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 23.4
مليون دوالر مساهمة 
في صندوق االئتمان 

إلعادة اإلعمار 

اإلمــــــارات تشـــــارك في االجتمــــاع الوزاري األول للحـــد من الكـــــوارث 

بروكسل (وام)

سلطت فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر بروكسل حول دعم 
مستقبل سوريا والمنطقة الذي ينظمه االتحاد األوروبي، الضوء 
 10 أكثر من  مــدار  اإلمــارات على  به  قامت  الــذي  الــدور  على 
سنوات ماضية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل بالده 
تقديم  خالل  من  والعراق  ولبنان  األردن  من  كل  في  وخارجها 
أميركي،  دوالر  مليار   1.11 من  أكثر  بلغت  إغاثية  مساعدات 

فضًال عن مساهمة الدولة بمبلغ 23.4 مليون دوالر في صندوق 
االئتمان إلعادة إعمار سوريا لدعم برامج إعادة االستقرار في 
في  السوريين  لالجئين  المخيمات  من  عدد  وإنشاء  الداخل، 
األردني»  «اإلماراتي-  المخيم  ومنها  واليونان  والعراق  األردن 
الهاشمية،  األردنــيــة  المملكة  في  الفهود  بمريجيب  لالجئين 
وتوفير جميع المتطلبات األساسية من تعليم وصحة.  وشاركت 
سفارة الدولة في بروكسل في المؤتمر الذي عقد بمشاركة 55 

دولة و22 منظمة دولية. (طالع ص 22)

1.11 مليار دوالر مساعدات اإلمارات لسوريا

مؤتمــــــر بروكســــــل: 
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خلدون المبارك لـ «           »:

 تركيزنا على 
االستثمار 

في قطاعات 
أحدثت 
تحوالت 

جوهرية في 
العالم

الشراكات الجديدة تعزز 

قوة أداء «مبادلة لالستثمار»

سيد الحجار (أبوظبي)

العضو  ــمــبــارك،  ال خليفة  خــلــدون  مــعــالــي  أكـــد 
مبادلة  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب 
مهمة  إنجازات  شهد   2021 عام  أن  لالستثمار، 
الدخل  إجمالي  ارتــفــاع  على  انعكست  للدولة، 
الشامل لمبادلة لالستثمار إلى 122 مليار درهم، 
العام  نهاية  في  المجموعة  أصول  قيمة  وارتفاع 
إلى 1.045 مليار درهم. وقال معاليه لـ«االتحاد»: 
في  مالي  أداء  أقــوى   2021 في  مبادلة  حققت 
نمو  وتواصل  عاماً،  لعشرين  يمتد  الذي  تاريخها 
السادس  للعام  للشركة  الشامل  الدخل  إجمالي 
الجديدة  الشراكات  أن  إلى  مشيراً  التوالي،  على 
«مبادلة». وأضاف: واصلنا عملية  أداء  قوة  تعزز 
تملك  التي  القطاعات  نحو  االستراتيجي  التحول 
ويتواصل  البعيد،  المدى  على  واعدة  إمكانات 
تركيزنا على االستثمار المسؤول والشراكات 
ــي أحـــدثـــت تــحــوالت  ــت ــقــطــاعــات ال فـــي ال

جوهرية في العالم.  (طالع ص 18)

اتفــــــاقيـــــــــــــة تعـــــــــــــاون بيــــــن
«االتحاد» و«أناسي لإلعالم»

بتوجيهات محمــــد بن زايد

تعديل مــــــــدة الخدمــــة 

الوطنيــة إلى 11 شهـرًا

المهندسة حليمة الشحي مديرة إدارة مشاريع 
المنطقة الشرقية في وزارة الطاقة والبنية 
التحتية، أكدت أن إجمالي مشاريع الصيانة 

واإلضافات التي تم إنجازها بالمنطقة الشرقية 
منذ بداية العام الجاري بلغت 18 مشروعًا.

«فهد بوهندي»

أعرب الممثل اإلماراتي جابر نغموش عن سعادته البالغة 
لحصد مسلسله «ساعي البريد» المركز األول محليًا، 

وحصوله على لقب «أفضل ممثل إماراتي» عن دوره «نيوتن» 
في المسلسل الذي ُعرض في الماراثون الرمضاني على شاشة 

«قناة اإلمارات»، ضمن استطالع «االتحاد» لدراما رمضان، 
معتبرًا الفوز فخرًا ووسامًا على صدره.

«تامر عبد الحميد»

فخر ووسامالمنطقة الشرقية

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل، 
منه  ويستفيد   ،2023 يناير  مطلع  من  اعتباراً  التنفيذ  حيز  سيدخل 
المواطنون والمقيمون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وفق 

ضوابط واشتراطات سيتم اإلعالن عنها الحقاً. 
 (طالع ص 11)

«التأمـــين ضـــد التعطــــل» 
يدخل حـــيز التنفيذ يناير املقبل

يستفيد منه المواطنـــــــون والمقيمــــون

6.03 مليون أوكراني إلى خارج البالد

ينطلق 23 مايو بمشاركة 1000 ناشر

 الشريك البالتيني 
للمعرض

«أبوظبي للكتـــاب».. «إلهام.. إبـــداع.. إثـــراء»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أبوظبي  معرض  من   31 الــدورة  تعقد   
 23 مــن  الفترة  خــالل  للكتاب،  الــدولــي 

الوطني  أبوظبي  مركز  في  مايو   29 وحتى 
للمعارض، بمشاركة أكثر من ألف ناشر من 80 
الفعاليات  من  متكامًال  جــدوالً  يقّدمون  دولــة، 
فعاليات  جانب  إلى  متنوعة،  فعالية   450 يضّم 
للناشرين،  المهني  البرنامج  وأنشطة  تعليمية، 
وفــعــالــيــات الــطــفــل، الــتــي يــقــدمــهــا نــخــبــة من 

والمتخصصين. األكاديميين 
رئيس  تميم،  بن  علي  الدكتور  وقــال 
الجهة  الــعــربــيــة،  للغة  أبــوظــبــي  مــركــز 
ــمــعــرض، خــــالل مــؤتــمــر  ــل الــمــنــظــمــة ل
ــد الـــرحـــيـــم الــبــطــيــح  ــب صــحــفــي حـــضـــره ع
لإلعالم  أبوظبي  شركة  عــام  مدير  النعيمي، 
تحمل  للمعرض:  البالتيني  الشريك  باإلنابة، 
ــراء»،  إث إبــداع،  «إلــهــام،  شعار  العام  هــذا  دورة 
«المؤتمر  تاريخه  فــي  األولــى  للمرة  ويتضمن 

اإلبداعية». والصناعات  العربي  للنشر  الدولي 

«سياحة - أبوظبي» الجناح 
المتميز في ســــــوق السفـــر 

أوكرانيون يتجمعون بالقرب من شاحنة لجمع المياه الصالحة للشرب في مدينة ماريوبول 
الساحلية الجنوبية بأوكرانيا. وأظهرت بيانات األمم المتحدة أن 6.03 مليون أوكراني فروا إلى 

خارج البالد أمس األول، عَبر أكثر من نصفهم إلى بولندا. (رويترز) .. (طالع ص 24)

أبوظبي (وام)

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة «حفظه اهللا»، معالي الفريق الركن حمد محمد 
ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة «وسام زايد 
بن سلطان آل نهيان العسكري» تقديراً وتكريماً لعطائه 
وجهوده المخلصة في خدمة الوطن خالل مسيرة نحو 

50 عاماً من البذل والعمل. 
وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

محمد  حمد  الركن  الفريق  معالي  أمس،  المسلحة 
«أبو  في  أقيمت  مراسم  الوسام خالل  الرميثي  ثاني 
اتفاقية  توقيع  شهد  الذي  التاريخي  المبنى  مريخة» 
توحيد القوات المسلحة في دولة اإلمارات والذي أعاد 

سموه افتتاحه أمس. 
الرميثي وإخالصه في خدمة  وأشــاد سموه بجهود 

ــه قــامــة كبيرة فــي األخـــالق والعمل  ـــال، إن وطــنــه، وق
العسكري ونموذج أصيل في القيادة والتخطيط، مشيًرا 

العسكرية  وحنكته  خبرته  من  تعلمت  األجيال  أن  إلى 
والميدانية خالل مسيرته العسكرية التي تقارب خمسين 
عاماً.. كانت زاخرة بالعطاء والعمل المتواصل والتفاني 

في أداء الواجب. 
وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والحضور بجولة في أرجاء المبنى الذي أعاد افتتاحه 
مناسبة  مــع  تزامناً  «أبــومــريــخــة»،  منطقة  فــي  أمــس 
الذكرى الــ 46 لتوحيد القوات المسلحة التي احتفت 

بها الدولة الشهر الجاري. 
التي  والتحديث  التطوير  أعمال  على  سموه  واطلع 
جرت في المبنى ومرافقه، واستذكر سموه والحضور 
المبنى  شهدها  التي  الــفــارقــة  التاريخية  اللحظات 
وأهميته الرمزية والمعنوية لدى شعب اإلمارات عامة، 
معرباً عن شكره وتقديره لجهود جميع العاملين على 
هذا المشروع «المبنى» في سبيل الحفاظ على المعالم 
والمواقع التي ارتبطت بأحداث شكلت محطات مفصلية 
في تاريخ دولتنا وشعبنا لتروي حكايتها لألجيال المقبلة 

ومدلوالتها.

أبوظبي (وام)

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

أمس، الفريق أول مايكل كوريال قائد القيادة المركزية 
األميركية. وبحث سموه والمسؤول العسكري األميركي 

-خالل اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ- عالقات 
الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك 

بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة 
في المجاالت الدفاعية والعسكرية في إطار العالقات 

االستراتيجية التي تجمع البلدين، وتناوال عددًا من 
القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك، وتبادال 

وجهات النظر بشأنها.

محمد بن زايـــــــد
ومايكل كوريال 

يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

قلده محمــــد بن زايــــــد
رئيس الدولة يمنح الرميثي «وسام زايد العسكري»

ولي عهد أبوظبي 
يعيــــد افتتـــــاح مبنى «أبو مريخـــــة» التاريخــي.. 
ويؤكــــد: الرميثــــــي قامـة في األخالق والعمل 

18منصور بن زايد يترأس اجتماع «تنفيذية» مجلس إدارة مبادلة لالستثمار                  اإلمارات تؤكد في كوبنهاجن أهمية مشاركة القطاعات كافة في العمل المناخي
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محمد بن زايد يقلد حمد الرميثي الوسام (تصوير:  محمد الحمادي)

محمد بن زايد في حديث مع كوريال (تصوير: حمد الكعبي)

محمد بن زايد يتفقد موقع مبنى «أبو مريخة» التاريخي يرافقه منصور بن زايد  وسلطان بن حمدان وكبار الحضور (تصوير: عبداهللا النيادي)

حـــــــوار

المؤسسة  قدمت  الرشيدة،  القيادة  وتوجيهات  بدعم 
خيرة  من  أجياالً  عقود،  مدى  على  اإلماراتية  العسكرية 
بالعطاء  زاخــرة  وبطوالت  مالحم  كتبوا  الذين  الرجال، 
على  للحفاظ  منيعاً  حصناً  وشكلوا  العمل،  في  والتفاني 

أمن الوطن وأمان المواطن.
جميلهم،  ويحفظ  الوطن  بهم  يحتفي  األبطال،  هؤالء 
تقديراً  األوسمة،  وأهم  وأرقــى  بأعلى  القيادة  وتكرمهم 
إليها،  ينتمون  التي  الوطنية  العسكرية  وللمؤسسة  لهم 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عنها  قال  والتي 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 

الجميع». إنها «عزيزة على قلوب  المسلحة، 
المسلحة  قواتنا  بتطوير  الــرشــيــدة  الــقــيــادة  اهتمام 
ومــواكــبــة  ــمــعــدات،  ال أحـــدث  امــتــالك  عــلــى  يقتصر  ال 
العنصر  إعــــداد  يــرتــكــز عــلــى  ــل  ب فــقــط،  الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــع أحـــدث األســلــحــة  الــبــشــري الـــقـــادر عــلــى الــتــعــامــل م
وتقنيات الدفاع بجدارة، وهو ما تحققه وبكفاءة الصروح 
الوطنية  الخدمة  وبرنامج  العمالقة،  العسكرية  التعليمية 
واالحتياطية، التي يقبل أبناء الوطن على االنتساب إليها 

إيماناً منهم بأنها شرف ال يضاهيه شرف.
على  ــحــرص  وال الــرجــال»  «مــصــنــع  المسلحة  قــواتــنــا 
مستمراً  استراتيجياً  هــدفــاً  القيادة  تعتبره  تطويرها 
وبناء  الوطنية،  الــروح  لتنمية  رؤيتها  خالله  من  تتحقق 
تمتلك  أجيال  وإعــداد  الوطن،  شباب  شخصية  وتطوير 
واالعــتــزاز  بالنفس  الثقة  ولديها  القيادية،  المقومات 

بالجذور.
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الوســـــام تكريمًا لشخصــــــه الكريم والمعاني والقيم التي يمثلها والمؤسسة المنتمي إليهاقامة كبيرة في األخـالق والعمل العسكري ونمـوذج أصيـل في القيادة والتخطيط

أمثـــــاله يفخــــــر بهـــــــم الوطــــــن.. وبـإذن هللا يستمــــــر عطـــــاؤه في خدمـــــة وطــنـــــه ومجتمــعـــهاألجيــــــــال تعلـــمــــــت من خبـــــــــرته وحنكتــــه الميـــــدانية خــــــالل مســيــــــرته العسكـــــرية

قلده محمد بن زايد

يمنــــح حــمـــد الرميـثـــــي

»وسام زايد العسكـري«

رئيس الدولة 

أبوظبي )وام(

 منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«.. معالي الفريق 
أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن 
ب��ن سلطان آل  ال��ق��وات المسلحة »وس���ام زاي��د 
نهيان العسكري« تقديراً وتكريماً لعطائه وجهوده 
المخلصة في خدمة الوطن خالل مسيرة نحو 50 

عاماً من البذل والعمل. 
وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
الركن  الفريق  معالي  أم��س..  المسلحة  للقوات 
حمد محمد ثاني الرميثي الوسام خالل مراسم 
أقيمت في »أبو مريخة« المبنى التاريخي الذي 
شهد توقيع اتفاقية توحيد القوات المسلحة في 

دولة اإلمارات والذي أعاد سموه افتتاحه أمس. 
في  وإخالصه  الرميثي  بجهود  سموه  وأش��اد 
خدمة وطنه، وقال: إنه قامة كبيرة في األخالق 
القيادة  ف��ي  أصيل  ون��م��وذج  العسكري  والعمل 
من  تعلمت  األجيال  أن  إلى  والتخطيط، مشيراً 
خالل  والميدانية  العسكرية  وحنكته  خبرته 
مسيرته العسكرية التي تقارب خمسين عاماً.. 

كانت زاخرة بالعطاء والعمل المتواصل..والتفاني 
ال��واج��ب.  وأض��اف سموه: »أن تكريم  أداء  في 
الرميثي اليوم ب�� »وسام زايد« هو تكريم لشخصه 
التي يمثلها والمؤسسة  الكريم والمعاني والقيم 
الجميع،  قلوب  على  والعزيزة  إليها  ينتمي  التي 
إلى أن أمثاله يفخر بهم الوطن.. وبإذن  مشيراً 

اهلل يستمر عطاؤه في خدمة وطنه ومجتمعه«. 
الركن حمد  الفريق  من جانبه، أع��رب معالي 
محمد ثاني الرميثي عن شكره وتقديره لصاحب 
الشيخ  السمو  وص��اح��ب  ال��دول��ة  رئيس  السمو 
محمد بن زايد آل نهيان لهذا التقدير وتلك اللفتة 

توجيهات القيادة الحكيمة التي  الكريمة، مثمناً 
كان لها كبير األثر في تعزيز قيم الوالء واالنتماء 

والعطاء لخدمة ووطننا. 
من  ج���زءاً  بكونه  واع��ت��زازه  فخره  ع��ن  وعبر 
أجياالً  خرجت  التي  العسكرية  المؤسسة  هذه 
من الرعيل األول والجيل الحالي من خيرة أبناء 
الوطن الذين شكلوا حصناً منيعاً للحفاظ على 

أمنه واستقراره ومكتسباته ووحدته. 
حضر االفتتاح ومراسم تقليد الوسام.. سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  منصور  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ 
نهيان مستشار  آل  بن طحنون  بن حمد  محمد 
الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي 
مستشار  نهيان  آل  حمدان  بن  سلطان  الشيخ 
صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن 
أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وقادة 

وضباط الوحدات العسكرية.
 وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان والحضور بجولة في أرج��اء المبنى الذي 
»أبومريخة«..  منطقة  في  أم��س  افتتاحه  أع��اد 
تزامناً مع مناسبة الذكرى ال�� 46 لتوحيد القوات 

المسلحة التي احتفت بها الدولة الشهر الجاري. 
واطلع سموه على أعمال التطوير والتحديث التي 
سموه  واستذكر  وم��راف��ق��ه..  المبنى  في  ج��رت 
التي  الفارقة  التاريخية  اللحظات  والحضور 
شهدها المبنى وأهميته الرمزية والمعنوية لدى 
شعب اإلمارات عامة، معرباً عن شكره وتقديره 
لجهود جميع العاملين على هذا المشروع »المبنى« 
التي  والمواقع  المعالم  على  الحفاظ  سبيل  في 
في  مفصلية  بأحداث شكلت محطات  ارتبطت 
لألجيال  حكايتها  لتروي  وشعبنا  دولتنا  تاريخ 

المقبلة ومدلوالتها.

محمد بن زايد متحدثًا خالل مراسم التكريم بحضور منصور بن زايد وسلطان بن حمدان ومحمد البواردي وحمد الرميثي 

محمد بن زايد وإلى جانبه سلطان بن حمدان وحمد الرميثي

محمد بن زايد يقلد حمد الرميثي وسام زايد العسكري تقديرًا وتكريمًا لعطائه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن خالل مسيرة نحو 50 عامًا 

ولي عهد أبوظبي:

محمد بن زايد يدون كلمة في سجل الزوار عقب افتتاحه المبنى التاريخي

محمد بن زايد خالل افتتاحه  مبنى أبومريخة التاريخي بحضور منصور بن زايد وسلطان بن حمدان وصالح العامري وعدد من كبار قادة القوات المسلحة )تصوير: حمد الكعبي وعبداهلل النيادي ومحمد الحمادي وراشد المنصوري(

نشكر قيادتنا الحكيمة
على هذا التقدير وتلك اللفتة 
الكريمة وأفخر وأعتز بكوني 

جزءًا من هذه المؤسسة 
العسكرية

حمد الرميثي
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الوســـــام تكريمًا لشخصــــــه الكريم والمعاني والقيم التي يمثلها والمؤسسة المنتمي إليهاقامة كبيرة في األخـالق والعمل العسكري ونمـوذج أصيـل في القيادة والتخطيط

أمثـــــاله يفخــــــر بهـــــــم الوطــــــن.. وبـإذن هللا يستمــــــر عطـــــاؤه في خدمـــــة وطــنـــــه ومجتمــعـــهاألجيــــــــال تعلـــمــــــت من خبـــــــــرته وحنكتــــه الميـــــدانية خــــــالل مســيــــــرته العسكـــــرية

قلده محمد بن زايد

يمنــــح حــمـــد الرميـثـــــي

»وسام زايد العسكـري«

رئيس الدولة 

أبوظبي )وام(

 منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«.. معالي الفريق 
أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن 
ب��ن سلطان آل  ال��ق��وات المسلحة »وس���ام زاي��د 
نهيان العسكري« تقديراً وتكريماً لعطائه وجهوده 
المخلصة في خدمة الوطن خالل مسيرة نحو 50 

عاماً من البذل والعمل. 
وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
الركن  الفريق  معالي  أم��س..  المسلحة  للقوات 
حمد محمد ثاني الرميثي الوسام خالل مراسم 
أقيمت في »أبو مريخة« المبنى التاريخي الذي 
شهد توقيع اتفاقية توحيد القوات المسلحة في 

دولة اإلمارات والذي أعاد سموه افتتاحه أمس. 
في  وإخالصه  الرميثي  بجهود  سموه  وأش��اد 
خدمة وطنه، وقال: إنه قامة كبيرة في األخالق 
القيادة  ف��ي  أصيل  ون��م��وذج  العسكري  والعمل 
من  تعلمت  األجيال  أن  إلى  والتخطيط، مشيراً 
خالل  والميدانية  العسكرية  وحنكته  خبرته 
مسيرته العسكرية التي تقارب خمسين عاماً.. 

كانت زاخرة بالعطاء والعمل المتواصل..والتفاني 
ال��واج��ب.  وأض��اف سموه: »أن تكريم  أداء  في 
الرميثي اليوم ب�� »وسام زايد« هو تكريم لشخصه 
التي يمثلها والمؤسسة  الكريم والمعاني والقيم 
الجميع،  قلوب  على  والعزيزة  إليها  ينتمي  التي 
إلى أن أمثاله يفخر بهم الوطن.. وبإذن  مشيراً 

اهلل يستمر عطاؤه في خدمة وطنه ومجتمعه«. 
الركن حمد  الفريق  من جانبه، أع��رب معالي 
محمد ثاني الرميثي عن شكره وتقديره لصاحب 
الشيخ  السمو  وص��اح��ب  ال��دول��ة  رئيس  السمو 
محمد بن زايد آل نهيان لهذا التقدير وتلك اللفتة 

توجيهات القيادة الحكيمة التي  الكريمة، مثمناً 
كان لها كبير األثر في تعزيز قيم الوالء واالنتماء 

والعطاء لخدمة ووطننا. 
من  ج���زءاً  بكونه  واع��ت��زازه  فخره  ع��ن  وعبر 
أجياالً  خرجت  التي  العسكرية  المؤسسة  هذه 
من الرعيل األول والجيل الحالي من خيرة أبناء 
الوطن الذين شكلوا حصناً منيعاً للحفاظ على 

أمنه واستقراره ومكتسباته ووحدته. 
حضر االفتتاح ومراسم تقليد الوسام.. سمو 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  بن  منصور  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ 
نهيان مستشار  آل  بن طحنون  بن حمد  محمد 
الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي 
مستشار  نهيان  آل  حمدان  بن  سلطان  الشيخ 
صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن 
أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وقادة 

وضباط الوحدات العسكرية.
 وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان والحضور بجولة في أرج��اء المبنى الذي 
»أبومريخة«..  منطقة  في  أم��س  افتتاحه  أع��اد 
تزامناً مع مناسبة الذكرى ال�� 46 لتوحيد القوات 

المسلحة التي احتفت بها الدولة الشهر الجاري. 
واطلع سموه على أعمال التطوير والتحديث التي 
سموه  واستذكر  وم��راف��ق��ه..  المبنى  في  ج��رت 
التي  الفارقة  التاريخية  اللحظات  والحضور 
شهدها المبنى وأهميته الرمزية والمعنوية لدى 
شعب اإلمارات عامة، معرباً عن شكره وتقديره 
لجهود جميع العاملين على هذا المشروع »المبنى« 
التي  والمواقع  المعالم  على  الحفاظ  سبيل  في 
في  مفصلية  بأحداث شكلت محطات  ارتبطت 
لألجيال  حكايتها  لتروي  وشعبنا  دولتنا  تاريخ 

المقبلة ومدلوالتها.

محمد بن زايد متحدثًا خالل مراسم التكريم بحضور منصور بن زايد وسلطان بن حمدان ومحمد البواردي وحمد الرميثي 

محمد بن زايد وإلى جانبه سلطان بن حمدان وحمد الرميثي

محمد بن زايد يقلد حمد الرميثي وسام زايد العسكري تقديرًا وتكريمًا لعطائه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن خالل مسيرة نحو 50 عامًا 

ولي عهد أبوظبي:

محمد بن زايد يدون كلمة في سجل الزوار عقب افتتاحه المبنى التاريخي

محمد بن زايد خالل افتتاحه  مبنى أبومريخة التاريخي بحضور منصور بن زايد وسلطان بن حمدان وصالح العامري وعدد من كبار قادة القوات المسلحة )تصوير: حمد الكعبي وعبداهلل النيادي ومحمد الحمادي وراشد المنصوري(

نشكر قيادتنا الحكيمة
على هذا التقدير وتلك اللفتة 
الكريمة وأفخر وأعتز بكوني 

جزءًا من هذه المؤسسة 
العسكرية

حمد الرميثي
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محمد بن زايد خالل المراسم التي جرت في مبنى »أبومريخة« التاريخي وإلى جانبه منصور بن زايد وسلطان بن حمدان وفي الصورة محمد البواردي وحمد الرميثي )تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي وعبداهلل النيادي وراشد المنصوري(

محمد بن زايد يتلقى التحية العسكرية من حمد الرميثي عقب تكريمه بوسام زايد العسكري

منصور بن زايد في حديث مع إبراهيم العلوي  منصور بن زايد ومحمد البواردي خالل حفل التكريم

عدد من كبار قادة القوات المسلحة عيسى المزروعي وإبراهيم العلوي  حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار قادة القوات المسلحة

محمد بن زايد خالل مراسم افتتاح مبنى أبومريخة بحضور منصور بن زايد وسلطان بن حمدان

محمد بن زايد خالل جولته في المبنى بحضور حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار قادة القوات المسلحة

محمد بن زايد يفتتح مبنى أبومريخة التاريخي 

بعد تحديثه وتطوير مرافقه

المبنى ارتبط بأحداث مفصلية في تاريخ دولتنا وشعبنا
أهمية معنــويــة وتاريخيــة للمبنى لدى شعب اإلمــارات

50 عامًا 
زاخرة بالعطاء والعمل 
المتواصل.. والتفاني 

في أداء الواجب

ولي عهد أبوظبي
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محمد بن زايد خالل المراسم التي جرت في مبنى »أبومريخة« التاريخي وإلى جانبه منصور بن زايد وسلطان بن حمدان وفي الصورة محمد البواردي وحمد الرميثي )تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي وعبداهلل النيادي وراشد المنصوري(

محمد بن زايد يتلقى التحية العسكرية من حمد الرميثي عقب تكريمه بوسام زايد العسكري

منصور بن زايد في حديث مع إبراهيم العلوي  منصور بن زايد ومحمد البواردي خالل حفل التكريم

عدد من كبار قادة القوات المسلحة عيسى المزروعي وإبراهيم العلوي  حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار قادة القوات المسلحة

محمد بن زايد خالل مراسم افتتاح مبنى أبومريخة بحضور منصور بن زايد وسلطان بن حمدان

محمد بن زايد خالل جولته في المبنى بحضور حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار قادة القوات المسلحة

محمد بن زايد يفتتح مبنى أبومريخة التاريخي 

بعد تحديثه وتطوير مرافقه

المبنى ارتبط بأحداث مفصلية في تاريخ دولتنا وشعبنا
أهمية معنــويــة وتاريخيــة للمبنى لدى شعب اإلمــارات

50 عامًا 
زاخرة بالعطاء والعمل 
المتواصل.. والتفاني 

في أداء الواجب

ولي عهد أبوظبي
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محمد بن زايد وقائد القيادة املركزية األميركية 

يبحثان عالقات التعاون والصداقة

أبوظبي )وام(

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
قائد  كوريال  مايكل  أول  الفريق  أمس، 

األميركية.  المركزية  القيادة 
العسكري  وال��م��س��ؤول  س��م��وه  وب��ح��ث 
جرى  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  األم��ي��رك��ي، 
الصداقة  الشاطئ، عالقات  في قصر 
وم��خ��ت��ل��ف ج��وان��ب ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل 
العربية  اإلمارات  دولة  بين  المشترك 
ال��م��ت��ح��دة وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة في 
في  والعسكرية  الدفاعية  المجاالت 
التي  االستراتيجية  ال��ع��الق��ات  إط��ار 
ت��ج��م��ع ال��ب��ل��دي��ن، وت���ن���اوال ع����دداً من 
االهتمام  ذات  والموضوعات  القضايا 
النظر  وج��ه��ات  وت���ب���ادال  ال��م��ش��ت��رك 

بشأنها. 
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء س��م��و ال��ش��ي��خ خ��ال��د 
عضو  نهيان،  آل  زاي��د  ب��ن  محمد  ب��ن 
أبوظبي  إلم���ارة  التنفيذي  المجلس 
التنفيذي، وسمو  أبوظبي  رئيس مكتب 
زاي��د  ب��ن  ب��ن محمد  ال��ش��ي��خ ح��م��دان 
المهندس  الركن  والفريق  نهيان،  آل 
ال��م��زروع��ي  ع��ب��الن  ب��ن  سيف  عيسى 
المسلحة،  القوات  أركان  رئيس  نائب 
صالح  محمد  ص��ال��ح  ال��رك��ن  وال��ل��واء 
العمليات  ق��ائ��د  ال��ع��ام��ري  م��ق��رن  ب��ن 

المشتركة.

استعرضا جوانب العمل المشترك بين البلدين في 
المجاالت الدفاعية والعسكرية 

تناوال عددًا من القضايا والموضوعات ذات االهتمام 
المشترك وتبادال وجهات النظر بشأنها

الجانبان

محمد بن زايد ومايكل كوريال خالل لقائهما في قصر الشاطئ بحضور خالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عيسى المزروعي )تصوير: حمد الكعبي(

محمد بن زايد خالل مباحثاته مع مايكل كوريال 

جانب من الوفد األميركي المرافق حمدان بن محمد بن زايد خالل اللقاء وإلى جانبه عيسى المزروعي وصالح العامري 



بتوجيهــــات محمد بــن زايد

وزارة الدفــــــــــــاع:

الخدمة الـــوطنية 11 شهــرًا

أبوظبي(وام)

الشيخ  السمو  لتوجيهات صاحب  تنفيذاً 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
أعلنت وزارة الدفاع عن تعديل مدة الخدمة 
 11 مدتها  لتصبح  الذكور  للمجندين  الوطنية 
العامة،  الثانوية  للحاصلين على شهادة  شهراً 
3 سنوات للحاصلين  أو ما يعادلها فأعلى و 

على مؤهل أقل من الثانوية العامة، و11 
شهراً للمجندات من اإلناث، وذلك بموجب 

القرار رقم 15 لسنة 2022 الصادر عن 
بتعديل  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
بعض أحكم قرار نائب القائد األعلى للقوات 

2016 بشأن تعديل  6 لسنة  المسلحة رقم 
الوطنية.  الخدمة  مدة 

جاء هذا القرار، انطالقاً من حرص 
برنامج  للدولة على تطوير  الرشيدة  القيادة 

وتتويجاً  واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة 
لجهود العمل المثمر الذي تم في برنامج 

الماضية،  السنوات  الوطنية خالل  الخدمة 
والذي حقق نتائج مشرفة، حيث إن هذا 

التغيير نتج عن دراسات وقراءات مستمرة 
للخدمة  المطبقة  الدول األخرى  لتجارب 

وتعلم  واالستفادة من خبراتها  الوطنية 
الدورات السابقة  الدروس المستفادة من 

الدولة.  الوطنية في  للخدمة 
الوطنية بصورته  الخدمة  برنامج  ويهدف 

التدريبية  الجرعات  زيادة  إلى  المحدثة 
للمجندين، وإدراج مواضيع جديدة لم تكن 

موجودة سابقاً، وزيادة الواقعية في التدريب 
والتمارين  التطبيقات  تكثيف  من خالل 

العملية، األمر الذي يساهم في تعزيز ثقة 
المهارات  من  المزيد  وإكسابهم  المجندين، 

المطلوبة منهم  الواجبات  الالزمة ألداء 
بجدارة واقتدار. ويطّبق هذا القرار بداية 

الدفعات الالحقة لصدوره. من 

 3
سنوات 

للحاصلين 
على مؤهل 

أقل من 
الثانوية 

العامة و11 
شهرًا لإلناث 

أطلقتها «تنمية المجتمع» بأبوظبي عام 2020األول من نوعه محليًا 

«تنمية املجتمع» تعتمد منهاجًا

للتـــــــــأهيل املهني ألصحاب الهمم

«ترخيص مهنيي الرعـــــاية االجتماعية» 

تُوفر خدمات عـــــاملية الجودة

دبي (االتحاد)

أصدرت وزارة تنمية المجتمع منهاجاً 
للتأهيل  مــشــاغــل  لــمــراكــز  تــدريــبــيــاً 
المهني والتشغيل، يختص في التدريب 
الهمم  ألصــحــاب  المهني  والتأهيل 
لــلــوزارة،  التابعة  مشاغل  مراكز  في 
تراعي  فــرديــة  تدريبية  خطط  عبر 

احتياجات المستفيدين.
وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير 
الهمم  أصحاب  وتأهيل  رعاية  إدارة 
األول  يعد  المنهاج  إن هذا  بــالــوزارة، 
من نوعه في دولــة اإلمـــارات والــذي 
الهمم  أصحاب  المتدربين  يستهدف 
خارج نطاق مراكز التأهيل التي تتبع 
أنظمة الورش التدريبية، والذي يأتي 
التأهيل  برامج  تطوير  مبادرة  ضمن 
المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق 
العمل، المنبثقة عن السياسة الوطنية 
لتمكين أصحاب الهمم، وتحديداً في 

محور «التأهيل المهني والتشغيل».
يستهدف  المنهاج  أن  وأضــافــت: 
ــز  ــمــراك األعــــضــــاء الــمــنــتــســبــيــن ل
(مشاغل) من ذوي اإلعاقات الذهنية 
بالتدريب  يرغبون  الــذيــن  وغيرها، 

المهارات  من  كبيرة  مجموعة  على 
والسلوكية  واالجــتــمــاعــيــة  المهنية 
التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل 
الخاصة،  مشاريعهم  تأسيس  عبر 
ــورهــم.  بــمــشــاركــة ودعـــم أولـــيـــاء أم
وهذه العملية المتكاملة من التدريب 
تحتاج  الــذاتــي،  والتشغيل  والتأهيل 
إلى طريقة ممنهجة وواضحة يتبعها 
ــون الــقــائــمــون عــلــى مــراكــز  ــمــدرب ال
صياغة  على  يساعد  يما  مشاغل، 
الخطط التدريبية الفردية لكل طالب 
من  بمرحلة  مــروره  بعد  حــدة،  على 
القدرات  على  يعّرفنا  الــذي  التقييم 

واالحتياجات التدريبية.

إن  سليمان،  بن  حمد  وفاء  وقالت 
أصحاب  الطلبة  من  أشخاص   110
بمشاغل  اآلن  حتى  التحقوا  الهمم، 
تم تخريج  الدولة، وقد  على مستوى 
14 منهم عبر فتح مشاريعهم الخاصة 
والمتنوعة بين مشاريع أساور الهمم 
الــوزارة  وتواصل  المائية،  والــزراعــة 
دعمهم بتسويق منتجاتهم في المنافذ 
والواقعية  اإللكترونية  التسويقية 
ـــوزارة  ال تــواصــل  والــمــعــارض. فيما 
الســتــقــبــال  ــوســع  ــت ال خــطــة  بتنفيذ 
الذين  الهمم  أكبر من أصحاب  عدد 
إلى  الوصول  في  تحديات  يواجهون 

سوق العمل التنافسي.

خطط تدريب فردية تراعي احتياجات المستفيدين (من المصدر)

أبوظبي (االتحاد)

المدير  العامري،  سالم  مبارك  أكد 
والرقابة  الترخيص  لقطاع  التنفيذي 
االجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، 
الرعاية  مهنيي  «ترخيص  خدمة  أن 
تنظيم  فـــي  تــســهــم  ــة»  ــاعــي ــم االجــت
الــقــطــاع، وضــمــان تــقــديــم خــدمــات 
أكفاء  مهنيين  قبل  الجودة من  عالية 
لمعايير  وفقاً  ومرخصين،  ومؤهلين 

الجودة العالمية.
مهنيي  ترخيص  «إن خدمة  وقــال: 
أطلقتها  التي  االجتماعية  الرعاية 
على  تعمل   ،2020 عــام  في  الــدائــرة 
تمكين مقدمي الخدمات االجتماعية 
ــتــراخــيــص  ــى ال ــل مـــن الـــحـــصـــول ع
ــمــمــارســة أنــشــطــتــهــم  ــة ل ــوب ــمــطــل ال
شملت  حيث  اإلمــارة،  في  وأعمالهم 
تراخيص خمس مهن ضمن مجاالت 
مهنة  فيها  بما  االجتماعية،  الرعاية 
السريري،  غير  النفسي  األخصائي 
والمعالج  التطبيقي،  السلوك  ومحلل 
االجتماعي،  واألخصائي  النفسي، 
والمرشد في المجاالت االجتماعية».

وأضـــاف الــعــامــري: «تــأتــي خدمة 

االجتماعية  الرعاية  مهنيي  ترخيص 
الحثيثة  الــدائــرة  مساعي  سياق  في 
لالرتقاء بجودة الخدمات االجتماعية 
في أبوظبي، بما يضمن حصول جميع 
شرائح المجتمع على أفضل الخدمات 
وتطلعاتهم»،  متطلباتهم  تلبي  التي 
تندرج  الخطوة  هــذه  أّن  إلــى  مشيراً 
المستمرة  الــدائــرة  جهود  إطــار  فــي 
نحو تنظيم عمل القطاع االجتماعي، 
السياسات  مــن  حزمة  إلــى  اســتــنــاداً 
الرامية  واالستراتيجيات  والقوانين 
وجــودة  المعيشة  مستوى  تعزيز  إلــى 

الحياة في اإلمارة.

التقديم على طلب  تم  أنه  وأوضح 
الحصول على رخصة مهنيي الرعاية 
االجتماعية من قبل عاملين في عدة 
الجهات  وخــاصــًة  حكومية،  جــهــات 
التي تُقدم خدمات في مجال الرعاية 
االجتماعية، والبالغ عددها 18 جهة، 
ورفــض  استبعاد  يتم  أنــه  إلــى  الفــتــاً 
التراخيص  على  الحصول  طلبات 

التي ال تستوفي المعايير المعتمدة.
أن جميع  إلـــى  ــعــامــري  ال وأشــــار 
الطلبات يتم تقييمها وفحصها بشكل 
المعتمدة  لـــإلجـــراءات  تبعاً  فـــردي 
التي يتم على أساسها إصدار رخص 
المؤقتة،  أو  المهنية  سواء  المزاولة 
وقد تشمل هذه اإلجراءات الخضوع 
من  التحقق  أو  الكفاءة  الخــتــبــارات 
وغيرها  الــمــقــدمــة  الــوثــائــق  صــحــة 
دليل  فــي  الـــــواردة  المتطلبات  مــن 
ومعايير  واإلجـــــــراءات،  الــضــوابــط 
والمتوفرة  العملية  والخبرة  التعليم 
مدة  أن  الدائرة، موضحاً  موقع  عبر 
الترخيص تبلغ سنتين تبدأ من تاريخ 
اإلصدار وقابلة للتجديد لمدة مماثلة 
تجديد  ومتطلبات  الشتراطات  وفقاً 

الرخص والتعليم المهني المستمر.

مبارك العامري
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 دبي )االتحاد(

سعيد  ب��ن  أحمد  الشيخ  سمو  ك��ّرم   
دب���ي  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي���س  م���ك���ت���وم،  آل 
لمجموعة  األعلى  الرئيس  للطيران 
بجائزة  ال��ف��ائ��زة  اإلم����ارات  ط��ي��ران 
نيرسينج«  جلوبال  ج��اردي��ان  »أستر 
التمريض،  مجال  ف��ي  المتخصصة 
بهذه  أقيمت  كبيرة  احتفالية  ضمن 
أتالنتس  فندق  في  أم��س  المناسبة 
ف��ي دب���ي ل��الح��ت��ف��اء ب��ال��م��س��اه��م��ات 
من  التمريض  لطواقم  االستثنائية 
على  وتأكيداً  العالم،  أنحاء  مختلف 
لالحتفاء  رئيس  كمركز  دب��ي  مكانة 
المجاالت  مختلف  ف��ي  بالمبدعين 
وال��ت��خ��ص��ص��ات وم���ن ش��ت��ى أن��ح��اء 

العالم. 

بن سعيد  الشيخ أحمد  وقدم سمو 
آل م��ك��ت��وم خ���الل ال��ح��ف��ل ال��ج��ائ��زة 
آنا  األول،  بالمركز  للفائزة  الكبرى 
المالية  قيمتها  وتبلغ  كينيا،  من  دوبا 
أص��ل  م��ن  وذل���ك  دوالر،  أل���ف   250
إل��ى  ت��رش��ي��ح��ه��م  ت���م  10 م��م��رض��ي��ن 
أول  الفائزة  وتعد  الجائزة.  نهائيات 
الوحيدة  وه��ي  قريتها  ف��ي  خريجة 
التعليم  ف��رص��ة  ع��ل��ى  حصلت  ال��ت��ي 
في  لجهودها  تقديًرا  عائلتها،  ف��ي 
العديد  قدمت  إذ  المجتمع،  خدمة 
نجحت  التي  الجليلة  اإلسهامات  من 
من خاللها في تحسين نوعية الحياة 
تم  ذلك  إلى  مجتمعها.  في  الصحية 
لباقي  تحفيزية  مالية  جوائز  تقديم 

الجائزة. لنهائيات  المترشحين 
حضر الحفل عوض صغير الكتبي، 

دبي،  في  الصحة  لهيئة  العام  المدير 
مدير  شريف،  أحمد  عامر  والدكتور 
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم 
لمؤسسة  التنفيذي  والمدير  الصحية 
والدكتور  األكاديمية،  الصحية  دبي 
مجلس  ورئيس  المؤسس  موبن،  آزاد 
لمجموعة  المنتدب  والعضو  اإلدارة 
الصحية،  للرعاية  إم«  دي  »أس��ت��ر 

وع������دد م����ن ال����ق����ي����ادات ال��ص��ح��ي��ة 
والمسؤولين.

ج��اردي��ان  »أس��ت��ر  ج��ائ��زة  وتحتفي 
بالتميز  العالمية  نيرسينغ«  جلوبال 

الرعاية الصحية. في قطاع 
سعادتها  ع��ن  دوب���ا  آن���ا  وأع��رب��ت 
أن  على  مؤكدة  الفوز،  بهذا  الغامرة 
يدفعها  التكريم  هذا  على  حصولها 

ل��ب��ذل ال��م��زي��د ال��ج��ه��د وم��ض��اع��ف��ة 
خ��دم��ات  لتقديم  وال��م��ث��اب��رة  ال��ع��م��ل 
للمرضى، معبرة عن  المستوى  رفيعة 
الالمحدود  للدعم  وشكرها  امتنانها 
الذي تقدمه مجموعة »أستر دي إم« 
للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
»نهنئ  م��وب��ن:  آزاد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
بحصولها  كينيا  من  دوب��ا  آن��ا  الفائزة 
ضمن  المستحق  التكريم  ه��ذا  على 
جائزة أستر جارديان جلوبال نيرسينغ 
العالمية، والتي أطلقت لدعم وتحفيز 
يشكلون  وال��ذي��ن  ال��ت��م��ري��ض  ط��واق��م 
الرعاية  لقطاع  األس��اس��ي��ة  ال��دع��ام��ة 
الصحية ويضطلعون بدور محوري في 
من  العديد  مقدمين  المرضى،  رعاية 
الواجبات  أداء  سبيل  في  التضحيات 

والمهام المنوطة بهم«.

