفتيش أو رقابة.

عملية إتالف كميات من المخدرات المضبوطة في مأرب )من المصدر(

اليابان تقدم 10 ماليين دوالر 
لمواجهة نقص الغذاء في اليمن

نيويورك )وكاالت(

ت��وج��ه األم���م ال��م��ت��ح��دة ال��ي��وم 
مليون   144 لجمع  ن��داء  األربعاء 
دوالر لتمويل عملية تفريغ مليون 
برميل من النفط الخام من ناقلة 
»صافر« المتهالكة والعالقة قبالة 
سواحل اليمن، فيما ينذر بكارثة 
جريسلي،  ديفيد  وأع��رب  بيئية. 
المتحدة  لألمم  المقيم  المنسق 
في  اإلنسانية  ال��ش��ؤون  ومنسق 
يسفر  أن  ف��ي  أم��ل��ه  ع��ن  اليمن، 
ينعقد  ال���ذي  المانحين  مؤتمر 
بدعم من هولندا في الهاي عن 
لتجنب  ب��س��رع��ة  األم����وال  ج��م��ع 
البحر  ساحل  على  كارثة  حدوث 
األح��م��ر وال��م��ن��ط��ق��ة. وق����ال: إن 

»المبلغ الذي يتطلعون إلى جمعه 
بالتأثير  قياسا  هزيل  مبلغ  ه��و 
كارثيا  سيكون  لتسرب  المحتمل 
ستتكلف إزالته 20 مليار دوالر«. 
وقال جريسلي: إن العملية ينبغي 
سبتمبر  ح��ل��ول  ق��ب��ل  تكتمل  أن 
المضطربة  األحوال  تزيد  عندما 
م���ن خ��ط��ر تفكك  ال��ب��ح��ار  ف���ي 

السفينة.
المتحدة أن األثر  وذكرت األمم 
البيئي للتسرب سيكون شديدا مع 
إغاق محطات تحلية المياه، مما 
يؤدي إلى قطع مصدر المياه عن 

مايين األشخاص.
وأضاف أن ذلك قد يعطل حركة 
المندب  باب  الشحن عبر مضيق 
ويتسبب في كارثة إنسانية وبيئية.

عدن )وكاالت(

أمس،  اليابان،  حكومة  أعلنت 
لدعم  دوالر،  مايين   10 تقديم 
جهود مواجهة أزمة نقص الغذاء 
في اليمن. وقالت وزارة الخارجية 
إن  صحفي:  بيان  في  اليابانية، 
تقديم  ق���ررت  ب��اده��ا  »ح��ك��وم��ة 
مايين   10 بقيمة  طارئة  منحة 
ألزمة  استجابة  أميركي،  دوالر 

الغذاء في اليمن«.
اليمن،  »يواجه  البيان  وأضاف 
سنوات   7 من  أكثر  عانى  ال��ذي 
إنسانية  أزمة  أسوأ  الصراع،  من 
الناس  كثير من  فيما  العالم،  في 

يواجهون نقصا في الغذاء«.
توفير  »سيتم  أنه  البيان  وأفاد 
لشعب  ال��ط��ارئ��ة  ال��م��س��اع��دات 

برنامج األغذية  اليمن من خال 
متزايدة  مخاوف  وسط  العالمي، 
اإلن��س��ان��ي في  ال��وض��ع  أن  م��ن 
ال���ب���اد ق���د ي��ت��ده��ور أك��ث��ر من 
الغذائية  ال��م��واد  أس��ع��ار  تأثير 
الوضع  ع��ن  الناجمة  المتزايدة 

في أوكرانيا«.
المساعدة  »هذه  البيان:  وتابع 
كجزء من جهود اليابان استجابة 
العاجلة  اإلنسانية  لاحتياجات 
اتفاقية  لدعم  وك��ذل��ك  باليمن، 
خال  من  تحققت  التي  الهدنة 
األممي  المبعوث  وساطة  جهود 

إلى الباد هانس جروندبرج«.
80% من سكان  أن  إلى  يشار 
ال��ي��م��ن ب��ح��اج��ة إل��ى م��س��اع��دات 
زيادة  إلى  ي��ؤدي  قد  ما  إنسانية 

نسب الجوع.

سعي أممي لجمع 144 مليون 
دوالر لتفريغ ناقلة »صافر«

اليمن يدعو إلى تكثيف جهود مكافحة اإلرهاب 
عدن )االتحاد(

أدانت وزارة حقوق اإلنسان يف اليمن العمل اإلرهابي التي 
أقدمت عليه العناصر اإلرهابية من تنظيم »القاعدة« 

والذي استهدف مقر قيادة قوات احلزام األمني يف 
منطقة »حكولة« مبحافظة الضالع، والتي راح ضحيتها 

عدد من املسؤولني األمنيني واجلنود.
وقالت الوزارة يف بيان لها إن »هذه األعمال اإلرهابية 

اإلجرامية لن تنال من قرار اليمنيني بالسير نحو بناء 
دولة تنبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله العدائية ولن 

تقبل باملساس بأي مؤسسة رسمية السيما من اجلماعات 
اإلرهابية، ومثل هذا الهجوم الذي يستهدف مؤسسات 

الدولة ميثل اعتداء على جميع اليمنيني«.
وأضاف البيان: أن »هذه األعمال اإلرهابية التي تتعرض 
لها احملافظات احملررة، بني احلني واآلخر تؤكد أن هناك 

محاوالت مستمرة الستهداف حق األمن يف املناطق 
احملررة إلثارة الفوضى وترهيب املدنيني«.

وشددت الوزارة على احلاجة امللحة لتضافر جهود 
اجلميع من أجل مكافحة اإلرهاب والتطرف وجتفيف 

منابعه وتشديد اإلجراءات األمنية التي حتول من دون 
وقوع مثل هذه اجلرائم، التي توافق املجتمع الدولي على 

إدانتها ومحاربتها ملا متثله من خطر على السلم واألمن 
الدوليني وما تشكله من انتهاك للحق يف احلياة واحلق يف 

العيش اآلمن واحلق يف التنمية.

العليمي مستقباًل جروندبرج في عدن )من المصدر(

السعودية: 
دعم جهود التوصل 
إلى حل سياسي 

شامل باليمن

إخضاع المهربين 
المحليين لسلطة 

الميليشيات

موانئ الحديدة
 أبرز ممرات

 التهريب



حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

أطلق رئيس الحكومة الليبية المكلفة 
باشاغا،  فتحي  ال��ن��واب،  مجلس  م��ن 
التواصل  رقعة  لتوسيع  تهدف  مبادرة 
والمشاركة مع الجميع، وكذلك التوافق 

حول القيم المؤدية لالنتخابات.
باشاغا  ألقاها  كلمة  في  ذل��ك  ج��اء 
الذي  للحكومة  الثاني  االجتماع  عقب 
بشرق  درن���ة  مدينة  ف��ي  أم���س،  عقد 
البالد، أشار فيها إلى أن المبادرة تنطلق 
والمصالحة  الشامل  الحوار  إطار  من 
الوطنية، وتستهدف التيارات السياسية 
مؤكداً  كافة،  والعسكرية  واالجتماعية 
اتصاالتها  عقد  في  الحكومة  ش��روع 
مع هذه التيارات بالخصوص من أجل 

التأسيس لحياة مدنية راسخة.
مبادرته،  أه���داف  باشاغا  وت��ن��اول 
والتي يأتي في صدارتها الحفاظ على 
السيادة الليبية، ومنع التدخل األجنبي 
بجميع أش��ك��ال��ه وم��ن ك��ل األط���راف، 
في  الليبي  الشعب  تطلعات  وتحقيق 
إجراء االنتخابات، باإلضافة إلى عدم 

اللجوء للعنف ومنع أي مواجهات بكل 
أشكالها، واحترام الشرعية الليبية وما 
نتج عن األجسام التشريعية من قوانين 
والمصالحة وطمر  والعفو  وإج��راءات، 
الماضي، مع االلتزام بعدم ارتكاب أي 

تجاوزات في المستقبل.
»بناء  وتشمل أهداف المبادرة أيضاً 
والبناء  والمدنية  األمنية  المؤسسات 
ال��دول��ي��ة،  المعايير  حسب  الصحيح 
الجميع في  قبل  م��ن  ال��ت��ام  وال��ت��ع��اون 
المال  وإيقاف هدر  الفساد،  محاصرة 
الوطني،  االق��ت��ص��اد  الن��ت��ع��اش  ال��ع��ام 

وتحسين الخدمات لليبيين.
في  حكومته  رغ��ب��ة  ب��اش��اغ��ا  وأك���د 
التواصل مع جميع التيارات واألحزاب 
وال��ت��ك��ت��الت ال��س��ي��اس��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات 
ق��اع��دة  وت��وس��ي��ع  ال��م��دن��ي،  المجتمع 

الحوار مع األعيان والحكماء وأصحاب 
وفض  المصالحة  في  المميزة  األدوار 

المنازعات.
م���ن كلمته  ووج����ه ب��اش��اغ��ا ج�����زءاً 
األمنية  الكتائب  وأف���راد  للمسلحين 
بأن  تقر  قائاًل: »حكومتنا  والعسكرية، 
الثوار والكثير من القوى العسكرية كان 
لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة 
االستبداد والحرب على اإلرهاب، وترى 
أن هذه الجهود البد أن تستمر وتنصب 
في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها، 
فتح  على  الحكومة  تحرص  هنا  وم��ن 
نقاشات وحوارات مع قادة التشكيالت 
ال��ع��س��ك��ري��ة ل����ردم ه���وة ال��خ��الف مع 
وتوضيح  المخاوف  وتبديد  بعضهم، 

برنامجها للبعض اآلخر«.
ودع�����ا ب���اش���اغ���ا م��ج��ل��س ال���ن���واب 

والمجلس  للدولة  األع��ل��ى  والمجلس 
العسكرية  وال��م��ؤس��س��ات  ال��رئ��اس��ي 
أجل  من  حكومته  مع  للعمل  واألمنية 
إع����ادة ال��م��ه��ج��ري��ن وال��ن��ازح��ي��ن إل��ى 
للتواصل  الجميع  دعا  كما  مناطقهم، 
معها في  وال��م��ش��ارك��ة  ح��ك��وم��ت��ه  م��ع 
األمن  وترسيخ  الوطني،  الوفاق  جهود 
في  والمجتمعي  السياسي  واالستقرار 
ليبيا في إطار مبادئ مبادرة الحكومة.

على  حكومته  باشاغا حرص  وجدد 
عدم استخدام العنف والتلويح به لتسلم 

مهامها ومقارها في العاصمة.
يذكر أن حكومة باشاغا لم تتمكن من 
تشبث حكومة  بسبب  العاصمة  دخول 
الوحدة بالسلطة، ورفض رئيسها عبد 
بعد  إال  مهامه  تسليم  الدبيبة  الحميد 

إجراء االنتخابات.
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باشاغا يطلق مبادرة للحوار الوطني يف ليبيا

»التسامح والسالم« يوقع مذكرة 
»GIA تفاهم مع »المبادرة العالمية

الكويت )وكاالت( 

أعلن في الكويت، أمس، قبول 
مجلس  رئيس  حكومة  استقالة 
الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد 
أنباء  وك��ال��ة  وأوردت  ال��ص��ب��اح. 
الكويت »كونا«، أمس، أمراً أميرياً 
مجلس  رئ��ي��س  استقالة  بقبول 
ال���وزراء وال����وزراء، وتكليفهم في 
الوقت نفسه بتصريف العاجل من 

األمور.
ال���وزراء استقالته  وق��دم رئيس 

في الخامس من أبريل لولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد الصباح.

وج�����اءت االس��ت��ق��ال��ة ت��ف��ادي��اً 
الكويتي  األم��ة  مجلس  لتصويت 
مع  ال��ت��ع��اون«  »ع���دم  طلب  على 
اليوم  ف��ي  م��ق��رراً  ك��ان  الحكومة 
ال��ت��ال��ي، ب��ع��د اس��ت��ج��واب رئيس 

الوزراء في البرلمان.
وص��در األم��ر األم��ي��ري، أمس، 
مشعل  الشيخ  العهد  ولي  بتوقيع 
األحمد الصباح الذي فوضه أخوه 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد.

فتحي باشاغا )رويترز(

قبول استقالة الحكومة الكويتية
مصر: خطوة رسمية تجاه إطالق الحوار الوطني

شعبان بالل )القاهرة(

يضم  وطني  ح��وار  مالمح  تفاصيل  مصر  أعلنت 
حول  والشبابية  الحزبية  السياسية  التيارات  كافة 
أولويات العمل الوطني خالل المرحلة الراهنة، بعد 
إعالن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إجراء حوار 

بين أطياف المجتمع.
وقالت األكاديمية المصرية الوطنية للتدريب، التي 
إنها  الوطني،  الحوار  تنفيذ  بتولي  السيسي  كلفها 
على  تامة،  وحيادية  تجرد  بكل  الحوار  هذا  ستدير 
المختلفة  الفئات  بين  التنسيق  في  دورها  يتمثل  أن 
أو  التدخل في مضمون  دون  بالحوار من  المشاركة 
محتوى ما تتم مناقشته من أجل إفساح المجال أمام 

حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، 
السياسية  القيادة  وتطلعات  طموحات  مع  ويتماشى 

والقوى السياسية المختلفة.
خ��ط��وة في  ال��ح��وار سيكون  ه��ذا  أن  وأوض��ح��ت 
العمل  أولويات  تحديد  على  تساعد  األهمية  غاية 
بالجميع  تقبل  جديدة  لجمهورية  ويدشن  الوطني 
للوطن  الرأي  وال يمكن فيها أن يفسد الخالف في 
قضية، مؤكدًة اعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة 
المجتمع  ممثلي  جميع  دعوة  خالل  من  الحوار  في 
بأكبر عدد ممكن  فئاته ومؤسساته  بكافة  المصري 

لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعي.
الحقيقي  الزخم  تحقيق  على  العمل  إلى  وأشارت 
المسار  في  جديدة  لمرحلة  وتدشين  والمصداقية 

جميع  عبرت  أن  بعد  المصرية،  للدولة  السياسي 
التهديدات والمخاطر األمنية التي كانت تضعها في 
حالة استثنائية، كما ستتم مراعاة التنوع في أماكن 
مناطق  معظم  تشمل  بحيث  ال��ح��وار  جلسات  عقد 

الجمهورية.
باب  فتح  سيتم  أن��ه  للتدريب  األكاديمية  وأك��دت 
الوطني  للمؤتمر  اإللكتروني  الموقع  على  التسجيل 
للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح األفق والمجال 
مشتركة  لجنة  تشكيل  سيتم  كما  الجميع،  أم���ام 
حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع 
مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة فى 
القوى  جميع  من  عليها  متفق  موحدة  أولية  وثيقة 
والفئات المشاركة يتم رفعها إلى الرئيس المصري.

