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سامي عبد الرؤوف ووام (دبي)

العالمية أن صاحب السمو الشيخ محمد  أكدت منظمة الصحة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا، صاحب تاريخ حافل 
وسجل ناصع في دعم قضايا الصحة على مستوى العالم، حيث 
يزيد  مــا  الماضية،  العشر  الــســنــوات  ــدار  م على  سموه  قــّدم 
الصحية  األوضــاع  تحسين  أجــل  من  دوالر،  مليون   450 على 
صــورة  فــي  المساعدات  هــذه  وتوفير  العالم،  حــول  للشعوب 
تفتقر  التي  المجتمعات  في  وتدريب  وقائية  ورعاية  عالجات 
على  بشكل خاص  التركيز  مع  الجيدة،  الصحية  الخدمات  إلى 

بلوغ الميل األخير للقضاء على األمراض.

وقال معالي الدكتور أحمد المنظري، المدير اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط : «يمثل تعاون سموه مع منظمة 
بتعهداتنا  الوفاء  من  يمكننا  يحتذى  نموذجاً  العالمية  الصحة 
ودعم برامجنا بمختلف السبل، ومن بينها العمل مع العديد من 
المراكز المتعاونة القوية والمبتكرة المحتملة في اإلمارات العربية 

المتحدة في المجاالت الرئيسة ذات األولوية».
القّيمة  ومبادراته  بأن جهود سموه  ثقة  على  «نحن  وأضاف: 
والتمكين  الــدعــم  مــن  الــمــزيــد  توفير  اتــجــاه  فــي  ستتواصل 
تحقيق  أجل  من  وخارجه  المتوسط  شرق  إقليم  في  للبلدان 
التنمية  اإلنصاف الصحي والتغطية الصحية الشاملة وأهداف 

المستدامة». (طالع ص 09-04)

رئيس الدولـــة قدم 450 مليون دوالر خالل 10 سنوات 

سعر السهم عند 2.45 درهم
بدء االكتتاب على أسهم 

«بــــــــروج» 

بدعم محمد بن زايد.. الطلبة المبتعثون «سفراء الوطن»

«الصحة العامليـــــــة»: محمـــد بن زايد 

نموذج يف دعم قضايا الصحة عامليـًا

حاكم عام نيوزيلندا: محمد بن زايد سيواصل مسيرة اإلمارات المتميزة 
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وقال معالي الدكتور أحمد المنظري، المدير اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط : «يمثل تعاون سموه مع منظمة 
بتعهداتنا  الوفاء  من  يمكننا  يحتذى  نموذجاً  العالمية  الصحة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط : «يمثل تعاون سموه مع منظمة 
بتعهداتنا  الوفاء  من  يمكننا  يحتذى  نموذجاً  العالمية  الصحة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط : «يمثل تعاون سموه مع منظمة 

ودعم برامجنا بمختلف السبل، ومن بينها العمل مع العديد من 
المراكز المتعاونة القوية والمبتكرة المحتملة في اإلمارات العربية 

القّيمة  ومبادراته  بأن جهود سموه  ثقة  على  «نحن  وأضاف: 
والتمكين  الــدعــم  مــن  الــمــزيــد  توفير  اتــجــاه  فــي  ستتواصل 
تحقيق  أجل  من  وخارجه  المتوسط  شرق  إقليم  في  للبلدان 
التنمية  اإلنصاف الصحي والتغطية الصحية الشاملة وأهداف 

 سنوات 

 الطلبة المبتعثون «سفراء الوطن»

«الصحة العامليـــــــة»: محمـــد بن زايد 

نموذج يف دعم قضايا الصحة عامليـًا

أبوظبي (االتحاد) 

ــــدول ارتـــفـــاع نمو  تــوقــع الــبــنــك ال
ـــى %4.7  إل اقــتــصــاد اإلمــــــارات 
النفطية  بــالــقــطــاعــات  مــدفــوعــاً 
التعافي  واستمرار  النفطية  وغير 
عام  خالل  الدولة  في  االقتصادي 
تقرير  البنك في  توقع  2022. كما 
دول  اقــتــصــادات  تنمو  أن  حــديــث 
بنسبة  الخليجي  التعاون  مجلس 

عــام  خـــالل  عـــام  بــشــكــل   %5.9
هذا  استمرار  احتمال  مع   ،2022
المتوسط،  الــمــدى  على  التعافي 
مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير 
النفطية.  وجاءت هذه التوقعات في 
البنك  تقرير  من  األخير  اإلصــدار 
المستجدات  أحــدث  عــن  الــدولــي 
التعاون  مجلس  لــدول  االقتصادية 

الخليجي. 
(طالع ص 20)

سيد الحجار (أبوظبي)

تعتزم وكاالت سيارات في اإلمارات 
التوسع في إطالق المزيد من السيارات 

الكهربائية بالسوق المحلي خالل 
العام الحالي، تلبية للطلب المتزايد 

على السيارات الكهربائية بالدولة، 

فضًال عن التوسع في إنشاء محطات 
الشحن. وقال مشاركون في الدورة 
األولى من قمة (EVIS) لالبتكار في 
المركبات الكهربائية بأبوظبي: إن 
الفترة المقبلة ستشهد المزيد من 

الزخم بسوق السيارات الكهربائية في 
اإلمارات.  (طالع ص 22)

البنك الدولــــي يرفــع توقعاته 

لنمو اقتصـــاد اإلمـارات سيف بن زايد يفتتح معرض أبوظبي الدولي للكتاب

طلب مرتفـــع على السيـــارات 

الكهربائيـــة فــي الدولـــة

معرض «EVIS» يفتتـــــح أبوابـــــــه بأبوظبـــــي

260 مليار درهم حجم سوق التجزئة 
فـــــــي اإلمــــــــــــــــــارات بحلـــــــــــــــــول 2025

«الرئاسي اليمنــي»: الحكومــة 
والتحالف نفذا التزامات الهدنة

تسليـــــم 10 آالف وحـــــــــــدة عقـــــــارية 
في أبوظبي ودبي خالل الربع األول

الدورة األولى من قمة «EVIS» لالبتكار  (تصوير: علي عبيدو)

سيف بن زايد خالل افتتاحه معرض أبوظبي للكتاب  (وام)
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احتفاء بـ«السيتي»
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العالم يحتفي بـ «السيتي» بعد فوزه 
بـ«البريميرليج».. «ملوك الدراما» و«عمالقة 

الريمونتادا».  «عمرو عبيد»

صفحات 
خاصـــــــــــة

100 مليون نازح عالميًا
مدفوعًا باألزمة في أوكرانيـــــا

أبوظبي (االتحاد ووام)
  

آل  ــد  زاي بــن  محمد  الشيخ  السمو  رعــايــة صاحب  تحت 
نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا، افتتح الفريق سمو الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
الداخلية، أمس، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 
الواحدة والثالثين، والذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية 
التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض «أدنيك». 
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة 
والسياحة - أبوظبي: «نحن نحرص بتوجيهات من قيادتنا 
فرص  إيجاد  خــالل  من  المبدعين،  دعــم  على  الرشيدة 
متجددة إلشراكهم في المشهد الثقافي المحلي لضمان 

استمرارية إبداعاتهم، ونقلها عبر األجيال».
للغة  أبوظبي  مركز  رئيس  تميم  بن  علي  الدكتور  وقــال 
والمتنوع  الجديد  لجمهوره  يقدم  المعرض  إن  العربية: 
على الصعيد الفكري والثقافي والمعرفي، ويلبي تطلعات 
يعكس  بما  ــقــراء،  وال المجتمع  فئات  مختلف  وأذواق 

الحراك الثقافي في الدولة خاصة.
للحدث  شــرف  ضيف  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  وتحل 
للمرة الثانية على التوالي، لتقّدم لجمهور الثقافة العربية 
واإلماراتية برنامجاً متكامًال ضمن جناح خاص، يشارك فيه 

نخبة من أبرز األدباء والمثقفين والمفكرين األلمان. 

تحت رعاية محمد بن زايد

38-35

زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  كريمة من صاحب  ورعاية  بدعم 
الــدورة  أمــس  انطلقت  اهللا»  «حفظه  الــدولــة  رئيس  نهيان  آل 
ليتجدد  للكتاب،  الدولي  أبوظبي  معرض  من  والثالثون  الواحدة 
والعالمية  والعربية  المحلية  النشر  دور  أبرز  بين  السنوي  اللقاء 
وتأثير  أثر  من  للكلمة  ما  يقدرون  الذين  الكتاب،  عشاق  وبين 
قدرة  من  للثقافة  وما  األمــم،  ونهضة  اإلنسان  بناء  في  إيجابي 
المعرفة  قيم  وغرس  والمجتمعي،  الذاتي  االرتقاء  تحقيق  على 
االنطالقة  وبهذه  والحضاري.  اإلنساني  والتواصل  والتسامح 
من محبة  بذراعين  أبوظبي  الجميلة  العاصمة  تحتضن  الزاهية 
تحل  حيث  العالم،  في  الكتب  معارض  وأهم  أبرز  أحد  وشغف، 
جمهورية ألمانيا االتحادية ضيف شرف للعام الثاني على التوالي، 
وهو ما يتيح لجمهور المعرض  فرصة التعرف على ثراء الثقافة 
األلمانية، وعلى آدابها وفنونها الخالدة، كما اختير عميد األدب 
هذا  لـــدورة  محورية  شخصية  حسين  طــه  د.  الــراحــل  العربي 
به وبأعماله قامة فكرية وأدبية وتنويرية  وتعريفاً  العام، تقديراً 

استثنائية في ثقافتنا العربية.
على  بارزاً  للكتاب حضوراً  الدولي  أبوظبي  لقد حقق معرض 
عام  األولى  دورته  انطالق  منذ  الدولية  الكتب  معارض  خريطة 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور  برعاية   1981
المشهد  فــي  بعمق  الممتدة  سنواته  وعبر  ثـــراه»،  اهللا  «طيب 
السنوية  ـــه  دورات أصبحت  اإلمــــارات،  فــي  والمعرفي  الثقافي 
مصدراً ثرياً لشتى فروع المعارف اإلنسانية، كما أضحت ندواته، 
والعالميين،  العرب  والمفكرين  األدبـــاء  نخبة  تستضيف  التي 
ما  بكل  المستقبل  وتستشرف  الفــتــاً،  حضارياً  حـــواراً  تعكس 
الذي  التالقي  هذا  وعبر  وأفكار،  قضايا  من  وتناقشه  تطرحه 
ينتظر  وتحاورها،  العقول  لتواصل  عالمياً  منبراً  المعرض  جعل 
للتزود من منابع اآلداب  اآلالف كل عام هذه اإلشراقة السنوية 
إنجازاته  إلى  المعرض  يضيف  عام  كل  وفي  والفنون،  والعلوم 
صفحات جديدة، داعماً وراعياً للمعرفة، ومرسخاً دوره في دعم 
الكتاب  مستقبل  تطوير  وفي  والثقافية،  اإلبداعية  الصناعات 

والنشر، واالحتفاء باإلبداع والمبدعين.
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اإلم��ارات  دولة  جهود  المنظري،  وصف 
ومبادرات صاحب سمو الشيخ محمد بن 
والتجدد«،  »بالشمول  تتسم  بأنها  زاي��د، 
وت��ش��م��ل م���ج���االت ح��ي��وي��ة م��ث��ل تصنيع 
وكذلك  اللقاحات،  ذلك  في  بما  األدوي���ة، 
إنتاج التكنولوجيا والصحة الرقمية، فضاًل 
للرفاهية  عالمية  أجندة  على  العمل  عن 
والصحة التي تقع في صميم أولويات دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
أشار، إلى أن من أبرز الجهود التي دعمها 
سموه، إطالق مبادرات عالمية للقضاء على 
األمراض وتعزيز النظم الصحية واإلسهام 
في  الصحية  الرعاية  خدمات  إتاحة  في 
المجتمعات األكثر احتياجاً في إقليم شرق 

المتوسط وخارجه. 
  وأكد أنه كان لمبادرات صاحب السمو 
رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ 
الدولة، حفظه اهلل، تأثير إيجابي في دعم 
جهود االستجابة لجائحة كوفيد-19 داخل 
تجسيداً  وخارجه،  المتوسط  شرق  إقليم 
لروح التضامن والتعاون والعمل المشترك. 
وأوج��ه  ال��م��ب��ادرات  تغطي  »كما  وق���ال: 
صاحب  ويقدمها  ي��رع��اه��ا  ال��ت��ي  ال��دع��م 
نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، الئحة طويلة من 
القضايا الصحية المهمة تشمل األمراض 
السارية واستئصال شلل األطفال، وتمهيد 
وداء  النهري  العمى  على  للقضاء  الطريق 
صحية  كمشكالت  اللمفاوية،  الفيالريات 
هذه  فيها  تتوطن  التي  البلدان  في  عامة 

األمراض«. 
وي��ع��د ب��رن��ام��ج »ال���وص���ول إل���ى الميل 
األخ��ي��ر«، أح��د أه��م ال��م��ب��ادرات الصحية 
التي أطلقها في عام 2017 صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد، وبدعم من مؤسسة 
بيل وميليندا غيتس وإدارة التنمية وتستمر 
هذه المبادرة عقداً كاماًل بقيمة 100 مليون 

دوالر.
المبادرات،  هذه  من  المستفيدين  وعن 
أف�����اد ال��م��ن��ظ��ري، ب���أن���ه ت��ت��س��ع ق��اع��دة 
السمو  صاحب  ب��م��ب��ادرات  المستهدفين 
رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ 
في  الحثيثة  وجهوده  اهلل،  حفظه  الدولة، 
لتشمل  واإلنساني  الصحي  العمل  تعزيز 
متعددة  ومجتمعات  مختلفة  عمرية  فئات 
وبلداناً كثيرة. ذكر أنه في حين تستهدف 
شلل  استئصال  مجال  ف��ي  سموه  جهود 
األطفال حماية ماليين األطفال في اإلقليم 
وخارجه من هذا المرض المقعد من خالل 

يزال  ال  التي  البلدان  ودع��م  اللقاح  توفير 
لوفادة  المعرضة  أو  المرض  فيها  يتوطن 
الفيروس، فإن إسهامات سموه في مكافحة 
األمراض السارية- التي تمثل عبئاً صحياً 
الفئات  كافة  تشمل  العالم-  بلدان  لجميع 

العمرية في مختلف المجتمعات. 
يرعاها صاحب  التي  الجهود  أن  وبين، 
نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو 
السعي  تشمل  اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس 
التي  المهملة  المدارية  األم���راض  إلنهاء 
يعاني منها مئات الماليين من الناس من 

مختلف الفئات وشتى بلدان العالم. 
ال��وق��ت نفسه اس��ت��ف��ادت  وق����ال: »ف���ي 
أعداد كبيرة من المتخصصين في الرعاية 
الطبية  وال��ل��وازم  اإلم���دادات  الصحية من 
لتمكين الطواقم الطبية من أداء واجباتهم 
المهنية بأمان في االستجابة لكوفيد-19«.

دور دول��ة اإلم��ارات  »نثّمن عالياً  وق��ال: 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في 

اإلقليم وخارجه«. 
قيام  واالمتنان  بالتقدير  نذكر  وت��اب��ع: 
اإلم��ارات بإنشاء مستشفيات ميدانية في 
وغينيا  ال��س��ودان  منها  البلدان،  من  ع��دد 
لمواجهة  وغ��ي��ره��ا  ال��م��ت��ح��دة،  والمملكة 
وإرس���ال  ك��وف��ي��د-19،  ت��داع��ي��ات جائحة 
طائرات إغاثة تحمل أطناناً من اإلمدادات 
الطبية إلى العديد من الدول، منها أوكرانيا 

وإيطاليا وكازاخستان وكولومبيا«. 
 وأشار إلى تقديم عدد من المستشفيات 
ال��م��ي��دان��ي��ة إل���ى ب��ل��دان أف��ري��ق��ي��ة لدعم 
الخدمات الصحية فيها، وتخصيص حوالي 
36.3 مليون دوالر الستئصال شلل األطفال 

واالستجابة لحاالت الطوارئ.
ال��ح��ي��وي للمدينة  ال����دور  إل���ى  وت��ط��رق 
في  بدبي  اإلنسانية  للخدمات  العالمية 
العالمية  ال��ص��ح��ة  منظمة  ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
للطوارئ  العاجلة  االستجابة  صعيد  على 

الصحية.
العالمية  المدينة  تبرعت  »لقد  وق��ال:   
اإلم���ارات  وحكومة  اإلنسانية  للخدمات 
الطيران  رحالت  بتكلفة  المتحدة  العربية 
من  بأكثر  قيمتها  ت��ق��در  ال��ت��ي  ال��ع��ارض 
1.215.000 دوالر لدعم استجابة منظمة 
الصحة العالمية السريعة لحاالت الطوارئ 
الصحية لكل من كوفيد-19 وغيره، خاصة 
وقت االستجابة النفجار مرفأ بيروت في 

لبنان«.
وأوضح بأنه من خالل المركز اللوجستي 
الذي  دب��ي  في  العالمية  الصحة  لمنظمة 
أمكننا  كوفيد،  جائحة  خالل  دوره  تعاظم 
إرسال أكثر من 400 شحنة إم��دادات إلى 
116 دولة في جميع أقاليم منظمة الصحة 

العالمية الست من فنزويال إلى الفلبين.

ال��ح��ادة من  المرحلة  بأنه خ��الل  وأف��اد 
من  ت��م  ك��وف��ي��د-19،  لجائحة  االستجابة 
يقرب  ما  تقديم  اللوجستي  المركز  خالل 
ال��وق��اي��ة  م��ع��دات  جميع  م��ن   %80 م��ن 
الصحة  منظمة  أرسلتها  التي  الشخصية 
كمامة  مليون   26 ذل��ك  في  بما  العالمية، 
و9.5 مليون قفاز و2.5 مليون قناع تنفس 
و1.1 مليون واٍق للوجه و1.2 مليون اختبار 
فحص و500 ألف اختبار RT-PCR لدعم 

أنشطة الترصد واكتشاف الفيروس.
المدينة  التمكن من خالل  تم  أنه  وأك��د 
العالمية للخدمات اإلنسانية بدبي والمركز 
واحد  وقت  في  االستجابة  من  اللوجستي 
في  بما  متعددة،  صحية  ط��وارئ  لحاالت 
ذلك االنفجار في لبنان، وتفشي األمراض 
والدفتيريا والحمى  الكوليرا  المعدية مثل 
الصفراء وحمى الضنك واإليبوال في بلدان 

وأقاليم مختلفة.
وق����ال: »ت���ج���اوز ح��ج��م ال��ش��ح��ن��ات من 
مركز اللوجستيات التابع لمنظمة الصحة 
البلدان  وع��دد  وعددها  وقيمتها  العالمية 
التي وصلت إليها والمناطق المدعومة في 
الخمس  السنوات  مخرجات   2020 ع��ام 
السابقة مجتمعة، وال تزال المدينة العالمية 
الفعال  ب��دوره��ا  تقوم  الصحة  للخدمات 

والنشط«.
وحول دور اإلمارات العربية المتحدة في 
مكافحة األمراض المدارية المهملة، أجاب 
الجهود  اإلم��ارات  دولة  »ق��ادت  المنظري: 
الدبلوماسية للحصول على موافقة رسمية 
ل��أم��راض  ع��ال��م��ي  ي���وم  ع��ل��ى تخصيص 

المدارية المهملة«. 

منظمة  مع  الوثيق  »بالتعاون  وأض��اف: 
السمو  ص��اح��ب  ق��ام  العالمية،  الصحة 
رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ 
في  ح��اس��م  ب���دور  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة، 
اليوم  ه��ذا  إقامة  ودع��م  ال��ش��راك��ات،  بناء 
العالمي«، ففي 27 مايو من العام الماضي، 
جمعية  ف��ي  المشاركون  المندوبون  أي��د 
قراراً  والسبعين  الرابعة  العالمية  الصحة 
باعتبار يوم 30 يناير يوماً عالمياً لأمراض 

المدارية المهملة.
الشيخ  السمو  صاحب  ل��دور  وبالنسبة 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد 
األطفال  شلل  مكافحة  ف��ي  اهلل،  حفظه 
لمنظمة  اإلقليمي  المدير  أوضح  عالمياً، 
الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن دولة 
مليون   200 من  بأكثر  ساهمت  اإلم���ارات 
دوالر في جهود القضاء على شلل األطفال 
في باكستان منذ عام 2014، ما أدى إلى 
وصول مئات الماليين من جرعات لقاحات 

شلل األطفال الحيوية إلى األطفال.
دول���ة  اس��ت��ض��اف��ت   ،2019 ع���ام  وف���ي 
اإلمارات العربية المتحدة منتدى الوصول 
إلى الميل األخير في أبوظبي، والذي جمع 
لمعالجة  البارزين  العالمية  الصحة  ق��ادة 
السارية،  ل��أم��راض  المركزية  القضايا 

والقضاء على شلل األطفال. 
وق����ال ال��م��ن��ظ��ري: »ب��ف��ض��ل االل���ت���زام 
محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  الشخصي 
الدولة، حفظه  رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن 
هذا  أت���اح  العالمية،  الصحة  تجاه  اهلل، 
الصحة  لمنظمة  الفرصة  المهم  المنتدى 
على  للقضاء  العالمية  والمبادرة  العالمية 
السياسي  ال��دع��م  لحشد  األط��ف��ال  شلل 
جميع  من  والقادة  المانحين  من  والمالي 
أنحاء العالم إلنهاء شلل األطفال«.  وأكد 
أن دولة اإلمارات العربية المتحدة، تواصل 
هدف  لتحقيق  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ه��ود  دع��م 
استئصال شلل األطفال من خالل رئاستها 
الفرعية  للجنة  قطر  دول��ة  مع  المشتركة 
المعنية  اإلقليم  مستوى  على  ال��ج��دي��دة 
باستئصال شلل األطفال وتفشي المرض، 
واستضافة حوارين مهمين رفيعي المستوى 
في األمم المتحدة في نيويورك حول النوع 
األطفال.   شلل  على  والقضاء  االجتماعي 
وقال: »نحن على ثقة من أن دولة اإلمارات 
الجهات  م��ن  وغيرها  المتحدة،  العربية 
ستواصل  والعالمية  اإلقليمية  المانحة 
على  القضاء  عن  اإلع��الن  حتى  جهودها 

هذا المرض عالمياً«.

»الصحـــة العــالميـــة« لـــ »  «:

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أكد معالي الدكتور أحمد المنظري، المدير 

اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق 

المتوسط، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب تاريخ 

حافل وسجل ناصع في دعم قضايا الصحة على 

مستوى العالم، وقّدم سموه إسهامات بارزة 

في هذا المجال لتوفير الرعاية الصحية في 

ربوع العالم. 

وقال في تصريحات خاصة لـ 

»االتحاد«: »يمثل تعاون سموه 

مع منظمة الصحة العالمية 

نموذجًا يحتذى يمكننا من 

الوفاء بتعهداتنا ودعم برامجنا 

بمختلف السبل، ومن بينها العمل 

مع العديد من المراكز المتعاونة 

القوية والمبتكرة المحتملة في 

اإلمارات العربية المتحدة في المجاالت 

الرئيسة ذات األولوية«. وأضاف:»نحن على 

ثقة أن جهود سموه ومبادراته القيمة 

ستتواصل في اتجاه توفير المزيد من 

الدعم والتمكين للبلدان في إقليم شرق 

المتوسط وخارجه من أجل تحقيق اإلنصاف 

الصحي والتغطية الصحية الشاملة وأهداف 

التنمية المستدامة«. 

جهود كبيرة إلتاحة الخدمات الصحية بالمجتمعات األكثر احتياجًا عبر العالم

مبادرات عالمية للقضاء على األمراض وتطوير نظم الرعاية

أبوظبي )وام( 

على مدار السنوات العشر املاضية، قدم صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ما يزيد على 450 مليون دوالر، من 

أجل حتسني األوضاع الصحية للشعوب حول العالم، وتوفير 
هذه املساعدات يف صورة عالجات ورعاية وقائية وتدريب 

يف املجتمعات التي تفتقر إلى اخلدمات الصحية اجليدة، 
مع التركيز بشكل خاص على بلوغ امليل األخير للقضاء 

على األمراض. وتعد دولة اإلمارات العربية املتحدة من بني 

أكبر املانحني لدعم جهود دعم القضاء على املالريا، مبا 
يف ذلك شراكة اإلدارة القائمة على النتائج إلنهاء املالريا، 

وهي منصة عاملية لتنسيق العمل لتخليص العالم من 
املالريا، فيما تعمل دولة اإلمارات أيضًا بصفتها الرائدة يف 

مجال اإلدارة القائمة على النتائج، وتسهم يف إجراء بحوث 
تشغيلية جديدة، وجهود دفاع إضافية، من أجل القضاء 

على املالريا من »شراكة دحر املالريا«، حيث حدث انخفاض 
ملحوظ يف حاالت اإلصابة باملالريا والوفيات على مدى 

السنوات الـ 15 املاضية.

450 مليون دوالر لتحسني األوضاع الصحية للشعوب

مبادرات محمد بن زايد 
شاملة ومتجددة وتغطي 

مجاالت حيوية

أحمد المنظري

تاريــخ حافــل وسجــل نـاصــع 
فـــي دعــــم قضــايــــا الصحـــة 

محمد بن زايد
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هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني االتحادي 

ومواطنين أن مبادئ »وثيقة الخمسين« ستشهد 

نقلة نوعية في تنفيذ المبادرات االستراتيجية 

والمشروعات المنبثقة عنها، بتوجيهات صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه الله، القائد الذي يمتلك رؤية مستقبلية 

حكيمة لقيادة دولة تحظى ببيئة أعمال رائدة وبنية 

تنافسية على مختلف الصعد اإلقليمية والدولية. 

وأشاروا إلى أن »وثيقة الخمسين« ستعزز نهضة الوطن 

وريادته من خالل ركائزها المستندة إلى قوة االتحاد 

وتطوير مختلف مناطق الدولة وأهمية رأس المال 

البشري وبناء االقتصاد، وغيرها.

نصنــــــــــع الغـــــــــد المشـــــــــرق 
برعاية محمد بن زايد

مواطنـــــــــون:

السالم والتنمية الشاملة  
السويدي  ح���ارب  ب��ن  سمية  وق��ال��ت 
إن  االت��ح��ادي:  الوطني  المجلس  عضو 
وبقيادة صاحب  تتطلع  اإلم���ارات  دول��ة 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
لقيادة  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي��س 
نستبشر  إننا  إذ  ب��اق��ت��دار،  المستقبل 
بمسيرة  عهدناه  وكما  الحكيمة  بقيادته 
عظيمة نحو المجد وتسارع تنموي كبير 
اإلم��ارات  دول��ة  وري���ادة  لترسيخ سيادة 
قائدنا  بجهود  ونستشرف  العالمية، 
»مبادئ  لمقومات  المنير  القادم  الفذ 
االستراتيجي  وال��م��س��ار  الخمسين«، 
ل��ل��دول��ة ف��ي ال��م��ج��االت االق��ت��ص��ادي��ة 
والتنموية المستدامة ومنهجها السياسي 
وال��ح��وار،  وال��س��ام  السلم  على  القائم 

وتنميتها الشاملة عبر  قطاعاتها كافة.
أف��ض��ل حياة  ت��وف��ي��ر  إن  وأض���اف���ت: 
على  يقيم  من  ولجميع  االتحاد،  لشعب 
أن  على  اهلل،  رع��اه  وسيبرهن،  أرضها 
القادمة ستبقى  الخمسين  قيمنا خال 
كما أرادها المؤسسون األفضل واألنبل 
العشرة  ال��م��ب��ادئ  وأن  ع��ط��اء،  واألك��ث��ر 
مرجعاً  تشكل  القادمة  عاماً   50 خال 
لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان االتحاد 
وتسخير جميع  اقتصاد مستدام،  وبناء 
وتطوير  ازده��اراً  أكثر  لمجتمع  الموارد 
عاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح 
ال���دول���ة ال��ع��ل��ي��ا ودع����م أس���س ال��س��ام 

واالستقرار في العالم.
وأشارت إلى أنه بحكمة صاحب السمو 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
البدء  الدولة، حفظه اهلل، ستبدأ شارة 
استراتيجية  أكبر  في صياغة  المتفردة 
عمل وطنية من نوعها لاستعداد لألعوام 
الخمسين المقبلة على كافة المستويات، 
وهذا ليس بغريب، في الوقت الذي يذكر 
فيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه 
شخصية  ف��ي  ال��ص��ف��ات  تتجلى  اهلل، 
القائد الملهم الحكيم والمؤسس لمئوية 
استراتيجيات  ضمن  مستدامة،  تنموية 
وآل��ي��ات واع���دة وط��م��وح��ة، ق���ادرة على 
المقاييس،  ِبُجل  باهر  مستقبل  ترجمة 
كما أنه رجل السام واألمل واإلنسانية 
األول إلنجازاته اإلنسانية المشهودة على 

المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

 اإلنجازات االستثنائية
وقال يوسف عبداهلل البطران، عضو 
مبادئ  إن  االتحادي:  الوطني  المجلس 
وثيقة الخمسين التي تترجم رؤية قيادة 
دولة اإلمارات، وانطاقة لمرحلة جديدة 
من عمر الدولة التي حققت اإلنجازات 
االستثنائية خال العقود الماضية، هو 
التي  الحضارية  للدولة  واقعي  نموذج 
تمتلك أدوات لصناعة المستقبل، وتسهم 
في رفع مستوى الدولة وتعزز من ريادتها 
وإن  العالمية،  إلى  بها  ومكانتها وصوالً 
وثيقة الخمسين تحظى بدعم ال محدود 
صاحب  ه��و  ملهم  استثنائي  قائد  م��ن 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، القائد الذي 
ال ينتظر المستقبل، بل يسخر األدوات 
والعائدات لصناعته واستشرافه بخطط 
م���دروس���ة وع��زي��م��ة وإص�����رار، تحظى 
بدعم سواعد أبناء اإلمارات الذي يقف 
خلف قيادته لتحقيق الرخاء والرفاهية 

للمواطن والوطن.
وأك��د أن دول��ة اإلم���ارات وم��ا حققته 
م��ن أرص����دة ف��ي م��س��ت��وى ال��م��ؤش��رات 
الدولية والعالمية في مختلف المجاالت 
بشهادة  حقيقية  ترجمة  هي  والصعد، 
لدولة  تشهد  التي  التقييم  مؤسسات 
اإلم������ارات ب��ح��ج��زه��ا م��ق��ع��ده��ا ضمن 
ال��م��راك��ز ال��م��ت��ق��دم��ة ف���ي ال��م��ج��االت 

االقتصادية والسياسية وغيرها، وتسعى 
إلى الحفاظ على ريادتها، وذلك ضمن 
مبادئها واستراتيجيتها التي تمضي نحو 
القادمة برؤية  تطبيقها خال 50 عاماً 
بفضل  التميز  لثقافة  وترسيخ  طموحة 
قيادة  بها  تتمتع  التي  الحكيمة  الرؤية 

دولة اإلمارات.

استشراف المستقبل 
وقال المواطن عمر محمد السويدي: 
إن وثيقة مبادئ الخمسين هي خريطة 
الطريق الجديدة التي تسير عليها الدولة 
بكافة مؤسساتها بخطط مدروسة وثابتة 
بناؤه  ت��م  م��ا  على  الحفاظ  ف��ي  تسهم 
وتستشرف  الماضية،  عاماً   50 ال�  في 
المستقبل بقواعد وأسس واضحة وبارزة 
القادمة،  للخمسين  جديدة  مرحلة  في 
تنافس من خاله  النمو واالزده��ار  من 
دول العالم، وتؤكد أهمية الريادة والتقدم 
في مختلف المجاالت، منها االقتصادية 
رأس  وأهمية  والسياسية  واالجتماعية 

المال البشري وغيرها.

أصبحت  التي  المبادئ  تلك  أن  وأكد 
كافة  للمؤسسات  الرئيس  المرجع  هي 
الفعلي  التطبيق  ف��ي  طريقها  أخ���ذت 
الدولة،  في  المعنية  الجهات  قبل  من 
الواقع  إرساء قواعدها على أرض  عبر 
مسيرة  دع��م  ف��ي  الفعالة  للمساهمة 
ودعم  والنمو  االزده��ار  وتحقيق  الوطن 
المرحلة  في  العالمية  الدولة  تنافسية 
إلى  ال��دول��ة  بمكانة  واالرت��ق��اء  المقبلة 
مع  خ��اص��ة  العالمية،  المحافل  أرق���ى 
عهدها الجديد في ظل قائدها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، الذي يستكمل 
اإلم��ارات  لتصبح  المؤسسين،  مسيرة 
أكثر تطوراً ونماء ورفعة في ظل قيادته.

القائد االستثنائي  
النقبي،  حسن  أحمد  المواطن  وق��ال 
إن العهد الجديد لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
للمراحل  استكمال  ه��و  اهلل،  حفظه 
االتحاد  عهد  منذ  ب��دأت  التي  السابقة 

م��ن اآلب����اء ال��م��ؤس��س��ي��ن ال��ذي��ن كانت 
نظرتهم ثاقبة بالنسبة لمستقبل الدولة، 
وتواصلت حتى مرحلة التمكين في عهد 
مع  طريقها  وتشق  وستزدهر  »خليفة«، 
كمواطنين  ونحن  االستثنائي،  القائد 
على  المحققة  الدولة  بإنجازات  نفخر 
مدار الخمسة عقود وحتى العهد الجديد 
هو  مستحيل  ال��ا  أن  أك��دو  بمؤسسين 
األط���ر  ب��ف��ض��ل  دول��ت��ن��ا  ف���ي  مستحيل 
المتبعة،  واالستراتيجيات  والسياسيات 
وسواعد أبناء اإلمارات الذين يقفون مع 
واأله��داف  اإلنجازات  لتتحقق  قيادتهم 

المنشودة في دعم مسيرة الوطن.
 