دبي )االتحاد(

محمد  ب��ن  أحمد  الشيخ  سمو  أك��د   
مجلس  رئيس  مكتوم،  آل  راش���د  ب��ن 
اإلعالمي  المجتمع  أن  لإلعالم،  دبي 
أكثر  منذ  دبي  ال��ذي أسسته  العالمي 
وازده���اره  نموه  يواصل  عاماً   20 من 
في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، التي جعلت من دبي منصة 
اإلعالمية  المشاريع  النطالق  حيوية 
الستقطاب  رئيساً  ومركزاً  الطموحة 
األفكار الخالقة والمواهب المبدعة من 

مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
جاء ذلك بمناسبة استكمال صفقة 
ميوزيك«  »وارن���ر  مجموعة  استحواذ 
ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ل��ت��رف��ي��ه وال��ت��س��ج��ي��الت 
الموسيقية على شركة »قنوات ميوزك«، 
التي  »ق���ن���وات«،  لمجموعة  ال��ت��اب��ع��ة 
في  لإلعالم  دبي  مدينة  من  انطلقت 

.2001
وقال سموه إن الصفقة تمثل نجاحاً 
عديدة  نجاحات  إل��ى  يضاف  جديداً 
وفرتها  التي  الداعمة  البيئة  أثمرتها 
دبي لرواد األعمال إلطالق مشاريعهم 
المتميزة في مجال اإلعالم، أسوة بغيره 
من القطاعات، ومكنتهم من االنطالق 
معها في مسيرة النجاح، مع االستفادة 
في  لالستثمار  الجاذبة  دبي  بيئة  من 
استقطاب رؤوس األم��وال والصفقات 
التي تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم 
واالنتقال إلى العالمية في وقت قياسي، 
مؤكداً سموه استمرار دبي في توفير 
كافة عناصر الدعم للشركات على تنوع 
أحجامها، بما في ذلك البنية التحتية 
التشريعية  واألط���ر  المستوى  رفيعة 
المرنة ونهج العمل القائم على أساس 

الشراكة.
ت��ع��زز صفقة  أن  ال��م��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
المستدام  النمو  مسيرة  االس��ت��ح��واذ 

والشامل لقطاع اإلعالم ككل وخصوصاً 
صناعة المحتوى العربي، كما ستعطي 
دفعة قوية لمكونات المجتمع اإلعالمي 
بمختلف فئاتها، ما يرسخ مكانة دبي 
كمركز إعالمي متطور، ويعزز تنافسية 
كبرى  المزيد من  اإلم��ارة الستقطاب 

شركات اإلعالم العربية والعالمية.
بين  م��ن  ال��م��ب��رم��ة  الصفقة  وت��ع��د 
الصفقات األكبر من نوعها في مجاالت 
الترفيه والموسيقى الرقمية في آسيا 
وأفريقيا وأوروبا. وستسهم الصفقة في 
العربية  المواهب  ودعم  تطوير  تعزيز 
واالرتقاء بها إلى المستوى العالمي، كما 
ستخلق العديد من فرص العمل حيث 
من المتوقع أن تنمو القوى العاملة في 
شركة »قنوات ميوزك« بنسبة تزيد عن 

100٪ في المرحلة المقبلة.
ويأتي حجم الصفقة مواكباً لحجم 
النجاح الذي حققته مجموعة شركات 
مدينة  ف��ي  تأسيسها  منذ  »ق��ن��وات« 
دبي لإلعالم، حيث تمكنت من خالل 
تواجدها االستراتيجي ضمن أكبر بيئة 
أعمال إعالمية متكاملة في المنطقة من 

تطوير وتوسيع أعمالها إلى أكثر من 20 
دولة، وحققت شبكة محتويات »قنوات« 
الترفيهية والموسيقية في العام 2021 
أكثر من 200 مليار مشاهدة وزيارة عبر 
منصات البث الرقمي وتم تحميل أكثر 
من 145 مليون فيديو عبر مستخدمين 

شبكات التواصل االجتماعي.
ستستمر  االس���ت���ح���واذ،  وب��م��وج��ب 
كشركة  العمل  في  ميوزيك«  »ق��ن��وات 
مستقلة ضمن مجموعة »وارنر ميوزك« 
عدنان  التنفيذي  الرئيس  وب��إش��راف 
ميوزك«  »ق��ن��وات  العوبثاني.وستعمل 
كموزع رئيس لشركة »وارن��ر ميوزيك« 
من  ستستفيد  ال��ت��ي  المنطقة  ف��ي 
شبكة التوزيع الواسعة لشركة »قنوات 
ميوزيك« وشبكة عالقاتها مع أكثر من 
العالم  أنحاء  جميع  من  مبدع   1100
العربي.وقال عدنان العوبثاني، الرئيس 
»نسعى  ميوزيك:  لقنوات  التنفيذي 
رقمي  ك��م��وزع  مكانتنا  على  للحفاظ 
ورواد لإلبداع والتطوير والتسويق في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
مع محفظة تضم أكبر وأفضل محتوى 
جميع  في  عربي  وموسيقي  ترفيهي 
أنحاء العالم، وأصبح ذلك ممكناً بفضل 
مع  جهودنا  لنوحد  االستحواذ  عملية 

مجموعة وارنر ميوزيك«.
وقال ماجد السويدي، المدير العام 
مدينة  »عملت  لإلعالم:  دب��ي  لمدينة 
دبي لإلعالم ألكثر من 20 عاماً على 
توفير ممكنات النمو والنجاح للشركات 
والمواهب في جميع مجاالت اإلعالم 
من خالل بيئة إعالمية متكاملة تشمل 
أي��ض��اً م��دي��ن��ة دب���ي ل��الس��ت��ودي��وه��ات 
ومدينة دبي لإلنتاج وحاضنة األعمال 
in5 ل���إلع���الم، ح��ي��ث ت��ض��م ال��م��دن 
الثالث اليوم 3000 مؤسسة و34 ألف 
متخصص أسهموا وال زالوا في تعزيز 
مسيرة قطاع اإلعالم في اإلمارة والتي 
أضحت اليوم مصدراً للمحتوى العربي 

إلى مختلف أنحاء العالم«.

حمدان بن محمد خالل حضوره الحفل وفي الصورة محمد بن راشد بن محمد وسعيد بن مكتوم بن جمعة ومكتوم بن سعيد بن ثاني )من المصدر(

حمدان بن محمد يحضر حفل زفاف 

مكتوم بن سعيد بن ثاني 

دبي )االتحاد(

آل  راش��د  ب��ن  محمد  ب��ن  ح��م��دان  الشيخ  سمو   حضر 
أمس  التنفيذي،  المجلس  رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم، 
حفل االستقبال الذي أقامه الشيخ مكتوم بن سعيد بن 
ثاني آل مكتوم، بمناسبة زفافه على كريمة الشيخ حشر 

بن حمد بن جمعة آل مكتوم.
بمركز  زعبيل  قاعة  في  أقيم  الذي  الحفل  كما حضر 
البالد  وأعيان  الشيوخ  من  عدد  العالمي،  التجاري  دبي 
والمسؤولين. وبارك سمو ولي عهد دبي للعروسين متمنياً 
ينعم اهلل  وأن  الزوجية،  السعادة في حياتهما  دوام  لهما 

تعالى عليهما بالذرية الصالحة والرفاه واالستقرار.

اكتمال استحواذ »وارنر ميوزيك« العالمية على »قنوات ميوزيك«

أحمد بن محمد: اإلعالم العاملي يزدهر يف دبي

دبي منصة حيوية 
النطالق المشاريع 
اإلعالمية الطموحة

 الكينية آنا دوبا تفوز بـ 250 ألف دوالر

»أستر جارديان« للتمريض أحمد بن سعيد يكّرم الفائزة بـ

جوائز مالية تحفيزية 
للمرشحين التسعة 
المتأهلين للنهائيات 

أحمد بن سعيد لدى تكريمه الفائزة بالجائزة ) من المصدر(

08
www.alittihad.ae

الجمعة 12 شوال 1443هـ الموافق 13 مايو 2022م اإلمارات

دبي )االتحاد(

بن محمد  الشيخ مكتوم  أك��د سمو 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي 
وزي��ر  ال����وزراء  مجلس  رئيس  نائب 
المالية، أن اإلمارات بقيادة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، وتوجيهات 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  مجلس  رئيس 
يحتذى  نموذجاً  رّسخت  اهلل،  رعاه 
به عالمياً في بناء الشراكات الهادفة 
لتحديث العمل الحكومي على أسس 
بحياة  االرت��ق��اء  تضمن  مستقبلية 
أفضل  مستقبل  وبناء  المجتمعات 

لألجيال القادمة.
ج��اء ذل��ك، خ��الل استقبال سمو 
راشد  بن  محمد  بن  مكتوم  الشيخ 
آل مكتوم، أمس في دبي، معالي آنا 
جمهورية  وزراء  رئيسة  برنابيتش، 
صربيا، حيث تم خالل اللقاء بحث 
سبل تعزيز التعاون والشراكات بين 
المجاالت  في  الصديقين  البلدين 
محل االهتمام المشترك، فيما شهد 
ثنائي  تعاون  اتفاقية  توقيع  سموه 
بين  الحكومي  التحديث  مجال  في 
اإلم��ارات وجمهورية  دولة  حكومتي 
صربيا، بهدف تعزيز تبادل المعارف 
وم��ش��ارك��ة ال��خ��ب��رات وال��ت��ج��ارب 
ال��ن��اج��ح��ة، وب��ن��اء ق����درات ال��ك��وادر 
ممارسات  أفضل  وتبّني  الحكومية، 

العمل الحكومي.
وق����ال س���م���وه: إن ق���ي���ادة دول���ة 
ال��ت��ش��ارك  بنهج  ت��ؤم��ن  اإلم������ارات 
الحكومي  بالعمل  للنهوض  والتعاون 
وترسيخ جيل جديد من الحكومات 
يقود المجتمعات في رحلة صناعة 
أن   : س��م��وه  وأض����اف  المستقبل. 
التحديث  ف���ي  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون 

جمهورية  ح��ك��وم��ة  م��ع  ال��ح��ك��وم��ي 
صربيا يؤكد العالقات المتميزة التي 

تجمع البلدين الصديقين.
في  الثنائي  التعاون  اتفاقية  وّق��ع 
محمد  معالي  الحكومي  التحديث 
شؤون  وزير  القرقاوي،  عبداهلل  بن 
دول��ة  حكومة  ف��ي  ال����وزراء  مجلس 

برنابيتش  آن��ا  ومعالي  اإلم�����ارات، 
رئيسة وزراء جمهورية صربيا.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت م��ع��ال��ي آن��ا 
جمهورية  وزراء  رئيسة  برنابيتش 
صربيا »نشهد اليوم مرحلة فارقة في 
مسيرة العالقات الثنائية الوثيقة بين 

جمهورية صربيا ودولة اإلمارات«.

مكتوم بن محمد بن راشد خالل لقائه آنا برنابيتش )من المصدر(

بحث تعزيز التعاون مع رئيسة وزراء صربيا

مكتوم بن محمد: تحديث العمل الحكومي 

لالرتقاء باملجتمعات

حاكم عجمان يصدر مرسومًا بشأن 

قانون الشرطة املحلية يف اإلمــــارة

 تبادل المعرفة أساس 
للعالقة الوثيقة بين 

الدولتين
 آنا برنابيتش

عجمان )وام(

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد 
المجلس  عضو  النعيمي  راش��د  بن 
األعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً 
بشأن   2022 لسنة   1 رق��م  بقانون 
الشرطة المحلية في إمارة عجمان. 
تضمن القانون أحكاماً أساسية لكل 
من يشغل إحدى الرتب العسكرية أو 
الوظائف المدنية الواردة في موازنة 

الشرطة المحلية. 
ونص القانون في مادته الثالثة على 
المحلية  الشرطة  قوة  إع��ادة هيكلة 
لشرطة  العامة  بالقيادة  الملحقة 
عجمان، لتصبح هيئة نظامية مدنية 
ومالك  عسكري  م��الك  من  تتألف 
العهد، وتستمر  مدني، يرأسها ولي 
بشخصيتها االعتبارية ذاتها وإعادة 
تسمية قوة الشرطة المحلية لتصبح 

»الشرطة المحلية إلمارة عجمان«. 
الرابعة  المادة  في  القانون  ونص 
على وضع أهداف للشرطة المحلية 
في إمارة عجمان، وأشار في المادة 
وصالحيات  م��ه��ام  إل���ى  الخامسة 

الشرطة المحلية في إمارة عجمان 
صالحية  ومنحها  تفصيلي  بشكل 
تعهيد إدارة أي من اختصاصاتها ذات 

الطبيعة الفنية إلى شركة خاصة. 
وت��ض��م��ن ال��ف��ص��ل ال���س���ادس من 
الشرطة  رئيس  صالحيات  القانون 
المحلية في إمارة عجمان، وتطرقت 
إلى  ال��ق��ان��ون  م��ن  السابعة  ال��م��ادة 
وضع صالحيات محددة لقائد عام 

الشرطة المحلية في إمارة عجمان.
 ون���ص���ت ال���م���ادة ال��ث��ام��ن��ة من 

تنظيمي  هيكل  إيجاد  على  القانون 
في  المحلية  ل��ل��ش��رط��ة  ووظ��ي��ف��ي 
اإلدارات  يتضمن  عجمان  إم���ارة 
الرئيسة فيها واألقسام التابعة لها، 
والعاشر  التاسع  الفصالن  وأوض��ح 
أوضاع  تسوية  موضوع  القانون  من 
المحلية.  ال��ش��رط��ة  ق��وة  منتسبي 
بمجرد  أن��ه  ال��م��رس��وم على  ون��ص 
المرسوم  يلغى  القانون  صدور هذا 
األميري رقم/4/ لسنة 2013 بشأن 
الشرطة المحلية في إمارة عجمان، 
كما يلغى أي نص أو حكم ورد في أي 
تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا 
باللوائح  العمل  يستمر  وأن  القانون 
بها  المعمول  وال��ق��رارات  واألنظمة 
لدى قوة الشرطة المحلية الصادرة 
بموجب المرسوم األميري رقم/4/ 
لسنة 2013 بشأن الشرطة المحلية 
إم��ارة عجمان، وذلك إلى حين  في 
إصدار األنظمة واللوائح والقرارات 
المنصوص عليها في هذا القانون، 
تاريخ  من  القانون  بهذا  يعمل  وأن 
ص������دوره، وي��ن��ش��ر ف���ي ال��ج��ري��دة 

الرسمية.

تأتي اتفاقية التعاون الثنائي بني حكومتي اإلمارات وصربيا 
ثمرة لسلسلة من االجتماعات واملنتديات املشتركة وزيارات 

متبادلة بني اجلانبني اإلماراتي والصربي، مت خاللها االتفاق 
على مشاركة التجارب الناجحة بني احلكومتني يف مجاالت 

تطوير وحتديث العمل احلكومي، واالستفادة منها لالرتقاء 
بكفاءة وأداء منظومة العمل احلكومي، من خالل التركيز على 
9 محاور رئيسة يتضمنها التعاون لتعزيز اجلاهزية للمستقبل 

وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.
ويشمل التعاون بني حكومتي البلدين تبادل اخلبرات والتجارب 

وأفضل املمارسات احلكومية ضمن 9 محاور حيوية تغطي 
مجاالت: احلكومة الرقمية، واالقتصاد الرقمي، والعلوم 
واالبتكار، وبناء القدرات احلكومية، وحاضنات األعمال، 

الصناعات اإلبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء 
االصطناعي.

9 محاور رئيسة



إج��ازة  خ��ال  الجامع  م��رت��ادي  إجمالي  وبلغ 
زائ��راً   58238 منهم   90323 نحو  الفطر  عيد 
تجربة  ال��م��رك��ز  ل��ه��م  ق���دم  م��ص��ل��ي��اً،  و32085 
أفراد  الجامع لجميع  ثرية في رحاب  استثنائية 
المجتمع من مختلف الثقافات والفئات العمرية. 
والزوار،  المصلين  الجامع ضيوفه من  واستقبل 
استند  خاصة،  وميدانية  خدمية  باستعدادات 
التي  المدروسة،  االستراتيجية  خطته  إلى  فيها 
وف��رق عمل من  لجان  نفذها من خال تشكيل 
في  الساعة،  مدار  على  عملوا  المركز،  موظفي 
واللوجستية،  والفنية  التقنية  المجاالت  مختلف 
واإلعامية، والميدانية، وبصورة منظمة ومتكاملة 
تكفل تحقيق أهداف المركز بتوفير خدمات ترقى 

ألعلى المعايير لمرتاديه طوال الشهر الفضيل.
وتجلت رسالة المركز في مشروع توزيع وجبات 
اإلفطار الخيرية الذي نفذه بالتعاون مع فندق إرث 
أبوظبي شريكه االستراتيجي، على مدار أعوام، 
إلعداد وتوزيع 300 ألف وجبة إفطار خيرية على 
مدار الشهر، بمعدل 30 ألف وجبة إفطار متكاملة 
يوميا، أعدها فريق عملمكون من أكثر من 425 

مع  المباشر  بالتنسيق  توزيعه�ا،  ليتم  شخصاً، 
»زونزكورب«،  المتخصصة  االقتصادية  المناطق 
على المستفيدين من مختلف الثقافات؛ تجسيدا 
لقيم العطاء والخير التي غرس المغفور له الوالد 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب 
اهلل ثراه - جذورها في مجتمع اإلم��ارات. ومن 
خال  الجامع  استضافها  التي  الفعاليات  أب��رز 
شهر رمضان، المحاضرات الرمضانية ل�»مجلس 
محمد بن زايد«؛ وذلك انطاقاً من مكانته كصرح 
الدينية  الدولة  أب��رز معالم  رائ��د، وأح��د  عالمي 

والوطنية والثقافية.18 محاضرة يومياً 
من  والثقافي  الديني  دوره  المركز  رس��خ  كما 
خال عدد من البرامج، حيث أحيا الجامع، شعائر 
الشهر الفضيل بأجوائه االستثنائية، خلف إمامي 
أبكر، ويحيى  إدري��س  الكبير،  الشيخ زايد  جامع 
ضيوف  من  القراء  الفضيلة  وأصحاب  عيشان، 
صاحب السمو رئيس الدولة، وضيوف الجامع، كما 
قدم أصحاب الفضيلة العلماء بالتعاون مع الهيئة 
العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف 18 محاضرة، 

احتضنها الجامع يوميا بعد صاة التراويح.

وف���ي إط����ار دأب����ه ع��ل��ى االرت���ق���اء بمستوى 
واضطاعه  لمرتاديه،  يقدمها  التي  الخدمات 
بالمسؤولية المجتمعية المتمثلة في ترسيخ ثقافة 
من  نخبة  المركز  استقطب  التطوعي،  العمل 
هيئة  وكل من  المركز  المتطوعين، من موظفي 
الهال األحمر اإلماراتي وفريق »أبشر يا وطن« 
التطوعي، الذين بلغ عددهم 105 متطوعين من 
الكوادر الوطنية، إضافة إلى 79 من موظفي إدارة 
الذين  المركز،  من  وال���زوار  المصلين  خدمات 
الخدمات  أفضل  توفير  على  جميعهم  أشرفوا 

للمصلين والصائمين.
وتسهيا لوصول المصلين إلى الجامع خال 
العشر األواخر من الشهر الفضيل، تم تخصيص 
حافات لنقل المصلين إلى رحاب الجامع، خال 
فترة ما قبل صاة العشاء والتراويح، إلى ما بعد 
مواقف  وإل��ى  من  وذل��ك  بساعة،  التهجد  صاة 

المركبات بجانب واحة الكرامة.
ووزع المركز المصحف الصوتي بتاوة إمامي 
الجامع إدريس أبكر ويحيى عيشان على المصلين 
المركز سلسلة  ليلة 27 رمضان. كما أطلق  في 

»ذكر من الجامع«، التي واصل نشر حلقاتها خال 
شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الهيئة العامة 
للشؤون اإلسامية واألوقاف، على منصة المركز 
في موقع »اإلنستغرام«، وقدم من خالها خطباء 
الجامع، مجموعة من الرسائل الدينية المختلفة 
التي تتناول فضائل الشهر الكريم، وما تعلق به من 

مواعظ.مبادرات
ونفذ المركز أيضا عددا من المبادرات، منها 
يومين  مدى  على  امتدت  التي  »جسور«،  مبادرة 
من خال دعوة أفراد من ثقافات متنوعة، ممن 
يعيشون على أرض الدولة؛ لقضاء يوم يعيشون 
مع  وبالتعاون  الفضيل.  الشهر  تفاصيل  خاله 
استضاف  أبوظبي،  في  المجتمع  تنمية  دائ��رة 
خميس  مغير  الدكتور  معالي  بحضور  المركز 
ومحمد  المجتمع  تنمية  دائ��رة  رئيس  الخييلي 
النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون اإلسامية 
واألوقاف والدكتورة نضال الطنيجي المدير العام 
للثقافة اإلسامية، ع��ددا من رجال  زاي��د  ل��دار 
الدين من مختلف الديانات والمذاهب والطوائف، 

ضمن برنامج خاص.
كا  الفضيل  للشهر  المركز  جاهزية  وشملت 
من جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير في العين، 
الذي بلغ إجمالي المصلين فيه 136406 مصلين، 
والتراويح،  العشاء  لصاة  مصلياً   72967 منهم 
الشيخ  وجامع  التهجد،  لصاة  مصلياً  و43121 
إجمالي  بلغ  ال���ذي  الفجيرة  ف��ي  الكبير  زاي���د 
 36836 منهم  مصلياً،   89373 فيه  المصلين 
مصلياً لصاة العشاء والتراويح، و14734 مصلياً 

لصاة التهجد.
والمؤسسات  الجهات  ج��ه��ود  المركز  وث��م��ن 
الحكومية والخاصة التي دأب على التعاون معها 
سنويا، والتي ساهمت بعطائها الفاعل والمتكامل 

في إنجاح منظومة العمل خال الشهر الفضيل.
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وقال الدكتور حمد عبداهلل الغافري 
للتأهيل:  الوطني  المركز  ع��ام  مدير 
»الشباب هم الركيزة األساسية للتنمية 
في دولة اإلمارات، إذ حرصت دولتنا 
للنهوض  مقوماتها  كل  تسخير  على 
بترجمة حرص  قمنا  لذلك  بالشباب، 
بمجموعة  الشباب  تمكين  في  الدولة 
والمبادرات  والمشاريع  البرامج  من 
التي تستهدفهم وفي هذا اإلطار يأتي 
للمرة  المنتدى  لهذا  المركز  تنظيم 
حيث  اإلم����ارات  أرض  على  الثانية 
أقيم المنتدى األول في اإلمارات عام 

.»2014
وأكد الغافري أن التركيز األساسي 
ريادة  تعزيز  على  سينصب  للمنتدى 
ال��ش��ب��اب ف���ي م��ج��ال ال���وق���اي���ة من 
المؤثرات العقلية من خال المبادرات 
أن  موضحاً  تنظيمها،  يتولون  التي 
الشباب  دع��م  إل��ى  ي��ه��دف  المنتدى 
الوقاية  أنشطة  واس��ت��دام��ة  إلن��ش��اء 
وت��زوي��ده��م  العقلية،  ال��م��ؤث��رات  م��ن 
لتطبيق  الازمة  والمهارات  بالمعرفة 
وتدشين  الفعالة  الوقائية  التدخات 
خ��ط��ط ع��م��ل م��ج��ت��م��ع��ي��ة ي��ق��وده��ا 
الشباب في مجال الوقاية من تعاطي 

العقلية. المؤثرات 
المنتدى حرص  يعكس   « وأض��اف: 
تعزيز  على  للتأهيل  الوطني  المركز 
الشبابية  ال��ق��ي��ادات  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون 
إيجابي  تغيير  إح���داث  على  ال��ق��ادرة 
ونشر  مجتمعاتها  وداخل  أقرانها  بين 
المعرفة والتوعية حول مخاطر مرض 

اإلدمان«. 
4 من  ال��م��ن��ت��دى  ف���ي  وي����ش����ارك 
المدربين العالميين في مجال الوقاية 
الشباب،  بين  العقلية  المؤثرات  من 
على  حصلوا  الشباب  ق��ادة  من  و10 
تدريب مكثف قبل 3 أشهر من انطاق 

المشاركين  عدد  يبلغ  فيما  المنتدى، 
65 ش��اب��اً وش��اب��ة م��ن 40 دول��ة حول 
العالم، ويشارك أيضاً 16 شاباً وشابة 

من دولة اإلمارات.
وع���ن آل��ي��ة ع��م��ل ال��م��ن��ت��دى، ق��ال 
الشباب  م��ع  العمل  »ب���دأ  ال��غ��اف��ري: 
ثاثة  منذ  المنتدى  ف��ي  المشاركين 
أس��اب��ي��ع، م���ن خ���ال ت��وزي��ع��ه��م إل��ى 
م��ج��م��وع��ات ع���م���ل، وم����ن ث���م ي��ب��دأ 
مع  والعمل  البحث  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ون 
بعضهم بعضاً تحت إشراف المدربين، 
ثم تقدم كل مجموعة مقترحا لمشروع 
ري���ادي ل��وق��اي��ة ال��ش��ب��اب م��ن تعاطي 
ال��م��ؤث��رات ال��ع��ق��ل��ي��ة ق��ب��ل ال��ح��ض��ور 

للمنتدى«.
وت���اب���ع: »ف���ت���رة ان��ع��ق��اد ال��م��ن��ت��دى 

وفي  المقترحات،  لتطوير  مخصصة 
لجنة  على  عرضها  يتم  األخير  اليوم 
ختامي  حفل  ف��ي  المتخصصين  م��ن 
وتكريم  ف��ائ��زة  م��ش��اري��ع   3 الخ��ت��ي��ار 

الفائزين ويحصل مطوري أفضل ثاثة 
مشاريع على جائزة نقدية لمساعدتهم 
بلدانهم  المشاريع في  تنفيذ هذه  في 
األصلية«، ويتضمن البرنامج التدريبي 
 35 المنتدى  في  المشاركين  للشباب 
وحدات   7 من  ويتكون  معتمدة  ساعة 
معتمد  عالمي  برنامج  وه��و  تدريبية 

دولياً.
وطور المركز الوطني للتأهيل خطة 
المشاركين  لمتابعة  مستقبلية  عمل 
المؤثرات  من  للوقاية  به  يقومون  وما 
بشكل  ال��ت��واص��ل  فيها  ي��ت��م  العقلية 
وعبر  االلكتروني  البريد  عبر  شهري 
سنوي  رب���ع  بشكل  اف��ت��راض��ي  ل��ق��اء 
كما  اف��ت��راض��ي،  سنوي  تجمع  وحفل 
يقومون  شبكة  إلنشاء  التحضير  يتم 

بإدارتها بأنفسهم، لكي ال تنقطع صلة 
المركز بهم وليكون حلقة وصل للقادة 
الشباب في هذا المجال على مستوى 

المنطقة.
المنتدى  ف��ي  ال��ش��رف  أم��ا ضيوف 
المنتدى  في  المشاركين  من   3 فهم 
األول خال عام 2014، يمثلون قصة 
نجاح يحتذى بها، لذلك سيتم عرض 
أث��رت  وكيف  المنتدى  ف��ي  تجربتهم 
هذه التجربة على حياتهم. ويصاحب 
العالمي  أب��وظ��ب��ي  »إع���ان  المنتدى 
المؤثرات  م��ن  ال��وق��اي��ة  ف��ي  للشباب 
العقلية«، ويحوي اإلعان على توقعات 
الشباب من الدول والمنظمات العاملة 
هذا المجال، والتزامات الشباب تجاه 

هذه القضية.

خلفان النقبي )أبوظبي(

انطلقت أمس بالعاصمة أبوظبي 

أعمال »المنتدى العالمي الثالث 

لرواد الشباب في مجال الوقاية من 

المؤثرات العقلية« الذي ينظمه 

المركز الوطني للتأهيل في الفترة 

من 12 إلى 16 مايو الجاري بمركز 

أبوظبي للمؤتمرات »أدنيك«. 

ويقام المنتدى بالتعاون مع 

مكتب الشؤون الدولية لمكافحة 

المخدرات وإنفاذ القانون التابع 

لوزارة الخارجية األميركية وخطة 

كولومبو للتعاون االقتصادي 

والتنمية االجتماعية في آسيا 

والمحيط الهادي ولجنة البلدان 

األميركية لمكافحة تعاطي 

المخدرات التابعة لمنظمة الدول 

األميركية. 

ويتزامن المنتدى مع مؤتمر 

الجمعية العالمية ألخصائي عالج 

وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية 

الذي يعقد بأبوظبي برعاية كريمة 

من سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة.

خالل انطالق أعمال المنتدى )تصوير: وليد أبو حمزة(

حريصون على تعزيز 
التعاون بين القيادات 
الشبابية القادرة على 
نشر التوعية بمخاطر 

اإلدمان
 

حمد الغافري

 تحت رعاية منصور بن زايد ينظمه المركز الوطني للتأهيل 

منتدى بأبوظبي يعزز ريادة الشباب 

يف الوقــايـــة من املــؤثــــرات العقلية

 المنتدى يهدف إلى دعم الشباب
إلنشاء واستدامة أنشطة الوقاية

خالل رمضان والعيد

ألف مصــــــــــــــٍل وزائــــــــر 
لجــــامــع الشيــــــــخ زايد 
459الكبيــــــر في أبـــوظبي

أبوظبي )وام(

استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير 459126 زائرًا ومصليًا خالل شهر رمضان 

المبارك وإجازة عيد الفطر. وتفصيال، بلغ عدد المصلين الذين أحيوا أيام وليالي 

شهر رمضان بالشعائر المباركة، 219378 مصليًا، منهم 80782 مصليًا لصالة العشاء 

والتراويح، و100996 مصليًا لصالة التهجد. وشهد الجامع في ليلة 27 رمضان تزايدًا 

في أعداد المصلين، وبلغ عددهم نحو 35448 مصليًا، في الوقت الذي واصل المركز 

خالله استقبال الزوار من مختلف الثقافات، وبلغ عددهم 149425 زائرًا من مختلف 

أنحاء العالم. وبلغ عدد الجوالت المقدمة في الجامع 151 جولة التحق بها 1533 

زائرًا، فيما بلغ عدد حجوزات الشركات السياحية 1866 حجزًا، شمل 23683 زائرًا، أما 

حجوزات الوفود الرسمية فقد بلغت 43 حجزًا، شملت 493 زائرًا.

 »جسور« 
أتاحت للمقيمين من 

ثقافات متنوعة قضاء يوم 
يعيشون خالله تفاصيل 

الشهر الفضيل

»اإلمارات لإلفتاء« 
يشيد بدور 

السعودية في 
نشر قيم السالم 

الرياض )وام(

 أشاد معالي الشيخ عبداهلل 
بن بيه رئيس مجلس اإلمارات 
لإلفتاء الشرعي بدور اململكة 

العربية السعودية بقيادة خادم 
احلرمني الشريفني وولي عهده 

صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود يف نشر قيم اإلسالم 
الداعية خلير اإلنسانية، ويف 

إطالق املبادرات الناجحة التي 
تتسق مع روح األديان وتستجيب 

حلاجات اإلنسان. 
جاء ذلك يف كلمة ألقاها معاليه 
يف اجللسة االفتتاحية لـ»ملتقى 

القيم املشتركة بني أتباع 
األديان« الذي عقد بالرياض 
أمس بدعوة من رابطة العالم 

اإلسالمي، ومبشاركة عدد كبير 
من ممثلي األديان املختلفة 

والناشطني يف مجال احلوار ونشر 
ثقافة السالم والتسامح. 

وأكد أن مكانة اململكة كمهد 
لإلسالم وما تتمتع به من رصيد 

عظيم من املصداقية والثقة 
لدى اجلميع، تؤهلها لألمانة 

على املقدسات، ومتثيل املوقف 
اإلسالمي املعتدل، القائم على 

التفاعل البناء مع احلضارات 
اإلنسانية كلها، انطالقا من 
املشتركات القيمية، خدمة 

للسالم وبحثًا عن أسباب الوئام. 
واعتبر معاليه أن ملتقى الرياض 

خطوة غير مسبوقة يف إطار 
مسيرة النهضة التي تشهدها 

اململكة.
ونوه معاليه يف ختام كلمته 

بجهود رابطة العالم اإلسالمي 
برئاسة معالي الشيخ الدكتور 

محمد بن عبد الكرمي العيسى 
يف االضطالع بواجب الوقت، يف 

الدعوة إلى السالم ونشر روح 
الوئام بني األنام.

عبداهلل بن بيه
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صقر غبــــاش يؤكد عمق
العالقــــــــــات مع البحرين

»اجتماعية الوطني«
تناقــــش تنظيـــم دور العبــــــادة 

»تريندز« يوقع اتفاقية تعاون 
مع قناة إسرائيلية

دبي )االتحاد(

سعود  االتحادي  الوطني  المجلس  رئيس  غباش  صقر  معالي  استقبل 
دبي  ف��ي  الشقيقة  البحرين  لمملكة  ال��ع��ام  القنصل  النصف،  حسن 

واإلمارات الشمالية.
األمانه  مقر  في  أمس  اللقاء  بداية  في  غباش  صقر  معالي  ورح��ب 
القنصلية  في  وللعاملين  له  متمنياً  بالقنصل  بدبي  للمجلس  العامة 
التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بما يعزز 
البلدين والشعبين الشقيقين. واالنطالق  عالقات األخوة والتعاون بين 

بها آلفاق أرحب.
في  والشراكة  التعاون  عالقات  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خالل  وتم 
مختلف المجاالت، في ظل عالقات األخوة الراسخة بين دولة اإلمارات 
ومملكة البحرين والتطور الذي تشهده عالقات الشراكة االستراتيجية 
بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، 
شتى  في  قدماً  بها  والدفع  العالقات  هذه  ترسيخ  أهمية  على  مؤكداً 
العالقات  معالي صقر غباش على عمق وخصوصية  وأكد  المجاالت. 
التاريخية واألخوية واالستراتيجية الراسخة التي تربط دولة اإلمارات 
ومملكة البحرين. وأشار معاليه الى حرص المجلس الوطني االتحادي 
على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب في مملكة البحرين في 

مختلف المجاالت.
البلدين  بين  الراسخة  األخوية  العالقات  أن  النصف  أكد  جهته  من 
تمثل أنموذجاً فريداً واستثنائياً بفضل توجيهات ورؤى القيادة الحكيمة 
وأخيه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة- ملك مملكة البحرين 
»حفظهما اهلل«، مشيداً  بالتطور الذي تشهده دولة اإلمارات في جميع 

المجاالت.

دبي )االتحاد(

البشرية  والموارد  والسكان  والعمل  االجتماعية  الشؤون  لجنة  واصلت 
في المجلس الوطني االتحادي، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري 
دور  تنظيم  شأن  في  اتحادي  قانون  مشروع  مناقشة  اللجنة،  رئيسة 
الذي عقدته أمس  اجتماعها  مادة، خالل   35 يتكون من  الذي  العبادة 
الخميس 12 مايو 2022م في مقر األمانة العامة بدبي، بحضور ممثلي 

وزارة تنمية المجتمع.
سعيد  ح��واء  الدكتورة  من:  كل  اللجنة  أعضاء  االجتماع  في  ش��ارك 
الشامسي،  العبار  علي  وحميد  اللجنة،  مقررة  المنصوري  الضحاك 
ثنية، والدكتورة موزة محمد  الكشف، ومريم ماجد بن  ومحمد عيسى 

حمرور العامري.
وحضر االجتماع من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيل المساعد 
لشؤون التنمية االجتماعية، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون 

الرعاية االجتماعية، وعدد من المستشارين القانونيين.

أبوظبي )االتحاد(

وّقع »مركز تريندز للبحوث واالستشارات«، وقناة »i24NEWS« اإلخبارية 
الدولية اإلسرائيلية اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز التعاون البحثي، 
تتيح للجانبين العمل معاً إلنتاج محتوى إعالمي وتبادل البيانات والخبراء 

كضيوف ومعلقين في أنشطة المركز وبرامج القناة.
عبداهلل  محمد  الدكتور  »ت��ري��ن��دز«  مركز  جانب  م��ن  االتفاقية  وّق��ع 
»i24NEWS« فرانك  وّقعها من جانب  فيما  التنفيذي،  الرئيس  العلي، 
ملول، الرئيس التنفيذي للقناة، بحضور رؤساء قطاعات إدارات المركز 

ومديريها، وذلك في مقر المركز في أبوظبي.
وتنص االتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين وتزويد القناة بدراسات 
بحثية، والمساهمة في مسعى مستمر لتوفير إجابات علمية وموضوعية 
للتوجهات العالمية بطريقة تعزز فهم جميع أبعادها. كما تنص االتفاقية 
على تزويد مركز »تريندز« لقناة »i24NEWS« ببيانات محدثة عن نتائج 
واالجتماعية  والسياسية  الدبلوماسية  القضايا  ذلك  في  بما  أبحاثه، 
واالقتصادية وغيرها، مع التركيز على التغييرات التي تحدث في الشرق 

األوسط ودول الخليج بعد اتفاقات إبراهيم للسالم.
أن  ل�»تريندز«  التنفيذي  الرئيس  العلي،  الدكتور محمد عبداهلل  وأكد 
توقيع االتفاقية مع قناة »i24NEWS« اإلسرائيلية في المجاالت البحثية 
واالستقرار،  السالم  وقيم  المعرفة  نشر  تعزيز  واإلعالمية سيسهم في 
إلى أنها تأتي في سياق التوجه العام ل�»تريندز« المتعلق بتعزيز  مشيراً 
المنطقة  المؤسسات اإلعالمية والبحثية في  العديد من  الشراكات مع 

والعالم أيضاً.

صقر غباش لدى استقباله سعود النصف )من المصدر(

أحمد شعبان )القاهرة(

شاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
االجتماع  أعمال  في  الخميس،  أمس 
الوزاري العربي األول للوزراء المعنيين 
بالحد من الكوارث بمقر األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وترأس 
وفد الدولة معالي علي سعيد النيادي 
رئيس الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث.
النيادي  سعيد  علي  معالي  وق���ال 
ال�����وزاري،  ب��االج��ت��م��اع  كلمته  خ���الل 
إن اإلم������ارات ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د من 
المستهدفات في مجال الطوارئ والتي 
عززت من مكانتها إقليمياً ودولياً لتكون 
نموذجاً عالمياً، ومن أبرزها التجربة 
اإلماراتية في إدارة جائحة كورونا التي 

عصفت بالعالم.
وأضاف معاليه أن اإلم��ارات اتبعت 
وما  الدولية  واالستراتيجيات  األط��ر 
تنفيذها  يتم  والتي  آث��ار،  من  تخلفه 
م���ن خ���الل خ��ط��ط زم��ن��ي��ة م��ح��ددة، 
باإلضافة إلى أن الدولة بدأت جهوداً 
الوطني  المستويين  على  ملموسة 
هذه  لتحقيق  العمل  ف��ي  والمحلي، 
المخططة  واأله������داف  األول����وي����ات 
وبما  األط��ر  لها في هذه  والمرسومة 
واستراتيجيات  سياسات  مع  يتوافق 
ورؤاه���ا  التنموية  وتطلعاتها  ال��دول��ة 
أهداف  مع  وارتباطها  االستراتيجية 

التنمية المستدامة.
وأش��ار معاليه إلى أن من أهم هذه 
منظومة  وضع  على  العمل  األولويات 
حوكمة وطنية ُمحكمة تضمن إشراك 
بكافة  المصلحة  ذات  الجهات  كافة 
ب��أدوار  والمحلية  الوطنية  مستوياتها 
ومسؤوليات واضحة، وبناًء على سجل 
وطني للمخاطر والتهديدات الطبيعية 
البشرية  األن��ش��ط��ة  م���ن  وال��ن��ات��ج��ة 
والتقنية، معتمدة على قواعد بيانات 
ونظم جغرافية ونماذج عددية متعددة 

المصادر والتقنيات.
ولفت إلى أن هذه المنظومة تبلورت 
محققة  موحدة  وطنية  باستراتيجية 
الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة  رؤي��ة 
آمنة  دولة  وهي  والكوارث،  واألزم��ات 

وقادرة على الصمود.
وأكد معاليه أن دولة اإلمارات تتسم 
بتركيبة سكانية متفردة ومميزة، وتنعم 
بتوجيهات  المجتمع  وت��واف��ق  بتناغم 
الحكومة الرشيدة والتي تولي اهتماماً 
عالياً لتضمين هذا المجتمع كأحد أهم 
الشركاء في اإلدارة والحد من تداعيات 
الطوارئ والكوارث بمنهجية استباقية 
مبنية على غرس ثقافة مجتمعية عالية 
وواعية تدرك دورها في حال وقوع أي 

أخطاء. 
ون���وه إل���ى أن ال��دول��ة ت��ق��وم أيضاً 

لدى  واللغات  الثقافات  كافة  بمراعاة 
مع  يتناسب  بما  ومخاطبته  المجتمع 
دولة  أن  إلى  مشيراً  المعطيات،  هذه 
مجلس  بتأسيس  ب����ادرت  اإلم�����ارات 
في  الجنسين  بين  للتوازن  اإلم���ارات 
عام 2015 والذي يهدف لتحسين بيئة 
العمل من خالل ضمان إعطاء المرأة 
قطاعات  كافة  ف��ي  متساوية  ف��رص 
إدارة  منظومة  أهمها  وم��ن  ال��دول��ة، 
والذي  والكوارث،  واألزم��ات  الطوارئ 
رس��خ��ت ال��م��رأة م��ن خ��الل��ه كفاءتها 
الكوارث وما  الحد من  وجدارتها في 
أن ذلك يأتي  تخلفه من آث��ار، مؤكداً 
توليه  ال��ذي  المحوري  بالدور  إيماناً 
التزامها  وضمن  المرأة  ل��دور  الدولة 
بأهداف تعزز التوازن بين كافة الفئات. 
اإلم��ارات  دول��ة  إن  معاليه:  وق��ال 

تؤكد على التزامها بالعمل المناخي، 
وقامت الدولة بإدراج التصدي لهذه 
الرئيسة،  أهدافها  كأحد  الظاهرة 
المستدامة  التنمية  لتحقيق  وذل��ك 
حزمة  ض��م��ن  تحقيقها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
التي  واالستراتيجيات  الخطط  من 
لهذه  المجتمعي  الوعي  لبناء  تهدف 
منها  وال��ح��د  المناخية  ال��ت��غ��ي��رات 

والتكيف معها. 
وأش�����ار م��ع��ال��ي��ه إل����ى أن ال��دول��ة 
مصادر  مساهمة  نسبة  بزيادة  تقوم 
الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة إنتاج 
المرونة  وتعزيز  الطاقة،  واستهالك 
الرئيسة  القطاعات  ف��ي  المناخية 
والصحة  التحتية  والبنية  للطاقة 
والبيئة، كما تسعى الدولة لتكيف المدن 

مع تغير المناخ وإدارة الكوارث.