تأكيد عدم استخدام 
الحكومة للعنف 

لتسلم مهامها في 
طرابلس

الحفاظ على السيادة 
ومنع التدخل األجنبي 

وإجراء االنتخابات

ملقة )وام(

محمد  ب��ن  أحمد  معالي  وق��ع 
الجروان، رئيس المجلس العالمي 
للتسامح والسالم بمقر معهد األمم 
المتحدة للتأهيل المهني والبحث 
جنوب  في  ملقة  بمدينة  العلمي 
تفاهم  م��ذك��رة  إسبانيا،  مملكة 
المستقبلي  للتعاون  إط��ار  لوضع 
بين المجلس ومؤسسة »المبادرة 
إنشاؤها  تم  التي   »GIA العالمية 
ب��دع��م  وال��م��ع��ن��ي��ة   ،2022 ع���ام 
المتحدة  األم��م  منظمة  أه���داف 
المستدامة  التنمية  يخص  فيما 
العيش  ودع��م  السن  كبار  ورعاية 
والتعايش  وال���م���س���اواة  ال��ك��ري��م 
المجتمعية  والمشاركة  والسالم 
للمسنين من خالل عقد شراكات 
المحلية  الحكومات  مع عدٍد من 
والمجتمع  الدولية  والمنظمات 
التعليمية  وال���م���راك���ز  ال��م��دن��ي 
في  الخاص  والقطاع  والجامعية 
إسبانيا. ووقع المذكرة من جانب 
 »GIA مؤسسة »المبادرة العالمية

معالي لويس غاييغوس شيريبوغا 
الرئيس الحالي للمؤسسة بحضور 
لبنى قاسم نائبة المندوب الدائم 
لدولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
ل����دى م��ك��ت��ب األم�����م ال��م��ت��ح��دة 
األخ��رى في  الدولية  والمنظمات 
العزيز  عبد  والدكتور  سويسرا، 
أحمد سرحان المستشار الخاص 
العالم  ل��راب��ط��ة  ال��ع��ام  ل��أم��ي��ن 
الرابطة  مكتب  ومدير  اإلسالمي 
من  ع���دٍد  ج��ان��ب  إل��ى  بإيطاليا، 
المستشارين والمسؤولين بمجلس 

بلدية ملقة.
أن  ال��ج��روان  أك��د  م��ن جانبه، 
المجلس العالمي للتسامح والسالم 
ي��واص��ل��ون  المختلفة  وأج��ه��زت��ه 
قوية  ش��راك��ات  عقد  على  العمل 
المحلية  البرلمانات  مختلف  مع 
مع  كذلك  العالم،  دول  شتى  في 
المنظمات الدولية والتابعة لأمم 
ال��م��ت��ح��دة وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي، 
وذلك لتحقيق األهداف الرئيسية 
للمجلس من دعم ثقافة التسامح 

والسالم حول العالم.

الجروان: العمل على عقد شراكات 
قوية مع مختلف البرلمانات المحلية

الجروان مصافحًا شيريبوغا عقب توقيع مذكرة التفاهم )وام(

تشكيل هيئة 
جديدة لإلشراف 
على االنتخابات 

في تونس

تونس )وكاالت(

أعلنت تونس تشكيل هيئة 
جديدة مستقلة لالنتخابات 

ستتولى اإلشراف على 
االستفتاء على الدستور املقرر 

طرحه يف شهر يوليو املقبل، 
باإلضافة إلى االنتخابات 

التشريعية نهاية العام 
اجلاري.

وصدر باملجلة الرسمية 
التونسية أمر رئاسي يتعلق 

بتسمية أعضاء مجلس 
املستقلة  العليا  »الهيئة« 
لالنتخابات، ونص على 

تسمية عضو الهيئة العليا 
السابقة لالنتخابات  املستقلة 
فاروق بوعسكر رئيسًا للهيئة 

اجلديدة.
كما نص األمر على تسمية 

سامي بن سالمة ومحمد 
منصري واحلبيب الربعي 

وماهر اجلديدي ومحمود 
الواعر ومحمد الفريخة 

أعضاء للهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات.

ويأتي إصدار هذا األمر 
الرئاسي بعد االنتقادات 

الكبيرة التي وجهها الرئيس 
التونسي قيس سعيد لهيئة 

االنتخابات السابقة واتهامها 
بعدم النزاهة.

وكان سعيد أصدر أوامر رئاسية 
سابقة تنص على إجراء 

استفتاء حول دستور جديد 
يف الـ 25 من يوليو املقبل على 
أن جترى انتخابات تشريعية 

يف شهر سبتمبر املقبل.

بروكسل )وكاالت( 

أعلن مسؤول في االتحاد األوروبي، أن مؤتمر 
بروكسل حول سوريا والمنطقة جمع 6.4 مليار 
يورو »6.7 مليار دوالر« لسوريا وجيرانها أمس.

وق���ال م��ف��وض االت���ح���اد األوروب�����ي أول��ي��ف��ر 
فاريلي: إن »التعهدات اإلجمالية تصل إلى 6.4 
االتحاد  وأعلن  دوالر«.  مليار   6.7« يورو  مليار 
 1.56 بقيمة  مساعدة  سيقّدم  أن��ه  األوروب���ي 
والنازحين  الالجئين  لمساعدة  ي��ورو  مليار 
السفيرة األميركية لدى  السوريين، فيما قالت 
إن  غرينفيلد:  توماس  ليندا  المتحدة  األم��م 

واشنطن تعّهدت بتقديم 800 مليون دوالر.
الخارجية  للسياسة  األعلى  الممثل  وافتتح 
بوريل،  ج��وزي��ب  األوروب���ي  باالتحاد  واألمنية 
حشد  إل��ى  المانحين  ب��دع��وة  المؤتمر  أم��س، 

تبرعات »أكثر سخاء« لدعم الشعب السوري.
ينظمه  ال���ذي  المؤتمر  خ��الل  ب��وري��ل  وق���ال 
األول����ى  م��ه��م��ت��ن��ا  »إن  األوروب��������ي:  االت���ح���اد 
واألس��اس��ي��ة ه��ي ض��م��ان أن ت��ظ��ل ت��ع��ه��دات 
العام  مستوى  عند  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��م��س��اع��دات 
الماضي على األقل«. وأكد أن »االحتياجات ال 
تزال هائلة حتى إذا لم تحتل سوريا الصفحات 
مشيراً  العالم«،  حول  اإلع��الم  لوسائل  األول��ى 
تحت  يعيشون  السوريين  من   %  90« أن  إلى 
وطأة الفقر ما يتعين على المانحين أن يكونوا 

كرماء« في التزاماتهم المالية.
باالتحاد  الخارجية  السياسة  مسؤول  ولفت 
يتعامل  العالمي  العام  الرأي  أن  إلى  األوروب��ي 
في  ذاته، مشيراً  الوقت  أزمة في  أكثر من  مع 
األوكراني  الصراع  ملف  أن  إلى  الصدد  هذا 

بات يتصدر عناوين األخبار اآلن.
الشعب  جانب  إلى  الوقوف  إلى  بوريل  ودعا 
عن سوريا«  تتخلوا  »ال  قائاًل:  ودعمه  السوري 
فيما شدد على أن »االتحاد األوروبي لن يخفف 

عقوباته على الرئيس السوري بشار األسد ولن 
يعترف به حتى يشعر الناس باألمان في العودة 

إلى ديارهم«.
المتحدة  األم���م  م��ب��ع��وث  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
الخاص إلى سوريا غير بيدرسون متوجهاً إلى 
الجهات المانحة: إن »السوريين لم يكونوا يوماً 

بحاجة إلى دعمكم أكثر من الوقت الحالي«.
الهائل  السوري  »النزوح  إن  بيدرسون:  وقال 
الذي  التقدم  طفيفاً  يبقى  حين  في  يتواصل 
المطالب  تلبية  صعيد  على  دم��ش��ق  تحققه 

الدولية المتعلقة باإلصالحات السياسية«.
مستمرة  االقتصادية  »األزمة  أن  إلى  وأشار 
على  قائم  التصعيد  وخطر  مستمر  والعنف 
الدوام على الرغم من أن هناك جموداً عسكرياً 
أصبحت  »الدبلوماسية  إن  وق��ال:  م��ا«.  نوعاً 
أكثر صعوبة مما كانت عليه من جراء تأثيرات 
المؤتمر  وضم  أوكرانيا«.  في  الدائرة  الحرب 
لكنه  دولية،  منظمة  و22  دولة   55 ممثلين عن 
استبعد روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا في 

24 فبراير.

االتحاد األوروبي: 90 % من السوريين يعيشون تحت وطأة الفقر

مؤتمر بروكسل: 6.7 مليار دوالر لسوريا وجيرانها

بيدرسون: النزوح
الهائل يتواصل واإلصالحات 

تتقدم ببطء

بروكسل )وكاالت(

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى مواصلة دوره في تقديم كل الدعم 
الدولي  الوضع  السوريين، ال سيما في ظل ما يشهده  النازحين والالجئين  أزمة  لمواجهة 

من اضطراب غير مسبوق. 
العربية السفير حسام زكي  الدول  المساعد لجامعة  العام  جاء ذلك خالل كلمة األمين 

العامة  األمانة  وزعتها  التي  والمنطقة،  السادس لدعم مستقبل سوريا  بروكسل  أمام مؤتمر 
السورية تمر بمرحلة  األزمة  أن  زكي  السفير  وأوضح  بالقاهرة، أمس.  العربية  للجامعة 

شديدة التعقيد من مراحل تطورها، ُمَحّذرًا من أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم حدة 
الصراع على األرض، ويسهم في إطالة أمد تلك األزمة لسنواٍت أخرى، بما يبدد اآلمال في 

الجامعة  أن  وأضاف  الكبرى.  اإلنسانية  المأساة  تنهي هذه  لتسوية سياسية  التوصل  إمكانية 
الوضع  انعكاسات  أبعاده، وتدرك  الوضع في سوريا بجميع  بالغ  تتابع بقلق  العربية 

العربية  الدول  المجاورة لسوريا، ال سيما  المجاورة وغير  الدول  الكثير من  اإلنساني على 
لهذه  الدعم  من  مزيد  تقديم  الدولي  المجتمع  تناشد  كما  السوريين،  لالجئين  المستضيفة 

االستضافة. تتحملها جراء هذه  التي  الضخمة  األعباء  للتخفيف من  الدول 

»الجامعة« تدعو لمواجهة أزمة النازحين والالجئين

الجلسة االفتتاحية لمؤتمر بروكسل )من المصدر(



أكدت أن قتلى الحرب أعلى باآلالف من األرقام المعلنة

األمم املتحدة: 13.6 مليون نازح داخل وخارج أوكرانيا

عواصم )وكاالت(

نزح أكثر من 8 ماليين شخص حتى 3 مايو 
داخل أوكرانيا بعد أكثر من شهرين من بداية 
المنظمة  أعلنت  حسبما  ال��روس��ي،  الهجوم 

الدولية للهجرة أمس.
وص��ول  للهجرة  الدولية  المنظمة  وت��ق��ّدر 
عدد األشخاص الذين أُرغموا على الفرار من 
منازلهم بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا 
 8.029 بينهم  شخص،  مليون   13.686 إل��ى 
مليون شخص نزحوا داخل األراضي األوكرانية 

فيما فّر الباقون إلى خارجها.
وحّذر مدير عام المنظمة أنتونيو فيتورينو 
تأّثر  من  وجميع  النازحين  »ح��اج��ات  أن  من 
بالحرب في أوكرانيا تزداد ساعة بعد ساعة«، 
مشيراً إلى أن »الوصول إلى السكان الذين هم 
في حاجة أمر صعب، فيما األعمال العدائية 

تستمّر«.
ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن »ثلثي 
المستطلعين يدرجون الحاجة المال في قائمة 
احتياجاتهم، مقارنة ب� 49% من المستطلعين 

في بداية الحرب«.
ويؤّكد أكثر من 70% من المستطلعين أنهم 
سيستخدمون هذه المساعدة المالية في حال 

حصلوا عليها لشراء الطعام واألدوية.

منازلهم  إن  ال��ن��ازح��ي��ن،  م��ن   %27 وق���ال 
استطلعت  الذين  من   %10 ولفت  ت��ض��ّررت. 
المنظمة الدولية للهجرة آراءه��م من نازحين 
وغير نازحين، إلى أنهم بحاجة لمعّدات ومواد 

إلصالح منازلهم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 
2.7 مليون شخص اختاروا العودة إلى ديارهم.

رئيسة  بوجنر  ماتيلدا  قالت  السياق،  وفي 
اإلنسان  لمراقبة حقوق  المتحدة  األم��م  بعثة 
القتلى  عدد  إن  الثالثاء،  أم��س،  أوكرانيا  في 
المدنيين خالل الحرب أعلى باآلالف من العدد 

الرسمي البالغ 3381 قتياًل.
التي تضم 55  المتحدة،  وقالت بعثة األمم 
مراقبا في أوكرانيا، إن معظم القتلى سقطوا 
منطقة  ف��ي  أث��ره��ا  تترك  تفجيرية  بأسلحة 

واسعة مثل الصواريخ والضربات الجوية.

وقالت بوجنر في إفادة صحفية في جنيف 
للقتلى  اإلجمالي  العدد  عن  س��ؤال  على  رداً 
والجرحى: »نعكف على إعداد تقديرات، لكن 
ب��اآلالف عن  أعلى  إن��ه  قوله،  يمكنني  ما  كل 

األرقام التي قدمناها لكم حتى اآلن«.
وأضافت: »الثقب األسود الكبير حقيقة هو 
الحصول  علينا  الصعب  من  حيث  ماريوبول، 

على معلومات مؤكدة بشكل كامل«.
وكانت بوجنر تتحدث بعد رحلة إلى أوكرانيا 
قامت بها في األسبوع الماضي وزارت خاللها 
مناطق حول كييف وتشرنيهيف كانت القوات 

الروسية تسيطر عليها في السابق.
أكثر من  تقارير عن  بعثتها  إن لدى  وقالت 
مناطق  في  مشروعة  غير  قتل  عملية   300

سكنية شمالي كييف من بينها بوتشا. 
وعّبرت بوجنر عن القلق أيضاً من استخدام 

الجانبين م��دارس في أغ��راض عسكرية، بل 
بعض  ف��ي  إليها  ثقيل  عسكري  ع��ت��اد  ون��ق��ل 

الحاالت.
عن  م��زاع��م  صحة  أي��ض��اً  البعثة  وتتحرى 
عمليات تعذيب وإساءة معاملة وإعدام ارتكبتها 
القوات األوكرانية مع القوات الروسية والقوات 

المحلية المتحالفة معها.
المدير  كلوج  وفي سياق متصل، قال هانز 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا 
أم��س، إن ما ال يقل عن ثالثة آالف شخص 
توفوا في أوكرانيا لعدم تمكنهم من الحصول 

على أدوية لعالج األمراض المزمنة.
إقليمي حضره  اجتماع  كلوج، في  وأض��اف 
ممثلو 53 دولة عضواً، باإلضافة إلى زمالء كبار 
من منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة وثقت 
حتى اآلن حوالي 200 هجوم في أوكرانيا على 
مرافق الرعاية الصحية، وأن عدد المستشفيات 

المستمرة في العمل قليل جداً. 
وأوضح في كلمة أن »40% من األسر لديها 
فرد واح��د على األق��ل بحاجة إلى عالج من 
مرض مزمن لم يعد بإمكانه العثور عليه، مما 
تسبب في ما ال يقل عن 3000 وفاة مبكرة كان 
من الممكن تجنب حدوثها«، مشيراً إلى أمراض 
مثل فيروس نقص المناعة المكتسب »اإليدز« 

والسرطان.

جندي أوكراني يسير قرب دبابة روسية مدمرة في خاركييف )رويترز(

سفارة الدولة في كولومبو تدعو المواطنين إلى االبتعاد عن مناطق التظاهرات

سريالنكا: أوامر بإطالق النار لوقف أعمال الشغب

كولومبو )وكاالت( 

السريالنكية  ال��دف��اع  وزارة  أم���رت 
ق��وات��ه��ا ب��إط��الق ال��ن��ار م��ب��اش��رة على 
عمليات  ف��ي  المتورطين  األش��خ��اص 
ي��وٍم من  نهب وتخريب للممتلكات بعد 
المتظاهرين  استهداف مجموعات من 
الحاكم،  الحزب  من  سياسيين  منازل 
فيما دعت سفارة اإلمارات في كولومبو 
سريالنكا  في  الموجودين  المواطنين 
عن  واالبتعاد  وال��ح��ذر،  الحيطة  بأخذ 
بينما  ذل��ك  ج��اء  المظاهرات،  مناطق 
التجول  المحتجين حظر  تحدى مئات 

المفروض.
وقالت الدفاع السريالنكية: »صدرت 
أوام��ر إل��ى ق��وات األم��ن بإطالق النار 
ينهب  أي شخص  رؤي��ة  ل��دى  مباشرة 
ممتلكات عامة أو يضر بحياة« أشخاص.