مرحلة جديدة
وق���ال راش���د ب��ط��ي ال��ش��ام��س��ي: إن 
نقطة  ه��ي  الخمسين  م��ب��ادئ  وث��ي��ق��ة 
ت���ح���ّول وم��رح��ل��ة ج���دي���دة ف���ي عهد 
دول���ة اإلم�����ارات ت��ؤك��د ال��ح��ف��اظ على 
في  المحققة  واإلنجازات  المكتسبات 
والمشرفة  الماضية  الخمسة  العقود 
على  ال��ق��ادرة  الفتية  دولتنا  عمر  م��ن 
الحاجة  واستيعاب  التغيرات  مواكبة 
نحو  تتجه  ف��رق  عبر  التحسينات  إل��ى 
القطاعات  تمكن  العمل،  وتيرة  تسريع 
وتدعم  المطلوب  النهوض  تحقيق  من 
أكثر  مرحلة  إلى  لانتقال  التوجهات، 
وأسس  بإنجازات  تاريخها  من  إشراقاً 
مبنية على تحقيق المزيد والمزيد من 
التقدم واإلبهار في المحطات المقبلة، 
البشرية  الطاقات  على  التركيز  عبر 
المستدام،  واالقتصاد  االتحاد  ودع��م 

وغيرها من مختلف الصعد.

صدارة المؤشرات الدولية 
ت��ص��درت دول���ة اإلم����ارات على م��دار 
الخمسة عقود، وبفضل سياستها ورؤيتها 
المتقدمة  الدولية  المؤشرات  الحكيمة 
كبرى  ب��ش��ه��ادة  ال��م��ج��االت  مختلف  ف��ي 

مؤسسات التقييم الدولية منها:
المؤشر  ف��ي  عالمياً  األول���ى  المرتبة 
 ،2022 األع����م����ال  ل����ري����ادة  ال��ع��ال��م��ي 
المرصد  ع��ن  ال��ص��ادر  التقرير  بحسب 
 Global األع���م���ال  ل���ري���ادة  ال��ع��ال��م��ي 
 Entrepreneurship Monitor
 24 وال���  عربياً  األول  المركز   ،))GEM
عالمياً في مؤشر السعادة، بحسب تقرير 
السعادة العالمي لعام 2022 والصادر عن 
التابعة  المستدامة  التنمية  حلول  شبكة 
ببيانات  وال��م��دع��وم  ال��م��ت��ح��دة،  ل��ألم��م 

»جالوب« لإلحصاءات
األول  المركز  اإلم��ارات  دول��ة  وحققت 
المرتبطة  المؤشرات  من   3 في  عالمياً 
التنمية  أه����داف  م��ن  ال���راب���ع  ب��ال��ه��دف 
المستدامة )التعليم الجيد(، وفقاً لتقارير 
كبريات المرجعيات والمؤسسات الدولية 
المتخصصة في مجال التنافسية، المرتبة 
قوة  في  إقليمياً  واألولى  العاشرة عالمياً 
التأثير وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي 

للعام 2022
وال��م��رت��ب��ة ال�����11 ع��ال��م��ي��اً ف��ي مؤشر 
عن  ال��ص��ادر   ،2021 العالمي  المعرفة 
مكتوم  آل  راش����د  ب��ن  محمد  م��ؤس��س��ة 
األم��م  ب��رن��ام��ج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للمعرفة 

المتحدة اإلنمائي.
على  عالمياً  عشرة  الخامسة  المرتبة 
 ،2021 الناعمة  للقوة  العالمي  المؤشر 

الذي تصدره مؤسسة »براند فاينانس«.
وح��ج��زت اإلم������ارات م��وق��ع��ه��ا ضمن 
مؤشراً   18 في  عالمياً  األوائ��ل  الخمس 
الهدف  تحقيق  في  التقدم  م��دى  تقيس 
المستدامة  التنمية  أه��داف  من  الثامن 
»العمل الائق ونمو االقتصاد«، وتضمنت 
 6 في  العالم  ال��دول��ة  تصدر  المؤشرات 

مؤشرات مرتبطة بذات الهدف.

قيمنا خالل الخمسين 
المقبلة ستبقى كما 
أرادها المؤسسون .. 

األفضل واألنبل  

سمية السويدي

نفخر بإنجازات الدولة 
وأبناء اإلمارات يقفون 
خلف قيادتهم لتتحقق 

اإلنجازات 

أحمد حسن النقبي

وثيقة مبادئ الخمسين 
نقطة تحول ومرحلة 

جديدة تؤكد الحفاظ على 
المكتسبات واإلنجازات

راشد بطي الشامسي

 قالت علياء الشحي: إن مبادئ اخلمسني املتمثلة يف 10 ركائز تهدف إلى 
حتقيق التنافسية والريادة والتقدم يف مجاالت مختلفة، منها تعزيز وتقوية 

أركان االحتاد وتطوير مناطق الدولة وبناء االقتصاد األفضل واألنشط يف 
العالم، وأهمية السياسة اخلارجية يف خدمة األهداف الوطنية ورأس املال 
البشري، ودعم أسس السالم، وغيرها تعكس االهتمام الواضح الذي توليه 

قيادة دولة اإلمارات يف سبيل رسم طريق املستقبل ملا فيه مصلحة للجميع.

التنافسية والريادة

علي بن حرمل:

محمد بن زايد
يقـــــــــود التعليـــــــــــــم 
لعصـر ذهبي جـديـد

أبوظبي )االتحاد(

أكد الدكتورعلي سعيد بن حرمل الظاهري 
رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي  أن 

ل محورًا مركزيًا يف اهتمام القيادة  التعليم مثَّ
الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ومنذ انطالق مسيرة االحتاد املباركة على يد 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب اهلل ثراه، والتعليم يتصدر أجندة 
األولويات يف فكر القائد املؤسس الذي جعل 

التعليم الركيزة األولى لالنطالق بالوطن إلى 
عصر النهضة والتقدم واالزدهار الذي نشهده 

اليوم.
وأشار د. بن حرمل إلى أن دولة االحتاد 

سجلت منجزات رائدة يف مسيرة التعليم 
خالل العقود اخلمسة املاضية، رسمت خاللها 
مرحلة التمكني للمغفور له الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، طيب اهلل ثراه، مكانة بارزة 
ملنظومة التعليم اإلماراتية على مختلف 
املستويات احمللية واإلقليمية والدولية، 
وارتقت منظومة التعليم اإلماراتية إلى 

مصاف الدول املتقدمة يف مؤشرات التنافسية 
الدولية، سواء يف التعليم اجلامعي أو ما قبل 

اجلامعي، حيث شهدت الدولة حراكًا تعليميًا 
وتربويًا دفع مبؤسساتها من مدارس ومعاهد 

وكليات وجامعات إلى قوائم الصدارة يف 
التصنيفات العاملية املرموقة.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: 
إن التاريخ يسجل مبداد من ذهب تلك الرؤية 

الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، الذي 

آمن بأن التعليم املتميز والنوعي هو طريقنا 
إلى املئوية اجلديدة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، ومن هنا جاءت املبادرات واملشروعات 
االستراتيجية العمالقة التي دشنها سموه 

يف قطاع التعليم خالل العقود املاضية، والتي 
استهدفت بناء الطالب املعتز بهويته الوطنية 

والفخور بإرثه احلضاري، واملتطلع دائمًا إلى 
مواكبة العصر والتفاعل مع ما يشهده من 

تقدم علمي وتقني يف جميع املجاالت، وهو 
نهج جتسده احلكومة الرشيدة بقيادة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، الذي جعل من هيكلة التعليم 
إحدى الركائز القوية لتحقيق جودة احلياة 

وتلبية أجندة اخلمسني املقبلة من التمّيز 
والريادة يف بناء الكوادر الوطنية املتسلحة 

بالعلوم واملعارف ومهارات املستقبل.
وأشار د. بن حرمل أن امليدان التربوي 

والتعليمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يتفاعل بصورة كاملة مع هذه الرؤية 

اخلالقة للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا 
على مكانة التعليم ومحوريته يف مواصلة 

مسيرة االزدهار والتقدم لنهضة الوطن خالل 
اخلمسني املقبلة، وتدشن املؤسسات التعليمية 

وخاصة اجلامعات استراتيجيات أكادميية 
لالرتقاء باألداء وربط مدخالتها من الطلبة 

والبرامج والتخصصات العلمية باحتياجات 
التنمية الوطنية للخمسني املقبلة.

  

دعم مسيرة الوطن 
وتعزيز تنافسية الدولة 
عالميًا لتحقيق االزدهار 

والنمو 

عمر محمد السويدي 



06
www.alittihad.ae

الثالثاء 23 شـــــوال 1443هـ 
07الموافـق 24 مايو 2022م

www.alittihad.ae

الثالثاء 23 شـــــوال 1443هـ 
الموافـق 24 مايو 2022م

رضا سليم )دبي(

نجحت رياضة اإلمارات طوال السنوات الماضية في صناعة أبطال على طريق المجد، استطاعوا الوصول إلى منصات التتويج 

ورفع علم الدولة في المحافل الدولية، وكتبوا اسم اإلمارات بحروف من ذهب، ولم يكن اإلنجاز ليتحقق لوال الدعم الكبير 

من القيادة الرشيدة، التي تقف خلف األبطال وتدعم بالمعسكرات والمشاركة في البطوالت.

 ويتصدر دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المشهد لكل األبطال الرياضيين، الذين 

وصلوا للقمة وساروا على درب المجد، حيث يقف سموه خلف اإلنجازات الرياضية بالدعم المادي والمعنوي للرياضيين، 

والذين يتسابقون إلهداء سموه األلقاب والميداليات ودائمًا ما يحتضنهم سموه تقديرًا لما قدموه للوطن.

 ويمتد عطاء صاحب السمو رئيس الدولة إلى ما هو أكبر من خالل دعم البطوالت واألحداث الرياضية، التي تستضيفها 

الدولة في كل األلعاب، والتي تضع اإلمارات في الصورة الكبيرة أمام العالم بالنجاحات التي تحققها، وباتت الخبرات اإلدارية 

ألبناء الوطن تتخطى الحدود، عبر وجود هذه الكوادر في المناصب اإلدارية الدولية والقارية والعربية، ووصلت إلى رئاسة 

هذه االتحادات، وهو ما يعني أن هذه األلعاب تدار في العالم بعقلية إماراتية.

ويشيد القطاع الرياضي بالدعم الكبير لسموه والذي يمثل كل السر وراء كافة النجاحات، ويكفي أن اسم سموه على 

رعاية أي حدث كي يكتب له صك النجاح مبكرًا قبل أن يبدأ.

ولعل المرحلة المقبلة من مسيرة الرياضة اإلماراتية تحتاج إلى مزيد من الجهد والعرق، كي تواصل اإلنجازات وترسم صورة 

جديدة مالمحها أبطال اإلمارات، بجانب تطوير الكوادر اإلدارية من أجل تواصل األجيال، وأن يبقى اسم اإلمارات في المقدمة 

في كل األلعاب في ظل االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، من دعم مالي لالتحادات ومنشآت عالمية 

نتفاخر بها أمام بقية المنافسين، عند استضافة أي حدث وإمكانات بشرية هائلة قادرة على تحقيق المستحيل والتربع 

على الصدارة والمراكز األول والذي يمثل غاية األبطال.

علـــى طريــــــق المجـــــد

رئيــــــس
الــدولـــة

بـرعــــايـــــــة

معتصم عبدالله )رأس الخيمة(

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  البطران  اهلل  عبد  يوسف  ثمن 
الرياضة  قطاع  تالحم  القدم،  كرة  شركة  رئيس  اإلم��ارات، 
تحظى  ال��ذي  الكبير  الدعم  ظل  في  الرشيدة،  القيادة  مع 
أسسها  التي  ال��رش��ي��دة،  القيادة  م��ن  اإلم���ارات  ري��اض��ة  ب��ه 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، 

الرياضة  لقطاع  كبيراً  داعماً  كان  وال��ذي 
المغفور  نهجه  على  وس��ار  والرياضيين، 
نهيان، طيب  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له 
اهلل ثراه، الذي قدم للرياضة والرياضيين 
ك���ل ال���دع���م، ح��ت��ى ب��ات��ت دول��ت��ن��ا محط 
الستضافة  جذب  وعامل  عالمي  إعجاب 
األحداث الرياضية الكبرى بشتى مجاالتها 
وأنواعها، بفضل ما يتوافر لدى الدولة من 
تتفوق  المستوى، جعلتها  تحتية عالية  بنية 
الرياضي  الجذب  عناصر  كل  تقديم  في 
وت��ش��دد ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��دائ��م��ة ب��ض��رورة 
والرياضة  بالشباب  واالرت��ق��اء  االهتمام 
وتطوير القدرات، بما يعكس الوعي الكبير 

لقيادتنا بدور الرياضة في حياة الناس.
السمو  صاحب  بقيادة  الرياضية  المسيرة  اآلن  وق��ال:   
الدولة، حفظه اهلل،  نهيان رئيس  الشيخ محمد بن زايد آل 
في  للرياضة  وال��ري��ادة  النجاح  خطوات  وتكتمل  تتواصل، 
دولتنا الغالية وبقيادته الحكيمة مع إخوانه حكام اإلمارات.

نالت  القطاعات،  من  كغيرها  الرياضة  البطران:  وق��ال 

القيادة  من  واالهتمام  والرعاية  الدعم  من  الوافر  حظها 
الرشيدة في كنف االتحاد، فبلغت النماء والتطور بما تمتلكه 
عالمية،  بمواصفات  شّيدت  تحتية  وبنى  بشرية  ث��روة  من 
أن  إل��ى  الفتاً  ال��وط��ن،  لشباب  جاذبة  بيئة  لتصبح  هيأتها 
النماء الذي شهدته الرياضة يشكل مردوداً للرعاية والدعم 
جل  اإلم��ارات  إنسان  أولت  التي  الرشيدة،  قيادتنا  قبل  من 

اهتمامها، وجعلت من الثروة البشرية أغلى الثروات.
تحققت  التي  الرياضية  الطفرة  وأضاف: 
ل���م ت����أِت م���ن ف�����راغ، ب���ل م���ن ال���دع���م غير 
الحكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��ول��ي��ه  ال���ذي  ال��م��ح��دود 
والرياضيين،  للرياضة  الرشيدة  وحكومتنا 
وهو ما أسهم في تحقيق نهضة ملموسة لهذا 
القطاع الحيوي، حيث الزيادة الملموسة في 
عدد الممارسين للرياضة، ومردود ذلك ظهر 
للوفود  المشاركات  نطاق  توسع  ف��ي  جلياً 
التمثيل  أصبح  بحيث  اإلماراتية،  الرياضية 
بكافة  األولمبية  ال��دورات  كل  في  الرياضي 
مستوياتها، وأدى ذلك لرفع علم الدولة في 
اإلنجازات  خالل  من  المحافل  من  العديد 

التي تحققت.
الرياضي  ال��ق��ط��اع  بين  ال��ت��الح��م  أن  ال��ب��ط��ران،  وأوض���ح 
على  الشواهد  أحد  يمثل  الرشيدة،  القيادة  خلف  وتوحده 
الهائل  للتطور  الحثيثة  للجهود  والتقدير  االمتنان  مشاعر 
الذي طال كل أوجه الحياة على أرض دولتنا الفتية، والذي 
من  جعلت  التي  الرشيدة  بقيادتنا  الوطن  راية  تحت  تحقق 

إنسان اإلمارات أغلى الثروات.

منير رحومة )دبي(

اإلمارات  أن  األهلي،  شباب  بنادي  الكرة  شركة  رئيس  نائب  الملك  عبد  إبراهيم  أكد 
القيادة  بين  واألصيلة  الوطيدة  التالحم  عالقة  في  العالم  مستوى  على  به  يحتذى  نموذج 
والشعب منذ القديم، بفضل الثقة الكبيرة التي تربط الشعب بالقادة خدمة للوطن ودفاعاً 
جميع  في  واالزده��ار  التنمية  لمسيرة  وتعزيزاً  الدولة،  إليها  وصلت  التي  المنجزات  عن 

المجاالت. 
  واعتبر ُمبايعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
راسخاً  تجسيداً  للدولة،  رئيساً  اهلل،  حفظه  نهيان،  آل 
طريق  على  الدولة  لقيادة  سموه  بها  يحظى  التي  للثقة 
من  المزيد  يعزز  بما  واالزدهار،  والتقدم  والعزة  المجد 

لدولتنا. التنموية  والمكتسبات  الحضارية  اإلنجازات 
بالقيادة  محظوظة  الرياضة  أن  الملك،  عبد  وأوضح 
من  وال��م��س��ان��دة  ال��دع��م  بكل  حظيت  حيث  ال��رش��ي��دة، 
مشيراً  للرياضيين،  ملهمين  أكبر  يعتبرون  الذين  قادتنا 
إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
الرياضة  دعم  على  يحرصون  الحكام  السمو  وأصحاب 
اإلن��ج��ازات  ألص��ح��اب  سموهم  بتشجيع  والرياضيين، 
المسابقات  حضور  على  وحرصهم  لتميزهم  وتكريمهم 
الرياضة  ممارسة  على  أبنائهم  وتشجيع  والمنافسات، 
والتألق في مجاالتها حتى يرفعوا راية الدولة بين األمم.

وعبر عبد الملك عن تفاؤله الكبير، خالل المرحلة المقبلة بقدرة رياضة اإلمارات على 
العالمية  المراتب  في  وتضعها  الدولة  بسمعة  تليق  التي  والطموحات،  التطلعات  تحقيق 
التي  النجاحات  المزيد من  بتحقيق  وذلك  التفاؤل،  أبواب  الرياضة  تفتح  المتقدمة، حيث 

تعزز من سمعة اإلمارات وريادتها بفضل السياسة الرشيدة لقادتنا.

دبي )االتحاد(

الشيخ  السمو  صاحب  إلى  التهنئة  البولو،  اتحاد  رئيس  الحبتور  خلف  محمد  وجه   
األعلى  المجلس  مبايعة  بمناسبة  الدولة، حفظه اهلل،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

أن  مؤكداً  للدولة،  رئيساً  لسموه  اإلم��ارات  لحكام 
التالحم الذي تجسده الدولة، والذي أصبح نموذجاً 
وعالمياً،  ع��رب��ي��اً  ك��اف��ة  األص��ع��دة  على  ب��ه  يحتذى 
واللحمة التي تحققت بين القيادة والشعب منذ قيام 

الدولة وحتى اآلن باتت سمة تميز أبناء اإلمارات.
وأضاف: هذا لم يأِت من فراغ، بل غرسه القائد 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ  المؤسس 
اهلل ثراه، ونحن اآلن نؤكد أن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
سموه  نبايع  بدورنا  ونحن  سلف،  لخير  خلف  خير 
قدمه  م��ا  ب��أن  ثقة  وكلنا  وال��ط��اع��ة،  السمع  على 
والرياضيين  عامة  للمواطنين  دعم  من  وسيقدمه 
اس��ت��م��راري��ة  ف��ي  ال��خ��ص��وص، سيسهم  وج��ه  ع��ل��ى 

الرياضي.  المجال  في  الريادة  على  لنحافظ  والعالمية  اإلقليمية  اإلنجازات  حصاد 
اسم  رفع  سبيل  في  والنفيس  الغالي  نبذل  أن  على  وقادتنا  سموه  نعاهد  نحن  وتابع: 
وعلم دولتنا الغالية في جميع المحافل الخارجية، وأن نكون خير سفراء لها، ال سيما 
أن الدولة لم تدخر جهداً طوال الخمسين عاماً الماضية لدعم الرياضة والرياضيين، 

وتقديم كل سبل النجاح واإلبداع.

دبي )االتحاد(

والعربي  اآلسيوي  االتحادين  رئيس  الظالعي  قيس  أكد 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أن  للرجبي، 
نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، رجل السالم والتسامح، 

الشعوب  رق��ي  منابر  إح��دى  وال��ري��اض��ة 
وتطور  فكر  تكشف  التي  الناعمة  والقوة 
واضحة  البيضاء  سموه  وأي��ادي  ال��دول، 
في رياضة اإلمارات، سواء على مستوى 
االستقبال  أو  والمادي  المعنوي  الدعم 

الرياضيين. لألبطال  والتشجيع 
وأضاف أن سموه منح أصحاب الهمم 
خالل  لهما  مثيل  ال  ورع��اي��ة  اه��ت��م��ام��اً 
استضافة  إلى  وصال  السابقة،  األع��وام 
الخاص  األولمبياد  أبوظبي  العاصمة 
 ،»2019 »أب��وظ��ب��ي  العالمية  ل��ألل��ع��اب 
ياس  حلبة  إلن��ش��اء  س��م��وه  دع��م  بجانب 
لسباق الفورموال 1 مقاييس عالمية حتى 

لسلسلة  الختامية  الجولة  هي  أبوظبي  جولة  أصبحت 
تشريف  إل��ى  باإلضافة  عالمياً،  الفورموال1  سباقات 
في  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  افتتاح  سموه حفل 
الجاري في رسالة واضحة لحرص  العام  الصين مطلع 

دولة اإلمارات على دعم الحركة األولمبية.
العديد  وتكريم  استقبال  على  حريص  سموه  وتابع: 
التي حققت إنجازات  المنتخبات والفرق اإلماراتية  من 
دولة  في  الرياضي  القطاع  أن  ويرسخ  ليؤكد  عالمية، 
اإلمارات يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، وهو ما يؤكد 
رياضة  عمر  من  المقبلة  المرحلة  أن 
اإلمارات ستشهد نقلة نوعية من كافة 
واستضافة  واإلدارية  الفنية  النواحي 
إلى  باإلضافة  الرياضية،  األح��داث 
المناصب  ألص��ح��اب  الكبير  ال��دع��م 
في  وجودهم  يمثل  حيث  الخارجية، 
والعربية  والقارية  الدولية  المناصب 
كما  اإلمارات،  لرياضة  كبيراً  مكسباً 

للوطن. أنهم سفراء 
التحديات  أن  إلى  الظالعي  وأش��ار 
يتحرك  ال��ع��ال��م  ألن  كبيرة  المقبلة 
ل���ألم���ام، وه��ن��اك ط��ف��رة ك��ب��ي��رة في 
يتطلب  ما  وه��و  العالمية،  الرياضة 
التي  المكتسبات  على  للحفاظ  الجهود  تضافر  منا 
الدولة  علم  ورفع  اإلنجازات  مواصلة  أجل  من  نعيشها 

الخارجية. المحافل  في كل 

رياضتنا تفتح أبواب التفاؤل»نماء« القطاع الرياضي »ثمرة« دعم القيــــادة
الدعم غير المحدود طريق اإلنجازاتالتالحم نموذج إماراتي للعالم

إبراهيم عبد الملك:يوسف البطران:
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رضا سليم )دبي(

نجحت رياضة اإلمارات طوال السنوات الماضية في صناعة أبطال على طريق المجد، استطاعوا الوصول إلى منصات التتويج 

ورفع علم الدولة في المحافل الدولية، وكتبوا اسم اإلمارات بحروف من ذهب، ولم يكن اإلنجاز ليتحقق لوال الدعم الكبير 

من القيادة الرشيدة، التي تقف خلف األبطال وتدعم بالمعسكرات والمشاركة في البطوالت.

 ويتصدر دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المشهد لكل األبطال الرياضيين، الذين 

وصلوا للقمة وساروا على درب المجد، حيث يقف سموه خلف اإلنجازات الرياضية بالدعم المادي والمعنوي للرياضيين، 

والذين يتسابقون إلهداء سموه األلقاب والميداليات ودائمًا ما يحتضنهم سموه تقديرًا لما قدموه للوطن.

 ويمتد عطاء صاحب السمو رئيس الدولة إلى ما هو أكبر من خالل دعم البطوالت واألحداث الرياضية، التي تستضيفها 

الدولة في كل األلعاب، والتي تضع اإلمارات في الصورة الكبيرة أمام العالم بالنجاحات التي تحققها، وباتت الخبرات اإلدارية 

ألبناء الوطن تتخطى الحدود، عبر وجود هذه الكوادر في المناصب اإلدارية الدولية والقارية والعربية، ووصلت إلى رئاسة 

هذه االتحادات، وهو ما يعني أن هذه األلعاب تدار في العالم بعقلية إماراتية.

ويشيد القطاع الرياضي بالدعم الكبير لسموه والذي يمثل كل السر وراء كافة النجاحات، ويكفي أن اسم سموه على 

رعاية أي حدث كي يكتب له صك النجاح مبكرًا قبل أن يبدأ.

ولعل المرحلة المقبلة من مسيرة الرياضة اإلماراتية تحتاج إلى مزيد من الجهد والعرق، كي تواصل اإلنجازات وترسم صورة 

جديدة مالمحها أبطال اإلمارات، بجانب تطوير الكوادر اإلدارية من أجل تواصل األجيال، وأن يبقى اسم اإلمارات في المقدمة 

في كل األلعاب في ظل االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، من دعم مالي لالتحادات ومنشآت عالمية 

نتفاخر بها أمام بقية المنافسين، عند استضافة أي حدث وإمكانات بشرية هائلة قادرة على تحقيق المستحيل والتربع 

على الصدارة والمراكز األول والذي يمثل غاية األبطال.

علـــى طريــــــق المجـــــد

رئيــــــس
الــدولـــة

بـرعــــايـــــــة

معتصم عبدالله )رأس الخيمة(

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  البطران  اهلل  عبد  يوسف  ثمن 
الرياضة  قطاع  تالحم  القدم،  كرة  شركة  رئيس  اإلم��ارات، 
تحظى  ال��ذي  الكبير  الدعم  ظل  في  الرشيدة،  القيادة  مع 
أسسها  التي  ال��رش��ي��دة،  القيادة  م��ن  اإلم���ارات  ري��اض��ة  ب��ه 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، 

الرياضة  لقطاع  كبيراً  داعماً  كان  وال��ذي 
المغفور  نهجه  على  وس��ار  والرياضيين، 
نهيان، طيب  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له 
اهلل ثراه، الذي قدم للرياضة والرياضيين 
ك���ل ال���دع���م، ح��ت��ى ب��ات��ت دول��ت��ن��ا محط 
الستضافة  جذب  وعامل  عالمي  إعجاب 
األحداث الرياضية الكبرى بشتى مجاالتها 
وأنواعها، بفضل ما يتوافر لدى الدولة من 
تتفوق  المستوى، جعلتها  تحتية عالية  بنية 
الرياضي  الجذب  عناصر  كل  تقديم  في 
وت��ش��دد ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��دائ��م��ة ب��ض��رورة 
والرياضة  بالشباب  واالرت��ق��اء  االهتمام 
وتطوير القدرات، بما يعكس الوعي الكبير 

لقيادتنا بدور الرياضة في حياة الناس.
السمو  صاحب  بقيادة  الرياضية  المسيرة  اآلن  وق��ال:   
الدولة، حفظه اهلل،  نهيان رئيس  الشيخ محمد بن زايد آل 
في  للرياضة  وال��ري��ادة  النجاح  خطوات  وتكتمل  تتواصل، 
دولتنا الغالية وبقيادته الحكيمة مع إخوانه حكام اإلمارات.

نالت  القطاعات،  من  كغيرها  الرياضة  البطران:  وق��ال 

القيادة  من  واالهتمام  والرعاية  الدعم  من  الوافر  حظها 
الرشيدة في كنف االتحاد، فبلغت النماء والتطور بما تمتلكه 
عالمية،  بمواصفات  شّيدت  تحتية  وبنى  بشرية  ث��روة  من 
أن  إل��ى  الفتاً  ال��وط��ن،  لشباب  جاذبة  بيئة  لتصبح  هيأتها 
النماء الذي شهدته الرياضة يشكل مردوداً للرعاية والدعم 
جل  اإلم��ارات  إنسان  أولت  التي  الرشيدة،  قيادتنا  قبل  من 

اهتمامها، وجعلت من الثروة البشرية أغلى الثروات.
تحققت  التي  الرياضية  الطفرة  وأضاف: 
ل���م ت����أِت م���ن ف�����راغ، ب���ل م���ن ال���دع���م غير 
الحكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��ول��ي��ه  ال���ذي  ال��م��ح��دود 
والرياضيين،  للرياضة  الرشيدة  وحكومتنا 
وهو ما أسهم في تحقيق نهضة ملموسة لهذا 
القطاع الحيوي، حيث الزيادة الملموسة في 
عدد الممارسين للرياضة، ومردود ذلك ظهر 
للوفود  المشاركات  نطاق  توسع  ف��ي  جلياً 
التمثيل  أصبح  بحيث  اإلماراتية،  الرياضية 
بكافة  األولمبية  ال��دورات  كل  في  الرياضي 
مستوياتها، وأدى ذلك لرفع علم الدولة في 
اإلنجازات  خالل  من  المحافل  من  العديد 

التي تحققت.
الرياضي  ال��ق��ط��اع  بين  ال��ت��الح��م  أن  ال��ب��ط��ران،  وأوض���ح 
على  الشواهد  أحد  يمثل  الرشيدة،  القيادة  خلف  وتوحده 
الهائل  للتطور  الحثيثة  للجهود  والتقدير  االمتنان  مشاعر 
الذي طال كل أوجه الحياة على أرض دولتنا الفتية، والذي 
من  جعلت  التي  الرشيدة  بقيادتنا  الوطن  راية  تحت  تحقق 

إنسان اإلمارات أغلى الثروات.

منير رحومة )دبي(

اإلمارات  أن  األهلي،  شباب  بنادي  الكرة  شركة  رئيس  نائب  الملك  عبد  إبراهيم  أكد 
القيادة  بين  واألصيلة  الوطيدة  التالحم  عالقة  في  العالم  مستوى  على  به  يحتذى  نموذج 
والشعب منذ القديم، بفضل الثقة الكبيرة التي تربط الشعب بالقادة خدمة للوطن ودفاعاً 
جميع  في  واالزده��ار  التنمية  لمسيرة  وتعزيزاً  الدولة،  إليها  وصلت  التي  المنجزات  عن 

المجاالت. 
  واعتبر ُمبايعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
راسخاً  تجسيداً  للدولة،  رئيساً  اهلل،  حفظه  نهيان،  آل 
طريق  على  الدولة  لقيادة  سموه  بها  يحظى  التي  للثقة 
من  المزيد  يعزز  بما  واالزدهار،  والتقدم  والعزة  المجد 

لدولتنا. التنموية  والمكتسبات  الحضارية  اإلنجازات 
بالقيادة  محظوظة  الرياضة  أن  الملك،  عبد  وأوضح 
من  وال��م��س��ان��دة  ال��دع��م  بكل  حظيت  حيث  ال��رش��ي��دة، 
مشيراً  للرياضيين،  ملهمين  أكبر  يعتبرون  الذين  قادتنا 
إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
الرياضة  دعم  على  يحرصون  الحكام  السمو  وأصحاب 
اإلن��ج��ازات  ألص��ح��اب  سموهم  بتشجيع  والرياضيين، 
المسابقات  حضور  على  وحرصهم  لتميزهم  وتكريمهم 
الرياضة  ممارسة  على  أبنائهم  وتشجيع  والمنافسات، 
والتألق في مجاالتها حتى يرفعوا راية الدولة بين األمم.

وعبر عبد الملك عن تفاؤله الكبير، خالل المرحلة المقبلة بقدرة رياضة اإلمارات على 
العالمية  المراتب  في  وتضعها  الدولة  بسمعة  تليق  التي  والطموحات،  التطلعات  تحقيق 
التي  النجاحات  المزيد من  بتحقيق  وذلك  التفاؤل،  أبواب  الرياضة  تفتح  المتقدمة، حيث 

تعزز من سمعة اإلمارات وريادتها بفضل السياسة الرشيدة لقادتنا.

دبي )االتحاد(

الشيخ  السمو  صاحب  إلى  التهنئة  البولو،  اتحاد  رئيس  الحبتور  خلف  محمد  وجه   
األعلى  المجلس  مبايعة  بمناسبة  الدولة، حفظه اهلل،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

أن  مؤكداً  للدولة،  رئيساً  لسموه  اإلم��ارات  لحكام 
التالحم الذي تجسده الدولة، والذي أصبح نموذجاً 
وعالمياً،  ع��رب��ي��اً  ك��اف��ة  األص��ع��دة  على  ب��ه  يحتذى 
واللحمة التي تحققت بين القيادة والشعب منذ قيام 

الدولة وحتى اآلن باتت سمة تميز أبناء اإلمارات.
وأضاف: هذا لم يأِت من فراغ، بل غرسه القائد 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ  المؤسس 
اهلل ثراه، ونحن اآلن نؤكد أن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
سموه  نبايع  بدورنا  ونحن  سلف،  لخير  خلف  خير 
قدمه  م��ا  ب��أن  ثقة  وكلنا  وال��ط��اع��ة،  السمع  على 
والرياضيين  عامة  للمواطنين  دعم  من  وسيقدمه 
اس��ت��م��راري��ة  ف��ي  ال��خ��ص��وص، سيسهم  وج��ه  ع��ل��ى 

الرياضي.  المجال  في  الريادة  على  لنحافظ  والعالمية  اإلقليمية  اإلنجازات  حصاد 
اسم  رفع  سبيل  في  والنفيس  الغالي  نبذل  أن  على  وقادتنا  سموه  نعاهد  نحن  وتابع: 
وعلم دولتنا الغالية في جميع المحافل الخارجية، وأن نكون خير سفراء لها، ال سيما 
أن الدولة لم تدخر جهداً طوال الخمسين عاماً الماضية لدعم الرياضة والرياضيين، 

وتقديم كل سبل النجاح واإلبداع.