علي النيادي يترأس وفد الدولة إلى اجتماع عربي بالقاهرة

ريادة إماراتية عاملية يف الحد من الكوارث

 جانب من االجتماع المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة علي النيادي )تصوير: سعيد عبدالحميد(

محمد العلي وملول والحضور عقب التوقيع )من المصدر(

دبي )االتحاد(

دعمها  ع��ن  اإلنسانية«  المنال  »م��ب��ادرة  أعلنت 
لبرنامج العناية بصحة العيون الذي تنفذه مؤسسة 
نيجيريا،  بجمهورية  كاتسينا  والي��ة  في  دبي  نور 
بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم بالوالية 
الحكومي،  الشامل  األس��اس��ي  التعليم  ومجلس 
وطالبة  طالب  أل��ف   160 ع��ام  بشكل  ويستهدف 
ابتدائية  194 مدرسة  في  ومعلمة  معلم  آالف  و3 
بالوالية، من خالل إجراء الفحوص الدورية للعيون 
وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاجها من الطالب 

والمدرسين.
وتُخصص مبادرة المنال اإلنسانية ريع المعرض 
الخيري »التصميم لألمل«، في نسخته السابعة التي 
تنظمها المبادرة هذا العام برعاية من هيئة كهرباء 
ومياه دبي »ديوا« وبالشراكة اإلعالمية مع مؤسسة 
دبي لإلعالم، في مقر نادي دبي للسيدات خالل 
2022، دعماً إلجراء  27 مايو  إلى   25 الفترة من 
وتأهيل  وتدريب  طالبة  ألف  ل�50  العيون  فحوص 
المدارس  في  النظر  فحوص  إلج��راء  معلمة   40
الشامل  المدرسي  الصحي  البرنامج  هذا  ضمن 
بما  والمدرسين،  المدارس  لطلبة  العيون  لرعاية 
يسهم في تحسين حياة النساء والفتيات وتمكينهن 
من خالل توفير بيئة صحية مالئمة وخلق فرص 
ال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل، وب��م��ا ي��دع��م ك��ذل��ك تحقيق 
استجابًة  مجتمعاتهن،  في  الجنسين  بين  التوازن 
ألهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف 
وال��رف��اه��ي��ة،  ال��ج��ي��دة  بالصحة  المتعلق  ال��ث��ال��ث 
والهدف الرابع المتعلق بالتعليم السليم والمنصف 
للجميع، والهدف الخامس بالتوازن بين الجنسين 

وتمكين جميع النساء والفتيات.

شراكة نوعية
آل  زاي��د  بن  منصور  الشيخ  سمّو  ح��رم  أك��دت 
ش��ؤون  وزي��ر  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد 
بين  للتوازن  اإلم��ارات  مجلس  رئيسة  مكتوم،  آل 
الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على أن دعم 
يأتي  نيجيريا  في  العيون  بصحة  العناية  برنامج 
في إطار الشراكة الُممتدة عبر السنوات الماضية 
دبي،  نور  ومؤسسة  اإلنسانية  المنال  مبادرة  بين 
داخل  ومستدام  نوعي  ف��ارق  إلح��داث  والرامية 
ال��دور  سموها  مثمنًة  المستهدفة،  المجتمعات 
في  دب��ي«  »ن��ور  أسستها  التي  الراسخة  والمكانة 
واإلنساني،  الخيري  العمل  في  الماضية  األع��وام 
من خالل المشاريع والبرامج الرائدة التي تتبناها 
في مجال مكافحة وعالج اإلعاقة البصرية والتي 
العالم، وتسعى من خاللها  للماليين حول  وصلت 
حياة  وتحسين  للمحتاجين  والسند  العون  لتقديم 
الناس وإحداث تغييرات ملموسة في مجتمعاتهم.

وأضافت سمو رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين 
الجنسين أن دولة اإلم��ارات تأتي في مقدمة ركب 

الخير دائماً على مستوى العالم سيراً على النهج الذي 
أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، مشيدةً سموها بالمبادرات اإلنسانية 
والتنموية المتواصلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وأيادي سموهم البيضاء الممدودة بالعون والمساعدة 
لمختلف شعوب العالم، مؤكدةً سموها أن هذا النهج 
التي  العطاء  ثقافة  يعزز  الرشيدة  للقيادة  الخيري 

يتسم بها شعب اإلمارات بجميع فئاته.
وأشارت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد 
آل مكتوم إلى األثر المستدام لبرنامج العناية بصحة 
العيون في والية كاتسينا بنيجيريا، في ضوء أهمية 
صحة العين للطالب والمدرسين نفسياً واجتماعياً 

وأكاديمياً.
وأضافت: أن مبادرة المنال اإلنسانية دأبت على 
تنظيم هذا المعرض الخيري سنوياً دعماً للمشاريع 
اإلنسانية، ال سيما التي تدعم المرأة وتمكنها داخل 
مجتمعها وتسهم في زيادة نسبة مشاركتها وتأثيرها 
في  المرأة  دور  »دع��م  سموها:  مضيفة  اإليجابي، 
التنمية االقتصادية محرك رئيسي للتغيير اإليجابي 
داخل المجتمعات وإسهام عملي في تحقيق التوازن 
التوازن  أه��داف  أن  الجنسين«، مؤكدةً سموها  بين 
لدى دولة اإلمارات تتخطى حدود الدولة للمساهمة 
في الجهود العالمية لترسيخه في جميع المجتمعات، 
الملف  بهذا  الرشيدة  القيادة  إيمان  من  انطالقاً 

التنموي الحيوي المهم.

قضايا إنسانية
أطلقتها  التي  اإلنسانية،  المنال  مبادرة  وتسهم 
سمّو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 
الخيرية  األعمال  العديد من  2013، في  في عام 
واإلقليمي،  المحلي  المستويين  على  واإلنسانية 
خيرية  وبرامج  مشروعات  المبادرة  نفذت  حيث 
م��ج��االت:  ف��ي  اإلن��س��ان��ي��ة  القضايا  م��ن  للعديد 
الصحة وإعاقة العيون، صلة األيتام والقصر، دعم 
التعليم  مهنة  دعم  الفتيات،  تعليم  العامالت،  فئة 
اإلنسانية،  المشاركة  لقيم  ترسيخاً  وغيرها.. 
وتأكيداً على نهج دولة اإلمارات الراسخ في نشر 
غير  وال��ع��ط��اء  وال��س��الم  والتسامح  المحبة  قيم 

المحدود للتعامل مع التحديات.

من فعاليات دورة سابقة لمعرض »التصميم لألمل« )من المصدر(

تعزيزًا للشراكة االستراتيجية مع »نور دبي«

»املنــال اإلنسانية« تدعم برنامج

العنــــــاية بصحة العيون يف نيجيريا

النهج الخيري للقيادة الرشيدة 
يعزز ثقافة العطاء بالمجتمع 

اإلماراتي
 

منال بنت محمد

مسيرة أمل
قدم معرض التصميم لألمل الدعم 

يف نسخته السادسة عام 2019 حلملة 
»حجوزات 2030« التي أطلقتها »دبي 

العطاء« لتوفير فرص التعليم والتأهيل 
لألطفال والشباب املستفيدين من دعم 

املؤسسة. كما دعم املعرض يف نسخته 
اخلامسة 2018 والرابعة 2017، حملة 
»لتعليمها« حيث خصص ريعه لدعم 
تعليم األطفال، خصوصًا الفتيات يف 

الدول النامية، ويف نسخته الثالثة 
عام 2015 مت تخصيص ريع املعرض 

لصالح مبادرة »اإلمارات لصلة األيتام 
والقصر«، ويف النسخة الثانية عام 

2014، أسهم املعرض يف دعم مبادرة 
»ُسقيا اإلمارات«، لتوفير مياه الشرب 

الصاحلة خلمسة ماليني شخص يف 
البلدان التي تعاني نقص املياه. كما 

ُخصصت عائدات النسخة األولى 
ملعرض »التصميم لألمل« عام 2013 

ملشروع »نور احلياة«، الذي يقدم 
الوقاية والعالج ملليون شخص يعانون 

اإلعاقة البصرية. 
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سامي عبد الرؤوف )دبي( 

وقال: »هذه القرارات تسهم في االرتقاء بتمكين 
الشراكة مع  الوطنية وترسخ  الكفاءات والكوادر 
في  العمل  جاذبية سوق  وتزيد  الخاص  القطاع 
الدولة وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية 
والعالمية من خالل حزمة من الحوافز وشبكات 
الصحي  االقتصادي  النمو  تدعم  التي  األم��ان 

والمستدام«.
جاء ذلك خالل اإلحاطة اإلعالمية التي نظمتها 
اليوم في مقر  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة 
الجديد  االتحادي  القانون  حول  بدبي،  ال���وزارة 
الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار 
2% سنوياً  بمعدل  الحالية  التوطين  نسب  رفع 
الخاص  القطاع  المهارية في منشآت  للوظائف 
التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة 

إجمالي بنسبة 10% في عام 2026. 

»نظام التأمين« 
وكشف العور، أنه سيتم خالل الفترة المقبلة، 
طرح باقات تأمينية متعددة للتأمين ضد التعطل 
الباقة  يختار  أن  للموظف  ويحق  العمل،  ع��ن 
التي يراها مناسبة باالتفاق مع مزود  التأمينية 
هناك  وسيكون  التأمين،  وهم شركات  الخدمة، 
أكثر،  بمزايا  أخ��رى  وبطاقات  أساسية،  باقة 
أنه  ال��م��ذك��ورة،  التأمين  باقات  بشأن  موضحاً 
الباقة  تحديد  في  دور  الموظف  لراتب  سيكون 
المناسبة له. ولفت إلى أنه سيكون هناك إطار 
زمني لالنتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل، 
كحافر على إيجاد فرصة عمل مرة أخرى، مشدداً 
على أنه سيتم توفير غطاء رقمي لمنع أي تالعب 
أو تحايل على موضوع التوطين ونسبه السنوية 
الصوري،  التوطين  من  ن��وع  أي  ح��دوث  وتجنب 
وسيدعم هذه الغطاء الرقمي إطار قانوني لمنع 
أي تحايل محتمل. وذكر أنه سيتم توفير منظومة 
تشريعية وإجرائية لحوكمة وتأطير العالقة بين 
وشركة  العمل  عن  التعطل  ضد  عليه  المؤمن 
التأمين، الفتاً إلى أنه سيكون هناك تعدد لمراحل 
االنتفاع من هذا التأمين، مشيراً إلى أن المرحلة 
المقبلة ستشهد برامج توعية وتعريف بالقانون 
االتحادي المتعلق بالتأمين ضد التعطل عن العمل 

واألنظمة والسياسات المتعلقة بهذا الموضوع. 
ورداً على سؤال حول المساهمات المالية التي 
سيدفعها الموظف المؤمن عليه لشركة التأمين، 
من  المبلغ سيدفع سنوياً  العور، أن هذا  أوضح 
قبل العامل، وسيعلن عن القيمة المحددة لهذه 
إلى أن هذا  المساهمة في وقت الح��ق، ملمحاً 
المبلغ سيتراوح بين 40 و100 درهم سنوياً، واصفاً 
المساهمة التي سيتحملها العامل للتأمين ضد 
التعطل، بأنها »بسيطة ولن يكون لها تأثير على 

راتب العامل في حالة االشتراك«. 
ورداً على سؤال عن العائد المتوقع أن يحصل 
عليه المؤمن عليه في حالة التعطل عن العمل، 
ذكر العور، أنه سيتم وضع سقف في حدود %60 
من ال��رات��ب األس��اس��ي أو 20 أل��ف دره��م كحد 

أقصى شهريا. 

التوطين أواًل 
 %2 وه��ي  المطلوبة  التوطين  نسبة  وح���ول 

سنوياً حتى عام 2026، أجاب العور: »هذه النسبة 
معقولة وعملية وممكنة وأتوقع نجاح المنظومة 

المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص«. 
وعن المقصود بالوظائف المهارية التي سيتم 
توطينها، أفاد بأن هذه الوظائف هي المهن التي 
الثانوية  من  يبدأ  عالياً  وتعليماً  مهارات  تتطلب 
العامة وما فوق، وهي مهن ذات مستويات مهنية 
عالية، كاشفا أن 97% من المواطنين مؤهلون 

للعمل في الوظائف المهارية بالقطاع الخاص. 
وعن النتائج المترتبة في حالة عدم التزام بعض 
شركات القطاع الخاص بنسبة التوطين المطلوبة 
سنوياً، ذكر أنه في هذه الحالة، يجب على الشركة 
أن تدفع 6000 درهم شهرياً عن كل مواطن لم 
ابتداًء  وذل��ك  التوطين،  نسب  وف��ق  تعيينه  يتم 
من عام 2023. وأوضح أن هذا المبلغ سيرتفع 
ويتصاعد بمعدل 1000 درهم شهرياً حتى يصل 
إلى 10 آالف شهرياً عام 2026، كاشفاً أن عدد 
ألف   31 الخاص  القطاع  في  حالياً  المواطنين 
مواطن ومواطنة، والقطاع الحكومي ما زال هو 

المشغل والمستقطب األكبر للمواطنين. 
وكشف أنه يتم حالياً إصدار 1.2 مليون تصريح 
عمل وفقاً لنتائج العام الماضي منها ما يتراوح 
بين 30 و40% وظائف مهارية يمكن أن يشغلها 

المواطنون. 

أولويات المرحلة 
وعن أولويات سوق العمل في المرحلة المقبلة، 

أكد العور أن المرحلة المقبلة تشهد منح أولوية 
رئيسية للتنمية االقتصادية وتمكين رأس المال 
االقتصاد  »ب��ن��اء  ه��دف  إل��ى  للوصول  البشري 
يتطلب  ما  وهو  العالم«،  في  واألنشط  األفضل 
وتطلعات  الحتياجات  تستجيب  متكاملة  حلوالً 
المجتمع واألفراد، وتعزز وتدعم الموارد المحلية، 

كما تضمن مرونة االقتصاد، وترسخ موقع الدولة 
كعاصمة للمواهب والشركات واالستثمارات.

بتعزيز  الرشيدة  القيادة  اهتمام  معاليه،  وأكد 
دور الكوادر المواطنة وتمكينها على كل الصعد، 
في  وبناءة  فاعلة  بصورة  للمشاركة  تتطلع  فيما 
سوق العمل بالدولة، الفتاً إلى أن زيادة دورها في 
سوق العمل ستساهم في تعزيز قدرات االقتصاد 
الوطني ودعم نمو أعمال شركات القطاع الخاص، 
مشدداً على أهمية مساهمتها في إطالق قطاعات 
اقتصادية جديدة وتعزيز االبتكار وزيادة مستويات 

االستقرار بسوق العمل.

مزايا للشركات
التوطين  »ق��رار رف��ع نسبة  ال��ع��ور: إن  وق��ال 
يترافق  ال��خ��اص  القطاع  ش��رك��ات  ف��ي  سنوياً 
مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم 
وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى 
الخاص  القطاع  لشركات   %80 نسبة  حوالي 
التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب 

المواطنين بالشراكة مع برنامج )نافس(«.

معدالت التوطين 
نظمتها  التي  اإلعالمية  اإلح��اط��ة  وع��رض��ت 
التي  للفرص  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة 
مستهدف  رف��ع  ال����وزراء،  مجلس  ق��رار  يوفرها 
نسب التوطين الحالية بمعدل 2 في المائة سنوياً 
للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع 

الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر، وذلك ضمن 
التعديالت على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 
بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر اإلماراتية 
»ن��اف��س«، وه��و م��ا يفتح أف��اق��اً ج��دي��دة للكوادر 
ضمن  والمهارات  بالخبرات  المؤهلة  المواطنة 

شركات القطاع الخاص.
وأكد أن رفع مستهدف نسب التوطين بواقع 
يوفر   2026 ع��ام  حتى  س��ن��وي��اً  ال��م��ائ��ة  ف��ي   2
للمواهب والكفاءات المواطنة، وخاصة الشباب، 
خيارات جديدة في سوق العمل، ضمن الشركات 
الحريصة  والعالمية  اإلقليمية  وتلك  المحلية، 
على النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة انطالقاً 
من بيئة األعمال المتكاملة والمرنة التي توفرها 
القرار يصب  أن  معاليه  وبّين  اإلم���ارات.  دول��ة 
فيما  أيضاً،  الخاص  القطاع  تمكين  في صالح 
يسهم في تحقيق أهداف برنامج »نافس« والذي 
خصصت له قيادة الدولة حوالي 24 مليار درهم 
الخاص  القطاع  في  مواطن  ألف   75 لتوظيف 
أن  موضحاً  المقبلة،  الخمس  السنوات  خالل 
الحوافز المقدمة للشركات في القطاع الخاص 
تدعم تسريع برامج دمج الكوادر اإلماراتية في 
سوق العمل ورفدها بالكوادر والكفاءات الوطنية 

المطلوبة.

مظلة حماية
اعتماد  للوزارة  اإلعالمية  اإلحاطة  وعرضت 
ات��ح��ادي بشأن  قانون  ال���وزراء إص��دار  مجلس 
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خالل 
الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر 
دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل 

بديلة.
 وشدد العور على أن نظام التأمين ضد التعطل 
ويكفل  اجتماعية  يوفر مظلة حماية  العمل  عن 
استقطاب  إلى جانب  الكريمة،  الحياة  للعاملين 
أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين 

والعمالة الماهرة والحفاظ عليها.
وقال معاليه: »إن دولة اإلمارات حريصة على 
تسجل  واليوم  المستويات،  جميع  على  ال��ري��ادة 
بفخر اعتماد هذه المنظومة المبتكرة للتأمين ضد 
التعطل عن العمل والتي تعزز من تنافسية سوق 
العمل وتزيد جاذبيتها للمواهب العالمية من خالل 
حلول تشمل كافة العاملين في القطاع الخاص أو 

العام باالعتماد على آليات مبتكرة«.
أن  والتوطين،  البشرية  ال��م��وارد  وزي��ر  وأك��د 
على  النظام،  يقدمها  التي  الفريدة  الضمانات 
بيئة  تعزز  ال��دول��ة  ف��ي  العاملين  سائر  مستوى 
أفضل  جذب  على  وقدرتها  اإلماراتية  األعمال 
المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ 
عليها عبر الحد من مخاطر األعمال بشكل يعزز 
إطالق المشاريع وجذب أصحاب المواهب الذين 
اقتصاد  إل��ى  ال��وص��ول  ف��ي  المساهمة  يمكنهم 

تنافسي.
وق��ال: »حرصنا على أن يمتاز النظام بمرونة 
تتيح للعامل االتفاق على مزايا إضافية مع مزود 
خدمة التأمين بحيث يحد النظام من المخاطر 
في سوق العمل بالنسبة لألفراد كما يزيد المرونة 
بالنسبة للشركات للتعامل مع المتغيرات ويعزز 
بالتالي مستويات التنافسية ويدعم ثبات مستويات 

المعيشة للعائالت حتى في فترات التعطل«.

عبدالرحمن العور يتحدث خالل اإلحاطة اإلعالمية )تصوير: أشرف العمرة(

جانب من كبار المسؤولين والحضور لإلحاطة اإلعالمية

»التــأمين ضد التعطل«
يدخــل الخــــدمة ينـــــــاير 2023

أعلن معالي الدكتور عبد الرحمن 

عبد المّنان العور، وزير الموارد 

البشرية والتوطين، أن نظام التأمين 

ضد التعطل، سيدخل حيز التنفيذ 

اعتبارًا من مطلع يناير من العام 

المقبل )2023(، ويمكن أن يستفيد 

منه المواطنون والمقيمون 

العاملون سواء في القطاع 

الحكومي أو الخاص، وفق ضوابط 

واشتراطات سيتم اإلعالن عنها 

الحقًا. 

وأكد أن إعالن صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، عن قرار رفع 

مستهدف نسب التوطين وعن 

القانون االتحادي بشأن التأمين ضد 

التعطل عن العمل محطة جديدة 

من محطات تعزيز بيئة األعمال في 

دولة اإلمارات.

عبد الرحمن العور:

التأمين ضد التعطل عن العمل شبكة أمان تعزز بيئة األعمال

زيادة نسب التوطين 
تمّكن الكوادر 
الوطنية وترسخ 
الشراكة مع القطاع 
الخاص

يمتاز النظام 
بمرونة تتيح للعامل 
االتفاق على مزايا 

إضافية

متابعة رقمية لمنع 
أي تالعب أو تحايل 

يؤدي إلى »التوطين 
الصوري«

مليار درهم لتوظيف 
75 ألف مواطن في 

القطاع الخاص 
خالل 5 سنوات

مليون تصريح عمل 
حاليًا 40% منها 
وظائف مهارية  

97% من المواطنين 
مؤهلون للعمل في 
الوظائف المهارية 

بالقطاع الخاص

 رفع نسب التوطين 
يفتح آفاقًا جديدة 

للمواهب والكفاءات 
الوطنية

دور محوري
أشار معالي العور إلى أن وزارة املوارد البشرية 

والتوطني ستمارس دورها احملوري يف هذا 
النظام انطالقًا من مهمتها يف حماية حقوق 

العمالة وحتسني بيئة األعمال واالرتقاء بها، 
وستتولى وضع آلية إنشاء وعمل النظام، وآليات 

تطبيقه ورسوم االشتراك، وأي اشتراطات أو 
إجراءات الزمة لضمان جناحه وحوكمته، 

كما ستتابع الوزارة عمل مزودي خدمات 
التأمني لضمان حتقيق أفضل النتائج للعاملني 

والشركات على حد سواء. 
وأكد العور أن القرارات اجلديدة، سواء يف 

ما يتعلق بنظام تأمني التعطل أو رفع نسب 
التوطني، تدعم على األمدين املتوسط 

والبعيد األمن االقتصادي االستراتيجي لدولة 
اإلمارات من خالل تعزيز قدرة االقتصاد 

على اجتذاب كفاءات ومهارات من حول العالم 
وإطالق قطاعات اقتصادية جديدة تساهم 

يف تنويع مصادر الدخل مع متكني الكوادر 
الوطنية وترسيخ أسس بيئة أعمال مرنة 

متوافقة مع املتغيرات العاملية والتحوالت يف 
مجاالت اإلنتاج والعمل من أجل اقتصاد متنوع 

مستدام.

6 آالف درهـــم شهــــريًا تدفعهــا الشركة عن 
كل مواطن لم ُيعين وفقًا لنسب التوطـــين
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جمال المشرخ ومشاركون في جناح اإلمارات في إكسبو فلورباد )من المصدر(

جناح الدولة يقام تحت عنوان »مدن المياه المالحة: حيث تلتقي األرض بالبحر«

اإلمارات تستعرض مسيرتها يف االستدامة خالل »إكسبو فلورياد« 

هولندا )وام(

محمد  بنت  م��ري��م  معالي  أك���دت 
التغير  وزي��رة  المهيري  حارب  سعيد 
دولة  مشاركة  أن  والبيئة،  المناخي 
اإلمارات في إكسبو فلورياد 2022 في 
هولندا تمثل محطة مهمة تستعرض 
مفاهيم  تبني  في  مسيرتها  عبرها 
مع  والتكيف  االستدامة  وممارسات 
قاس  مناخ  ذات  ص��ح��راوي��ة  طبيعة 
إلى  وال��ت��ح��ول  قليلة  مائية  وم���وارد 
نموذج عالمي في جهود الحفاظ على 
البيولوجي  والتنوع  الطبيعية  الموارد 
والتطور والنمو وتحقيق االستدامة. 

اخ��ت��ي��ار تحدي  أن  إل��ى  وأش����ارت 
المواضيع  ك��أح��د  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن 
جناح  سيستعرضها  التي  الرئيسية 
دول����ة اإلم������ارات ي��ؤك��د ع��ل��ى م��دى 
يحظى  التي  االستراتيجية  األولوية 
بها تعزيز أمن الغذاء على المستويين 
في  خ��ص��وًص��ا  وال��ع��ال��م��ي،  المحلي 
من  الدولي  المجتمع  يشهده  ما  ظل 
ال��غ��ذاء  على  ت��ؤث��ر  كبيرة  ت��ح��دي��ات 

وسالسل التوريد. 
وأض���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا: »اس��ت��ط��اع 
التعامل  المؤسسون  وأباؤنا  أسالفنا 
الصعبة  الصحراوية  البيئة  هذه  مع 
االس��ت��دام��ة  م��م��ارس��ات  تبني  ع��ب��ر 

الطبيعة،  م��وارد  من  االستفادة  في 
ومستقبل  لهم  جيدة  حياة  ليضمنوا 
الرؤية  وبفضل  وبدورنا  لنا،  أفضل 
االستشرافية لقيادتنا الرشيدة نعمل 
لضمان  الغذائي  أمننا  تعزيز  على 
الحالية  ل��أج��ي��ال  أف��ض��ل  مستقبل 
متكاملة  منظومة  عبر  والمقبلة، 
جيداً  فيها  ن��راع��ي  اإلج����راءات  م��ن 
على  ون��رك��ز  ال��ج��غ��راف��ي��ة،  طبيعتنا 
تعزيز ممارسات االستدامة في إنتاج 
واستهالك الغذاء، وتعزيز االستثمار 
في نظم الزراعات الحديثة والتوسع 
في  الحديثة  التقنيات  توظيف  في 
القطاع الزراعي، وضمان استمرارية 

واستدامة سالسل اإلمداد«. 
من جانبه قال جمال جامع المشرخ 

سفير الدولة لدى المملكة الهولندية 
»إن  الدولة:  لجناح  العام  والمفوض 
قصة دولة اإلمارات هي قصة طموح 
المؤسسون  اآلب��اء  غرسها  وعزيمة 
النهج،  ذات  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ادة  وت��س��ي��ر 
األول  جناحنا  استضافة  ويشرفنا 
فجهود   ،2022 فلورياد  إكسبو  في 
جوهر  هي  المستقبلية  االستدامة 
تطلعاتنا المستقبلية على الصعيدين 
»يقدم  وأضاف:  والعالمي.«  المحلي 
ضمن  المالحة«  المياه  معرض»مدن 
عن  حقيقياً  ت��ص��وراً  ال��دول��ة  ج��ن��اح 
خالل  من  بيئتنا  مع  تعايشنا  كيفية 
الملحية  ال���زراع���ة  أن��ظ��م��ة  إن��ش��اء 
االبتكارات  لتشجيع  وذلك  الدائرية، 
األمن  قضايا  تعالج  التي  الجديدة 

أكثر  مدننا  وجعل  والمائي  الغذائي 
استدامة ومرونة.

ويستعرض جناح الدولة في »إكسبو 
فلورياد 2022« في هولندا الذي يقام 
المالحة:  المياه  »م��دن  عنوان  تحت 
جهود  بالبحر«  األرض  تلتقي  حيث 
التحديات  على  التغلب  ف��ي  ال��دول��ة 
الطبيعية، وكيف تغلب شعب اإلمارات 
ع��ل��ى ت��ح��دي��ات ال��ع��ي��ش ب��ي��ن بيئة 
صحراوية وبحرية حتى أصبحت مدن 

اإلمارات مدًنا مزدهرة ومستدامة.
وك���ان ج��م��ال ال��م��ش��رخ ق��د افتتح 
الزوار  يستقبل  الذي  الجناح  رسمياً 

حتى 9 أكتوبر 2022 . 
 وق��ال��ت مايا ج���ارو، م��دي��رة قسم 
تيالرت:  شركة  ف��ي  اإلستراتيجية 
في  واألك��ادي��م��ي��ي��ن  المبتكرين  »إن 
في  يبحثون  ال��ذي��ن  اإلم����ارات  دول��ة 
للتحديات  إج���اب���ات  ع��ن  الطبيعة 
لنا،  ل��إل��ه��ام  م��ص��در  ه��م  العالمية 
سعيدون  ت��ي��الرت  شركة  ف��ي  ونحن 
دولة  من  أصدقائنا  مع  بمساهمتنا 
اإلمارات في تصميم الجناح. ونأمل 
أن يشعر الزوار أنهم انتقلوا إلى بيئة 
إلكسبو  زيارتهم  أثناء  اإلمارات  دولة 
فلورياد، حيث يعيشون فعاًل في بيئة 
الصحراء  فيها  تلتقي  فريدة ساحرة 

بالبحر«.

قالت مايا جارو، مديرة قسم اإلستراتيجية يف شركة تيالرت: »إن املبتكرين 
واألكادمييني يف دولة اإلمارات الذين يبحثون يف الطبيعة عن إجابات 

للتحديات العاملية هم مصدر لإللهام لنا، ونحن يف شركة تيالرت سعيدون 
مبساهمتنا مع أصدقائنا من دولة اإلمارات يف تصميم اجلناح. ونأمل أن يشعر 

الزوار أنهم انتقلوا إلى بيئة دولة اإلمارات أثناء زيارتهم إلكسبو فلورياد، 
حيث يعيشون فعاًل يف بيئة فريدة ساحرة تلتقي فيها الصحراء بالبحر«.

مصدر إلهام

افتتاح تجريبي
لـ »ساحة خليفة« في أبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

ينفذ مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة افتتاحاً تجريبياً ل� )ساحة 
)ساحة  مبادرة  إط��الق  الجاري.ويأتي  مايو   15 وحتى  اليوم  خليفة(، 
خليفة(، والتي تقدر مساحتها ب� 55 ألف متر مربع تقريباً من المساحات 
على  البلدي  التواجد  مركز  حرص  إطار  ضمن  والمماشي،  الخضراء 
تنويع مصادر الترفيه الهادفة إلى إسعاد المجتمع في المدينة، وتوفير 
بيئة حيوية تفاعلية تستهدف تعزيز قيم التواصل المجتمعي، واحتضان 
الفعاليات والبرامج المجتمعية والرياضية والترفيهية المختلفة، وذلك 
بما يجسد رسالة المركز في استحداث كل ما من شأنه االرتقاء بجودة 
الحياة في مدينة خليفة على كافة الصعد.وتمثل )ساحة خليفة( صيغة 
والمتطلبات  اإلمكانات  يوفر  متكامل  مرفق  إيجاد  في  تساهم  فعالة 
المناسبة إلقامة الفعاليات والمبادرات واألنشطة، حيت ستكون الساحة 
وجهة مفضلة لسكان مدينة خليفة، ومحيطاً حيوياً يجمع سكان المدينة 
في المناسبات والفعاليات والبرامج. ويشمل االفتتاح الجريبي منطقة 
فيها  بما  الكرنفالية  األلعاب  اليدوية،  والحرف  األطفال  فنون  قرية 
أكشاك الكرنفال، فقرات المهرج، وشخصيات ديزني، ونشاطات أخرى.
واألشجار،  الليزر،  وإض��اءة  والشعاع،  باألضواء،  الساحة  تزيين  وتم 

وأضواء الكرنفال، وعناصر الديكور وغيرها.
وإبداء  بمكوناتها،  والتمتع  الساحة  زيارة  إلى  السكان  المركز  ودعا   
اآلراء والمقترحات التي من شأنها تطوير المبادرة بما يتناسب مع رؤية 

مجتمع المدينة وتطلعات سكانها.

أوضح مركز التواجد البلدي - مدينة خليفة أن الساحة تضم العديد 
من التجهيزات مثل ساحة مجهزة للفعاليات، و12 لعبة لألطفال، 

من ضمنها ألعاب مخصصة ألصحاب الهمم، وضمن هذا اإلطار قام 
مركز التواجد البلدي بالتنسيق مع الفرق املختصة من مؤسسة زايد 
العليا ألصحاب الهمم للتحديث على تصميم الساحة مبا يتناسب مع 

املعايير املعتمدة لتكون منطقة صديقة ألصحاب الهمم وحتقق لهم 
السعادة. وتضم الساحة كذلك 8 أجهزة لياقة بدنية عالية اجلودة 

يف منطقة املعدات الرياضية، وملعبني بدل وتنس، ومناطق للجلوس 
ومناطق مخصصة لعربات الطعام، ومواقف للسيارات وللدراجات 

الهوائية، ومنطقة إقامة الفعاليات، واملسرح.

تجهيزات

عنوان  تحت  األول���ى  النقاشية  الجلسة  خ��الل  وأض��اف��ت 
»التكيف مع تداعيات تغير المناخ« ضمن فعاليات اليوم األول: 
»وانطالقاً من نموذجها في تحويل كافة التحديات إلى فرص 
تنموية يمكن االستفادة منها واستغاللها، ركزت دولة اإلمارات 
في توجهها االستراتيجي للعمل المناخي وفي مبادرة الحياد 
واجتماعية مستدامة  اقتصادية  تنمية  تحقيق  المناخي على 
تضمن استمرارية النمو عبر آليات تضمن حماية البيئة وتعزز 
العمل المناخي، ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في هذه 
التوجهات كافة«. وأشارت معاليها إلى أن التقديرات العالمية 
تؤكد أن االستثمار حالياً في تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات 
التغير المناخي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من دوره 
كلفة  إلغاء  وربما  وخفض  جيدة  اقتصادية  عوائد  تحقيق 
معالجة الخسائر التي يمكن أن تسببها تداعياته على مدار 
السنوات المقبلة، األمر الذي عملت دولة اإلمارات على تعزيزه 
الرؤية  النوع من االستثمار ذي  بتحفيز هذا  واالستفادة منه 
االستشرافية وأطلقت عدداً من السياسات الوطنية الداعمة 
له ومنها إطار التمويل المستدام، وإعالن دبي، وإعالن أبوظبي 

بشأن التمويل المستدام.
وتقليلها  واألض���رار  الخسائر  »تجنب  بعنوان  جلسة  وف��ي 
الخسائر  وتقليل  تجنب  »إن  معاليها:  قالت  ومعالجتها«، 
المناخي  التغير  تداعيات  تسببها  أن  يمكن  التي  واألض��رار 
وطنية  ون��م��اذج  موسعة  وتقييمات  دراس���ات  ب��إج��راء  يرتبط 
دولة  كل  طبيعة  مع  يتناسب  بما  المناخي  للعمل  وإقليمية 
ومنطقة«، مشيرة إلى دولة اإلمارات أجرت ضمن برنامجها 
الوطني للتكيف مع تغير المناخ تقييماً شاماًل لمخاطر التغير 
على القطاعات الحيوية ومنها البنية التحتية والطاقة والبيئة 

هذه  ق��درات  لتعزيز  القرار  عمليات صناعة  لدعم  والصحة 
القطاعات على التكيف.

وأضافت: »وعلى المستوى اإلقليمي تعمل اإلمارات حالياً 
بشكل حثيث مع جمهورية مصر العربية استعداد لدورة مؤتمر 
دول األطراف COP27، لضمان إيجاد قاعدة إقليمية لتبادل 
الخبرات والمعارف وتعزيز التعاون في الشرق األوسط إليجاد 

نموذج إقليمي للعمل المناخي«.
واستعرضت معاليها عدداً من المبادرات االستراتيجية التي 
أطلقتها دولة اإلمارات بهدف تخفيف آثار التغير المناخي على 
رفع طموح  ومنها  التكيف،  وتعزيز قدرات  المحلي  المستوى 
مليون شجرة   100 إلى  مليوناً   30 من  القرم،  غايات  زراع��ة 
وتدعم  للكربون  فعالة  كمصارف  تعمل  َالتي   ،2030 بحلول 
البيئة البحرية عبر توفير موائل طبيعية لتنوعها البيولوجي، 
والمساهمات والمشاريع االستراتيجية في تعزيز تحول الطاقة، 
وعالمياً  محلياً  المتجددة  الطاقة  حلول  واستخدام  ونشر 
وضمن فعاليات اليوم األول شاركت معاليها في جلسة بعنوان 
والتي  منوية«،  درج��ة   1.5 على  والحفاظ  االنبعاثات  »تقليل 
تناولت نقاشات حول تنفيذ متطلبات ميثاق غالسكو، ورفع 
طموح المساهمات المحددة وطنياً لمزيد لكبح جماح ارتفاع 
درجات حرارة األرض عند حد 1.5 درجة مئوية، ومن جهتها 
استعرضت معاليها للوزراء المشاركين في الجلسة تجربة دولة 
اإلم��ارات في رفع سقف طموحها في المساهمات المحددة 
لالحتباس  المسببة  االنبعاثات  خفض  يخص  فيما  وطنياً 
الحراري ضمن تقريرها الثاني الذي للمساهمات الذي قدمته 
االستراتيجية  اإلم��ارات  مبادرة  وإطالق   ،2020 ديسمبر  في 

للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

قالت معالي مرمي املهيري: »إن التمويل 
وتسريع تبني التكنولوجيا وتعزيز االبتكار 

ميثلون أهم ممكنات التي تسهم يف حتقيق 
نقله نوعية لتعزيز جهود العمل املناخي 

وتقليل االنبعاثات خلفض معدل ارتفاع 
درجة حرارة كوكب األرض ليبقى ضمن 

حد 1.5 درجة مئوية«. ويعد »اجتماع مايو 
الوزاري للمناخ« املقام يف العاصمة الدمناركية 

كوبنهاجن على مدار يومي 12 و13 مايو 
اجلاري، منصة مفتوحة للنقاشات الوزارية 

حول املناخ كتمهيد لدورة مؤمتر دول األطراف 
يف االتفاقية اإلطارية للمناخ COP27، والتي 
ستقام يف جمهورية مصر العربية يف نوفمبر 

املقبل، ويعقد االجتماع حتت رئاسة كل من 
اململكة املتحدة بضفتها رئيس ومستضيف 

لدورة COP26، ومصر كرئيس 
.COP27 ومستضيف لدورة

تعزيز االبتكار

خالل »اجتماع مايو الوزاري للمناخ« في كوبنهاجن

تــــؤكــد أهـمـيـــــة مشــــــــاركــــة كـــافــة 
القطـــاعـــــات في العمــــل المنـــاخي

اإلمارات 
دبي )االتحاد(

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزير 

التغير المناخي والبيئة، على ضرورة شمول كافة 

القطاعات ومكونات المجتمع في رسم وتنفيذ 

جهود العمل المناخي والتحول نحو تنمية 

اقتصادية مستدامة سواء على المستوى الوطني 

للدول أو العالمي، لضمان تحقيق التزامات اتفاق 

باريس للمناخ وأهداف االتفاقية اإلطارية لألمم 

المتحدة، وحماية مستقبل البشرية وكوكب األرض 

من التحديات التي يفرضها التغير المناخي.

وقالت معاليها خالل مشاركتها في فعاليات اليوم 

األول من »اجتماع مايو الوزاري للمناخ« المنعقد 

في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن: »إن دولة 

اإلمارات حرصت في جهود للعمل المناخي على 

مشاركة كافة المعنيين وأصحاب المصلحة في 

القطاعين الحكومي والخاص، في رسم توجهات 

واستراتيجيات خفض مسببات التغير المناخي 

وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، وفي مبادرتها 

االستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي 

بحلول 2050 وضعت المشاركة القطاعية في تحديد 

احتياجات ومتطلبات الوصول لهذا الحياد وتنفيذها 

أولوية رئيسة«.
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مرافئ

المستقبل أبيض

وهذا  دبي،  إليه  تسعى  ما  هذا  غّناء.  واحة  الوطن  يكون  متى 
الصعيد  على  إنجازه  اآلن  يتم  ما  وهذا  حكومتها،  بال  يشغل  ما 
نحو  لالنطالق  أولى  وركيزة  أولوية،  المواطن  حيث  االجتماعي، 
أجنحتها  تنشر  دائمة  وابتسامة  وم��زده��ر،  زاٍه  أبيض  مستقبل 
ناجحاً  يكون  كي  الفرح  إلى  اإلنسان  حاجة  وتلبي  الوجنات،  على 
ومشاركاً في التنمية، وبطاقة إيجابية ال تخمد أوارها، وال تطفئ 

أنوارها.
دب��ي، وقاموس  ن��ام��وس  البلد، وه��ذا ه��و  دي��دن ه��ذا  ه��ذا ه��و 
عقيدتها التنموية، ونبراس تحد يها المعضالت، وأساس مواجهتها 
ويتطلع  األم��ام،  إلى  يرنو  بلد  أي  طريق  تعترض  قد  التي  الحفر 
وسعادة  واالزده���ار،  والتقدم،  التطور،  ب��أن��وار  زاهية  حياة  إل��ى 
الصعاب،  وتذليل  الحياة،  متطلبات  ج��ّل  توفير  بعد  اإلن��س��ان، 
وترسيخ روح التضحية، وفتح جداول النمو، وتخصيب ترب العمل، 
روح  وترطيب  األم��ل،  مشاعر  وتهذيب  التفوق،  أشجار  وتشذيب 
وهو  العطاء،  محور  هو  الوطن  هذا  في  اإلنسان  وجعل  التفاؤل، 
بالنشاط،  الوطن  طرقات  ينير  الذي  الشعاع  وهو  البذل،  جوهر 
واإليجابية، وعدم التواكل، والكسل، ألنه ما من وطن أبناؤه روافد 
لنهر واحد، وتكون أرضه جدباء خاوية، فاألوطان مكان للتعاضد، 
ضد  والفداء  والتضحية،  ال��دؤوب،  والعمل  واالنسجام  والتعاون 

والنوائب. والنواكب،  العواقب، 
مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يضع  لهذا 
الوزراء حاكم دبي، نصب عينيه  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
شجرة المواطن التي ال بد وأن تروى بأصفى الجداول حتى تصفو 
ولذلك  وأثمنها،  الثمار  أجمل  وتثمر  أغصانها،  وتنمو  جذورها، 
شغاف  وامتلك  نفسه،  حدود  تجاوز  قد  اإلمارات  ابن  اليوم  نجد 
الفضاء، بعد أن أمسك بتالبيب األرض وعانق وجدانها بكل صدق 
ومحبة، ألنه وجد نفسه في هذا العالم سيد نفسه، مالك إرادته، 
وصاحب القرار في بناء شخصيته التي منحها الوطن حب الحياة، 
بال  يشغل  شيء  فال  وفرح،  بتفاؤل،  قدماً  والسير  لها،  واالبتهاج 
منازع، وعليه  إنه في جنة األرض يكسب حقه من دون  المواطن، 
أن يؤدي واجبه تجاه الوطن من دون دعوة، ألن األشياء هنا تسير 

بتلقائية، وبفطرة التناغم مع دورة األرض حول الشمس.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

دقة صوره ضعف األقمار االصطناعية المماثلة

نافـــذة إطـــــــالق قـــمــــــر

»محمــد بــن زايــــد ســـات« 

تبدأ مطلع أكتوبر 2023

آمنة الكتبي )دبي( 

محمد  قمر  إط��الق  ن��اف��ذة  ت��ب��دأ 
في   »MBZ-SAT« س��ات  زاي���د  ب��ن 
أن  إال   ،2023 أك��ت��وب��ر  م��ن  األول 
لإلطالق  الدقيق  الموعد  تحديد 
إكس«  »سبيس  مع  التنسيق  يتطلب 
واختيار  القمر  جاهزية  لمناقشة 
أن���س���ب األوق������ات إلط���الق���ه، وت��م 
اخ��ت��ي��ار ه���ذه ال��ش��رك��ة األم��ي��رك��ي��ة 
إطالق  عملية  في  الشريك  لتكون 
حيث  للفضاء،  االصطناعي  القمر 
ت��م��ت��ل��ك م��ح��ط��ت��ي��ن ف���ي ف��ل��وري��دا 

وكاليفورنيا.
MBZ-« االصطناعي  القمر  ويعد 

ت��ط��وي��ره  ي��ت��م  ال����ذي  ال��ث��ان��ي   »SAT
من  فريق  أيدي  على  بالكامل  وبناؤه 
المهندسين اإلماراتيين، بعد »خليفة 
س���ات«، وس��ي��وف��ر خ��دم��ات متطورة 
تقنياته  تطور  على  اع��ت��م��اداً  ج���داً، 
الكبيرة، خاصة أنه يعتبر أحد أفضل 
مستوى  على  االصطناعية  األق��م��ار 
القمر  م��ش��روع  يميز  وم���ا  ال��ع��ال��م، 
االصطناعي »MBZ-Sat« الذي يأتي 
كرابع قمر اصطناعي لرصد األرض 
بن  محمد  م��رك��ز  ويطلقه  وي��ط��وره 
البيانات  توفير  هو  للفضاء،  راش��د 
للمستفيدين،  عالية  وسرعة  بدقة 
األول��ى  وللمرة  بمقدورهم  وسيكون 
ت��ق��دي��م ط��ل��ب��ات م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ه��ات 
التي  الصور  على  للحصول  المعنية 
يريدونها بشكل آلي ومؤتمت. ومن ثم 
الحصول عليها بشكل مباشر وسريع، 

دون التواصل مع أشخاص على مدار 
الساعة.