وخ���رج���ت ت��ظ��اه��رات ج���دي���دة في 
أم��س، في تحدٍّ لحظر تجول  كولومبو 
فرضته الحكومة غداة مقتل 5 أشخاص 
ف��ي أع��م��ال عنف ه��ي األس����وأ خالل 
األزم��ة  على  االحتجاجات  من  أسابيع 

االقتصادية غير المسبوقة.
مؤشرات  أي  المتظاهرون  يُ��ب��ِد  ل��م 
على التراجع عن تحركهم، رغم إصابة 
العشرات منهم بجروح عندما نُقل أنصار 
الحكومة على متن حافالت إلى كولومبو 
وهاجموا محتجين بالعصي والهراوات.

الحادثة  ح��ول  التوتر  تصاعد  وم��ع 
اس��ت��ق��ال رئ��ي��س ال�������وزراء م��اه��ي��ن��دا 
رجاباكسا، ولكن حتى ذلك لم يساعد 

كثيراً في تهدئة الغضب الشعبي.
واقتحم آالف المتظاهرين الغاضبين 
مقر إقامة ماهيندا لياًل، وتدخل الجيش 
الفجر، أمس،  إلنقاذه في عملية قبيل 
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 

وعيارات تحذيرية.
متظاهرين  أن  السلطات  وأع��ل��ن��ت 
الشرطة  في  قائداً  هاجموا  غاضبين 
وأحرقوا سيارته قرب مقر إقامة رئيس 

الحكومة في كولومبو أمس.
ب��ارز في الشرطة، إن  وق��ال مسؤول 
نائب المفتش العام ديشابندو تيناكون، 
كولومبو،  ف��ي  مرتبة  ال��ض��ب��اط  أع��ل��ى 
»احتاج لعالج طارئ وعاد إلى المنزل«. 

وكان الضابط مسؤوالً عن الترتيبات 
األمنية في العاصمة أمس األول، عندما 

متظاهرين  الحكومة  أن��ص��ار  ه��اج��م 
سلميين كانوا يطالبون باستقالة الرئيس.

شامال  المتظاهر  ق��ال  جانبه،  م��ن 
بولواتاغي ل�»فرانس برس«، إن »مزيداً 
م��ن األش��خ��اص ي��ت��واف��دون إل��ى موقع 
الطوارئ  حالة  إع��الن  بعد  التظاهرة 

وحظر التجول«.
إزاء  »ال���ن���اس غ��اض��ب��ون  أض�����اف: 
رغم حظر  استهدفتنا،  التي  الهجمات 
التجول جاء العديد من المتطوعين إلينا 
حاملين الطعام والماء«، وقال »لن نغادر 

قبل أن يتنحى الرئيس«.
األول،  أم��س  الشرطة  واستخدمت 
المياه  وخراطيم  للدموع  المسيل  الغاز 
الفور  على  وأعلنت  الحشود،  لتفريق 

حظر تجول في كولومبو.

في غضون ذلك، دعت سفارة اإلمارات 
في كولومبو المواطنين الموجودين في 
والحذر،  الحيطة  أخ��ذ  إل��ى  سريالنكا 
وتجنب واالبتعاد عن مناطق المظاهرات 

والتسجيل في خدمة »تواجدي«.
وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على 
حسابها الرسمي بموقع »تويتر«: »نظراً 
لألوضاع الراهنة، تنصح سفارة الدولة 
الموجودين  المواطنين  كولومبو  ف��ي 
والحذر  الحيطة  بأخذ  سريالنكا  في 
ال��م��ظ��اه��رات،  مناطق  ع��ن  واالب��ت��ع��اد 
على  السفارة  مع  للتواصل  وتدعوهم 
في  والتسجيل   0097180024 الرقم 
خدمة )تواجدي(، كما تنصح المواطنين 
الراغبين بالسفر إلى سريالنكا بتأجيل 

سفرهم مؤقتاً«.

قوات أمن سريالنكية خارج مبنى مجلس الوزراء في كولومبو )أ ف ب(

انفجار يستهدف مركبة تابعة 
لألمم المتحدة شرقي أفغانستان

سيول )وكاالت( 

الجنوبية  ك��وري��ا  رئيس  دع��ا 
يون سوك يول جارته الشمالية 
إلى نزع سالحها النووي مقابل 
ضخمة،  اقتصادية  مساعدات 
وذل������ك ف����ي خ���ط���اب ال��ق��س��م 
أن  معتبراً  أم��س،  ال��دس��ت��وري، 
تهديد  ي��ان��ج  ب��ي��ون��ج  ص���واري���خ 

لألمن اإلقليمي والدولي.
وأعلن يون في خطاب القسم 
مساعدات  إلرسال  مستعد  أنه 
إح��داث  على  ق��ادرة  اقتصادية 
حال  ف��ي  الشمال  إل��ى  تغيير، 
عن  أوالً  ي��ان��ج  ب��ي��ون��ج  ت��خ��ل��ت 

أسلحتها النووية.
وقال: »في حال شرعت كوريا 
عملية  ف��ي  ب��ص��دق  الشمالية 
نزع السالح النووي، نكون على 
المجتمع  م��ع  للعمل  اس��ت��ع��داد 
جريئة  خطة  لتقديم  ال��دول��ي 
من شأنها تعزيز اقتصاد كوريا 
الشمالية بشكل كبير، وتحسين 

نوعية الحياة لشعبها«.
تشكل  »بينما  ي��ون:  وأض��اف 
لكوريا  النووية  األسلحة  برامج 
شرق  ألم��ن  ت��ه��دي��داً  الشمالية 
ال���ح���وار سيظل  ف����إن  آس���ي���ا، 
مفتوحاً كي نتمكن من حل هذا 

التهديد بشكل سلمي«.

كابول )وكاالت( 

ح��ن��ي��ف  اهلل  ن���ج���ي���ب  أك������د 
»طالبان«  حركة  في  المسؤول 
تابعة  مركبة  في  قنبلة  انفجار 
لألمم المتحدة في والية »كونار« 

بشرقي أفغانستان.
 وقال حنيف وهو مدير إدارة 
اإلع�����الم وال��ث��ق��اف��ة ف���ي والي���ة 
»ك��ون��ار«: إن ال��ح��ادث وق��ع في 
مدينة أسد آباد عاصمة اإلقليم.

لم  االنفجار  أن  حنيف  وذك��ر 
يسفر عن إصابة أي من موظفي 
أح��د  أن  إال  ال��م��ت��ح��دة،  األم���م 

حراسهم األمنيين أصيب. 
أسفر  االنفجار  أن  وأض���اف 

ع���ن إل���ح���اق أض�����رار ب��س��ي��ارة 
المنظمة الدولية.

وتشير تقارير إلى أن السيارة 
ال��ت��ي ك����ان ي��س��ت��ق��ل��ه��ا م��وظ��ف��و 
صندوق األمم المتحدة للسكان 
بعبوة  ل��الس��ت��ه��داف  ت��ع��رض��ت 
ناسفة محلية الصنع تم التحكم 

بها عن بُعد.
ويعمل صندوق األمم المتحدة 
الصحة  تحسين  على  للسكان 
على  األمهات  وصحة  اإلنجابية 

مستوى العالم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الهجوم حتى اآلن كما لم ترد 
استفسار  على  المتحدة  األم��م 

حول الحادث.

كوريا الجنوبية تدعو جارتها 

الشمالية لنزع سالحها النووي 
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المئات يتحدون 
حظر التجول غداة 
اضطرابات دامية 

مقابل مساعدات اقتصادية ضخمة

وفاة ثالثة آالف شخص 
لعدم حصولهم على عالج 

من األمراض

»40 % من األسر لديها 
فرد واحد بحاجة إلى عالج 

من مرض مزمن

واشنطن )وكاالت(

قال مسؤوالن رفيعا المستوى بأجهزة المخابرات 
األميركية، أمس، إن الحرب الروسية المستمرة منذ 

ثالثة أشهر في أوكرانيا وصلت نوعًا ما إلى طريق 
مسدود، ويبدو أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

يتأهب لصراع طويل األمد. وقال اللفتنانت جنرال 
سكوت بيرير مدير وكالة المخابرات الدفاعية أمام 

لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ األميركي: 
»الروس ال ينتصرون واألوكرانيون ال ينتصرون، 

وصلت الحرب نوعًا ما إلى طريق مسدود«.
وأضاف: »حتى اآلن ُقتل ما بين 8 إلى 10 جنراالت 

روس في الحرب الدامية«.
وفي الجلسة ذاتها، قالت أفريل هينز مديرة 

المخابرات الوطنية األميركية أمس، إن »الواليات 
المتحدة تعتقد أن النصر الروسي في دونباس 

بشرق أوكرانيا ربما ال ينهي الحرب«.
وقالت: »بحسب تقديرنا، يتأهب الرئيس بوتين 

لصراع طويل األمد في أوكرانيا ال يزال ينوي خالله 
تحقيق أهداف تتجاوز دونباس«. وأضافت أن »بوتين 

يعّول على ضعف عزيمة الغرب بمرور الوقت ومع 
استمرار الصراع«، مشيرة إلى أن القلق يدور حول 

كيفية تطور الصراع خالل األشهر المقبلة.

برلين )وكاالت(

 
طالبت رئيسة البرلمان األلماني »بوندستاغ« 

بيربل باس، أمس، بتسريع خطوات انضمام أوكرانيا 
إلى االتحاد األوروبي، األمر الذي يأتي بعد زيارة 

قامت بها المسؤولة األلمانية إلى العاصمة 
األوكرانية كييف. وقالت باس في تصريح، إنها تأمل 

االنضمام السريع ألوكرانيا إلى االتحاد األوروبي 
بعكس ما يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

عندما قال، إن انضمام البلد األوروبي الشرقي 
»يحتاج لعدة عقود«. وأضافت: »صحيح أن بلدانا 

أخرى تنتظر االنضمام إلى االتحاد األوروبي، 
ولكن يجب تسريع اإلجراءات والبرنامج الزمني 
من أجل تقديم فرصة حقيقية ألوكرانيا تفضي 

إلى االنضمام السريع«. وتأتي تصريحات باس بعد 
زيارة قامت بها قبل يومين إلى كييف، حيث التقت 

الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أعرب 
لها، بحسب قولها عن أمله في تسريع إجراءات 

انضمام بالده إلى االتحاد األوروبي.
وكانت المفوضية األوروبية قد أعلنت أنها ستقرر 

في يوليو المقبل ما إذا كانت أوكرانيا ستحصل 
رسميًا على حق الترشح لالنضمام إلى المجموعة 

األوروبية، األمر الذي يتطلب في حال أعطت 
المفوضية الضوء األخضر موافقة جميع الدول 

األعضاء الـ 27.

المخابرات األميركية: 
الحرب في أوكرانيا وصلت 

إلى طريق مسدود

ألمانيا تطالب بتسريع 
انضمام أوكرانيا إلى 

االتحاد األوروبي 
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أدت محاولة إيلون ماسك الناجحة لشراء »تويتر« وتحويله 
إلى مركز لحرية التعبير، إلى إثارة قلق موظفي الشركة، وإلى 
استقطاب داخل قاعدة مستخدميها، حيث أصبح هذا الحدث 
نقطة توتر في الحرب الثقافية األوسع حول ما يجب السماح 

للناس بقوله في األماكن العامة.
عملية  »ج��م��ه��وري«  ك��روز  تيد  المحافظ  السناتور  وص��ف 
الشراء المرتقبة من جانب »ماسك« بأنها »أكبر تطور لحرية 
التعبير منذ عقود«. وتوقعت النائبة »الديمقراطية« ألكساندريا 
ألن  الكراهية«،  جرائم  في  »انفجار  ح��دوَث  كورتيز  أوكاسيو 

»هناك ملياردير مغرور« يريد السيطرة على تويتر!
بتحدي  العاديين  للناس  تسمح  ن��ادرة  منصًة  تويتر  ويعد 
َمن هم في السلطة. وفي الوقت نفسه، فهو يصارع خطاب 
واألشخاص  النساء  يستهدف  ما  غالباً  وال��ذي  الكراهية، 

الملونين.  
قال مايكل كالينمان، مدير مبادرة وادي السيليكون بمنظمة 
العفو الدولية: »كلما زاد تعرض الناس للمضايقة، قلَّ احتمال 
التحدث عالنيًة. وما أخشاه هو إسكات األصوات التي نحتاج 
المساواة  بعدم  تأثراً  األكثَر  األص��وات  بشدة،  سماعها  إل��ى 

الهيكلية أو العنصرية«.  
 لقد حقق تويتر تقدماً محدوداً في السنوات القليلة الماضية، 
ال سيما فترة عام ونصف العام الماضية. لكن إذا لم تكن هناك 
قيادة عليا تركز على هذا، أو إذا كانت هناك قيادة عليا تزدري 
صراحًة الحاجة إلى هذا النوع من اإلشراف على المحتوى، 
سيتعرَّض  المحدود  التقدم  هذا  أن  من  للغاية  قلقون  فنحن 

لمزيد من التآكل.