دبي )االتحاد(

والعربي  اآلسيوي  االتحادين  رئيس  الظالعي  قيس  أكد 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أن  للرجبي، 
نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، رجل السالم والتسامح، 

الشعوب  رق��ي  منابر  إح��دى  وال��ري��اض��ة 
وتطور  فكر  تكشف  التي  الناعمة  والقوة 
واضحة  البيضاء  سموه  وأي��ادي  ال��دول، 
في رياضة اإلمارات، سواء على مستوى 
االستقبال  أو  والمادي  المعنوي  الدعم 

الرياضيين. لألبطال  والتشجيع 
وأضاف أن سموه منح أصحاب الهمم 
خالل  لهما  مثيل  ال  ورع��اي��ة  اه��ت��م��ام��اً 
استضافة  إلى  وصال  السابقة،  األع��وام 
الخاص  األولمبياد  أبوظبي  العاصمة 
 ،»2019 »أب��وظ��ب��ي  العالمية  ل��ألل��ع��اب 
ياس  حلبة  إلن��ش��اء  س��م��وه  دع��م  بجانب 
لسباق الفورموال 1 مقاييس عالمية حتى 

لسلسلة  الختامية  الجولة  هي  أبوظبي  جولة  أصبحت 
تشريف  إل��ى  باإلضافة  عالمياً،  الفورموال1  سباقات 
في  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  افتتاح  سموه حفل 
الجاري في رسالة واضحة لحرص  العام  الصين مطلع 

دولة اإلمارات على دعم الحركة األولمبية.
العديد  وتكريم  استقبال  على  حريص  سموه  وتابع: 
التي حققت إنجازات  المنتخبات والفرق اإلماراتية  من 
دولة  في  الرياضي  القطاع  أن  ويرسخ  ليؤكد  عالمية، 
اإلمارات يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، وهو ما يؤكد 
رياضة  عمر  من  المقبلة  المرحلة  أن 
اإلمارات ستشهد نقلة نوعية من كافة 
واستضافة  واإلدارية  الفنية  النواحي 
إلى  باإلضافة  الرياضية،  األح��داث 
المناصب  ألص��ح��اب  الكبير  ال��دع��م 
في  وجودهم  يمثل  حيث  الخارجية، 
والعربية  والقارية  الدولية  المناصب 
كما  اإلمارات،  لرياضة  كبيراً  مكسباً 

للوطن. أنهم سفراء 
التحديات  أن  إلى  الظالعي  وأش��ار 
يتحرك  ال��ع��ال��م  ألن  كبيرة  المقبلة 
ل���ألم���ام، وه��ن��اك ط��ف��رة ك��ب��ي��رة في 
يتطلب  ما  وه��و  العالمية،  الرياضة 
التي  المكتسبات  على  للحفاظ  الجهود  تضافر  منا 
الدولة  علم  ورفع  اإلنجازات  مواصلة  أجل  من  نعيشها 

الخارجية. المحافل  في كل 

رياضتنا تفتح أبواب التفاؤل»نماء« القطاع الرياضي »ثمرة« دعم القيــــادة
الدعم غير المحدود طريق اإلنجازاتالتالحم نموذج إماراتي للعالم

إبراهيم عبد الملك:يوسف البطران:
قيس الظالعي:محمد الحبتور:

محمد الحبتورإبراهيم عبد الملكيوسف البطران

قيس الظالعي
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رد الجميل 
في  دكتوراه  بريطانيا،  في  ليدز  جامعة  خريج  الحبسي  عبداهلل  محمد  الدكتور 
علوم المواد والهندسة، حمل معه أحالمه لرد الجميل لهذا الوطن وبدعم من القيادة 
العالم  جامعات  بأرقى  لاللتحاق  والدعم  الرعاية  كل سبل  له  وفرت  التي  الرشيدة 

واالندماج في مجتمعات جديدة ذات تجارب ريادية في العالم.
الدرجات  على  والحصول  الدراسي  التحصيل  أجل  من  الغربة  الحبسي  واختار 
أن  إال  الدراسة،  خالل  واألس��رة  الوطن  أرض  إلى  بالحنين  الشعور  ورغم  العلمية، 
الشهادة الجامعية كانت الهدف الذي يسعى له، وذلك لرد الجميل لقائد سخر كل 
الدعم النفسي والمعنوي للطلبة المبتعثين من خالل زياراته الدائمة التي ترفع من 
معنويات الطلبة، والتي كانت كلماتها رسائل تحث على مواصلة النجاح والتميز في 

التخصصات العلمية.
 

 دعم ال محدود 
وقالت المبتعثة من مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، فاطمة 
المتحدة تخصص هندسة  بالواليات  تيك  التي تدرس في جامعة فيرجينيا  الكعبي 
الحاسب اآللي: يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، على دعم الشباب اإلماراتي سواء في مجاالت العلوم أو الفن أو الرياضة، 
حيث ُحظيت بدعم سموه المتواصل وكلماته المشجعة في كل لقاء، وقد ألهمني ذلك 
باستكمال دراستي الجامعية في مجال الهندسة، وأن أخدم اإلمارات في هذا القطاع 

مستقباًل. 
سفراء  يعتبرون  الذين  الطلبة  لجميع  المتواصل  قيادتنا  لدعم  »ممتنة  وتضيف: 
الدولة في الخارج، واختاروا الغربة من أجل رفع اسم اإلمارات في كافة المجاالت 

والتخصصات المختلفة«.

مثلي األعلى 
وأكدت اليازية محمد الشامسي، تخصص علم اللغات في جامعة كوريا الجنوبية، 
أن دعم القيادة الرشيدة ال يتوقف عند الطلبة المبتعثين، فمواقف سموه منبر يُّشرف 

كل مبتعث من دولة اإلمارات. 
وقالت: »سموه يحث الطالب اإلماراتي على االبتعاث والتفوق الدراسي واالبتكار في 
العديد من المجاالت، من منطلق ثقة وإيمان بأن المبتعث اإلماراتي يتفوق ويرفع اسم 
وطنه ليواكب الدول األخرى المتقدمة بشتى المجاالت كالتكنولوجيا واللغات والطب، 

ليرجع المبتعث إلى الوطن لرد الجميل إلى دولته التي أتاحت له هذه الفرصة«.
وقالت: »كطالبة مبتعثة، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
أوفيه حقه فدعمه  فلن  بحق سموه  قلت  ومهما  األعلى،  َمثلي  اهلل،  الدولة، حفظه 

للطالب المبتعثين في كل الجامعات العالمية المرموقة ال يتوقف«.

 االبتكار 
الذكاء  في  ودب��ل��وم  وروب��وت��ات  هندسة  تخصص   - السلحدي  فاطمة  وأض��اف��ت 
 2017 عام  المتحدة  الواليات  في  االبتكار«  »سفيرة  لقب  نالت  التي  االصطناعي، 
وسفيرة االستدامة عام 2020: »إن دعم القيادة الرشيدة بالحدود، فمن بداية رحلة 
االبتعاث إلى نهايتها، كان للقيادة الفضل الكبير في حصول طالبنا على هذا المستوى 
خالل  حتى  الدعم  عن  تتواَن  لم  حيث  الخارجية،  الجامعات  أرقى  في  التعليم  من 
)الجائحة( التي عصفت بدول العالم للطلبة، لكن بفضل استمرار االهتمام والرعاية 
النجاح،  بُعد( من أجل تحقيق  المبتعثين متابعة مشوار )التعلم عن  استطاع الطلبة 
وتجاوز الصعوبات في ذلك الوقت، لتتخرج أفواجاً في تخصصات نادرة متسلحين 

بالمهارات والخبرات التي اكتسبوها في أفضل الجامعات العريقة في دول عدة«.
 

كلمات 
هندسة  تخصص  ل��ي��ف��رب��ول،  جامعة  ف��ي  مبتعث  ط��ال��ب  ال��م��ط��وع  س��ال��م  أح��م��د 
الميكاترونكس وأنظمة الروبوتات، أشار إلى أن ملف حرص القيادة الحكيمة في دولة 
اإلمارات على دعم المبتعثين والطالب بشكل عام.. ينظر إليه في الداخل والخارج 
بعين اإلعجاب والتقدير، لما فيه من صفحات ناصحة خطتها أياٍد بيضاء تستند إلى 

رعاية قيادتنا الرشيدة.
 ويقول المطوع: »أبرز ما في ذلك هو الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، حيث لطالما لمسنا دعم سموه 
المادي والمعنوي من خالل زياراته ونصائحه الدائمة للمثابرة واالجتهاد في التعليم، 
العالم، وال  المعروفة على مستوى  الجامعات  التعلم في أفضل  وحرص سموه على 

أنسى كلماته األبوية في هذا الصدد«. 
 وأضاف: »جمل بسيطة من سموه، لكن لها أثر عميق ومستمر يحثنا فيه على الجد 
واالجتهاد وعدم التوقف عن التعليم، والسعي في كسب أفضل العلوم لكي نخدم بها 

الدولة بعد التخرج والعودة للوطن«.

تمثيل الوطن 
 مريم جاسم إبراهيم المنصوري من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.. المبتعثة 
قالت:  الدولية،  والعالقات  السياسة  تخصص  المتحدة،  بالمملكة  ليدز  جامعة  في 
»نعاهد قيادتنا على بذل الجهود وتمثيل دولة اإلمارات خير تمثيل.. فالدعم المتوصل 
في  لإلمارات  فنحن ص��ورة  اإلب��داع،  ثم  ومن  أوالً  األكاديمي  للتميز  لنا  داف��ع  أكبر 
الخارج، وهذه مسؤولية عظيمة وفرض علينا أن نحافظ عليها، مشيرة إلى أن قيادتنا 
التعليم وتنمية قدرات الطلبة، من منطلق أن رهان دولة  تحرص دائماً على أهمية 
اإلمارات االستثمار في التعليم بما يمكن الطلبة الستشراف وتأمين المستقبل، سيراً 

على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه«.

اليازية الشامسي

فاطمة السلحدي

مريم المنصوري

محمد الحبسي

أحمد المطوع

بدعم

الطلبة املبتعثون.. 

»سفــــــراء الوطن«

توجيهات قيادتنا 
تدفعنا لدراسة 
تخصصات نادرة 
تخدم الوطن 

فاطمة السلحدي

إعجاب وتقدير 
عالمي بملف 

المبتعثين من أبناء 
اإلمارات 

أحمد المطوع

نعاهد قيادتنا 
على بذل الجهود 

والتمثيل المشرف 
لإلمارات 

مريم المنصوري

هناء الحمادي )أبوظبي(

يمثل الطلبة المبتعثون نواة 

لتحقيق خطط الدولة الطموحة 

في مختلف المجاالت، ويحظون 

بدعم ورعاية من صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، من 

خالل ابتعاثهم الكتساب مهارات 

وعلوم يبنى عليها اقتصاد 

المعرفة، باعتبارهم »سفراء 

الدولة« في الخارج والعنصر الفّعال 

في بناء مستقبل دولة اإلمارات، 

حيث يمثلون الوطن أفضل تمثيل 

في الخارج، وهو دور مهم في 

حياة اإلماراتي الذي يحرص على 

سمعة وطنه وتقدمه، عبر 

التحاقهم بأرقى الجامعات على 

مستوى العالم، وبفضل هذا 

الدعم تخرج الكثير من المبتعثين 

بتخصصات مختلفة وبتقدير 

االمتياز مع مرتبة الشرف.

جسر 
التواصل

أعلى 
الدرجات

 خالل لقاءات 
السمو  صاحب 

بن  محمد  الشيخ 
زايد آل نهيان 
الدولة،  رئيس 

حفظه اهلل، 
املبتعثني  بالطلبة 

دائمًا ما يؤكد 
سموه أن طلبة 
دولة اإلمارات 
يف اخلارج هم 

جسر من جسور 
مع  التواصل 

العالم،  شعوب 
يجسدون  وهم 

مجتمع  قيم 
األصيلة  اإلمارات 
وعاداته  وثقافته 

وتقاليده 
وينقلون 

وصورته  هويته 
إلى  احلضارية 

والدول  الشعوب 
األخرى.

الرشيدة  قيادتنا   
دائمًا  تؤكد 

املبتعثني  للطلبة 
يف اخلارج أن 

الدولة لن 
تدخر جهدًا يف 

الدعم  توفير 
واإلمكانات 
التي  كافة 

على  تساعدهم 
أهدافهم  حتقيق 
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رد الجميل 
في  دكتوراه  بريطانيا،  في  ليدز  جامعة  خريج  الحبسي  عبداهلل  محمد  الدكتور 
علوم المواد والهندسة، حمل معه أحالمه لرد الجميل لهذا الوطن وبدعم من القيادة 
العالم  جامعات  بأرقى  لاللتحاق  والدعم  الرعاية  كل سبل  له  وفرت  التي  الرشيدة 

واالندماج في مجتمعات جديدة ذات تجارب ريادية في العالم.
الدرجات  على  والحصول  الدراسي  التحصيل  أجل  من  الغربة  الحبسي  واختار 
أن  إال  الدراسة،  خالل  واألس��رة  الوطن  أرض  إلى  بالحنين  الشعور  ورغم  العلمية، 
الشهادة الجامعية كانت الهدف الذي يسعى له، وذلك لرد الجميل لقائد سخر كل 
الدعم النفسي والمعنوي للطلبة المبتعثين من خالل زياراته الدائمة التي ترفع من 
معنويات الطلبة، والتي كانت كلماتها رسائل تحث على مواصلة النجاح والتميز في 

التخصصات العلمية.
 

 دعم ال محدود 
وقالت المبتعثة من مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، فاطمة 
المتحدة تخصص هندسة  بالواليات  تيك  التي تدرس في جامعة فيرجينيا  الكعبي 
الحاسب اآللي: يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه اهلل، على دعم الشباب اإلماراتي سواء في مجاالت العلوم أو الفن أو الرياضة، 
حيث ُحظيت بدعم سموه المتواصل وكلماته المشجعة في كل لقاء، وقد ألهمني ذلك 
باستكمال دراستي الجامعية في مجال الهندسة، وأن أخدم اإلمارات في هذا القطاع 

مستقباًل. 
سفراء  يعتبرون  الذين  الطلبة  لجميع  المتواصل  قيادتنا  لدعم  »ممتنة  وتضيف: 
الدولة في الخارج، واختاروا الغربة من أجل رفع اسم اإلمارات في كافة المجاالت 

والتخصصات المختلفة«.

مثلي األعلى 
وأكدت اليازية محمد الشامسي، تخصص علم اللغات في جامعة كوريا الجنوبية، 
أن دعم القيادة الرشيدة ال يتوقف عند الطلبة المبتعثين، فمواقف سموه منبر يُّشرف 

كل مبتعث من دولة اإلمارات. 
وقالت: »سموه يحث الطالب اإلماراتي على االبتعاث والتفوق الدراسي واالبتكار في 
العديد من المجاالت، من منطلق ثقة وإيمان بأن المبتعث اإلماراتي يتفوق ويرفع اسم 
وطنه ليواكب الدول األخرى المتقدمة بشتى المجاالت كالتكنولوجيا واللغات والطب، 

ليرجع المبتعث إلى الوطن لرد الجميل إلى دولته التي أتاحت له هذه الفرصة«.
وقالت: »كطالبة مبتعثة، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
أوفيه حقه فدعمه  فلن  بحق سموه  قلت  ومهما  األعلى،  َمثلي  اهلل،  الدولة، حفظه 

للطالب المبتعثين في كل الجامعات العالمية المرموقة ال يتوقف«.

 االبتكار 
الذكاء  في  ودب��ل��وم  وروب��وت��ات  هندسة  تخصص   - السلحدي  فاطمة  وأض��اف��ت 
 2017 عام  المتحدة  الواليات  في  االبتكار«  »سفيرة  لقب  نالت  التي  االصطناعي، 
وسفيرة االستدامة عام 2020: »إن دعم القيادة الرشيدة بالحدود، فمن بداية رحلة 
االبتعاث إلى نهايتها، كان للقيادة الفضل الكبير في حصول طالبنا على هذا المستوى 
خالل  حتى  الدعم  عن  تتواَن  لم  حيث  الخارجية،  الجامعات  أرقى  في  التعليم  من 
)الجائحة( التي عصفت بدول العالم للطلبة، لكن بفضل استمرار االهتمام والرعاية 
النجاح،  بُعد( من أجل تحقيق  المبتعثين متابعة مشوار )التعلم عن  استطاع الطلبة 
وتجاوز الصعوبات في ذلك الوقت، لتتخرج أفواجاً في تخصصات نادرة متسلحين 

بالمهارات والخبرات التي اكتسبوها في أفضل الجامعات العريقة في دول عدة«.
 

كلمات 
هندسة  تخصص  ل��ي��ف��رب��ول،  جامعة  ف��ي  مبتعث  ط��ال��ب  ال��م��ط��وع  س��ال��م  أح��م��د 
الميكاترونكس وأنظمة الروبوتات، أشار إلى أن ملف حرص القيادة الحكيمة في دولة 
اإلمارات على دعم المبتعثين والطالب بشكل عام.. ينظر إليه في الداخل والخارج 
بعين اإلعجاب والتقدير، لما فيه من صفحات ناصحة خطتها أياٍد بيضاء تستند إلى 

رعاية قيادتنا الرشيدة.
 ويقول المطوع: »أبرز ما في ذلك هو الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، حيث لطالما لمسنا دعم سموه 
المادي والمعنوي من خالل زياراته ونصائحه الدائمة للمثابرة واالجتهاد في التعليم، 
العالم، وال  المعروفة على مستوى  الجامعات  التعلم في أفضل  وحرص سموه على 

أنسى كلماته األبوية في هذا الصدد«. 
 وأضاف: »جمل بسيطة من سموه، لكن لها أثر عميق ومستمر يحثنا فيه على الجد 
واالجتهاد وعدم التوقف عن التعليم، والسعي في كسب أفضل العلوم لكي نخدم بها 

الدولة بعد التخرج والعودة للوطن«.

تمثيل الوطن 
 مريم جاسم إبراهيم المنصوري من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.. المبتعثة 
قالت:  الدولية،  والعالقات  السياسة  تخصص  المتحدة،  بالمملكة  ليدز  جامعة  في 
»نعاهد قيادتنا على بذل الجهود وتمثيل دولة اإلمارات خير تمثيل.. فالدعم المتوصل 
في  لإلمارات  فنحن ص��ورة  اإلب��داع،  ثم  ومن  أوالً  األكاديمي  للتميز  لنا  داف��ع  أكبر 
الخارج، وهذه مسؤولية عظيمة وفرض علينا أن نحافظ عليها، مشيرة إلى أن قيادتنا 
التعليم وتنمية قدرات الطلبة، من منطلق أن رهان دولة  تحرص دائماً على أهمية 
اإلمارات االستثمار في التعليم بما يمكن الطلبة الستشراف وتأمين المستقبل، سيراً 

على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه«.
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حيث يمثلون الوطن أفضل تمثيل 

في الخارج، وهو دور مهم في 

حياة اإلماراتي الذي يحرص على 

سمعة وطنه وتقدمه، عبر 

التحاقهم بأرقى الجامعات على 

مستوى العالم، وبفضل هذا 

الدعم تخرج الكثير من المبتعثين 

بتخصصات مختلفة وبتقدير 

االمتياز مع مرتبة الشرف.

جسر 
التواصل

أعلى 
الدرجات

 خالل لقاءات 
السمو  صاحب 

بن  محمد  الشيخ 
زايد آل نهيان 
الدولة،  رئيس 

حفظه اهلل، 
املبتعثني  بالطلبة 

دائمًا ما يؤكد 
سموه أن طلبة 
دولة اإلمارات 
يف اخلارج هم 

جسر من جسور 
مع  التواصل 

العالم،  شعوب 
يجسدون  وهم 

مجتمع  قيم 
األصيلة  اإلمارات 
وعاداته  وثقافته 

وتقاليده 
وينقلون 

وصورته  هويته 
إلى  احلضارية 

والدول  الشعوب 
األخرى.

الرشيدة  قيادتنا   
دائمًا  تؤكد 

املبتعثني  للطلبة 
يف اخلارج أن 

الدولة لن 
تدخر جهدًا يف 

الدعم  توفير 
واإلمكانات 
التي  كافة 

على  تساعدهم 
أهدافهم  حتقيق 

وطموحاتهم 
يف نيل أعلى 

العلمية  الدرجات 
واكتسابهم 

واخلبرات  املهارات 
املتقدمة  والعلوم 

تؤهلهم  التي 
خلدمة وطنهم يف 

امليادين  مختلف 
كل يف مجال 

. تخصصه

رعاية ودعم لاللتحاق 
بأرقى جامعات 

العالم
 

محمد الحبسي

نعمل على رفع 
اسم اإلمارات في 

المجاالت كافة
 

فاطمة الكعبي

موقف قيادتنا منبر 
ف كل مبتعث  ُيشرِّ

إماراتي
 

اليازية الشامسي



حاكما الشارقة ورأس الخيمة يعزيان يف وفاة  الشيخة هناء بنت حمد القاسمي

الشارقة )وام(

 قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
ال��ش��ارق��ة،  ح��اك��م  األع��ل��ى  المجلس 
أم�����س، واج�����ب ال����ع����زاء ف���ي وف���اة 
ماجد  بن  حمد  بنت  هناء  الشيخة 

القاسمي، حرم محمد بن حمدان بن 
خادم. وأعرب سموه - خالل زيارته 
الطالع  منطقة  في  العزاء  لمجلس 
ب��م��دي��ن��ة ال���ش���ارق���ة - ع���ن خ��ال��ص 
ذوي  إل��ى  مواساته  وص���ادق  تعازيه 
أن  وجل  عز  المولى  داعياً  الفقيدة، 
يسكنها  وأن  رحمته  بواسع  يتغمدها 

الصبر  أهلها  ويلهم  جناته،  فسيح 
والسلوان. 

وق����دم واج����ب ال���ع���زاء إل���ى جانب 
كل  ال��ش��ارق��ة  ح��اك��م  السمو  ص��اح��ب 
من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ 
محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة 

اإلحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ 
رئيس هيئة  القاسمي  خالد بن صقر 
بن  والشيخ محمد  والسالمة،  الوقاية 
تطوير  هيئة  م��دي��ر  القاسمي  صقر 

معايير العمل.
ك��م��ا ق���دم ص��اح��ب ال��س��م��و الشيخ 
س��ع��ود ب��ن ص��ق��ر ال��ق��اس��م��ي، عضو 

الخيمة،  رأس  حاكم  األعلى  المجلس 
سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  برفقة 
رأس  عهد  ول��ي  القاسمي،  صقر  بن 
الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء في 
وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد 
القاسمي، حرم محمد بن حمدان بن 
السمو حاكم  وأع��رب صاحب  خ��ادم. 

مجلس  زي��ارت��ه  خ��الل  الخيمة،  رأس 
بمدينة  ال��ط��الع  منطقة  ف��ي  ال��ع��زاء 
الشارقة، عن خالص تعازيه ومواساته 
عز  ال��م��ول��ى،  داع��ي��اً  الفقيدة،  ل��ذوي 
وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن 
أهلها  ويلهم  جناته،  فسيح  يسكنها 

وذويها الصبر والسلوان.

سعود القاسمي لدى تقديمه واجب العزاء بحضور سلطان بن أحمد القاسمـي )وام(حاكم الشارقة خالل تقديم واجب العزاء )وام(
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تحت شعار »سلطان، 50 عامًا عطاء ونماء«

سلطان بن أحمد القاسمــــي يفتتـــح معــــرض 

مشاريع تخرج طلبة االتصال بجامعة الشارقة

الشارقة )االتحاد(

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن 
سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، 
رئيس جامعة الشارقة، أمس، المعرض 
الرابع عشر لمشاريع التخرج لطلبة كلية 
شعار  تحت  الشارقة  بجامعة  االتصال 

»سلطان، 50 عاماً عطاء ونماء«. 
من  بينات  بآيات  االفتتاح  حفل  ب��دأ 
الدكتور  بعدها  ألقى  الكريم،  ال��ق��رآن 
جامعة  مدير  النعيمي،  مجول  حميد 
الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير 
بن  أح��م��د  ب��ن  سلطان  الشيخ  لسمو 
سموه  تشريف  على  القاسمي  سلطان 
لمختلف  الكريمة  ورعايته  للمعرض 
واألكاديمية، مشيداً  العلمية  الفعاليات 
ت��ق��دم الجامعة  ب��ح��رص س��م��وه ع��ل��ى 
في  طلبتها  وق���درات  م��ع��ارف  وتطوير 

مختلف المجاالت. 
وأشار مدير جامعة الشارقة إلى أن 
اختيار عنوان المعرض لهذا العام يأتي 
الشيخ  السمو  لعطاء صاحب  تجسيداً 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
في بناء وتطوير إمارة الشارقة، منذ أن 
تولى سموه مقاليد الحكم إلمارة الشارقة 
في عام 1972، كما أن المعرض يمثل 
تحفيزاً للطلبة للبحث في تاريخ اإلمارة 
خالل نصف قرن في مجاالت الثقافة 
واإلع��الم  والتعليم  والكتاب  والمعرفة 

والسياحة وغيرها. 
من جانبه، ألقى الدكتور هايرو لوجو 
كلمة  االت��ص��ال،  كلية  اوك��ان��دو، عميد 
التي  االستراتيجية  بالرؤية  فيها  أشاد 
تعمل عليها جامعة الشارقة في مختلف 
المجاالت لدعم طلبتها في كافة الكليات 

والتخصصات. 
وفي نهاية حفل االفتتاح، تفضل سمو 
سلطان  ب��ن  أحمد  ب��ن  سلطان  الشيخ 
القاسمي، بتكريم الرعاة والشركاء، كما 
المشاريع  أجنحة  بزيارة  سموه  تفضل 

الخريجين  م���ن  ب��ال��ط��ل��ب��ة  ال��خ��اص��ة 
والتي  االتصال،  كلية  من  والخريجات 
طالباً   113 أنجزها  مشروعاً   78 تبلغ 
وطالبة في تخصصات الكلية المختلفة، 
إل��ى ش��رٍح مفصٍل  حيث استمع سموه 
المختلفة  مشروعاتهم  عن  الطلبة  من 
مبدعة ومتميزة  أفكاراً  والتي تضمنت 
في حقول اإلع��الم، وتناولت ع��دداً من 
المحاور في سنوات بناء إمارة الشارقة. 
وتنوعت المعارض المقدمة من أقسام 
كلية االتصال، حيث قدم خريجو قسم 
العالقات العامة 13 مشروع تخرج و2 

النظرية من 29 طالباً  ال��دراس��ات  من 
وطالبة، تتناول مجموعة من المعارض 
وال��ح��م��الت اإلع��الم��ي��ة ال��ت��ي تعرض 
قسم  طلبة  وق��دم  مبتكرة،  موضوعات 
االتصال الجماهيري تخصص التصميم 
من  م��ش��روع��اً   23 الرقمي  اإلع��الم��ي 
إع����داد 31 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة، وت��وزع��ت 
المشاريع ما بين تصميم كتيبات لسرد 
ت��اري��خ وإن���ج���ازات ح��اك��م ال��ش��ارق��ة أو 
المهم  ال��دور  توضح  إلكترونية  مواقع 
المحلي  للمجتمع  سموه  قدمه  ال��ذي 
وساعد  المجتمع  وج���دان  ف��ي  وأث���ره 
الفكر والوعي في المجتمع.  بناء  على 
أما تخصص اإلذاع��ة والتلفزيون، فقد 
عرض مجموعة من األفالم بلغ عددها 
32 فيلماً من إعداد 37 طالباً وطالبة، 
بين  فنية  وق���وال���ب  أف���ك���اراً  تضمنت 
والدراما  والوثائقية  التسجيلية  األفالم 
والعمق  بالحيوية  تتمتع  التي  القصيرة 
والملمة بقضايا المجتمع، باإلضافة إلى 
باللغة  الجماهيري  االتصال  تخصص 
اإلنجليزية الذي قدم 8 مشاريع من 16 
طالباً وطالبة، تعرض عدداً من المحاور 

المتنوعة. 

حضور

حضر فعاليات االفتتاح، 
الدكتور خالد عمر املدفع 

رئيس مدينة الشارقة 
لإلعالم »شمس«، ومحمد 

حسن خلف مدير عام 
هيئة الشارقة لإلذاعة 

والتلفزيون، وطارق 
سعيد عالي مدير عام 

املكتب اإلعالمي حلكومة 
الشارقة، وسيف محمد 

املدفع الرئيس التنفيذي 
ملركز إكسبو الشارقة، 

وشهاب أحمد احلمادي 
مدير مدينة الشارقة 

لإلعالم »شمس«، وحسن 
يعقوب املنصوري أمني 

عام مجلس الشارقة 
لإلعالم، وعدد كبير من 

أعضاء الهيئة التدريسية 
والطلبة.

 78
مشروعًا أنجزها 113 طالبًا 

وطالبة في تخصصات 
الكلية المختلفة

دبي )وام(

 قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب 
العزاء في المغفور لها ميثاء مطر الطاير. وقام سموه، أمس، بزيارة منزل 

العائلة في دبي، حيث أعرب سموه ألنجالها، معالي مطر محمد الطاير، المدير 
العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصالت، ومعالي سعيد 

محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
وعبدالحكيم محمد الطاير، عن صادق عزائه ومواساته، راجيًا المولى سبحانه 

وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها 
جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قّدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس األعلى الرئيس 
التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، 

رئيس مطارات دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام 
لدائرة اإلعالم في دبي، واجب العزاء إلى معالي مطر، وسعيد الطاير في وفاة 

المغفور لها والدتهما ميثاء بنت محمد الطاير، وذلك في مجلس العزاء في 
أم سقيم 2 بدبي. وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما ألسرة وذوي الفقيدة، 

داعين اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، 
ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

عجمان )وام(

 قّدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى 
مصبح علي الكعبي وإخوانه، في وفاة المغفور له، بإذن اهلل، والدهم علي محمد 
الكعبي، وإلى أسرة، وعائلة الكعبي الكرام، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة مزيرع 

التابعة إلمارة عجمان. وأعرب سموه خالل زيارته مجلس العزاء عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته ألسرة الفقيد، سائاًل المولى العلي القدير أن يتغمده 

بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الشارقة )االتحاد( 

 تسّلمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات 
اإلنسانية شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم اإلنسانية من جامعة والية 

كاليفورنيا تشيكو، األميركية، تقديرًا لمساهمتها ودورها الكبير في تحسين 
جودة حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، واحتوائهم ومناصرتهم وتمكينهم 

وتعليمهم ودمجهم، في جميع المجاالت.
وثمنت الدكتورة غايل هاتشينسون رئيس جامعة والية كاليفورنيا، تشيكو، 

عاليًا كل ما قّدمته الشيخة جميلة طوال أربعين عامًا، وما زالت تقّدمُه لقضايا 
األشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم، ودفاعها عن حقوقهم، وتوعية 

المجتمع بها، وقالت: وتوّجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي بأسمى 
آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للمدينة على 
دعمه الالمحدود ومساندته الدائمة التي كان لها الفضل في الوصول إلى هذه 

المكانة المتميزة والعالمية سواء لها شخصيًا أو للمدينة.

حمدان بن محمد و أحمد بن سعيد 
يعزيان في وفاة ميثاء مطر الطاير

عمار النعيمي يعزي في وفاة 
علي محمد الكعبي

جميلة القاسمي تتسّلم دكتوراه 
فخرية من جامعة والية كاليفورنيا 

الشارقة )االتحاد(

 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور 
س��ل��ط��ان ب��ن م��ح��م��د ال��ق��اس��م��ي عضو 
القانون  المجلس األعلى حاكم الشارقة 
رقم1 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم 
إم��ارة  ف��ي  العمل  معايير  تطوير  هيئة 

الشارقة. 
الهيئة  تتمتع  أن  على  القانون  ون��ص 
الكاملة  واألهلية  االعتبارية  بالشخصية 
وال���الزم���ة ل��م��ب��اش��رة ج��م��ي��ع األع��م��ال 
والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها 
القطاع  على  اختصاصاتها  وممارسة 
الخاص في اإلمارة، ويكون المقر الرئيس 
بقراٍر  الشارقة ويجوز  للهيئة في مدينة 
من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو 
مكاتب لها في باقي مدن ومناطق اإلمارة. 
الهيئة  أن تهدف  القانون على  كما نص 
إلى تحقي�ق تطوير معايير العمل وآليات 
تنفيذها لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة 

للعمال وأصحاب العمل. كما تهدف  
لتشريعات  واالمتثال  الوعي  لتعزيز 

ومعايير العمل، مما يكفل حقوق العمال 
العمل، إضافة  ورعاية مصالح أصحاب 
والحياة  ال��رف��اه  لتحقيق  السعي  إل���ى 
الكريمة للعمال وتحسين شروط وظروف 
عملهم ومعيشتهم. كما تهدف إلى تعزيز 
ع��الق��ات ال��ع��م��ل ب��ي��ن أص��ح��اب العمل 
والعمال وتحفيزهم على تطبيق تشريعات 
توافر  لضمان  وتهدف  العمل.  ومعايير 
المعايير والمتطلبات الالزمة في السكن 
ال��ع��م��ال��ي وف��ق��اً ألف��ض��ل ال��م��م��ارس��ات. 
ووفقاً للقانون، فإنه بمراعاة التشريعات 
االتحادية والمحلية ذات الصلة، تمارس 
الهيئة جميع االختصاصات والصالحيات 
الالزمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها على 
وجه الخصوص ما يلي: وضع السياسات 
واالستراتيجيات الالزمة لتعزيز وتطوير 

سوق العمل في اإلمارة ورفعها للمجلس 
العتمادها، واقتراح التشريعات واللوائح 
واألنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن 
ليُقرر  المجلس  على  وعرضها  العمالي 
العامة  المعايير  اقتراح  يراه مناسباً،  ما 
من  العمالية  ال��ك��وادر  وتأهيل  لتدريب 
النواحي الفنية والمهنية وآليات تنفيذها 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت 
وعرضها على المجلس العتمادها ورصد 
ومعايير  تشريعات  تطبيق  واق��ع  وتقييم 
العمل وأثر ذلك التطبيق على سوق العمل 
في اإلمارة وأطراف العالقة العمالية ورفع 
المقترحات والتوصيات للمجلس التخاذ 
وتنفيذ  لوضع  إضافة  بشأنها.  يلزم  ما 
للتأكد  المنشآت  على  التفتيش  برامج 
العمل  ومعايير  بتشريعات  التزامها  من 

الالزمة  واإلج����راءات  التدابير  وات��خ��اذ 
لذلك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد 
الحكومية.  والجهات  والتوطين  البشرية 
كما يكون لها اتخاذ ما يلزم من تدابير 
المحتمل  للمنشآت  وعالجية  وقائية 
تعثرها أو المتعثرة وتقديم الدعم الالزم 
ال����وزارة  م��ع  بالتنسيق  وذل���ك  للعمال 
ولها  المختصة.  الحكومية  وال��ج��ه��ات 
اتخاذ ما يلزم من اإلج��راءات والتدابير 
االحترازية للمنشآت في حالة الكوارث أو 
األزمات أو الطوارئ وتقديم الدعم الالزم 
بالتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية. 
والتفتيش على  والرقابة  اإلش��راف  ولها 
االمتثال  لضمان  العمالية  السكنات 
لمعايير السكن العمالي وذلك بالتنسيق 
مع الوزارة والجهات الحكومية المختصة. 
كما لها إدارة وتشغيل وتطوير المشاريع 
والمنشآت والمباني والمرافق في مناطق 
تنظيم  ولها  اإلم���ارة.  في  العمال  سكن 
التثقيفية  والبرامج  وال��دورات  األنشطة 
الصلة  ذات  والتحفيزية  وال��ت��وع��وي��ة 

بتشريعات ومعايير العمل.