الكبيرة  األه��م��ي��ة  ذل��ك  ويعكس   
بالصور  الخاصة  البيانات  لتأثير 
الجهات،  ه��ذه  عمل  على  المطلوبة 

خاصة أنها تكون معنية بالمشروعات 
البيئية واإلغاثية والتنموية، وستكون 
محمد  مركز  في  األرضية  المحطة 
بن راشد للفضاء على تواصل مستمر 
أخرى  أرضية  مراقبة  محطات  مع 

خدمة  لتوفير  العالم  ح��ول  منتشرة 
سريعة للقمر واستقبال البيانات منه 

بشكل عاجل.
وت�����ص�����ل دق�������ة ص�������ور ال���ق���م���ر 
لضعفين   »MBZ-Sat« االصطناعي 
المثيلة،  األق��م��ار  ص��ور  على  زي���ادة 
به،  الخاص  التلسكوب  لتطور  نظراً 
التي  البيانات  نقل  سرعة  وستزيد 
أض��ع��اف   4 األرض  إل���ى  ب��ث��ه��ا  ي��ت��م 
من  القمر سيتمكن  أن  كما  الحالية، 
الصور  أضعاف   10 من  أكثر  إنتاج 
ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال��م��رك��ز ف��ي ال��وق��ت 
الحالي، حيث إنه قادر على اكتشاف 
عدد أكبر من العناصر االصطناعية 
الدقة  من  أعلى  بمعدل  والطبيعية، 
بالنطاق  مقارنة  النقطية،  والكثافة 
األرض،  م��راق��ب��ة  ألق��م��ار  ال��ح��ال��ي 
البيانات األولية قادرة على  وستكون 
االصطناعي  الذكاء  وظائف  معالجة 
تحليل  في  للمساعدة  أفضل،  بشكل 

ومعالجة الصور.
المتقدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وس��ت��رس��ي 
الل��ت��ق��اط ال��ص��ور م��ع��اي��ي��ر ج��دي��دة 
االصطناعية  لألقمار  بالنسبة  كلياً 
ما  المدني،  لالستخدام  المخصصة 
راشد  بن  محمد  مركز  تفرد  سيعزز 
في  القليلة  المراكز  ضمن  للفضاء 
تقنيات  تطوير  على  القادرة  العالم، 
األقمار  باستخدام  للتصوير  متقدمة 
االصطناعية، كما أنه سيكون هناك 
فريق متخصص داخل المركز لتحليل 
لتوفير  القمر  يجمعها  التي  البيانات 

مصدر شامل للصور الفضائية.

خالل تجهيزات القمر »محمد بن زايد سات« )من المصدر(

تخدم استخدامات صور القمر االصطناعي الشركاء يف مجاالت التخطيط 
العمراني املستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر 
اجلوية الطبيعية ومراقبة جودة املياه، إضافة إلى دعم اجلهود املبذولة 

للتصدي لألزمات وإدارة الكوارث العاملية، والتي تشمل تقييم األضرار 
الناجمة عن الكوارث، باإلضافة ملساعدة املنظمات يف إيجاد احللول 

الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزالزل، وغيرها من الكوارث 
الطبيعية، وإعادة اإلعمار.

استخدامات

مدير معهد بحثي فرنسي
يزور »اإلمارات للدراسات«

أبوظبي)االتحاد(

البحوث  معهد  مدير  فيلمر،  جانجين  باتيست  ج��ان  الدكتور  زار 
المسلحة  القوات  ل��وزارة  التابعة  الحربية  بالمدرسة  االستراتيجية 
ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي ب���اري���س، م��رك��ز اإلم������ارات ل���ل���دراس���ات وال��ب��ح��وث 
االستراتيجية، حيث كان في استقباله الدكتور سلطان محمد النعيمي، 
بالمركز.   واإلدارات  القطاعات  مديري  من  وعدد  المركز،  عام  مدير 
وتطرق الجانبان للعالقات المتميزة التي تجمع البلدين في المجاالت 
كافة، والتي تتنامى بشكل مستمر، بالنظر إلى حرص كل من أبوظبي 
وباريس على المزيد من تطوير التعاون المشترك، في ظل ما يجمعهما 
من مصالح مشتركة، فضاًل عن التشابه القائم في أولويات السياسة 
قيم  لترسيخ  بسعيهما  يتعلق  فيما  وبخاصة  منهما،  لكل  الخارجية 

التعايش والتسامح ونبذ الصراعات.
لتعزيز  مهمة  فرصاً  توفر  القوية  العالقات  هذه  أن  النعيمي  وأكد 
في  االستراتيجية  والدراسات  البحوث  مراكز  بين  المشترك  التعاون 
كلتا الدولتين، مضيفاً أن هذه المراكز تقوم بدور مؤثر في مجال دعم 

عملية صنع القرار وخدمة المجتمع وإعداد البحوث االستراتيجية.
كلية  في  مساعداً  أستاذاً  كذلك  يعمل  الذي  فيلمر،  الدكتور  وأشاد 
أحد  يعدُّ  إن��ه  وق��ال  اإلم���ارات  مركز  ب��دور  الدولية،  للشؤون  باريس 
بتدشين  باً  مرحِّ األوسط،  الشرق  منطقة  في  الرائدة  التفكير  مراكز 
تعاون مشترك بينه وبين معهد البحوث االستراتيجية في العديد من 

المجاالت.

سلطان النعيمي وفيلمر خالل اللقاء)من المصدر(

وفد »ناسا« و»جامعة اإلمارات« يبحثان التعاون 

العين )وام(

ال��وط��ن��ي��ة  اإلدارة  م���ن  وف���د  زار 
»ناسا«  والفضاء  الجوية  للمالحة 
وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  المركز 
العربية  اإلم���ارات  بجامعة  الفضاء 
ال��ت��ع��اون  ُس��ب��ل  لمناقشة  ال��م��ت��ح��دة 
ال��ب��ح��ث��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ف��ي م��ج��االت 
واستقبل  ال��ط��رف��ي��ن.  بين  ال��ف��ض��اء 
النائب  م��راد  أحمد  الدكتور  الوفد 
العلمي،  البحث  ل��ش��ؤون  المشارك 
والمهندسين  اإلداري��ي��ن  م��ن  وع��دد 
خالل  الوفد  حيث  تعّرف  بالمركز، 
اإلم��ارات  جامعة  على  تاريخ  جولته 
التعليمية  التحتية  وبنيتها   ورسالتها، 
البحثية،  وم��ع��اه��ده��ا   والبحثية، 
والتطوير  البحث  ومجموعة  أنشطة 
المشاريع  أهم  إلى  إضافة  الحالية، 
التي يعمل على تطويرها المركز في 

مجاالت اكتشاف الفضاء. 
وأك����د ال��دك��ت��ور أح��م��د م����راد أن 
من خالل  توصلت  اإلم��ارات  جامعة 
وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  المركز 

إلى مركز متقدم في مجال  الفضاء 
تحقيق  إل��ى  وتطمح  الفضاء،  علوم 
المزيد واالرتقاء إلى األفضل، وذلك 
بين  المشترك  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن 
في  ال��رائ��دة  العالمية  المؤسسات 
هذا المجال لتبادل الخبرات العلمية 

في  التطورات  أحدث  حول  والتقنية 
مجال بحوث علوم الفضاء. 

في  يساهم  المركز  أن  إلى  وأشار 
جهة  بصفتها  الجامعة  دور  تعزيز 
الخطط  ت��دع��م  بحثية  أك��ادي��م��ي��ة 
االستراتيجية للدولة في مجال علوم 

وتكنولوجيا الفضاء ليصبح أحد أهم 
مراكز الفضاء في المنطقة. وأوضح 
أن المركز يختص بمجاالت األبحاث 
والتطوير في المجاالت ذات األولوية 
التميز في مجال  الوطنية من خالل 
مجال  في  وال��ري��ادة  الفضاء،  علوم 
هندسة وتكنولوجيا الفضاء، وتقديم 
حلول مبتكرة للتحديات ذات الصلة، 
إضافة إلى المساهمة في االقتصاد 
الوطني والتنمية المستدامة، وإعداد 
المؤهلة  ال��ك��وادر  م��ن  متميز  جيل 
وبناء  الفضائية  ال��ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر 
مجال  في  االستراتيجية  الشراكات 

الفضاء.

 تبادل الخبرات العلمية 
والتقنية حول أحدث 
تطورات علوم الفضاء 

 أحمد مراد

»الوقاية والسالمة« بالشارقة:

انخفاض ملحوظ يف حرائق »القطاع السكني«

الشارقة )االتحاد( 

أك����د ال��ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن ص��ق��ر 
ال��ق��اس��م��ي، رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ال��وق��اي��ة 
ما  أن  ال��ش��ارق��ة،  ف��ي  وال��س��الم��ة 
والسالمة  األم��ن  مجال  في  تحقق 
لمسيرة  نتاجاً  ك��ان  اإلم���ارات  ف��ي 
السنوات  عبر  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ه��ود 
المسؤولية  أن  م��ؤك��داً  ال��م��اض��ي��ة، 
ت��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق ال��ج��م��ي��ع ت��ج��اه 
بيئة  ل��ت��أس��ي��س  ال��ق��ادم��ة  األج��ي��ال 
التطور  ف��ي ظ��ل  وم��س��ت��دام��ة  آم��ن��ة 

المتسارع. واإللكتروني  الصناعي 
الوقاية  هيئة  في  »نعمل  وق��ال: 
وال��س��الم��ة ع��ل��ى ت��أس��ي��س ق��اع��دة 
ص��ل��ب��ة م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات وق��واع��د 
ال��ب��ي��ان��ات وال��م��م��ارس��ات ال��ج��ي��دة 
العاملين  جميع  س��الم��ة  ل��ض��م��ان 
وال��ق��اط��ن��ي��ن ف��ي إم���ارة ال��ش��ارق��ة، 
والتي يسكن فيها 19% من السكان 
إلى  دفعنا  الذي  األمر  الدولة،  في 
وسالمتهم  أمنهم  إج��راءات  تعزيز 
المبكر  اإلن���ذار  لنظام  بتطويرنا 
المنشآت  ل��م��راق��ب��ة  أم���ان   7/24
عن  للتبليغ  ال��س��اع��ة  م���دار  ع��ل��ى 

إلى  الحاجة  دون  الحريق  ح��وادث 
»نظام  وبفضل  البشري،  التدخل 
تبذلها اإلدارة  التي  أمان« والجهود 
بالشارقة  المدني  للدفاع  العامة 

عدد  في  ملحوظ  انخفاض  ح��دث 
السكني،  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ال��ح��رائ��ق 
الوقاية  ونعمل على تطوير خدمات 
��ن أص��ح��اب  م���ن ال���ح���ري���ق ل��تُ��م��كِّ

ال��م��ن��ش��آت وال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة 
وش���رك���ات ال��ص��ي��ان��ة م��ن م��راق��ب��ة 
اإللكتروني  التطبيق  عبر  منشآتهم 

أمان««.  ل�»نظام 

هدفنا ضمان سالمة 
جميع العاملين 

والقاطنين باإلمارة
 

خالد القاسمي

نافذة رقمية
 أضاف الشيخ خالد بن صقر القاسمي: »أوجدنا نافذة رقمية لكل 

ذوي الشأن ملراقبة أنظمة اإلنذار واحلريق وإزالة األعطال فورًا 
يف حال حدوثها، وأيضًا عززنا إجراءات نظام أمان بدليل إرشادي 

إلدارة السالمة يف املنشآت السكنية، وذلك للتحكم يف املخاطر التي 
تؤدي إلى احلريق، ولذلك كانت دعوتنا ألصحاب املنشآت السكنية 

بتدريب حراس املباني يف معهد سالمة حتى يتمكنوا من التعامل 
مع اإلجراءات الطارئة يف حال حدوث احلريق وذلك للسيطرة عليه 

وتخفيف األضرار، وتعيني حراس املنشآت السكنية دون تلقيهم 
التدريب الالزم يف معهد سالمة يقلل من اإلجراءات الوقائية 

خلطر احلريق ويعرض حياة السكان للخطر، ونعمل مع شركائنا 
يف القطاعات األخرى لتعزيز دور التوعية يف الوقاية من حوادث 

احلريق وقمنا بتحديد املجموعات ذات التأثر األكبر ونظمنا 
احلمالت التوعوية التي استهدفت ربات املنازل، املدارس، رياض 

األطفال، وكبار السن، وتطوف حافلة سالمة كل مدن اإلمارة لتقدمي 
التوعية من املخاطر، وشاركنا مع الدوائر األخرى يف حملة شارقتي 

آمنة لسالمة املنازل السكنية.

ضبط 169 متسواًل في الشارقة 
خالل رمضان

الشارقة )االتحاد(

خالل  الشارقة  شرطة  ضبطت   
شهر رمضان الماضي 169 متسوالً، 
شعار  تحت  أطلقتها  حملة  ضمن 
»التسول جريمة والعطاء مسؤولية«، 
ف����ي إط������ار ج���ه���وده���ا ل��م��ك��اف��ح��ة 
السلوكيات والظواهر السلبية، التي 
تنشط خالل هذه الفترة من السنة.

محمد  ج���اس���م  ال���م���ق���دم  وق�����ال 
ب���ن ط��ل��ي��ع��ة، رئ��ي��س ف��ري��ق ضبط 
إن  الشارقة:  في شرطة  المتسولين 
مسؤولية،  والعطاء  جريمة  التسول 

الفتاً إلى أن الحملة ساهمت بشكل كبير في خفض أعداد المتسولين 
المتخذة  والحازمة  الصارمة  لإلجراءات  نظراً  المبارك،  الشهر  خالل 

حيال المتسولين المضبوطين.
ام��رأة من  و53  116 رج��ال  تمكن من ضبط  الفريق  أن  إل��ى  وأش��ار 
المتسولين، ممن تم اإلبالغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي 
وفرتها القيادة العامة بشرطة الشارقة، وكذلك عبر الحمالت الميدانية 

لفرق الضبط التي تجوب كل طرق اإلمارة.
الداخلية،  وزارة  لتوجهات  تنفيذاً  مستمرة،  الحملة  أن  وأض���اف 
السلبية،  الممارسات  من  الحد  في  الشارقة  شرطة  لجهود  ومواصلة 
التي تنشط في مواسم مختلفة، وذلك من خالل خطط أمنية متكاملة 
لمكافحة التسول، مؤكداً أن التسول جريمة ويهدد أمن المجتمع، ويشوه 

المظهر الحضاري. 

جاسم بن طليعة

وفد ناسا خالل الزيارة )وام(



إنجاز 18 مشروعًا منذ بداية العام الجاري

مليون درهم من »الطاقة والبنية التحتيـة« 

ملشروعات صيانة يف املنطقة الشرقيـــة 67
معايير

 لفتت مديرة إدارة مشاريع 
املنطقة الشرقية، إلى 

أن عمليات الصيانة التي 
تقوم بها وزارة الطاقة 

والبنية التحتية، ُتراعى 
فيها املعايير التطويرية 

التي تتماشى مع خطة 
واستراتيجية اجلهات 

احلكومية املستفيدة من 
املبنى.

وكانت وزارة الطارقة 
والبنية التحتية أعلنت 

عن انتهائها من أعمال 
الصيانة الوقائية لطبقات 

األسفلت على طريق 
)دبا-مسايف( املمتد من 

دوار الشاحنات إلى منطقة 
الغونة E89، وذلك بطول 

8 كيلو مترات، فيما تشرف 
حاليًا على أعمال الصيانة 

لطريق املنامة – شعم 
E18 بطول إجمالي 41 
كيلو مترًا، حيث تعمل 

الوزارة على تنفيذ أعمال 
الصيانة وفق عقد الصيانة 

القائم على األداء، حيث 
تضمن مؤشرات األداء 

الرئيسة، جودة العمل من 
خالل زيادة مستوى العمل 

واالستجابة الزمنية لكل 
طوارئ الطرق واألضرار 

الناجمة عن األنشطة 
البشرية، أو التقلبات 

اجلوية والبيئية. 

رفع كفاءة األصول 
وتقليل تكاليف 

الصيانة والتشغيل 

حليمة الشحي 

فهد بوهندي )الفجيرة(

إدارة  مديرة  الشحي  حليمة  المهندسة  أكدت 
الطاقة  وزارة  في  الشرقية  المنطقة  مشاريع 
الصيانة  مشاريع  إجمالي  أن  التحتية،  والبنية 
واإلضافات التي تم إنجازها بالمنطقة الشرقية 
ب��ل��غ��ت 18  ال���ج���اري 2022  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
مشروعاً، وتتضمن منشآت تعليمية ودينية وبيئية 

جاٍر  وأن��ه  دره��م،  مليون   18 بكلفة  وتخصصية 
بين  ما  تتنوع  مشروعاً   25 صيانة  على  العمل 
منشأة تعليمية ودينية وصحية ومحاكم ونيابات 

بقيمة إجمالية تقّدر ب� 49 مليون درهم. 
وق�����ال�����ت ال���م���ه���ن���دس���ة ح���ل���ي���م���ة ال��ش��ح��ي 
وزارة  بها  تقوم  التي  الصيانة  ل�»االتحاد«:»تتنوع 
الشاملة  الصيانة  بين  التحتية  والبنية  الطاقة 
والصيانة  واإللكتروميكانيكية،  المدنية  لألعمال 

ال��ط��ارئ��ة وال��ص��ي��ان��ة ال��وق��ائ��ي��ة، وإع����ادة تأهيل 
التالفة  األص��ول  واستبدال  الحكومية  المباني 
والصيانة التشغيلية، وذلك بهدف الحفاظ على 
استدامتها  يحقق  ما  االتحادية،  المباني  أصول 
المباني  وحماية  سالمة  وتحسين  وديمومتها، 

والمنشآت الحكومية بشكل كامل«.
بالتعاون مع  تعمل  ال��وزارة  أن  الشحي  وأكدت 
على  المختصة  والمحلية  االت��ح��ادي��ة  الهيئات 

وضمان  المستدامة،  التنمية  أه���داف  تحقيق 
التحتية من خالل رفع  والبنية  الطاقة  استدامة 
كفاءة األصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل 
استهالك  وكفاءة  عالية  طاقة  لكفاءة  والوصول 
م��ي��اه ع���ال، إل���ى ج��ان��ب اس��ت��خ��دام م���واد بناء 
مستدامة، والتحول إلى األبنية الذكية من خالل 
واالبتكارية  الحديثة  والوسائل  البرامج  إدخ��ال 

على أصول المباني االتحادية.

أحد مشاريع الصيانة )من المصدر(

شهدت مشاركة 144.680 طالبًا وطالبة من 480 مدرسة

»عمـل اإلمـــارات« تحتفي بالفائزين يف مسابقة الرسم البيئي 

ورئيسة  مؤسس  عضو  المرعشي،  حبيبة  ورحبت 
والمعلمين  بالطلبة  للبيئة  اإلم��ارات  عمل  مجموعة 
الرسم  مسابقة  »إن  وقالت:  والضيوف  والصحفيين 
النشء  يمّكن جيل  تعليمي  برنامج  البيئي عبارة عن 
والحيوان  لإلنسان  أفضل  مكاناً  العالم  جعل  من 

والنبات وكافة الكائنات الحية األخرى.
وقد فاز عن موضوع »الحياة البحرية في الخليج 
العربي« الطالب خالد أحمد يوسف النقبي من مركز 
الطفل فرع خورفكان، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، 
فازت الطالبة أنجيال تيريزا بينو من مدرسة جيمس 
ليجاسي، فيما حل في المركز الثاني الطالبة إليانا 
السعدي من مدرسة االتحاد الخاصة - الممزر، وعن 
فئة الطلبة أصحاب الهمم، فازت سريشتي ساركار 
ذوي  األش��خ��اص  وتأهيل  لتدريب  ال��ن��ور  مركز  م��ن 
اإلعاقة. وحل في المركز الثالث الطالب كيشافاردان 
بالشارقة، وعن  الخاصة  دلهي  بارثيبان من مدرسة 
فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالبة نيشا من مركز 

النور لتدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.

وفاز عن موضوع »الطبيعة - قبل 50 عاماً« الطالبة 
ميرة محمد مبارك من مؤسسة اإلمارات للتعليم - 
مدرسة األبرق ح1، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، 
الطالب عبد الرحمن محمد حنين من مركز اإلمارات 
الطالبة مالك  الثاني  المركز  للتوحد، فيما حل في 
أحمد خميس من مدرسة آسيا بنت مزاحم للتعليم 
األساسي ح 3/2، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، 
الطالبة ريم أيمن من مؤسسة زايد العليا ألصحاب 
الهمم - مركز السلع. وحل في المركز الثالث الطالبة 
هريديا دينيش من مدرسة برايموس الخاصة، وعن 
فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالب سيف علي حسن 
اإلم��ارات  مؤسسة   - زاي��د  بن  سلطان  مدرسة  من 

للتعليم المدرسي.
لتقليل  للمجموعة  المستمرة  الجهود  إط��ار  في 
التأثير البيئي ألنشطتها، تم تعويض 3.5 طن متري 
الناتجة عن  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  من 
هذه المنافسة، من خالل تقديم مساهمة مستدامة 

لحماية المناخ الطوعية، بالتعاون مع شركة فارنك.

فاز عن موضوع »مكافحة تغير املناخ – دورك ومساهماتك« الطالبة الهنوف محمد يوسف من 
مدرسة الهجرة للتعليم األساسي ح2، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالبة ظبية إبراهيم 

من مدرسة املواهب ح3، فيما حل يف املركز الثاني الطالب سواراج جوالي من مدرسة جيه 
اس اس اخلاصة دبي، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالب إبراهيم عبد اهلل من مؤسسة 

زايد العليا ألصحاب الهمم مركز السلع، وحل يف املركز الثالث الطالبة هدير وليد احلداد 
من املتحدة للتعليم األساسي والثانوي، وعن فئة الطلبة أصحاب الهمم، الطالبة شما خليفة 

محمد من مدرسة املواهب ح3.

دورك ومساهماتك

جانب من تكريم المشاركين )من المصدر(

دبي )االتحاد(

حققت الدورة الـ17 من مسابقة الرسم البيئي السنوية لمجموعة عمل اإلمارات للبيئة 

نجاحًا كبيرًا، حيث سجلت المجموعة أعلى مشاركة طالبية في المسابقة منذ بدايتها 

بواقع 144.680 طالبًا وطالبة من 480 مدرسة )حكومية وخاصة(، من بينهم طلبة 

أعضاء في المجموعة. وأقامت المجموعة أمس حفاًل حضوريًا لتكريم الفائزين، يعد 

األول منذ ظهور جائحة كوفيد-19، وذلك في المركز اإلسماعيلي بدبي.

اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة 
إبراهيم سليم )أبوظبي( 

الحرارة  بدرجات  انخفاضاً  لألرصاد  الوطني  المركز  توقع 
أحياناً  ومغبراً  عام  بوجه  صحواً  الطقس  يكون  بحيث  اليوم، 
نهاراً، ورطباً لياًل وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية.

نشطة  إلى  معتدلة  غربية  شمالية  ستكون  الرياح  إن  وق��ال 
السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة لألتربة ومحملة 
األفقية،  الرؤية  مدى  تدني  إلى  وت��ؤدي  غرباً،  خاصة  بالغبار، 
الموج  مضطرب  والبحر  ساعة،  كم/   50 إلى  تصل  وسرعتها 
إلى شديد االضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط إلى 

مضطرب الموج في بحر عمان.
وتوقع المركز أن يكون طقس السبت صحواً بوجه عام ومغبراً 
إلى  معتدلة  غربية  شمالية  الرياح  تكون  فيما  ن��ه��اراً،  أحياناً 
نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة لألتربة، 
معتدلة  غربية  شمالية  والرياح  غرباً،  خاصة  بالغبار  ومحّملة 
إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية 
50ك��م/س، والبحر  إلى  30 تصل  15إلى  األفقية، سرعتها من 
العربي،  الخليج  في  الموج  مضطرب  إلى  االضطراب،  شديد 

ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الشرق  من  سطحي  ج��وي  منخفض  امتداد  الدولة  وتشهد 
في  جوي  مرتفع  امتداد  يصاحبهما  الغرب  من  جوي  ومرتفع 

طبقات الجو العليا.

نظمتها »الفجيرة للموارد الطبيعية«

»التصميم التشاركي«.. يف ورشة عمل

وجمعت الورشة 11 ُممثاًل للشركات والمنشآت 
وركزت  المؤسسة،  مظلة  تحت  العاملة  التعدينية 
آرائهم  إلى  المتعاملين وأهمية االستماع  على دور 
تجاربهم  إل��ى  والتعرف  ال��خ��دم��ات،  تحسين  ف��ي 
الذكية،  المؤسسة  خ��دم��ات  على  الحصول  ف��ي 
وكيفية تطويرها بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتم 
تعريف المشاركين بخدمات المؤسسة بشكٍل عام 

استخدامها،  على  وتشجيعهم  الذكّية،  وتطبيقاتها 
للخدمات  نماذج  الورشة  مخرجات  تضمنت  كما 
الفترة  خ��الل  م��راح��ل  بعدة  تمر  س��وف  الجديدة 
ال��ق��ادم��ة، وف���ي ك��ل م��رح��ل��ة س���وف ي��ت��م إش���راك 
المقدمة  الخدمات  باقات  تطوير  في  المتعاملين 

وتزويدهم بتجربة استباقية، ذكية وُمرضية.
مؤسسة  م��دي��ر  ق��اس��م  علي  المهندس  وأوض���ح 

تهدف  ال��ورش��ة  أن  الطبيعية،  ل��ل��م��وارد  الفجيرة 
لتوفير تجربة إيجابية من خالل االستجابة لآلراء 
واالقتراحات واالستفادة منها والبناء عليها، ومشاركة 
رؤيتهم  وف��ق  ال��خ��دم��ات  تصميم  ف��ي  المتعاملين 
وتطلعاتهم، ما يعكس نهج حكومة دولة اإلمارات في 
ابتكار تجارب جديدة في الخدمات تُمّكن المتعامل 

من سهولة وسرعة الحصول عليها بكل يسر.  

الفجيرة )االتحاد( 

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 

مبادرة تتمثل في ورشة )التصميم التشاركي 

لتطوير الخدمات( في مختبر االبتكار التابع 

للمؤسسة، بهدف تعزيز التكامل والتعاون 

مع المعنّيين من خدمات المؤسسة، وفقًا 

الستراتيجيتها في تبادل األفكار الجديدة، 

وطرح الحلول التي من شأنها ترسيخ روح 

العمل والتفكير الجماعي وإشراك المتعاملين 

في تطوير الخدمات المقدمة لهم لتقديم 

خدمات استباقية، تماشيًا مع المسرعات 

الحكومية في الدولة ضمن بيئة تفاعلية 

تحقق لهم السعادة.

مشاركون في الورشة )من المصدر(
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أبوظبي )وام(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن شفاء 
المستجد  كورونا  بفيروس  لمصابين  جديدة  حالة   252
بعد  المرض،  أع��راض  من  التام  وتعافيها  »كوفيد-19«، 
تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها المستشفى، 

وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 885.287 حالة. 
نطاق  وزي����ادة  لتوسيع  ال����وزارة  خطة  م��ع  وت��م��اش��ي��اً 
وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف  الدولة  في  الفحوص 
الحاالت المصابة بفيروس كورونا المستجد »كوفيد-19« 
إج��راء  عن  ال���وزارة  أعلنت  وعزلهم،  لهم  والمخالطين 
268.888 فحصاً جديداً خالل الساعات ال� 24 الماضية 
على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث 

تقنيات الفحص الطبي.   وساهم تكثيف إجراءات التقصي 
والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى 
الدولة في الكشف عن 364 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت 
مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
حالة.   وأعلنت   901.440 المسجلة  ال��ح��االت  مجموع 
حالة  أي  تسجيل  عدم  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة 

وفاة خالل األربع والعشرين 
س���اع���ة ال���م���اض���ي���ة، 

عدد  يبلغ  وبذلك 
في  ال���وف���ي���ات 
الدولة 2.302 

حالة.   
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بحث خطط تطوير نتائج بحثية أقوى للفيروس

»أبوظبي للصحة العامة« يستضيف 

لجنة أبحاث »كوفيد - 19«

أبوظبي )االتحاد(

للصحة  أبوظبي  مركز  استضاف 
العامة، األول من نوعه في المنطقة، 
وال����ذي ي��ه��دف إل���ى ال��ح��ف��اظ على 
صحة سكان اإلمارة، وضمان سالمة 
العاملين فيها من خالل تعزيز مفاهيم 
الوقائية،  والصحة  العامة  الصحة 
للجنة  الرئيسة  االجتماعات  أول��ى 
لهذا  أبوظبي  في  كوفيد-19  أبحاث 
العام، والذي انعقد بمشاركة أعضاء 
من المؤسسات الصحية واألكاديمية 
نتائج  تطوير  خطط  وتناول  الرائدة، 
بحثية أقوى تتعلق بفيروس »سارس-

كوفيد-2«، خالل هذا العام.
وُعقد االجتماع الرئيس األول للجنة 
الدكتورة  برئاسة  كوفيد-19  أبحاث 
التنفيذي  المدير  الحوسني،  فريدة 
مركز  في  الُمعدية  األم��راض  لقطاع 
والمتحدث  العامة  للصحة  أبوظبي 
في  الصحي  القطاع  باسم  الرسمي 
الدولة، لالطالع على تقدم األبحاث 
في كّل لجنة فرعية، واإلشراف عليها، 
أول��وي��ات  ح��ول  القائمة  وال��ح��وارات 

األبحاث وفرص التعاون الدولي.
 وق����ال����ت ال����دك����ت����ورة ف���ري���دة 
اإلم��ارات  دول��ة  »حققت  الحوسني: 

العربية موقع الريادة في االستجابة 
مستوى  على  ك��وف��ي��د-19  لجائحة 
ال��ت��ع��اون  مفاهيم  وت��ب��ّن��ت  ال��ع��ال��م، 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الح���ت���واء آث���ار 
التأهب  المعدية، وضمان  األمراض 
ألي تحديات صحية عامة محتملة. 
لجنة  إل���ى  االن��ض��م��ام  وي��ش��رف��ن��ي 
أبوظبي،  إلم��ارة  كوفيد-19  أبحاث 

إل����ى ج���ان���ب زم�����الء اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ي��ن 
ي��س��ه��م��ون ج��م��ي��ع��اً ب���دور رائ���د في 
لدولة  البحثية  بالقدرات  االرت��ق��اء 
أمتنا  مستقبل  ودع���م  اإلم�����ارات، 

الصحي والمزدهر«.
كوفيد-19  أبحاث  لجنة  وتهدف 
في أبوظبي إلى تسهيل ودعم التعاون 
بين المتخصصين في مجال الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة واألوس������اط األك��ادي��م��ي��ة، 
بفيروس  المتعلقة  األبحاث  لتسريع 
ك���وف���ي���د-19، وت��ع��زي��ز ال��س��ي��اس��ات 
االستجابة  وقدرات  الفعالة  الصحية 
وتتألف  العامة.  الصحة  هيئات  لدى 
تركز  فرعية  لجان  أرب��ع  من  اللجنة 
على علم األوبئة والتجارب العالجية 
وال��ت��ش��خ��ي��ص وم��ج��ل��س ال��م��راج��ع��ة 

المؤسسية.
وتضم لجنة أبحاث كوفيد-19 في 
عضويتها خبراء من دائرة الصحة - 
للخدمات  أبوظبي  وشركة  أبوظبي، 
كلينك  وكليفالند  »صحة«،  الصحية 
وجامعة  خليفة،  وجامعة  أبوظبي، 
اإلمارات  وجامعة  أبوظبي،  نيويورك 
محمد  وجامعة  المتحدة،  العربية 
الصحية،  والعلوم  للطب  راش��د  ب��ن 
وهيئة  الوطني  المرجعي  والمختبر 

الصحة بدبي.

ريادة إماراتية عالمية 
في االستجابة للجائحة 

 
 فريدة الحوسني

»الصحة« تحتفي بالكوادر التمريضية

تسليط الضوء على تفانيهم ودورهم اإلنساني

دبي )االتحاد(

ووق��اي��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة  أط��ل��ق��ت 
عبر  رقمية  تفاعلية  حملة  المجتمع 
م��ن��ص��ات��ه��ا ع��ل��ى وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
التمريض  يوم  بمناسبة  االجتماعي، 
العالمي الذي يوافق 12 مايو، وذلك 
التمريض  كوادر  بإنجازات  لالحتفاء 
وال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن م��ش��اع��ر االع���ت���زاز 
على  ال��ض��وء  وتسليط  ب��ج��ه��وده��م، 
لرعاية  اإلنساني  ودوره���م  تفانيهم 
الوطن  وإبراز فخر  المجتمع،  صحة 
لفرق  الحكيمة  القيادة  ودع��م  بهم 
بشكل  الصحي  والقطاع  التمريض 

عام.
وت��ض��م��ن��ت ال��ح��م��ل��ة ن��ش��ر إن��ت��اج 
حية  يحوي شهادات  متميز  إعالمي 
ك���وادر  ال��م��ي��دان، ع��ّب��رت فيها  م��ن 
وسعادتهم  فخرهم  ع��ن  التمريض 
النبيلة،  اإلنسانية  لمهنتهم  باالنتماء 
وت��ش��ج��ي��ع أف�����راد ال��م��ج��ت��م��ع على 

التمريض، مؤكدين  بكليات  االلتحاق 
أن الكلمات الملهمة التي تلقوها من 
قوياً،  دافعاً  تشكل  الحكيمة  القيادة 
والتفاني  العطاء  لمواصلة  وحافزاً 
ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن وص����ون صحة 

أفراده.
وي��ح��م��ل ه���ذا اإلن��ت��اج اإلع��الم��ي 
التمريض  مهنة  عن  إيجابية  رسائل 

مع  م��ؤث��رة  ت��ج��ارب شخصية  ع��ب��ر 
التي  اإلنسانية  والقيم  ال��م��رض��ى، 
التمريضية  الممارسات  تجسدها 
تضمنت  كما  التحديات،  أوق��ات  في 
التأكيد  الرقمية  التفاعلية  الحملة 
العهد  وت��ج��دي��د  ال��ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى 
لتعزيز  ب��إخ��الص  العمل  لمواصلة 

جودة الحياة وصحة المجتمع.

مجموعة من الكوادر التمريضية )من المصدر(

اإلجمالي 24.786.745

جـــرعــــة لقـــــــــــاح 
خالل 24 ساعة 

3654
أبوظبي )وام(

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع أمس عن تقدمي 3.654 
جرعة من لقاح »كوفيد-19«، خالل الساعات الـ 24 املاضية، 

وبذلك يبلغ مجموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى يوم 
أمس 24.786.745 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 250.61 

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«.

268.888 فحصًا يكشف عن 364 إصابة

حالـــــة شفــــاء
252من »كورونا« 
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اتفاقية تعاون بين

وفي هذا الصدد قالت الشيخة اليازية بنت نهيان 
بن مبارك آل نهيان، »أتوجه بجزيل الشكر والعرفان 
لصحيفة »االتحاد« والقائمين عليها، وعلى رأسهم 
رئيس التحرير حمد الكعبي، حيث إننا نعتز بهذه 
في  والعالمي  الوطني  ودوره��ا  العريقة  المؤسسة 

مجال اإلعالم«.
مع  تفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  »نتشرف  وأض��اف��ت 
صحيفة »االتحاد«، ونتطلع بهذا التعاون إلى رفع 
الضوء  وتسليط  العربي،  الشباب  لدى  اإليجابية 
على العوامل المشتركة التي تجمعنا خالل قضايانا 
الثقافية، ونثّمن تعاونهم مع السفارة الثقافية لدولة 
التي  »األلكسو«  لدى  المتحدة  العربية  اإلم���ارات 
على  تحافظ  التي  البرامج  نجاح  تواصل  بدورها 

ثقافتنا وموروثنا«.
من جانبه، قال حمد الكعبي، إن توقيع االتفاقية 
»االت��ح��اد« على توطيد  يأتي من حرص صحيفة 
أواصر التعاون، والتركيز على االبتكار والتحديث 
المستمر في المحتوى اإلعالمي، وهي خطوة لتعزيز 
التعاون الثقافي من جانب المسؤولية المجتمعية 

للصحيفة تجاه مؤسسات المجتمع وأفراده.
وأضاف »تعتبر »أناسي« مؤسسة وطنية ثقافية 
والنتاجات  النشاطات  م��ن  العديد  لديها  رائ���دة 
الثقافية الكبيرة التي أدت إلى وجود أول سفيرة 

لمنظمة عالمية مهمة«.
من  باعتبارها  »االت���ح���اد«  صحيفة  أن  وأك���د 

الصحف المحلية الرائدة على مستوى المنطقة، 
»أن��اس��ي«  م��ع  التعاون  أب���واب  فتح  على  حرصت 
لنشر الثقافة اإلماراتية بصورة مشّرفة من خالل 
اإلمكانات الكبيرة التي تمتلكها، ويمكن من خالل 
التعاون صناعة محتوى منافس يصل إلى العالمية.

»االتحاد«  صحيفة  ستعمل  االتفاقية  وبموجب 
السفارة  مبادرات  تنفيذ  على  لإلعالم«  و»أناسي 
الثقافية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
العمل على تقديم  »األل��ك��س��و«، وذل��ك من خ��الل 
وترجمتها  وتنفيذها  لتفعيلها  الالزمة  المساندة 
على أرض الواقع. وسيعمل الطرفان في مجاالت 
»المرشد  م��ش��روع  لتنفيذ  بينهما  فيما  التعاون 
الثقافي«، وهو مبادرة من سفيرة الثقافة العربية 
لدى »األلكسو«، لرفع اإليجابية لدى الشباب العربي 
من خالل إعداد ورشة عمل تضم الشباب العربي 
المتخصص والهاوي لإلرشاد الثقافي. باعتبار أن 
الثقافية رافد مهم من رواف��د السياحة  السياحة 
واالقتصاد. باإلضافة لتنظيم مسابقة هي األولى 
من نوعها عربياً في أكثر المبادرات العربية تميزاً 
المتاحف.  الرتياد  والعائالت  الشباب  الستقطاب 
كما يتعاون الطرفان في حضور وتغطية التظاهرات 
والفعاليات الرئيسة التابعة للسفارة الثقافية، محلياً 
وعربياً ودولياً، والمساهمة في التعريف بالسفارة 
الثقافية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
»األلكسو«، وإجراء البحوث ذات االهتمام المشترك. 

منى الحمودي )أبوظبي( 

وقعت صحيفة »االتحاد« 

و»أناسي لإلعالم« اتفاقية 

تعاون  لتوطيد أطر التعاون 

والشراكة فيما بينهما وتعزيز 

الدور الريادي في النهوض 

بالثقافة العربية، والتعريف 

بها، إقليميًا وعالميًا. وقع 

االتفاقية، الشيخ محمد بن 

نهيان بن مبارك آل نهيان، 

ممثاًل لـ»أناسي لإلعالم«، وحمد 

الكعبي رئيس تحرير صحيفة 

»االتحاد«، بحضور مسؤولين 

من الجانبين. وتأتي  االتفاقية، 

التي تم توقيعها بمقر 

»صحيفة االتحاد«، انطالقًا من 

الدور الريادي الذي تتمتع به 

»أناسي لإلعالم« باعتبارها 

منصة للنهوض بالثقافة 

العربية، والتعريف عن طريق 

الفعاليات الثقافية الرائدة من 

خالل وسائل اإلعالم الجديدة 

بكل أشكالها عبر الشبكة 

الدولية لمعلومات اإلنترنت 

وشبكة االتصال الحديثة.

محمد بن نهيان بن مبارك وحمد الكعبي لدى توقيع االتفاقية بمقر صحيفة االتحاد أمس )تصوير: علي عبيدو(

نتطلع إلى رفع 
اإليجابية لدى الشباب 

العربي وتسليط 
الضوء على العوامل 

المشتركة
 

اليازية
بنت نهيان بن مبارك

توطيد أواصر التعاون 
والتركيز على االبتكار 
والتحديث المستمر 

في المحتوى 
اإلعالمي

 
حمد الكعبي

تعتبر »أناسي لإلعالم« مؤسسة 
وطنية تهدف إلى اإلسهام يف 

تطوير احلركة اإلبداعية الفنية 
والثقافية يف دولة اإلمارات، 

والتي ُأنشئت عام 2007. وتقوم 
الشركة اإلعالمية اإلماراتية 

»أناسي« بترجمة االستراتيجيات 
الثقافية لدولة اإلمارات، عربيًا 

وعامليًا، وهي ملتزمة بصنع 
احملتوى اإلبداعي، وبناء التعاون 

الثقايف لتعزيز العالقات على 
املستويني اإلقليمي والعاملي.

وتعد »أناسي« األولى من نوعها 
يف الدولة يف مجال األفالم 

الوثائقية، وتسعى إلى تشجيع 
الشباب على االنخراط يف هذا 

املجال اإلبداعي. وتؤدي »أناسي« 
دورًا فعااًل يف إثراء املشهد الثقايف، 

وتسليط الضوء على القضايا 
املهمة التي تخص شرائح املجتمع 

كافة، من خالل تنظيم فعاليات 
متنوعة. وأجنزت »أناسي« 

العديد من املشاريع يف فترة 
وجيزة، وأنتجت سجاًل حافاًل 

من األفالم الوثائقية الطويلة 
والقصيرة تتناول مواضيع 

مختلفة مثل التاريخ والثقافة. 
كما مت عرض أفالم »أناسي« يف 

أكثر من 60 مهرجانًا سينمائيًا يف 
جميع أنحاء العالم.