ومن جانبها، قالت جوان دونوفان، مديرةُ األبحاث في مركز 
إذا  العامة بجامعة هارفارد:  والسياسة  شورنشتاين لإلعالم 
نظرنا إلى ما قاله ماسك مؤخراً، فإنه غير مهتم بجعل تويتر 
مرِبحاً. إنه مهتم به ألنه الساحة الرقمية العامة للقرن ال�21. 
مشكلة هذا النوع من الخطاب هي أن الساحَة العامة تحكمها 

الدول التي لديها العديد من القواعد.
لكن هذا يتعارض مع ادعاء ماسك بأنه مع حرية التعبير إلى 
أقصى حد، مما يعني أنه سينفذ القواعد التي تنص على أن 
النوع الوحيد من الكالم المحظور على تويتر هو الكالم الذي 

يتعارض مع القانون. 
ستحل  ماسك  يتخيلها  التي  القواعد  أن  أعتقد  ال  ل��ذا 
محل تلك التي تفضي إلى وجود خطاب عام صحي للغاية. 
من  أكثر  تويتر  على  للمضايقات  سيتعرض  عمن  وبسؤاله 
على  دراس��ة  أجرينا   ،2018 ع��ام  في  كالينمان:  ق��ال  غيره، 
من   %7.1 أن  ووج��دن��ا  المنصة،  يستخدمن  ام���رأة   778
التغريدات المرسلة إلى النساء في الدراسة كانت بها إساءة. 
وكانت النساء ذوات البشرة الملونة )من السود( واآلسيويات 
في  لإلساءة  عرضًة  أكثر  العرق..  ومختلطات  والالتينيات 
تغريدات تويتر بنسبة 34% مقارنة بالنساء البيض. وأخيراً، 
بالنساء  مقارنة   %84 بنسبة  السود  النساء  استهداف  يتم 
البيض في التغريدات المسيئة. إنها الفئات هي التي سيتعين 

عليها تحمل وطأة أي تغييرات يقوم بها إيلون ماسك.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

*مراسل في فريق التكنولوجيا بصحيفة »واشنطن بوست«

أخ��ي��راً.  كماماتنا  نخلع  ب��دأن��ا 
ارت���داء  إل��زام��ي��ة  أخ���ذت  وبينما 
ال��ك��م��ام��ة تُ���رف���ع ع��ب��ر أم��ي��رك��ا، 
ال��خ��روج  ع��ل��ى  ق��ادري��ن  أصبحنا 
مكشوفين  وذقن  بأنف  البيت  من 
الريح  تالمسه  عار  ووجه  تماماً، 

بدون حاجز. 
منا  ق��ل��ي��ل��ًة  ق��ل��ًة  أن  رغ���م  ل��ك��ن 
أح��ّب��ت ال��ك��م��ام��ة ح��ي��ن��م��ا ُف��رض 
يكون  ق��د  فإنه  ارت��داؤه��ا،  علينا 
التي  األش��ي��اء  ت��أم��ل  المفيد  م��ن 
الكمامة.  اختفاء  م��ع  سنفقدها 
على  ال��ق��درةَ  سنفقد  أن��ن��ا  ذل��ك 
إخ���ف���اء االب���ت���س���ام���ة ال��س��اخ��رة 
ودع�����ام�����ات ت���ق���وي���م األس����ن����ان. 
القدرة على قضاء بعض  وسنفقد 
يتعرف  أن  دون  م��ن  األغ�����راض 
علينا أحد، وعلى تفادي التواصل 
البصري من دون أن نكون أنذاالً. 
المكتَشفة  ط��رق��ن��ا  سنفقد  ك��م��ا 
آخرين  أشخاص  ل�»قراءة«  حديثاً 
ي���رت���دون  ك���ان���وا  إن  م���ا  ح��س��ب 
التي  والطريقة  ال،  أم  الكمامة 

بها.  يرتدونها 
التي  كماماتنا  أن  والحقيقة 
اإلخفاء،  أجل  من  جزئياً  ُصممت 
تخفي.  ما  بقدر  تكشف  ما  كثيراً 
بتصنيف  س��ن��ق��وم  ك��ي��ف  أق��ص��د، 
الناس سياسياً ووضعهم في خانة 

مدى  فعلى  دونها؟  من  ثوان  خمس  من  أقل  في  معينة 
الكمامَة  يرتدون  الذين  األشخاص  كان  كاملين،  عامين 
ينتمون إلى يسار الطيف األيديولوجي أو وسطه، بينما 
النائبة  أتباع  من  يرتدونها  ال  الذين  األشخاص  ك��ان 
»الجمهورية« اليمينية مارجوري تايلور غرين، ومن لّف 

. لفها
يرتدون  الجميع  فيها  كان  التي  الحاالت  في  وحتى 
على  إش��ارات  توّفر  ارتدائها  طريقة  كانت  الكمامة، 
المواقف السياسية لمن يرتدونها. فكانت هناك المرأة 
الكمامة  »هذه  بعبارة  األولى  الدرجة  في  تسافر  التي 

بايدن«  غ��رار  على  ضرورية  غير 
ية،  متحدِّ ن��ظ��رة  تحت  م��رس��وم��ة 
يميطون  الذين  الكثيرون  والرجال 
ويدعونها  أنوفهم  ع��ن  الكمامة 
ت���ب���رز خ����الل ال��ج��ائ��ح��ة ف���ي ما 
الشخصي  للفضاء  النتهاك  يرقى 

لآلخرين.
ث�����م ه����ن����اك م���س���أل���ة ال���ل���ون 
السياسيون  كان  فإذا  والتصميم. 
ورج���ال األع��م��ال ي��خ��ت��ارون أم��ان 
كانوا  آخرين  فإن  األس��ود،  اللون 
أنفسهم  ع��ن  للتعبير  مياًل  أكثر 
المرء  ك��ان  وه��ك��ذا،  وم��ي��والت��ه��م. 
عن  أش��ي��اء  اكتشاف  على  ق���ادراً 
متجر  ف���ي  ال���ص���ن���دوق  م��وظ��ف��ة 
ال��ب��ق��ال��ة ال��م��ح��ل��ي، ان��ط��الق��اً من 
ب��األح��ج��ار.  ال��م��رص��ع��ة  كمامتها 
ال���ذي���ن ال  األش���خ���اص  إن  ك��م��ا 
مرتدين  يشاَهدوا  أن  في  يرغبون 
لم  معينة  رسائل  تحمل  أقمصة 
عن  التعبير  في  يترددون  يكونوا 
النباتيين  عيش  بأسلوب  التزامهم 
قطعة  على  ليسوع  إخالصهم  أو 

قماش تغطي الفم واألنف.  
قد  الكمامات  رحيل  أن  بيد     
لفئة  بالنسبة  تعقيداً  أكثر  يكون 

الشباب. 
قضوا  الذين  األط��ف��ال  إن  كما 
وهم  طفولتهم  م��ن  مهماً  ج���زءاً 
ارت��داء  ب��ض��رورة  ومعلميهم  آبائهم  قبل  م��ن  ��رون  ي��ذكَّ
أكبر  بشكل  الرسالَة  استوعبوا  يكونوا  قد  الكمامة، 
ال  باتوا  منهم  الكثيرين  أن  ذل��ك  ينبغي.  مما  وأق��وى 

يشعرون باألمان من دونها.  
ال��ك��م��ام��ات أص��ب��ح��ت م��ن بعض  ال��ق��ول إن  وي��م��ك��ن 
طريقة  توّفر  كانت  فقد  األمان.  غطاء  بمثابة  النواحي 
لقراءة اآلخرين من دون الشعور بأن آخرين يقرؤوننا.  

ينشر بترتيب خاص مع خدمة »نيويورك تايمز«

*كاتبة أميركية

الحرُب  تنتهي  أن  تصور  يصعُب 
مفاوضاٍت  من خالل  أوكرانيا  في 
وصلت  فقد  وكييف.  موسكو  بين 
ه���ذه ال���م���ف���اوض���اُت إل���ى ط��ري��ق 
بمسائل  يتعلُق  فيما  حتى  مسدود 
الجوهرية  القضيُة  أم��ا  ث��ان��وي��ة. 
ق ال��ط��رف��ان  ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ط��رَّ
إليها، وهي حياُد أوكرانيا، فيتعذُر 
بدون  بشأنها  اتفاٍق  إلى  التوصُل 
ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��م��ف��اوض��ات من 
حيث أطرافها وقضاياها على حٍد 
إليه روسيا  سواء. وهذا ما تتطلُع 
أوكرانيا  مع  مشاكلُها  تبقى  التي 
استراتيجيتها  من  صغيراً  ج��زءاً 
الراهنة. فلم تطلق روسيا عمليتها 
انضمام  لمنع  الراهنة  العسكرية 
أوك���ران���ي���ا إل����ى ح��ل��ف »ال��ن��ات��و« 
ق���ررت  وإذا  ف��ق��ط.  وت��ح��ي��ي��ده��ا 
إلى  االن��ض��م��ام  وال��س��وي��د  فنلندا 
حياد  أهمية  ستقُل  فعاًل،  الحلف 

أوكرانيا بالنسبة لروسيا.
هو  األكبُر  روسيا  هدُف  ومازال 
األمنية  الضمانات  على  الحصوُل 
ديسمبر  ف��ي  ب��ه��ا  ط��ال��ب��ت  ال��ت��ي 
»ال��ن��ات��و«  يتعامل  ول��م  ال��م��اض��ي، 
أبَديَا  وال  بجدية،  معها  وواشنطن 
اس���ت���ع���داداً ل��ل��ت��ف��اوض ب��ش��أن��ه��ا. 
ت��ق��دُم��ه��ا  وال���ح���اُل أن ض��م��ان��اٍت 
سعت  ما  هي  و»الناتو«  واشنطن 

الطرفان  استهان  عندما  الحرَب  وشنت  موسكو،  إليه 
مسودتي  في  الضمانات  هذه  موسكو  حددت  وقد  بها. 
والمسودتان  تلقتُه عليهما.  الذي  الرُد  اتفاقيتين ساَءها 
متقاربتان في المحتوى، لكن مسودة االتفاقية مع »الناتو« 
وزارة  موقع  اإلنجليزية في  باللغة  أشمل. وهي منشورةٌ 
وتتضمُن   .2021 ديسمبر   17 يوم  الروسية  الخارجية 
تغييٍر  إجراءُ  فحواها  مواٍد  وتسع  مقدمًة  المسودةُ  هذه 
دور  وتقييد  أوروب��ا،  األمن في شرق  نظام  جوهرٍي في 
من  اعتباراً  إليه  انضمت  التي  الدول  »الناتو« في  حلف 
27 مايو 1997. وقد ُذكرت أوكرانيا فيها مرتين فقط، 

في المادتين 6 و7، في سياٍق أوسع 
األساسية  بالمسألة  يتصُل  نطاقاً 
تمدُد  وه��ي  م��وس��ك��و،  تقلُق  ال��ت��ي 
»ال��ن��ات��و« ف��ي ش��رق أوروب���ا بشكل 
على   ،1997 ع���ام  م��ن��ذ  مستمر 
نحو ترى أنه يمثل تهديداً مباشراً 
ألمنها القومي. ولهذا تريُد التزاماً 
وكذلك  »الناتو«،  جانب  من  موثقاً 
ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة، ب��وق��ف هذا 
قواٍت  نشر  عن  واالمتناع  التوسع، 
أو أس��ل��ح��ٍة ج��دي��دٍة ف��ي أراض���ي 
الحلُف  فيها  ت��م��دد  ال��ت��ي  ال���دول 

خالل ربع القرن األخير.
بحُث  بالتأكيد،  ممكًنا،  وليس 
هذه الضمانات في مفاوضاٍت مع 
أوكرانيا. ولهذا يبقى إنهاءُ الحرب 
وواشنطن  »الناتو«  باستعداد  رهناً 
وتقديم  م��وس��ك��و،  م��ع  ل��ل��ت��ف��اوض 
حٍل  إل��ى  التوصل  يتيُح  ما  ت��ن��ازٍل 
وسٍط بشأن تلك المطالب، بحيث 
منتصف  ف��ي  المفاوضون  يلتقي 

الطريق. 
واشنطن  مواقُف  بقيت  إذا  أما 
فستستمُر  حالها،  على  و»الناتو« 
من  روسيا  تتمكن  أن  إلى  الحرُب 
السيطرة على المناطق التي تركُز 
والجنوب،  الشرق  في  اآلن  عليها 
ت��س��ت��ط��ي��ُع��ه م��ن��ه��ا. ول��ي��س  أو م��ا 
عند  ستتوقُف  ه��ل  بعد  واض��ح��اً 
التقدم  تجرب  أن  إمكانها  في  سيكوُن  أم  الحد،  هذا 
بالمناطق  مؤقتاً  اكتفت  إذا  وحتى  أخرى.  مرة  شماالً 
الحرب،  تنتهي  ال  قد  عليها،  سيطرتَها  ستُحكُم  التي 
حرب  إل��ى  نظاميٍة  ح��رٍب  من  طابُعها  يتغيُر  ربما  بل 
عصاباٍت في بعض هذه المناطق. ويعني هذا استمرار 
ال��ت��وت��ر، وب��ق��اء خ��ط��ر م��واج��ه��ٍة م��ب��اش��رٍة ب��ي��ن روس��ي��ا 

قائماً. و»الناتو« 

*مستشار مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجية

لمن يريد »ماسك« حرية »تويتر«؟

األطـــفال المهاجــرون

ما فتئت الهجرة موضوع جدل سياسي ساخن بين الحزبين الرئيسين في الواليات المتحدة، السيما بعد أن قام الرئيس السابق ترامب بإنشاء جدار حدودي مع 

المكسيك للتقليل من دخول المهاجرين غير الشرعيين. وفي هذه الصورة نرى عناصَر دوريٍة عسكريٍة من قوات حرس الحدود األميركية وهم يقومون باعتقال أطفال 

مهاجرين عند الجدار الحدودي في والية أريزونا األسبوع الماضي. ويسهم نشطاء من اليمين المتطرف في التعرف على األطفال المهاجرين وجمع معلومات عن 

عائالتهم، انطالقًا من الزعم بأن هؤالء األطفال يقعون فريسًة لعصابات االتجار بالبشر. )الصورة من خدمة »نيويورك تايمز«(

 ال يعترف العمل الحكومي في دولة اإلمارات بحدود للتطّور، 
في  ال��دوام  على  فهو  السباق،  لنهاية  ا  خّطً قاموسه  يتضمن  وال 
سعي دؤوب نحو الريادة، يسابق نفَسه ويتفّوق على ذاته ويتجاوز 
المألوف، ألنه يحمل طموحاٍت ال تقبل إال بالتألق والتمّيز، وينظر 
بعيون ال تحيد عن المركز األول وال ترى سوى القّمة وأن تكون 

اإلمارات أفضل دولة في العالم.
من  ك��ان  س��واء  الطيبة،  األرض  ه��ذه  على  اإلنسان  يجده  وم��ا 
كّل  تشمل  تسهيالت  من  زّواره���ا،  أو  فيها  المقيمين  أو  أهلها 
ومحّل  االهتمام  محور  بأنه  تُشعره  وخ��دم��ات  الحياة،  مناحي 
معظم  في  تَجده  ال  قد  جهود،  من  يُبذل  ما  كل  وغاية  التركيز 
حداثة  األكثر  ال��دول  ذلك  في  بما  كلّها،  يكن  لم  إن  العالم  دول 
وتطّوًرا، وهو أمر تؤكده شهادات الكثيرين ممن يزورون اإلمارات 
واالهتمام  باإلنسان  العناية  بمستوى  انبهارهم  عن  يعربون  حين 
له،  الدولة  توفرها  التي  الخدمات  بلغته  الذي  وبالرقي  بشؤونه، 
والتي باتت تُقاس بنظام النجوم العالمي الذي يستخدم في تقييم 

خدمات الفنادق الراقية.
هذه اإلنجازات لم تتحقق من فراغ، بل هي نتيجة لرؤية قيادة رشيدة 
أنعم اهلل تعالى بها على 
اإلم�����ارات، دي��دن��ه��ا هو 
إسعاد اإلنسان وشاغلها 
ال��ش��اغ��ل ه��و االرت��ق��اء 
وتحقيق  الحياة  بجودة 
الرفاهية لكل َمن يعيش 
كل  وتسخير  كنفها  في 
ما هو متاح وممكن في 
خدمته، وحرص حكومة 
حصيفة ال يقبل التفريط 
وال  التراخي  يعرف  وال 
تلك  تنفيذ  على  الدعة، 
الرؤية وتجسيدها واقًعا 
على األرض، ليظل هذا 
الزمن  م��ّر  على  الوطن 
م��ح��ط أن���ظ���ار ال��ع��ال��م 
وم���ث���ار إع���ج���اب دول���ه 

وأممه وشعوبه.
ف����ي ه�����ذا ال��س��ي��اق 
السمو  أعلنه صاحب  يأتي ما  المتكاملة،  المنظومة  وضمن هذه 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راش��د  بن  محمد  الشيخ 
من  أم��س  من  أول  ي��وم  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  مجلس 
إسكانية جديدة ضمن  إطالق سياسة  تضمنت  قرارات حكومية 
قيمته  بلغت  اإلسكان  لقروض  وبرنامج  لإلسكان«  زايد  »برنامج 
ونظام  مواطنة،  أسرة  ألف   13 منه  تستفيد  درهم  مليار   11.5
لتعزيز وجود الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وآخر للتأمين 

ضد التعطل عن العمل.
وال��م��ب��ادرات  ال��ق��رارات  م��ن فيض  ه��و غيض  ذك���ره  م��ا سبق 
الحكومية الساعية إلى جعل شعب اإلمارات أسعد شعوب األرض، 
صنيع  وهو  اليومية،  حياتنا  تفاصيل  كل  في  آثارها  نلمس  التي 
الهمم  نشحذ  وأن  معه  ونتناغم  نتجاوب  أن  علينا جميًعا  يفرض 
مسهمين  ولنكون  قيادتنا،  ظن  حسن  عند  لنكون  الخطى  ونحّث 
بين  تستحقها  التي  المكانة  تبوؤ  من  دولتنا  تمكين  في  فاعلين 

دول العالم.