سلطان القاسمي يعيـد تنظيم هيئــة 

تطـوير معاييـــر العمـــل فــي الشارقــــة

عمار النعيمي خالل تقديمه واجب العزاء )وام(
سلطان بن أحمد القاسمي خالل زيارته أجنحة المشاريع الخاصة بالطلبة )من المصدر(

حمدان بن محمد لدى تقديم العزاء )وام(

 أحمد بن سعيد لدى تقديمه واجب العزاء 

 مدينة الشارقة مقر 
الهيئة ويجوز لها إنشاء 
فروع بقرار »التنفيذي« 

للهيئة  اقتراح معايير 
تدريب وتأهيل الكوادر 
العمالية فنيًا ومهنيًا 
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أبوظبي )وام(

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - في 
مكتبه بوزارة الدفاع - بيري سالفيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، 

وذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط 
ومسؤولي الوزارة.  ورحب معاليه، في بداية اللقاء، بالسفير. وأكد عمق عالقات 

الصداقة بين دولة اإلمارات وجمهورية التشيك في مختلف المجاالت، خاصة 
في المجال الدفاعي والعسكري، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما 

يحقق التنمية واالزدهار للبلدين.  وبحث الجانبان، خالل اللقاء، عالقات 
التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت، وخاصة الدفاعية 
والعسكرية. كما استعرضا عددًا من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك، وتبادال وجهات النظر حولها.

دبي )االتحاد(

زارت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، مركز الشرطة الذكي 
»SPS« في منطقة »سيتي ووك دبي«، لالطالع على الخدمات الذكية التي تقدمها 

شرطة دبي عبر مراكزها الذكية.
وكان في استقبال معالي رئيسة الوزراء والوفد المرافق لها، اللواء أحمد محمد 
رفيع، مساعد القائد العام لشؤون اإلدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير 

اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي، وعدد من ضباط شرطة دبي.
واستمعت معاليها والوفد المرافق لها، إلى شرٍح حول الخدمات التي توفرها 

مراكز الشرطة الذكية »SPS« من باقات متعددة من الخدمات الجنائية 
والمرورية والمجتمعية، والتي يصل عددها إلى 45 خدمة، ويختلف مكان تقديم 

بعضها باختالف المركز، سواء كان SPS، أو »درايف ثرو« أو »ووك إن«، وتقدم بـ7 
لغات، على مدار الساعة.

واستمعت معاليها إلى شرٍح حول الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية 
التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على 

تصاريح بسهولة ويسر شديدين، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة 
التقليدية، وكذلك آلية تسجيل بالغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، 

والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.
وعبرت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، عن سعادتها 

باالطالع على الخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي »SPS«، الُمسجل في 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، باعتباره أول مركز شرطي ذكي من نوعه في 

العالم يعمل دون تدخل بشري.

ديلي )وام(

  استقبل فخامة خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية 
الديمقراطية، عبداهلل سالم الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية 

اإلندونيسية ورابطة جنوب شرق آسيا »آسيان«، في القصر الرئاسي بالعاصمة 
ديلي، وذلك بمناسبة تولي فخامته الرئاسة. ونقل السفير الظاهري، خالل 

المقابلة إلى فخامة هورتا، تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، وتمنياته لفخامته بدوام الصحة والتوفيق 

في أداء مهام عمله، وللشعب التيموري الصديق المزيد من التقدم واالزدهار. 
من جانبه، حمل فخامته السفير الظاهري تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، في وفاة فقيد الوطن 
الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهلل، فيما حمله التهاني إلى سموه 
بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة اإلمارات، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، 

ولشعب اإلمارات بالمزيد من التقدم والنجاح واالزدهار، معربًا عن أمله في تعزيز 
العالقات بين اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية تيمور لستي. واستعرض 

الظاهري، خالل اللقاء، تطور العالقات الثنائية في مختلف المجاالت، والتعاون 
والتنسيق على الصعيدين الثنائي ومتعدد األطراف في المحافل الدولية، لما 

فيه خدمة مصالح البلدين الصديقين.

أبوظبي )االتحاد(

وّقع مركز تريندز للبحوث واالستشارات اتفاقية تعاون مشترك مع »مركز التميز 
اإلقليمي« )RES( بهدف التعاون في المجاالت البحثية والعلمية والقضايا ذات 

االهتمام المشترك التي تخدم األهداف االستراتيجية للجانبين، وبما يعزز 
فرص نشر المعرفة الصحيحة ويخدم صناع القرار والمهتمين.

وقع االتفاقية من جانب مركز »تريندز« الدكتور محمد عبداهلل العلي الرئيس 
التنفيذي للمركز، فيما وقعها من جانب »مركز التميز اإلقليمي« اعمرو المنير 

مدير المركز. 
وتتضمن االتفاقية، التعاون في مجاالت البحوث المشتركة، والحرص على 

ضمان تحقيق أفضل مستوى في التدريب والبحوث لتحقيق الرسالة المشتركة 
للمركزين في ضوء وجود خبراء دوليين في المركزين، وتبادل الخبرات في 

المجاالت القانونية والمالية واإلعالمية ومهارات االتصال والتسويق، والتعاون 
في مجال إقامة الفعاليات المشتركة وتنظيمها، واالستفادة من قواعد البيانات، 

والمعلومات المتاحة لديهما.
وأوضح الدكتور محمد عبداهلل العلي أن التعاون مع »مركز التميز اإلقليمي« جاء 

من منطلق حرص »تريندز« على تعزيز شراكاته مع المؤسسات المتخصصة، 
وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد، ُمعربًا عن 

سعادته للتعاون مع المركز لما يضم من مسؤولين وكوادر دولية لديها خبرة 
واسعة في المنطقة والعالم خاصة في مجال التدريب المهني الهادف.

ومن جانبه، أعرب عمرو المنير عن ترحيبه باالتفاقية مع مركز »تريندز« 
العالمي التوجه والرؤى، مثمنًا ما ينتجه المركز من أعمال بحثية أصيلة 

وموثقة، وقال إن المركز بات اليوم علمًا بارزًا ومنصة راقية لكل من ينشد 
المعرفة.

البـــــــواردي يبحث التعـــــاون
مع سفيـــر التشيك

رئيســــــــــة وزراء صربيـــــــــــا تزور 
مركز الشرطة الذكي

رئيس جمهورية تيمور الشرقية 
يستقبل سفير الدولة لدى إندونيسيا

»تريندز« و»التميز اإلقليمــــــي« 
يوقعان اتفاقية تعاون 

البواردي يبحث التعاون مع سفير التشيك )وام(

»تريندز« حريص على تعزيز شراكاته 
مع المؤسسات المتخصصة  

محمد عبدهللا العلي 

عقب توقيع االتفاقية )من المصدر(

استعدادًا لمؤتمر األطراف »كوب 28«

غباش يستقبـل وفد البرملان األوروبي

»أنور قرقاش الدبلوماسية« تطلق برنامجًا لبناء القدرات

أبوظبي )االتحاد(

رئيس  غباش  صقر  معالي  استقبل 
مقر  في  االتحادي،  الوطني  المجلس 
نيومان  هانا  أمس  بأبوظبي  المجلس 
رئيسة وفد العالقات مع شبه الجزيرة 
الذي  األوروب��ي،  البرلمان  في  العربية 
يقوم بزيارة إلى دولة اإلمارات تستغرق 

عدة أيام.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
عالقات التعاون والشراكة القائمة بين 
األوروبي  االتحاد  ودول  اإلمارات  دولة 
في مختلف المجاالت، سيما البرلمانية 
والثقافية،  واالقتصادية  والسياسية 
الزيارات  تكثيف  أهمية  على  والتأكيد 
والتنسيق  الحوار  ومواصلة  المتبادلة 
والتشاور لمواكبة التطور الذي تشهده 
هذه العالقات، واستثمار الدبلوماسية 
البرلمانية في ظل التطورات واألزمات 

التي يشهدها العالم.
حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة 
الصداقة مع برلمانات الدول األوروبية 
رئيسة  فلكناز  س���ارة  المجلس،  ف��ي 
المجموعة، ومعالي الدكتور علي راشد 
الضحاك  ح��واء  وال��دك��ت��ورة  النعيمي، 
عبيد  شيخة  وال��دك��ت��ورة  المنصوري، 
المهيري،  عبيد  وم���روان  الطنيجي، 
وم��ي��رة س��ل��ط��ان ال��س��وي��دي، أع��ض��اء 

المجلس الوطني االتحادي.
السهالوي  محمد  اللقاء  كما حضر 
مملكة  ل���دى  اإلم�����ارات  دول���ة  سفير 
بلجيكا، وعفراء راشد البسطي األمين 
العام المساعد لالتصال البرلماني في 

المجلس.
رئيس  غباش  صقر  معالي  ورح��ب 
بوفد  االت���ح���ادي،  ال��وط��ن��ي  المجلس 
العربية  الجزيرة  شبه  م��ع  العالقات 
أهمية  مؤكداً  األوروب��ي،  البرلمان  في 
هذه الزيارة في تقريب وجهات النظر 
والتشاور حيال القضايا ذات االهتمام 
المشترك، واالطالع على إنجازات دولة 
في  التنويع  أهمها  من  التي  اإلم��ارات 
االقتصاد واالستدامة والتغير المناخي، 
وتمكين المرأة والشباب، والمساعدات 

اإلنسانية التي تقدمها الدولة لمختلف 
دول وشعوب العالم.

وقال معاليه: »تأتي هذه الزيارة بعد 
أيام معدودة من وفاة المغفور له الشيخ 
اهلل  طيب  نهيان،  آل  زاي��د  بن  خليفة 
السياسي  التمكين  راعي مسيرة  ثراه، 
انتخابات  أول  إج����راء  ع��ه��ده  وش��ه��د 
لنصف أعضاء المجلس، وزادت نسبة 
المجلس  عضوية  في  المرأة  مشاركة 

إلى %50«.
وأشاد معاليه بالبيان المشترك بين 
التعاون  ومجلس  األوروب����ي  االت��ح��اد 
»شراكة  بشأن  العربية  الخليج  ل��دول 
استراتيجية مع الخليج«، الذي يهدف 
إلى توسيع وتعميق التعاون بين الطرفين 
ف��ي م��ج��االت االس��ت��ق��رار ف��ي الخليج 
األمنية  والتهديدات  والشرق األوسط، 
المناخ  وتغير  الطاقة،  وأمن  العالمية، 

والتحول األخضر، والرقمنة، والتجارة 
واالستثمار، مؤكداً أنه ال يمكننا تحقيق 
التعاون في هذه المجاالت ما لم نستطع 
الحفاظ على خليج آمن ومستقر، وفي 
ظل سعي بعض ال��دول إلى استهداف 
أمن المنطقة واستقرار دولها وشعوبها.

أنه  إلى  غباش  معالي صقر  وأش��ار 
في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول 
إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول 
المنطقة، فإن دولة اإلم��ارات حريصة 
على تعزيز األمن والسالم واالستقرار، 
وتواصل نهجها في إعالء قيم التعايش 
وثيقة  توقيع  ج��رى  حيث  والتسامح، 
األخوة اإلنسانية على أرض اإلمارات، 
كما وقعت االتفاق اإلبراهيمي لقناعتها 
االس��ت��ق��رار  لتحقيق  ال��س��الم  ب��خ��ي��ار 
واالزده�����ار  المنطقة  ف��ي  وال��ت��ن��م��ي��ة 

لشعوبها.
 بدورها تقدمت هانا نيومان رئيسة 
وفد العالقات مع شبه الجزيرة العربية 
إلى  بالتعزية  األوروب���ي،  البرلمان  في 
المتحدة قيادة  العربية  دولة اإلم��ارات 
له  المغفور  وفاة  في  وشعباً،  وحكومة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، وأعربت عن تهنئتها بانتخاب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان رئيساً لدولة اإلمارات.

أبوظبي )االتحاد( 

 أط��ل��ق��ت أك��ادي��م��ي��ة أن���ور ق��رق��اش 
الدبلوماسية، المركز اإلماراتي الرائد 
الدبلوماسي،  بالتدريب  والمختص 
وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص 
المناخي،  للتغير  اإلم�����ارات  ل��دول��ة 
ب��رن��ام��ج��اً ت��دري��ب��ي��اً ل��ب��ن��اء ال��ق��درات 
والمعلومات  المعرفة  إث���راء  ب��ه��دف 
العمل  مجال  في  الالزمة  والمهارات 
جهودها  إط��ار  ف��ي  وذل��ك  المناخي، 
ال� 28  لدعم استضافة الدولة للدورة 
األمم  اتفاقية  في  األط��راف  لمؤتمر 
المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة 

»COP28« في عام 2023 بأبوظبي.
متاحاً  التدريبي  البرنامج  سيكون 
ل��ك��ب��ار ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي��ي��ن 
للشركات  التنفيذيين  وال��م��دي��ري��ن 
وال���دب���ل���وم���اس���ي���ي���ن وال��م��ف��اوض��ي��ن 
وال���م���س���ت���ش���اري���ن، وس���ي���رك���ز ع��ل��ى 
وأول��وي��ات  ال��م��ن��اخ  تغير  أس��اس��ي��ات 
المناخ،  ودبلوماسية  اإلقليمية،  المناخ 
وت��ح��ول ال��ط��اق��ة، وم��ب��ادرة اإلم���ارات 
االستراتيجية للحياد المناخي 2050. 
تدريبية  دورات  البرنامج  يشمل  كما 
أصحاب  وإشراك  بالتواصل  مختصة 
الموضوعات  من  وغيرها  المصلحة 
القطاعين  دور  لتعزيز  الصلة  ذات 
التقدم  تحقيق  ف��ي  وال��خ��اص  ال��ع��ام 
خالل  م��ن  واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي 

العمل المناخي.
وسيتم اختيار 150 - 200 شخصاً 
للمشاركة  تنافسية  عملية  خالل  من 
ف��ي ال��دف��ع��ة األول����ى م��ن ال��ب��رن��ام��ج 
أشهر،  ستة  لمدة  المكثف  التدريبي 
ذاتها،  المدة  تستمر  ثانية  دفعة  تليها 
وذل���ك اس��ت��ع��داداً الس��ت��ض��اف��ة دول��ة 

اإلمارات ل�»COP 28« في عام 2023 
في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور 
س��ل��ط��ان ب���ن أح��م��د ال��ج��اب��ر، وزي���ر 
المتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة 
اإلم���ارات  ل��دول��ة  ال��خ��اص  والمبعوث 
في  القيادة  »تركز  المناخي:  للتغير 
دولة اإلمارات على بناء قدرات الموارد 
البشرية وتمكينها وتزويدها بالخبرات 
والمعرفة الالزمة إليجاد حلول عملية 
إطالق  ويسرنا  التحديات.  لمختلف 
مع  بالتعاون  التدريبي  البرنامج  هذا 
الدبلوماسية  قرقاش  أن��ور  أكاديمية 
لممثلي  م��ه��م��ة  أداة  يُ���ع���د  وال�����ذي 
المسؤولين  من  الرئيسية  القطاعات 
الحكوميين والمندوبين واإلداريين في 
العام  القطاعين  دولة اإلمارات ضمن 
والخاص، لإلعداد والتحضير لمؤتمر 
فرص  من  واالستفادة   ،)28  COP(
للعمل  واالجتماعي  االقتصادي  النمو 

المناخي«.
 من جانبه، قال نيكوالي مالدينوف، 
م��دي��ر ع���ام أك��ادي��م��ي��ة أن����ور ق��رق��اش 
الدبلوماسية باإلنابة: »يسرنا أن نعمل 
المبعوث  مكتب  م��ع  جنب  إل��ى  جنباً 
الخاص لدولة اإلمارات للتغير المناخي 
في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي الفريد 
الكبيرة  الجهود  إلى دعم  الذي يهدف 
 )28 COP( مؤتمر  بتنظيم  المرتبطة 
اإلم����ارات في  ال��ذي تستضيفه دول��ة 
عام 2023. لقد حددت دولة اإلمارات 
وه��ي على  وطنية ط��م��وح��ة،  أه��داف��اً 
والمهارات  القدرات  لتعزيز  استعداد 
في جميع القطاعات الحكومية لتقديم 
بما   )28  COP( م��ؤت��م��ر  متطلبات 
للمؤتمر،  مميزة  نسخة  تقديم  يضمن 

ويضمن نجاح الحدث«.

»الوطني« 
يناقش سياسة 

وزارة الطاقة 

خلفان النقبي )أبوظبي(

يعقد املجلس الوطني االحتادي 
برئاسة معالي صقر غباش رئيس 

املجلس، جلسته احلادية عشرة 
من دور انعقاده العادي الثالث 

للفصل التشريعي السابع عشر، 
اليوم، يف قاعة زايد مبقر املجلس 
بأبوظبي، يناقش خاللها موضوع 

سياسة وزارة الطاقة والبنية 
التحتية، وموضوع سياسة برنامج 

الشيخ زايد لإلسكان. 
ويناقش املجلس، يف جلسته، 

تقرير جلنة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف واملرافق العامة الذي 

أعدته بشأن موضوع سياسة 
وزارة الطاقة والبنية التحتية 
وفق احملاور التالية: دور الوزارة 

بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل 
وصيانة مشاريع البنية التحتية 

االحتادية واملرافق العامة، 
مبا يحقق استدامتها، وشبكة 

الطرق االحتادية وتنظيم 
استخدامها واستغاللها، 

ومنشآت السدود والقنوات 
املائية واملباني االحتادية. كما 
يناقش موضوع سياسة برنامج 

الشيخ زايد لإلسكان، وفقًا حملاور 
استراتيجية البرنامج يف شأن 

تلبية االحتياجات السكنية 
احلالية واملستقبلية للمواطنني، 

واستراتيجية البرنامج يف شأن 
توفير وتطوير البيئة السكنية 

املستدامة واملبتكرة، وسياسة 
البرنامج بشأن الدعم واالستقطاع 

املالي للمستفيدين، وجهود 
البرنامج يف التنسيق مع اجلهات 

املعنية والقطاع اخلاص يف شأن 
اإلسكان.

وحسب جدول أعمال اجللسة، 
يحيل املجلس مشاريع القوانني 

الواردة من احلكومة إلى جلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية 
والصناعية، حيث يحيل إلى 

اللجنة مشروع قانون احتادي 
بتعديل بعض أحكام املرسوم 

بقانون احتادي رقم )26( لسنة 
2019 يف شأن املالية العامة، 

ومشروع قانون احتادي بشأن 
التعاونيات ومشروع قانون احتادي 

يف شأن اعتماد احلساب اخلتامي 
املوحد لالحتاد )البيانات املالية 

املوحدة( عن السنة املالية املنتهية 
يف 2021/12/31.

كما يناقش املجلس تقرير 
توصيات جلنة شؤون التعليم 

والثقافة والشباب واإلعالم 
والرياضة يف شأن موضوع »سياسة 

وزارة الثقافة والشباب«، وتقرير 
توصيات جلنة الشؤون الصحية 

والبيئية يف شأن موضوع »سياسة 
وزارة الصحة ووقاية املجتمع يف 
شأن تعزيز الصحة النفسية يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة«.

دبي )االتحاد(

واصلت جلنة الشؤون الصحية والبيئية يف املجلس الوطني االحتادي، خالل 
اجتماع عقدته أمس 2022م يف مقر األمانة العامة للمجلس يف دبي، برئاسة 

ناعمة عبداهلل الشرهان النائب الثاني لرئيس املجلس رئيسة اللجنة، 
مناقشة مشروع قانون احتادي بتعديل بعض أحكام القانون االحتادي 

رقم )8( لسنة 2019 يف شأن املنتجات الطبية ومهنة الصيدلة واملنشآت 
الصيدالنية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية املجتمع، حيث جرت 

مناقشة مالحظات وتعديالت اللجنة على بنود مشروع القانون.
شارك يف االجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر 

اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبداهلل السويدي، وشذى سعيد 
النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء املجلس 

الوطني االحتادي.

 مناقشة المنتجات الطبية والصيدلة

بحث تعزيز الشراكة 
بين اإلمارات واالتحاد 

األوروبي

خالل الجلسة االفتتاحية لبرنامج بناء القدرات )من المصدر(

 من خالل استثمارات الطاقة املتجددة يف أكثر من 40 دولة، تعتزم دولة اإلمارات 
توسيع محفظتها العاملية إلى أكثر من 100 جيجاوات بحلول عام 2030. كما 

تتمتع الدولة أيضًا بسجل حافل يف مجال املساعدات املناخية، حيث تقوم 
بتوزيع أكثر من مليار دوالر أميركي مساعدات مناخية، ال سيما على الدول 

اجلزرية الصغيرة األكثر عرضة ملخاطر املناخ.
كما كانت دولة اإلمارات رائدة يف مجال تكنولوجيا التقاط الكربون يف املنطقة، 

من خالل أول منشأة على نطاق صناعي لتجميع وتخزين الكربون، والتي 
تلتقط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وبدأت اإلمارات باالنتقال 

الستخدام الهيدروجني كوقود، وتطور سالسل توريد الهيدروجني مع األسواق 
الرئيسية يف آسيا وأوروبا والشرق األوسط. كما تستكشف دولة اإلمارات 

التقنيات منخفضة الكربون يف القطاعات الصناعية األخرى. وعلى سبيل 
املثال، طورت شركة اإلمارات العاملية لألملنيوم أول عملية تصنيع يف العالم إلنتاج 

ألواح السيارات باستخدام الطاقة الشمسية.
وتعد دولة اإلمارات أيضًا حاضنة للعديد من الشركات الناشئة سريعة النمو 

يف مجال التكنولوجيا الزراعية التي تنتج الطعام باستخدام مياه أقل بخمس 
مرات من الزراعة التقليدية، وتنتج بذورًا ميكن أن تزدهر يف البيئات الصحراوية 

القاسية. واجلدير بالذكر أن برنامج بناء القدرات تضمن سلسلة من ورش 
العمل والبرامج التدريبية، يقدمها خبراء بارزون يتمتعون مبعرفة متخصصة 

يف املجاالت املناخية ذات الصلة، من التخفيف إلى التكيف، ومتويل املناخ، 
ودبلوماسية املناخ، والتقنيات املتجددة والنظيفة، وغيرها من االبتكارات يف 

التنمية االقتصادية منخفضة الكربون.

محفظة عالمية

صقر غباش خالل استقبال رئيسة وفد البرلمان األوروبي )من المصدر(
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أكاديميون: نابعة من فكر يستشرف المستقبل

»جودة التعليم«.. خطوة أساسية يف مسيرة التصنيف العاملي

أكد البروفيسور عبداللطيف الشامسي 
أن  العليا،  التقنية  كليات  مجمع  مدير 
التعليم  قطاع  في  الهيكلية  التغييرات 
وأول��وي��ت��ه  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  مكانة  تعكس 
ل��دى  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  وال��خ��ص��وص��ي��ة 
التغيير  ديناميكية  تبقى  حيث  القيادة، 
والتطوير من سمات هذا القطاع ليواكب 
لمخرجات  ويصل  العالمية  المتغيرات 
وتحقيق  التحديات،  مواجهة  على  قادرة 

الرؤى والطموحات.
اتحادية  إنشاء هيئة  وأضاف أن قرار 
ال����وزراء  مجلس  تتبع  التعليم  ل��ج��ودة 
منظومة  وتطوير  التعليم  جودة  لمراقبة 
المؤهالت وإجراء التقييمات المستمرة، 
إنما يمثل خطوة رائدة ستدعم التنافسية 
التصنيف  درج����ات  ألع��ل��ى  وال���وص���ول 
وتعزز  التعليمية،  لمؤسساتنا  العالمية 
اإلقليمي  المستويين  على  سمعتها  من 
للتعاون  أوسع  وتفتح مجاالت  والعالمي، 
الطالبي،  والتبادل  العالمية  والشراكات 
وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس بما 
تعليمية لطالب  كواجهة  يدعم جامعاتنا 
العالم، وستمثل هذه الهيئة بما ستضعه 
خريطة  وخ��ط��ط  وأه���داف  معايير  م��ن 
عمل لمؤسسات التعليم في سعيها نحو 

التميز العالمي. 
وأشار إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة 
تؤكد  دائماً  كانت  التعليمية  للمؤسسات 
في  للنوعية  وال��وص��ول  ال��ج��ودة  أهمية 
العليا  التقنية  كليات  وأن  المخرجات، 
التطبيقي  العالي  للتعليم  مؤسسة  كأكبر 
لنوعية  ك��ب��ي��رة  أه��م��ي��ة  ت��ول��ي  ب��ال��دول��ة 
بمعايير  تكون  أن  وض���رورة  مخرجاتها 
الكليات  ب��أن  منوهاً  عالمية،  وم��ه��ارات 
حصلت عام 2020 على جائزة االعتماد 
للتعليم  ال��ج��ودة  ضمان  لوكالة  ال��دول��ي 
 »QAA« المتحدة  المملكة  في  العالي 
 ،2025 ع��ام  حتى  سنوات  خمس  لمدة 

 ESG وفق المعايير والضوابط األوروبية
2015، والتي تؤكد أن الكليات رائدة في 
بصرامة  الالزمة  المهارات  الطلبة  منح 
العالمية  المعايير  م��ع  تتناسب  عالية 

التطبيقية والمهنية.
تأكيد  على  الكليات حرصت  أن  وذكر 
بُعد،  عن  التعلم  مرحلة  خ��الل  ال��ج��ودة 
فطبقت نموذج الهجين الذي جمعت فيه 
بين التعليم الحضوري والتعلم عن بُعد. 
وتقديرات  إش��ادات  الكليات  حازت  وقد 
التعليمي  نموذجها  على  وعالمية  محلية 
 5 تصنيف  حصولها  وآخ��ره��ا  الرقمي، 
العالمية   QS Stars نجوم من مؤسسة 

عن فئة »التعلم عن بُعد«.
وقال محمد عبد اهلل مدير عام مدينة 
دبي  ومجمع  العالمية  األكاديمية  دب��ي 
للتصميم  دب��ي  معهد  رئيس  للمعرفة، 
التي  المستقبلية  الرؤية  إن  واالبتكار، 
التي  الهيكلي  التغيير  ق���رارات  تحملها 
أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، تظهر إصرار 
القيادة ليس فقط على النهوض بالتعليم، 

التنافسية  س��ك��ة  ع��ل��ى  وض��ع��ه  وإن���م���ا 
العالمية واالستمرار فيها. وأشار إلى أن 
إنشاء هيئتين اتحاديتين جديدتين األولى 
في  والثانية  المبّكر  بالتعليم  مختصة 
القيادة  متابعة  على  يدل  التعليم،  جودة 
منظومة  تتطلبها  ال��ت��ي  ل��الح��ت��ي��اج��ات 

التعليم في مختلف المراحل.
شك  ال  التعليم  ج��ودة  هيئة  أن  وأك��د 
ال��ج��ه��ات  م���ع  ت��ك��ام��ل��ي��اً  دوراً  س���ت���ؤدي 
الموجودة حالياً في قطاع التعليم بحسب 

األهداف المحددة لكل جهة. 
وقالت الدكتورة سوزان القليني عميدة 
إن  للتكنولوجيا،  ليوا  في  اإلع��الم  كلية 
والتغيير  اإلم���ارات  دول��ة  قيادة  ق��رارات 
أعلن  التي  التعليم  قطاع  ف��ي  الهيكلي 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عنها 
ال��دول��ة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  مكتوم  آل  راش���د 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جاءت 
بمنظومة  للنهوض  المناسب  الوقت  في 
عصر  مستجدات  ي��راع��ي  بما  التعليم 
التكنولوجيا ومرحلة الذكاء االصطناعي 
التي سيقوم عليها التعليم في المستقبل.

وأك���دت أن اإلم����ارات اع��ت��ادت اتخاذ 

خ��ط��وات اس��ت��ب��اق��ي��ة ف��ي ك��ل م��ا يتعلق 
تحضيراً  ال��دول،  ببقية  مقارنة  بالتعليم 
للمرحلة المقبلة والتحديات المرافقة لها، 
الفتة إلى أن التغيير المتأخر يؤثر سلباً 
أهمية  يؤكد  ما  المحققة،  النتائج  على 
والخطط  باالستراتيجيات  له  االستعداد 

على مستوى المدارس والجامعات. 
لها  أصبحت  التعليم  جودة  إن  وقالت 
لذلك  سبق؛  عما  مختلفة  دولية  معايير 
جديدة  ب��رام��ج  عليها  يُ��دخ��ل  أن  يجب 
ت��ت��واك��ب م���ع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ع��ل��وم��ات 
سرعة  لتدعم  االص��ط��ن��اع��ي،  وال��ذك��اء 
مستويات  أعلى  وتحقيق  القرار  اتخاذ 
التعليم  أن  واعتبرت  األكاديمية.  الجودة 
والمجتمع،  ال��دول��ة  لتطور  انعكاس  هو 
حاسمة  ب��ق��رارات  إال  ذل��ك  يتحقق  وال 
وأشارت  اإلمارات.  قيادة  به  تقوم  مثلما 
االتحادية  الهيئة  بين  األدوار  تكامل  إلى 
العالي  التعليم  لجنة  مع  التعليم،  لجودة 
تطوير  ه��و  واح��د  ال��ه��دف  ألن  للجودة، 
منظومة التعليم وفق أعلى معايير الجودة 
الدولة  رؤي��ة  مع  يتواكب  وبما  العالمية، 

2030 إلعداد جيٍل مستعد للمستقبل.

التغييرات الهيكلية تعكس مكانة قطاع التعليم وأولويته وخصوصيته 

حـرص علـى النهوض بالتعليـم ووضعـه علـى سكـة التنافسيـة العالميـة

دينا جوني )دبي( 

اعتبر أكاديميون قدموا 

لـ»االتحاد« قراءة في قرار إنشاء 

هيئة اتحادية لجودة التعليم 

تابعة لمجلس الوزراء، أن 

ديناميكية التغيير والتطوير ُتعّد 

من أهم سمات قطاع التعليم، 

الذي يصعب فيه التنافس 

على الساحة العالمية من دون 

اتخاذ خطوات استباقية نابعة 

فكر استشرافي، ولفتوا إلى 

أن الجودة التي أصبحت ممثلة 

أيضًا في التصنيفات العالمية 

للجامعات والمدارس، ستكون 

من دون شك هدفًا ألي نظام 

تعليمي طموح، ال يرضى إال 

المركز األول ألبنائه. 

واعتبروا أن مؤسسات التعليم 

العالي في الدولة تمتلك الوعي 

الكافي المتعلق بأهمية بناء 

االستراتيجيات بما يحقق 

معايير الجودة المعتمدة 

عالميًا، مما سيسّهل من عمل 

الهيئة الجديدة. واعتبروا أن 

تكامل األدوار بين الهيئة وغيرها 

من الجهات الرسمية المعنية 

بالجودة في التعليم، سيساهم 

في تسريع عملية إعداد 

الخطط، التي ستكون مبنية 

على خبرات تراكمية كبيرة خالل 

السنوات الماضية.