»أناسي« 
والحركة اإلبداعية

اليازية 
سفــــــيــــــــــرة الثــقـــافـــة

بنت نهيان بن مبارك

للنهوض بالثقافة العربية 

»صحيفة االتحاد« و»أناسي لإلعالم«

 الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، سفيرة الثقافة العربية لدى املنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم »األلكسو«، صانعة أفالم وفنانة تشكیلیة. نشأت يف عائلة تقّدر الفن، 
ُنظم أول معرض فني شخصي لها عام 2011 يف »طبري آرت سبیس« يف دبي ونشر أول كتاب فني 

لها بعنوان »اجتاهات« يف نفس العام الذي حصد فیه العمل الفني »كیرم استیشن« اجلائزة 
الفخریة الدولیة للفنان الناشئ. تتناول أعمالها مواضيع ثقافية متنوعة، ونظمت وشاركت 

يف العديد من املعارض الفنية داخل دولة اإلمارات وخارجها وأهمها: معرض »رحلة سعیدة« يف 
مدرید، ومعرض »قابلت رحااًل من أرض الكنوز« يف لندن 2019، ومعرض »كیرم استیشن« يف 

جاليري »جین لومبارد« يف نیویورك 2017، ومعرض »إمارات الروئ« يف برلین. أنشئت »أناسي 
2007 حتت رعایة معالي الشیخ نهیان بن مبارك آل نهیان، وأسستها الشيخة  لإلعالم« عام 

إلى  والشیخة شمسة، وهي مؤسسة وطنیة تهدف  الشيخة عوشة،  الیازیة مع شقیقتیها 
الفنية والثقافیة يف اإلمارات. اإلسهام يف تطویر احلركة اإلبداعية 

ولـ »أناسي« دور فّعال يف إثراء املشهد الثقايف وتسليط الضوء على القضایا املهمة التي 
أناسي  املجتمع من خالل تنظیم فعالیات متنوعة ومنها: تنظیم جوائز  تخص كافة شرائح 

الوثائقیة، تنظیم محاضرات ومعارض، ودورات  أبوظبي لألفالم  نادي  الوثائقیة،  لألفالم 
أو املعارض  تدریبیة، سواء كانت اجلهود واملشاركات الفنیة من خالل اإلنتاج اإلعالمي 

والثقافة هي موضوعات ثابتة يف جمیع األعمال،  املشتركة  القیم اإلنسانیة  الفنیة، فإن 
وبصفة أن الیازیة راویة قصص على الفطرة، فاجلمیع مرحب به لالنضمام إلى هذه 

املرئیة. الرحالت 



وتقدمت السلطات األمنية الفرنسية بالشكر إلى 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، ووزارة الداخلية ممثلة 
في القيادة العامة لشرطة دبي، على مشاركتها في 
عملية »قصب السكر« النوعية، وسرعة إلقاء القبض 
على العضو البارز في العصابة الدولية التي تعمل في 
مجموعات مترابطة لتهريب المخدرات بين أميركا 
الجنوبية وأوروب��ا، وذل��ك عبر الموانئ البحرية من 
األساسية  الغذائية  المواد  استغالل شحنات  خالل 
وخ��اص��ة شحنات  أوروب���ا  إل��ى  تصديرها  يتم  التي 
الُسكر، إلى جانب إدارة وتشغيل مختبرات في أوروبا 

لفصل الكوكايين عن السكر بعد تهريبه.
وأشادت استيفاني شيربونيه، المفتش العام إلدارة 
االستثنائي  بالدور  الفرنسية،  المخدرات  مكافحة 
لشرطة دبي في مكافحة الجريمة الُمنظمة، وإلقاء 
القبض على مرتكبيها بالتعاون مع مختلف األجهزة 
الشرطية على مستوى العالم، واإلدارة العامة لمكافحة 
العمليات  غرفة  خالل  من  فرنسا،  في  المخدرات 
المشتركة، وتبادل المعلومات المباشرة خالل تنفيذ 
عملية إلقاء القبض على أفراد العصابة بالتزامن بين 

كافة الدول المشاركة في ساعة »الصفر«.
وأكد معالي الفريق عبد اهلل خليفة المري، القائد 
العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، 
المشاركة  على  الرشيدة،  القيادة  وتوجيهات  بدعم 

الدولية  الجريمة  كافة أشكال  الفاعلة في مكافحة 
الُمنظمة العابرة للحدود، وإلقاء القبض على مرتكبيها، 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم، إلى جانب 
العمل على تطوير العالقات العميقة والراسخة بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم 
في مجال مكافحة الجريمة الُمنظمة، لخلق مجتمعات 

خالية من السموم المخدرة واالتجار باألسلحة.
وأكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير اإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات، أن التحقيقات في القضية 
بدأت قبل قرابة العام، حيث أسست العصابة شركات 

وهمية للشحن والتجارة بين أميركا الجنوبية وأوروبا 
أثناء جائحة كورونا، بدعوى شحن مواد غذائية إلى 
أوروبا عبر ميناء لوهافر الفرنسي، لكن سرعان ما 
اكتشفت الشرطة والجمارك الفرنسية أن الحاويات 
التي تستقدمها الشركات، ومن خلفها العصابة، تحوي 

مواد غذائية ملوثة بمادة الكوكايين.
الملوث  السكر  شحنات  مراقبة  »تمت  وأض��اف: 
الصادرة من كولومبيا إلى فرنسا وإسبانيا، والحاويات 
الصادرة من ميناء كولومبيا، ومراقبة تحركات أفراد 
العصابة بدقة، إلى أن تم تحديد ساعة الصفر، في 
اإلم��ارات،  بتوقيت  مساًء  والنصف  الرابعة  الساعة 
بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، بالتزامن بين جميع 
الدول، حيث تم إلقاء القبض على عشرة من أفراد 
»ك��ان، ميدون،  العاصمة باريس ومدن  العصابة في 
ليون«، من بينهم خبير كيميائي في فرز الكوكايين عن 
السكر، إلى جانب إلقاء القبض على سبعة آخرين في 
مدريد وبرشلونة اإلسبانية، من بينهم خبير كيميائي 
ونائب زعيم العصابة، إلى جانب اإلطاحة بأحد أبرز 
األعضاء من قبل شرطة دبي. وأشار العميد ابن ثاني 
إلى أن العملية المشتركة أسفرت عن ضبط ما يقرب 
في  كيس   900 في  المعبأ  السكر  من  طناً   22 من 
العديد من المدن الفرنسية، والممزوجة بالكوكايين 

بنسب تتراوح بين 3% إلى %15. 
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صباح الخير

»عين على مصر« 

ميسون  اإلماراتية  والروائية  للشاعرة  والتبريكات  التهاني  خالص 
للكتاب2022-  زايد  الشيخ  المستحق بجائزة  القاسمي، فوزها  صقر 
فرع اآلداب في دورتها السادسة عشرة، عن عملها اإلبداعي والمتميز 
»مقهى ريش - عين على مصر«، الصادر عن »دار نهضة مصر للنشر« 
العام الماضي 2021، لتصبح أول كاتبة وأديبة إماراتية تفوز بالجائزة، 
التي تحمل اسماً غالياً ليس على قلوبنا كإماراتيين وعرب فقط، وإنما 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  أسره  الذي  للعالم 
نهيان، طيب اهلل ثراه، بطيب سجاياه وشمائله وإرثه الخالد ومجموعة 
تنبض  ج��س��وراً  بها  ونسج  أرس��اه��ا،  التي  النبيلة  اإلنسانية  القيم 
الشعوب  بين  التعايش  وحسن  والتفاهم  والتسامح  والتواصل  بالحب 
والكراهية  واإلقصاء  والتطرف  الغلو  ونبذ  والثقافات،  والحضارات 

والتمييز، وباتت نهجاً إلمارات الخير والمحبة.
بعد جهد  الذي عثرت عليه،  الكتاب  اقتنيت  ثالثة أشهر  نحو  قبل 
وجهد  مبهر  عمل  أمام  ألكون  أبوظبي،  العاصمة  مكتبات  إحدى  في 
تاريخ  خالل  من  الكنانة،  ألرض  مختلفة  تاريخية  لحقب  يوثق  فريد 
مقاٍه شهيرة فيها، ومنها »ريش« العريق والشاهد على أحداث مفصلية 
وميدان طلعت  البعيد من شارع  موقعه غير  بحكم  القاهرة،  شهدتها 
واجتماعياً  ثقافياً  األشهر  أصبح  أن  بعد  واسعة  شهرة  ونال  حرب، 
المبدعين،  من  وغيرهم  واألدب��اء  للشعراء  المفضل  وبات  وسياسياً، 

وارتبط في الذاكرة مع أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ وغيره.
»مقهى ريش - عين على مصر« عمل إبداعي توثيقي استقصائي، 
ينقل لنا عبر تاريخ مقاهي مصر صوراً ثرية في حقب تاريخية متعددة 
تعاقبت على القاهرة، نتعرف بين ثناياها على طبيعة الحياة في تلك 
ومؤثر  الف��ت  بحضور  اتسمت  حقب  فيها،  المعمار  ونمط  الفترات 
للجاليات األوروبية المهاجرة، والتعايش بين األديان واألعراق، وبالذات 
والثقافية  الفنية  الحياة  أثروا  والذين  واليونان  إيطاليا  من  القادمين 

فيها.
 عبر صفحات الكتاب نحلق بجمال وسالسة رحلة تتدفق من خاللها 
الكلمات كتدفق النيل على أرض الكنانة، جهد فخم لتاريخ فخم ثٍر، 
ُكتب بمداد محب لمصر، كما أهل اإلمارات الذين يحبون مصر لدرجة 
العشق، كيف ال وقد أوصاهم زايد بمصر، الذي وصفها بمكان القلب 

من الجسد، فهل من حياة لجسد بال قلب؟.
 اليوم مصر تنهض من جديد بفضل عقول وسواعد وهمم أبنائها، 
وستظل في عيوننا وقلوبنا وتبقى »المحروسة« محروسة بحفظ اهلل، 
»أم  باختصار  ألنها  للمحيط،  الخليج  من  العرب  كل  محبة  بها  تحف 

الدنيا«.. قلب وروح العرب.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

النيابة العامة تصدر كتابها 
السنوي لعام 2021

أبوظبي )وام(

أصدرت النيابة العامة للدولة كتابها السنوي لعام 2021، والذي تضمن 
إنجازاتها خالل عام 2021. وأوضحت النيابة العامة في كتابها السنوي 
أن اإلجراءات التي اتخذتها عن بعد خالل العام الماضي بلغت 488824 
»كوفيد-19«  بمكافحة جائحة  المتعلقة  اإلج��راءات  بين  توزعت  إجراء 
واإلجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية. ولفتت إلى أن عدد التظلمات 
بعد  التظلم عن  عبر خدمة  قدمت  التي   »19  - »كوفيد  مخالفات  من 
بلغ  العامة  للنيابة  الذكي  والتطبيق  اإللكتروني  الموقع  على  المتاحة 
211774 تظلماً، تمت دراستها بكل دقة والبت فيها إما برفضها أو إلغاء 

المخالفة أو تخفيض الغرامة المقررة لها. 
وأشارت النيابة العامة في كتابها السنوي، الذي نشرته عبر موقعها 
جزائياً،  أم��راً   11998 إصدارها  إلى   ،www.pp.gov.ae اإللكتروني 
عدد  بلغ  فيما  القضائية،  لألحكام   101446 تنفيذ  إج��راءات  واتخاذ 
االستئناف  نيابات  وقضايا  قضية،   55579 الكلية  النيابات  قضايا 
1465 طعناً  37621 قضية، وإعداد نيابة النقض مذكرات بالرأي في 
بالنقض. ونوهت النيابة العامة للدولة إلى تنفيذ 153876 طلباً مقدماً 
إلكترونياً عام 2021، وإجراء 9730 تحقيقاً عن بعد، مما يؤكد سعيها 

لتحقيق الريادة فيما تؤديه من أعمال.

إجراء 9730 تحقيقًا »عن ُبعد«

ضمن مشاركتها في عملية »قصب السكر« بالتعاون مع فرنسا وإسبانيا وكولومبيا

شرطة دبي تُطيح عضوًا بارزًا يف عصابة 

دولية لتهريب »الكوكايني«

 كشفت عملية »قصب السكر« عن أن العصابة 
اإلجرامية كانت وراء تهريب 12 طنًا من التبغ 

إلى بلجيكا يف أغسطس عام 2021، ومحاولتها 
الفاشلة لتهريب 600 كيلوغرام من الكوكايني يف 

سبتمبر 2021 يف ميناء كارتاخينا بجمهورية 
كولومبيا، فضاًل عن غسل العصابة اإلجرامية 

ملبالغ مالية ضخمة تقدر مباليني اليوروهات.

عصابة إجرامية

دبي )االتحاد(

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء 

القبض على »م.د« أحد األعضاء البارزين في 

إحدى أكبر عصابات الجريمة الُمنظمة العابرة 

للحدود، والضالعة في جرائم اتجار بالمواد 

المخدرة، وتنفيذ عمليات تهريب بين أميركا 

الجنوبية وأوروبا داخل شحنات السكر، إلى 

جانب إدارة عدة مختبرات في أوروبا ُمختصة 

بفصل السكر عن الكوكايين بعد تهريبه إليها.

وجاء إلقاء القبض على العضو البارز في 

عملية »قصب السكر« الدولية المشتركة بين 

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة 

دبي ونظيراتها، في كل من فرنسا وإسبانيا 

وكولومبيا، والتي نتج عنها إلقاء القبض على 

18 فردًا من أفراد العصابة اإلجرامية في كافة 

الدول المشاركة، وضبط 22 طنًا من السكر 

الممزوج بالكوكايين في شحنة كانت قادمة 

من كولومبيا إلى ميناء لوهافر في فرنسا.

قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي السفير التونسي

أبوظبي )االتحاد(

التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي 
قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، المعز بن عبد الستار 
التونسية لدى الدولة، بحضور  بنميم سفير الجمهورية 
أبوظبي.  الشريفي مدير عام شرطة  اللواء مكتوم علي 
ورحب معاليه بالسفير التونسي وهنأه بمناسبة استالم 
وطيب  والنجاح  التوفيق  له  وتمنى  الجديد  عمله  مهام 
اللقاء بحث سبل تعزيز عالقات  اإلقامة. وجرى خالل 
المجاالت  في  المشتركة  األه��داف  يحقق  بما  التعاون، 

الشرطية واألمنية.
كما حضر اللقاء العميد راشد خلف الظاهري مدير 
مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعقيد خلفان 
عبداهلل المنصوري مدير مركز االستراتيجية والتطوير 

فارس المزروعي والحضور لدى استقبال السفير التونسي )من المصدر(المؤسسي بشرطة أبوظبي.

7 اشتراطات لصندوق »الدليفري« حددتها شرطة أبوظبي

أبوظبي )االتحاد(

االش��ت��راط��ات  م��ن  مجموعة  أبوظبي  شرطة  ح��ددت 
على  يتوجب  التي  الدليفري  التوصيل  دراجات  لصندوق 
ووفقاً  أجل سالمتهم.  من  بها  االلتزام  دراج��ات  سائقي 
لالشتراطات يجب أن تكون األبعاد الخارجية للصندوق 
حواف  تكون  وأن  وارتفاعاً  وط��والً  عرضاً  سنتيمتراً   50
حواف  وج��ود  وع��دم  فسفوري  بعاكس  مغطاة  الصندوق 
بعد  تعريفية واضحة على  كتابة  واستخدام  بزوايا حادة 
20 متراً كما يجب توفير فتحة أمامية للصندوق ليسهل 
الفايبر جالس ومثبت  من مادة  فتحه وأن يكون مصنعاً 

بطريقة صحيحة على مقعد الدراجة أو السلة الخلفية.
وأوض���ح���ت م��دي��ري��ة ال���م���رور وال����دوري����ات أن ه��ذه 
االشتراطات تأتي استكماالً لجهودها في تعريف سائقي 
المرورية  السالمة  بقواعد  الطلبات  توصيل  دراج���ات 
المرورية ومسبباتها واآلثار والخسائر  الحوادث  وتفادي 
الناجمة عنها، وتعزيز السالمة لهذه الفئة من مستخدمي 
الطريق. وأكدت استمرار جهودها في توعية هذه الفئة 
باللوائح  والتعريف  المرورية،  السالمة  أساسيات  حول 
الطريق  على  اتباعها  يجب  التي  المرورية  والقوانين 
وتجنب  النارية،  الدراجة  لقيادة  السالمة  واشتراطات 

الحوادث المرورية.
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عربي ودولي

الدولة تشارك في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

1.11 مليار دوالر مساعدات اإلمارات للشعب السوري

عواصم )االتحاد، وكاالت(

ش��ارك��ت س��ف��ارة دول���ة اإلم����ارات 
ال���دورة  فعاليات  ف��ي  ب��روك��س��ل  ف��ي 
حول  بروكسل  مؤتمر  من  السادسة 
دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي 
االت���ح���اد األوروب������ي، بهدف  ن��ظ��م��ه 
م��واص��ل��ة دع���م ال��ش��ع��ب ال��س��وري، 
جائحة  تداعيات  استمرار  ظل  في 
والتي  وال��ت��ح��دي��ات   »19 »ك��وف��ي��د- 
ف��اق��م��ت م���ن ش����دة االح��ت��ي��اج��ات 
ممثلين  بمشاركة  وذل��ك  اإلنسانية، 

من 55 دولة و22 منظمة دولية. 
الحالية  دورته  في  المؤتمر  وتناول 
أهمية  األكثر  والمواضيع  القضايا 
ال��ت��ي ت��ؤث��ر ع��ل��ى ال��ش��ع��ب ال��س��وري 
لالجئين  المستضيفة  والمجتمعات 
ال��س��وري��ي��ن وح��ش��د ال��دع��م ال��دول��ي 

لالستجابة للخطة اإلنسانية.
ال���دور  ع��ل��ى  ال��ض��وء  تسليط  وت���م 
ال��ذي قامت به دول��ة اإلم���ارات على 
مدار أكثر من 10 سنوات ماضية من 
اإلغاثية  المساعدات  تقديم  خ��الل 
التي بلغت ما يزيد على 1،11 مليار 
معاناة  من  للتخفيف  أميركي  دوالر 

الشعب السوري داخل بالده وخارجه 
والعراق،  ولبنان  األردن  من  كل  في 
اإلم��ارات  دول��ة  مساهمة  عن  فضاًل 
بمبلغ 23،4 مليون دوالر أميركي في 
صندوق االئتمان إلعادة إعمار سوريا 
لدعم ب��رام��ج إع���ادة االس��ت��ق��رار في 
عدد  إنشاء  إل��ى  باإلضافة  ال��داخ��ل، 
السوريين  لالجئين  المخيمات  من 
ومنها  واليونان  وال��ع��راق  األردن  في 
المخيم »اإلماراتي األردني« لالجئين 
المملكة  ف��ي  ال��ف��ه��ود«  ب�»مريجيب 
جميع  وت��وف��ي��ر  الهاشمية  األردن��ي��ة 
تعليم  م��ن  األس��اس��ي��ة  ال��م��ت��ط��ل��ب��ات 

وصحة وغيرها من الخدمات.
وأع����ل����ن م����س����ؤول ف����ي االت���ح���اد 
حول  بروكسل  مؤتمر  أن  األوروب���ي، 
سوريا والمنطقة الذي عقد الثالثاء، 

مليار   6.7« ي���ورو  مليار   6.4 جمع 
دوالر« لسوريا وجيرانها.

وق���ال م��ف��وض االت��ح��اد األوروب���ي 
»ال��ت��ع��ه��دات  إن  ف���اري���ل���ي:  أول��ي��ف��ر 
اإلجمالية وصلت إلى 6.4 مليار يورو 

»6.7 مليار دوالر«. 
وأع���ل���ن االت���ح���اد األوروب�������ي أن��ه 
مليار   1.56 بقيمة  مساعدة  سيقّدم 
والنازحين  الالجئين  لمساعدة  يورو 
السفيرة  ق��ال��ت  ف��ي��م��ا  ال��س��وري��ي��ن، 
ليندا  المتحدة  األمم  لدى  األميركية 
إن واش��ن��ط��ن  ت���وم���اس غ��ري��ن��ف��ي��ل��د: 

تعّهدت بتقديم 800 مليون دوالر.
للسياسة  األع��ل��ى  الممثل  وق���ال 
الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي 
الذي  المؤتمر  خالل  بوريل  جوزيب 
ينظمه االتحاد األوروبي: »إن مهمتنا 

األولى واألساسية هي ضمان أن تظل 
عند  اإلنسانية  المساعدات  تعهدات 
األقل«.  على  الماضي  العام  مستوى 
تزال هائلة  »االحتياجات ال  أن  وأكد 
الصفحات  تحتل سوريا  لم  إذا  حتى 
األولى لوسائل اإلعالم حول العالم«، 
السوريين  »90% من  أن  إلى  مشيراً 
يتعين  ما  الفقر  وطأة  تحت  يعيشون 
على المانحين أن يكونوا كرماء« في 

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

يتصدر عناوين األخبار اآلن.
ودعا بوريل إلى الوقوف إلى جانب 

»ال  ق��ائ��اًل:  ودعمه  ال��س��وري  الشعب 
تتخلوا عن سوريا« فيما شدد على أن 
»االتحاد األوروبي لن يخفف عقوباته 
األسد  بشار  ال��س��وري  الرئيس  على 
الناس  يشعر  حتى  ب��ه  يعترف  ول��ن 

باألمان في العودة إلى ديارهم«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ب��ع��وث األم���م 
غير  س��وري��ا  إل��ى  ال��خ��اص  المتحدة 
ب��ي��درس��ون م��ت��وج��ه��اً إل���ى ال��ج��ه��ات 
يكونوا  لم  »السوريين  إن  المانحة: 
من  أكثر  دعمكم  إل��ى  بحاجة  ي��وم��اً 

الوقت الحالي«.
وقال بيدرسون: إن »النزوح السوري 
ي��ت��واص��ل ف���ي ح��ي��ن يبقى  ال��ه��ائ��ل 
دمشق  تحققه  ال��ذي  التقدم  طفيفاً 
الدولية  المطالب  تلبية  صعيد  على 

المتعلقة باإلصالحات السياسية«.

صورة جماعية للمشاركين بمؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة )أ ف ب(

املنفي: التوافق مفتاح حل األزمة يف ليبيا

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

الرئاسي في  المجلس  أكد  رئيس 
هو  التوافق  أن  المنفي  محمد  ليبيا 
مفتاح للوصول إلى حل نهائي لألزمة 
بناء  وإع��ادة  السالم  وتحقيق  الليبية 

الدولة على أسس العدل والقانون.
»وال«  الليبية  األنباء  وكالة  ونقلت 
استقباله  خ��الل   دعوته  المنفي  عن 
لألمم  العام  األمين  مستشارة  أمس، 
ستيفاني  الليبي  ل��ل��ش��أن  ال��م��ت��ح��دة 
التطورات  آخ��ر  لمناقشة  ويليامز، 
السياسية في ليبيا، لجميع المشاركين 
في العملية السياسية، بضرورة تغليب 
مصلحة الوطن. وأكد حرص المجلس 
التزاماته  ك��ل  تنفيذ  على  الرئاسي 
وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة 

الوطنية واالنتخابات.
للرئاسي  اإلعالمي  المكتب  وأف��اد 
على  المنفي  أطلعت  ستيفاني  ب��أن 
بين  القاهرة  للقاءات  االس��ت��ع��دادات 
مجلسي النواب والدولة، التي ستنطلق

المنتظرة  والنتائج  ال��ق��ادم،  األح��د 
بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات 
حول  ال��ت��واف��ق  ات��ج��اه  ف��ي  المتخذة 
وليامز  وأك��دت  الدستوري.  المسار 
الجهود  بمواصلة  البعثة  التزام  على 

إليجاد حل لألزمة السياسية الراهنة، 
مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في 
مختلف  بين  النظر  وج��ه��ات  تقريب 

األطراف.
المجلس  جهود  اللقاء  واستعرض 
ال���رئ���اس���ي وال���ج���ه���ود األم��م��ي��ة مع 
العملية  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  األط�����راف 
السياسية، خاصة الدور األفريقي في 
ومناقشة  الوطنية  المصالحة  عملية 
ال���خ���ي���ارات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة إلن��ج��اح��ه��ا 
والمحافظة على االستقرار في البالد، 

للوصول إلى االستحقاقات االنتخابية 
من أجل إنهاء المراحل االنتقالية. 

وتنطلق في القاهرة، األحد المقبل، 
الدستوري  للمسار  الثاني  االجتماع 
والدولة  النواب  مجلسي  بين  الليبي 
لبحث االتفاق على اإلطار الدستوري 
الالزم إلجراء االنتخابات، وذلك بعد 
تسلم اللجنة المشكلة بين المجلسين 
للمواد الخالفية في مسودة الدستور 
التأسيسية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن  ال���ص���ادرة 
يوليو  في  الدستور  مشروع  لصياغة 

برلمانية  م��ص��ادر  وأك����دت   .2017
كبير  ل���»االت��ح��اد« وج���ود دع��م  ليبية 
لالجتماعات التي تحتضنها العاصمة 
الدستوري  المسار  ح��ول  المصرية 
األم��م  بعثة  أن  إل��ى  مشيرة  الليبي، 
ومستشارة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
تدفع  وليامز  ستيفاني  العام  األمين 
ن��ح��و اإلس������راع ف���ي ح��س��م االت��ف��اق 
على ال��ق��اع��دة ال��دس��ت��وري��ة ال��الزم��ة 
إلى  المصادر  ولفتت  لالنتخابات. 
ال��ن��واب  مجلسي  بين  ت��واف��ق  وج���ود 
والدولة الليبيين بعد االجتماعات التي 
خالل  المصرية  العاصمة  احتضنتها 
البرلمان  رئيس  مع  الماضية  األي��ام 
الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس 
األعلى للدولة خالد المشري، مشيرًة 
إلى تمسك الطرفين بإجراء انتخابات 
على  التوافق  بعد  وتشريعية  رئاسية 

القاعدة الدستورية.

جانب من لقاء المنفي ووليامز )من المصدر(

ارتفاع معدل البطالة في لبنان ثالثة
أضعاف جراء االنهيار االقتصادي

شعبان بالل )القاهرة(

أص�����درت م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��اي��ات 
على  أم���س،  أح��ك��ام��اً،  المصرية 
المعروفة  القضية  في  متهماً   38
إعالمية ب� »فض اعتصام رابعة«، 
حيث قضت بالسجن المشدد 15 
 5 والسجن  متهما،   25 على  سنة 
وب��راءة  آخ��ر،  س��ن��وات على متهم 
إج���راءات  إع���ادة  ف��ي  متهما،   12
محاكمتهم بهذه القضية التي تعود 

أحداثها إلى عام 2013.
وأسندت النيابة العامة المصرية 
للمتهمين اتهامات من بينها تدبير 
فيه  واالش��ت��راك  مسلح،  تجمهر 
بميدان رابعة »ميدان هشام بركات 
ال��ط��رق، وتقييد  ح��ال��ي��ا«، وق��ط��ع 

والقتل  التنقل،  فى  الناس  حرية 
العمد مع سبق اإلصرار للمواطنين 
بفض  المكلفين  الشرطة  وق��وات 

تجمهرهم.
وتضم هذه القضية  739 متهما 
بديع مرشد  في مقدمتهم محمد 
من  ومجموعة  »اإلخ��وان«  جماعة 
»البلتاجي  رأسهم  على  القيادات 

وحجازي والعريان وباسم عودة«.
كان  المحاكمة  جلسات  وخ��الل 
عدد المقبوض عليهم 319 متهماً، 

منهم 4 متوفين. 
وقت  ف��ي  المحكمة  وأص���درت 
سابق أحكام باإلعدام وسجن لعدد 
القضية،  ه��ذه  في  المتهمين  من 
المتهمين  باقي  محاكمة  وت��واص 

في القضية.

بيروت )وكاالت( 

ارتفع معدل البطالة الرسمي في 
لبنان نحو ثالثة أضعاف على وقع 
الذي يعصف  االنهيار االقتصادي 
أجرته  جديد  مسح  وفق  بالبالد، 
الحكومة اللبنانية واألمم المتحدة، 

وتمت نشر نتائجه أمس.
وأوردت إدارة اإلحصاء المركزية 
الدولية  العمل  ومنظمة  لبنان  في 
معدل  »ارتفع  صحافي:  بيان  في 
في   11.4 من  لبنان  في  البطالة 
المئة في الفترة الممتدة بين عامي 
2018 و2019 إلى 29.6 في المئة 

في يناير الماضي«.
وأوضحت الدراسة أن ما يقارب 
ثلث القوى العاملة الناشطة كانت 
ال��ع��ام،  مطلع  العمل  ع��ن  عاطلة 
في  البطالة  نسبة  أن  إلى  مشيرة 
صفوف النساء أعلى مما هي عليه 

لدى الرجال.
وب��ح��س��ب ال��م��س��ح ال���ذي شمل 

عّينة من 5444 أسرة من مختلف 
غير  »العمالة  ف��إن  المحافظات، 
المنظمة، أي تلك التي ال تغطيها 
الرسمية  الترتيبات  ك��اف  بشكل 
ونظم الحماية، تمثل اآلن أكثر من 
العمالة  المئة من مجموع  60 في 

في لبنان«.
نصف  نحو  أّن  المسح  ووج��د 
العاملة  وال��ق��وى  العاملة  ال��ق��وى 
استخدامهما  ت��ّم  ق��د  المحتملة 
بشكل ناقص، وهو مصطلح يشير 
إل��ى ال��ب��ط��ال��ة، وإل���ى األش��خ��اص 
أكثر  لساعات  للعمل  المتاحين 
مما يفعلون في الواقع، أو أولئك 
على  للحصول  يسعون  ال  الذين 

عمل.
المعيشية  األزم���ة  وق��ع  وع��ل��ى 
كلفة  وارتفاع  بلبنان  تعصف  التي 
موظفون  يتخلّف  ال��م��واص��الت، 
األسالك  وفي  العام  القطاع  في 
الحضور  عن  والعسكرية  األمنية 

بدوام كامل إلى مراكز عملهم.  

مصر: إصدار أحكام قضائية على 38 متهمًا 
في قضية »فض اعتصام رابعة«

60% من العمالة في البالد غير منظمة

المساهمة بصندوق 
االئتمان إلعادة 

اإلعمار ودعم برامج  
االستقرار

إنشاء مخيمات 
لالجئين في األردن 

والعراق واليونان

حشد الدعم 
لالستجابة للخطة 
اإلنسانية وتناول 

القضايا األكثر أهمية 

هدى جاسم )بغداد(

أعلن حلف شمال االطلسي 
»الناتو« أمس، تولي الجنرال 

جيوفاني يانوتشي من إيطاليا 
قيادة بعثته في العراق رسميًا 

خلفًا للجنرال الدنماركي مايكل 
لوليسجارد الذي قاد البعثة هناك 

منذ السادس من مايو 2021.
وذكر »الناتو« في بيان أن 

الجنرال يانوتشي تسلم مهمة 
قيادة بعثة الحلف بالعراق في 

حفل لتغيير القادة أقيم في 
المنطقة الخضراء ببغداد 

الثالثاء.
ولفت في هذا المجال إلى أن 

»القوات العراقية المسلحة قادرة 
على تحقيق االستقرار في بلدها 

ومحاربة اإلرهاب ومنع عودة تنظيم 
داعش«، مشددًا على أن »كافة جهود 
بعثة الناتو في العراق تتم بموافقة 

الحكومة العراقية مع االحترام 
الكامل لسيادة العراق وسالمة 

أراضيه.
ومن جانبه، أعرب األمين العام 
للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان 

عن »تطلعه للعمل عن كثب مع 
يانوتشي، حيث يقود أنشطة بناء 

قدرات الناتو لدعم المؤسسات 
األمنية العراقية والقوات 

المسلحة، وذلك بناء على طلب من 
الحكومة العراقية«.

يذكر أنه تم إطالق مهمة »الناتو« 
في العراق في قمة الحلف التي 

عقدت في بروكسل في يوليو 2018 
وتأسست في بغداد في أكتوبر من 

ذات العام، وهي مهمة استشارية غير 
قتالية لبناء القدرات ومن مهمتها 
مساعدة العراق في بناء مؤسسات 

أمنية أكثر استدامة وشفافية 
وشمولية وفعالية.

إيطاليا تتولى 
قيادة بعثة »الناتو« 

في العراق

أكد حرص المجلس الرئاسي على إنجاز ملف المصالحة الوطنية

انطالق الجولة 
الثانية من اجتماعات 
»المسار الدستوري« 

األحد

أسماء الحسيني )الخرطوم، القاهرة(

أط��ل��ق��ت ق����وات األم����ن ال��غ��از ال��م��س��ي��ل للدموع 
والقنابل الصوتية على المتظاهرين الذين احتشدوا 
لالحتجاج في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، في 
إح��راز  على  أي عالمة  فيه  تظهر  لم  ال��ذي  الوقت 
تقدم في التحركات الدبلوماسية إليجاد حل سياسي 
لألزمة في السودان. وخرج اآلالف في مسيرة نحو 
الشديد مع  الحر  بالخرطوم رغم  الرئاسي  القصر 
منذ  كبيرة  مظاهرة  أول  في  مكثف،  أمني  حضور 
شهر رمضان بمشاركة أكبر عدد من المحتجين منذ 
التواصل  وسائل  على  وأظهرت صور  أسابيع.  عدة 

أخرى  مدن  وفي  العاصمة  في  االجتماعي حشوداً 
تردد هتافات للمطالبة بحكومة مدنية.

أن  منذ  سياسية  اضطرابات  ال��س��ودان  ويشهد 
لعزل  الجيش  شهور  م��دى  على  مظاهرات  دفعت 

الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
المتحدة  التي تنظمها األمم  وتعثرت المحادثات 
المتوقع أن  ك��ان م��ن  واالت��ح��اد األف��ري��ق��ي وال��ت��ي 
من  شديدة  انتقادات  وس��ط  األس��ب��وع،  ه��ذا  تبدأ 
ووقعت  المدني.  والمجتمع  الجيش  في  قطاعات 
على  األول،  أم��س  الخرطوم  في  المقاومة  لجان 
ووجهت  مدني.  حكم  إلطالق  رؤيتها  يحدد  ميثاق 
إلى  معها.  لالشتراك  السياسية  لألحزاب  دع��وة 

ذل��ك، ق��رر وال��ي والي��ة »كسال« شرقي ال��س��ودان، 
عادل عثمان، فرض حظر شامل للتجول في مدينة 
»كسال« وأسواقها لمدة 24 ساعة. وجاء القرار إثر 
تجدد القتال بين قبيلتي »النوبة والبني عامر« في 
الطرفين.ووجه  بين  إصابات  والذي خلف  »كسال« 
التجول،  حظر  قرار  مخالفي  بمعاقبة  كسال  والي 
وفقاً لما نص عليه قانون الطوارئ والسالمة العامة 

في السودان.
عامر  »البني  قبيلتي  بين  اندلع  دام  قتال  وك��ان 
قتياًل   80 نحو  وخلف  السودان  شرق  في  والنوبة« 
من الجانبين، قبل أن تتدخل أجهزة األمن وتحتوي 

المعارك باتفاق صلح بين الطرفين.

حظر تجول في »كسال« إثر قتال قبلي

تجدد االحتجاجات املطالبة بحكم مدني يف الخرطوم



عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

ميليشيات  اليمنية  الحكومة  اتهمت 
فرص  بتقويض  اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��وث��ي 
استمرارها  خالل  من  السالم  إحالل 
األممية  للهدنة  ال��خ��روق��ات  ارت��ك��اب 
يخص  فيما  بنودها  تنفيذ  ورفضها 
ال��ج��وان��ب اإلن��س��ان��ي��ة خ��ص��وص��اً رفع 
ال���ح���ص���ار ال���م���ف���روض ع��ل��ى ت��ع��ز، 
الهدنة  إن��ج��اح  على  حرصها  م��ؤك��دًة 
من  التخفيف  شأنها  من  جهود  وأي 
حل  إلى  والوصول  اإلنسانية  المعاناة 
المجلس  دع��ا  بينما  شامل،  سياسي 
الرئاسي األمم المتحدة للضغط على 
مدينة  م��ن  لالنسحاب  الميليشيات 
السالم  وإح��الل  وموانئها،  الحديدة 

واالستقرار في المحافظة.
اليمنية معين  الحكومة  وقال رئيس 
إن  األول،  أم��س  م��س��اء  عبدالملك، 
تواصل  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات 
ت��ق��وي��ض ف���رص إح���الل ال��س��الم في 
ال��ي��م��ن، م��ن خ���الل اس��ت��م��راره��ا في 
األممية  للهدنة  ال��خ��روق��ات  ارت��ك��اب 
يخص  فيما  بنودها  تنفيذ  ورفضها 
الجوانب اإلنسانية، وفي المقدمة رفع 

الحصار المفروض على تعز.
وج���دد ع��ب��دال��م��ل��ك خ���الل ات��ص��ال 
ه��ات��ف��ي م���ع ال��م��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي 
ليندركينج،  تيم  اليمن  إل��ى  ال��خ��اص 
بالهدنة  االلتزام  على  حرص حكومته 
األممية وتنفيذ ما عليها من التزامات 
المتحدة  األم���م  وط��ال��ب  بموجبها. 
الضغوط  بممارسة  الدولي  والمجتمع 
تم  ما  لتنفيذ  الحوثي  ميليشيات  على 

االتفاق عليه.
اليمنية،  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  وأك����د 
الهدنة  إنجاح  على  الحكومة  ح��رص 
من  التخفيف  شأنها  من  جهود  وأي 
إلى  وال��وص��ول  اإلن��س��ان��ي��ة،  المعاناة 
حل سياسي شامل بموجب مرجعيات 

الحل المتوافق عليها.
األميركي  المبعوث  ج��دد  ب����دوره، 
لجهود  ب��الده  دعم  تأكيد  اليمن،  إلى 
اإلص��الح��ات  تنفيذ  ف��ي  ال��ح��ك��وم��ة 

واالستقرار االقتصادي.
كما أكد حرص واشنطن على إنجاح 
األمم  جهود  ودع��م  اإلنسانية  الهدنة 
والدولية  اإلقليمية  والجهود  المتحدة 

للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
رئيس  نائب  أكد  ذل��ك،  غضون  في 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق 
صالح، على دعم المجلس لجهود بعثة 
الحديدة  اتفاق  لدعم  المتحدة  األمم 
ستوكهولم،  اتفاق  بنود  كامل  لتنفيذ 
المدنيين،  معاناة  إنهاء  شأنه  من  بما 
وإح�����الل ال���س���الم واالس���ت���ق���رار في 

المحافظة.
البعثة  رئيس  لقائه  خالل  دعا  كما 

األم��م��ي��ة م��اي��ك��ل ب��ي��ري، أم���س، إل��ى 
ال��ح��وث��ي  ميليشيات  ع��ل��ى  ال��ض��غ��ط 
ستوكهولم  ب��ن��ود  لتنفيذ  اإلره��اب��ي��ة 
واالن���س���ح���اب م���ن م��دي��ن��ة ال��ح��دي��دة 
وكالة  ذك���رت  م��ا  بحسب  وم��وان��ئ��ه��ا، 

األنباء اليمنية »سبأ«.
وشدد صالح على ضرورة تخصيص 
إيرادات الميناء لدفع رواتب الموظفين 
وتبادل األسرى والعمل بصورة عاجلة 
ال��ج��راح��ي« من  لفتح ط��ري��ق »ح��ي��س 

جانبها وإعادة خدمة االتصاالت.
اتهمت  اليمنية،  الحكومة  وك��ان��ت 

الحوثي  ميليشيات  س��اب��ق  وق��ت  ف��ي 
بتوجيه  ال��ت��زام��ات��ه��ا  م���ن  ب��ال��ت��ن��ص��ل 
القادمة  النفطية  المشتقات  عائدات 
عبر ميناء المدينة المطلة على البحر 
األحمر لتغطية رواتب موظفي الجهاز 
سيطرتها،  بمناطق  للدولة  اإلداري 

تنفيذا للهدنة األممية.
وفي سياق آخر، أكد القائم بأعمال 
يفجيني  اليمن،  لدى  الروسي  السفير 
ك�����ودوروف، أم���س، على دع��م ب��الده 
التزام  أهمية  على  م��ش��دداً  للهدنة، 

جميع األطراف بكل بنودها.

على  تغريدة  ف��ي  ك����ودوروف  وق���ال 
»نود  تويتر:  بموقع  السفارة  حساب 
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى دع��م��ن��ا ل��ل��ه��دن��ة التي 
على  ونشدد  المتحدة  األم��م  ترعاها 
بكل  األط���راف  جميع  ال��ت��زام  أهمية 
بنودها، وذلك من أجل تخفيف معاناة 

الشعب اليمني في كل مناطق البلد«.
السفير  ب��أع��م��ال  ال��ق��ائ��م  ودع����ا 
الروسي، جميع األطراف للعمل البناء 
فتح  إع��ادة  لتسهيل  إيجاد حلول  على 

مطار صنعاء الدولي.
لتسهيل  ال��ط��رق  ف��ت��ح  أن  وأوض����ح 

محافظة  بينها  ومن  المدنيين،  حركة 
تعز، يمثل أولوية إنسانية. 

وأردف بالقول: »من المهم أن ندرك 
ض��روري��ة  خ��ط��وة  الهدنة  اح��ت��رام  أن 
تسوية  إل��ى  للتوصل  ف��ري��دة  وف��رص��ة 
سياسية مستدامة وتحقيق السالم في 

اليمن في نهاية المطاف«.
المتحدة  بدوره، جدد مبعوث األمم 
الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، 
للمضي  اليمنية  ل��أط��راف  دع��وت��ه 
قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة 

للتخفيف من المعاناة اإلنسانية.

وأكد أنه سيستمر في تقديم الدعم 
المضي  ف��ي  ال��ه��دن��ة  م��ن  لالستفادة 

قدماً نحو حل سياسي.
ج����اء ذل����ك ف���ي ب��ي��ان ص����ادر عن 
زي��ارت��ه  خ��ت��ام  ف��ي  األم��م��ي  المبعوث 
رئيس  خاللها  التقى  ع��دن،  لمدينة 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد 
عبد  معين  ال���وزراء  ورئيس  العليمي، 
القيادة  مجلس  رئيس  ونائب  الملك، 

الرئاسي طارق صالح.
وب��ح��س��ب ال���ب���ي���ان، ف��ق��د ن��اق��ش 
ج��رون��دب��رج وض��ع ال��ه��دن��ة وال��ف��وائ��د 
اآلن  حتى  قدمتها  ال��ت��ي  الملموسة 
للمدنيين اليمنيين، خاصة االنخفاض 
الملموس في عدد الضحايا المدنيين.
سبل  على  النقاشات  ����َزت  رَكّ كما 
في  خاصة  التحديات،  على  التغلب 
والمحافظات  تعز  ف��ي  ال��ط��رق  فتح 
األخرى واستئناف الرحالت التجارية 

من مطار صنعاء.
وق����ال ال��م��ب��ع��وث األم���م���ي: »ع��ل��ى 
تنفيذ  ف��ي  ق��دم��اً  المضي  األط����راف 
ج��م��ي��ع ع��ن��اص��ر ال��ه��دن��ة ب��ال��ت��وازي 
المدنيين  على  ال��ح��رب  أث��ر  لخفض 
وتيسير حرية الحركة والتنقل لأفراد 

والسلع«.
العمل بشكل  وحث جروندبرج على 
الهدنة  عناصر  بجميع  وااللتزام  بنَّاء 

للتخفيف من المعاناة اإلنسانية.