قرارات حكومية تحقق رؤية 
القيادة وُتسعد اإلنسان

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

اإلمارات

اليـــوم

من يزورون 
اإلمارات يعربون عن 
انبهارهم بمستوى 

العناية باإلنسان 
واالهتمام بشؤونه، 
وبالرقي الذي بلغته 

الخدمات التي توفرها 
الدولُة له

األطفال الذين قضوا جزءًا 
مهمًا من طفولتهم وهم 
رون باستمرار من قبل  يذكَّ

آبائهم ومعلميهم 
بضرورة ارتداء الكمامة.. 
باتوا ال يشعرون باألمان 

من دونها

إنهاُء الحرب مرهون باستعداد 
»الناتو« وواشنطن للتفاوض 

مع موسكو وتقديم تنازٍل 
يتيُح حاًل وسطًا بشأن مطالب 

روسيا، بحيث 
يلتقي المفاوضون 
في منتصف الطريق

هل يتنازل الغرب لروسيا؟أميركا من دون كمامة!
د. وحيد عبد المجيد*باميال بول*

»تويتر« حقق تقدمًا محدودًا 
في السنوات القليلة 
الماضية.. لكننا قلقون 

للغاية من أن هذا التقدم 
ض لمزيد من  المحدود سيتعرَّ

التآكل

برانشو فيرما*
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اليوم  في هذه الذكرى العطرة، في 
التاريخي المشهود، من أيام اإلمارات 
العظيمة، والقريبة من القلوب المحبة 
الـــذاكـــرة، بفخر  تــتــقــد  الــمــخــلــصــة، 
واعتزاز وإكبار، بكل لحظة مرت منذ 
ــدرع  ال المسلحة،  قواتنا  توحيد  تــم 
في  للوطن،  المنيع  والسياج  الحامي 
حيث   ،1976 عام  مايو  من  السادس 
له،  المغفور  المؤسس،  القائد  وقــف 
نهيان،  آل  سلطان  بــن  زايـــد  الشيخ 
طيب اهللا ثراه، يؤازره ويؤيده ويدعمه 
إلعــالن  المؤسسون،  الــقــادة  إخــوانــه 
اإلماراتية،  المسلحة  القوات  توحيد 
وقيادة  واحد  وشعار  واحد  علم  تحت 
المنيع  الحامي  الــدرع  لتكون  واحــدة، 
لــســيــادة الــوطــن وأمــنــه واســتــقــراره، 
مكتسباته  عــن  الــمــخــلــص  والـــدفـــاع 

وإنجازاته.
آثاراً  التاريخية، تركت  اللحظة  تلك 
عظيمة في جميع النفوس اإلماراتية، 
في  طريقي  تحديد  قـــررت  وحينها 
الحلم،  وتحقق  أحلم،  وبدأت  الحياة، 

من  عشر  الــســابــع  فــي  تمكنت  حين 
إلــى  االنــضــمــام  مــن   1980 سبتمبر 
جنود الوطن وارتديت ألول مرة الزّي 
العسكري، ومن الصعب على أحد ما، 
حياته،  في  العسكري  الــزي  يرتد  لم 
يتوهج  الــذي  الشعور  ذلــك  يــدرك  أن 
تتحول  وهــي  الــبــشــريــة،  النفس  فــي 
مكلف  إلى جندي  عادي،  من شخص 
وكيف  الوطن،  ثغور  من  ثغرة  لحماية 
عادياً،  زياً  يرتدي  يتحول من شخص 
إلى شخص يتشرف بارتداء زي الفخر 
ويصبح  والوطنية،  والــرجــولــة  والــعــز 
مكلفاً  المنيع،  وطنه  درع  مــن  جـــزءاً 
ما  وكل  بالروح  عنه،  والــذود  بحمايته 

هو ثمين.
ـــوات الــمــســلــحــة اإلمـــاراتـــيـــة،  ـــق ال
بقيادتها وإدارتها ووحداتها وأقسامها 
باقي  مثل  ليست  جميعاً،  وجنودها 
األجهزة العسكرية حول العالم، ويعلم 
كل من خدم في صفوفها، فهي  ذلك 
تضاهي  احــتــرافــيــة  علمية  جــامــعــة 
أرقـــى جــامــعــات الــعــالــم، يــبــدأ العلم 

ليس  األول،  الـــيـــوم  ــذ  مــن ــم  ــل ــع ــت وال
عدد  بل  فحسب،  العسكري  اإلعــداد 
في  والمشاركات  الـــدورات  من  كبير 
موضوعات متخصصة مهنية، تضيف 
تطبيقية  عالية  ومهارة  متميزة  ثقافة 
لجميع طالبها، ترفع الحس اإلنساني 
وتتوسع  درجاته،  أعلى  إلى  والوطني، 
يوماً  الفخر  ــزداد  وي وتمتد،  المعرفة 
الثقافة  تلك  تصبح  حين  يـــوم،  بعد 
ــمــهــارة، أســلــوب حياة  والــمــعــرفــة وال
قبل  قلوبنا  في  نحمله  رفيعاً  ووساماً 
بعظمتها  نشعر  ومسؤولية  صدورنا، 
على  نحملها  أن  قــبــل  نــفــوســنــا  ــي  ف
بال  ووطنية  نفس،  طيب  عن  أكتافنا 

حدود تفتدي الوطن الغالي العزيز.
في عام 1981، كّنا ندرس في معهد 
األميركية  الــقــواعــد  بــإحــدى  اللغات 
بأن  إبالغنا  وتــم  تكساس،  واليــة  في 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
شراء  لمناقشة  قــادم  نهيان  آل  زايــد 
طائرة الـ F-16، وطلب سموه كعادته، 
اإلماراتيين  الطلبة  كل  مع  االجتماع 

القاعدة،  في  المتواجدين  العسكريين 
وتبادل سموه الحديث مع الموجودين، 
إلى  توجه  ثم  أحوالنا،  على  واطمأن 
الدفاع  وزارة  مع  لالجتماع  واشنطن 
والمسؤولين، وبعدها بأيام قليلة، أذيع 
لشراء  بأن دولة اإلمارات توقع عقداً 
فرنسا،  من   2000 الميراج  طائرات 
بقوة حينها، ونحن في  وشعرنا بذلك 
القوات  توحدت  ولماذا  كيف  أميركا، 
المسلحة اإلماراتية، وحجم األهداف 
الــعــظــيــمــة الــمــســتــنــدة إلــــى الــرؤيــة 
أهم  من  واحــدة  جعلها  في  الحكيمة 
القوى العسكرية في المنطقة، بالعزم 
والروح  والمثابرة،  واإلصــرار  والحزم 
تضع  التي  الواعية،  المثقفة  القتالية 
الوطن في عيونها ومصلحته فوق أي 

مصلحة أخرى كانت. 
أحياناً كان يسألني البعض عن سّر 
المسلحة  بالقوات  التحاقي  وسبب 
كثيرة،  أسباب  بين  ومــن  اإلمــاراتــيــة، 
أجيب عن  لسردها،  المجال  يتسع  ال 
على  المسلحة  القوات  توحيد  تأثير 

ـــذاك،  آن اإلمـــاراتـــي  الــشــبــاب  معظم 
حين  شخصيتي  على  التأثير  ومنها 
ورأيت  العين،  جامعة  في  طالباً  كنت 
ــقــوات  ــل اإلعــــــالن عـــن االنـــضـــمـــام ل
المسلحة، وأنها تضم القوات الجوية، 
وتقدمت  الجامحة  رغبتي  ذلك  فأثار 
بال تــردد، ودون علم األهــل، وسجلت 
طياراً  أكــون  أن  أريــد  أنني  طلبي  في 

مقاتًال.
حديث الذكريات ال يتفوق على سجل 
قدمتها  الــتــي  العظيمة  التضحيات 
داخلياً  اإلماراتية،  المسلحة  القوات 
بأحرف  مطرزة  تضحيات  وخارجياً، 
يُؤرشف  الحديث  هــذا  لكن  ــور،  ن مــن 
التطور  ومــراحــل  الثابتة  للخطوات 
تعرف  وال  تتوقف  ال  التي  واإلنجازات 
الحدود، لكوكبة رجالنا البواسل جميعاً 
ثغرة،  كل  في  المسلحة،  الــقــوات  في 
وعلى كل صعيد وتحت راية قيادة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة.

* لواء ركن طيار متقاعد

الذكرى العطرة لتوحيد القوات المسلحة اإلماراتية

حديث الذكريات ال يتفوق 
على سجل التضحيات العظيمة 
التي قدمتها القوات المسلحة 

اإلماراتية، داخليًا وخارجيًا، 
تضحيات مطرزة بأحرف من نور

الهجوم  على  بــايــدن  إدارة  رّدت 
ـــا. فقبل  ـــي ـــران أوك ــى  ـــروســـي عــل ال
الهجوم، كشف مسؤولو االستخبارات 
األمــيــركــيــة عـــن خــطــط الــرئــيــس 
ــن، في  ــي ــوت ـــروســـي فــالديــمــيــر ب ال
محاولة لإلفصاح عن الهجوم الذي 
كـــان يخطط لـــه. وخـــالل الــحــرب، 
أبـــان الــمــســؤولــون األمــيــركــيــون عن 
الحقيقي  الزمن  في  سياسية  كفاءة 
تقوية  على  مساعدتهم  خــالل  مــن 

التحالف الذي يدعم أوكرانيا. 
نطاق  على  السائد  التوقع  وكــان 
أن  هو  الماضي  فبراير  في  واســع 
بسرعة.  كييف  إلى  ستصل  روسيا 
على  شهرين  من  أكثر  وبعد  واليوم 
الحرب، تبدو قدرة روسيا على دعم 
أي هجوم محل شك. وإذا كان هناك 
هذه  مــن  استخالصه  يمكن  درس 
باإلمكان  يعد  لم  أنــه  فهو  الحرب، 
العظمى  الــقــوى  تــخــوض  أن  تــوقــع 
ما  وهــو  فيها،  وتفوز  سهلة  حروباً 
العظمى  الــقــوى  خــوض  مــن  يجعل 
المدى  على  احتماالً  أقــل  لحروب 

المتوسط. 
ــــع اســـتـــمـــرار الــــحــــرب، ظل  وم
إلى  يميلون  األميركيون  المسؤولون 

بتقويض  تهدد  أشياء  يقولون  بــدأوا  أنهم  غير  الثرثرة. 
بخصوص  سيما  وال  األميركية،  الخارجية  السياسة 
والشهر  أوكــرانــيــا.  مساعدة  فــي  األميركية  ـــداف  األه
نرى  أن  «نريد  أوستن:  لويد  الدفاع  وزير  قال  الماضي، 
أشياء من  فعل  معها  تستطيع  لدرجة ال  روسيا  إضعاف 
أوكرانيا».  على  الهجوم  في  بها  قامت  التي  تلك  قبيل 
والحال أن زيادة أهداف حرب مثل هذه أمر متهور – وال 
سيما حينما ال تكون الواليات المتحدة هي التي تخوض 

الحرب. 
لم  أميركيون  مسؤولون  انخرط  الماضي،  واألســبــوع 
يُكشف عن هوياتهم في الثرثرة من جديد. فيوم األربعاء، 
أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن مسؤولين أميركيين 
رفيعي المستوى أخبروها بأن «الواليات المتحدة وّفرت 
وهذا  روســيــة».  وحــدات  بشأن  استخباراتية  معلومات 

بخصوص  الفلسفي  السؤال  يطرح 
إذا  حقاً  سرياً  ما  شيء  كان  إن  ما 
كان المسؤولون األميركيون يخبرون 

الصحفيين عنه. 
ــــــك، كـــان  ـــــوم عـــلـــى ذل وبـــعـــد ي
ثرثرة  أكثر  األميركيون  المسؤولون 
من ذلك بكثير. إذ أفادت «واشنطن 
بي  و«إن  تايمز»  و«نيويورك  بوست» 
مسؤولين  بــأن  جميعها  نيوز»  سي 
أميركيين قالوا إن الواليات المتحدة 
في  حــاســمــاً  ــاً  ــوي ــان ث دوراً  لــعــبــت 
على  األوكــرانــيــة  الــقــوات  مساعدة 
في  الروسي  األسطول  درة  إغــراق 

البحر األسود، سفينة موسكفا. 
في  خبيراً  األمر  يحتاج  ال  وربما 
الشؤون الدولية إلدراك أن ال فائدة 
في التباهي والتبجح بخصوص هذه 
للصحافة.  األنــشــطــة  مــن  األنــــواع 
فائدة  له  تكون  ذلك قد  أن  صحيح 
ــيــة، غــيــر أن  ــي الـــدوائـــر الــداخــل ف
التأثيرات الدبلوماسية تأتي بنتيجة 
عكسية. ثم إن الجيش الروسي واٍع 

باألنشطة األميركية.
بشأن  جـــداً  متشككاً  كــنــت  لــقــد 
المساعدة  بأن  تفيد  التي  المزاعم 
األميركية ستؤدي إلى تصعيد للنزاع 
الجرح على  أن نكء  يعني  ولكن ذلك ال  أوكرانيا،  يتعدى 
نحو غير ضروري فكرة جيدة. وال شك أن قول أشياء من 
قبيل أن الواليات المتحدة «في حالة حرب في الجوهر» 
مع روسيا هو من قبيل الخطابات المحمومة والمبالغ فيها 
التي ينبغي لمسؤولي الفرع التنفيذي والتشريعي تحاشيها. 
وخالصة القول إن إدارة بايدن نفذت سياسة خارجية 
صائبة، وال شك أنها ستبلي بالء أحسن في تلك السياسة 
إذا بدأت في التقيد بقدر أكبر من االنضباط في الرسائل 

التي تصدر عنها وبسرعة. 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلوميبرج نيوز 
سيرفس»

الدولية بكلية فليتشر للقانون  *أستاذ السياسة 

األميركية تافتس  لجامعة  التابعة  والدبلوماسية 

اليوم،  بالِعراق  لحَل  النِّفط  لوال 
عام  التُّرابيَّة،  العواصف  كثافة  مع 
يوم  (18هـــج)،  بالحجاز  مــادة»  ــرَّ «ال
ــاس مــجــاعــٌة شــديــدةٌ  ــنَّ ــت ال «أصــاب
ولــْزبــة (ضــيــق)، وجــذوب وقحوط» 
والملوك).  األُمــم  تاريخ  بري،  (الطَّ
أظن  وال  «طاعون عمواس»،  زامنت 
ــريــن أقــل فــاجــعــًة ِمن  ــران الــشَّ ــت اق
والفساد  الــتُّــراب  عواصف  اقــتــران 

الجارف بالِعراق. 
الترابيين،  بأيدي  النِّفط  أصبح 
علّي  ومقتل  ــوالدة  ل تذكرهم  وأجــد 
بــن أبــي طــالــب (اغــتــيــل: 40هـــج)، 
بُكنية  التَّفاخر  مــع  الــنــظــر،  الفــت 
إليه  يــنــظــرون  لكنهم  تــــراب،  أبـــي 
ويحيون مناسبته «وفي العيوِن بريٌق 
هبا». اشتقت الُكنية من  يخطف الذَّ
التُّراب، وأترَب: قلَّ ماله (القاموس 
المحيط)، ولحقت علّياً الضطجاعه 
 ، عبدالبرِّ (ابن  المسجد  تُراب  على 