تغييرات هدفها مخرجات 
قادرة على مواجهة التحديات 

وتحقيق والطموحات

عبد اللطيف الشامسي

رؤية مستقبلية تعكس 
اإلصرار على النهوض 

بالتعليم 

محمد عبد هللا

التعليم  انعكاس لتطور 
الدولة والمجتمع

سوزان القليني

صالح العامري خالل التجربة )من المصدر(

دبي )االتحاد(

 نشر مركز محمد بن راشد 
الصور  من  مجموعة  للفضاء 
صالح  الفضاء  محاكاة  لرائد 

العامري وهو ُيجري ضمن 
العلمي  البحث  برنامج 

الدولي يف احملطة األرضية 
 »21 الفريدة »سيريوس 

جامعة  متها  قدَّ جتربًة 
محمد بن راشد للطب 

الصحية. والعلوم 

يـــدرس تـــأثيــــر بيئـــة
الفضاء على القـلب

صالح العامري

دبي )االتحاد(

احتفلت جامعة دبي بتخريج 240 
طالبًا وطالبة، دفعة اليوبيل الفضي، 

بحضور معالي حسني بن إبراهيم 
احلمادي. حضر احلفل الدكتور عيسى 

البستكي رئيس اجلامعة، والدكتور 
حسني األحمد نائب رئيس اجلامعة 

للشؤون األكادميية، وأعضاء الهيئتني 
التدريسية واإلدارية، وأعضاء مجلس 

األمناء واخلريجون واخلريجات 
وأولياء أمور الطلبة.

تخـريــج 240 طـالبــًا بجـامعــة دبــي 

الخريجون والخريجات في صورة جماعية )من المصدر(
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امتحاناتهم  الطلبة  جميع  ويــؤدي 
وتسليم  «ب»  المجموعة  مــواد  فــي 
من  الفترة  في  النهائية،  المشاريع 
حتى  المقبل  يــونــيــو  مــن  الــســادس 
وحــددت  نفسه.  الشهر  من  العاشر 
مواد  المتحانات  الزمنية  الــجــداول 
المجموعة «أ» النظرية المدة الزمنية 
لإلجابة عن أسئلة امتحان كل مادة، 
بساعتين بدءاً من 8:30 صباحاً حتى 

10:30 صباحاً.

العلوم الصحية
ـــؤدي طلبة «الــثــانــي عــشــر» في  وي
ــخــاصــة امــتــحــانــاتــهــم  الـــمـــدارس ال
الــمــدارس  ــواد فــي  ــم ال فــي مختلف 
مواد  امتحانات  باستثناء  الحكومية، 
ـــدراســـات  الــتــربــيــة اإلســالمــيــة، وال
ــمــاعــيــة، والــعــلــوم الــصــحــيــة،  االجــت
طلبة  أما  مدارسهم.  في  فسيؤدونها 

ــي مـــدارس  الــصــف الــثــانــي عــشــر ف
التسامح، فسيؤدون جميع امتحاناتهم 
ويمتحن  الحكومية.  ــمــدارس  ال فــي 
طلبة الصف الثاني عشر في مسارات 
والتطبيقي،  والنخبة  والمتقدم  العام 
التربية اإلسالمية يوم 30 مايو  مادة 

الجاري، ومادة الدراسات االجتماعية 
في 31 من الشهر نفسه. ويؤدي طلبة 
الصف الثاني عشر في المسار العام 
والمتقدم امتحان العلوم الصحية في 

األول من يونيو المقبل.
الثاني  الــصــف  طلبة  ويستكمل 

 10 الجمعة  ــوم  ي امتحاناتهم  عشر 
يونيو المقبل، بامتحان األحياء لطلبة 
مسار النخبة، وفي يوم االثنين 13 من 
المسار  طلبة  يمتحن  نفسه،  الشهر 
التطبيقية،  الرياضيات  التطبيقي 
والمتقدم  النخبة  مــســارات  وطلبة 
يوم  وفــي  الرياضيات.  ــادة  م والــعــام 
طلبة جميع  يــؤدي  يونيو   14 الثالثاء 
اإلنجليزية،  اللغة  مـــادة  الــمــســارات 
ويوم األربعاء 15 يونيو الفيزياء للعام 
العلوم  ومــــادة  والــنــخــبــة،  والــمــتــقــدم 
وفي  التطبيقي.  للمسار  التطبيقية 
اللغة العربية  يوم الخميس 16 يونيو 
بها  يختتم  والتي  المسارات،  لجميع 
امتحاناتهم.  التطبيقي  المسار  طلبة 
النخبة  المسارين  طلبة  يختتم  فيما 
والمسار  الكيمياء،  بمادة  والمتقدم 
يوم  األحياء  أو  الكيمياء  بمادة  العام 

الجمعة 17 يونيو.

مـــن 10 إلــــى 17 يـــونيـــو المقبـــــل

«تعليـم» تعتمــد جــداول امتحـانـات 

نهــايــة الفصــل الـدراســي الثــالـــث

يبدأ طلبة الصفني الثالث والرابع امتحانات مواد املجموعة «أ» 
بالرياضيات يوم 13 يونيو املقبل، يليه امتحان اللغة اإلجنليزية، 

ثم العلوم، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 من الشهر نفسه 
بـ«املنهج املتكامل». ويستهل طلبة الصفوف من اخلامس إلى الثامن، 

امتحاناتهم مبادة الرياضيات، يوم االثنني 13 من يونيو املقبل، 
ويليه امتحان اللغة اإلجنليزية، ثم العلوم، ويختتمون باللغة 

العربية يوم اخلميس 16 من الشهر نفسه.

مواد املجموعة «أ»

مرافئ

في صباح الكتاب 
تطفو الروح على 

بحيرة الفرح

كأنك  السديم،  تتزحلق في  كأنك  لقاء حميم،  مع  كأنك على موعد 
ذاهب إلى لغة خرافية لم تخطر على بال عالم أو كليم.

في الصباح أيقظتك رفة قلب، كأنها جناح الطير عند نافذة غرفة 
قمت  يــديــك،  وفرقعت  جفنيك،  فركت  نهضت،  فصحوت،  نــومــك، 
غادرت السرير وفي نفسك بهجة، والصباح يجهجه في محياك، كأنه 
البهية.  األحالم  غضون  في  السر  كأنه  الكلمات،  ثنايا  في  األبجدية 
عند البوابة الزجاجية صافحتك لفحة باردة، حيث للبرودة لذة ساعة 

المترفة. مجيئك من خارج صناديق الحضارة 
المتسرب،  الوعد  كأنك  للكتاب  الــدولــي  أبوظبي  معرض  دخلت 
أسماك  مثل  المكان  في  يلبط  الحشد  وكان  الوسيع  البهو  في  دخلت 
مع  هــيــام  فــي  ــت  وأن توغلت  الــوثــيــرة،  المعرض  زجــاجــة  فــي  الزينة 
المشهد الزاهر، أنت في غرام مع باقات الكتب المنثورة في معرض 
عامر  قصر  في  الثريات  كأنها  شهباء،  ليلة  في  النجوم  كأنها  الكتاب 
المبهجة،  التحية  إشــارات  وتسلمت  الكثيرين،  على  سلمت  باألبهة، 
ألن  ما  كتاب  على  نظرك  يستقر  أن  دون  األجنحة  أحد  عند  وقفت 
بين  درت  الكواليس،  في  طفت  اإلغماءة،  حد  إلى  مدهش  المبثوث 
 - والسياحة  الثقافة  دائرة  جناح  عند  وصلت  حتى  المبهرة  الجادات 
بلون  أبوظبي، هناك أخذت نفساً، ورميت نفسك على كرسي جلدي، 
المالمح،  وقرأت  الوجوه،  تفحصت  قرب،  المشهد عن  تأملت  الفرح، 
عليه،  التعرف  ذاكرتك في  والبعض قد خابت  تعرفه،  بعضها ال  ربما 
وبعض منهم رميت نفسك على رأسه وقبلت تلك القامة، ثم تمحصت 
السمحة  الوجوه  ولكن  توارت،  وأشياء  أشياء،  تغيرت  لقد  الوجه،  في 
ومع  السحابة،  مثل  ابتسامة  بعد  استئذان،  دون  من  هويتها  تمنحك 
في خاصرة محيط،  دوامة  مثل  المكان  في  أنت  تصبح  الوقت  مضي 
ربما  آخر  مكان  في  صديق  عن  وتبحث  هناك،  وتتوقف  هنا،  تــدور 
مكانه،  عن  تبحث  وتظل  ما  كتاباً  تتذكر  ثم  جذبه،  قد  الكتاب  يكون 
ال  ما  شخص  يستوقفك  حتى  المذهلة،  المنتجات  حول  تحوم  تظل 
يسعى  فأن  السبب،  لهذا  فتبتهج  معرفتك،  على  يصر  ولكنه  تعرفه 
منه،  تفلت  لئال  يديك  على  ويقبض  بك  نفسه  تعريف  في  ما  إنسان 
فيه األشياء عنوة كي ال يمسك  تهرب  تاريخي في زمن  فهذا مكسب 

بها الزمن ويعرقل هروبها من الذاكرة.
ذاك  الرجل  يكن  فلم  المالمح،  في  عيناي  غرست  وجهه،  تمليت 
على  أصــر  ولكنه  صديقاً  أو  قريباً  يكون  أن  يمكن  الــذي  الشخص 
معرفة سابقة، وظل يسرد مواقف وأحداثاً كنا قد اشتركنا فيها معاً 
في وقت من األوقات. بعد مضي وقت ليس بالقليل قفزت إلى ذهني 

صورة الرجل وهو شاب، حيث كنا زمالء دراسة في الثانوية.
وصــارت  بعمق،  المرحلة  تلك  تفاصيل  وتقصيت  بالذاكرة  عــدت 
رواق  خير  المعرض  كان  هكذا  أمامي.  الشالل  مثل  تتدفق  الصور 
تكون  قد  ووجوه  الكتب،  أزاهير  بين  تجول  وهي  النفوس  فيه  تبتهل 

تالشت من الذاكرة، بفعل تقادم الغياب.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

دينا جوني (دبي) 

اعتمدت مؤسسة اإلمارات للتعليم 

المدرسي جداول امتحانات نهاية 

الفصل الثالث للعام الدراسي 2021-

2022. ويستهل جميع الطلبة في 

الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، 

في مدارس التعليم العام الحكومي 

والخاص المطبق لمنهاج وزارة 

التربية والتعليم، امتحانات نهاية 

الفصل الدراسي الثالث في 

العاشر من يونيو المقبل، 

ويختتمونها في 

السابع عشر من 

الشهر نفسه.



عجمان )االتحاد( 

أطلق مركز شرطة المدينة الشامل 
في القيادة العامة لشرطة عجمان 

مبادرة »الرحلة الرقمية«، في 
إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية 

االستراتيجي المتمثل بتعزيز 
إسعاد المتعاملين بالخدمات 

المقدمة.
وقال المقدم غيث خليفة 

الكعبي، رئيس مركز شرطة 
المدينة الشامل، إن المبادرة في 

مرحلتها التجريبية، ضمن جهود 
شرطة عجمان في تعزيز سعادة 

المتعاملين وتحسين جودة حياة 
األفراد من خالل تسهيل وتقليل 

زمن إجراءات الحصول على 
الخدمة، التي تستهدف تقديم 
الخدمة للمتعامل عبر القنوات 

الرقمية والذكية دون الحاجة 
للوصول إلى »كاونتر« الخدمة، 

لدعم الوعد األول والوعد 
الخامس »اإلنسان أواًل« و»طلب 
المعلومة مرة واحدة« لحكومة 

دولة اإلمارات.
وأوضح أن المبادرة استهدفت 

اختصار رحلة المتعامل، وتقليل 
مراحلها لتحسين تجربته في 

الحصول على الخدمات الحكومية 
الرقمية، حيث يمر المتعامل 

بمراحل االستفسار واالستعالم 
واالنتظار قبل الحصول على 

الخدمة، ليتم دمجها بمرحلة 
واحدة دون الحاجة إلى االنتظار، 

كما تم إغالق جميع »كاونترات« 
الخدمة خالل التجربة، وبتطبيق 
المبادرة قدم المركز 1031 خدمة 
رقمية في شهر رمضان مقابل 318 

خدمة حضورية فقط، مما أدى إلى 
ارتفاع استخدام الخدمات الذكية 

في المركز إلى 76.4% وبلغت 
نسبة سعادة ورضا المتعاملين عن 

المبادرة %97.7.

»الرحلة الرقمية« 
في شرطة 

عجمان

انطالق دبلوم املرونة يف شرطة دبي

دبي )االتحاد(

الحباب،  اهلل  عبد  المقدم  افتتح 
م��دي��ر م��رك��ز ال��م��رون��ة ب��ال��وك��ال��ة في 
شرطة دب��ي، دب��ل��وم ال��م��رون��ة، ال��ذي 
دبي  لشرطة  العامة  القيادة  تنظمه 
بالتعاون مع الجامعة األميركية بدبي، 
في إطار دعمهم لجهود اإلمارة على 
ال��م��س��ت��وى ال��ع��ال��م��ي ف��ي ال��م��ج��االت 
بالمرونة في  يتعلق  بما  كافة، خاصة 
المستويين  على  القطاعات  جميع 

الحكومي والخاص.
دبلوم  أن  ال��ح��ب��اب،  المقدم  وأك��د 
ال��م��رون��ة ي��ه��دف إل��ى رف��ع ال��ق��درات 

مختلف  م��ن  للمشاركين  المعرفية 
في  وال��خ��اص��ة  الحكومية  ال��ج��ه��ات 
مجاالت المرونة المختلفة، وتزويدهم 

بمهارات التخطيط االستراتيجي.
ان��ض��م��وا  منتسباً   18 إن  وق����ال: 
ل��ل��دب��ل��وم، وه����م م��ت��خ��ص��ص��ون في 
والكوارث  كاألزمات  مختلفة  مجاالت 
واس���ت���دام���ة األع����م����ال وق��ط��اع��ات 
ال���م���رون���ة، وال���ح���د م���ن ال��م��خ��اط��ر، 
وي��ه��دف��ون م��ن ه���ذا االن��ض��م��ام إل��ى 
مهاراتهم  وتنمية  ق��درات��ه��م  ت��ع��زي��ز 
ومتخصصين  خ���ب���راء  أي����دي  ع��ل��ى 
األميركية  الجامعة  من  وأكاديميين 

في دبي، ومنظمات أخرى.

رفع القدرات المعرفية 
للمشاركين وتزويدهم 

بمهارات التخطيط 
االستراتيجي 

مشاركون في الدبلوم )من المصدر(
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الشارقة )االتحاد( 

 أط���ل���ق م��ج��م��ع ال��ش��ارق��ة 
ل���ل���ب���ح���وث وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
من  الثالثة  النسخة  واالبتكار 
العالمي،  المسرعات  برنامج 
 ،)»4.0  Industry« )مسرع 
)م���س���رع ال��ش��ارق��ة ال��ع��ال��م��ي 
المتقدمة(  الصناعة  لتقنيات 
األولى  بنسخته  انطلق  والذي 
مطلع العام 2020 بهدف جذب 
توفر  التي  الناشئة  الشركات 
ت��واف��ق  مبتكرة  تقنية  ح��ل��والً 
ال���ث���ورة ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة 
وت��س��ع��ى ل��ل��ت��واج��د وال��ت��وس��ع 
األوس��ط  ال��ش��رق  منطقة  ف��ي 
الستقطابها  أفريقيا  وشمال 
إلى  الوصول  على  وتشجيعها 
المجمع،  خ��ال  من  أهدافها 
لهذه  فرصة  المسرع  يعتبر  إذ 
بمنتجاتها  للتعريف  الشركات 
على  وال��ع��م��ل  واب��ت��ك��ارات��ه��ا 
في  والدخول  الشراكات  عقد 

أسواق عالمية جديدة.
ويعمل المجمع مع الشركات 
والعالمية  المحلية  الناشئة 
على  والتغلب  ال��ف��رص  لخلق 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا 
ال����م����ؤس����س����ات ال��ص��ن��اع��ي��ة 
اإلم���ارات���ي���ة، وي���أت���ي إط���اق 

ه����ذا ال��م��س��رع ت��م��اش��ي��اً مع 
االستراتيجية الصناعية لدولة 
التركيز  خ��ال  م��ن  اإلم���ارات 
ع���ل���ى ال���ق���ط���اع ال��ص��ن��اع��ي، 
ال��وع��ي  بتنمية  االه��ت��م��ام  م��ع 
الصناعة  ألهمية  المجتمعي 
أحد  باعتبارها  المستقبل  في 
التنموية  التجربة  تعزيز  روافد 
ل��دول��ة اإلم������ارات م��ن خ��ال 
تأسيس  م��ج��ال  ف��ي  ال��ت��وس��ع 

الشركات.
باإلضافة إلى تحفيز االبتكار 
وتبني التكنولوجيا المتقدمة في 
الصناعية،  والحلول  األنظمة 
بما  الحديثة  التغيرات  لمواكبة 
المستقبل.  وتحديات  يتوافق 
إلى  المسرع  ه��ذا  يهدف  كما 
ت��ح��وي��ل ال��ش��ارق��ة إل���ى منصة 
للتقنيات  اخ��ت��ب��ار  وح��اض��ن��ة 
الصناع،  المجال  في  المتقدمة 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  خ���ال  م��ن 

وتنمية المواهب.
وي��ع��د م��س��رع ال��ش��ارق��ة أحد 
أه����م ال��م��س��رع��ات ال��ع��ال��م��ي��ة 
الصناعات  ف��ي  المتخصصة 
ال��م��ت��ق��دم��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات��ه��ا 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة على  االب��ت��ك��اري��ة 
فرصة  ليكون  العالم  مستوى 
ذه��ب��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات االب��ت��ك��اري��ة 

الناشئة. 

أبوظبي )وام(

ال��رأس  جراحة  فريق  أج��رى 
والرقبة في مدينة الشيخ خليفة 
الطبية، عملية استئصال ناجحة 
بالكامل  الدرقية  الغدة  إلزال��ة 
 87 ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  لمريضة 
ال��ج��راح��ة  ه���ذه  تشكل  ع��ام��اً. 
المرضى  ع��ل��ى  ك��ب��ي��راً  خ��ط��راً 
عرضة  أكثر  لكونهم  المسنين 
الدرقية  ال��غ��دة  استئصال  بعد 
للمعاناة من مضاعفات إضافية 
إلى جانب  والقلب،  الرئتين  في 
تعذر  وق��د  المعدية.  األم���راض 
على المريضة المسنة هاسميك 
لعاجها  مستشفى  إيجاد  داود 
المتعلقة  الخطر  عوامل  بسبب 
ب��ع��م��ره��ا وح��ال��ت��ه��ا وط��ب��ي��ع��ة 
المطلوبة،  الحرجة  ال��ج��راح��ة 
خليفة  الشيخ  مدينة  فقصدت 
أع��راض  من  لمعاناتها  الطبية 
محمد  ال��دك��ت��ور  وق���ال  صعبة. 
واألذن  األن����ف  ج����راح  ال��ع��ل��ي، 
وال��ح��ن��ج��رة: »ع��ل��ى ال��رغ��م من 

الغدة  استئصال  خطر  ارت��ف��اع 
الدرقية الكامل عند كبار السن، 
والخبرة  الجيدة  الرعاية  ف��إن 
ال��واس��ع��ة ف��ي إج���راء مثل هذه 
لعاج  الطريق  تمهد  العمليات، 
إلى  مشيراً  المرضى«..  ه��ؤالء 
أن مضاعفات ما بعد الجراحة 
األكبر من عوامل  الجزء  تشكل 
الحقيقي  الخطر  لكن  الخطر، 
يكمن في األمراض الكامنة لدى 
المريض. وبعد إجراء استئصال 
م��ن قبل  ال��درق��ي��ة  للغدة  ك��ام��ل 
والرقبة  ال���رأس  ج��راح��ة  فريق 
هاسميك  مكثت  المتخصص، 
في وحدة العناية المركزة لثاثة 
أيام وخضعت للمراقبة الدقيقة، 
إج���راء  م��ن  أي���ام  ثمانية  وب��ع��د 
العملية، خرجت من المستشفى 

من دون أي أعراض.

إطالق النسخة الثالثة من مسرع 

الشارقة العاملي لتقنيات الصناعة 

»خليفة الطبية« تنقذ حياة 

مريضة عمرها 87 عامًا 

الجراحة تشكل خطرًا 
كبيرًا على المرضى 

المسنين

حاكم عام نيوزيلندا: محمد بن زايد

يواصـــل مسيـــرة اإلمــــارات املتميـــــزة

أبوظبي )وام(

أكدت سيندي كيرو الحاكم العام 
لنيوزيلندا أن صاحب السمو الشيخ 
رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن  محمد 
س��ي��واص��ل  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة، 
تتميز  التي  اإلم��ارات  دولة  مسيرة 
إلى  الفتة  والتسامح..  ب��االزده��ار 
ت��م��ث��ل م��رك��ز  أن دول����ة اإلم�����ارات 
ما  العالمي  الدبلوماسي  النشاط 

المتميزة  والمكانة  االحترام  يعكس 
الدولي  الصعيد  على  تحتلها  التي 
لقيادتها  الحكيمة  الرؤية  ويجسد 

الرشيدة. 
وأع���رب���ت ع���ن س��ع��ادت��ه��ا ب��ق��وة 
ع��اق��ات ال��ص��داق��ة ب��ي��ن ب��اده��ا 
حرصها  مؤكدة  اإلم��ارات..  ودول��ة 
الثنائية  العاقات  لتعزيز  وسعيها 
الحاكمة  وأك����دت  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ي��ن 
ع��ل��ى هامش  ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ال��ع��ام��ة 

صاحب  لتهنئة  ل��ل��دول��ة  زي��ارت��ه��ا 
آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيساً  ان��ت��خ��اب��ه  بمناسبة  ن��ه��ي��ان 
وفاة  في  التعازي  وتقديم  للدولة، 
بن  خليفة  ال��ش��ي��خ  ال��وط��ن  ف��ق��ي��د 
أن  اهلل«-  »رح��م��ه  نهيان  آل  زاي��د 
عززت  قد  الشعبين  بين  العاقات 
والدبلوماسية  السياسية  العاقات 
بين البلدين الصديقين.. الفتة إلى 
نيوزيلندا  أن مجموعة من مواطني 

حيث  اإلم��ارات  دول��ة  في  يعيشون 
الشيخ  له  المغفور  قيادة  ألهمتهم 
نهيان واهتمامه  خليفة بن زايد آل 
ومجتمع  ق��وي  اق��ت��ص��اد  بتأسيس 
في  العيش  على  شجعتهم  متسامح 

اإلمارات. 
وأوضحت أن حضور نيوزيلندا في 
اإلمارات العربية المتحدة بدأ عام 
1980 مع افتتاح أول مكتب تجاري 
العاقات  تعززت  ثم  دبي،  في  لها 

في  نيوزيلندا  س��ف��ارة  اف��ت��ت��اح  م��ع 
أن  وأضافت   .2013 عام  أبوظبي 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العاقات 
تطورت مع قرار المغفور له الشيخ 
»رحمه  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة 
اإلمارات  دولة  سفارة  افتتاح  اهلل« 
سمو  افتتحها  والتي  ويلينغتون  في 
نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزي��ر 

عام 2015.

دولة اإلمارات تمثل مركز 
النشاط الدبلوماسي 

العالمي 
 

سيندي كيرو 

لرفع الطاقة االستيعابية للطريق إلى 4000 مركبة في كل اتجاه

بدء تطوير شارع سيح الدحل يف دبي اليوم

دبي )وام(

تفتتح هيئة الطرق والمواصات 
تطوير  م��ش��روع  ال��ي��وم  دب���ي  ف��ي 
الذي  الدحل  سيح  شارع  وتوسعة 
السلم  س��ي��ح  ش����ارع  ب��ي��ن  ي��رب��ط 
وم��ج��م��ع م��ح��م��د ب���ن راش�����د آل 
حيث  الشمسية،  للطاقة  مكتوم 
المكون  ال��ق��ائ��م  ال��ط��ري��ق  س��ي��زال 
م���ن م��س��ار واح����د ب��ك��ل ات��ج��اه، 
بطول  جديد  طريق  تنفيذ  وسيتم 
م��س��اري��ن  م��ن  ي��ت��أل��ف  ك��م   /11/
و/3/  وسطية  وجزيرة  اتجاه  بكل 
دوارات لتسهيل الحركة في جميع 
مع  الطريق  وسيربط  االتجاهات 

القدرة.  مداخل بحيرات 
وي��ح��ق��ق ال��م��ش��روع زي����ادة في 

للطريق  االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
إلى  حالياً  مركبة   /1800/ م��ن 
ات��ج��اه  ك��ل  ف��ي  م��رك��ب��ة   /4000/
المستمر  النمو  استيعاب  بهدف 
وتسهيل  المرورية،  األحجام  في 
وص����ول ال��س��ك��ان وال�������زوار إل��ى 
جانبي  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال���واح���ات 
الصحراوية  والمناطق  الطريق 
ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم 

الشمسية.  للطاقة 
وي���ب���دأ ال��م��ش��روع م���ن ال����دوار 
سيح  ط��ري��ق  تقاطع  على  ال��واق��ع 
السلم  س��ي��ح  ش����ارع  م��ع  ال��دح��ل 
ش����م����االً ب���ع���د م��ح��ط��ة ال���ق���درة 
ل���ل���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة م��ب��اش��رة 
بن  محمد  مجمع  إل��ى  ب��االت��ج��اه 
راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 
تنفيذ  المشروع  وتضمن  جنوباً، 
في  مسارين  بسعة  جديد  طريق 
دوارات   /3/ وتنفيذ  ات��ج��اه،  كل 
على طول الطريق لتسهيل وصول 
الواحات  إلى  الطريق  مستخدمي 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��ط��ري��ق 
وب���ح���ي���رات ال���ق���درة وال��م��ن��اط��ق 
عملية  وت��س��ه��ي��ل  ال��ص��ح��راوي��ة، 

للخلف.  الدوران 

مشاريع تطويرية
يعد املشروع استكمااًل للمشاريع 

التطويرية التي أجنزتها الهيئة يف 
الفترة املاضية، ومنها مشروع مضمار 
دبي للدراجات الهوائية البالغ طوله 

قرابة /23/ كيلومترًا ويرتبط مع مسار 
الدراجات الهوائية القائم يف منطقة 

سيح السلم يف شارع القدرة عند بوابة 
مضمار دبي للدراجات الهوائية يف 

اجتاه شارع اإلمارات ومنه إلى شارع 
لطيفة بنت حمدان، وشارع الشيخ 

محمد بن زايد، ثم إلى منطقة البراري، 
وصواًل ملنطقة ند الشبا، ويشتمل 

مسارات الدراجات الهوائية يف منطقة 
سيح السلم البالغ طوله قرابة 115 

كيلومترًا على عدد من املرافق العامة 
ومحالت لتأجير الدراجات الهوائية 

واألدوات املتعلقة، بها إلى جانب عيادة 
طبية متكاملة التجهيز، و/10/ نقاط 

َدة  استراحة على طول املسار ُمَزوَّ
مبقاعد ومواقف للدراجات.

تنفيذ طريق 
جديد بسعة مسارين 

في كل اتجاه 

جانب من فعاليات البرنامج )من المصدر(
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صباح الخير

نور المعرفة

من عاصمة النور والمحبة والتسامح، يسطع نور المعرفة والعلم، 
دورات  من  متميزة  دورة  فعاليات  انطالق  مع  أمس  تجدد  واللقاء 
مواسم المعرفة والثقافة المتجددة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
الذي يشهد  الثقافي  والمشهد  الحبيبة  في سماء عاصمتنا  متألقاً 
حراكاً وزخماً على مدار العام، بما يجسد مقدار الرعاية واالهتمام 
وما  واإلب��داع  والثقافة  للفكر  الرشيدة  قيادتنا  توليه  الذي  الكبير 
يحظى به المبدعون وأهل الثقافة والفكر األدب واإلبداع من دعم 

ورعاية ومتابعة.
 دورة متميزة للمعرض الذي يعد أحد أقدم معارض الكتاب في 
النوعية  والبرامج  الفعاليات  بحشد  كالعادة  فيها  تتجلى  المنطقة، 
فعالية،   650 وتتجاوز  بها  يزخر  التي  والمهنية  والتعليمية  الثقافية 
وتعلي  الثقافي  بالخطاب  لترتقي  تثريه  حوارية  وجلسات  ون��دوات 
من القيم الحضارية التي تحرص اإلمارات على نشرها وإعالئها، 
بناء  رواف��ع  أهم  من  والفكر  الثقافة  بأن  سامية  رؤية  من  انطالقاً 
جسور  ونسج  ب��األوط��ان  للنهوض  اإليجابية  والشخصية  اإلنسان 

التفاعل مع حضارات وشعوب العالم.
»أبوظبي الدولي للكتاب« يحتضن في دورته ال�31 المتميزة 1300 
عارض من 80 دولة، تتوزع في أرجائه أركان وزوايا متعددة متنوعة 
بتنوع اهتمامات الزائر من فنون ومهارات توافق مختلف االهتمامات 

والفئات العمرية.
األلمانية  بالثقافة  متتاليتين  ولدورتين  للكتاب«  »أبوظبي  يحتفي 
ويسلط األضواء على كبار مبدعيها والتنوع الذي تتميز به، ليتعرف 
الزائر عن قرب على كنوزها، ورغم قدم العالقات الثقافية األلمانية 
يكن  لم  الخليجية  وباألخص في منطقتنا  تواجدها  أن  إال  العربية، 
مع  موعد  على  نحن  ال��دورة  ه��ذه  وف��ي  منها.  المأمول  بالمستوى 
وثقافية  حوارية  جلسة   15 من  أكثر  عبر  ألمان  ومثقفين  ناشرين 
إبداعاتهم  على  نتعرف  ودود،  وشعب  صديقة  دول��ة  من  لالقتراب 
النمطية  الصورة  لتزيح  والفلسفية  والفكرية  األدبية  ونتاجاتهم 

التقليدية عن األلمان وصناعاتهم.
 يحتفي »أبوظبي للكتاب« بعميد األدب العربي الدكتور طه حسين 
شخصية العام الثقافية للمعرض، وعلى الرغم من معرفة الكثيرين 
به وبعطاءاته، إال أن أجيال اليوم بحاجة لالقتراب من عوالم مفكر 
ومجدد نهضوي من طراز فريد، قهر الظالم و»الظالميين« مبكراً 
بمشروعه الثقافي والفكري الذي يقوم على إعمال العقل وتبني العلم 

والحداثة.
معرض  وزوار  النور  عاصمة  عاصمتنا،  بضيوف  نرحب  ونحن   
الذي تحول لمنصة عالمية رائدة لإلشعاع  للكتاب  الدولي  أبوظبي 
الثقافي والفكري، نحيي الجهد المتميز لمركز أبوظبي للغة العربية 

الذي جعل الحدث أكثر بهاء وألقاً يليق ببهاء الكلمة وألق الحرف.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

الشارقة )االتحاد(

أعمالها  حصاد  عن  بالشارقة  والسالمة  الوقاية  هيئة  كشفت   
عدد  إجمالي  بلغ  حيث  2022م،  ع��ام  م��ن  األول  للربع  التدريبية 
 2210 والتدريب  التوعية  خدمات  من  استفادوا  الذين  المتدربين 
السالمة  أساسيات  بين  التدريب  موضوعات  ت��راوح��ت  متدربين، 
المكتبي،  العمل  في  السالمة  بإجراءات  والتوعية  المهنية،  والصحة 
والسالمة في المخازن، إلى جانب الوقاية من الحرائق ووضع خطط 
إذ  والكوارث،  األزمات  في  الطوارئ  عند  اإلخالء  وتمارين  الطوارئ 

برنامجاً.   13 للجمهور  المقدمة  التوعية  بلغ عدد برامج 
التدريب  معاهد  قسم  رئيس  الخميري  ماجد  المهندس  وأوض��ح 
بالغة،  بأهمية  تحظى  ب�»الهيئة«  التدريب  أنشطة  أن  واألف���راد، 
التوعية  برامج  الجمهور، حيث حققت  قبل  من  كبير  باهتمام  وتتمتع 
فكر  نشر  إل��ى  وهدفت   ،%97.3 بنسبة  الجمهور  من  رض��ا  نسبة 
»الهيئة«  تتمثل رؤية  المجتمع، حيث  المستدامة في  وثقافة السالمة 

بالوصول لمجتمع آمن خاٍل من األخطار.

الشارقة )االتحاد( 

مراكز  إدارة  في  ممثلة  الشارقة،  لشرطة  العامة  القيادة  عقدت 
الشرطة الشاملة، اجتماعاً تنسيقياً مع نيابة الشارقة الكلية، بهدف 
األمنية  المجاالت  مختلف  في  الجانبين  بين  البناء  التعاون  ترسيخ 
المجتمع  أمن  تحقيق  في  المبذولة  الجهود  يدعم  بما  المشتركة، 
ينشدها  التي  ال��ن��اج��زة  ال��ع��دال��ة  إل��ى  ال��وص��ول  وس��الم��ت��ه، وض��م��ان 

القانون. المجتمع في ظل سيادة 
القائم  الطنيجي  عبدالرحمن  علي  المستشار  االجتماع  وحضر 
أعضاء  من  وع��دد  الكلية،  الشارقة  لنيابة  العام  المحامي  بأعمال 
مراكز  إدارة  مدير  بن حرمول،  عبيد  يوسف  والعقيد  الكلية،  النيابة 
الشرطة الشاملة، ورؤساء مراكز الشرطة باإلمارة، عدد من الضباط 

ذوي االختصاص باإلدارة.
وتناول االجتماع العديد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
القضايا،  مختلف  في  المتبادلة  األمنية  بالتدابير  يتعلق  فيما  خاصة 
بما يتماشى مع التشريعات واإلجراءات القانونية المتبعة، كما ناقش 
المشتركة  اإلجراءات  تسهيل  لضمان  المحاور  من  العديد  االجتماع 
أفضل  وفق  متطورة  أمنية  منظومة  عبر  الطرفين،  كال  من  المتبعة 
الحياة  جودة  لتعزيز  المتعاملين،  توقعات  ويفوق  يلبي  بما  المعايير، 

باإلمارة. األمنية 
وتقديرها  شكرها  عن  الكلية  الشارقة  نيابة  أعربت  الختام،  وفي 
الملموس،  اإليجابي  التعاون  على  الشاملة  الشرطة  مراكز  إلدارة 
المجاالت  من  العديد  في  الشارقة  شرطة  بها  تقوم  التي  وبالجهود 

األمنية.