الحكومة تؤكد حرصها على إنجاح أي جهود تخفف المعاناة اإلنسانية وتصل إلى حل سياسي شامل

اليمن: »الحوثي« يواصل تقويض فرص إحالل السالم

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن )من المصدر(

 مانحون يتعّهدون بتقديم 33 مليون دوالر لمنع تسّرب نفطي كارثي

جهود نزع خطر »صافر« تصطدم بعراقيل »الحوثي«

دينا محمود )لندن(

المانحة  الدولية  للجهات  مؤتمر  عقد  غ��داة 
إلنهاء  ال��رام��ي��ة  األممية  الخطة  تمويل  ب��ه��دف 
والراسية  »صافر«  المتهالكة  النفط  ناقلة  أزمة 
قبالة السواحل اليمنية، حذر خبراء في المالحة 
هذه  مع  التعامل  في  التباطؤ  أن  من  البحرية، 
كارثة  حدوث  إلى  يفضي  قد  الموقوتة،  القنبلة 
بيئية، جراء أي تسرب للنفط من على متن هذه 

انفجارها. أو  الناقلة، 
وتتصاعد المخاوف من إمكانية وقوع مثل هذه 
المطلة  الدول  من  العديد  ستهدد  التي  الكارثة، 
النتائج  ض��وء  في  األح��م��ر،  البحر  منطقة  على 
مؤتمر  عنها  تمخض  ال��ت��ي  ل��آم��ال،  المخيبة 
مدينة  ف��ي  األول،  أم��س  ُع��ِق��َد  ال��ذي  المانحين 
المتحدة  األم���م  بين  مشترك  بتنظيم  اله���اي، 

وهولندا.
تأمل  كانت  األممية  المنظمة  أن  من  فبالرغم 
تصل  تعهدات  ب��إع��الن  المؤتمر  يُختتم  أن  ف��ي 
قيمتها إلى 80 مليون دوالر، من أجل تمكينها من 
الُمحملة  النفط  لكميات  آمن  تفريغ  تنفيذ عملية 
المشاركون  تعهد  ما  يتجاوز  لم  »صافر«،  على 
تُضاف  مليوناً   33 بتقديمه،  الهاي  اجتماع  في 
7 ماليين دوالر أخرى، تم التعهد بها  إلى قرابة 

. سابقاً
وال ي��ت��ع��دى ه���ذا ال��م��ب��ل��غ ن��ص��ف ال��م��ي��زان��ي��ة 
المرحلة األولى من خطة األمم  لتنفيذ  المطلوبة 
نفطي  تسرب  ح��دوث  لتجنب  الهادفة  المتحدة 
 1.1 التي تحمل على متنها أكثر من  الناقلة،  من 
أي  دون  من  سنوات  منذ  وترسو  برميل،  مليون 
لسيطرة  الخاضع  الحديدة  ميناء  قبالة  صيانة 

اإلرهابية. الحوثي  ميليشيات 
وف����ي ت��ص��ري��ح��ات ن��ش��ره��ا م���وق���ع »زي�����ري« 
ونشطاء  متخصصون  أكد  اإلخباري،  اإللكتروني 
مذكرة  تفعيل  إرج��اء  خطورة  البيئة،  حماية  في 
الحوثية  الميليشيات  اضطرت  التي  التفاهم، 
لتوقيعها مع األمم المتحدة قبل أكثر من شهرين، 
عاما،   45 قبل  بُنيت  التي  الناقلة،  أزم��ة  إلنهاء 

ويُخشى من تفككها في أي لحظة.
النفط  ك��م��ي��ات  ن��ق��ل  ال��م��ذك��رة، ع��ل��ى  وت��ن��ص 

غير  أخ��رى  سفينة  إلى  »صافر«  على  نَة  الُمَخَزّ
سنوات،  لخمس  استئجارها  يتم  بالتفكك  مهددة 
للناقلة  ال��ح��ال��ي  ال��م��وق��ع  ف���ي  ت��ق��ف  أن  ع��ل��ى 
ذلك  بعد  وبيعها  سحبها  سيتم  التي  المتداعية 
في صورة خردة. وبالتوازي مع ذلك، سيتم شراء 

عام  غضون  في  للحوثيين،  بديلة  جديدة  ناقلة 
العام. ونصف 

أما المراحل التالية للخطة، التي ستتكلف في 
المجمل ما يُقدر ب� 144 مليون دوالر، فستتطلب 
حمولة  تخزين  وستشمل  ذل��ك،  من  أط��ول  وقتاً 
الناقلة  أماكن أخرى غير  النفط، في  الناقلة من 

المستأجرة.
وأش����ار ال��خ��ب��راء ف��ي ت��ص��ري��ح��ات��ه��م، إل���ى أن 
التسريب  م��ع  تتزايد  »ص��اف��ر«،  تفكك  مخاطر 
فيها،  الموجود  التبريد  أنبوب  في  حدث  ال��ذي 
غياب  بجانب  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل 
انتشار  لتقليص  ال��ض��روري��ة  الصيانة  عمليات 
فضاًل  سطحها،  على  لالنفجار  القابلة  الغازات 
المحركات،  عامين، غرفة  قبل  المياه  دخول  عن 

وهو ما يهدد الناقلة بالغرق كذلك.
أكثر  إلى  ستحتاج  المنطقة  أن  النشطاء  وقال 
تسريب  أي  آث��ار  من  للتعافي  عقود،  ثالثة  من 
سيتطلب  تطهيرها  أن  كما  حدوثه،  حال  كارثي، 

أمواالً قد تصل إلى 20 مليار دوالر.

خزان النفط صافر )أ ف ب(

رصد 11 ألف إصابة بالمالريا 
وحمى الضنك في تعز

الحديدة )وكاالت(

مخيم  في  واس���ٌع،  حريٌق  شب 
ب��م��دي��ري��ة »ال���خ���وخ���ة« ج��ن��وب��ي 
ال����ح����دي����دة، ي��ق��ط��ن��ه ن���ازح���ون 
ميليشيات  ِق��ب��ل  م��ن  م��ه��ّج��رون 
م��ا أسفر  ال��ح��وث��ي اإلره��اب��ي��ة، 
وإصابة  كبيرة  مادية  أضرار  عن 

واحدة بين نزالء المخيم.
إن  مطلعة،  م��ص��ادر  وق��ال��ت   
مخيم  في  اندلع  واس��ع��اً  حريقاً 
»عطاء المرأة« وتسبب في تضرر 
43 مسكناً من مساكن النازحين، 
وتلف كميات من المواد الغذائية 

بالنازحين. الخاصة 
 وأوضحت المصادر أن شخصاً 
ميليشيات  ِق���َب���ل  م���ن  ���راً  م���ه���َجّ
ال��ح��وث��ي ي��دع��ى »ع��ب��دال��ك��ري��م 
أصيب  المندعي«،  محمد  يحيى 
عيادة  إل��ى  إسعافه  وت��م  بحروق 
تابعة لمركز الملك سلمان لتلقي 

العالج.

 وت��ك��ت��ظ م��خ��ي��م��ات ع���دة في 
م��دي��ري��ة ال��خ��وخ��ة ب����اآلالف من 
التي  والمهّجرة  النازحة  األس��ر 
في  اآلمنة  المناطق  إل��ى  لجأت 
إجرام  من  هرباً  الغربي  الساحل 

الحوثية. الميليشيات 
م��ح��اف��ظ��ة  أول  وك���ي���ل  وق�����ال 
الحديدة وليد القديمي، إن نائب 
الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس 
العميد طارق صالح، وّجه بتوفير 
للنازحين  الكاملة  االحتياجات 

المنكوبين جراء الحريق.
حسابه  على  القديمي،  وذك��ر   
الركن  »العميد  أن  تويتر،  بموقع 
رئيس مجلس  نائب  طارق صالح 
الخلية  وج��ه  ال��رئ��اس��ي،  القيادة 
الوطنية  المقاومة  في  اإلنسانية 
ب��ت��وف��ي��ر ك���اف���ة االح���ت���ي���اج���ات 
ل��ل��م��ت��ض��رري��ن م���ن ال��ح��ري��ق في 
مديرية  في  المرأة  عطاء  مخيم 
السلطة  مع  بالتنسيق  الخوخة، 

المحلية بصورة عاجلة«.

عدن )وكاالت(

في  الصحية  السلطات  أعلنت 
اليمن، أمس، رصد نحو 11 ألف 
الضنك  وحمى  بالمالريا  إصابة 
غربي  جنوب  تعز  محافظة  ف��ي 

البالد.
نائب  السامعي  تيسير  وق���ال 
مدير إدارة اإلعالم والتثقيف في 
بمحافظة  الصحة  وزارة  مكتب 
الصحية  ال��س��ل��ط��ات  إن  ت��ع��ز، 
ح��ال��ة  و270  آالف   8 رص����دت 
المحافظة،  في  بالمالريا  إصابة 
ال��ج��اري حتى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 

نهاية شهر أبريل الماضي.
وأفاد بأنه تم كذلك رصد 2422 
في  الضنك«  »حمى  بوباء  إصابة 
محافظة تعز خالل الفترة نفسها، 
انتشار األمراض  أن  على  مشدداً 
يتطلب تدخاًل من قبل المنظمات 
إنهاء  أجل  من  واإلغاثية  األممية 

معاناة ماليين السكان في تعز.
يشار إلى أن القطاع الصحي في 
اليمن يعاني من تدهور حاد جراء 
الصراع المستمر منذ نحو ثماني 
س��ن��وات ال���ذي أدى إل���ى إغ��الق 
الطبية،  ال��م��راف��ق  نصف  ق��راب��ة 

وسط انتشار كبير لأوبئة.

حريق يلتهم مخيمًا للنازحين في الحديدة

20 مليارًا تكلفة مواجهة 
كارثة بيئية محتملة عن غرق 

الناقلة

تزايد مخاطر الناقلة بسبب 
عدم خضوعها ألي صيانة 

وحدوث تسريبات
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»مجلس القيادة« 
يدعو للضغط 

على الميليشيات 
لالنسحاب من 

الحديدة وموانئها

واشنطن: دعم جهود 
اليمن في تنفيذ 

اإلصالحات واالستقرار 
االقتصادي

موسكو: احترام 
الهدنة خطوة للتوصل 
إلى تسوية سياسية 

مستدامة

 اإلرياني يطالب بضغط دولي على »الحوثي« لوقف تجنيد األطفال

عدن )االتحاد(

حذر وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياني من 
عمليات  يف  اإلرهابية  احلوثي  ميليشيات  استمرار 

جتنيد األطفال دون سن الـ18 عبر استدراج 
عشرات اآلالف منهم يف املناطق اخلاضعة 

ما  لسيطرتها ملعسكرات تدريب حتت غطاء 
عقولهم  وغسل  الصيفية«  »الدورات  يسمى 

انتهاك صارخ  الدخيلة يف  الطائفية  باألفكار 
الدولية. واملواثيق  للقوانني 

اليمنية   وأكد اإلرياني، يف تصريح لوكالة األنباء 

أن إطالق ميليشيات احلوثي حملة جتنيد  »سبأ«، 
للزج  متهيدًا  سيطرتها  مبناطق  لألطفال  واسعة 

املبيتة  القتال، يكشف عن نواياها  بهم يف جبهات 
جلر البلد لدورة جديدة من الدم، دون اكتراث 

الكارثية  اإلنسانية  واألوضاع  األطفال  بحياة 
 7 للمدنيني الذين يعانون ويالت احلرب منذ 

أعوام.
القبائل  وأهاب اإلرياني باآلباء واألمهات وأبناء 

مقاطعة  إلى  امليليشيات  سيطرة  مناطق  يف 
على  واحلفاظ  األطفال،  جتنيد  معسكرات 

العبثية،  ملعاركها  الزج بهم وقودا  أبنائهم وعدم 

خارجية،  أجندة  لتنفيذ  قرابني  إلى  وحتويلهم 
وتهديد  واإلرهاب  الفوضى  لنشر  وقنابل موقوتة 

والدوليني. اإلقليميني  والسلم  األمن 
املتحدة  الدولي واألمم  وطالب اإلرياني املجتمع 

واضحة  إدانة  الطفولة بإصدار  ومنظمات حماية 
جتنيد  عمليات  احلوثي  ميليشيات  لتصعيد 

لوقفها،  حقيقي  ضغط  وممارسة  األطفال، 
املسؤولني عنها من قيادات وعناصر  ومالحقة 

باعتبارهم  الدولية  احملاكم  يف  امليليشيات 
مجرمي حرب، وإعادة تصنيفها يف قوائم اإلرهاب 

الدولية.



موسكو تهدد بإجراءات عسكرية وتكنولوجية وتؤكد اآلثار السلبية على األمن في شمال أوروبا

فنلندا تخطو بقوة نحو »الناتو«.. وروسيا تحذر

عواصم )وكاالت(

جديدة  خطوة  أم��س،  فنلندا،  خطت 
نحو االنضمام إلى حلف شمال األطلسي 
تهديداً  ذلك  في  موسكو  ورأت  »الناتو« 
على روسيا. وحذرت روسيا أمس، من أنها 
وتكنولوجية  عسكرية  إج��راءات  ستتخذ 
رداً على احتمال انضمام فنلندا إلى حلف 

شمال األطلسي »الناتو«.
في  الروسية  الخارجية  وزارة  وقالت 
ه��ذه  م��ث��ل  ستتخذ  »م��وس��ك��و  إن  ب��ي��ان 
احتواء أي مخاطر  اإلج��راءات من أجل 

تهدد أمنها القومي«.
أعلنت  »موسكو  أن  البيان  وأض���اف 
مراراً بأن السلطات والشعب في فنلندا 
أمن  ضمان  سبل  باختيار  المعنيون  هم 
بالدهم ولكن عليهم أن يدركوا المسؤولية 
احتمال  ع��ن  ستنجم  ال��ت��ي  وال��ع��واق��ب 

انضمام فنلندا إلى الناتو«.
الخطوة  ه���ذه  م��ث��ل  ات��خ��اذ  أن  وذك���ر 
الثنائية  بالعالقات  كبيراً  سيلحق ضرراً 
الروسية الفنلندية وسينعكس سلباً على 

االستقرار واألمن في شمال أوروبا.
»الحياد  سياسة  أن  ال��ب��ي��ان  وأوض���ح 
التي تمسكت بها فنلندا طوال  الحربي« 
عقود شكلت أساساً لالستقرار في شمال 
ووضعت  فنلندا  ألم��ن  وضمانة  أوروب���ا 
دع��ام��ة أك��ي��دة إلق��ام��ة ع��الق��ات شراكة 
وتعاون بين البلدين وألغت تماما المخاطر 

العسكرية.
موسكو  ت��أك��ي��دات  أن  البيان  والح��ظ 
بعدم وجود أي »نوايا عدائية« لديها تجاه 
لعالقات  الطويل  التاريخ  وكذلك  فنلندا 

حسن الجوار والتعاون المتبادل لم تقنع 
نهج  على  ال��ح��ف��اظ  ب��ض��رورة  هلسنكي 

»الحياد العسكري«.
وأشار البيان إلى أن »هدف الناتو من 
وراء ضم فنلندا للحلف يكمن في مواصلة 
التوسع نحو الحدود الروسية وفتح جبهة 
إن  قائاًل  روس��ي��ا«،  على  للخطر  جديدة 
هلسنكي  ق���رار  على  سيحكم  ال��ت��اري��خ 
للمجابهة  س��اح��ة  إل���ى  فنلندا  ت��ح��وي��ل 
إلى  البيان  ولفت  روسيا.  مع  العسكرية 
الحلف  إلى  فنلندا  انضمام  احتمال  أن 
األطلسي يشكل انتهاكا مباشرا اللتزامات 
هلسنكي الدولية، مشيراً إلى أن معاهدة 
 1947 عام  في  الموقعة  للسالم  باريس 
االنضمام  بعدم  وروسيا  فنلندا  ألزمت 
اآلخر  الطرف  إلى أحالف موجهة ضد 
قضت  التي   1992 عام  معاهدة  وكذلك 
بعدم لجوء أي من الطرفين إلى التهديد 
باستخدام القوة أو اللجوء لها ضد سالمة 

أراضي الطرف اآلخر.
ساولي  الفنلندي  ال��رئ��ي��س  أن  ي��ذك��ر 
مارين  سانا  ال����وزراء  ورئيسة  نينيستو 
وق��ت سابق  في  بيان مشترك  في  أك��دا 
أمس، أنهما يؤيدان االنضمام إلى الحلف 

نهاية  سيتخذ  رسمياً  قراراً  وأن  »الناتو« 
األسبوع.

كما رحب األمين العام للحلف األطلسي 
أمس،  صدر  بيان  في  ستولتبرنج،  ينس 
أيضاً بإعالن فنلندا رغبتها في االنضمام 
قرار  »ه��ذا  إن  ق��ائ��اًل:  الحلف  لعضوية 
الناتو  ويحترمه  فنلندا  اتخذته  سيادي 
إج����راءات  ت��ك��ون  ب��أن  متعهداً  ت��م��ام��ا«، 
االلتحاق بعضوية الحلف ميسرة وسريعة.

فولوديمير  األوك��ران��ي  الرئيس  وهنأ 
زيلينسكي الرئيس الفنلندي خالل اتصال 

هاتفي، كما قال في تغريدة. 
أوالف  األلماني  المستشار  وع��د  كما 
ألمانيا  من  كامل  بدعم  أم��س،  شولتس 
لحلف  االن��ض��م��ام  إل��ى  فنلندا  لمسعى 

شمال األطلسي.
وكتب شولتس على تويتر »أرحب بقرار 
فنلندا تأييد االنضمام الفوري للبالد إلى 
حلف شمال األطلسي، في اتصال هاتفي 
مع الرئيس ساولي نينيستو أكدت لفنلندا 

دعم الحكومة األلمانية الكامل«.
ويُظهر إعالن هلسنكي الذي يتوقع أن 
يتبعه قرار مماثل من السويد في األيام 
المقبلة، مدى تأثير الهجوم على أوكرانيا 

الذي شنه فالديمير بوتين في 24 فبراير 
على الرأي العام الفنلندي. 

وف��ًق��ا الس��ت��ط��الع نُ��ش��ر االث��ن��ي��ن يؤيد 
76% من 5.5 مليون فنلندي االنضمام، 

أي ثالثة أضعاف العدد ما قبل الحرب.
وق����ال 5 دب��ل��وم��اس��ي��ي��ن وم��س��ؤول��ي��ن 
ال��دول األعضاء في حلف  إن  ل�»رويترز« 
وفنلندا  السويد  منح  تتوقع  األطلسي 
يمهد  مما  بسرعة،  العضوية  البلدين 
الطريق لزيادة حجم القوات في منطقة 
فترة  خ���الل  عنهما  ل��ل��دف��اع  ال��ش��م��ال 
عام  ومدتها  العضوية  على  المصادقة 
واح���د. وف��ي ال��س��ي��اق، ذك���رت صحيفة 
تقرير  ف��ي  ال��س��وي��دي��ة  »إك��س��ب��ري��س��ن« 
أن  تسمها،  لم  مطلعة  مصادر  عن  نقاًل 
طلب  تقديم  تعتزم  السويدية  الحكومة 
عقدها  فور  »الناتو«،  لحلف  لالنضمام 

اجتماعاً إضافياً االثنين المقبل.  
وقالت وكالة بلومبرج لألنباء إن السويد 
تعتزم نشر تقرير رسمي بشأن الحصول 
على عضوية »الناتو« اليوم الجمعة، وهو 
االشتراكي  الحزب  النتهاء  التالي  اليوم 
المناقشات  م��ن  الحاكم  الديمقراطي 

الداخلية في هذا الشأن.

تدريبات عسكرية لجنود فنلنديين في مدينة تايبالساري )رويترز(

قتيل و7 جرحى 
بانفجار في قاعدة 

عسكرية بروسيا

موسكو )وكاالت( 

قتل شخص وجرح 7 آخرون يف 
انفجار وقع يف قاعدة عسكرية يف 

الشرق األقصى الروسي أثناء تفريغ 
ذخيرة، كما ذكرت وكالة األنباء 
الروسية الرسمية »تاس« أمس. 

ونقلت الوكالة عن مصدر يف خدمة 
الطوارئ احمللية أن االنفجار وقع يف 

القاعدة العسكرية الواقعة يف قرية 
تيسني مبنطقة خاباروفسك. 
وقال املصدر إن »جنديًا قتل«.

وأضافت أن 7 آخرين جرحوا يف 
انفجار البارود الذي حدث أثناء 

تفريغ ذخيرة.
وذكرت وزارة الصحة احمللية أن اثنني 
من اجلرحى يعانيان حروقًا خطيرة. 

وتسبب االنفجار يف اندالع حريق 
متت السيطرة عليه، حسب وكالة 

»تاس«. واحلالة السيئة للبنية 
التحتية وعدم االمتثال لقواعد 
السالمة هي سبب عدد كبير من 

احلوادث املماثلة »حرائق وانفجارات 
يف مواقع عسكرية« كل عام يف 

روسيا.
ونهاية أبريل، دمر حريق معهد 

أبحاث عسكريًا يف تفير »160 
كيلومترًا عن موسكو« وأدى إلى مقتل 

17 شخصًا. وذكرت وسائل اإلعالم 
الروسية أن سبب احلادث هو تداعي 

األسالك الكهربائية للمبنى.

األمم المتحدة تحقق حول انتهاكات في أوكرانيا

بوتني: العقوبات تضر بالغرب أكثر من روسيا

عواصم )وكاالت(

فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس  أعلن 
بوتين، أمس، أن العقوبات المفروضة 
على بالده بسبب الحرب في أوكرانيا 
أضرت بالدول الغربية أكثر من روسيا 
التي شدد على أنها تتحلى بالمرونة 

في وجه التحديات الخارجية.
وفرضت دول غربية عقوبات غير 
مسبوقة على روسيا بعد أن أمر بوتين 
قواته بالهجوم على أوكرانيا المجاورة 

في 24 فبراير.
وقال بوتين خالل اجتماع حكومي 
تنقاد  التي  الغربية  »الحكومات  إن 
متضخمة  س��ي��اس��ي��ة  ب��ط��م��وح��ات 
وقصيرة النظر وبالرهاب من روسيا، 
لمصالحها  بكثير  أقوى  توجه ضربة 
الوطنية واقتصاداتها ورفاه شعوبها«.

نقلها  ت��ص��ري��ح��ات  ف��ي  وأض�����اف 
التلفزيون: »نالحظ ذلك قبل أي شيء 
للتضخم  الحاد  االرتفاع  إلى  بالنظر 
في أوروبا الذي يقترب من 20 بالمئة 

في بعض البلدان«.
أنه  إل��ى  ال��روس��ي  الرئيس  وأش���ار 
الهوس  ال��واض��ح أن اس��ت��م��رار  »م��ن 
إلى عواقب  بالعقوبات سيؤدي حتماً 
بالغة الصعوبة على االتحاد األوروبي 
تدير  »روس��ي��ا  أن  وأك��د  ومواطنيه«. 
التحديات  وج���ه  ف��ي  بثقة  أم��وره��ا 
الخارجية«. كما رحب بوتين بالتباطؤ 
ال��ت��دري��ج��ي ل��ل��ت��ض��خ��م ف���ي روس��ي��ا 

على  بالمئة   16,7 إل��ى  قفز  أن  بعد 
أس���اس س��ن��وي ف��ي م���ارس، وكذلك 
بانتعاش الروبل الذي وصل اآلن إلى 
األزم��ة  ان��دالع  منذ  أق��وى مستوياته 
انتعاشاً  ال��روب��ل  وشهد  األوك��ران��ي��ة. 
الفتاً مدعوماً بضوابط مشددة على 
وص����ادرات  األم�����وال  رؤوس  ح��رك��ة 
يظهر  »الروبل  بوتين  وق��ال  الطاقة. 
بين  ديناميكية  أفضل  األرج��ح  على 

جميع العمالت الدولية«.
وف���ي س��ي��اق أخ���ر، واف���ق مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
ق��رار  ع��ل��ى  أم����س،  ك��ب��ي��رة  بأغلبية 
مزاعم  ف��ي  تحقيق  ب��إج��راء  يقضي 

تتعلق بانتهاكات لحقوق اإلنسان في 
أجزاء من أوكرانيا كانت تحت سيطرة 

القوات الروسية سابقاً.
ومقره  المجلس  م��واف��ق��ة  ج���اءت 
جنيف على القرار بتأييد 33 عضواً 
ومعارضة عضوين، بينما امتنعت 12 
دولة عن التصويت. وتم تعليق عضوية 
بالمجلس  األخيرة  اآلون��ة  في  روسيا 
المؤلف من 47 دولة، ومع ذلك كان ال 
يزال بإمكانها االنضمام إلى الجلسة 
القيام  عدم  اختارت  لكنها  كمراقب 
ال��ذي  ال��ق��رار  على  احتجاجا  بذلك 
تصفية  مستوى  إلى  يرقى  إنه  قالت 

حسابات سياسية.

بوتين يحضر اجتماعًا للحكومة عبر تقنية فيديو )رويترز(

بيرنج يانج )وكاالت(

أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون أمس، تطبيق إجراءات 
الوطني  المستوى  على  مشددة 
إصابة  أول  بالده  بعدما سجلت 
ظهوره  أن  منذ  كورونا  بفيروس 
قبل  الصين  ف��ي  األول���ى  للمرة 
عامين ونصف العام. وعقد كبار 
المسؤولين، بمن فيهم الزعيم كيم 
أمس،  أزم��ة  اجتماع  أون  جونغ 
لمناقشة تفشي الفيروس وأعلنوا 
أنهم سيطّبقون نظاماً طارئاً إلى 

أقصى درجة للوقاية من الوباء.
المركزية  األنباء  وكالة  وقالت 
الكورية الرسمية أن كيم »دعا كل 
مدن البالد وكل مقاطعاتها إلى 
إج����راءات حجر صارمة  ف��رض 

على أراضيها«، 
وأك��د كيم خ��الل االجتماع أن 
اإلصابات  معالجة  هو  »الهدف 
للقضاء على جذور الجائحة في 

أقصر فترة زمنية ممكنة«.
من جهة أخ��رى، ق��ال الجيش 

ك��وري��ا  إن  ال��ج��ن��وب��ي  ال���ك���وري 
ثالثة  أم��س،  أطلقت  الشمالية 
صواريخ باليستية قصيرة المدى 
»بحر  ال��ش��رق��ي  البحر  ب��ات��ج��اه 

اليابان«.
لألنباء  بلومبرج  وكالة  ونقلت 
المشتركة  األرك�����ان  هيئة  ع��ن 
ال��ك��وري��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��ق��ول إن 
الشمالية  ال��ك��وري��ة  ال��ص��واري��خ 
كيلومتراً   360 لمسافة  حلقت 

وعلى ارتفاع 90 كيلومتراً.
وقال المكتب الرئاسي الكوري 
عملية  بشدة  يدين  إنه  الجنوبي 

إطالق الصواريخ.
السواحل  خفر  قوات  وأعلنت 
الدفاع  وزارة  عن  نقاًل  الياباني، 
باليستياً  صاروخاً  أن  اليابانية، 
محتماًل أُطلق من كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ع���ن ه��ي��ئ��ة األرك����ان 
إنها  الجنوبية  لكوريا  المشتركة 
التي  اإلط���الق  عمليات  سجلت 
»س��ون��ان« في  م��ن منطقة  تمت 

بيونج يانج.

فرض »طوارئ مشددة« وإعالن

اإلغالق العام يف كوريا الشمالية
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اضطرابات جديدة في شحنات 
الغاز الروسي إلى أوروبــــا

عواصم )وكاالت(

زادت حالة عدم اليقين بشأن شحنات الغاز الروسي إلى 
أوروبا التي تمر عبر أوكرانيا مع إعالن شركة الغاز الروسية 
العمالقة »غازبروم« خفض الشحنات بنسبة 30% اعتبارًا 

من يوم أمس، بعد خفضها أمس األول، بـ %18.
ويتبادل كال الطرفين االتهامات، وتقول كييف منذ 

يومين إنها عاجزة عن ضمان عمليات التسليم عبر 
منشآت سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك بسبب وجود 

القوات المسلحة الروسية وقد طلبت من »غازبروم« زيادة 
الشحنات عبر نقطة سودجا.

لكن موسكو تؤكد أن عمليات النقل يمكن أن تتم عبر 
سوخرانيفكا، في حين أن إعادة توجيه التدفق نحو سودجا 

أمر مستحيل.
كما أعلنت شركة غازبروم، أمس، أنها ستتوقف عن 

استخدام خط رئيسي ألنابيب الغاز يمر عبر بولندا إلى 
أوروبا، ردًا على العقوبات الغربية.

وقالت غازبروم في بيان نشر على تطبيق تلغرام إن 
»اعتماد عقوبات روسية مضادة يعني حظر استخدام 
خط أنابيب غاز تابع لشركة يوروبول غاز التي تشغل 

الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز لنقل الغاز الروسي 
عبر بولندا«. واتهم وزير الطاقة األلماني أمس، روسيا 
باستخدام الطاقة سالحًا بعد العقوبات التي فرضتها 

موسكو على أكثر من 30 شركة غربية للطاقة واالنخفاض 
الواضح في شحنات الغاز إلى أوروبا. وقفزت أسعار الغاز 

الطبيعي في أوروبا.
وارتفع سعر العقد القياسي بنسبة تصل إلى %15، 

على خلفية بيانات تظهر أن التدفقات الروسية المارة عبر 
أوكرانيا ستتراجع بنحو %30.

وعلقت وكالة »بلومبرج« لألنباء بأنه لم يتضح بعد مدى 
تأثير هذه التطورات على توافر الغاز بشكل عام في أوروبا، 

خاصة وأن التطورات تأتي في ظل وجود إمدادات وافرة 
من الغاز الطبيعي المسال، وتراجع الطلب، نظرًا لدفء 

الطقس.

ستولتبرنج: عملية 
انضمام هلسنكي إلى 
الحلف ستكون سريعة

تقرير: السويد 
تقدم االثنين طلبًا 
لالنضمام لـ »الناتو«

استطالع: 76% من 
الفنلنديين يؤيدون 

الخطوة

بعد تسجيل أول إصابة بـ »كورونا«

بيونج يانج تطلق ثالثة صواريخ 
باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر 
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اتصل  عندما  موسكو  في  تشوكوفسكايا  أناستاسيا  كانت 
منذ  يقطنونه  ال��ذي  منزلهم  من  زيلينسكي  أليكسي  زوجها 
تسع سنوات في بودابست، المجر. كانت روسيا قد هجمت 
أيام،  ولعدة  مسرعة،  »تشوكوفسكايا«  عادت  أوكرانيا.  على 
الزوجان، وكالهما روسيان، »محطمين«. لم يعرفا ماذا  كان 

يفعالن.
تشوكوفسكايا:  السيدة  تقول  الرنين.  في  هاتفهما  بدأ  ثم 
»كان هناك شخص ما يتصل بنا«، وظنت أن عملهما السابق 
في وسائل اإلعالم يعني أن العديد من األشخاص لديهم أرقام 
أن هذا هو  نظن  »كنا  الالجئين.  مع  هواتفهما - وشاركوها 

األمر«.
للسيد  التابع  الصوت  استوديو تصميم  وسرعان ما أصبح 
على  احتياجاتهما  الزوجان  نشر  لالجئين.  شقة  زيلينسكي 
وقدمت  اإلم��دادات.  وتدفقت  االجتماعي.  التواصل  وسائل 
النساء في الواليات المتحدة األموال لحجز المزيد من الشقق. 
من  بالقرب  فندقية  غرفا  لندن  في  المقيمين  أح��د  حجز 
وزيلينسكي  تشوكوفسكايا  وسافرت  بودابست.  قطار  محطة 
الليل لمقابلة أشخاص ليس  إلى هناك في وقت متأخر من 

لديهم مكان يذهبون إليه.
وصلت  كييف  في  مقيمة  أعلنت  المساعدات.  واستمرت 
حديثا أنها معلمة وطالبت بمعرفة مكان وجود األطفال. تقول 
حياتها  مراحل  أكثر  في  »إنها  تتعجب:  وهي  تشوكوفسكايا 

إرهاقا، وهي تفكر في استخدام مهاراتها على الفور«.
هذه  افتتحت  الماضي،  أبريل  شهر  من  عشر  التاسع  في 
الشبكة الموسعة مركز التعلم بال حدود لألطفال الالجئين. 
 Migration إيد«  »ميجراشين  الحكومية  غير  المنظمة  تقوم 

Aid بدفع اإليجار، كما تقدم التبرعات الدعم كذلك.

أثارت جنسية السيدة تشوكوفسكايا الفضول. تقول: »يدرك 
الناس لهجتي على الفور، ويتوقفون عندما يعرفون أنني ولدت 

في موسكو«.
أوكرانية،  فنانة  قالت  المكان،  تجهيز  في  المساعدة  أثناء 
كانت ترسم الزهور على الحائط، للسيدة تشوكوفسكايا إنها 
ال تستطيع تخيل شعورها كامرأة روسية. إن الشعور بالتعاطف 
لم  ستدعمني؟  الجئة  »ام���رأة  تشوكوفسكايا.  السيدة  دف��ع 
أستطع التحدث«. وقال لها آخر: إن »لقاءك يذكرني بأنني ال 

يجب أن أنخرط في كراهية عمياء«.
السيدة  تقول  ول��زوج��ه��ا.  لها  نعمة  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  كانت 
روس��ي��ا  ف��ي  ال����روس  أص��دق��ائ��ي  ي���زال  »ال  تشوكوفسكايا: 
يحسدوننا ألنه في كل يوم يمكننا أن نفعل شيئا للمساعدة. 
لذلك فإننا نحن المحظوظون« – أو حتى كما تقول إن »حياتها 
المدهشة« كمعلمة ومدربة إعالمية ومحررة جعلها تعتقد أن 
عملها يمكن أن يساعد في تحويل روسيا التي شعرت بالدمار.

لديهما طفالن، من خالل مشاهدة  اللذان  الزوجان،  أفاق 
إعادة عرض حديثة لما عاشه جيل أجدادهما. لكنهما يريان 

األمل أيضا.
مذكرات  أقرأ  كنت  »عندما  تشوكوفسكايا:  السيدة  تقول 
المجهول«.  الشخص  دائما هذا  كان هناك  العشرين،  القرن 
فجأة، تجد قطعة الخبز هذه - وضعها أحدهم هناك. تجد 
األشخاص  دافئة. هؤالء  يمنحك مالبس  الدعم من شخص 

المجهولون يساعدونك وقت الحاجة، هذا ما يحدث.
واستطردت: »اآلن، أتمنى أن أكون ذلك الشخص«.

ينشر بترتيب خاص مع »كريستيان سياينس مونيتور«

* صحفية لدى »كريستيان ساينس مونيتور«

مرت ثالثة أشهر تقريباً على غزو 
روسيا ألوكرانيا. المعارك والمجازر 
ما زالت مستمرة، وال يلوح في األفق 
وقف  إمكانية  على  أي مؤشر  اليوم 
عن  ناهيك  النار،  إلط��الق  مستمر 
الغربية  والبلدان  للسالم.  إمكانية 
ع���ّب���رت م��ن��ذ ب���داي���ة االش��ت��ب��اك��ات 
في  ط��رف��اً  ت��ك��ون  ألن  رفضها  ع��ن 
لدعم  جنود  وإلرس��ال  الحرب  هذه 
القوات األوكرانية. غير أن مساعدة 
ت��ب��ل��ورت بشكل  م��ه��م��ة  ع��س��ك��ري��ة 

تدريجي، ولم تفتأ تنمو وتزداد. 
ف��خ��الل األس���اب���ي���ع األول�����ى من 
الحرب، صّوت الكونجرس األميركي 
ومدنية  عسكرية  مساعدة  لصالح 
دوالر.  مليار   3.7 قدرها  ألوكرانيا 
بايدن  جو  الرئيس  طلب  وم��ؤخ��راً، 
دوالر،  م��ل��ي��ار   30 ق���دره���ا  زي�����ادة 
منها  دوالر  مليار   20 ستخصص 
وعلى  عسكرية.  م��ع��دات  إلرس���ال 
نحو  روسيا  تنفق  المقارنة،  سبيل 
60 مليار دوالر سنوياً على دفاعها. 
انتهاكاً  تشكل  ال  المساعدة  هذه 
بلد  ألي  يُسمح  إذ  الدولي،  للقانون 
القوة  باستخدام  الع��ت��داء  تعرض 
بطريقة  عسكرية  مساعدة  وطلب 

غير رسمية من بلد آخر، إذا كان في حالة دفاع شرعي 
عن النفس، وهو ما ينطبق على أوكرانيا. 

 في الوقت الراهن، المعدات العسكرية الغربية التي 
في  أه���داف  لضرب  تُستخدم  ال  أوك��ران��ي��ا  بها  ُزودت 
التراب الروسي. غير أن الغرب مشارك في القتال من 
حيث حجم المعدات التي نمد بها أوكرانيا. واألكيد أن 
البعض  به  يقول  الذي  القتال  في  المشاركة  عدِم  وهَم 
حلف  لبلدان  يسمح  ألن��ه  مصلحتنا  ويخدم  لنا  مريٌح 
إنها في حرب  بشكل رسمي  القول  تتحاشى  بأن  الناتو 
للتأكيد  االضطرار  بعدم  للروس  ويسمح  روسيا،  ضد 
هذا  مباشر.  بشكل  الناتو  بلدان  يحاربون  ال  أنهم  على 
تقاتل  التي  لألطراف  مفيد  أنه  طالما  سيستمر  الوهم 
ترغب  لن  األخ��ي��رة  وه��ذه  البعض،  بعضها  جانب  إل��ى 

ف��ي ت��وس��ي��ع ال��ح��رب ول���ن ت��رغ��ب 
ف��ي االن��خ��راط ف��ي ه��ذه »ال��ح��رب 
العالمية الثالثة« التي يتحدث عنها 
حرب  إلى  تؤدي  قد  والتي  البعض 

نووية لن يخرج منها أحد رابحاً. 
يضع  أن  يمكن  ال��ذي  م��ا  ول��ك��ن، 
ال��ح��رب؟ وه��ل ينبغي  ل��ه��ذه  ح���داً 
القرم  استرجاع  إلى  أيضاً  السعي 
ودونيتسك  لوغانسك  ومنطقتي 
انفصالهما،  ع��ن  أع��ل��ن��ت��ا  ال��ل��ت��ي��ن 
ع���وض���اً ع���ن االك��ت��ف��اء ب��اس��ت��ع��ادة 
منذ  روسيا  دخلتها  التي  المناطق 
سيستطيع  وه��ل  فبراير؟   24 ي��وم 
بوتين الرضا بخسارة كل األراضي 
الشعور  وبالتالي  غزوها،  تم  التي 
أجل  من  عن خوض حرب  بالرضا 
يبقى  أن  ي��م��ك��ن  وه���ل  ش����يء؟  ال 
للروس  أعلن  هو  إن  قائماً  نظامه 
التي  ال��م��واق��ع  م��ن  سينسحب  أن��ه 
كانت تسيطر عليها روسيا قبل 24 
فبراير؟ وهل سيسعى بأي ثمن إلى 
الترابية  السيطرة  على  الحفاظ 
وهل  فبراير؟   24 منذ  التي حققها 
أوكرانيا؟  تقبله  أن  يمكن  أمر  هذا 
الواقع أن هناك عدة أمور مجهولة 
وفق  النهائية  نتيجتها  ستتحدد 

تطور الوضع العسكري على الميدان. 
غير  األوك��ران��ي��ي��ن  أن  حقيقة  أن  فيه  ش��ك  ال  مما 
يمكن  أم��ٌر  جديد  من  تبتر  أراضيهم  لرؤية  مستعدين 
جهة  م��ن  أن��ه  غير  مبدئية.  مسألة  أن��ه  بحكم  تفهمه 
أخرى، ال يمكن لروسيا أن تتحمل شّن حرب لن تجني 
من ورائها أي ربح. وعليه، يبدو أن أي إمكانية إليجاد 
النزاع،  لطرفي  السماح  عبر  القتال،  بإنهاء  يسمح  حل 
أن  الوجه، ذلك  ماء  أن تحفظ  ينبغي  وروسيا،  أوكرانيا 
الحرب  هذه  من  الخروج  يستطيع  لن  الطرفين  من  أياً 
وجهه  ماء  يحفظ  بأنه  االنطباع  يعطي  ال  ذلك  كان  إذا 

تجاه شعبه.

* مدير معهد العالقات الدولية واالستراتيجية في باريس

ال��ص��ي��ن وروس��ي��ا م���اذا ت��ري��دان 
يقول  ال��ج��دي��د؟  العالمي  للنظام 
روسيا  ال��روس��ي:  الخارجية  وزي��ر 
سيتحركون  وشركاؤهما  والصين 
متعدد  ع��ال��م��ي  ن��ظ��ام  ن��ح��و  م��ع��اً 
نتائج  على  بناء  وع��ادل  األق��ط��اب 
بها  يمر  التي  الخطيرة  »المرحلة 
تاريخ العالقات الدولية«. لقد جاء 
في تقرير ل�»ساوث تشاينا مورنينغ 
تبقى  أن  »يجب  بعنوان  ب��وس��ت«، 
الصين بعيدة عن الحرب« ما يؤكد 
للصين  يمكن  التعددية،  هذه  على 
الدبلوماسية  مكانتها  من  ترفع  أن 
للعالم،  ال��ن��ي��ة  ح��س��ن  تُ��ظ��ه��ر  وأن 
االنضمام  خ��الل  م��ن  ليس  ول��ك��ن 
إل����ى ال���غ���رب ل��م��واج��ه��ة روس��ي��ا، 
ب��ل م��ن خ��الل ت��ق��دي��م م��س��اع��دات 
دون  من  ق��روض  وبرنامج  ضخمة 
بناء  على  الصين  وح��رص  فوائد. 
كلمة  ف��ي  واض���ح  المسالم  النهج 
عندما  الصيني  الخارجية  وزي���ر 
الصينية-  العالقات  أن  على  أكد 
األوروب����ي����ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى أس���اس 
تعاون  ولدينا  المتبادل  االح��ت��رام 
شراكات  وروس��ي��ا  وللصين  وث��ي��ق، 
من  ه��ي  وع��الق��ات��ن��ا  استراتيجية 

األكثر أهمية عالمياً.
الباردة  الحرب  مفهوم  أوكرانيا  في  الحرب  ع��ززت 
ضد روسيا والصين في الوقت ذاته، ونالحظ ذلك في 
هي  ما  أوكرانيا:  »غزو    بعنوان  دبلومات«،  ل�»ذا  تقرير 

الدروس التي تتعلمها الصين؟«:
حيث  غامضة،  لبكين  العلنية  التصريحات  ك��ان��ت 
وامتنعت  لروسيا،  األمنية  المخاوف  تفهم  عن  أعربت 

عن وصف العمل العسكري بأنه »غزو«.
وبدافع الحاجة إلى مواجهة الواليات المتحدة بشكل 
مشترك، اختارت الصين تشكيل تحالف استراتيجي مع 

روسيا.
دائرة  في  »بوتين«  الروسية  العسكرية  العملية  وضعت 
من  م��ا خفف  ال��دول��ي،  ال��ع��ام  ل��ل��رأي  القاسية  ال��ض��وء 

في  المتمثلة  الدبلوماسية  المشكلة 
للعالم  تهديد  أكبر  الصين  اعتبار 
الديمقراطي في السنوات األخيرة.