االستيعاب). 
تفاخراً  ترابيين  كونهم  عــن  أمــا 
باالنتماء ألبي تُراب، عبر فضائيات 
ــة مــغــتــصــبــة، تــعــود  ــي ــن وقـــصـــور أب
أول  والنِّفط  الــمــالــك»،  لـ«مجهول 

المجهوالت. 
أقول: هل يُرجى أمل ِمن أحزاب أعلنت: على الِعراق 
الحرب إليران؟! عالنّيَة وتوريًة، حّتى صار  دفع خسائر 
النفط تُرمى منه حفنًة للعراقيين، ويُصرف على صوالت 
والية الفقيه. ألم يقلها أمين «ذوبوا»: «جئناِك يا بيروت 
الــِعــراق. أيــن ُصرفت  جئناك يا صــنــعــاء...»؟! وبــأمــوال 
العوائد يوم صار البرميل بـ(150 دوالراً)، والِعراق يضخ 

عوة!  أربعة ماليين برميل يومياً؟! ليُسأل عنها أمين الدَّ
حّد  الخطاب،  بن  عمر  أوقــف  مــادة»  ــرَّ «ال عــام  لشدة 
رقة قائًال: «يهلك النَّاس على أنصاف بطونهم، فكيف  السَّ
رخسي، المبسوط). نرى عام رمادة  نأمر بالقطع؟». (السَّ
القضاء  يقف  كّي  فيه،  شأن  للطبيعة  ليس  فعًال  الِعراق 
بيعة وهبته  المسيس عاجزاً أمام الفاسدين الكبار، فالطَّ

المحاسن كافة. 
-255) بالبصرة  نــج  الــزُّ ــورة  ث ِمــن  ُقريشياً  أنَّ  يـُـذكــر 

270هج)، هرب إلى الّصين، وسمع 
ِمن ملكها عبر التُّرجمان: إنَّ األوسع 
في  ألنَّه  الِعراق،  يملك  الذي  «ُملكاً 
به،  ُمحدقة  والملوك  نيا،  الدُّ وسط 
الملوك».  ملك  عندنا  اسمه  ونجد 
يُعرف  هب).  الذَّ (المسعودّي، مروج 
البصرة  أبناء  «ِمــن  جَل:  الرَّ المؤرخ 
نفسه)!  (المصدر  النِّعم».  ــاب  وأرب
ال  ونعمائه  ــراق  ــِع ال مــوقــع  ــاريــخ  وت
الذين  يأتي  واليوم  تفصيًال،  يحتاج 
الــعــراق،  بغض  دمائهم  فــي  يجري 
يعتبرون ال وجود تاريخ له، أصحاب 

ينية والقوميَّة.  اإلمبراطوريات الدِّ
كيف لبلٍد ُعرف بالماء يكون تراباً، 
مادة» تغطيه باألتربة،  فعواصف «الرَّ
بالماء  اشتهرت  بلداٌن  هناك  وليس 
صحاٍر،  إلى  وتحولت  الِعراق  كماء 
كــالــِعــراق،  القياسي  مــن  الــزَّ وبــهــذا 
حاري،  الصَّ دول  إلــى  انــظــروا  لكْن 
لحظًة عن  العذب  الماء  انقطع  هل 
إلى  أقصاها  ِمن  بشرها وشجرها، 
وليست  أنتم  العلة  إذن  أقصاها؟ 
«مياه  كانت  الــِعــراق،  أمــا  الطبيعة. 
رأيــت  فربما  مــفــتــرشــة...  ــار  ــه األن
فــي مــقــدار رمــيــة سهم عـــدداً من 
جميعها  في  تجري  صغاراً  األنهار 
(ابن  صاحبه».  به  ينسب  اسم  نهر  ولكلِّ  الّسَميْريات، 

حوقل، صورة األرض). 
ْن أنتما؟  لشهرة الِعراق بالماء ُسئل النَّبّي وصاحبه: َ«ِممَّ
فقال: نحن ِمن ماٍء! ثم أنصرف عنه. قال: يقول الّشيخ: 
بري، نفسه). أما أبو  ما ِمن ماٍء؟ أِمْن ماء العراق!». (الطَّ
بعبدك  «ِارفــق  فينشد:  (ت:504هـــج)  الهراسّي  الحسن 
بكي،  (السُّ وماؤها».  العراق  ولَك  جبليًة  فهامًة/  فيه  إنَّ 

افعّية).  طبقات الشَّ
إنَّ الحديَث عن ماء الِعراق طويٌل، غير أْن ما نَُذّكر به 
إال رثاًء لبلد يتفنن التُّرابيون إيذائه، كرهاً السمه وأرضه، 
الِعراق في عهد  والعشرون سنًة كافية دليًال! نعم، يبدو 

التَّرابيين تُراباً! 

* كاتب عراقي

إذا كان هناك درس يمكن 
استخالصه من هذه الحرب، 

فهو أنه لم يعد باإلمكان توقع 
أن تخوض القوى العظمى 

حروبًا سهلة وتفوز فيها، وهو 
ما يجعل من خوض القوى 

العظمى لحروب أقل احتماًال 
على المدى المتوسط

الحديَث عن ماء الِعراق طويٌل، 
غير أْن ما ُنَذّكر به إال رثاًء لبلد 
رابيون إيذاءه، كرهًا  ºيتفنن الت
السمه وأرضه، والعشرون 

سنًة كافية دليًال! نعم، يبدو 
رابيين ُترابًا! الِعراق في عهد الت½

رابيين»أوكرانيا.. درس للقوى العظمى ºالِعراق ُترابًا.. في عهد «الت

رشيد الخيُّون*دانييل دريزنر*

عبدالله السيد الهاشمي* 
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األرشيف والمكتبة الوطنية يواصل مؤتمره الدولي

دور الترجمة يف تعزيز الهوية الوطنية واإلنجازات الحضارية اإلماراتية

 أبوظبي )االتحاد(

والباحثين،  المهتمين  من  كبير  ع��دد  متابعة  وس��ط 
الذي  الثاني،  الدولي  الترجمة  مؤتمر  فعاليات  تتواصل 
ينظمه األرشيف والمكتبة الوطنية افتراضياً لليوم الثاني 
على التوالي، تحت شعار »الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن: 
الفكري  والتراث  الثقافات واآلداب  صورة اإلمارات في 
العالمي«، وقد سلطت األوراق والبحوث المقدمة للمؤتمر 
الضوء على أهمية الترجمة في جوانب ثقافية ومعرفية 
متعددة، والدور اإلماراتي المميز في إحياء حركة الترجمة 
ودورها في التبادل الثقافي العالمي، والذي يظهر دولة 
بالترجمة على  تنهض  ثقافية شامخة  اإلم��ارات كمنارة 

الصعيد العربي. 
علمية  جلسات  ث��اث  المؤتمر  أي��ام  ثاني  شهد  وق��د 
الترجمة،  فروع  مختلف  في  أكاديمياً  بحثاً  ب�17  حفلت 
وقد امتازت هذه البحوث بأنها مبتكرة في مجالها، وبأنها 
مليئة باألفكار اإلبداعية التي تُميز هذا المؤتمر بثرائه 

الفكري والعلمي المتخصص.

تعزيز الهوية الوطنية
ففي الجلسة العلمية األولى التي كانت بعنوان: »تحديات 
شاهيناز  وأدارت��ه��ا  الوطنية«،  الهوية  وتعزيز  الترجمة 
النجار، من قسم الترجمة والنشر في األرشيف والمكتبة 
قسم  رئيس  م��ان،  دي  أدري���ان  الدكتور  ق��دم  الوطنية، 
السياحة واآلث��ار في جامعة اإلم��ارات العربية المتحدة 
بحثاً بعنوان »ترجمة التاريخ الثقافي اإلماراتي«، ثم قدم 
بحثاً  اإلماراتي  والمؤرخ  الشاعر  غانم  شهاب  الدكتور 
المعاصر  اإلماراتي  األدب  ترجمة  في  »تجربتي  بعنوان 
الدكتور  قدم  ذلك  أعقاب  وفي  اإلنجليزية«.  اللغة  إلى 
حسن الزبير عبداهلل، المترجم في القيادة العامة لشرطة 
الترجمة:  في  السياق  »النص/  بعنوان:  بحثاً  أبوظبي، 
الحاجة الماسة إلى الكفاءة في فهم الثقافات«، ثم قدم 
الكويت،  جامعة  من  ناصر  بن  محمد  الدكتور  من  كل 
والدكتورة ضياء بورسلي من جامعة قطر بحثاً مشتركاً 

بعنوان: »استطاع ثقافة الخليج العربي: المصطلحات 
واألمثال اإلماراتية المترجمة نموذجاً«، ودار بحث الدكتور 
وليد بليهش العمري من جامعة طيبة بالمملكة العربية 
استخدام  النصية:  الملحقات  »ترجمة  حول  السعودية 
العتبات النصية لتوجيه القراء إلى كيفية االطاع على 
النصوص الحساسة«، واختتمت فعاليات الجلسة ببحث 
الدكتورة سهام أسامة من كلية اللغات والترجمة بأكاديمية 
العربية  مصر  جمهورية  في  اإلداري���ة  للعلوم  ال��س��ادات 
»مقارنة األفام الكرتونية المدبلجة بالمنتجات اإلماراتية 
المماثلة: تحليل اجتماعي براغماتي للتأدب واالنضباط 

في السياق اللغوي لألسرة والمدرسة«.

 تعزيز اإلنجازات الحضارية 
واستهلت الجلسة العلمية الثانية -التي أدارتها األستاذة 
األرشيف  ف��ي  النشر  وح��دة  رئيس  ال��ه��دي��دي،  فاطمة 
في  الترجمة  »دور  بعنوان:  وكانت  الوطنية-  والمكتبة 
الصعيد  على  اإلماراتية  الحضارية  اإلن��ج��ازات  تعزيز 
العالمي«، ببحث قدمه الدكتور ناصر بن سيف السعدي، 
بعنوان:  عمان  سلطنة  في  والتعليم  التربية  وزارة  من 
»المجتمع والثقافة والعمران في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة: مقاربة في ترجمة كتاب: مختارات من وثائق 
حكومة بومباي«، وقدم الدكتور صهيب عالم من الجامعة 
بعنوان  أطروحة  بالهند  نيودلهي  في  اإلسامية  الملية 
»ترجمة األعمال األدبية الهندية المعنية بتاريخ اإلمارات 
إمكانيات  العربية:  اللغة  إل��ى  واالجتماعي  الثقافي 

من  عبدالسام  رح��اب  الدكتورة  وسلطت  ومشكات«، 
عين  جامعة  ف��ي  األل��س��ن  بكلية  اإلسبانية  اللغة  قسم 
الرمزية  على  الضوء  العربية  مصر  بجمهورية  شمس 
اإلمارتية  المسرحية  بين  النمرود  لشخصية  التاريخية 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  »النمرود« 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة  محمد 
والمسرحية اإلسبانية »تكبر النمرود« ألنطونيو إنريكث 
جومث. وجاءت الورقة البحثية التي قدمها الدكتور حاج 
محمد الحبيب، من مركز البحث العلمي والتقني لتطوير 
»طبونيمية  بعنوان  بالجزائر  تلمسان  في  العربية  اللّغة 
اإلمارات العربية المتحدة«، وناقش فيها عبقرية الموقع 
الجغرافي اإلماراتي وتداعياته التاريخية والثقافية، وفي 
مترجم  وهو  مرسي،  مصطفى  وليد  قدم  ذلك  أعقاب 
متخصص في اللغة العبرية من جمهورية مصر العربية، 
اإلماراتية:  للتجربة  اإلسرائيلية  »الرؤية  بعنوان:  بحثاً 

دراسة تحليلية في مقاالت موران زاغا«.

خالل جلسات اليوم الثاني )من المصدر(

ثاني أيام المؤتمر يشهد 
ثالث جلسات علمية حفلت 

بـ17 بحثًا أكاديميًا في 
مختلف فروع الترجمة

معضالت الترجمة
بدأت اجللسة الثالثة التي أدارتها زينة نسيم من 

إدارة األرشيفات يف األرشيف واملكتبة الوطنية، 
وكانت بعنوان: »معضالت الترجمة: اختالفات 

األنظمة اللغوية وتباعد الثقافات«، ببحث 
قدمه الدكتور محمد جمال، مستشار الترجمة 

العربية من سيدني يف أستراليا بعنوان: »سياسات 
الترجمة الذكية يف العصر الرقمي«. ثم قدمت 

ريني روسيني، وتعمل مترجمة وأمينة محفوظات 
يف األرشيف الوطني بجمهورية إندونيسيا، بحثًا 

بعنوان: »عاملان يف يد واحدة: أنشطة الترجمة 
االستعمارية الهولندية يف إندونيسيا يف الفترة من 

1820إلى 1825 كما ورد يف األرشيفات الوطنية«، 
ويف أعقاب ذلك قدم الدكتور إيفان خيمينيز 

ويليامز من فنزويال -ويعمل يف جامعة أبوجا يف 
نيجيريا- بحثًا بعنوان: »ترجمة الشاشة للمنتجات 
الفيلمية اإلماراتية إلى اإلجنليزية وكيفية تصوير 

الفضاءات اللغوية واالجتماعية«، وقدم الدكتور 
أحمدو سيندو كوناتي -من جامعة فيليكس 

هوفويت بوانيي يف أبيدجان بكوت ديفوار / ساحل 
العاج بحثًا بعنوان: »التحديات واملخاطر املترتبة 

على )إعادة( ترجمة األمثال املشتقة من لغة 
اإلغبو يف رواية تشينوا أتشيبي )عالم يتداعى( 

من اإلجنليزية إلى الفرنسية واإلسبانية«. 
واختتم الدكتور باتريك دي ميريف، من قسم 

اللغة اإلجنليزية بجامعة وسط والية فلوريدا 
يف الواليات املتحدة األميركية ضمن فعاليات 

هذه اجللسة بحثًا بعنوان »منصات البث الفضائي 
الشعبية وحتديات الترجمة الثقافية يف وسائل 

اإلعالم املرئية واملسموعة«.

بمشاركة 139 دار نشر
»الشارقة القرائي للطفل 13« 

ينطلق اليوم 

الشارقة )االتحاد(

السمو  صاحب  رع��اي��ة  تحت 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور س��ل��ط��ان بن 
م���ح���م���د ال���ق���اس���م���ي، ع��ض��و 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
سمو  سموه،  قرينة  وتوجيهات 
محمد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  الشيخة 
المجلس  رئ��ي��س��ة  ال��ق��اس��م��ي، 
تنطلق  األس��رة،  لشؤون  األعلى 
ال���13  ال���دورة  فعاليات  ال��ي��وم، 
القرائي  الشارقة  »مهرجان  من 
»هيئة  تنّظمها  التي  للطفل«، 
شعار  تحت  للكتاب«  الشارقة 
»كّون كونك« وتمتد للمرة األولى 
على مدار 12 يوماً، من 11 حتى 
ف��ي مركز  ال���ج���اري،  م��اي��و   22
 139 بمشاركة  الشارقة،  إكسبو 
عربّية  دول��ة   15 م��ن  نشر  دار 

وأجنبية.