»الوقاية والسالمة« تدرب 2200 
شخص خالل الربع األول 

شرطة الشارقة تعقد اجتماعًا 
تنسيقيًا مع »نيابة الكلية«

معرضًا حياته واآلخرين للخطر

شرطة أبوظبي تحــث السائقني على الدفع

املبكـــر للمخالفــــات املروريـــــة 

القبض على شاب قاد دراجة نارية بتهور

أبوظبي )االتحاد(

السائقين  أبوظبي  شرطة  حثت 
الدفع  مزايا  من  االستفادة  على 
ال��م��ب��ك��ر ل��ل��م��خ��ال��ف��ات ال��م��روري��ة 
والتي تشمل تخفيض 35% خالل 
المخالفة،  ارت��ك��اب  م��ن  ي��وم��اً   60
بنسبة  ال��م��خ��ال��ف��ات  وت��خ��ف��ي��ض 
يوماً  الستين  انقضاء  بعد   %25

الخطرة. المخالفات  باستثناء 
وأك������دت اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ت��س��ه��ي��ل 
المتعاملين  ع��ل��ى  ال���دف���ع  ط���رق 
م���ن خ���الل ال���ق���ن���وات ال��رق��م��ي��ة، 
وتطبيق  اإللكتروني  الموقع  مثل 
حرصها  مؤكدة  الذكية،  الهواتف 
المجتمع  أف����راد  وت��ح��ف��ي��ز  ع��ل��ى 
والقوانين،  بالنظم  االل��ت��زام  على 
المرورية،  المخالفات  من  والحد 
عليهم،  المترتبة  األعباء  وتخفيف 
أوضاعهم  تسوية  م��ن  وتمكينهم 

القانونية.
وك��ان��ت ش��رط��ة أب��وظ��ب��ي وف��رت 
ميزة تقسيط المخالفات المرورية 
المترتبة على المركبات والسائقين 
أرب����اح، وذل��ك  أو  ف��وائ��د  م��ن دون 
واإليجابية،  السعادة  لقيم  تعزيزاً 
م���وض���ح���ة ش�������روط وخ����ط����وات 
أن  وه��ي  الخدمة،  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
ص��ادرة  االئتمانية  البطاقة  تكون 
المتعاقدة  والمصارف  البنوك  من 
األول،  أبوظبي  بنك  وه��ي:  معها، 
ال��ت��ج��اري، وبنك  أب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك 
ال��م��ش��رق اإلس���الم���ي، وم��ص��رف 
أب��وظ��ب��ي اإلس����الم����ي، وم��ص��رف 
اإلم����ارات اإلس��الم��ي، واالت��ص��ال 

تقدم  التي  البنوك  بأحد  مباشرة 
تتجاوز  ال  ف��ت��رة  خ���الل  ال��خ��دم��ة 
المبلغ  تسديد  تاريخ  من  أسبوعين 

لطلب تقسيط المخالفات.
المخالفات،  دفع  الخدمة  وتتيح 
التابعة  الخدمة  مراكز  عبر  سواء 

ال��ق��ن��وات  أو  أب��وظ��ب��ي  ل��ش��رط��ة 
اإللكتروني  الموقع  مثل  الرقمية، 
بنظام  الذكية،  الهواتف  وتطبيق 
ال��ت��ق��س��ي��ط ل���م���دة س��ن��ة واح����دة 
على  ف���وائ���د  أي  اح��ت��س��اب  دون 

المستفيدين.

 دبي )االتحاد(

العامة لشرطة دبي،  القيادة  ألقت 
بتهمة  خليجي  ش��اب  على  القبض 
قيادة دراجة نارية ذات أربعة إطارات 
بطيش وتهور في شارع عام، من دون 
رخصة قيادة ُمختصة، معرضاً حياته 
الشخصية وحياة مستخدمي الطريق 
من  ساعات  بعد  وذلك  الخطر،  إلى 
انتشار مقاطع فيديو له على منصات 
وهو  االجتماعي،  التواصل  تطبيقات 
تدهورت  التي  بالدراجة  يستعرض 
متعرضاً  األرض،  على  ليسقط  ب��ه، 
موقع  من  بالفرار  الذ  ثم  إلصابات، 

الحادث.
صالح  محمد  راشد  العقيد  وأكد 
الشحي، مدير مركز شرطة بر دبي 
بالنيابة، أن فرق العمل في المركز، 
تمكنت من إلقاء القبض على الشاب 

الخليجي، البالغ من العمر 21 عاماً 
ف��ي غ��ض��ون س��اع��ات م��ن ان��ت��ش��ار 
في  واالس��ت��ع��راض  الفيديو  مقاطع 
أن  إلى  مشيراً  اختصاصه،  منطقة 
النارية  ال��دراج��ة  يقود  ك��ان  الشاب 
من دون رخصة قيادة شخصية، وأن 
قبل  م��ن  ُمرخصة  ليست  ال��دراج��ة 

المعنية. السلطات 
التصرفات  ه��ذه  مثل  أن  وأوض��ح 
ت���ع���رض ص��اح��ب��ه��ا وم��س��ت��خ��دم��ي 
ال��ط��ري��ق ل��ل��خ��ط��ر، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
وال��م��رور  ال��س��ي��ر  ق��وان��ي��ن  مخالفة 
ال��م��س��ؤول،  غ��ي��ر  للتصرف  نتيجة 
قيادة  تهمة  إليه  أسندوا  أنهم  مبيناً 

المركبة بطريقة تعرض حياته وحياة 
بوقوع  تسبب  ما  للخطر،  اآلخرين 
ح���ادث ت���ده���ور، وق���ي���ادة ال��دراج��ة 
قيادة  رخصة  دون  من  الطريق  في 
صالحة، وقيادة دراجة غير ُمرخصة 
المعنية، والهروب من  من السلطات 

مكان الحادث.
إلى  الشحي  راشد  العقيد  وأشار 
إلى  الشاب  أحالت  دبي  شرطة  أن 
اإلج���راءات  الت��خ��اذ  العامة  النيابة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ق��ه، م���ؤك���داً ح��رص 
على  دب��ي  لشرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
في  داع��ي��اً  المجتمع،  وسالمة  أم��ن 
مقاطع  نشر  ع��دم  إل��ى  ذات��ه  الوقت 
وفي  وتهور،  بطيش  للقيادة  فيديو 
غير  ت��ج��اوزات  أي  مشاهدة  ح��ال��ة 
على  السلطات  إبالغ  يرجى  قانونية 
)عين  خدمة  عبر  أو   )901( الرقم 

الشرطة( في تطبيق شرطة دبي.

خالل االجتماع )من المصدر(

تخفيض 35% خالل 
60 يومًا من ارتكاب 

المخالفة

 دعا العقيد راشد الشحي سائقي املركبات والدراجات النارية 
وخاصة الشباب، إلى احلّد من التصرفات السلبية؛ بهدف لفت 
األنظار والتباهي، مخالفني بذلك قانون السير واملرور، مؤكدًا 

أن السالمة املرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها اجلميع دون 
استثناء، وبالتالي البد من تضافر جهود شرائح املجتمع كافة، 
وضرورة االلتزام بالسلوكيات اإليجابية والتحلي باملسؤولية، 

من خالل التزامهم بقانون السير واملرور.

تصرفات سلبية

السيطرة على حريق يف مطعم بالخالدية

أبوظبي )االتحاد(

في  المدني  الدفاع  فرق  سيطرت 
أبوظبي على حريق في مطعم بمنطقة 
أسطوانة  انفجار  عن  نتج  الخالدية، 
شخصاً   64 إصابة  في  تسبب  غ��از، 
آخ��ري��ن  و56  ب��س��ي��ط��ة،  ب���إص���اب���ات 
شخصين  ووف��اة  متوسطة،  بإصابات 
اثنين، إضافة ألضرار ببعض المحال 

التجارية، وفق معلومات أولية.
على  أبوظبي  ش��رط��ة  وأوض��ح��ت   
أنها  »تويتر«،  في  الرسمي  حسابها 
أخلت البناية التي يوجد بها المطعم 
اح���ت���رازي���اً، ف��ي��م��ا ب���اش���رت ال��ف��رق 

مؤكدة  الموقع،  في  عملها  المختصة 
المعلومات  استقاء  وض��رورة  أهمية 
م��ن م��ص��ادره��ا ال��رس��م��ي��ة، وم��راع��اة 
خ��ص��وص��ي��ة وم��ش��اع��ر ال��م��ص��اب��ي��ن 

وذويهم.
 وتفصياًل، أوضحت شرطة أبوظبي 
أن  المدني،  للدفاع  أبوظبي  وهيئة 
المطاعم  أح���د  ف��ي  ن��ش��ب  ح��ري��ق��اً 
انفجار  نتيجة  ال��خ��ال��دي��ة،  بمنطقة 
أسطوانة غاز، تسبب في إصابة نحو 
إصاباتهم  ت��راوح��ت  ش��خ��ص��اً،   120
ووفاة  والمتوسطة،  الخفيفة  بين  ما 

شخصين.
ونوهتا إلى أنه تم إخالء 4 بنايات 

ب��أم��ان،  ال��س��ك��ان  جميع  م��ن  سكنية 
ج��راء  واج��ه��ات��ه��ا  بعض  ت��أث��ر  نتيجة 
توفير  على  العمل  وج��رى  االنفجار، 
من  االنتهاء  حين  إلى  مؤقتة  مساكن 

تأمين البنايات بشكل كامل.
وق���ال���ت ش���رط���ة أب���وظ���ب���ي، على 
حسابها الرسمي في »تويتر«: إنه »تم 
نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي 
الرعاية الصحية الالزمة«، معربة عن 
خالص ال��ع��زاء وال��م��واس��اة إل��ى ذوي 
العاجل  بالشفاء  وتمنياتها  المتوفين، 
ل��ل��م��ص��اب��ي��ن، داع��ي��ة ال��ج��م��ه��ور إل��ى 
من  الحادث  المعلومات حول  استقاء 

المصادر الرسمية.

إخالء 4 بنايات 
من السكان وتوفير 

مساكن مؤقتة

64 إصابة بسيطة 
و56 متوسطة 

وحالتا وفاة 

جانب من جهود شرطة أبوظبي والدفاع المدني في السيطرة على الحريق )صورة نشرتها شرطة أبوظبي على حسابها الرسمي في »تويتر«(



تفرض رسومًا تبدأ من نصف درهم

منافذ بيع تتعهد بدعم سياسة املواد البالستيكيـــة  

هالة الخياط )أبوظبي(

 وقعت مجموعة من كبار المسؤولين 
التنفيذيين بشركات منافذ البيع بالتجزئة 
الرئيسية في إمارة أبوظبي على إعالن 
طوعي التزموا فيه بدعم تنفيذ سياسة 
لمرة  المستخدمة  البالستيكية  المواد 
التي أطلقتها  واحدة في إمارة أبوظبي 
والتشريعات   2020 م��ارس  في  الهيئة 
اإلمارة  بيئة  نظافة  لها لضمان  التابعة 
المواد  مخلفات  من  والبرية  البحرية 

البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
وش���ه���دت ال���دك���ت���ورة ش��ي��خ��ة س��ال��م 
البيئة -  ع��ام هيئة  أم��ي��ن  ال��ظ��اه��ري، 
أبوظبي وأحمد طارش القبيسي، مدير 
التنمية  بدائرة  والتفتيش  الرقابة  إدارة 
الذي  اإلع��الن  توقيع  على  االقتصادية 
المعمورة،  بمبنى  الهيئة  مقر  في  أقيم 
في  التنفيذيون  ال��م��دراء  به  ق��ام  حيث 
منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة 
أبوظبي  جمعية  والتي ضمت  أبوظبي، 
ولولو هايبر  وكارفور،  التعاونية وسبار، 
م��ارك��ت، وش��وي��ث��رام، وش��رك��ة سبينس 

وويتروس. 
مؤسساتهم  التزام  الموقعون  وأب��دى 
االل��ت��زام  وك��ذل��ك  ال��س��ي��اس��ة،  بتنفيذ 
القابلة  األكياس  على  رس��وم  بتحصيل 
إلع��ادة االستخدام، وذل��ك بغية خفض 
بتحصيل  التزامهم  وأك��دوا  استهالكها. 
رسوم على األكياس البالستيكية متعددة 
تنفيذ  ف��ي  واستخدامها  االس��ت��خ��دام 
تقارير حول  ونشر  مبادرات مستدامة، 
كيفية ص��رف ه��ذه األم���وال المجمعة، 
والمساهمة في جهود الحكومة المتمثلة 
التوعية  ح��ول  أبوظبي   – البيئة  بهيئة 
المتعلقة بخفض االعتماد على المنتجات 

البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
األكياس  بأن  البيئة  هيئة  وأوضحت 
البالستيكية متعددة االستخدام ستباع 
للكيس  دره��م  نصف  من  تبدأ  بأسعار 
الواحد، ويمكن استخدامها من أربع إلى 
عشر مرات، مبينة أن الهدف من فرض 
التوقف  الرسوم هي دفع الجمهور إلى 
البالستيكية  األك��ي��اس  اس��ت��خ��دام  ع��ن 
بشكل عام واستخدام البدائل الصديقة 

للبيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن الفترة المقبلة 

ستشهد تنظيم حمالت تفتيشية توعوية 
بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية على 
منافذ البيع بالتجزئة، ليتم بعدها توعية 
استخدام  بضرورة  والمخابز  البقاالت 
األكياس البالستيكية متعددة االستخدام 
وحظر األكياس ذات االستخدام الواحد.
ووفقاً لإلعالن فقد التزمت الجهات 
الموقعة على التعاون معاً لتنسيق الجهود 
والتمويل  وال���م���وارد  ال��ب��دائ��ل  وت��أم��ي��ن 
لدعم حماية البيئة، وتقليل كمية المواد 
واحدة  لمرة  المستخدمة  البالستيكية 
في المنافذ التابعة لها في إمارة أبوظبي، 
وزي��ادة الوعي لتشجيع وتسريع التحول 
الحد  باتجاه  المستهلكين  سلوك  في 
م��ن االع��ت��م��اد على اس��ت��ه��الك ال��م��واد 

البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
وأكد الموقعون تطبيقهم إعالن حكومة 
البالستيكية  األك��ي��اس  بحظر  أبوظبي 
 1 من  ب���دءاً  واح���دة  لمرة  المستخدمة 
منافذ  عمالء  وتحميل  المقبل،  يونيو 
كيس  كل  على  رسماً  لها  التابعة  البيع 

من أكياس التسوق البالستيكية البديلة 
متعددة االستخدامات.

وج���اء اإلع����الن ال���ذي وق��ع��ت عليه 
شركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية 
منها لآلثار  إدراك��اً  أبوظبي  إم��ارة  في 
المتعلقة بمخلفات المواد البالستيكية 
األنواع  على  واحدة  لمرة  المستخدمة 
تنفق  التي  والطيور  والبرية  البحرية 
البالستيكية،  ال��م��واد  تناولها  بسبب 
دخول  بفعل  البشرية  الغذاء  وسلسلة 
ج��س��ي��م��ات ال��ب��الس��ت��ي��ك إل��ي��ه��ا وم��ا 
الصحة  على  تأثيرات  من  ذلك  يرافق 
العامة، وتدهور البيئة البحرية والبرية 
النتشار  نتيجة  االقتصادية  واألنشطة 
السلبية  التبعات  عن  النفايات، فضاًل 
كوكب  على  الدفيئة  غ��ازات  النبعاثات 
البصري  والتلوث  ع��ام  بشكل  األرض 

الناجم عن تطاير هذه المواد.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ش��ي��خ��ة س��ال��م 
»من  الهيئة:  ع��ام  أم��ي��ن  ال��ظ��اه��ري، 
خ���الل ال��ع��م��ل م���ع ش��رك��ائ��ن��ا نسعى 
لتطبيق هذه السياسة وتنفيذ عدد من 
المنتجات  استهالك  لتقليل  التدابير 
البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة 
وال��ت��ح��ول ن��ح��و ال��م��ن��ت��ج��ات م��ت��ع��ددة 
االستخدامات، حيث ستشهد المرحلة 
المنتجات  من  تدريجياً  الحد  القادمة 
البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة 
والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، 
القابلة  المنتجات  استخدام  وتشجيع 

إلعادة االستخدام«.

 التوعية بقرار الحظر

المسؤولون التنفيذيون بشركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي لدى توقيعهم الطوعي )من المصدر(
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تحقيقًا للحياد المناخي بحلول 2050

 إطالق حوار وطنـــي حـول الطمـــوح املناخي

دبي )االتحاد(

المناخي  التغير  وزارة  اط��ل��ق��ت 
الوطني  »ال��ح��وار  م��ب��ادرة  والبيئة، 
حول الطموح المناخي«، بهدف رفع 
الطموح على مستوى كافة القطاعات 
وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف 
مبادرة اإلمارات االستراتيجية للسعي 
بحلول  المناخي  الحياد  تحقيق  نحو 

.2050
تستمر  ال��ت��ي  ال��م��ب��ادرة  وتعتمد 
فعالياتها في الفترة من مايو الجاري 
عقد  على  المقبل،  سبتمبر  وحتى 
مناقشة  خالله  يتم  شهري،  اجتماع 
وأول���وي���ات  ومتطلبات  اح��ت��ي��اج��ات 
ك��ل ق��ط��اع ع��ل��ى ح���دة وال��ت��وج��ه��ات 
في  مشاركته  لتعزيز  المستقبلية 
جهود السعي لتحقيق الحياد المناخي 
وأص��ح��اب  ال��ق��رار  ص��ن��اع  بمشاركة 
الجهات  وب��ق��ي��ادة  ف��ي��ه  المصلحة 
بما  ال��دول��ة،  في  المعنية  الحكومية 
التصميم  أس��ل��وب  تطبيق  يضمن 

التشاركي.
مريم  معالي  ق��ال��ت  جهتها  وم��ن 
المناخي  التغير  وزي���رة  المهيري 
االجتماع  خالل  كلمتها  في  والبيئة 

تحت  عقد  وال���ذي  للمبادرة  األول 
من  خ��ال  مستقبل  »ت��رس��ي��خ  ش��ع��ار 
تحقيق  نحو  السعي  »إن  الكربون«: 
لدولة  أولوية  بات  المناخي  الحياد 
هذا  لتحقيق  وض��م��ان��اً  اإلم�����ارات، 
تعزيز  على  نعمل  أن  يجب  الهدف، 
م���ش���ارك���ة ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات في 
خفض  م��ن  المناخي  العمل  جهود 
التكيف،  قدرات  وتعزيز  االنبعاثات 
المناخي  التغير  وزارة  حرصت  لذا 
وال��ب��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق مع 
في  االستراتيجيين  شركائها  كافة 
ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي وال��خ��اص 
الوطني  الحوار  مبادرة  إطالق  على 
إليجاد منصة وطنية تساهم في رفع 
القطاعات  لكافة  المناخي  الطموح 

عبر أسلوب التصميم التشاركي«.

أبوظبي )وام(

 ت��وق��ع ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��أرص��اد 
ومغبراً  حاراً  اليوم  الطقس  يكون  أن 
المنخفضة  السحب  وتظهر  ن��ه��اراً، 
مع  صباحاً،  الشرقي  الساحل  على 
على  ال��ح��رارة  درج��ات  في  انخفاض 
ال��س��اح��ل��ي��ة خاصة  ال��م��ن��اط��ق  ب��ع��ض 
شرقاً  السحب  بعض  وتظهر  غ��رب��اً، 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر، ورط���ب���اً ل��ي��اًل وص��ب��اح 
األرب�����ع�����اء ع���ل���ى ب���ع���ض ال��م��ن��اط��ق 
خفيفة  والرياح  والداخلية،  الساحلية 
أحياناً  ونشطة  السرعة  معتدلة  إلى 
ومحملة  مثيرة  وت��ك��ون  البحر  على 
المركز  وأوضح  بالغبار خاصة غرباً. 
- في بيانه اليومي - أن حركة الرياح 
غربية/  شمالية  إلى  غربية  جنوبية 
ك��م/س   40 إل���ى  ت��ص��ل   25 إل���ى   15
العربي  الخليج  ف��ي  ال��م��وج  وي��ك��ون 
متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد 
والجزر    21:56 الساعة  عند  األول 
والجزر   14:18 الساعة  عند  األول 
الثاني عند الساعة 03:19. وفي بحر 
وسيحدث  خفيفاً،  الموج  يكون  عمان 
المد األول عند الساعة 17:28 والمد 
والجزر   06:17 الساعة  عند  الثاني 
والجزر   10:35 الساعة  عند  األول 

الثاني عند الساعة 00:15.

طقس حار 
ومغبر نهارًا 

أكدت معالي المهيري أن الهدف الرئيس من الحوار الوطني والمبادرة االستراتيجية للسعي 
لتحقيق الحياد المناخي، هو ضمان النمو والعمل من أجل البيئة والمناخ، عبر تطبيق نموذج 

متكامل للتنمية االقتصادية المستدامة. وسيركز الحوار على مجموعة من القطاعات والمجاالت 
ذات األولوية، والتي من دور رفع طموحها وتعزيز مشاركتها، المساهمة بقوة في جهود دولة 

اإلمارات للسعي لتحقيق الحياد المناخي، ومنها قطاع التصنيع بشكل عام، وباألخص صناعات 
اإلسمنت، والنفايات، والنقل، باإلضافة إلى قطاع الطاقة. وشارك في االجتماع األول لفعاليات 
مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، تحت شعار »ترسيخ مستقبل خال من الكربون«، 

83 من ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وباألخص شركات األسمنت والطاقة ومعالجة 
وتدوير النفايات.

الحياد المناخي

منصة وطنية تسهم في 
رفع الطموح المناخي 

لمختلف القطاعات عبر 
التصميم التشاركي

مريم المهيري 

التزام
أكد عبداملجيد اخلوري، املدير 

التنفيذي جلمعية أبوظبي التعاونية 
االلتزام بإزالة هذه األكياس من 

منافذها، مضيفا: ندعم رؤية قيادتنا 
الرشيدة حلماية املوارد الطبيعية 

والبيئة، وسنبذل قصارى جهدنا 
ملساعدة عمالئنا على إجراء التغيير 

نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال إبراهيم الزعبي، الرئيس 
التنفيذي لالستدامة يف شركة 

ماجد الفطيم القابضة: » ملتزمون 
بحماية مجتمعنا، لذا قمنا بتوسيع 
عملياتنا يف مجال االستدامة بشكل 
كبير خالل السنوات القليلة املاضية، 

وتعهدنا بالتخلص من البالستيك 
أحادي االستخدام وحتقيق احملصلة 

اإليجابية يف البصمة الكربونية 
واستهالك املياه بحلول عام 2040. 

ومن خالل تعاوننا اليوم مع اجلهات 
احلكومية وقطاع التجزئة، أصبحنا 
أقرب بخطوة لبيئة صحية يف دولة 

اإلمارات.
وقال راجيف وارير، الرئيس التنفيذي 

لشويثرام: نرحب بالقرار الذي 
اتخذته حكومة أبوظبي، للحد من 

استخدام األكياس البالستيكية 
املستخدمة ملرًة واحدة. وميكن للعمالء 

شراء »حقيبة مدى احلياة« متعددة 
االستخدامات، املتاحة لدينا يف جميع 
متاجر شويثرام، والتي تأتي مع ضمان 

مدى احلياة، وميكن استبدالها حال 
تلفها.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي 
لشركة فاين فير فودز التي تدير 

محالت سبينس وويتروس باإلمارات: 
لدينا مسؤولية كبيرة للمساعدة 

يف حماية بيئتنا احمللية وأنظمتنا 
البيئية. وانطالقًا من ذلك، نرى 

سياسة أبوظبي للمواد البالستيكية 
املستخدمة ملرة واحدة خطوة مهمة 

تعمل على تسريع جهود حتقيق 
مستقبل يحافظ على صحة البيئة 

واإلنسان.
وأشاد سيفي روباواال، الرئيس 

التنفيذي ملجموعة اللولو باملبادرة 
التي متثل خطوة هامة للحد من 

التأثير السلبي للمواد البالستيكية 
على البيئة.

وقال:  أطلقنا بالفعل حملة توعية 
كبيرة يف جميع محال السوبر ماركت 

التابعة للمجموعة ، ويف املرحلة 
الثانية، سنقوم بتنفيذ العديد من 

املشاريع املبتكرة لزيادة الترويج 
الستخدام أكياس التسوق القابلة 

إلعادة االستخدام ومختلف مبادرات 
االستدامة.

تشجيع استخدام 
المنتجات البالستيكية 

القابلة إلعادة االستخدام 

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: »تشكل كمية البالستيك املستخدم ملرة 
واحدة 36% من إجمالي اإلنتاج العاملي للبالستيك والبالغ نحو 400 مليون طن 

سنويًا، أما يف دولة اإلمارات، يتم مثاًل استهالك 11 مليارًا من األكياس البالستيكية 
سنويًا )وفق تقرير عرض يف القمة العاملية للحكومات يف فبراير 2019( أي ما يعادل 

1182 كيسًا بالستيكًا سنويًا على مستوى الفرد.ويعتبر ذلك معداًل مرتفعًا جدًا 
مقارنة مع املعدل العاملي والبالغ 307 أكياس للفرد سنويًا. وجاء اإلعالن ليؤكد 
على أهمية العمل املشترك بني جميع األطراف املعنية من القطاعني احلكومي 

واخلاص ملعاجلة التحديات املتعلقة باملواد البالستيكية املستخدمة ملرة واحدة 
وتأثيرها على البيئة«.وأشادت الظاهري باملنافذ املوقعة على التعهد الذي يعكس 

حسهم البيئي وريادتهم يف حتمل مسؤولية التغير اإليجابي يف أمناط االستهالك 
يف اإلمارة، مؤكدة أن اإلعالن يتماشى مع توجه حكومة أبوظبي وسعيها لتعزيز 

االستخدام املسؤول للبالستيك مما يسمح باالستفادة من فوائده من دون تأثيراته 
السلبية، ومن دون أن يعني ذلك التحول إلى بدائل أقل استدامة.وانطالقًا من هذا 
التوجه تدعو الهيئة جميع منافذ البيع بالتجزئة األخرى إلى االنضمام إلى هذا 
التعهد لضمان أفضل النتائج لتعزيز مسيرة التنمية املستدامة وحماية البيئة يف 

إمارة أبوظبي.

ضمان أفضل النتائج

مريم المهيري والحضور خالل إطالق المبادرة ) من المصدر(

شيخة الظاهري





إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة(

والنقل  البلديات  دائ���رة  أن��ج��زت 
ممثلًة ببلدية منطقة الظفرة مشروع 
في  التحتية  البنية  تأهيل  إع���ادة 
حوض غرب 3 بمدينة زايد بمنطقة 
سكنية  قسائم  يضم  الذي  الظفرة، 

وتجارية.
الظفرة  منطقة  بلدية  وأك���دت   
إطار  في  يأتي  المشروع  تنفيذ  أن 
قيادتنا  رؤية  تجسيد  على  الحرص 
تحتية  ب��ن��ي��ة  ل��ت��وف��ي��ر  ال���رش���ي���دة، 
الفرد  حاجات  تلبي  الجودة  عالية 
وال��م��ج��ت��م��ع وت��ت��م��اش��ى م��ع أفضل 
ال��م��ع��اي��ي��ر ال��ع��ال��م��ي��ة، وت��س��ت��ه��دف 
وتوطيد  الحياة،  بمستوى  االرت��ق��اء 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة، وإس���ع���اد 

المجتمع ورفاهيته.
المشروع  إن  البلدية:  وأض��اف��ت 
الشاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  عملية  ي��واك��ب 
إم��ارة  تشهدها  التي  والمستدامة 
أبوظبي بشكل عام ومنطقة الظفرة 
على وجه الخصوص، ويدعم حركة 
النمو االقتصادي ويسهم في جذب 

ويهدف  المنطقة.  إلى  االستثمارات 
إلى تعزيز كفاءة إدارة األصول والبنى 
والحفاظ  العامة  والمرافق  التحتية 
على فعاليتها لتعزيز جاذبية اإلمارة 
كما  ال��ح��ي��اة.  بمستوى  واالرت���ق���اء 
العام  المظهر  تحسين  في  يساهم 
بمدينة زايد، حيث يقع حوض غرب 
لذا حرصت  المدينة؛  3 في مدخل 
إبرازها بصورة حديثة  البلدية على 
تواكب التطور العمراني التي تشهده 

المنطقة.
البنية  تأهيل  ال��م��ش��روع  وي��خ��دم 
سكنية  قسيمة   100 ل���  التحتية 
وت���ج���اري���ة وخ����دم����ات، وم��س��ج��د، 

م��ت��راً   2672 ون��ح��و  وح��دي��ق��ت��ي��ن، 
مسطحات خضراء، متضمناً  مربعاً 
تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق 
ويشتمل  ال���خ���دم���ات.  وم���س���ارات 
وإع����ادة  تخطيط  ع��ل��ى  ال��م��ش��روع 
وإض��اف��ة  ال��ق��ائ��م��ة،  ال��ط��رق  تأهيل 
للداجات  وم��س��ارات  مشاة  ممرات 
الهوائية ومواقف للسيارات وأعمال 

إن����ارة ل��ل��ش��وارع وت��رك��ي��ب ل��وح��ات 
مرورية وإرشادية، إلى جانب أعمال 
لبعض  تمركز  وإع��ادة  وتمديد  نقل 
خدمات البنية التحتية مثل خطوط 
التوزيع  محطات  وأعمال  الكهرباء، 
مياه  إل��ى شبكة  إض��اف��ة  ال��ث��ان��وي��ة، 
الصحي  ال��ص��رف  وشبكة  ال��ش��رب 

وتصريف مياه األمطار.

هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

استقبلت دائرة بلدية رأس الخيمة 
متنوعة،  إلكترونية  معاملة  ألف   43
العام  من  األول  الربع  خ��ال  وذل��ك 
المعامات  تلك  وتمثلت  ال��ج��اري، 
الصحة  منها  اإلدارات،  مختلف 
والتخطيط  المباني  وإدارة  العامة 
حيث  األراض��ي،  وقطاع  والمساحة 
سهولة  ف��ي  ال��خ��دم��ات  تلك  تسهم 
ت��ق��دي��م ال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن ال��م��ع��ام��ات 
الحاجة  دون  واستكمالها  والطلبات 
واقتصاراً  البلدية  مبنى  قصد  إلى 

للوقت والجهد وسرعة اإلنجاز.
وق���ال م��ن��ذر ب��ن ش��ك��ر ال��زع��اب��ي 
مدير عام الدائرة: إن دائرة البلدية 
خدماتها  تحويل  م��ؤخ��راً  اعتمدت 
إلى خدمات اإللكترونية، تسهم في 
لمختلف  المتعاملين  تقديم  سهولة 
والطلبات،  ال��م��ع��ام��ات  اإلدارات 
وت��س��ل��م��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال��م��وظ��ف��ي��ن 
المعنيين في اإلدارات بعد تقديمها 
اإلج��راءات  واستكمال  النظام،  عبر 
وإنجازها  التام  واالنتهاء  المطلوبة 
على الوجه المطلوب، وتحقيق رضا 
أولويات  أهم  هي  التي  المتعاملين 
والجهد  للوقت  واقتصاراً  ال��دائ��رة 

للمواطنين والمستثمرين.
اإللكترونية  الخدمات  أن  وذك��ر 
اإلدارات  مختلف  ف��ي  ال��م��ق��دم��ة 
البلدية  ف��ي  المعنية  والقطاعات 
من  األول  ال��رب��ع  خ��ال  استقبلت 
معاملة   43194 عدد  الجاري  العام 
األكبر  النصيب  تمثل  إلكترونية، 
 16969 ب��ع��دد  األراض�����ي  ل��ق��ط��اع 
معاملة، من ثم قطاع إدارة الصحة 
من  معاملة،   14031 بعدد  العامة 

المباني  إلدارة  معاملة   8331 ث��م 
التخطيط  إلدارة  معاملة  و3857 
والمساحة. وأشار إلى أن الخدمات 
النظام  عبر  المقدمة  اإللكترونية 
المطور يستطيع من خاله المتعامل 
اختيار نوع الخدمة التابعة لإلدارات 
سيرها  عملية  ومتابعة  المختلفة، 
حتى مرحلة اإلنجاز، منها المتعلقة 
لألفراد  والمقدمة  األراضي  بقطاع 
والمتمثلة  االستشارية  والمكاتب 

ف��ي ت��وث��ي��ق ع��ق��ود اإلي��ج��ار وطلب 
وغيرها،  الشامل  والتحري  المنح 
في  العامة  الصحة  إلدارة  وبالنسبة 
تسجيل المنتجات الغذائية وإصدار 
للمنتجات  ال��ص��ح��ي��ة  ال���ش���ه���ادات 
وخدمات إدارة التخطيط والمساحة 
في طلب مخطط جديد وطلب دمج 
الخدمات  م��ن  وغيرها  األراض����ي، 
التي تقدم للمتعامل دون الحاجة إلى 

التوجه المباشر إلى مبنى الدائرة.