بعد  تقبالن  ال  والصين  روس��ي��ا 
العالم،  اآلن أن تعيشا على هامش 
يستهان  ال  م��ؤث��رت��ان  ق��وت��ان  فهما 
العالقات  خريطة  رس��م  في  بهما 

الدولية.
خالل  بوتين  عليه  رك��ز  م��ا  ه��ذا 
نظيره  م��ع  اف��ت��راض��ي��ة  م��ح��ادث��ات 
الروسي الصيني  التنسيق  الصيني: 
عاماًل  أصبح  الدولية  الساحة  على 
والعالقة  ال��ع��ال��م،  ف��ي  لالستقرار 
بينهما نموذج حقيقي يحتذى به في 

القرن الحادي والعشرين.
في  ماضية  زال��ت  ال  أميركا  لكن 
لصالح  بالتنازل  تقبل  وال  أحاديتها 
التعددية، وهي بالمرصاد أمامهما، 
»ذا  مجلة  ت��ق��ري��ر  خ��الص��ة  وه���ذه 
»لماذا  بعنوان  إنترست«،  ناشونال 
تدفع أميركا روسيا والصين معاً؟«:

أن  األميركية  للدبلوماسية  يمكن 
التقرب  م��ن  وروس��ي��ا  الصين  تمنع 
تعمالن  البعض، وهما  بعضهما  من 
معاً بطريقة أكثر تضافراً لمعارضة 
الموقف العالمي للواليات المتحدة.

إلى  الوصول  على  والصين  روسيا  إصرار  نلحظ  لذا 
هذه التعددية بأي ثمن اقتصادي، فضاًل عن السياسي 
وهو جزء مما ورد بتقرير »فورين بوليسي«، بعنوان »ما 
فقد  الصين«:  عن  نيكسون  من  بايدن  يتعلمه  أن  يمكن 
السنوات  في  العسكري  تعاونهما  وموسكو  بكين  عززت 
األخيرة، بدافع المعارضة المشتركة لسياسة واشنطن، 
كال  مع  مواجهة  في  عالقة  نفسها  تجد  بايدن  ف��إدارة 
وجود  لعدم  بالقلق  يشعرون  أميركا  وحلفاء  البلدين، 
مبادرات دبلوماسية جديدة. فواشنطن تجد نفسها في 
مواجهة طويلة األمد مع كليهما، حيث تخاطر بتوترات 

مع قوتين عسكريتين نوويتين.

* كاتب إماراتي

روس يساعدون الالجئين األوكرانيين

أميركا.. تأكيد التعافي بتطعيمات األطفال

وتيرة التعافي من جائحة كوفيد-19 تنتشر على نطاق واسع داخل الواليات المتحدة وخارجها، ورغم ذلك تتواصل خطوات الوقاية وأيضًا بعض اإلجراءات االحترازية. 

وضمن هذا اإلطار تأتي جرعات التطعيم بندًا مهمًا لدرء خطر الوباء، خاصة على األطفال. وفي مدينة لوس أنجلوس األميركية يتفاعل مركز لتقديم التطعيمات 

لألطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، أماًل في حماية هذه الفئة العمرية، وتحقيق التعامل التام مع الجائحة. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(

كثيرة ومتنوعة هي المبادرات االستثنائية والبّناءة التي اعتمدتها دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على المستويين الوطني والعربي، وهدفت 
من خاللها إلى إشراك الموهوبين وأصحاب العقول والمبدعين في 
صناعة المستقبل المأمول، الذي يُطمح إلى أن يكون آمناً ومستداماً 
الريادة  أساسها  خدمات  لهم  ويوّفر  كريمة،  حياة  لألجيال  يحقق 
واإلبداع، ومبتغاها الوصول إلى اقتصاد معرفي مبني على المرونة 

واالبتكار.
التي  مبرمج عربي«،  »مليون  مبادرة  الخاّلقة  المبادرات  تلك  من 
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، منذ عام 2017؛ 
لتكون إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 
المؤسسة الرائدة في مجال نشر التعليم والمعرفة لتعزيز نهضة العالم 
العربي؛ إذ تهدف المبادرة، بحسب موقعها اإللكتروني، إلى »تزويد 
الشباب العربي بالقدرات والمهارات األساسية التي سيحتاجونها في 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ف��رص 

عمل في المستقبل«.
مهندس  ف����وز  وج�����اء 
ال��ب��رم��ج��ي��ات ال��س��وري 
م���ح���م���ود ش���ح���ود ف��ي 
ح���ص���د ل���ق���ب أف��ض��ل 
مبرمج عربي، أول أمس 
األرب���ع���اء، ع��ن م��ش��روع 
طّور فيه تطبيقاً يساعد 
بناء  على  المستخدمين 
ومتابعة عاداتهم اليومية 
تغيير  على  ومساعدتهم 
خالل  السلبية  عاداتهم 
ليعّبر  اليومية،  حياتهم 
المستهدف  ن��ج��اح  ع��ن 
دعم  بشأن  المبادرة  من 
أفكار المبدعين العرب بكل ممّكنات لغة العصر، وهي البرمجة، الركن 
األساسي في الوصول إلى اقتصاد معرفي يقوم على توفير أفضل 
التقنيات التكنولوجية التي انتشرت بشكل كبير لدى كل شعوب العالم.
وجاء تكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
دبي للمستقبل، المبرمجين والمدربين الفائزين بتحدي مبادرة »مليون 
مبرمج عربي« خالل حفل ختامي أقيم في »متحف المستقبل« بدبي، 
المتحف الذي يشهد على براعة اإلمارات في قدرتها على استكشاف 
لمستقبل  الحلول  وإيجاد  تشكل عصرنا،  التي  والفرص  التحديات 
أفضل، عبر توفير مساحة من االستكشاف والتعلم واإلب��داع، وفق 
ونشر  وتخيله،  المستقبل  باستشراف  تتعلق  ع��ّدة،  رئيسية  محاور 

المحتوى والمعرفة، وبناء القدرات، وتصميم المستقبل وتسريعه.
وبالعودة إلى مبادرة »مليون مبرمج عربي«، فإنها ليست مجرد مبادرة 
التأسيس  إنما  المواطنة فقط،  القوى  بتنمية وتطوير ق��درات  تهتم 
لمبادرات تدعم من خاللها الشباب العربي، من خالل دورات تدريبية 
عبر اإلنترنت؛ تمّكنهم من دعم مستهدفات التنمية المستدامة في 
دولهم، وتجعلهم مسهمين أساسيين في رسم مستقبل يلبي طموحاتهم 
في اإلبداع ويعزز من استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، ويمّكنهم من 
االستفادة من اقتصاد المعرفة وصناعة الفرص المستقبلية ألنفسهم 

ومجتمعاتهم.

»مليون مبرمج عربي«.. 
شهادة حية 

على ريادة اإلمارات

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

اإلمارات

اليـــوم

مبادرة »مليون مبرمج 
عربي« تهتم بتنمية 

وتطوير قدرات القوى 
المواطنة فقط 

وتؤسس لمبادرات 
تدعم من خاللها 

الشباب العربي

المعدات العسكرية الغربية 
التي ُزودت بها أوكرانيا ال 

ُتستخدم لضرب أهداف في 
التراب الروسي. غير أن الغرب 
مشارك في القتال من حيث 
حجم المعدات التي نمد بها 

أوكرانيا

روسيا والصين ال تقبالن بعد 
اآلن أن تعيشا على هامش 

العالم، فهما قوتان مؤثرتان ال 
يستهان بهما في رسم خريطة 
العالقات الدولية، هذا ما ركز 

عليه بوتين خالل محادثات 
افتراضية مع نظيره الصيني

الصين وروسيا.. التعددية القطبية!هل هي حرب عالمية ثالثة؟

د. عبد الله العوضي*باسكال بونيفاس*

 فجأة، تجد قطعة الخبز 
هذه - وضعها أحدهم هناك. 

تجد الدعم من شخص 
يمنحك مالبس دافئة. 

هؤالء األشخاص المجهولون 
يساعدونك وقت الحاجة، هذا 

ما يحدث

إميليا نيوكومب*
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يُ���ع���د ال���ت���اس���ع م���ن م���اي���و، »ع��ي��د 
في  أهميًة  األك��ث��ر  التاريخ  النصر«، 
فيه  ي��ج��ري  إذ  ال���روس���ي،  ال��ت��ق��وي��م 
االحتفاء باالنتصار التاريخي لالتحاد 
عاَم  النازية  ألمانيا  على  السوفييتي 
العسكري  االستعراض  ويُعد   .1945
السنوي في الساحة الحمراء مناسبًة 
للعالَم  فيها  ليظِهروا  ال��روس  للقادة 
الحديثة  الروسية  األسلحة  ترسانَة 
التي  بالتضحيات  الجميع  وي��ذّك��روا 
أجل  م��ن  السوفييتي  االت��ح��اد  بذلها 
وفي  العسكري.  النصر  ذلك  تحقيق 
ه��ذه ال��م��رة، أُق��ي��م اس��ت��ع��راُض عيد 
أوكرانيا.  ح��رب  خلفية  على  النصر 
وكان هناك كثير من الترقب لخطاب 
دراماتيكي من قبل الرئيس فالديمير 
العريضة  الخطوط  فيه  يُبرز  بوتين 
لخططه من أجل إنهاء الحرب بنصر 
تحدث  إذ  يحدث،  لم  هذا  لكن  آخر. 
ولم  فقط  دقائق  عشر  خ��الل  بوتين 
ت��ص��در ع��ن��ه أي إش����ارة إل���ى ن��واي��اه 

المستقبلية. 

التهديد  على  بوتين  خطاب  رك��ز   
ال���ذي ت��واج��ه��ه روس��ي��ا م��ن أوك��ران��ي��ا 
وداعميها الغربيين، مشيراً إلى أنه كان 
بعملية عسكرية  القيام  الضروري  من 
على  استباقي«  ك����»رد  أوك��ران��ي��ا  ف��ي 
ل�»عملية  »الناتو«  حلف  استعدادات 
التاريخية  األراض����ي  ل��غ��زو  عقابية« 
القرم.  جزيرة  ذل��ك  في  بما  لروسيا 
كما أشار ضمنياً إلى أن أوكرانيا كانت 
نووية.  أسلحة  على  للحصول  تسعى 
حسب  ال��ع��س��ك��ري��ة،  العملية  وك��ان��ت 
بوتين، »القرار الصحيح الوحيد، وفي 
ال��وق��ت ال��م��ن��اس��ب.. ك��ان��ت ق���رار أمة 

مستقلة وقوية وذات سيادة«. 
المراقبين،  من  لكثير  بالنسبة  لكن 
ما لم يقله بوتين يوم التاسع من مايو 
كان أكثر إثارًة للقلق. ذلك أنه لم يّدِع 
»إنجاز المهمة« ولم يشر إلى »النصر«. 
كما أنه لم يتكهن بشأن الكيفية التي 
ستنتهي بها الحرب، وبالتالي، لم يقم 
خروج«  »استراتيجية  إلى  إش��ارة  بأي 
يقم  أو  الخطاب  يصّعد  ولم  مقبولة. 

للموارد  جماعية  تعبئة  إلى  بالدعوة 
مزيد  تجنيد  ذلك  في  بما  الروسية، 
إلى  إش��ارة  بأي  يقم  ولم  الجنود.  من 
أوكرانيا  ض��د  النطاق  واس��ع��ة  ح��رب 
العسكرية  »العملية  ع��ن  لها  ت��م��ي��زاً 
يهّدد  لم  أنه  كما  الحالية.  الخاصة« 
أسلحة  استخدام  وإمكانية  بالتصعيد 

دمار شامل. 
لكن، هل كان غياب أي حديث عن 
جهداً  االستراتيجية  روسيا  أه��داف 
م��ق��ص��وداً م��ن ق��ب��ل ب��وت��ي��ن م��ن أج��ل 
اإلع��الن  ثم  وتضليله  العالَم  مباغتة 
فجائي  بشكل  المقبلة  خطواته  ع��ن 
رداً  ك��ان  سلوكه  أن  أم  إشعار؟  ب��دون 
والداخلية؟  الخارجية  التحديات  على 
تحّمل  تستطيع  ال  روسيا  أن  ال��واق��ع 
تظن  هل  ولكن  الحرب،  خسارة  كلفة 

حقاً أنها تستطيع كسَبها؟ 
ثالثة  ت��واج��ه  م��وس��ك��و  أن  ال���واق���ع 
سياساتها  ف��ي  رئ��ي��س��ي��ة  إك���راه���ات 
الجيش  أب���ان  ف����أوال؛  المستقبلية. 
كفاءة  وان��ع��دام  ع��ن ضعف  ال��روس��ي 

مرتفعة،  إصابات  وتكّبد  استثنائيين، 
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��اري��ر التي 
الجنود.  معنويات  تدني  عن  تتحدث 
اإلصابات  أخبار  تتضح  بينما  ثانياً؛ 
بالنسبة  أكثر  العسكرية  واالنتكاسات 
للشعب الروسي، يمكن أن يكون هناك 
للحرب  م��ع��ارض  س��ي��اس��ي  ف��ع��ل  رد 
م��ن ج��ان��ب ال��س��ك��ان، ب��م��ا ف��ي ذل��ك 
تعرضت  التي  النخبوية  المجموعات 
الغربية.  البلدان  قبل  م��ن  لعقوبات 
بأن  تفترض  أن  روس��ي��ا  على  ث��ال��ث��اً؛ 
ألوكرانيا  الغربي  العسكري  ال��دع��م 
ذلك  في  بما  االزدي���اد،  في  سيستمر 
على  متطورة  ثقيلة  بأسلحة  تزويدها 
نحو متزايد من قبيل المدفعية طويلة 

المدى. 
تعتقد  قد  الظروف  ه��ذه  ظل  وف��ي 
روس��ي��ا أن��ه م��ن خ��الل ال��ق��وة النارية 
نهاية  ف��ي  جيشها  سيقوم  الضخمة 
دون��ب��اس  منطقة  بتحرير  ال��م��ط��اف 
ال��واق��ع��ة ش���رق أوك��ران��ي��ا وال��م��وان��ئ 
مثل  األس���ود  البحر  على  الرئيسية 

ماريوبول وأوديسا، وبعد ذلك تستطيع 
إعالن النصر. ويذكر هنا أنه من شأن 
األس��ود  البحر  على  روس��ي��ة  سيطرة 
لالقتصاد  ضخمة  ُكلفة  في  التسبَب 
كبيراً  اعتماداً  يعتمد  الذي  األوكراني 
قمحه  تصدير  أجل  من  الموانئ  على 
عّباد  من  المستخلص  وزيته  وشعيره 

الشمس إلى السوق العالمية. 
بيد أن الوضع الصعب الذي تواجهه 
قد  المسلحة  قواتها  أن  ه��و  روس��ي��ا 
تحقيق  على  ال��ق��درة  لديها  تكون  ال 
استخدمت  إذا  إنها  ثم  الهدف.  هذا 
إجراءات أكثر شدة إلسكات األصوات 
ال��م��ن��ت��ق��دة ف��ي ال���داخ���ل، ق��د يصبح 
م��زي��د م��ن ال���روس واع��ي��ن ب��األض��رار 
الجسيمة للحرب، مما سيتم استثماره 
النخبة  بشكل صريح من قبل أعضاء 
الحرب  الذين يدركون خطر  الروسية 

على بلدهم ورفاهيته. 

*مدير البرامج االستراتيجية بمركز 

»ناشيونال إنترست«- واشنطن

حرب أوكرانيا في خطاب »عيد النصر«

سيطرة روسيا على البحر 
األسود تسبب ُكلفًة ضخمًة 

لالقتصاد األوكراني الذي 
يعتمد اعتمادًا كبيرًا على 

الموانئ من أجل تصدير قمحه 
وشعيره وزيته

التي  أبوظبي  إم��ارة  عدا  فيما 
مع  ال��رادار  وّحدت سرعة ضبط 
ما  بذلك  ملغيًة  الطريق،  سرعة 
البالغ  ال��س��رع��ة  بهامش  يُ��ع��رف 
فهذا  الساعة،  في  كيلومتراً   20
ال��ه��ام��ش م���ا ي����زال م��ع��م��والً به 
أم��ا  ال���دول���ة.  إم����ارات  بقية  ف��ي 
أب��وظ��ب��ي، فقد أض��ي��ف ذلك  ف��ي 
المحددة  السرعة  إل��ى  الهامش 
ع��ل��ى ال���ل���وح���ة، ف��ال��ل��وح��ة ال��ت��ي 
في  كيلومتراً   80 إلى  كانت تشير 
 100 إلى  تشير  ص��ارت  الساعة، 
نفسه  وهو  الساعة،  في  كيلومتر 
سرعة ضبط الرادار الحقيقية. 

الهامش  ذل��ك  مشكالت  وأول   
ال  أن��ه  بمعنى  رس��م��ي،  غير  أن��ه 
سرعة  تجاوز  يجيز  قانون  يوجد 
لوحة ال��ش��ارع، وإن��م��ا ك��ان أم��راً 
أجهزة  كانت  أن  منذ  به  معموالً 
الرادار غير متطورة تقنياً، بحيث 
يُخطئ  أن  ال��م��ح��ت��م��ل  ِم���ن  ك���ان 
الجهاز في قراءة سرعة السيارة، 
وهو األمر المستبعد حدوثه اليوم 

مع األجهزة المتطورة. 
الهامش  ذل���ك  أّن  ح��ي��ث  وم���ن 
عنه  معلن  غير  فهو  رسمي،  غير 
ال��ذي  يضيف  وه��ك��ذا  للجمهور، 

الساعة  في  كيلومتراً   20 نحو  الهامش  ذلك  أمر  يعرف 
بالسرعة  يلتزم  ذلك  يعرف  ال  الذي  بينما  إلى سرعته، 
شأنه  ِمن  الذي  األمر  أمامه،  التي  اللوحة  في  المثبتة 
األعصاب  متوتَر  سيارتَه  يقود  ف��األول  معاً؛  إرباكهما 
األعصاب  متوتر  يقود  والثاني  ببطء،  يقود  الثاني  ألن 
أيضاً ألّن األول يصّر على تجاوز سرعة الطريق، وهذا 

يستعجل ذاك، وذاك يستمهل هذا. 
الذي يقود  أنه في حال توّرط السائق  واألمر اآلخر 
يحاسبه  القانون  ف��إّن  م��روري،  بحادث  للهامش  وفقاً 
في  أخرى  بسيارة  اصطدم  فلو  اللوحة،  لسرعة  وفقاً 
يقودها  كان  هو  بينما  كلم/ساعة،   80 سرعته  ش��ارع 
يكون  القانون  نظر  في  فإنه  كلم/ساعة،   100 بسرعة 
ب��س��رع��ة عالية،  ال��س��ي��ارة  اق��ت��رف ج��ن��ح��َة ق��ي��ادة  ق��د 

بتلك  ي��ع��ت��رف  ال  ال��ق��ان��ون  ألّن 
والسرعة  الرادارية«،  »اإلكرامية 
بقية  معها  ت��ج��ّر  تهمة  ال��زائ��دة 

التهم. 
ثم نأتي إلى مخالفات السرعة، 
أكثر،  وتدفع  أكثر،  تخالف  فأنت 
م��ع وج����ود ذل���ك ال��ه��ام��ش، ألّن 
سرعتك  ضمن  ي��دخ��ل  ال��ه��ام��ش 
تستند  والمخالفة  النهاية،  ف��ي 
إلى اللوحة، وكلما زادت السرعة 
قانون  أّن  ذلك  المخالفة،  زادت 
السير والمرور يستند في تشديده 
ع��ق��وب��ات ال��س��رع��ة ع��ل��ى م��ق��دار 
فمن  الطريق.  لسرعة  التجاوز 
في  كم/ساعة   110 بسرعة  يقود 
كم/  80 سرعة  له  محدد  ش��ارع 

السرعة  تجاوز  قد  يكون  ساعة، 
فإذا  كم/ساعة.  ب���30  المحددة 
كانت لوحة الشارع تشير إلى 80 
الهامش  بوجود  فأنت  كم/ساعة، 
100 كم/ساعة،  تفّكر في سرعة 
كلم/ساعة،  ب�10  عنها  زدت  فإذا 
دره��م،  ألنك   600 ستدفع  فإنك 
عن  يزيد  ال  بما  اللوحة  تجاوزت 

30 كم/ساعة. 
فأنت  ال��ه��ام��ش،  دون  م��ن  أم��ا 
كم/ساعة،   80 سرعة  في  تفكر 
 300 ستدفع  فإنك  كم/ساعة،  ب���10  عنها  زدت  ف��إذا 
كم/  20 عن  يزيد  ال  بما  اللوحة  تجاوزت  ألنك  درهم، 

نقاط  فثمة  المالية،  ال��غ��رام��ات  ج��ان��ب  وإل��ى  س��اع��ة. 
سوداء تسجل ضد السائق تبعاً لمقدار تجاوزه للسرعة 
حجز  احتماالت  إلى  باإلضافة  اللوحة،  على  المحددة 

المركبة.
أعتقد أنه آن األوان لتوحيد سرعة لوحة الطريق مع 
سرعة ضبط الرادار في كافة شوارع الدولة، ال سيما أّن 
شرطة أبوظبي ما اتخذت ذلك القرار إال بعد دراسات 
أفضل  تحقيق  إلى  وص��والً  مرورية،  ومسوح  ومقارنات 

مستويات السالمة عالمياً.

*كاتب إماراتي

خضعُت منذ مدة لعملية جراحية 
ب��ي��روت،  مستشفيات  أح���د  ف��ي 
الدم  من  لكمية  بسببها  احتجُت 

لتعويض ما فقدتُه أثناء العملية. 
في دم اإلنسان أس��رار ما يزال 
اكتشافها.  يحاول  الحديث  الطّب 
عدة  هناك  لماذا  مثاًل:  ذل��ك  من 
الحكمة  وم��ا  ال���دم؟  م��ن  فصائل 
ولماذا  التنّوع؟  ه��ذا  وراء  اإللهية 
يؤدي اختالط فصيلتين مختلفتين 
في جسم اإلنسان إلى مضاعفات 

مميتة؟
للدورة  ال��م��رأة  تتعّرض  ول��م��اذا 
ه��ي شهرية؟   ول��م��اذا  ال��ش��ه��ري��ة؟ 
خالل كل ثالث ثوان تجري عملية 
إلى  معافى  إن��س��ان  م��ن  دم  نقل 
إلى  ذل��ك  وأدى  م��ري��ض.  إن��س��ان 
انتشار ثقافة التبّرع، وإلى انتشار 
بالدم  التبّرع  وتحّول  ال��دم.  بنوك 
تجارة  إلى  راٍق  إنساني  عمل  من 
تخضع لمقاييس العرض والطلب. 
ويُطلق على الواليات المتحدة لقب 
دول��ة  أكبر  ألنها  ال���دم«،  »أوب��ي��ك 
ال��دم.  ب��الزم��ا  ت��ص��ّدر  العالم  ف��ي 
عمليات  م��ن  تتجّمع  ف��ال��ب��الزم��ا 
الحاجة.  من أصحاب  الدم  شراء 
يسمح  األميركي  القانون  أن  ذلك 

المراكز  أح��د  إل��ى  دم��ه  يبيع كمية من  ب��أن  ألي شخص 
بيع  لكن  بيعه.  ثم  وم��ن  بتخزينه  تقوم  التي  المختصة 
الدم ممنوع في معظم دول العالم األخرى. فهو جزء من 
اإلنسان، بل الجزء األهم فيه. ويمكن لإلنسان أن يفقد 
يعيش  ال  لكنه  الحياة،  في  ويستمّر  من جسمه  أي جزء 

حتى بمجرد أن يصاب دمه بالتهاب خبيث.
للتبّرع  مركز  أول  بريطانيا  في  أُنشئ   1921 عام  في 
أو رسمياً، بل  العالم. لم يكن المركز حكومياً  بالدم في 
في  إيثل  وزوج��ت��ه  أوليفر«  »بيرسي  يُدعى  رج��ل  أنشأه 

منزلهما. 
وبسبب سرعة تعّرض الدم للفساد خارج جسم اإلنسان، 
إلى  نقله  ثم  وم��ن  به  لالحتفاظ  تبريده  من  ب��ّد  ال  ك��ان 
المحتاجين له في المستشفيات. وبدأت قصة نقل الدم 

أرستقراطية  إنجليزية  سيدة  مع 
القصف  فخالل  دانستان.  تُدعى 
العالمية  ال��ح��رب  أث��ن��اء  ال��ن��ازي 
وسقوط  بريطانيا  على  الثانية 
الضحايا في الشوارع وفي البيوت، 
لكميات  المستشفيات  احتاجت 
كبيرة من الدم لمعالجة المصابين. 
دم  بتعبئة  ال��س��ي��دة  ه��ذه  فقامت 
الحليب،  زجاجات  في  المتبّرعين 
المثلجات  لبيع  في سيارة  ونقلتها 
أول  تلك  فكانت  المستشفى.  إلى 
مأمون  ونقل  مؤقت  حفظ  عملية 

للدم.
ول���ع���ل م���ن أغ�����رب ال��ق��ص��ص 
به  ق��ام  ما  ال��دم  بثقافة  المتعلقة 
رجل هندي، إذ اخترع الضمادات 
الطبية التي تستعملها المرأة أثناء 
كان  الشهرية.  ل��ل��دورة  تعّرضها 
ترك  على  وأُج��ب��ر  ف��اش��اًل  طالباً 
المدرسة. لكنه كان مهتماً بشؤون 
الضمادات.  تلك  فاخترع  المرأة، 
البسيط  االخ��ت��راع  ه��ذا  تطّور  ثم 
ليدخل العالمية على نطاق واسع.

الحديث  ال��ط��بِّ  ع��ل��ُم  وي��ع��ِرف 
الكثيَر عن الدم وأسراره، لكنه ما 

يزال يجهل الكثير عنه أيضاً.
لم يكن نقل الدم من المتبّرع إلى 
المتبّرع  يكون  فقد  ال��دوام.  على  المريض عماًل صالحاً 

مصاباً بمرض ما، فينتقل عبر دمه إلى اآلخرين. 
واكتُشف ذلك على نطاق واسع لدى انتشار مرض اإليدز 
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ذلك أن كثيراً 
من الضحايا أُصيبوا بالمرض القاتل من خالل نقل الدم 

إليهم.
ويعرف األطباء اليوم الكثير عن الدم.. لكنهم يعترفون 
بأنهم ال يعرفون كل شيء، وبأن أمامهم الكثير من القضايا 
الغامضة التي يحتفظ بسّرها هذا السائل العجيب.. والتي 
يمكن أن تؤدي معرفتُها إلى دخول اإلنسانية مرحلة جديدة 

أكثر تقدماً في تشخيص ومعالجة األمراض المزمنة.

*كاتب لبناني

آن األوان لتوحيد سرعة لوحة 
الطريق مع سرعة ضبط الرادار 

في كافة شوارع الدولة، 
وشرطة أبوظبي لم توحدهما 

إال بعد دراسات ومقارنات 
ومسوح مرورية 

األطباء حاليًا يعرفون الكثير 
عن الدم.. لكنهم يعترفون 
بأنهم ال يعرفون كل شيء، 

وبأن أمامهم الكثير من القضايا 
الغامضة التي يحتفظ بسّرها 

هذا السائل العجيب

السر في دم اإلنسانسرعة الشارع وسرعة الرادار
محمد السماك*أحمد أميري*

جيفري كمب*



محمد عبدالسميع )الشارقة(

للطفل  القرائي  الشارقة  مهرجان  في  ومشاركون  ن��اش��رون  أّك��د 
حتى  ويستمر  للكتاب  الشارقة  هيئة  تنّظمه  ال��ذي   13 ب��دورت��ه 
الثاني والعشرين من مايو الجاري بمركز إكسبو بالشارقة، القيمة 
الثقافية والوطنية التي يتضّمنها، كونه يشّكل فضاًء مفتوحاً وغنّياً 
بمعروضاته وملتقى عائلياً لتنمية عادة القراءة وتوجيه الطفل نحو 

الكتاب وعالم الثقافة.

مشاركة فاعلة
للكتاب  الشارقة  هيئة  رئيس  العامري  رك��اض  بن  أحمد  وأّك��د 
أهداف مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مواكبته ورؤيته وخّطة 
عمله أمام متغيرات العصر، ما يستلزم أن يظّل الكتاب رفيقاً للطفل 

ورافداً من روافد ثقافته التي تنشأ معه، كهدف وطني. 
أيمن  المهندس  وق��ال 
مبيعات  مدير  الذهبي، 
النشر  دور  إح���دى  ف��ي 
المهرجان  إّن  العربية، 
للمعرفة  حقيقية  منّصة 
وب��ّواب��ة ل��أط��ف��ال، نحو 
اك����ت����ش����اف م��واه��ب��ه��م 
وق�����درات�����ه�����م، ك���واح���د 
م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال��ش��ارق��ة 
وال��خ��ري��ط��ة ال��ث��ق��اف��ّي��ة 
ال����ت����ي ت����ع����ززت ب��ف��ع��ل 
الرؤية والحلم الذي بات 
واقعاً، من خالل حضور 
ال��م��ؤس��س��ات ال��داع��م��ة 
للطفل والراعية لقدراته 

ومواهبه وخبراته.

تحريك النشر
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، أّك����دت 
الحوفي  نشوى  الناشرة 
ال��ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  أّن 
فرصة  للطفل  القرائي 
المشاركة  النشر  ل��دور 
م��ب��ي��ع��ات��ه��ا،  ت���رف���ع  ألن 
خ���ص���وص���اً ب��ع��د ف��ت��رة 
التي  وال��ع��زل��ة  اإلغ���الق 
كورونا  جائحة  خلّفتها 
ما  العالم،  مستوى  على 
الهادف  التنظيم  يفّسر 
للقائمين على المهرجان 
الكثيرة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ف��ي 
وم��ي��زة أن ي��ك��ون ج��اذب��اً 
والقراء  والعائلة  للطفل 
والمهتمين، وكذلك إفادة 
دورهم  لتعزيز  الناشرين 
ف����ي ع��م��ل��ي��ة ص��ن��اع��ة 
ال��ن��ش��ر. وأّك����د ال��ن��اش��ر 
القيمة  مكتبي  غ��ي��اث 
ي��ت��واّف��ر  ال��ت��ي  الثقافية 
ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ه��رج��ان من 
الجاّدة  الترتيبات  خالل 
الحتياجات  وال��م��واك��ب��ة 
ثقافة  يعزز  ما  الطفل، 
لدى  والمطالعة  القراءة 

فئات عمرية متنوعة. وقال مكتبي إّن تصميم المهرجان وتنظيمه له 
أثر كبير في تنفيذ الرؤية وجذب الحضور والضيوف والعائالت، من 
خالل تصميم المكان بألوان ورسومات شّكلت حافزاً بصرياً رائعاً 
والبحث  والكتب  الرفوف  تقليب  في  فرح  بكّل  ينخرط  ألن  للطفل 
المعرفية األولى  المادة  أو ينشده من إص��دارات تشّكل  يهّمه  عما 

واألساسية في عالم الثقافة.
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الفائز بفرع الفنون والدراسات النقدية في الدورة الـ16

محمد الداهي: جائزة الشيخ زايـــــد 

للكتاب تنشر قيمًا ثقافية جديدة

محمد نجيم )الرباط(

القيمة،  بالجائزة  الفوز  توقعه  وعن 
أح���د  »ال  ال�����داه�����ي:  ق�����ال 

يضمنه  أو  الفوز  يتوقع 
م��س��ب��ق��اً. ي���ص���دق - 

ف���ي ه����ذا ال��ص��دد 
ال��ش��اع��ر  ق����ول   -
ق��ب��ان��ي: »لو  ن���زار 
أن����ي أع�����رف أن 
البحر عميق جداً 
م��ا أب��ح��رت«. قد 
يهاب المرء خوض 

الشيخ  جائزة  بحر 
للكتاب  العالمية  زايد 

مسافته.  وب��ع��د  لعمقه 
إال أنه على المرء أن يتحلّى 

بحظه  ويؤمن  والشجاعة،  بالصبر 
 - مطمئناً  »ك��ن��ت  م��ض��ي��ف��اً  ون��ص��ي��ب��ه«، 
واألمناء  المحكمين  نزاهة  إلى  بالنظر 
والكفاءة العالية ألعضاء الهيئة العلمية- 
أن كتابي سيصل إلى المراتب المتقدمة 
ة موضوعه، وطراوة  بحكم مالءمته، وِجدَّ
ومع  لغته.  وسالسة  ومصادره،  مراجعه 

ي��ك��ون- م��ن بين  ذل��ك ك��ن��ت أخ��ش��ى أن 
ويضاهيه  ينافسه  ما  المرشحة-  الكتب 

في أدائه وجدواه وقيمته«.
بالجائزة،  المتوج  كتابه  عن 
كتاب  »يمثل  ال��داه��ي:  ق��ال 
»ال��س��ارد وت���وأم ال���روح، 
م�����ن ال���ت���م���ث���ي���ل إل���ى 
االص���ط���ن���اع« ج����زءاً 
الذي  مشروعي  من 
أس����ع����ى ف���ي���ه إل���ى 
الجوانب  اس��ت��ج��الء 
التلفظية ذات الصلة 
ب��ال��م��ت��ك��ل��م وآث������اره 
وإلى  التلفظ(،  )سلطة 
ت��ب��يُّ��ن م��واق��ع��ه وق��رن��ائ��ه 
المحتملة  روح����ه  وت���وائ���م 
ف���ي ال��خ��ط��اب، وإل����ى ت��وس��ي��ع 
باألجناس  أكثر  للعناية  الذاكرة«  »شعرية 
وفهم  ال��ذات��ي��ة،  والمحكيات  التذكارية 
والوجود،  الكتابة  بين  المعقدة  العالقة 
وبين خطاب الحقيقة وخطاب الجمال«، 
هو  ال��ك��ت��اب  ف��ي  »م��ا شغلني  م��وض��ح��اً: 
البيْنيَّة )القارة األدبية  المنطقة  اكتشاف 
وحدودها  امتداداتها  عبر  المجهولة( 

ال��ت��ي ت��ف��ص��ل ب��ي��ن م��ل��ف��وظ��ات ال��واق��ع 
أجناساً  وتستوعب  التخييل،  وملفوظات 
أو أصنافاً أدبية لم يعرها النقد االهتمام 
الالزم مع العلم أنها تعرف – في الوقت 
إلى  ال��ن��زوع  بسبب  ان��ف��ج��اراً  ال��راه��ن- 
إلى  سعياً  ة،  والُمسارَّ والمكاشفة  البوح 
إبراز ما تضمره السرائر، وما ظل مغفيا 
لبواعث سياسية  الصدور  ومطموسا في 
يعرف  )م��ا  أخالقية  أو  إيديولوجية  أو 
بعد  استقوت  التي  ال��ذاك��رة«  ب�»صحوة 

.»1989 انهيار جدار برلين في العام 
الداهي:  قال  اإلم��ارات��ي،  األدب  وعن 
الروائي  خاصة  اإلماراتي  األدب  »يشهد 
ملموساً  تطوراً  تخصصي-  بحكم   - منه 
للتعبير  للشباب  الكلمة  إعطاء  بفضل 
الحياة،  في  وتطلعاتهم  مطامحهم  عن 
مثل:  ال��روائ��ي��ي��ن  طليعة  ضمنهم  وم��ن 
وعلي  ي��ون��س،  وب��اس��م��ة  ص��ق��ر،  ميسون 
المرزوقي،  ف��ارس  ولميس  الريش،  أب��و 
فضال  البادي.  وسعيد  الشحي،  وجمال 
التعليم،  دمْقرطة  قبيل  من  عوامل  عن 
والجامعية  الثقافية  البنيات  وتشييد 
واإلعالمية، ودينامية اتحاد كتاب وأدباء 

اإلمارات«.

قال الناقد 

واألكاديمي 

المغربي الدكتور 

محمد الداهي، 

الفائز بجائزة الشيخ 

زايد للكتاب فرع 

الفنون والدراسات 

النقدية في 

دورتها الـ16 

لـ»االتحاد«: إن جائزة 

الشيخ زايد العالمية 

للكتاب تحرص على 

إشاعة قيم ثقافية 

جديدة في العالم 

العربي، وتشجيع 

العرب على القراءة 

بصفتها رافعة 

للتنمية، وتطوير 

الصناعة الثقافية، 

وخاصة صناعة 

الكتاب وسبل 

ترويجه على نطاق 

واسع.

األدب اإلماراتي يشهد
 تطورًا ملموسًا خاصة الروائي 

منه

نزاهة المحكمين واألمناء 
وكفاءة عالية ألعضاء الهيئة 

العلمية

دروب

حياتنا

االقتراب من الحقيقة ال يعني التعرف عليها أو اكتشافها، لكنه مع ذلك 
يوماً  يقولوا  لم  جميعهم،  الكبار  الفالسفة  عنها.  يبحث  لمن  إنجازاً  يعد 
دائماً  األسئلة  إثارة  يكفيهم  كان  وإنما  أو عرفوها،  الحقيقة  أدركوا  بأنهم 
وعدم الركون إلى التسليم إال بما يقبله العقل. على عكس أصحاب األفكار 
يفهم  من  وحدهم  أنهم  ويصّدقون  الوهم،  أس��رى  يقعون  الذين  الضيقة 
األشياء والكون على حقيقته. وهؤالء هم الذين يصّدون أبواب عقولهم عن 
الحوار، ويتجهون إلى نبذ اآلخر والتصادم معه. وآفة كل مجتمع هم هؤالء 
إذ  بذاته،  ومنفرداً  مميزاً  كياناً  أو  باعتبارها جزءاً  الذات  على  المنغلقون 
يؤدي انتشارهم وانتشار أفكارهم الغارقة في الذاتية إلى انغالق المجتمع 
وموت األفكار الحرة المبدعة وعدم القدرة على التعايش مع أي مقولة أو 

فكرة جديدة.
هي  االنفتاح  تبّنت  التي  األمم  نجد  المتخلفة،  المجتمعات  عكس  على 
التي تقدمت. وأّول خطوة في االنفتاح هي منح العقل الحرية في التفكير 
الروح  تتحرر  العقل،  يتحرر  وعندما  نوع.  أي  من  بحواجز  تقييده  وعدم 
الخطوة  أما  فيه.  الخالقة  اإلب��داع  طاقات  وتتولد  للمجتمع،  الجماعية 
الثانية المهمة، فتكمن في الحوار مع اآلخر المختلف، وهي فكرة فلسفية 
ومنفرداً  في المقام األول، كون النظرة الذاتية المغلقة ترى الفرد وحيداً 
بنفسه في العالم، بينما النظرة الكونية الشمولية ترى في الفرد جزءاً من 
نسيج الكون وذاتاً ال يمكن لها االنفصال عن محيطها الكوني. وكلما ذهبنا 
إلى إذابة الفروق والتمايزات بين البشر، خلقنا مجمعاً أكثر ثراء وجماالً 

وتقدماً.
في حياتها  اإلنساني  الحَس  بمدى حضور  المتقدمة  المجتمعات  تقاس 
اليومية. حيث الشعراء يصدحون بقصائدهم الحرة في المنابر والشوارع 
تتبنى  التي  المؤسسات  يجدون  والعلماء  المبتكرون  وحيث  والمهرجانات، 
أفكارهم ورؤاهم، وحيث تصبح لغة الفنون ممارسة يومية تبدأ من مدارس 
الصغار وتكبر إلى لغة التفاهم بين الكبار. هذه المجتمعات هي التي تُزهُر 
فيها أشجار الحرية والعذوبة والجمال، وتصير بالتدريج مقصداً للباحثين 
عن أمل جديد لإلنسانية، حيث ال فرق بين هذا وذاك )المختلفان( وإنما 

سعٌي من كليهما للتكامل والتعاون من أجل مستقبل آمٍن ومستدام.
لهذا السبب، تعد القصيدة المكتوبة في عّدة أسطر، واللوحة التي تهدم 
لّب  وهي  مجتمع.  كل  في  جوهرية  أساسيات  األشياء،  إلى  النظر  نمطية 
تطوره الحسي والجمالي. ووجود مثل هذه األمور المدهشة بيننا، هو ما 

يجعل من حياتنا، حياًة تستحق أن تعاش. 

عادل خزام

akhozam@yahoo.com

مشــاركــــون: 
»الشــــارقة القـــرائي«

حــــدث ثقـــافـــي مهم موجه للطفل

»األرشيف والمكتبة الوطنية« في مؤتمره الدولي

استحضار جوانب من صورة اإلمارات يف الترجمات التاريخية

أبوظبي )االتحاد(

البحثية  واألوراق  األط���روح���ات  اس��ت��ط��اع��ت 
جلسات  شهدتها  التي  األكاديمية،  وال��دراس��ات 
يعقده  ال���ذي  الثاني  ال��دول��ي  الترجمة  مؤتمر 
األرش���ي���ف وال��م��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة، ت��ح��ت شعار 
»الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن: صورة اإلمارات 
في الثقافات واآلداب والتراث الفكري العالمي« 
الترجمة  الرابع، أن تستحضر أهمية  اليوم  في 
في تاريخ اإلم��ارات، إذ سلطت األضواء على ما 
كتبه الرحالة السير ويلفرد ثيسيجر عن اإلمارات 
التي زارها والتقى فيها بالقائد الخالد المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل 
ث��راه«، كما استطاعت أن تستحضر جوانب من 
األوروبيين،  الرحالة  عيون  في  اإلم��ارات  صورة 
التحديات  أيضاً  ناقشت  كله  ذل��ك  جانب  وإل��ى 
والترجمة  الترجمة  تواجهها  التي  واإلشكاليات 
الترجمة في  وأهمية  الراهن،  الوقت  اآللية في 

إثراء الثقافات.

18 بحثًا 
 18 تضمنت  متتالية  علمية  جلسات  ث��الث 
بحثاً من أهم وأحدث الدراسات المتعلقة بشتى 
العلوم والمعارف  فروع الترجمة وتشابكاتها مع 
األخرى، والتي تسلط الضوء على صورة اإلمارات 
األجنبية  النصوص  وفي  األخ��رى  الثقافات  في 

المترجمة عن مختلف اللغات.
أعماله  المؤتمر  استهل  ال��راب��ع  ال��ي��وم  وف��ي 
)اإلم����ارات في  بعنوان  وه��ي  األول���ى،  بالجلسة 
والفكر(،  الترجمة  في  قضايا  اآلخرين:  عيون 
وقد ترأستها الدكتورة عائشة بالخير، مستشار 
البحوث في األرشيف والمكتبة الوطنية، وفي هذه 
الجلسة قدم الدكتور يحيى محمد محمود أحمد، 
بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  من 
اإلمارات، بحثاً بعنوان »السير ويلفرد ثيسيجر.. 
وترجمته للتراث البدوي اإلماراتي في منتصف 
سمر  ال��دك��ت��ورة  واستعرض  العشرين«،  ال��ق��رن 
منير، من كلية األلسن بجامعة عين شمس في 
مصر، »الرؤية األلمانية لإلمارات: صورة المرأة 
اإلماراتية بين الماضي والحاضر. إطاللة على 
كتاب »المرأة في اإلمارات العربية المتحدة بين 
التقاليد والحداثة: إمارة دبي نموذجاً«، وقدمت 
الدكتورة يُمنى عزمي عبد الرحمن، من قسم اللغة 
اإلسبانية بكلية األلسن في جامعة عين شمس 
بمصر، دراسة بعنوان:»صورة اإلمارات في األدب 
اإلسباني: التنوع الثقافي والصراع العاطفي في 
»ألسونتا  دبي  من  رسائل 
ل���وب���ي���ز«، واخ��ت��ت��م��ت 

الجلسة األولى ببحث الدكتور حسني مليطات، 
 - اهلل  رام  في  األميركية  العربية  الجامعة  من 
فلسطين، المنجز الترجمي اإلماراتي: دور مشروع 

كلمة للترجمة في تنمية الثقافة العربية«.