أبرز الضيوف
ه��ذا  ال��م��ه��رج��ان  يستضيف 
العام نخبًة من نجوم الفن وكبار 
واألج��ان��ب،  ال��ع��رب  المبدعين 
محمد  المصري  النجم  بينهم 
ه��ن��ي��دي، ال����ذي ق���دم ال��ع��دي��د 
لألطفال،  األدبية  األعمال  من 
وم���خ���رج األف������ام األم��ي��رك��ي 
بالدا،  كايل  الشهير  وال��رس��ام 
مخرج ورسام الرسوم المتحركة 
ال��ش��ه��ي��ر،   Minions ل��ف��ي��ل��م 
تنظيم  ال��م��ه��رج��ان  وس��ي��ش��ه��د 
الملحن  يقدمه  موسيقي  حفل 
والمغني ومؤلف أغاني األطفال 
ال��ع��رب��ي ط��رق��ان برفقة  ط���ارق 

أوالده.
وت�����ض�����م الئ�����ح�����ة ض���ي���وف 
الكتاب  م��ن  ع���دداً  ال��م��ه��رج��ان 
وال���م���ب���دع���ي���ن واإلع���ام���ي���ي���ن 
أبرزهم  وال��ع��رب،  اإلم��ارات��ي��ي��ن 
والكاتبة  ط��اه��ر  عمر  األدي���ب 
عصام  وال��روائ��ي  غنيم  ه��دي��ل 
دعاس  فادية  والكاتبة  يوسف، 

ج��راغ،  شاكر  محمد  وال��ك��ات��ب 
علي،  محمد  انطاق  والرسامة 

وآخرون.
ومن ضيوف المهرجان آخرون 
من الواليات المتحدة األميركية 
كندا والمملكة المتحدة وإيرلندا 
وف��رن��س��ا وإي��ط��ال��ي��ا، وع���دد من 
والقارة  روسيا،  من  األدب  رواد 

اإلفريقية.

أنشطة تفاعلية
وتشهد دورة هذا العام تنظيم 
ما  ف��ع��ال��ي��ة   1900 م���ن  أك��ث��ر 
وورش  مسرحية  فعاليات  بين 
إبداعية وعروض فنّية وجلسات 
ح����واري����ة، ي��ق��دم��ه��ا م��ب��دع��ون 
أن��ح��اء  مختلف  م��ن  وف��ن��ان��ون 
فعالية   1140 تشمل  ال��ع��ال��م، 
ثقافية،  فعالية  و120  للطفل، 

و130 عرضاً فنياً ومسرحياً.
من  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  وتشهد 
»م��ه��رج��ان ال��ش��ارق��ة ال��ق��رائ��ي 
مؤتمر  أول  ان��ع��ق��اد  ل��ل��ط��ف��ل«، 
لموزعي الكتب في العالم، حيث 
مايو  و16   15 ي��وم��ي  سيلتقي 
الجاري في مقر »هيئة الشارقة 
م��وزع   200 م��ن  أك��ث��ر  للكتاب« 
كتاب من مختلف أنحاء العالم، 
ج��ل��س��ات وورش  ف���ي س��ل��س��ل��ة 
مهنية، يناقشون خالها مستقبل 
قطاع توزيع الكتب، وسبل تعزيز 
وآليات  الكتاب،  انتقال  حركة 
وصوالً  التوزيع،  قنوات  تطوير 
إلى تسهيل إتاحة المعرفة أمام 

الجميع.

 1140 فعالية للطفل و120 فعالية ثقافية 
و130 عرضًا فنيًا ومسرحيًا

سلطـان القـاسمـي يلتقـي مـديـري تحـريـر 

املجالت الصادرة عن »ثقافة الشارقة«

الشارقة )وام(

الدكتور  الشيخ  السمو  أكد صاحب 
عضو  القاسمي  محمد  ب��ن  سلطان 
ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ح��اك��م ال��ش��ارق��ة، 
الجهود،  وتكامل  تضافر  أهمية  على 
واإلعام  الثقافي  بالنشر  يتعلق  فيما 
الخطط  ووض����ع  ف��ي��ه،  المتخصص 
الازمة مما يسهم في تحقيق رسالة 
ما  على  والحفاظ  الثقافية،  الشارقة 
نوعية  إن��ج��ازات  م��ن  ل��إم��ارة  تحقق 
المعرفة  ض��روب  مختلف  في  متميزة 
اإلنسانية، ومن التأسيس الداعم عبر 
على  القائمة  والهيئات  المؤسسات 
األجيال  وتعريف  وأهلها،  الثقافة  أمر 
الجديدة بها، وتوثيق التجارب الثقافية 

ونشرها. 
أمس،  لقاء سموه،  ذلك خال  جاء 
الثقافية  المجات  تحرير  بمديري 
الثقافة  دائرة  تصدرها  التي  واألدبية 
الدكتور  دارة  في  وذلك  الشارقة،  في 

سلطان القاسمي. 
ورح����ب س��م��وه ف���ي ب���داي���ة ال��ل��ق��اء 
دائ��رة  تقدمه  بما  مشيداً  بالحضور، 
الثقافة من جهود متواصلة في مجال 
النشر الثقافي، وبما تطرحه المجات 
المتنوعة في مختلف الحقول من مواد 
الكبيرة  ومساهمتها  مستنيرة،  وأفكاٍر 
في دعم مسيرة الثقافة باإلمارة، موجهاً 
سموه بالعمل على المزيد من التطوير 
عبر تفعيل الخطط المستقبلية لما فيه 
من فائدة للقارئ والمتابع. واستعرض 
تجربة  الشارقة  السمو حاكم  صاحب 
اإلم����ارة ال��رائ��دة ف��ي م��ج��ال الثقافة 
سموه  مستذكراً  طويلة،  سنوات  عبر 
بها،  م��رت  التي  المختلفة  المراحل 
خ���اص���ة ع��ل��ى ص��ع��ي��د اإلص������دارات 
الثقافية، وحرص سموه على أن تكون 

اإلن��س��ان،  ب��ن��اء  مرتكز  ه��ي  الثقافة 
متناوالً سموه تطور العمل الثقافي في 
والذي  المستويات،  كافة  على  اإلمارة 
العواصم  مختلف  في  خارجها  امتد 
في  المتنوعة  الملتقيات  عبر  العربية 
يحّتم  مما  واألدب،  والمسرح  الشعر 
بصورة  ب��ه  واالرت���ق���اء  األداء  تجويد 
تجربة  أهمية  اللقاء  وتناول  مستمرة. 
التي تصدرها  المتخصصة  المجات 
وتشرف عليها دائرة الثقافة بالشارقة 

في المجاالت والحقول الثقافية، وهي 
الثقافية،  والشارقة  المسرح،  مجلة 
والشرقية،  ال��ش��ارق��ة،  م��ن  وال��ح��ي��رة 
عليه  تعمل  وما  وال��راف��د،  والوسطى، 
مجال  في  الثقافي  للشأن  متابعة  من 
المسرح والشعر واألدب داخل وخارج 
الدولة، وتوثيق لكل األخبار والفعاليات، 
إل����ى ج��ان��ب االه���ت���م���ام ب��ال��ح��واض��ر 
الثقافية محلياً  الفاعلة  والشخصيات 

وعربياً وعالمياً. 

وأش������ار ص���اح���ب ال��س��م��و ح��اك��م 
ض��رورة  إل��ى  اللقاء  خ��ال  الشارقة، 
الفترة  خال  العمل  تطوير  مواصلة 
اإلعامي  العمل  مجال  في  المقبلة 
الثقافي، واالهتمام بجذب المزيد من 
األقام الشابة الموهوبة من الشباب 
والرواية  والشعر  المسرح  للكتابة في 
والقصة وغيرها من صنوف الثقافة، 
ونشر إبداعاتهم ودعمهم وتشجيعهم، 
إلى  تجاربهم  على  ال��ض��وء  وتسليط 
للمبدعين  ال��ف��رص��ة  ت��وف��ي��ر  ج��ان��ب 
وتشجيعهم  ال��م��ن��اط��ق،  مختلف  م��ن 
تطوير  ع��ل��ى  يعمل  ب��م��ا  وتوجيههم 

تجربتهم وصقلها.
محمد  بن  عبداهلل  اللقاء..  حضر 
ال��ع��وي��س رئ���ي���س دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة، 
مجلة  تحرير  مدير  بورحيمة  وأحمد 
مدير  المظلوم  وب��ط��ي  »ال��م��س��رح«، 
ومحمد  األدب������ي،  ال��ح��ي��رة  م��ج��ل��س 
البريكي مدير تحرير مجلة »القوافي«، 
ون����واف ي��ون��س م��دي��ر ت��ح��ري��ر مجلة 
عمر  والدكتور  الثقافية«،  »الشارقة 
من  صبري  الفتاح  وعبد  عبدالعزيز 
»الرافد«، ومحمد  هيئة تحرير مجلة 
مجلة  تحرير  سكرتير  السميع  عبد 
ولد  ومحمد  الشارقة«،  من  »الحيرة 
سالم مدير تحرير مجلتي »الوسطى« 

و»الشرقية«.

سلطان القاسمي خالل اللقاء )وام(

سلطان القاسمي خالل اللقاء )وام(

حاكم الشارقة 
يستعرض تجربة اإلمارة 

الرائدة في مجال الثقافة 
عبر سنوات طويلة
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1- االستلقاء في السرير سيجعلك تغفو: 
يؤكد الخبراء أن تلك خرافة سيئة للغاية، 
فحتى مع إغالق عينيك ألكثر من 15 إلى 
ربط  على  عقلك  ت��دّرب  فإنك  دقيقة   20
ما  وهو  النوم  بقلة  السرير  في  االستلقاء 

يؤدي إلى األرق المزمن.

2- ال تتحقق من هاتفك إذا استيقظت 
أي جهاز  الليل: معلومة صحيحة ألن  في 
مصدر للضوء األزرق يجب منعه من الغرفة 
قبل ساعة من النوم وطول الليل للحصول 
الجسم  يُخبر  ف��ال��ض��وء  ج��ي��د،  ن��وم  على 
الذي  »الميالتونين«  إنتاج  عن  بالتوقف 

يساعد على االسترخاء والنوم.

3- ال تدع حيوانك األليف في سريرك: 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون القلق أو 
وجود  يفيدهم  قد  الضغوط،  أو  االكتئاب 
قطتهم بجانبهم في الفراش لتعزيز النوم، 
بحيواناتهم  المتعلقون  األط��ف��ال  السيما 

األليفة، أما أصحاب النوم الخفيف، فقد 
بجانبهم  األل��ي��ف  ال��ح��ي��وان  وج���ود  يُسبب 

اضطراباً في نومهم.

تعيق  المساء  في  الرياضة  ممارسة   -4
الرياضة  ممارسة  ألن  خرافة  إنها  النوم: 
تساعد في تقليل التوتر مما يساعد على 
النوم بشكل جيد، إال أن الخبراء ينصحون 
بممارستها في وقت مبكر من المساء لكي 
ودرج��ة حرارة  القلب  يعود معدل ضربات 

الجسم إلى طبيعتهما قبل النوم.

النوم في العطالت:  5- يمكنك تعويض 
تغيير وقت  إن  إنها معلومة خاطئة، حيث 
يغير  قد  العطالت  في  والنوم  االستيقاظ 
إيقاع الجسم البيولوجي اليومي، في حين 
أن الدماغ يفضل الروتين المنتظم والقدرة 
على التنبؤ، بما يعني أن النوم واالستيقاظ 
إيقاعك  يوم سيحدد  كل  الوقت  نفس  في 

ويزيد من طاقتك ويحّسن مزاجك.

عن االستغراق في النوم

غبيشة الكتبي..»سيدة العطاء«
أحمد زاهر.. ُكرمت في »جائزة أبوظبي«

»فارس« سينما الصيف 

محمد قناوي )القاهرة( 

يفتتح الممثل أحمد زاهر موسم الصيف السينمائي بفيلمه الجديد 
»ف��ارس«، الذي يعد أول بطولة مطلقة له في السينما، وذلك يوم 
18 مايو الجاري بعد خروج الفيلم من موسم عيد الفطر لرغبة 
ويشاركه  الصيفي،  الموسم  ط��وال  عرضه  استمرار  في  ُصناعه 
البطولة حسين فهمي وصالح عبداهلل ومنة فضالي وعابد عناني، 
ومحمد أبو النجا، تأليف حسام موسي، إخراج رؤوف عبدالعزيز. 
وقال زاهر ل� »االتحاد«: إن العمل اجتماعي »أكشن« يحمل كثيراً من 
الصراعات والقضايا التي يقدمها في الفيلم بشخصية فارس، الذي 

نشأ في أسرة طيبة جداً، وهو عامل 
فقيرة،  اجتماعية  إلى طبقة  ينتمي 
يدخل في العديد من الصراعات مع 
حسين فهمي الذي يجسد شخصية 
األع��م��ال  رج��ل  السويفي«  »رش��ي��د 
م��ط��اردات  بينهما  وي��ك��ون  ال��ث��ري، 
وم��ع��ارك وج��رائ��م ق��ت��ل.وع��ن تأخر 
البطولة السينمائية المطلقة أضاف: 
كل شيء يأتي في وقته، وهذا الفيلم 
عرض علّي بعد نجاح فيلم »زنزانة 
7« الذي حقق إيرادات كبيرة، ومنذ 
3 سنوات وأنا أواظب على تدريبات 
م��ؤه��اًل ألداء  م��ا جعلني  »ال��ج��ي��م«، 
في  أقدمها  التي  األكشن،  مشاهد 
هذا الفيلم، وأنا بصفة عامة ال أسعى 
الفن  ألن  أب���داً،  المطلقة  للبطولة 
بالنسبة لي هواية، لذلك أحرص على 
تقديم العمل المتكامل والدور الذي 
اسمي  أم��ا  ل��ي،  فنياً  تحدياً  يحمل 

على »التتر واألفيش« رغم أهميتهما، فإن الجمهور في النهاية يتذكر 
مضمون الشخصية فقط. وأشار إلى أن ابنته »ملك« تشارك معه 
بالفيلم، وتجسد شخصية شقيقته باألحداث، وقام المخرج رؤوف 
عبد العزيز باختيارها لوجود شبه كبير بيننا، وهو لم يتدخل في 
اختيارها، وهو يشجع بناته فقط، ولكنه ال يتدخل في ترشيحهن أو 
اختيارهن باألعمال الفنية.  وعن غيابه عن دراما رمضان هذا العام، 
قال: فضلت الحصول على إجازة هذا العام، فقد عرض علي عدد 
من األعمال، ولكنني لم أجد فيها ما يحمسني لتقديمه، ففضلت أن 
أكون مشاهداً على أن أستعد لرمضان 2023 من خالل عمل كبير.

يذكر أن آخر ظهور تلفزيوني ألحمد زاهر كان مسلسل »سوشيال«، 
وشارك في بطولة العمل ميرنا نور الدين وعابد عناني وعبد العزيز 
مخيون، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن 
تغير حياة شخص وتقلبها رأساً على عقب، وذلك من خالل شخصية 

شهاب الذي يمر بالعديد من الضغوط النفسية.

سعيد ياسين )القاهرة( 

تراهن الممثلة دنيا ماهر على دورها في فيلم »سر عودة طاقية 
اإلخفا«، الذي تستأنف تصوير دورها فيه عقب إجازة عيد الفطر، 

ويشاركها بطولته محمود الليثي.
الفيلم  أح���داث  ف��ي  تقدم  إنها  دنيا  وق��ال��ت 

مفاجئة  س��ت��ك��ون  ك��وم��ي��دي��ة  شخصية 
تتكتم  أنها  إل��ى  وأش��ارت  للجمهور، 

الشخصية  تفاصيل  عن  الحديث 
العمل،  فريق  رغبة  على  ن���زوالً 
تجسد  أنها  عن  كشفت  ولكنها 
الرئيسة  األدوار  من  شخصية 
ف��ي األح�����داث، وأن��ه��ا واص��ل��ت 
السينمائي  حضورها  خالله  من 

بعدما ش��ارك��ت ف��ي إج���ازة نصف 
ال��ع��ام ال��م��اض��ي ف��ي ف��ي��ل��م »ح��ام��ل 

اللقب«. 
الذي  ايه«  عايزة  »ماما  تنتظر عرض مسلسل  أنها  وأوضحت 
ريم مصطفى  خرج من سباق رمضان، وتشارك في بطولته مع 
ونيقوال معوض وصالح عبداهلل ومحمد الكيالني، وتدور أحداثه 

في إطار درامي اجتماعي تشويقي.