البنية التحتية في حوض غرب مدينة زايد )من المصدر(

المشروع يخدم 100 قسيمة سكنية وتجارية

تأهيل البنية التحتية لحوض غرب 3 بمدينة زايد

43 ألف معاملة إلكترونية لبلدية رأس الخيمة

يتضمن املشروع أيضًا تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 2.57 
كيلومتر، ومتديد كابالت كهربائية بطول 6.5 كيلومتر، ومد خطوط 

مياه بأقطار مختلفة مع كافة امللحقات بطول 2.60 كيلومتر. وإنشاء 
شبكة صرف صحي بطول 2.8 كيلومتر لتخدمي القسائم مع جميع 

األصول، ونقل خطوط اخلدمات املتعارضة مع الطرق وتنفيذ شبكة 
تصريف مياه األمطار بطول 2.45 كيلومتر، وكذلك متديد خطوط 
االتصاالت بطول 3.29 كيلومتر، باإلضافة إلى إنشاء مماشي بطول 

4.3 كم منها ممشى بطول 700 متر مظلل طبيعيًا بأشجار الغاف 
ومبرد بالرذاذ ومزود مبناطق استراحة وأجهزة رياضية، كما تضمن 

املشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية بطول 3 كم.

شبكة طرق داخلية 

»رأس الخيمة للمواصالت« 
تطلق 4 خطوط داخلية 

رأس الخيمة )وام(

الخيمة  رأس  ه��ي��ئ��ة  أط��ل��ق��ت 
استراتيجيتها  ضمن  للمواصات 
ل���رؤي���ة ح��ك��وم��ة رأس  وت��ح��ق��ي��ق��اً 
العام  النقل  خدمة   2030 الخيمة 
ال��داخ��ل��ي ب��ال��ح��اف��ات م��ن خال 
تغطي  رئيسية  مسارات   4 تشغيل 
مواقع جغرافية وحيوية مختلفة في 
بهدف  وذل��ك  الخيمة،  رأس  إم��ارة 
ومتكاملة  آمنة  نقل  شبكة  توفير 
ت��س��اه��م ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ان��س��ي��اب��ي��ة 
المهندس  التنقل للجميع.  وصرح 
إسماعيل حسن البلوشي مدير عام 
للمواصات  الخيمة  رأس  هيئة 
من  انطاقاً  يأتي  المشروع  ب��أن 
تقديم خدمات  الهيئة على  حرص 

كافة  احتياجات  تلبي  متنوعة  نقل 
الهيئة  وتعمل  المجتمع،  ش��رائ��ح 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  رؤي��ت��ه��ا  لتحقيق 
للجميع.  وسهل  آم��ن  نقل  لتوفير 
يذكر أن الخدمة تشمل 4 مسارات 
وإياباً،  توقف ذهاباً  نقاط  تتضمن 
ينطلق من منطقة  المسار األحمر 
ال��ن��خ��ي��ل إل���ى م��ن��ط��ق��ة ال��ج��زي��رة 
الحمراء من خال ويضم 13 نقطة 
توقف، والمسار األزرق ينطلق من 
شعم  منطقة  إل��ى  النخيل  منطقة 
والمسار  توقف،  نقطة   13 ويضم 
األخضر ينطلق من منطقة النخيل 
إلى مطار رأس الخيمة ويضم 14 
البنفسجي  والمسار  توقف،  نقطة 
الجامعة  إلى  منار مول  ينطلق من 

األميركية. 

 خدمات نقل متنوعة تلبي احتياجات المجتمع

إسماعيل البلوشي 

سالم خلفان الكعبي

ملتزمون بتسخير كافة الجهود للحفاظ 
على بيئة صحية 

ممرات مشاة 
ومسارات للدراجات 
الهوائية ومواقف 

»تدوير« تتخلص من 101 ألف للسيارات
طن من النفايات الصلبة

أبوظبي )االتحاد(

إلدارة  أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ن��ج��ح 
ال���ن���ف���اي���ات )ت�����دوي�����ر(، خ���ال 
ف��ت��رة ش��ه��ر رم���ض���ان ال��م��ب��ارك 
حوالي  جمع  ف��ي  الفطر،  وعيد 
101.570ط�����ن�����اً م���ن ال��ن��ف��اي��ات 
لخطة  تنفيذاً  الصلبة  البلدية 
ت��ش��م��ل حمات  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��م��ل 
المركز  وض��ع��ه��ا  مكثفة  ت��وع��ي��ة 
ينسجم  بما  وذل��ك  الفترة،  لهذه 
مع التزام المركز بتقديم خدماته 
والمعايير  المستويات  أعلى  وفق 
بيئة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال��م��ع��ت��م��دة 
صحية وسليمة ألفراد المجتمع.

خلفان  س��ال��م  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
ال��ك��ع��ب��ي، م��دي��ر ع���ام ال��م��رك��ز: 
حققناها  التي  النتائج  »تعكس 
خ�����ال ش���ه���ر رم����ض����ان وف���ت���رة 
بتسخير  ال��م��رك��ز  ال��ت��زام  العيد 
ل��ل��ح��ف��اظ على  ال��ج��ه��ود  ك���اف���ة 
منا  ح��رص��اً  وذل��ك  صحية،  بيئة 
ع��ل��ى ص��ح��ة أف������راد ال��م��ج��ت��م��ع 
ضمان  ذلك  وتضمن  وسامتهم، 
والمواقع  العامة،  المرافق  نظافة 
ال��ت��ي أُق��ي��م��ت ب��ه��ا ال��ف��ع��ال��ي��ات 
مع  بالتنسيق  وذلك  واالحتفاالت، 
خدمات  لتقديم  المعنية  الجهات 
الصلبة  البلدية  النفايات  جمع 
الصحة  آفات  ومكافحة  والتعقيم 

مع  ينسجم  بما  وذل���ك  ال��ع��ام��ة، 
تحقيق  إلى  الرامية  المركز  رؤية 
النفايات  إلدارة  مستدام  نظام 
العامة،  الصحة  آف��ات  ومكافحة 
في  وآم��ن��ة  نظيفة  بيئة  وت��وف��ي��ر 

جميع األوقات بإمارة أبوظبي«.
وع��ل��ى ص��ع��ي��د خ��دم��ات جمع 
الصلبة،  البلدية  النفايات  ونقل 
المركز خال شهر رمضان  عمل 
خدمات  تعزيز  على  العيد  وفترة 
العامة بما فيها خدمات  النظافة 
واآللي،  اليدوي  والكنس  التلقيط 
وج���م���ع ون���ق���ل ال��م��خ��ل��ف��ات من 
المسالخ العامة، وذلك من خال 
زي����ادة أع����داد ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة، 
وال���ح���اوي���ات، ف��ض��ًا ع��ن زي���ادة 
التنظيف  وأدوات  معدات  أع��داد 
للنفايات،  ال��ن��اق��ل��ة  وال��م��رك��ب��ات 
بهدف ضمان تقديم خدمات جمع 
والصلبة،  البلدية  النفايات  ونقل 
وخ��دم��ات ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة في 
جميع  في  اإلم��ارة  أنحاء  مختلف 
األوقات، حيث تم جمع ما يعادل 
يصل  يومي  بمعدل  طناً   90.620
لثاثة آالف طن من النفايات في 
من  طناً  و10.950  رمضان  شهر 
العيد وذلك  فترة  النفايات خال 
عن   %4.17 ب��ن��س��ب��ة  ي��زي��د  م���ا 
األيام العادية و2.53% عن العام 

الماضي.

مبنى بلدية رأس الخيمة )من المصدر(

 جهود مكثفة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة )من المصدر(

تحقيق رضا المتعاملين 
أهم أولويات الدائرة 

في خدماتها للمواطنين 
والمستثمرين 

منذر بن شكر 

إنجاز حديقة النباتات الملحية التجريبية في الشهامة
ي��ه��دف إن��ش��اء ال��ح��دي��ق��ة إل��ى 
ت��وف��ي��ر م��ن��ت��زه ع����ام ل��ل��ج��م��ه��ور 
م��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر ب��اس��ت��خ��دام 
التجميل  في  الملحية  النباتات 
الساحلية،  والمناطق  الطبيعي 
ال��ري،  مياه  استهاك  وترشيد 
ل��زي��ادة  ال��ن��ب��ات��ات  بعض  وتهيئة 
درج����ة ت��ح��م��ل��ه��ا ل��م��ل��وح��ة م��ي��اه 

مبدأ  تعزيز  وكذلك  الري، 
االس��ت��دام��ة م��ن خ��ال 
االس��ت��ف��ادة م��ن إع��ادة 

وتوظيف  المنتجات  بعض  تدوير 
ب���ع���ض ال�����م�����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
البحث  تشجيع  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
البيئة  على  والمحافظة  العلمي 
تأثير  ودراس��ة  المائية،  والثروة 
الملوحة  ع��ال��ي��ة  ب��ال��م��ي��اه  ال���ري 
النباتية  األن��واع  بعض  نمو  على 
مدى  وقياس  للملوحة  المقاومة 

لها. تحملها 
زراعة  المشروع  ويتضمن 

النباتية  األن���واع  بعض 

ريها  يتم  وال��ت��ي  ال��ح��دي��ق��ة،  ف��ي 
معينة،  ملوحة  نسبة  ذات  بمياه 
الملوحة  تركيز  زي��ادة  تتم  حيث 
م���ع ال����وق����ت، وم��ت��اب��ع��ة ح��ال��ة 
والوصول  للدراسة  المزروعات 
للملوحة  المتحملة  النباتات  إلى 
يمكن  وال���ت���ي  ع��ال��ي��ة،  ب���درج���ة 
االس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ف��ي م��ش��اري��ع 
ال��ت��ج��م��ي��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي وزراع��ت��ه��ا 
الملوحة،  عالية  المناطق  ف��ي 
الري.  مياه  أو  بالتربة  سواء 

من  مختلفة  أن��واع  زراع��ة  وتمت 
النخيل  أش��ج��ار  مثل  األش��ج��ار، 
وج����وز ال��ه��ن��د، وأش���ج���ار األث���ل 
العربي  والغاف والسمر والسنط 
وال���دام���اس ال��ف��ض��ي، ك��م��ا تمت 
أن��واع  من  تربة  مغطيات  زراع��ة 
سيسفيم )صباح الخير( باللونين 
والسيسفيم  وال��ب��ن��ي،  األح��م��ر 
ال��م��ت��ق��زم، واألي��ب��وم��ي��ا، وك��ذل��ك 
زراع����ة ش��ج��ي��رات األت��رب��ل��ك��س، 

الراك. وشجيرات 

أبوظبي )االتحاد(

نفذت بلدية مدينة 

أبوظبي، التابعة لدائرة 

البلديات والنقل، مشروع 

حديقة النباتات الملحية 

التجريبية، على مساحة 

2788 مترًا مربعًا بمنطقة 

الشليلة، الواقعة ضمن 

النطاق الجغرافي لمركز 

بلدية الشهامة، وذلك 

بالتعاون مع المركز الدولي 

للزراعة الملحية بدبي 

)إكبا(.
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دبي )وام(

فعاليات  ال��ي��وم  دب���ي  ف��ي  تنطلق 
القائم  مؤتمر ومعرض الطب الدقيق 
ال��ذي  وال��رق��م��ي��ة  التكنولوجيا  على 
الشيخ  معالي  رع��اي��ة  تحت  سيقام 
ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك آل ن��ه��ي��ان وزي��ر 
األعلى  الرئيس  والتعايش  التسامح 
لجمعية اإلمارات لألمراض الجينية، 

يومين.  ويستمر 
يشارك في الحدث العلمي - الذي 
لألمراض  اإلم���ارات  جمعية  تنظمه 
في  نوعه  من  األول  ويعد  الجينية، 
من  أكثر   - األوس��ط  الشرق  منطقة 

70 مشاركاً من الخبراء الدوليين. 
وأوض��ح��ت ال��دك��ت��ورة م��ري��م مطر 
اإلم���ارات  جمعية  ورئيسة  مؤسسة 
الجلسات  أن  ال��ج��ي��ن��ي��ة  ل���ألم���راض 
أفكار  طرح  تتضمن  للمؤتمر  العلمية 
في  جديدة  منهجية  لتطبيق  مبتكرة 
واالنتقال  الصحية  الرعاية  مفهوم 
الحلول  إل��ى  ال��ش��ام��ل��ة  ال��ح��ل��ول  م��ن 
ال��ش��خ��ص��ي��ة وال��م��ت��خ��ص��ص��ة الف��ت��ة 
إل���ى م��ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن ال��خ��ب��راء 
وال��م��خ��ت��ص��ي��ن ف��ي م��ج��ال ال��رع��اي��ة 
لتسليط  الحدث  ه��ذا  في  الصحية 
الضوء على أحدث تقنيات وابتكارات 

الدقيق.  الطب 

الفجيرة )االتحاد(

العربية  اإلم��ارات  دولة  تترأس   
للجنة   59 ال���  االجتماع  المتحدة 
ال���دائ���م���ة الت��ف��اق��ي��ة »رام���س���ار« 
والمناطق  البيئة  على  للحفاظ 
ال���رط���ب���ة، ال���ت���ي تُ���ع���د م���ن أه��م 
للحفاظ  ال��دول��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات 
للمناطق  المستدام  واالستخدام 
ال��رط��ب��ة، م��ن أج��ل وق��ف ال��زي��ادة 
ال��ت��دري��ج��ي��ة ل��ف��ق��دان األراض����ي 
والمستقبل،  الحاضر  في  الرطبة 
وت��������دارك ال���م���ه���ام األس���اس���ي���ة 
دورها  وتنمية  الرطبة،  لألراضي 
والعلمي  وال��ث��ق��اف��ي  االق��ت��ص��ادي 

الترفيهية. وقيمتها 
المهندس  ال��دول��ة  وف��د  وت��رأس 
عام  مدير  األف��خ��م  سيف  محمد 
المؤتمر  ورئيس  الفجيرة  بلدية 

وال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة ل���»رام��س��ار«، 
االج���ت���م���اع ال�����ذي ع��ق��د أم���س، 
والعشرين  السابع  حتى  ويستمر 
م���ن م���اي���و ال���ج���اري ف���ي م��دي��ن��ة 
يناقش  حيث  السويسرية،  جالند 
االج��ت��م��اع ح��ض��وري��اً ال��ع��دي��د من 
المطروحة  وال��ق��رارات  القضايا 
ل��الع��ت��م��اد، وات��خ��اذ اإلج����راءات 
في  البيئة  على  للحفاظ  المناسبة 
»كورونا«  جائحة  انحسار  أعقاب 

في معظم دول العالم.
ك��م��ا س��ت��ت��م م��ن��اق��ش��ة األم����ور 
ال��م��ال��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ال��م��ش��اري��ع 
النظر  وكذلك  البيئية،  التنموية 
ف��ي م��س��ت��ج��دات ع��ق��د ال��م��ؤت��م��ر 
ال���ع���ام ف���ي ج��م��ه��وري��ة ال��ص��ي��ن 
الشعبية، وإيجاد الحلول والبدائل 

المناسبة.
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  أبوظبي )وام(

تماشياً مع خطة وزارة الصحة 
وزيادة  لتوسيع  المجتمع  ووقاية 
ن���ط���اق ال��ف��ح��وص ف���ي ال���دول���ة 
وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف 
ال���ح���االت ال��م��ص��اب��ة ب��ف��ي��روس 
 »19  - »كوفيد  المستجد  كورونا 
وال��م��خ��ال��ط��ي��ن ل��ه��م وع��زل��ه��م.. 
أع��ل��ن��ت ال��������وزارة ع���ن إج����راء 
جديداً، خالل  فحصاً   167.861
على  الماضية   24 ال�  الساعات 
المجتمع  ف���ي  م��خ��ت��ل��ف��ة  ف��ئ��ات 
باستخدام أفضل وأحدث تقنيات 
تكثيف  الطبي.   وساهم  الفحص 

في  والفحص  التقصي  إجراءات 
الفحوص  نطاق  وتوسيع  الدولة 
الكشف  في  الدولة  مستوى  على 
جديدة  إص��اب��ة  ح��ال��ة   321 ع��ن 
من  المستجد  ك��ورون��ا  بفيروس 
وجميعها  م��خ��ت��ل��ف��ة،  ج��ن��س��ي��ات 
ح������االت م���س���ت���ق���رة، وت��خ��ض��ع 
ل��ل��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة ال���الزم���ة، 
ال��ح��االت  م��ج��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك 

905.151 حالة.  المسجلة 
  كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل 
األرب����ع  وف����اة خ����الل  أي ح��ال��ة 
وال��ع��ش��ري��ن س��اع��ة ال��م��اض��ي��ة، 
في  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك 
وش��ف��اء  ح��ال��ة،   2.302 ال��دول��ة 

لمصابين  ج��دي��دة  ح��ال��ة   355
ب���ف���ي���روس ك����ورون����ا ال��م��س��ت��ج��د 
التام  وتعافيها   ،»19  - »كوفيد 
تلقيها  بعد  المرض،  أعراض  من 
منذ  ال��الزم��ة  الصحية  الرعاية 
دخ��ول��ه��ا ال��م��س��ت��ش��ف��ى، وب��ذل��ك 
ي��ك��ون م��ج��م��وع ح���االت ال��ش��ف��اء 

321 888.939 حالة.
إصابة جديدة 

355 حالة شفاء من »كورونا«

 167.861
فحصـــــــــًا 

3.260 جرعة من لقاح »كوفيد-19« 

أبوظبي )وام(

ووق��اي��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت 
جرعة   3.260 تقديم  عن  المجتمع 
م���ن ل���ق���اح »ك����وف����ي����د-19«، خ��الل 
وبذلك  الماضية،   24 ال���  الساعات 
ي��ب��ل��غ م��ج��م��وع ال��ج��رع��ات ال��ت��ي تم 
 24.857.367 أم��س  حتى  تقديمها 
جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 251.33 

100 شخص.  جرعة لكل 
ي���أت���ي ذل����ك ت��م��اش��ي��اً م���ع خ��ط��ة 

»كوفيد-19«،  لقاح  لتوفي�ر  ال��وزارة 
المناعة  إلى  الوصول  إلى  وسعياً 

ال��م��ك��ت��س��ب��ة ال���ن���ات���ج���ة ع��ن 
ستساعد  والتي  التطعيم، 

في تقليل أعداد الحاالت 
فيروس  على  والسيطرة 

»كوفيد-19«.

اإلمارات تترأس اجتماع »لجنة رامسار« انطالق »الطب الدقيق« اليوم بدبي

إنقاذ مريضـة توّقف قلبها يف دبي

دبي )االتحاد(

الطواقم  بين  ال��ت��ع��اون  نجح 
اإلس���ع���اف���ي���ة ل��م��ؤس��س��ة دب���ي 
ل��خ��دم��ات اإلس��ع��اف وال��ط��اق��م 
في  م���ردف  لمستشفى  الطبي 
إنقاذ حياة مريضة توقف قلبها، 
ولكن رعاية اهلل وسرعة تصرف 
ال���م���رس���ل ال��ط��ب��ي م���ن خ��الل 
القلبي  اإلنعاش  عمل  إرش��ادات 
عبر الهاتف لحين وصول سيارة 
اإلسعاف ساهم بشكل كبير في 
منع حدوث تطورات في حالتها 
تتسبب  أن  بإمكانها  الصحية 

بتلف في األعضاء الحيوية.
اإلسعاف  مركبة  وصول  وفور 
قبل  من  التنفس  فتح مجرى  تم 
المتخصص  ال��ط��ب��ي  ال��ط��اق��م 
األكسجين،  المريضة  وإع��ط��اء 
القلبي  اإلنعاش  بعملية  والبدء 
الصدمات  ط��ري��ق  ع��ن  ال��رئ��وي 
الكهربائية، والتي أعادت النبض 
الطاقم  ك��ث��ف  ك��م��ا  للمريضة، 
اإلس���ع���اف���ي م���راق���ب���ة ال��ح��ال��ة 
لمستشفى  نقلها  عملية  أث��ن��اء 
م�����ردف ال����خ����اص، ب��اإلض��اف��ة 
بتفاصيل  المستشفى  إلب���الغ 

طاقم  ليتمكن  المريضة  حالة 
األمثل  االستعداد  من  الطوارئ 

الحالة. الستقبال 
كشموال  داوود  د.  وأوض����ح 
أم اس  أت���ش  ال��ط��ب��ي  ال��م��دي��ر 
تم  ق��د  أن���ه  م����ردف  مستشفى 
التعامل مع المريضة الخمسينية 
كانت  بكل حرفية وجدارة حيث 
ال��م��ري��ض��ة ت��ع��ان��ي م��ن رج��ف��ان 
ب��ط��ي��ن��ي، وت���م إن��ع��اش��ه��ا ضمن 
وتلقت  العالمية،  البروتوكوالت 
ال��م��ري��ض��ة ال��ع��الج ال��م��ن��اس��ب، 
العناية  وح��دة  إل��ى  نقلها  تم  ثم 
الحديثة الستكمال العالج تحت 
األطباء  أمهر  من  نخبة  إشراف 
ف����ي ق���س���م ال�����ط�����وارئ وق��س��م 
العناية  ووح��دة  القلب  أم��راض 
المركزة وكوادر تمريضية مؤهلة 

ومتمكنة بمستشفى مردف.

فور وصول مركبة 
اإلسعاف تم فتح 

مجرى التنفس وإعطاء 
المريضة األكسجين

طرح أفكار مبتكرة 
لمنهجية جديدة في 

الرعاية الصحية 
مريم مطر 

 وقف الزيادة 
التدريجية لفقدان 

األراضي الرطبة في 
الحاضر والمستقبل

محمد سيف األفخم

أول عيادة ذكية لعالج 
المرضـــــــــى عـــــن ُبعـــــــــد 
فـي األماكن العامـــــــة

دبي )االتحاد(

رخصة  استحداث  عن  دبي  في  الصحة  هيئة  أعلنت 
إلنشاء عيادات ذكية في األماكن العامة ومراكز التسوق، 

تعد األولى من نوعها في اإلمارات والشرق األوسط.
في  الصحي  التنظيم  لقطاع  التنفيذي  المدير  وافتتح 
في  ذكية  عيادة  أول  أمس،  المال،  مروان  الدكتور  الهيئة 
مجموعة  تتبع  دب��ي،  سيتي  فيستيفال  ب��رج  في  ال��دول��ة 
الخدمة  ه��ذه  أن  موضحاً  الصحية،  للرعاية  الفطيم 
في  االبتكار  وتشجيع  تعزيز  إطار  في  تأتي  المستحدثة، 

بالدولة. الصحي  القطاع 
التي  األول��ى  تدشينها،  تم  التي  العيادة  تعتبر  وتابع: 
تمكن  الخدمة  هذه  أن  إلى  مشيراً  على رخصة،  حصلت 
الطبيب من عالج المرضى في أي مكان وهو في مكتبه.

للرعاية  الفطيم  مجموعة  عام  مدير  قال  جهته،  من 
الذكية  العيادة  أن  اليوسف،  حيدر  الدكتور  الصحية 
المراكز  في  المرضى  لخدمة  هب،  هيلث  عيادات  تتبع 
أو  مسبق  بحجز  س���واء  ال��ع��ام��ة،  واألم���اك���ن  ال��ت��ج��اري��ة 

إليها. المباشر  بالحضور 
تتيح  فريد  وتفاعلي  رقمي  ابتكار  العيادة  وأض��اف: 
خالل  م��ن  طبية  وف��ح��وص  ك��ش��وف��ات  إج���راء  للمرضى 
العيادة،  لزيارة  الحاجة  دون  مباشراً،  بالطبيب  ربطهم 
للمجموعة  ويأتي ذلك تماشياً مع الخطط االستراتيجية 
وضمان  المرضى  على  والجهد  الوقت  توفير  يضمن  بما 

. العالمية  للمعايير  وفقاً  العالجية،  الخدمات  أفضل 
ذكية،  عيادة   50 إنشاء  تستهدف  المجموعة  أن  وذكر 
تجمعات  تشهد  التي  المناطق  مختلف  على  توزيعها  يتم 
للمرضى  ميسرة  وعالجية  طبية  خدمات  لتوفير  بشرية، 

التخصصات. مختلف  في 

  تعزيز وتشجيع االبتكار 
في القطاع الصحي بالدولة 

اإلجمالي
 24.857.367 



عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

اليمن أن  الرئاسي في  أكد مجلس 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  تعنت 
األممية، مؤكداً  الهدنة  تمديد  يعرقل 
الشرعية  دعم  وتحالف  الحكومة  أن 
اإلنسانية  التزاماتهما  ك��اف��ة  ن��ف��ذا 
وال��ع��س��ك��ري��ة ب��م��وج��ب ات��ف��اق وق��ف 
تعنت  استمرار  ظل  في  النار  إطالق 
إزاء  اإلره��اب��ي��ة  الحوثي  ميليشيات 
ال��والي��ات  ج���ددت  فيما  ت��ع��ه��دات��ه��ا، 
المتحدة األميركية دعم إنهاء الحرب 
الحكومة  مع  بالعمل  متعهدًة  باليمن، 
وقف  إل��ى  والتوصل  الهدنة  لتثبيت 
ات��ف��اق  يتبعه  ال��ن��ار  إلط���الق  ش��ام��ل 
سياسي، جاء ذلك بينما أكدت مصر 
وستظل  ك��ان��ت  اليمنية  ال��وح��دة  أن 
تطلعات  ط��ري��ق  ع��ل��ى  مهمة  خ��ط��وة 
تحقيق  في  العربية  الشعوب  وآم��ال 

الوحدة العربية الشاملة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
أن  أم��س،  العليمي،  رش��اد  اليمن  في 
نفذا  الشرعية  وتحالف دعم  حكومته 
كافة التزاماتهما اإلنسانية والعسكرية 
بموجب اتفاق الهدنة األممية في ظل 
الحوثي  ميليشيات  تعنت  اس��ت��م��رار 

اإلرهابية إزاء تعهداتها.
اليمنية  األن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
ذل��ك ج��اء خ��الل اجتماع  أن  »س��ب��أ« 
صالح  طارق  ونوابه  العليمي  الرئيس 
وع��ب��داهلل  المحرمي  وع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ع��ل��ي��م��ي ف���ي ع����دن م���ع ال��س��ف��ي��ر 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ل���دى ال��ي��م��ن ري��ت��ش��ارد 
اوبنهايم الذي نقل رسالة تهنئة خطية 
بمناسبة  الثانية  اليزابيت  الملكة  من 

للجمهورية   32 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د 
ال��ي��م��ن��ي��ة، وب��ح��ث م��ع��ه اإلج������راءات 

المطلوبة لتمديد اتفاق الهدنة.
وشدد العليمي على أهمية الضغط 
ميليشيات  لدفع  والدولي  البريطاني 
التزاماتها بفتح معابر  لتنفيذ  الحوثي 
الموظفين  روات���ب  ودف��ع  تعز  مدينة 
النفطية  المشتقات  سفن  رس��وم  من 

بموجب اتفاق الهدنة األممية.
وأعرب عن تقديره للملكة والشعب 
البريطاني، مشيداً بالمساعي المقدرة 
إح��الل  أج��ل  م��ن  المتحدة  للمملكة 

السالم واالستقرار في اليمن.
القيادة  مجلس  جهود  إل��ى  وأش���ار 

ال��رئ��اس��ي ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف األص��ع��دة 
المرتقبة  اإلص��الح��ات  ذل��ك  في  بما 
واألمنية  العسكرية  المؤسستين  في 
وم��ك��اف��ح��ة اإلره������اب، إض���اف���ة إل��ى 
ال��م��ل��ف��ات االق��ت��ص��ادي��ة وال��خ��دم��ي��ة 

والعدلية.
الدعم  حشد  ض���رورة  على  وش��دد 
الدولي إلصالحات المجلس الرئاسي 
في  وخ��ص��وص��ا  اليمنية  وال��ح��ك��وم��ة 
في  الخدمات  وتحسين  تأهيل  إع��ادة 

عدن والمناطق المحررة.
المجلس  رئ��ي��س  تلقى  ذل���ك،  إل���ى 
العليمي،  رش��اد  اليمن  في  الرئاسي 
األميركي  الرئيس  من  برقية  أم��س، 

العيد  بمناسبة  فيها  هنأه  بايدن،  جو 
للجمهورية  والثالثين  الثاني  الوطني 

اليمنية المصادف األحد األول.
دعم  على  رسالته  في  بايدن  وشدد 
بالده إلنهاء الصراع في اليمن، مشدداً 
على ترحيبه بالهدنة الحالية، وفقاً لما 

نقلت وكالة األنباء اليمنية »سبأ«، 
لتطلعات  ب���الده  ت��أي��ي��د  ج���دد  ك��م��ا 

الشعب اليمني.
بمواصلة  األميركي  الرئيس  وتعّهد 
لتثبيت  اليمنية  الحكومة  مع  العمل 
ال��ه��دن��ة وال��ت��وص��ل إل��ى وق��ف شامل 

إلطالق النار يتبعه اتفاق سياسي.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، أك��د أم��ي��ن عام 

محمد  المصرية،  الجمهورية  رئاسة 
كانت  اليمنية  ال��وح��دة  أن  م��خ��ت��ار، 
وس��ت��ظ��ل خ��ط��وة م��ه��م��ة ع��ل��ى طريق 
في  العربية  الشعوب  وآم��ال  تطلعات 

تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها مختار 
القاهرة  في  اليمن  سفارة  إلى  أمس، 
احتفاالت  بمناسبة  التهاني  لتقديم 
والثالثين  ال��ث��ان��ي��ة  ب��ال��ذك��رى  ال��ي��م��ن 

إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
الرئاسة  أمين  نقل  الزيارة،  وخالل 
عبدالفتاح  الرئيس  تحيات  المصرية 
ال��س��ي��س��ي وال��ش��ع��ب ال��م��ص��ري إل��ى 

الشعب اليمني بهذه المناسبة.

من جانبه، أعرب سفير اليمن لدى 
اعتزاز  عن  م��ارم  علي  محمد  مصر 
التي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  ب���الده 
وشعباً،  ق��ي��ادة  ومصر  اليمن  تربط 
مشيداً بما قدمته مصر من تضحيات 
ودعم للشعب اليمني في ثوراته ضد 
االستعمار وصوالً إلى تحقيق الوحدة 
في الثاني والعشرين من مايو 1990.
ك��م��ا ث��م��ن ال��س��ف��ي��ر م���ارم م��واق��ف 
والتسهيالت  اليمن،  الداعمة  مصر 
اليمنية  الجالية  ألبناء  تقدمها  التي 
به  يحظى  وم��ا  كافة،  المجاالت  في 
على  وعناية  رعاية  من  الجالية  أبناء 

المستويين الشعبي والرسمي.
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عربي ودولي

أكد أن الحكومة والتحالف نفذا التزاماتهما اإلنسانية والعسكرية بموجب اتفاق وقف إطالق النار 

»الرئاسي اليمني«: تعنت »الحوثي« يعرقل تمديد الهدنة

دعوة إلى تقديم المزيد من الدعم لحل أزمة »صافر«

اجتماع أممي لبحث أولويات االقتصاد يف اليمن

عدن، عّمان )االتحاد، وكاالت(

أع��ل��ن��ت األم���م ال��م��ت��ح��دة، أم��س، 
أولويات  لمناقشة  اجتماع  انطالق 

القضايا االقتصادية في اليمن.
وق����ال م��ك��ت��ب ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي 
في  ج��رون��دب��رج،  هانس  اليمن  إل��ى 
االثنين  أط��ل��ق  إن��ه  مقتضب،  ب��ي��ان 
خبراء  مع  يومين  سيستمر  اجتماعا 
العاصمة  في  يمنيين،  اقتصاديين 

األردنية عمان.
ال��ب��ي��ان أن »االج��ت��م��اع  وأض����اف 
المصلحة  أصحاب  مشاركة  يشهد 
األولويات  حول  للتشاور  الدوليين، 
األمد  وطويلة  والقصيرة،  العاجلة، 
يتوّجب  التي  االقتصادية  للقضايا 
التطرق إليها في عملية السالم في 

 اليمن«.

ليم  كيتاك  دعا  آخ��ر،  سياق  وفي 
البحرية  للمنظمة  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
المتحدة،  ل��أم��م  التابعة  ال��دول��ي��ة 
المزيد  تقديم  إلى  المانحين  أمس، 
من الدعم لحل أزمة خزان »صافر« 

النفطي. 
وحث ليم في بيان صحفي »الدول 
على تقديم المزيد من الدعم المالي 
لخطة تشغيلية منسقة من قبل األمم 
ال��م��ت��ح��دة ل��م��واج��ه��ة خ��ط��ر ح��دوث 
تسرب نفطي كبير من خزان صافر، 

الراسي قبالة السواحل اليمنية«. 
وق���ال ل��ي��م: »ف��ي م��واج��ه��ة ك��ارث��ة 
بيئية وشيكة، يجب أن نبذل قصارى 
نتحرك  أن  يجب  لمنعها،  جهدنا 
أن   ي��ج��ب  ك��ب��ي��رة،  ال��م��خ��اط��ر  اآلن، 

نتحرك لتجنب كارثة«.
وأشار ليم إلى أن خطة التخفيف 

النفط  نقل  المخاطر عن طريق  من 
إلى  تحتاج  آمنة  مؤقتة  سفينة  إلى 

موارد مالية. 
تدعم  المنظمة  أن  إلى  ليم  ولفت 
ج��ه��ود ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ل���ط���وارئ في 
محتمل  النسكاب  تحسباً  المنطقة 
من خزان »صافر« وللحد من اآلثار 

في حال حدوثها.
النفط  تسرب  »سيمثل  وأض��اف: 
إنسانية  ك��ارث��ة  ص��اف��ر  الناقلة  م��ن 
اقتصادية  آثار  عليها  يترتب  وبيئية 
البحري  الشحن  قطاع  على  هائلة 
والمالحة في جميع أنحاء المنطقة«. 
جمع  ال���ج���اري،  م��اي��و   11 وف���ي 
نظمته  ال����ذي  ال��م��ان��ح��ي��ن  م��ؤت��م��ر 
األم����م ال��م��ت��ح��دة إلن���ق���اذ ال��خ��زان 
المبلغ  ربع  حوالي  »صافر«  النفطي 

الضروري إلنقاذه.