تحديات الترجمة
ع��ن��وان:  حملت  وال��ت��ي  الثانية  الجلسة  أم��ا 
الثقافية  والتشابكات  اآللية  الترجمة  )تحديات 
بين اللغات المختلفة(، فقد ترأسها عبد اللطيف 
الصيادي، خبير البحوث في األرشيف والمكتبة 
الوطنية، وقد بدأت بدراسة مشتركة بعنوان »دور 
الفضاء الداللي في حّل مشكالت الترجمة اآللية: 
جديد«،  تطبيقي  تقني  لنموذج  وتوصيف  بناء 
بوعبداهلل،  لعبيدي  الدكتور  م��ن:  ك��ل  ألقاها 
والدكتور هيثم زينهم مرسي من جامعة محمد 
بن زايد للعلوم اإلنسانية، وقدم المترجم الدكتور 
عماد خلف من الشارقة بحثاً بعنوان »الترجمة 
تحليلية  دراس��ة  والفارسية:  العربية  بين  اآللية 

ومعايير لترجمة أكثر جودة«، وقدمت الدكتورة 
إلهام محمود محمد بدر، من جامعة عين شمس 
بمصر، أطروحة بعنوان »الترجمة اآللية ودورها 
في رقمنة اللغة العربية: تحسين جودة الترجمة 
اآللية من العبرية إلى العربية. األلفاظ الدخيلة 

من اليديشية للعبرية نموذجاً«. 
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، ق���دم ال��دك��ت��ور عاطف 
عباس عبد الحميد أحمد، استشاري تكنولوجيا 
المعلومات واألرشفة اإللكترونية باإلمارات، دراسة 
في  اللغوية  األخطاء  »معالجة  بعنوان:  مبتكرة 
الترجمة اآللية: دراسة تطبيقية على موقع ترجمة 
الدكتورة  قدمت  نفسه  الصعيد  وعلى  جوجل«. 
في  محمد خيضر  جامعة  من  زرناجي،  شهيرة 
بسكرة بالجزائر، مقاربة نقدية تحليلية بعنوان: 
الترجمة  وانزالقاتها-  اآللية  الترجمة  »مخاطر 
العربية لرواية )السيدة داالواي( لفرجينيا وولف 
الحضراوي،  العربي  الدكتور  واختتم  أنموذجاً«، 
بجامعة  اإلن��س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم  اآلداب  كلية  م��ن 
بالمغرب، فعاليات  الرباط  الخامس في  محمد 
المعرفي  »البعد  عنوانه  ببحث  الجلسة  ه��ذه 
داخل  العلمي  المصطلح  لترجمة  والتكنولوجي 

الدراسات األدبية«.
واألخ��ي��رة،  الثالثة  الجلسة  جديدة  نظريات 
عصر  ف��ي  واإلب����داع  )الترجمة  بعنوان  ك��ان��ت 
ونظريات  كبيرة  طموحات  العولمة:  بعد  م��ا 
جديدة(، وترأسها الدكتور هزاع النقبي، رئيس 
والمكتبة  باألرشيف  الحكومي  األرشيف  قسم 
الوطنية. استهلت الجلسة ببحث الدكتور ماهر 
بجامعة  اليابانية  اللغة  قسم  م��ن  الشربيني، 
أسماء  ترجمة  بعنوان:»إشكاليات  ال��ق��اه��رة، 
األعالم عن اللغة اليابانية«، تاله بحث الدكتور 
أحمد عبد المنعم عقيلي، أستاذ األدب الحديث 
وعضو اتحاد كتاب اإلمارات، بعنوان:»الترجمة 
تعليم  وفي  الثقافية  الحركة  في  المهم  وأثرها 
ناهد علي  ة  الدكتور  ثم قدمت  العربية«،  اللغة 
الطنانى، من جامعة عين شمس بمصر،  عواد 
العربي  العالم  في  الطفل  أدب  بحث:»ترجمة 
األخ��رى في زمن  الثقافات  االنفتاح على  بوابة 
العولمة«، وناقشت دراسة الدكتور العميد عبد 
السالم عيساوي، من جامعة منوبة في تونس،: 
قدم  ث��م  المصطلحات؟«،  ترجمة  تتعّثر  »ل��م 
اب، من المعهد  د حلمي عبد الوَهّ الدكتور محَمّ
األلماني لأبحاث بالقاهرة، أطروحة:»التَّرجمة 
واإلبداع والعولمة: تحديات صناعة الّترجمة في 
القرن الحادي والعشرين«، واختتم البروفيسور 
طارق شما، من جامعة بنجهامتون في نيويورك،  
ب��دراس��ة »ال��ت��أص��ي��ل ش��رط��اً ل��إلب��داع: نظرية 

الترجمة عند طه عبد الرحمن«.

أطروحات وأوراق 
جلسات اليوم الرابع 

تناقش تحديات 
وإشكاليات الترجمة

 هدف المهرجان أن يظل جانب من جلسات اليوم الرابع )من المصدر(
الكتاب رافدًا من روافد 

ثقافة الطفل 

أحمد بن ركاض العامري

تصميم المكان شّكل 
حافزًا بصريًا للطفل 

لالنخراط في فعاليات 
المهرجان

غياث مكتبي



فاطمة عطفة و»وام« )أبوظبي(

حضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور علي 
العربية،  للغة  أبوظبي  مركز  رئيس  تميم،  بن 
التنفيذي  المدير  الطنيجي،  حمدان  وسعيد 
ومدير  باإلنابة  العربية  للغة  أبوظبي  لمركز 
م��ع��رض أب��وظ��ب��ي ال���دول���ي ل��ل��ك��ت��اب، وع��ب��د 
ال��رح��ي��م ال��ب��ط��ي��ح ال��ن��ع��ي��م��ي، ال��م��دي��ر ال��ع��ام 
)الشريك  لإلعالم  أبوظبي  لشركة  باإلنابة 
ال��ب��الت��ي��ن��ي ل��ل��م��ع��رض(، ووف���د م��ن م��ع��رض 
ف��ران��ك��ف��ورت ال��دول��ي ل��ل��ك��ت��اب، م��م��ث��اًل في 
األعمال  تطوير  مدير  نائبة  كيسر،  كالوديا 
إلى  للكتاب،  ال��دول��ي  فرانكفورت  لمعرض 
والمثقفين  اإلع��الم��ي��ي��ن  م��ن  ح��ش��د  ج��ان��ب 

والمهتمين. 

رؤية الشيخ زايد
وق���ال ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ت��م��ي��م: »ي��ج��ّس��د 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب رؤية المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل 
والنهوض  المجتمع  بناء  بأن  آمن  الذي  ثراه، 
وعلمه،  معارفه  بتعزيز  ال��ف��رد  م��ن  يبدأ  ب��ه 
واإلبداعي،  الثقافي  قدراته ومخزونه  وصقل 
صعيد  على  أصياًل  منعطفاً  الحدث  فشّكل 
ال��ع��م��ل ال��ث��ق��اف��ي ال��م��ح��ل��ّي، واس��ت��ط��اع أن 
ثقافتنا  على  عقود  ثالثة  طيلة  العالم  يعّرف 
دورته  وفي  والعربية.  اإلماراتية  وحضارتنا 
لالرتقاء  الجهود  لمواصلة  نسعى  الجديدة 
ح��راك  ودع���م  وح��ض��وره،  ال��م��ع��رض  بمكانة 

واسعة  مجموعة  استضافة  خالل  من  النشر 
من الخبراء والمعنيين والناشرين من مختلف 
المؤتمر  من  األولى  الدورة  في  العالم  أنحاء 
اإلبداعية  والصناعات  العربي  للنشر  الدولي 

المعرض«.  فعاليات  تعقد ضمن  التي 

روابط ثقافية متينة
معرض  مدير  ب��وز،  يورغن  أش��اد  جهته،  من 
عبر  كلمته  ف��ي  للكتاب،  ال��دول��ي  فرانكفورت 
أبوظبي  م��ع��رض  استضافة  بأهمية  الفيديو 
عالم  ف��ي  ثقل  م��ن  يمثله  بما  للكتاب  ال��دول��ي 
صناعة النشر، ألمانيا كضيف شرف بما يجسد 
الروابط الثقافية المتينة بين اإلمارات وألمانيا. 
وأشار بوز إلى أن ألمانيا ستشارك في المعرض 
بأكثر من 40 فعالية، كما سيشارك أدباء وُكّتاب 
ل��ل��م��دارس  مخصصة  ع��م��ل  ورش  ف��ي  أل��م��ان 

واألطفال يومياً. 

منارة علم ومعرفة
وم����ن ج��ان��ب��ه، اس��ت��ع��رض س��ع��ي��د ح��م��دان 
الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة 
الدولي  أبوظبي  باإلنابة ومدير معرض  العربية 
للكتاب، خالل المؤتمر أبرز األحداث والفعاليات 
قائاًل:  العام،  هذا  المعرض  سيحتضنها  التي 
منارة  للكتاب  الدولي  أبوظبي  معرض  »يشّكل 
من  نخبة  حولها  تحشد  وإب���داع  ومعرفة  علم 
أجندة  العام  لدورة  ولهذا خصصنا  المبدعين، 
العربية  الساحتين  وأهميته على  بمكانته،  تليق 
والمفكرين  األدب��اء  أب��رز  تستضيف  والعالمية، 
الجمهور  سيشاركون  الذين  والغربيين  العرب 

مجموعة متنّوعة من الفعاليات«.  

 ينطلق 23  مايو الجاري في »أدنيك«

»أبوظــــــبي للكتـــاب 31«.. 
450 فعاليـــة متنوعـــة و1000 ناشـــر من 80 دولــــة

 كشف مركز أبوظبي للغة 

العربية التابع لدائرة الثقافة 

والسياحة - أبوظبي، خالل 

مؤتمر صحفي عقده في 

المجّمع الثقافي أمس، عن 

أجندة فعاليات الدورة الـ31 من 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 

الذي يُقام خالل الفترة من 23 

وحتى 29 مايو الجاري في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض 

»أدنيك«. ويشارك في الحدث ما 

يربو على ألف ناشر من أكثر من 

80 دولة، ويتضمن أكثر من 450 

فعالية ُتلبي تطلعات الجمهور، 

من ضمنها الجلسات الحوارية، 

والندوات، واألمسيات األدبية 

والثقافية والفكرية، إلى جانب 

مجموعة كبيرة من الفعاليات 

التعليمية، وأنشطة البرنامج 

المهني للناشرين، وفعاليات 

الطفل، التي يقدمها نخبة من 

األكاديميين والمتخصصين. 

علي بن تميم وسعيد الطنيجي وعبد الرحيم البطيح والحضور خالل المؤتمر الصحفي )تصوير: وليد أبو حمزة(

المعرض عّرف
 العالم على ثقافتنا 
وحضارتنا اإلماراتية 

والعربية
علي بن تميم

أجندة تليق بمكانة 
المعرض على 

الساحتين العربية 
والعالمية

سعيد الطنيجي

جلسات حوارية
 وندوات وأمســـيات 

أدبيـــــة وثقافيـــــة 
وفكرية

قال عبدالرحيم البطيح النعيمي، املدير العام باإلنابة لشركة أبوظبي لإلعالم، 
يف املؤمتر الصحفي: نفخر بتواجدنا معكم اليوم يف هذا احملفل الثقايف الذي 

يسعى كل عام إلى جتسيد رؤية األب املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، »طيب اهلل ثراه«، ليكون التعليم والثقافة الركيزتني األساسيتني لبناء 

دولة متطورة وتعزيز أواصر التعاون املثمر بني جميع دول العالم. واليوم وبعد 
مرور أكثر من ثالثة عقود على 

انطالقته، يواصل معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، حتت رعاية صاحب 

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

األعلى للقوات املسلحة، كتابة 
فصٍل جديد من ملحمة اإلبداع 

والتنوع والتميز يف مجاالت النشر 
والفكر واألدب من خالل فعالياته 

وبرامجه وندواته الثقافية واملهنية 
والتعليمية، ليمضي يف طريقه 

نحو مد جسور التواصل الثقايف 
بني شعوب املنطقة والعالم، ويؤكد 

على أنه يستحق لقب القلب النابض 
لقطاع صناعة النشر يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف البطيح: ومن جانبنا ندرك يف أبوظبي أن لإلعالم دور يف حتفيز النمو 
والتنوع االقتصادي والنهوض باملجتمعات، وهذا ما يدفعنا للمشاركة مجددًا 

يف هذه الفعالية التي تشكل فرصًة قيمًة لتعزيز مكانة العاصمة اإلماراتية 
كحاضنٍة للنشر واحملتوى اإلبداعي يف جميع املجاالت على املستويني احمللي 

واإلقليمي. وقال: بصفتنا الشريك البالتيني للمعرض يف دورته احلادية 
والثالثني لعام 2022، نؤكد على التزام أبوظبي لإلعالم باملشاركة يف رحلة 

االرتقاء بثقافة الكتب والقراءة وصناعة النشر من خالل مساعينا الرامية إلى 
دعم الثقافة املقروءة واملسموعة واملرئية وتعزيز احملتوى اإلبداعي الهادف 

واملتنوع والترفيهي الذي يثري رصيد املعارف يف العالم العربي. وأكد البطيح: 
جتمع شركتنا حتت مظلتها مجموعًة واسعًة من العالمات املطبوعة واملنصات 

الرقمية واخلدمات اإلعالمية التي تلبي اهتمامات اجلميع. ويسعدنا أن نعّرف 
زوار املعرض على رصيدنا الغني باملعارف. وعلى أمل أن نلقاكم يف هذا املنبر األدبي 

الالمع لنجتمع مع أقطاب صناعة النشر ونخبة األدباء واملفكرين واملثقفني من 
جميع أنحاء العالم، ونواصل مهمتنا يف تعزيز مسيرة البناء جليل مبدع ومزدهر 

وفق فكر ورؤية وطنية سديدة.

عبدالرحيم البطيح:

فصل جديد من ملحمة اإلبداع والتميز
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من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورة سابقة )أرشيفية(

اختيار ألمانيا ضيف 
شرف يجسد الروابط 

الثقافية الثنائية المتينة 
 

يورغن بوز

ويستعد متحف اللوفر أبوظبي الستضافة 
مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية 

الثرية التي تجمع نخبة من أبرز ضيوف المعرض 
أبرزهم الشاعر والناقد السوري أدونيس، وغويدو 

إمبينز الحائز جائزة نوبل لعام 2021 في العلوم 
االقتصادية، والبروفيسور روجر آالن أحد أهم 
الباحثين الغربيين في األدب العربي المعاصر، 

والبروفيسور هومي بابا المفكر الرائد في نظرية ما 
بعد االستعمار والتغير الثقافي واألستاذ في جامعة 

هارفارد، والبروفيسور محسن الموسوي أستاذ 
الدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولومبيا، 
وبرنت ويكس أحد أشهر ُكّتاب الفانتازيا وأكثرهم 

مبيعًا، إلى جانب كتاب ومفكرين وشخصيات ثقافية 
مشهورة عالميًا. 

وينّظم الحدث هذا العام معارض فنية أبرزها 
معرض ألعمال الخطاط الياباني الشهير فؤاد 

هوندا الذي سيسّلط الضوء على التالقي الثقافي 
بين الثقافتين اليابانية والعربية من خالل فّن 

الخّط العربي، كما سيكون الزّوار أمام مجموعة من 
الجلسات واألمسيات الشعرية واألدبية والثقافية 

التي تجمع نخبة من المثقفين اإلماراتيين والعرب 
والغربيين. 

ويعقد المعرض هذا العام الدورة األولى من 
»المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات 

اإلبداعية«، وهو األول من نوعه في العالم العربي 
الذي يناقش أحدث التوّجهات المعمول بها في 

مجال النشر. كما يسلط المعرض الضوء على 
النشر الرقمي وأهميته من خالل الركن المخصص 

لذلك. ويتضمن المعرض جلسات »البرنامج 
التعليمي« التي تستهدف الطالب من مختلف 

األعمار والمراحل الدراسية، والذي سيقّدم لهم من 
خالل العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل 

مجموعة من النماذج الملهمة المتعّلقة بأفضل 
الممارسات األكاديمية، بما يدفعهم نحو االرتقاء 

بقدراتهم اإلبداعية، ويساعدهم على بناء 
إمكاناتهم الفكرية والمعرفية حول العديد من 

المواضيع المهمة. وسيتم بث الجلسات بشكل حي 
للمدارس والجامعات، كما يتم تنظيم العديد من 
الفعاليات في العديد من الجامعات، منها جامعة 

نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة.

ضيوف بارزون

معارض فنية

مؤتمر النشر العربي

الشريك البالتيني 
للمعرض 
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مقابر الفراعنة
في مصر القديمة، تم بناء المقابر للفراعنة فقط، وليس لعامة 
الناس، ونظراً ألن السالالت واألسر المصرية استمرت لفترات 

طويلة، فهناك عدد غير قليل من المقابر الموجودة حتى اليوم. 
وكانت المقابر تهدف إلى الحفاظ على أجسادهم وأرواحهم 
سيعيشون  الموتى  بأن  قوي  إيمان  المصريين  لدى  كان  حيث 
كما كانوا على األرض، ومع ازدياد المقابر شعروا بالحاجة إلى 
حمايتها، ومن هنا نشأ مفهوم األهرامات خاصة لمقابر الفراعنة، 
أما األشخاص األقل أهمية فلهم أهرامات أصغر تسمى »موناس« 

أسفل األهرامات الرئيسة إلظهار مواقعها بالنسبة لملوكهم.

ال صحة للسخرة
هناك اعتقاد بأن سلطات الفراعنة أجبرت الخدم على بناء 
لبناء  العمال  تطوع  غير صحيح، حيث  هذا  ولكن  األه��رام��ات 
األهرامات وكانوا يتقاضون رواتبهم بشكل يومي ويحصلون على 

طعام مجاني للحفاظ على صحتهم وقوتهم.

االتجاه للشمال
بنيت معظم األهرامات على الضفة الغربية للنيل، النهر الذي 
كان يُعتبر الطريق الوطني في ذلك الوقت، حيث كان القدماء 
لنقل  وسيلة  أفضل  المائية  الممرات  بأن  يشعرون  المصريون 
البضائع، ويعتقدون بأن إله الشمس يسافر معهم على الماء في 

قاربه الشمسي. 
 وكان يُعتقد أن موقع غروب الشمس المكان الذي توجد فيه 
مملكة الموتى، وبالتالي فإن األهرامات تقع حيث تغرب الشمس 
وليس حيث تشرق، إال أن األهرامات تتجه جميًعا إلى الشمال، إذ 

تسقط أشعة نجم القطب السماوي الشمالي بشكل عمودي على 
الواجهة الشمالية للهرم األكبر، بحيث تصل لمومياء الملك خوفو 
في حجرة دفنه. وهناك حقيقة أخرى هي أن تموضع األهرامات 
يشبه األب��راج وهو األم��ر ال��ذي ال ي��زال لغزاً محيراً حول دقة 

المصريين دون أي معرفة متقدمة في هذا المجال.

أحد العجائب 
الهرم األكبر أقدم وأكبر األهرامات الثالثة وهو أحد عجائب 
الثامنة  األس��رة  من  خوفو  للفرعون  بناؤه  وت��م  السبع،  الدنيا 
باستخدام عدد هائل من الصخور، ويحتوى على غرف مصممة 

خصيصاً للملك والملكة ونفق اللصوص وبوابة فتح حديثة.

جوهرة 
المحلي،  الجيري  الحجر  من  مصنوعة  األه��رام��ات  كانت 
وكانت الجوانب الخارجية مصقولة فتتألأل في ضوء الشمس 
مما يجعل الهرم يلمع مثل الجوهرة الضخمة قديماً، كما يؤدي 
إلى احتفاظ األهرامات بدرجة الحرارة داخلها عند 20 درجة 
الحرارة  ارتفعت درجات  إذا  المومياوات  للحفاظ على  مئوية 

في الخارج.

أبواب ضخمة
أنه كان يصُعب  للغاية لدرجة  أب��واب األهرامات ثقيلة  كانت 
تمييزها كأبواب حتى يصعب فتحها، ولم يتم اكتشاف آلية فتحها 
حتى تمكن علماء اآلثار من معرفة أنها أبواب دوارة ضخمة لها، 
إذ إن لها ميزة غريبة وهي إمكانية فتح الباب بيد واح��دة من 

الداخل فقط.

تكنولوجيا البناء 
تم اكتشاف أنفاق تحت أهرامات الجيزة، وهذا يدل على أن 
المصريين أتقنوا طريقة تكنولوجيا البناء قبل أن يُعاد اكتشافها 
في العصور األحدث، وتحتوي تلك األنفاق على صناديق مقسمة 

بدقة كبيرة ويصل وزنها إلى 100 طن.

لغز األحجار 
بلغت األحجار التي استخدمت في بناء األهرامات حوالي 10 
أطنان للواحد، وال تزال طريقة حمل تلك األحجار لألعلى لغزا 
قيد البحث من قبل العلماء، حيث يرتفع مستوى األهرامات حوالي 

203 درجات وقد وُضع كل حجر في مكانه بدقة مذهلة.

حقائق مذهلة
عن األهـــــــرامـــــــــــــات 

وتسعى هذه المبادرة ذات الطابع األخضر المستدام 
والمساهمة  المستعملة  المالبس  استخدام  إعادة  إلى 
البيئة،  المحافظة على  بها بطريقة حضارية من أجل 
تطبيق  البيئة  أصدقاء  جمعية  أطلقت  أن  سبق  حيث 
بحيث  المستعملة،  بالمالبس  للمساهمة  »مالبسي« 
يمكن لكل من يرغب في التبرع وعبر التطبيق إدخال 
ي��رغ��ب في  ال��ت��ي  بياناته وع��ن��وان��ه وت��ح��دي��د األش��ي��اء 
التواصل  يناسبه، ما يسهل  الذي  والتوقيت  بها  التبرع 
موعد  وتحديد  معه  والتنسيق  المعنية  الجهة  من  معه 
زيارته، وإرسال سيارة خاصة تجمع هذه التبرعات، إذ 
وتستلم  المنازل  إلى  تصل  خاصة  سيارات  توفير  يتم 

تبرعات المجتمع من المالبس المستعملة.

تطوع
جمعية  رئيس  محمد  علي  إبراهيم  الدكتور  وأك��د 

للبيئة،  الخليجية  الشبكة  رئيس  ونائب  البيئة  أصدقاء 
أن المبادرة الخضراء تهدف إلى نشر العمل التطوعي، 
مشيراً إلى التفاعل بشكل إيجابي معها، وحرصاً على 

تعزيز هذا التفاعل وفرت الجمعية عدة أرقام للتواصل 
مع الجمهور واستقبال االقتراحات والمساهمات وهي 
متاحة على مدار 24 ساعة، إلى جانب تطبيق»مالبسي« 

اإللكتروني. 

تفاعل
تفاعلت  والجمعيات  الجهات  من  العديد  أن  وأوضح 
والتي  النسائية  الشرطة  جمعية  ومنها  المبادرة،  مع 
بالمساهمة  ال��خ��ي��رات«  م��ب��ادرة »س��ب��اق  ف��ي  ش��ارك��ت 
اإلم��ارات  م��رش��دات  وجمعية  المستعملة،  بالمالبس 
مفوضة مرشدات الفجيرة ومدرسة أم العرب أبوظبي، 
إلى جانب العديد من الجهات األخرى، مشيراً إلى أن 
والبيئية  التطوعية  المبادرات  تدعم  »مالبسي«  سيارة 
الذي  األخير  التطوير  ضمن  الجمعية  أطلقتها  التي 
التي  المستعملة  المالبس  جمع  مشروع  تشهده ضمن 
حققت نجاحاً كبيراً، وجمعت أطناناً من المالبس خالل 
وتميزها  نجاحها  تواصل  المبادرة  أن  مؤكداً  رمضان، 
من خالل التفاعل المجتمعي، وأن هناك تجاوباً كبيراً 

من جميع الجنسيات والديانات، والمؤسسات.
أنه  إل��ى  لفت  المالبس  ه��ذه  مع  التعامل  آلية  وع��ن 
وبالتنسيق مع عدة جهات، يتم جمع المالبس وتعقيمها 
وفرزها والتبرع بها أو إعادة تدوير التالف منها، بحيث 
يتم استخدام الصالح منها في دعم أنشطة الجمعية، 

وإعادة التالف منها من خالل مصانع التدوير.

»مالبسي«.. المبادرة الخضراء 

فان دام.. 
كيف تخطى مرضه الغريب؟

أبوظبي )االتحاد(

الشهير جان  البلجيكي  الممثل  تميز  تقرير فني  استعرض 
كلود فان دام، أحد أبرز نجوم هوليوود، بجسمه القوي وحركته 
السريعة التي جعلته مناسباً ألدوار البطولة في عدد كبير من 
أفالم األكشن، ولفت إلى أنه مر بكثير من المحن في حياته 

الشخصية والتي قد ال يعرف عنها معجبوه شيئاً.
وحسب التقرير.. بعد أن تمكن فان دام، 61 عاماً، من أن 
يصبح واحداً من أكبر نجوم السينما في العالم، بدأت مسيرته 
الماضي  القرن  تسعينيات  منتصف  منذ  التدهور  في  الفنية 
وكذلك حياته الشخصية بسبب إدمانه لمادة مخدرة سببت له 

مشكلة صحية غير متوقعة غيرت حياته كثيراً.
كشف  ال���ع���ام2011،  التلفزيونية  المقابالت  إح��دى  وف��ي 
الممثل عن إصابته باالضطراب ثنائي القطب وكان منفتحاً 
في الحديث عن تدهور صحته العقلية والنفسية، حيث عبر 

عن شعوره باالنكسار وتحوله لرجل محطم.
 وبمجرد أن تم تشخيصه وإدراكه لحالته المرضية والتأكد 
من أنه يمكن السيطرة عليها، أجرى فان دام بعض التغييرات 
وانتظم  اإلدم��ان  من  التخلص  من  وتمكن  حياته  في  الكبيرة 
الصحي،  الطعام  تناول  على  وحرص  الرياضة  ممارسة  في 

لتساعده على أن يجعل حياته أفضل بكثير.
وذكر موقع »The Things« الكندي المختص بأخبار النجوم 
والمشاهير أن فان دام مثل كثير من نجوم هوليوود تزوج عدة 
مرات، إال أن تلك الزيجات لم تستمر كثيراً، غير أن زواجه 
من العبة كمال األجسام السابقة والممثلة األميركية جالديس 
بورتوجير المستمر حتى اآلن يمثل تعبيراً عن كونه في حال 
أفضل بكثير بدليل أنها الزيجة الوحيدة له التي استمرت أكثر 

من عشرين عاماً.

لكبيرة التونسي )أبوظبي(

من أجل استدامة الموارد وتشجيع المجتمع على العطاء، 

وتعزيز الوعي البيئي، نجحت جمعية أصدقاء البيئة في 

جمع أطنان من المالبس المستعملة مخصصة سيارة 

»مالبسي« تحت شعار »سباق الخيرات« التي تصل إلى باب 

لت  البيت لجمع التبرعات وتسهيل هذه العملية، وتفعَّ

هذه المبادرة في أبوظبي والعين ويتم تعميمها حاليًا 

على مستوى الدولة. 

أخطاء شائعة 
أثناء اإلفطار

تخطي اإلفطار
األيض  عملية  يثبط  ال  الفطور  وجبة  تناول  عدم 
فحسب، بل يزيد من فرص اإلصابة بمشاكل صحية 
وأم��راض  ال��دم  في  الكوليسترول  نسبة  ارتفاع  مثل 

القلب والسكري من النوع 2.

وجبة صغيرة 
للغاية  صغيرة  إفطار  وجبة  أو  فاكهة  ثمرة  تناول 
الذهني  تركيزك  على  ويؤثر  بالجوع،  تشعر  يجعلك 
كافية،  حرارية  سعرات  على  حصولك  ع��دم  بسبب 
مما يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية كثيفة 
الطاقة في وقت الحق من اليوم ما يسبب زيادة الوزن.

األكل السريع
في  ونحن  األكل  إن  إذ  الطعام،  تناول  عند  اجلس 
عجلة من أمرنا يزيد من احتماالت اإلصابة بالسمنة 

ت��ن��اول الطعام، ولكن  ألن��ه ي��ؤدي إل��ى اإلف���راط ف��ي 
بشكل  الطعام  تمضغ  يجعلك  األك��ل  أثناء  الجلوس 
صحيح ويحسن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

ال للكربوهيدرات
الكربوهيدرات  منع  األخرى  الفادحة  األخطاء  من 
من نظامك الغذائي تماماً، لذا عليك االختيار بحكمة 
طاقة  تطلق  التي  المعقدة،  الكربوهيدرات  وتضمين 
الدم  في  الجلوكوز  مستويات  من  تزيد  وال  بطيئة 

وتمنحك الطاقة طوال اليوم. 

منع الدهون
الدهون  بتضمين  قم  ولكن  الدهون  من  تخف  ال 
مع  صغيرة  بكميات  اإلف��ط��ار  وج��ب��ة  ف��ي  الصحية 
البروتينات والكربوهيدرات المعقدة، وتوجد الدهون 
غير المشبعة في األفوكادو وزبدة الجوز والمكسرات، 

والتي توفر أحماض أوميغا 3 المفيدة للقلب.

أبوظبي )االتحاد(

فناني  أن  ه���ارت  كيفن  األم��ي��رك��ي  والمنتج  الممثل  أك��د 
مباشرة  الجمهور  أمام  يؤدون  الذين  االرتجالية«  »الكوميديا 
يمثل  بأن  أمله  عن  معرباً  االح��ت��رام،  من  المزيد  يستحقون 
تحول  نقطة  تشابيل  ديف  الكوميديان  على  األخير  الهجوم 
في هذا الصدد. ويرى النجم، البالغ من العمر 42 عاماً، أن 
الحادث األخير الذي تعرض له تشابيل كان يجب أن يحدث 
ليمثل نقطة تحول في صناعة الكوميديا المرتجلة المعروفة 

باسم »ستاند آب كوميدي«.
أو  لالنتقادات  يتعرض شخص  عندما  أنه  هارت  وأوض��ح 
اآلخ��ري��ن، ففي بعض  إل��ى  ذل��ك رسالة  ق��اٍس يرسل  لموقف 
نتخذ  حتى  ال��وراء  إل��ى  خطوات  بضع  اتخاذ  يجب  األحيان 

خطوتين لألمام.
وأشاد باحتفاظ تشابيل برباطة جأشه وعودته إلنهاء فقرته 
وهذا  عليه  يؤثر  الهجوم  هذا  يدع  لم  إنه  حيث  الكوميدية، 
اللحظات  تلك  مثل  يدعون  ال  الذين  المحترفون،  يفعله  ما 
تحطمهم. وحسب موقع »Female First« البريطاني، فأما 
الممثل الكوميدي ديف تشابيل، البالغ 48 عاماً، فقد تعرض 
كوميدية على مسرح  فقرة  يؤدي  كان  بينما  أيام  منذ  لهجوم 
على  سكيناً  يحمل  كان  شخص  من  الشهير  ب��ول«  »هوليوود 
شكل مسدس، إال أن الممثل تمكن من تحرير نفسه وسارع 

األمن للقبض على المهاجم.
ولم يتضح ما الذي دفع المهاجم لهذا الفعل، إال أن تشابيل 
يطغى على عرضه  المؤسف  الهجوم  يترك  أن ال  أصر على 

التاريخي واستكمل فقرته بتهدئة الجمهور بروح الدعابة.

كيفن هارت يطالب باالحترام

8
ترجمة: عزة يوسف

اكتشف علماء اآلثار العديد من األهرامات حول العالم، إال أنها لم يكن ألي منها 

األهمية التاريخية نفسها ألهرامات مصر، التي تحمل قيمة كبيرة، فقد تم بناؤها 

بعناية وبقيت شامخة على مر العصور، وذكر موقع »Ancient History Lists« الجنوب 

آسيوي المعني بالتاريخ واآلثار، بعض الحقائق المذهلة عنها:

تخدم البيئة بإعادة االستخدام

5
أبوظبي )االتحاد( 

أكد خبراء التغذية أن اإلفطار أهم وجبة في اليوم ألنها تساعد في إمداد الجسم بالجلوكوز، مما يعزز الطاقة 

بعد الليل والنوم، إال أن صهيبا بهاردواج أخصائية التغذية الهندية سلطت الضوء على بعض األخطاء التي 

:»Times of India« يرتكبها الناس فتعيق عملية التمثيل الغذائي، حسبما نقلت جريدة

سيارة »مالبسي« سهلت عملية التبرع 
بالمالبس المستعملة )الصور من المصدر(

»مالبسي« تصل إلى باب المتبرع )من المصدر(
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إحدى مطبوعات

مرة في محطة 
»G.du Nord«-1-

كلما نزلت في محطة »Gare du Nord« الباريسية أو سافرت منها، تنتابني 
الضحك،  ذلك  تدركون سبب  والمخّزن، قد ال  الخفي،  الضحك  حالة من 
القلب  العيون، ونشاط  البارد في  الدمع  تلكم قصة ذلك  يعلم،  وحدي من 
المفاجئ الذي يهجم علّي مخلفاً تلك االبتسامة التي ال تغادرني، وأحب أن 
أتمتع بلحظاتها، ذلك ما حدث مرة في تلك المحطة، وحينما تعدى صديقي 
يقول: هّل من مزيد؟  بقليل، وهو  السبعين  الكريم«  األسطوري »نجم عبد 
لم يعلن عن ذاك العمر صراحة، بل بدأت الركب تخون به، واحتاج لعصا 
يتوكأ عليها، ويهش بها على غنمه، وله فيها مآرب أخرى، ولكونه »مواطناً 
إنجليزياً« فقد هّبت الجمعيات التي تقدم خدمات إنسانية للمعاقين، ولذوي 
االحتياجات الخاصة، تراسله، وتتمنى عليه أن يتقبل خدماتها الواجبة عليها 
نحو مواطنها، وتسهيل سفراته، وتقديم المعونة له كدافع منتظم للضرائب، 
لتجاوز محنته، دونما أي امتهان لكرامته وإنسانيته، ولو كانت بنظرة عطف 
من اآلخرين، فإذا ما سافر من لندن إلى باريس بالقطار كعادته، فإنه سيجد 
هذه المرة معاملة خاصة، فهناك من سيحمل عنه حقائبه، ويسهل حركته في 
المحطة، ويصعد به في مصاعد خاصة، ويجلب له كرسياً متحركاً إن احتاج، 
وهناك من يرفع حتى مظلته إن كان الجو ماطراً، وحينما يصل باريس سيجد 
التدابير نفسها متوفرة له في المحطة. ومرة.. تواعدنا أن نلتقي في محطة 
»Gare Du Nord« هو قادماً من لندن، وأنا سبقته لباريس لنذهب مباشرة 
قبل أن يغلق المستشفى أبوابه ليرى ابنته »األميرة« وهي تفتح عينيها للحياة، 
ويفرح هذه المرة كأب، وليس كجد، كنت أنتظره في المحطة، ألن الجو كان 
بارداً وممطراً، وكعادة نجم يمكن أن يتصل بك أربع مرات، ويتصل بصديق 
يعرفك، ألنه لم يجدك في المكان الذي في رأسه، وليس المكان المتفق عليه، 
بعبارة أخرى هو أحد المربكين في الحياة، وألن شخصاً بحجم جثة نجم، ال 
يمكن أن تخطئه العين، وإن أخطأته العين، فال يمكن أن تخطئه األذن، ألن 
صوته مسرحي، وهو ال يمكن أن يصمت طوال خمس دقائق، رأيته محاطاً 
بحمالّي المحطة، أحدهم أفريقي، وآخر مغربي، وواحد مهاجر من البرتغال، 
وإذا بهم يسوقون حقائبه التي تشبه »شنط الحجاج« وصورة شخصية بحجم 
لوحة جدارية معجب بها، رسمها له فنان فلبيني على عجل، من دون مراعاة 
للتفاصيل اإلنسانية، وكرتونة ال أعرف بالضبط ما بها، وما هي مناسبة جلبها 
لباريس، وأكياس تبدو في هيئتها األولى أنها هدايا غير منتقاة، فاستقبلته 
أجد  أن  الفرنسية  تسعفني  ما  بقدر  نجم«، حاولت  بالحاج  »أهللاًل  بجملة: 
سيارة تكفي لحمل هذه األغراض، وحاول حّمالو محطة باريس من ناحيتهم 
بطريقة غير  المسافرين  بنقل  يترزقون  مثلهم  يرّبحوا زمالء مهاجرين  أن 
شرعية، لكن جل سياراتهم من مسروقات بلجيكا أو سيارات فرنسية ضيقة، 
ومستعملة من قبل أكثر من واحد، وحاولت جمعيات رعاية المعاقين، وجمعية 
المسنين، تعاونها جمعية المحاربين القدماء، والتي تحرص كل واحدة منها 

أن ترى االبتسامة على وجه منتسبيها، كما حرصت أن تضم 
»نجم« إلى صفوفها قبل أعوام، وهو يتمنع، رغم أنه تخطى 
»منتصف أعمار أمتي«، حتى وجدنا سيارة سوداء كبيرة من 
التي تظهر في األفالم عادة عند عمليات الخطف والمساومة 

أو تصفية الخصوم.. وغداً نكمل

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

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

جوجل تطلق »بيكسل ووتش«

منتجات  مجموعة  إلى  لتنضم  ووتش«  »بيكسل  الذكية  ساعتها  أمس  جوجل  شركة  أطلقت 
»بيكسل« التي تشمل هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس، وذلك في إطار 
أجهزة  على  وقت  أي  في  متاحة  جعل خدماتها  إلى  الهادفة  الشركة  استراتيجية 

مختلفة.
وعرضت الشركة ساعة »بيكسل ووتش«، خالل المؤتمر السنوي للمطّورين 
اللوحي  جهازها  كذلك  فيه  وقدمت  كاليفورنيا،  في  جوجل  نظمته  الذي 
أرخص من  الجديد، كما عرضت نسخة جديدة من سماعاتها ونموذجاً 

هاتفها الذكي.
وقالت الشركة إّن أجهزة »بيكسل« قادرة على االتصال فيما بينها بسهولة 

بفضل الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر.
سان فرانسيسكو )أ ف ب( 

اختار مهرجان أفالم السعودية 69 فيلماً للمشاركة في مسابقات 
التاسع  الثاني إلى  تُقام في الفترة من  الثامنة التي  وبرامج دورته 

من يونيو المقبل.
ثمانية  ستضم  الطويل  الفيلم  مسابقة  إن  المهرجان  إدارة  وقالت 
أفالم هي: )قبل أن ننسى( و)جنون( و)كيان( و)حياة امرأة( و)زبانية 
الوقت الضائع( و)خلني ساكت( و)قرقيعان( و)قوارير(.. فيما تضم 
مسابقة األفالم القصيرة 28 فيلماً، بينها )نور شمس( و)أشياء ما 

قلتها( و)أبو بشير( و)الحذاء الذي يصغر كل ليلة(. 
وتتنافس هذه األفالم على جائزة )النخلة الذهبية(، فيما استحدث 
المهرجان جوائز جديدة، منها جائزتا غازي القصيبي وعبد اهلل 

المحيسن. )رويترز(

الممثلة األميركية الصغيرة إيفرلي ماكدونيل تقف 
على السجادة الحمراء قبيل حضورها العرض األول 

لفيلم »The Time Traveler›s Wife« في نيويورك، 
وإيفرلي، ذات العشر سنوات، ممثلة وراقصة 

موهوبة عرفت طريقها إلى عالم الفن مبكرًا، 
وظهرت على الشاشة ألول مرة وهي في 

عامها الثالث، ثم شاركت في عدد من األعمال 
الفنية الناجحة. )أ ف ب(

النجمة الصغيرة

قال علماء صينيون إن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية 
على المريخ، في منخفض ضخم يعتقد أنه كان موقعاً لمحيط 
قديم، تشير إلى أن المياه كانت موجودة على سطح الكوكب 

لمدة أطول مما كان يعتقد سابقاً.
»ساينس  دوريلللة  نشرتها  بحثية  ورقللة  فللي  العلماء  وقللال 
الفضائية  المركبة  أرسلتها  بيانات  لتحليل  وفقاً  أدفانسيز«: 
في  مياه  وجللود  على  مؤشرات  رصدنا  »تشورونغ«،  الجوالة 

عينات معدنية تعود إلى 700 مليون عام مضت فقط.
ويعتقد أن المريخ كان يحتوي على مياه قبل ثالثة مليارات 

عام مضت عندما انتهى العصر الجيولوجي الثاني.
بكين )رويترز( 

137.7
مليـــــــــون مشـــــــترك
في »ديزني بالس«

حققت مجموعة ديزني الترفيهية العمالقة وثبة 
جديدة في عدد مشتركي منصتها للبث التدفقي 

»ديزني بالس«، ما يزيد الضغط على نتفليكس 
التي تواجه ركودًا في النمو.

وبلغ عدد مشتركي المنصة 137.7 مليون، بزيادة 
33 % خالل عام واحد.

واستقطبت المجموعة التي تتخذ مقرًا لها في 
كاليفورنيا 7.9 مليون مشترك إلى خدمتها للفيديو 

عند الطلب بين نهاية ديسمبر ومطلع أبريل 
الماضيين، ويقابل هذه الزيادة الضخمة تراجع 
سجلته منافستها الكبرى نتفليكس التي فقدت 

200 ألف مشترك خالل الفترة عينها في هبوط 
غير مسبوق منذ أكثر من عقد.

نيويورك )أ ف ب( 

»تشورونــــــــــغ« 
فيلمًا في مهرجان 69تكشف ُعْمر مياه المــــ            ـــــــــــــــريخ

أفـــــالم السعوديـة

خالل أيام شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، 
استقبل جامع الشيخ زايد الكبير مئات اآلالف من 

المصلين والزوار من مختلف الجنسيات، وفي رحابه عاش 
الزوار تجربة روحانية استثنائية، أدوا خاللها الصلوات، 

وتدارسوا القرآن الكريم، وأحيوا ليلة القدر، واستفادوا من 
المحاضرات والبرامج التثقيفية.

)تصوير: عادل النعيمي(

العـالــــم
 في جامع الشيخ زايـــــــــــد
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