دنيا ماهر
مع »سر عودة طاقية اإلخفا«

وُعرفت   ،1955 ع��ام  أبوظبي  في  غبيشة  ول��دت 
مبادراتها  العين  لمدينة  المحلي  المجتمع  ف��ي 
بحبها  ُعرفت  كما  المستمرة،  والخيرية  اإلنسانية 
مختلف  في  المساعدة  وتقديم  التطّوعي  للعمل 
المناسبات لتؤدي ما تراه واجباً اجتماعياً ووطنياً. 
المبذولة  الجهود  مع  وتزامناً   ،2020 عام  وفي 
لدولة اإلمارات في التصدي لجائحة »كوفيد-19«، 
على  الطعام  وجبات  توزيع  في  مبادرتها  ب��رزت 
العين(  الشويب  منطقة  في  منزلها  )قرب  عناصر 
أقرتها  التي  اإلج��راءات  تطبيق  متابعة  نقطة  في 
يومي خالل  وبشكل  فحرصت  المسؤولة،  الجهات 
بعده  ال��ت��ي  ال��ف��ت��رة  ف��ي  شهر رم��ض��ان، وواص��ل��ت 
العناصر،  لتلك  وإيصالها  مختلفة  وجبات  إعداد 
عام  في  ُكرمت  ولذا  النبيلة،  القيم  بذلك  مجسدة 
أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  قبل  من   2020
لجهودها  ت��ق��دي��راً  المجتمع،  خ��دم��ة  بميدالية 

المميزة. ومبادراتها 

إكرام الضيف
الكتبي على المساندة للجميع ومن  تربت غبيشة 
فئات أفراد المجتمع، ليتوج ذلك العطاء بالفوز في 
جائزة أبوظبي، موضحة أن ذلك التكريم كان مليئاً 
عن  وتقول  والسعادة،  الفرح  من  يوصف  ال  بشعور 
ذلك: »كانت لحظات جميلة ورائعة.. حيث جاء هذا 
التكريم نظراً لمشاركتي في عام 2020، خالل أزمة 
»كوفيد-19«، فقد عملت على توزيع وجبات اإلفطار، 
ثم الغداء والعشاء على العناصر قرب منزلي، كوني 
أهتم  أن  الطبيعي  من  وك��ان  أبنائي،  مثل  أعتبرهم 
بأمرهم وأحاول مساعدتهم بما أستطيع.. وما قمت 
الذين يسهرون ويعملون  به جزء من دعمي ألبنائي 
تعبيراً  المكان،  هذا  في  المجتمع  أفراد  راحة  على 
عن عطاء الدولة لنا من خيرات كثيرة.. وكنت أرى 
االبتسامة على وجوه األفراد العاملين، وشعرت أنهم 
يكنون لي الحب فكانوا ينادونني ب�»أمي«، وكان لهذه 

الكلمة صدى كبير في نفسي.

 مشاعر 
وتضيف: »لم يكن يخطر ببالي هذا التكريم الذي 
فوجئت به، وأعتبره بمثابة دافع لي لمواصلة جهودي 
في عمل الخير، كل ما أقوم به تنفيذ وصية المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
وبطبيعة  اآلخرين..  ومساعدة  الضيف  إكرام  بشأن 
الذين  ل��ألف��راد  تكريماً  الجائزة  ه��ذه  تعد  ال��ح��ال 
المجتمع،  خدمة  ف��ي  الخَيرة  بأعمالهم  ساهموا 
وق��دم��وا أع��م��االً وخ��دم��ات جليلة ل��إم��ارة، وإن��ي 

أعتبرها »لفتة جميلة« وبادرة إيجابية، لتشجيع أفراد 
المجتمع على فعل الخير، كما أنها تساهم في تعزيز 
المساهمة  على  األف��راد  وتحفز  للمجتمع،  االنتماء 
في خدمة مجتمعهم، وتوفير منصة موثوقة وعالية 
المستوى تتيح للمكرمين مواصلة أعمالهم. وتتمنى 
أي  لفعل  المبادرة  المجتمع  أفراد  كافة  من  غبيشة 
عمل يعود بالخير والنفع على البشرية جمعاء، لنترك 
أثراً طيباً، ونُعلم أبناءنا قيم الخير والعطاء، ونزرع 

في نفوسهم الرحمة والحب.

 هناء الحمادي )أبوظبي(

جسدت غبيشة ربيع الكتبي القيم النبيلة التي 

غرستها القيادة الرشيدة بين أبناء الوطن في 

العطاء والتسامح والتراحم، حيث تمثل نموذجًا 

إيجابيًا للمرأة اإلماراتية المعطاءة، وتميزت 

بحبها للعمل اإلنساني، وتقديم يد العون في 

مختلف المناسبات بتفان وإخالص، من خالل 

توزيع وجبات الطعام يوميًا في رمضان، وتوج 

ذلك العطاء بالفوز بـ»جائزة أبوظبي« فئة 

»العمل التطوعي والمجتمعي«، خالل العام 

الماضي.

 توزع وجبات إفطار الصائمين.. 
والغداء والعشاء بعد رمضان

92 شخصية
شهدت اجلائزة منذ عام 

11 نسخة  2005 إطالق 
ُكّرم  حتى يومنا هذا، 

شخصية   92 خاللها 
16 جنسية،  إلى  ينتمون 

املكرمني  مت اختيار 
إلى  استنادًا  باجلائزة 

وليس  اجلليلة،  أعمالهم 
التي  الترشيحات  إلى عدد 

عليها. يحصلون 

معلـــــومات

ترجمة: عزة يوسف 

يمارس معظم 

الناس عادات نوم 

سيئة دون أن يعرفوا 

ذلك، مما قد 

يؤدي إلى عواقب 

صحية خطيرة، 

ويتبعون الكثير 

من الخرافات التي 

تجعل االستغراق 
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

الهويات المرتعشة -2-

لقد حاولت األجيال السابقة في مجتمعاتنا العربية منذ الخمسينيات أن تختط 
لنفسها طريقاً نهضوياً مغايراً للغرب، تزعمته الحركات الدينية والقومية، بالرغم 
من اختالف أيديولوجياتهم، أو مقلداً للغرب، مثلما نادى بذلك المتفرنجون أو 
الفرنكوفونيون أو اإلنجلوسكسونيون، أو تابعاً كاإلمعة، كافراً بعروبته وإسالمه 
وقيم مجتمعه، مثلما كان يفعل الكثير من المهاجرين والمهجرين، رغم دور 
ذلك  أرادت  التي  الفئة  وبقيت  الوطني،  وحتى  والتقدمي  النهضوي  بعضهم 
التزاوج بين الشرق والغرب، وهذا كان ديدن المثقفين والطالئعيين، لكن هذا 
التشطر والمزاوجة لم ينجحا على الدوام، فكان البد من التعدد عند بعضهم، 
والبد من الزواج الكاثوليكي عند بعضهم اآلخر، غير أنهما لم يجتمعا سوية، 

ألنهما على طرفي نقيض.
في الثمانينيات ظهرت بوضوح عورات مجتمعاتنا العربية، ألن مثل الزالزل 
حدثت فيها، رّجة اجتماعية في مجتمعات النفط الذي قلب كل األشياء وغيرها، 
حتى تلك التي تمس القيم والثوابت ودعائم الهوية العربية واإلسالمية، وظهرت 
في المجتمعات العربية األخرى رّجات بطرق مختلفة شبيهة بالرّجة النفطية، 
مثل هجرة الريف نحو المدينة واحتاللها وتغيير مالمح العواصم، فيما يعرف 
كمصطلح »أريفة المدن«، ومثل قلب الهرم االجتماعي مثلما حدث في مصر 
وبعض مجتمعات بالد الشام، واختفاء الطبقة الوسطى، وظهور طبقات شعبية 
جديدة هي التي صارت تقود المجتمع وتفرض لغة الشارع وتعطي لألشياء 
ظهر  حافظ«  »عبدالحليم  مع  الحياة،  مجاالت  كل  في  مسمياتها  الجديدة 
»عدوية«، ومع »يوسف شاهين« ظهر المنتج المقاول، ومع ابن الباشا المتفرنس 
العام في عمر  القطاع  الجاهل، ومع موظف  ال��درب األحمر  تاجر  ابن  ظهر 
أفندي الذي كان يداوم ببدلة »بيج سفاري« رسمي، ظهر بائع  بقميص مشجر 

مفتوح الصدر في شارع الشواربي.
اليوم.. مع أجيالنا الجديدة نعاني أكثر من الهوية المرتعشة، ومن ضعف 
المناعة اللغوية التي يمكنها أن تصلب قاماتهم، وترّزهم في المكان، اليوم ال 
نجد مثاالً عربياً إسالمياً يمكن أن تسّوقه وسائل التواصل الرقمي واالتصال 
التقليدي، فأبناؤنا يعرفون منذ االبتدائية عن »جورج واشنطن« لكنهم يجهلون 
شخصيات عربية وإسالمية بالمقابل، لقد حزنت حين سمعت من بعض أجيالنا 
الجديدة أن »ياسر عرفات« من الصحابة، وقد تلقى تعذيباً في بداية إسالمه 
من كفار قريش هو وأمه سمّية! وقس على ذلك، يعرفون عن »ماجالن« وال 
يعرفون عن »ابن بطوطة أو اإلدريسي«، يدرسون الجبر، وال يعرفون من هو 
الخوارزمي، اليوم في ظل الهويات المرتعشة، وضعف المناعة اللغوية، يتمنى 
الكثير من الطلع الجديد أن يكون »يوتيوبر أو سنابر أو بلوقر أو فاشينيستا« 
وحتى »دي. جي«، وال يتمنى أن يكون فارساً أو معلماً أو طّياراً! والسبب ما 

الباردة  الحياة  ومتع  واالستهالك  الرفاهية  حياة  من  يرونه 
والشهرة الطاغية في حياة هؤالء السذج الجهالء، لقد غابت 
من مجتمعاتنا العربية تلك األمنية القديمة والقّيمة والتي كان 
يتمناها كل صبي: أن يكون مثل »خالد بن الوليد«. اليوم يتمنى 

الكثير أن يكون أي شيء غير أن يكون مثل ابن الوليد!
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المئة  50 في  العالمية لألرصاد الجوية عن احتمال نسبته  المنظمة  كشفت 
الرتفاع حرارة األرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، 
بحلول عام 2026.. وال يعني ذلك أن العالم سيتجاوز مستوى ارتفاع حرارة 
األرض على المدى الطويل البالغ 1.5 درجة مئوية، والذي وضعه العلماء كحد 

أقصى لتجنب تغير المناخ على نحو ينذر بكارثة.
وقال أمين المنظمة بيتري تاالس: نقترب من الوصول مؤقتاً إلى المستوى 
األدنى الذي يستهدفه اتفاق باريس، في إشارة إلى اتفاقات المناخ التي جرى 

اعتمادها عام 2015. لندن )رويترز( 

1.5 درجــــــة زيــــــادة في حـــــــرارة األرض

شهر  منتصف  الرحلة  ثمار  »أول���ى 
يوليو المقبل«.. موعد أعلنه مسؤول 
أق��وى  وي���ب«،  »جيمس  برنامج  ف��ي 
ال��م��دار  ف��ي  إط��الق��ه  يتم  تلسكوب 
مجموعة  أول  لنشر  اإلط���الق  على 
التلسكوب  التقطها  التي  الصور  من 
هذه  أن  الشواهد  وتؤكد  العمالق.. 
الباحثون في  ينتظرها  التي  الصور، 
مذهلة  ستكون  العالم،  أنحاء  جميع 
الهائلة  القدرات  إظهار  شأنها  ومن 

للتلسكوب. 
مدير  بونتوبيدان  ك���الوس  وق���ال 
بالتلسكوب  الخاص  العلوم  برنامج 
المالحظات  إنه سيتم عرض جميع 
العلمية التي رصدها التلسكوب، في 
نشأته،  بدايات  في  الكون  مجاالت 
وال��ك��واك��ب  ال��ن��ج��وم،  ح��ي��اة  ودورة 
الخارجية.. وسيُحدد التاريخ الدقيق 

لنشر الصور الحقاً.
واشنطن )أ ف ب( 

نشر صور جيمس ويب 
يوليــــو المقبل
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تزين صور فوتوغرافية عمالقة 
أبدعها الفنان أتونج أتيم األماكن 

العامة في المنطقة التجارية 
المركزية بالعاصمة األسترالية 

ملبورن في إطار فعاليات مهرجان 
»فوتو 2022«، والفعالية بينالي 

دولي للتصوير الفوتوغرافي 
وموضوعه »أن تكون إنسانًا«.

)أ ف ب(

»تيانتشو-4« 
تلتحم بمحطة الفضاء الصينية

في  أمس  مأهولة  غير  صينية  فضائية  شحن  مركبة  نجحت 
االلتحام بوحدة تابعة لمحطة الفضاء الصينية الجاري بناؤها.

الفضاء  مركبة  يحمل  م���ارش-7«  »ل��ون��غ  ص���اروخ  وانطلق 
هاينان  بإقليم  الفضائي  وينتشانغ  مركز  من  »تيانتشو-4« 
الجنوبي، في الرحلة السادسة من 11 رحلة مطلوبة الستكمال 

بناء أول محطة فضاء صينية.
»تيانتشو-4«  إن  الصينية:  المأهول  الفضاء  وكالة  وقالت 
تطبيقية  تجارب  إلج��راء  مطلوبة  وعينات  دف��ع  أدوات  نقلت 

وإمدادات لثالثة رواد فضاء موجودين على متن المحطة.
ومن المقرر أن يسافر 3 رواد فضاء إلى المحطة في يونيو 

المقبل، على أن يبقوا على متن المحطة لمدة 6 أشهر.
أبوظبي )وكاالت(

195»وجه« مارلين مونرو بـ                مليون دوالر
أصبح بورتريه لمارلين مونرو يحمل توقيع 

الرسام أندي وارهول، أغلى عمل فني من 
القرن العشرين في تاريخ المزادات عقب بيعه 
أمس مقابل 195 مليون دوالر في مزاد أقامته 

دار كريستيز.. وبعد أربع دقائق فحسب من 
انطالق المزاد في قاعة مزدحمة بمقر الدار 

في نيويورك، بيعت لوحة »شوت سايج بلو 

مارلين« التي رسمها أندي وارهول سنة 1964 
بعد عامين من وفاة النجمة الهوليوودية، 

مقابل هذا المبلغ غير المسبوق.. وأفاد خبراء 
أن صاحب العرض الرابح هو تاجر األعمال 

الفنية األميركي الري غاغوسيان الذي يملك 
صاالت عرض تحمل االسم نفسه.

نيويورك )أ ف ب( 

إبداع 
فوق السحاب

بهدف تلبية متطلبات حماية البيئة، 
وتحسين تجربة الضيف على متن رحالتها، 

كشفت االتحاد للطيران، خالل افتتاح 
معرض سوق السفر العربي عن تطوير شامل 

يضفي أجواء تجمع النعومة واإلبداع على 
مقصورات الدرجة السياحية وفق أعلى معايير 

االستدامة.

)تصوير: أفضل شام(
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