وهولندا،  المتحدة  األم��م  وقالت 
للمؤتمر  ال��م��ش��ارك��ان  ال��م��ض��ي��ف��ان 
تعهدت  المشاركة  الدول  إن  حينها: 
إلن��ق��اذ  دوالر  م��ل��ي��ون   38 ب��م��ب��ل��غ 

الخزان.
اإلنسانية  الشؤون  لمنسق  ووفقا 
ديفيد  اليمن  ف��ي  المتحدة  لأمم 
إلى  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ف��إن  جريسلي، 
مليون   144 إلى  مبلغ إجمالي يصل 

دوالر.
المتحدة  األم��م  ح��ذرت  أن  وسبق 
أن��ه في ح��ال ح��دوث تسرب أو  من 
انفجار أو تمزق في الخزانات يمكن 
 4 تبلغ  النفط  من  كمية  تتسرب  أن 
أض��ع��اف م��ا ح��دث ف��ي ك��ارث��ة عام 
1989 التي تسببت بها ناقلة النفط 
أالسكا  والية  قبالة  فالديز  إيكسون 

األميركية.

جروندبرج متحدثًا في اجتماع بحث أولويات اقتصاد اليمن )من المصدر(

الميليشيات تختطف 417 مدنيًا في تعز

عدن )وكاالت(

رصدت منظمة الهجرة الدولية 
نزوح نحو 5700 أسرة يمنية منذ 

بداية العام الجاري.
على  بيان  في  المنظمة  وقالت 
تتّبع  مصفوفة  إن  أم��س:  تويتر، 
ال���ن���زوح ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ق���درت أن 
5700 أسرة نزحت مرة  أكثر من 
واح��دة على األق��ل حتى اآلن في 

عام 2022.
»النازحين  إن  البيان:  وأض��اف 
ل��ي��س ل��دي��ه��م خ��ي��ار س����وى ب��دء 

حياتهم من جديد«.

وأشار البيان إلى أنه »في شهر 
مارس، ساعدت المنظمة الدولية 
االنتقال  على  أسرة   100 للهجرة 
واالستقرار في مخيم الثومان في 

مأرب«.
ونتيجة لأعمال اإلرهابية التي 
الحوثي  ميليشيات  وراءه��ا  تقف 
يمني على  مليون   4.3 نحو  أُجبر 
مارس  شهر  حتى  داخلًيا  النزوح 
يعيش  اليمن،  الماضي في عموم 
نحو 40% منهم في مواقع نزوح 
على  يحصلون  وال  رسمية  غير 
كاٍف  بشكل  األساسية  الخدمات 

وفق التقديرات األممية.

عدن )وكاالت(

يمنية  حقوقية  رابطة  كشفت 
ع���ن ع����دد ال��م��دن��ي��ي��ن ال��ذي��ن 
الحوثي  ميليشيات  اختطفتهم 
ال��ح��رب،  ب��داي��ة  اإلره��اب��ي��ة منذ 
لها  التابعة  التفتيش  نقاط  في 

تعز. في محافظة 
وق�����ال�����ت راب�����ط�����ة »أم����ه����ات 
ال��م��خ��ت��ط��ف��ي��ن«، إن���ه���ا وث��ق��ت 
 417 اخ��ت��ط��اف م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 
ع��م��ل��ي��ات  أن  م���ؤك���دًة  ي��م��ن��ي��اً، 
االخ���ت���ط���اف ت��م��ت ف���ي ن��ق��اط 
لميليشيات  ال��ت��اب��ع��ة  التفتيش 
تعز  التي تحاصر مدينة  الحوثي 

اتجاهات متعددة. من 
الحوثي  ميليشيات  وتحاصر 
م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز ل��ل��ع��ام ال��ث��ام��ن 
تنقالت  وتعرقل  ال��ت��وال��ي،  على 
ال��س��ك��ان ووص�����ول اإلم�����دادات 

من  وغيرها  والدوائية  الغذائية 
السكان. احتياجات 

الجيش  ب��اس��م  ال��ن��اط��ق  وك���ان 
مجلي،  ع��ب��ده  العميد  اليمني، 
دع����ا ف���ي وق����ت س���اب���ق، األم���م 
الدولي  األمن  ومجلس  المتحدة 
وال�����دول ال��راع��ي��ة ل��ل��س��الم في 
ال��ي��م��ن إل���ى ات��خ��اذ اإلج����راءات 
ال���الزم���ة ت��ج��اه رف���ض وت��ح��دي 
للهدنة  ال��ح��وث��ي��ة  الميليشيات 
الحصار  وم��واص��ل��ت��ه��ا  األم��م��ي��ة 
وق��ط��ع ال���ط���رق���ات ع���ن م��دي��ن��ة 
الميليشيات  إن  قال  والتي  تعز، 
الحوثية حولتها إلى سجن كبير، 
الميليشيات  مواصلة  إلى  الفتا 
ارت��ك��اب ال��ج��رائ��م واالن��ت��ه��اك��ات 
ض��د ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، وه��و ما 
للهدنة  ص��ارخ��اً  ان��ت��ه��اك��اً  يمثل 
األم���م���ي���ة ول���ل���ق���ان���ون ال���دول���ي 

العرفية. وقواعده  اإلنساني 

نزوح 5700 عائلة منذ بداية العام

عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

قصفاً  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  شنت 
مكثفاً بمختلف قذائف المدفعية على األحياء 
ضمن  وذل��ك  م��أرب،  جنوبي  السكنية  والقرى 
األمم  ترعاها  التي  للهدنة  اليومية  خروقاتها 

المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي.
وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي 
واصلت قصف أحياء آهلة بالسكان في منطقة 

»ملعا« بمديرية »حريب« جنوب مأرب.
م��ص��ادر عسكرية  أف����ادت  ال��س��ي��اق،  وف���ي 
»إي��ران��ي  ص��اروخ��اً  اليمني  الجيش  بإسقاط 
الصنع«  أطلقته ميليشيات الحوثي في الجبهة 

الجنوبية لمحافظة مأرب.
وكان الجيش اليمني قد أعلن رصد 80 خرقاً 
ارتكبتها ميليشيات الحوثي اإلرهابية خالل 24 
ساعة في مختلف الجبهات، من بينها 11 خرقاً 

في جبهات مأرب.
مسّير  بطيران  هجوماً  الميليشيات  وشنت 
أعياناً  استهدفت  كما  عسكري،  موقع  على 
خروقات  ممنهج ضمن سلسلة  بقصف  مدنية 
بلغت  الغربي  الساحل  جبهات  في  متصاعدة 

أكثر من 30 خرقاً خالل 24 ساعة الماضية.
المشتركة  للقوات  العسكري  اإلع��الم  وأف��اد 
جديداً  خرقاً   21 وثقت  الرصد  وح��دات  بأن 
ل��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي ف���ي م��ح��ور »ح��ي��س« 
مسّير،  بطيران  هجوم  بينها  الحديدة،  جنوبي 

واستهداف مباشر ألعيان مدنية.
وأوضح أن ميليشيات الحوثي هاجمت موقعاً 
كما  بالمدفعية،  »شمير«  أطراف  في  عسكرياً 
استهدفت في الوقت ذاته أعياناً مدنية جنوب 

»الجراحي« باألسلحة الرشاشة.
ول��ف��ت اإلع�����الم ال��ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات 
الميليشيات في ذات المحور، جنوب الحديدة، 

شملت إطالق النار من أسلحة رشاشة وسالح 
طول  على  عسكرية  م��واق��ع  ص��وب  القناصة 
»شمير  بمديريات  التماس  خ��ط��وط  ام��ت��داد 

وجبل رأس والجراحي والتحيتا«.
وف��ي م��ح��ور »ال��ب��رح« غ��رب��ي ت��ع��ز، ارتكبت 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي 9 خ���روق���ات ج��دي��دة 

استخدمت خاللها مختلف األسلحة الرشاشة 
والمعدالت.

ومطلع أبريل الماضي أعلن المبعوث األممي 
إلى اليمن هانس جروندبرج موافقة األطراف 
اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، 

ودخلت اليوم التالي حيز التنفيذ.

وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب خروقاتها 
اليومية بشكل متعمد للهدنة وسط صمت دولي 
وأممي مطبق، ما يؤكد أن الميليشيات ال تريد 
السالم وأنها تسعى لترتيب صفوفها العسكرية 
 8 منذ  أشعلتها  التي  العبثية  حربها  الستمرار 

سنوات.

توثيق 80 خرقًا ارتكبتها الميليشيات للهدنة األممية

قصف »حوثي« يطال املناطق املأهولة يف مأرب

متطوع بمشروع »مسام« يبحث عن ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في حيس )أ ف ب(

ضرورة ممارسة 
ضغوط دولية على 
الميليشيات لرفع 

الحصار عن تعز

واشنطن: العمل على 
وقف شامل إلطالق 

النار يتبعه اتفاق 
سياسي

مصر: وحدة اليمن 
خطوة بتحقيق 
الوحدة العربية 

الشاملة

هجوم بطيران مسير 
يستهدف موقعًا 

عسكريًا في الحديدة



حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، 
محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة، 
خالد المشري، استمرار الدعم للعملية 
توحيدها،  على  وال��ع��م��ل  السياسية 
إلعادة االستقرار للبالد، ودعم المسار 
الدستوري للوصول لحل نهائي لألزمة 
برلمانية  انتخابات  وإج��راء  السياسية 
ورئاسية على أسس دستورية وقانونية 
اإلع��الم��ي  المكتب  وب��ي��ن  صحيحة. 
جرى  أن��ه  الليبي،  الرئاسي  للمجلس 
ال��ذي عقد أم��س، بحث  خ��الل اللقاء 
مجلس  لجنتا  إل��ي��ه  توصلت  م��ا  آخ��ر 
القاهرة،  في  النواب  ومجلس  الدولة 

بشأن المسار الدستوري.
وبحث اللقاء آخر الملفات السياسية 
األزمة  تجاوز  وُسبل  بالبالد،  الجارية 
الراهنة والخروج بالبالد من المراحل 
االس��ت��ق��رار  إل��ى  ل��ل��وص��ول  االنتقالية 

الدائم. 
المشري، خالل  السياق، شدد  وفي 
العليا  المحكمة  رئيس  مع  لقاء جمعه 
محمد الحافي، على استقاللية القضاء، 
وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى 
نزاهة وشفافية في  بكل  دوره  يمارس 
فيها،  وال��ب��ِتّ  السلطات  بين  الفصل 
المهم  ال��دور  ذاته  السياق   في  مؤكداً 

للسلك القضائي في خدمة البالد.
لمجلس  اإلع��الم��ي  المكتب  وأك���د 
ال��دول��ة، أن ال��ل��ق��اء ن��اق��ش ع���دداً من 
القانونية  بالملفات  المتعلقة  القضايا 
توصلت  م���ا  س��ي��م��ا  ال  وال��ق��ض��ائ��ي��ة، 
للدولة  األع��ل��ى  المجلس  لجنتا  إليه 
بشأن  ال��ق��اه��رة  ف��ي  ال��ن��واب  ومجلس 
لغرض  وإنجاحه،  الدستوري  المسار 
التوافق،  م��ن  األدن���ى  للحد  ال��وص��ول 
تمهيداً لالستحقاقات االنتخابية التي 
يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس 

دستورية وقانونية سليمة.
وف����ي س���ي���اق آخ�����ر، أك����د ال��ن��ائ��ب 
اهلل  عبد  الليبي  الرئاسي  بالمجلس 
الالفي ضرورة خلق نوع من الثقة بين 
في  السياسية  وال��ق��ي��ادات  المقاتلين 
إطار  في  تبذل  استجابتهم ألي جهود 
المنظومة  خ���الل  م��ن  ال��س��الح  ج��م��ع 

الدولية لتحقيق األمن واالستقرار.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��ش��ارك��ة النائب 
العمل  ورش��ة  في  الرئاسي  بالمجلس 
التي نظمتها وزارة الخارجية اإلسبانية 
واالتحاد األوروب��ي، بالتعاون مع مركز 
األمم  وبعثة  للسالم«  الدولي  »طليطلة 
المتحدة للدعم في ليبيا المعنية حول 
جمع السالح ودمج المقاتلين في ليبيا، 
للمجلس  اإلع��الم��ي  المكتب  بحسب 

الرئاسي
الورشة  إقامة  أهمية  النائب  وأك��د 
خالل هذه المرحلة لتحقيق االستقرار 
في ليبيا، وشدد على أن برنامج جمع 
ما  دول  في  المقاتلين  ودم��ج  السالح 
بعد الحرب يعتبر من أهم برامج بناء 

السالم فيها.

وأشاد الالفي بتجربة األمم المتحدة 
جمع  برنامج  لنجاح  اإلط��ار  ه��ذا  في 
الذي وضعت  المقاتلين  السالح ودمج 
الستعادة  ومعايير  ونظماً  قواعد  له 

األمن في دول ما بعد النزاع.
بدوره، عرض وزير الداخلية بحكومة 
م��ازن،  خالد  ال��ل��واء  الوطنية  ال��وح��دة 
رؤية الوزارة حول طرق الدعم الدولي 
لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة 
اإلدماج في ليبيا، وذلك خالل مشاركته 
في ورشة العمل التي ُعِقدت بطليطلة 

اإلسبانية.
م��ازن تحدث  اللواء  أن  البيان  وذك��ر 
قامت  عما  العمل  ورش���ة  افتتاح  ف��ي 
في ضم  من جهود  الداخلية  وزارة  به 
القوى المساندة في مؤسسات الدولة، 

وتوضيح رؤية الوزارة في تبني مشروع 
ال��ش��رك��اء  ب��م��س��اع��دة  متكامل  وط��ن��ي 
المناسبة  ال��ح��ل��ول  ووض���ع  ال��دول��ي��ي��ن 

لتنفيذها.
الشركاء  دور  على  ال��ورش��ة  وت��رك��ز 
دمج  في  ليبيا  مساعدة  في  الدوليين 
واستيعاب المجموعات المسلحة داخل 
مؤسسات الدولة، بمشاركة المستشارة 

األممية ستيفاني وليامز.
العمل  وزي���ر  ال��س��ي��اق، كشف  وف��ي 
والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي 
شاملة«  أممية  دولية  »مبادرة  العابد، 
مرتقبة لدعم المشروع الوطني للتأهيل 
التشكيالت  ألف���راد  اإلدم����اج  وإع����ادة 
المسلحة، وهي مبادرة أطلقتها الوزارة 

في وقت سابق.

وقالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة 
استعرض  العابد  إن  الوطنية،  الوحدة 
في كلمته المبادرة الوطنية التي أطلقتها 
الماضي  العام  أكتوبر   23 في  ال��وزارة 
والتي انتظمت تحت مسمى »المشروع 

الوطني للتأهيل، وإعادة اإلدماج«.
التي  المبادرة  أهمية  العابد  وأك��د 
وال��ت��أه��ي��ل  ال��ع��م��ل  وزارة  أط��ل��ق��ت��ه��ا 
الستيعاب أفراد التشكيالت المسلحة 
ف��ي م��ؤس��س��ات ال��دول��ة، م��وض��ح��اً أن 
واإلدم��اج  التأهيل  توفر  المبادرة  هذه 
وسيجري  العمل،  سوق  في  خصوصاً 
هذا  مناقشة  المقبلين  اليومين  خالل 
المشروع لضمان إطالق مبادرة دولية 
االستراتيجية  وف���ق  ش��ام��ل��ة  أم��م��ي��ة 
المحددة في هذا السياق، وفق الوزارة.

المنفي والمشري يبحثان ُسبل تجاوز األزمة والخروج بالبالد من المراحل االنتقالية

توافق ليبي على دعم املسار الدستوري وإعادة االستقرار

جانب من ورشة العمل التي عقدت بإيطاليا بشأن جمع السالح ودمج المقاتلين في ليبيا )من المصدر(

رئيس الصومال 
الجديد يتسلم 
مهامه رسميًا

مقديشو )وكاالت(

 تسلم الرئيس الصومالي املنتخب 
حسن شيخ محمود، أمس، مهام 

عمله رسميًا رئيسًا للبلد الواقع يف 
القرن األفريقي.

وجرت مراسم تنصيب محدودة 
يف القصر الرئاسي يف مقديشو 

لتنصيب عاشر رؤساء البالد.
وخالل حفل التنصيب، وجه 

الرئيس الصومالي املنتهية واليته 
محمد عبداهلل فرماجو كلمة 

موجزة قال فيها إنه سّلم القصر 
للرئيس اجلديد قبواًل بنتائج 

االقتراع الرئاسي الذي جرى 
منتصف الشهر اجلاري.

ويف كلمته قدم عرضًا ملا قال إنها 
أبرز إجنازاته، وامللفات التي سلمها 

للرئيس املنتخب التي ضمت 
قضايا خارجية وداخلية، من 

بينها ما يخص رفع حظر األسلحة 
املفروض على الصومال، وإجراء 

انتخابات مباشرة يف االستحقاقات 
القادمة.

ودعا فرماجو الشعب الصومالي 
للوقوف مع الرئيس اجلديد حسن 
شيخ محمود، وقدم شكره وتقديره 

للدعم الذي حظي به خالل 
فترته الرئاسية التي امتدت ملا 

بعد نهايتها الدستورية.
بدوره، قال الرئيس حسن شيخ 

محمود يف خطاب قصير إنه تسلم 
مهام القصر الرئاسي من الرئيس 
السابق محمد عبداهلل فرماجو، 

وأبرز امللفات التي عمل عليها 
خالل فترة رئاسته للبالد.

وقدم الرئيس اجلديد شكره 
للرئيس السابق بقبوله نتيجة 

االنتخابات الرئاسية وتسليم 
السلطة بشكل سلمي وسلس.

لّوح باإلضراب احتجاجًا على التردي االقتصادي

تونس: »اتحاد الشغل« يقاطع الحوار الوطني

تونس )وكاالت( 

التونسي  ال��ع��ام  االت���ح���اد  أع��ل��ن 
في  المشاركة  رفضه  أمس،  للشغل، 
الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس 
»جمهورية  أج���ل  م��ن  س��ع��ّي��د  ق��ي��س 
جديدة«، معتبراً أنه »شكلي ويقصي 

القوى المدنية«.
الجمعة  التونسي  الرئيس  وأعلن 
إح����داث ل��ج��ن��ة ل���إع���داد ل��م��ش��روع 
تنقيح دستور »جمهورية جديدة« عبر 
األح��زاب  منه  استبعد  وطني  ح��وار 

السياسية.
في  للشغل  العام  االتحاد  وأوض��ح 
هيئته  اجتماع  إث��ر  الختامي  بيانه 
شكلي  »الحوار  أن  أمس،  التنفيذية، 
واحد  جانب  من  األدوار  فيه  تُحدد 
فضاًل  المدنية،  القوى  فيه  وتُقصى 
إلى  يفضي  وال  استشارياً  كونه  عن 

نتائج«.
الهيئة  إن  أي��ض��اً،  االت��ح��اد  وق���ال 

اإلداري����ة، وه��ي أع��ل��ى سلطة ق��رار 
فيه، وافقت على تنظيم إضراب عام 
وطني احتجاجاً على تجميد األجور 

والوضع االقتصادي السيئ.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م االت��ح��اد 
س���ام���ي ال���ط���اه���ري: »ن���رف���ض أي 
جانب  من  األدوار  فيه  تحدد  ح��وار 
المدنية  القوى  منه  وتستبعد  واحد 

والسياسية الوطنية«.
وأضاف: »نعتبر الحوار الذي دعا 
إخ��راج  على  ق��ادر  غير  سعيد  إليه 
ب��ل سيعمقها  أزم��ت��ه��ا،  م��ن  ال��ب��الد 
تفكيك  إل���ى ح���د  أم���ده���ا  وي��ط��ي��ل 

أوصالها«.
نيوز«  »ال��ش��ع��ب  صحيفة  وق��ال��ت 
العام للشغل،  الناطقة باسم االتحاد 
باألمين  التقى  سعيد  ال��رئ��ي��س  إن 
الطبوبي  ن��ورال��دي��ن  للنقابة  ال��ع��ام 
التي  الحوار  بصيغة  تمسكه  وأبلغه 

اقترحها.
التونسي  ال��ع��ام  االت���ح���اد  ويُ��ع��د 

للشغل الذي يقول إنه يضم أكثر من 
مليون عضو، أقوى قوة سياسية في 

تونس.
وس��ت��ك��ون ال��ل��ج��ن��ة االس��ت��ش��اري��ة 
للدستور  م��ش��روع  ب��إع��داد  المكلفة 
ملزمة بتقديم مقترحها للرئيس في 
غضون شهر على أن يجرى استفتاء 
حول الدستور الجديد في 25 يونيو 

هذا العام.
وقال الطاهري، إن »موعد إضراب 
التونسي  ال��ع��ام  االت���ح���اد  أع��ض��اء 
للشغل العاملين في الخدمات العامة 
في  سيعلن  الحكومية  وال��ش��رك��ات 

وقت الحق«.
مع  م��ح��ادث��ات  الحكومة  وت��ج��ري 
خطة  بشأن  الدولي  النقد  صندوق 
إنقاذ، يُنظر إليها على أنها ضرورية 
لتجنب اإلفالس الوطني، لكن اتحاد 
اقتراح تخفيضات في  الشغل رفض 
زي��ادة  ذل��ك  من  ب��دالً  ويريد  اإلنفاق 

أجور موظفي الدولة.

الطبوبي مترئسًا اجتماع االتحاد التونسي للشغل )أ ف ب(
»الجبهة الثورية«: الحوار المخرج 

الوحيد إلنهاء أزمة السودان

القاهرة )وام(

ح�������ذرت ج���ام���ع���ة ال������دول 
التجارة  خ��ط��ورة  م��ن  العربية، 
غ��ي��ر ال��م��ش��روع��ة ب��األس��ل��ح��ة، 
وآثارها السياسية واالقتصادية 
على  واإلنسانية  واالجتماعية 
وخاصة  والمجتمعات  األف��راد 
ال��ت��وت��ر وال��ن��زاع��ات،  ب��ؤر  على 
يكون  أن  إل���ى ض����رورة  داع��ي��ة 
وممنهج  ش��ام��ل  ت��ص��ور  ه��ن��اك 

لمعالجتها بشكل فعال.
السفير  كلمة  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
األمين  الذوادي،  إبراهيم  خليل 
قطاع  رئيس  المساعد،  العام 
الشؤون العربية و األمن القومي 
الشؤون  قطاع  على  والمشرف 

بالجامعة  ال��دول��ي��ة  السياسية 
المؤتمر  افتتاح  خالل  العربية 
أم��س،  الجامعة  نظمته  ال���ذي 
األوروب��ي  االتحاد  مع  بالتعاون 
اإلتجار  »مكافحة  عنوان  تحت 
واالن���ت���ش���ار غ��ي��ر ال��م��ش��روع 
واألسلحة  الصغيرة  لألسلحة 
األعضاء  ال���دول  ف��ي  الخفيفة 

بجامعة الدول العربية«.
ه���ذا  إن  ال���������ذوادي  وق������ال 
جديدة  مرحلة  يمثل  المؤتمر 
المنظمتين  بين  ال��ت��ع��اون  م��ن 
في مجاالت نزع السالح وعدم 
أن  أمله  ع��ن  معربا  االن��ت��ش��ار، 
يكون مثمراً وفعاالً في مكافحة 
االتجار واالنتشار غير المشروع 

لألسلحة الصغيرة والخفيفة.

أسماء الحسيني )الخرطوم(

ح�����ذر م����س����ؤول س���ودان���ي 
رف��ي��ع م��ن ان���زالق ال��ب��الد إلى 
تسرع  ل��م  م��ا  مجهول  مصير 
والعسكرية  السياسية  القوى 
الشعبية   االحتجاجات  وق��ادة 
عن  وكشف  حوار  في  الدخول 
رفع  بينها  الثقة  لبناء  خطوات 

الطوارئ. حالة 
السيادة  مجلس  عضو  وقال 
»الجبهة  ورئيس  السودان  في 
ال��ث��وري��ة« ال��ه��ادي إدري���س في 
ت��ص��ري��ح��ات ل��وس��ائ��ل إع���الم 
ه��و  »ال�����ح�����وار  إن  م��ح��ل��ي��ة: 
الحالية  األزمة  إلنهاء  المخرج 
ودون��ه  الوحيد  الخيار  لكونه 

خيارات  نحو  البالد  تتجه  قد 
العنف«. بينها  أخرى من 

وأك���د إدري���س أن ال��م��ب��ادرة 
التي أطلقتها »الجبهة الثورية« 
ع���ق���ب م���ؤت���م���ر »ال���دم���ازي���ن 
التداولي« عزت أسباب األزمة 
المشروع  لغياب  السودان  في 
الوطني، وهو ما أنتج  قرارات 

أكتوبر.  25
األم��ر  »لمعالجة  وأض����اف: 
ال��ح��وار  ض���رورة  ع��ن  تحدثنا 
ع��ب��ر م��رح��ل��ت��ي��ن، ل��ك��ن ق��ب��ل 
تتخذ  أن  ي��ج��ب  ان��ط��الق��ت��ه 
منها  ال��ث��ق��ة  ب��ن��اء  إج������راءات 
ورفع  المعتقلين  سراح  إطالق 
العنف  ووقف  الطوارئ،  حالة 

المحتجين«. تجاه 

»الجامعة« تحذر من خطورة 
التجارة غير المشروعة باألسلحة

24
www.alittihad.ae

الثالثاء 23 شـــــوال 1443هـ الموافـق 24 مايو 2022معربي ودولي

الالفي يؤكد ضرورة 
ترسيخ الثقة بين 

المقاتلين والقيادات 
السياسية 

حكومة الوحدة 
الوطنية تستعرض 
برنامج نزع السالح 

وإعادة اإلدماج 

نيويورك )االتحاد(

دعا األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو جوتيريس، 

ليبيا إلى استئناف المسار 
االنتخابي الذي توّقف في 

ديسمبر، وأصبح ضرورة سياسية 
أكثر من أي وقت مضى، وذلك في 

تقرير رفعه مؤخرًا إلى مجلس 
األمن الدولي.

وجاء في التقرير: »تقع على 
عاتق المؤسسات والمسؤولين 

السياسيين الليبيين مسؤولية 
استئناف المسار االنتخابي بأسرع 
وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2.8 

مليون ناخب ليبيين مسّجلين 
كانوا يتطّلعون إلى االقتراع في 
24 ديسمبر 2021 في انتخابات 

رئاسية لم تجَر«.
وشدد األمين العام لألمم 

المتحدة على أن »الليبيين يتعّين 
عليهم االلتزام على نحو ال لبس 

فيه بإجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة 
وذات مصداقية في أقرب وقت 

ممكن، بناء على إطار دستوري 
وقانوني مّتفق عليه«.

واعتبر جوتيريس أن اتفاق 
وقف إطالق النار الذي أقّر في 
أكتوبر 2020 صامدًا، لكنه دعا 

كل الفرقاء إلى االمتناع عن أي 
ممارسات أحادية الجانب من 

شأنها أن تفاقم االنقسامات 
القائمة، وأن تطلق نزاعات، وأن 

تهدد التقّدم الكبير الذي تحّقق 
بصعوبة في السنتين الماضيتين 
نحو االستقرار وتوحيد الصفوف.

 وطالب جوتيريس الليبيين 
بتجّنب الممارسات التي تسبب 
اضطرابات على صعيد اإلنتاج 

النفطي الذي يؤثر على األوضاع 
المعيشية لكل الليبيين، والحرص 

على تسديد رواتب الموظفين 
الحكوميين في مواعيدها وبشكل 

عادل في كل البالد.

جوتيريس يدعو إلى 
استئناف المسار 

االنتخابي

إنقاذ 75 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

بنغازي )االتحاد(

تسلمت سفينة اإلسعاف »أوشن فايكينغ« التي 
تستأجرها املنظمة األوروبية غير احلكومية »أس او 
أس املتوسط«، أمس، 75 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا 

أنقذهم مركب شراعي تابع ملنظمة غير حكومية 
أخرى هي »ريسك شيب«، كما أعلنت املنظمتان 

أمس. ورصد املركب الشراعي »نادر« الذي كان يقوم 
مبهمة مراقبة اإلنقاذ، زورقًا مطاطيًا مبحرك 

معطل قبالة ليبيا. 
وفيما كان الطاقم يقدم اإلسعافات األولية، حضرت 

سفينة تابعة خلفر السواحل الليبي، وطالبت 
بتسليم املهاجرين.

وقالت املنظمة األملانية »ريسك شيب« يف بيان 
»لقد رفضنا بشكل قاطع طلب تسليم الناجني 

لليبيني؛ ألنه يتعارض مع القانون الدولي واألوروبي 
واألملاني«.

ثم حضرت سفينة »أوشن فايكينغ« وتولت أمر 
املهاجرين، ال سيما شخص مصاب بينهم، كما 

أعلنت من جهتها منظمة »اس او اس املتوسط«، وهي 
جمعية أوروبية للبحث واإلنقاذ يف أعالي البحار 

ومقرها مرسيليا، جنوب فرنسا.

وقالت يف بيان: »يف وقت سابق توجهت السفينة 
أوشن فايكنغ بحثًا عن قارب وجه نداء استغاثة، 
وتأكد الحقًا أن خفر السواحل الليبي اعترضه«.

ومع عملية اإلنقاذ الثالثة هذه، باتت سفينة 
اإلسعاف التي تعمل مبساعدة االحتاد الدولي 

جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، تعد على 
متنها 233 مهاجرًا بينهم 40 أمرأة منهن 6 حوامل.

وتشكل ليبيا نقطة عبور مهمة لعشرات اآلالف من 
املهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا 

عن طريق السواحل اإليطالية التي تبعد حوالي 
300 كيلومتر.



25
www.alittihad.ae

الثالثاء 23 شـــــوال 1443هـ الموافـق 24 مايو 2022معربي ودولي

ستوكهولم )وكاالت( 

بأن  أمس،  العالمية،  الصحة  أف��ادت منظمة 
الفيروس  أن  على  دليل  لديها  ليس  المنظمة 
وقف  إمكانية  مؤكدة  تحور،  قد  القردة  جدري 
األوروب���ي  المركز  أك��د  فيما  ال��ع��دوى،  انتقال 
خطر  أن  ومكافحتها  األم���راض  م��ن  للوقاية 
انتشار مرض جدري القردة النادر بين السكان 
على نطاق واسع »منخفض للغاية«، لكنه مرتفع 

لدى مجموعات معينة.
األوروب��ي��ة  الصحة  وكالة  مديرة  وأوض��ح��ت 
أندريا أمون، أن »معظم الحاالت الراهنة ترافقت 
مع أعراض خفيفة، وبالنسبة إلى العامة، فإن 
احتمال االنتشار منخفضة للغاية«، مضيفة أن 
الوثيق  االتصال  الفيروس عبر  انتشار  احتمال 
متعددين  جنسيين  شركاء  ذوي  أشخاص  بين 

اعتبر »مرتفعاً«.
الصحة  منظمة  ت��ل��ق��ت  م��اي��و،   21 وح��ت��ى 
العالمية تقارير عن 92 إصابة جرى إثباتها في 
المختبرات بجدري القردة و28 حالة مشتبه بها 
من 12 دولة، حيث ال يتفشى المرض، بما فيها 
عدة دول أوروبية والواليات المتحدة وأستراليا 

وكندا.
وأعلنت الوكالة المعنية باألمراض المعدية في 
الدنمارك، أمس، تأكيد أول إصابة بالمرض في 

البلد االسكندنافي.
للصحة وسالمة  األوروبية  المفوضة  وقالت 
الغذاء، ستيال كرياكيديس: »أشعر بالقلق حيال 
في  القردة  من حاالت جدري  المتزايد  العدد 
االتحاد األوروبي والعالم، ونراقب الوضع عن 

كثب«.
وأشارت إلى أنه بينما يعتبر احتمال انتشار 
ال��وب��اء »ف���ي أوس����اط ال��س��ك��ان بشكل أوس��ع 
على  »المحافظة  ال��ض��روري  من  منخفضاً«، 
اليقظة«، والتأكد من تعّقب المخالطين وإجراء 

الفحوص المناسبة.
وتشمل عوارض جدري القردة الحمى وآالم 
العضالت وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة 
واإلرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه.

وال يوجد عالج بعد للمرض، لكن العوارض 
أسابيع.  أربعة  إلى  أسبوعين  بعد  عادة  تنتهي 

ويعتبر المرض منتشراً في 11 دولة أفريقية.
وبحسب الوكالة األوروبية، بإمكان الفيروس 
أوس���اط  ف��ي  ال��ش��دي��د  ب��ال��م��رض  يتسبب  أن 
وال��ن��س��اء  األط��ف��ال  م��ث��ل  معينة،  م��ج��م��وع��ات 
في  نقصاً  يعانون  الذين  واألشخاص  الحوامل 

المناعة.
من  انتقاله  خطر  إل��ى  الوكالة  أش��ارت  كما 
إنه قد  البشر إلى الحيوانات، وهو أمر قالت 
في  منتشر  م��رض  إل��ى  تحوله  »خطر  يحمل 

أوروبا«.
وفي هذه األثناء، قالت مسؤولة تنفيذية بارزة 
ليس  المنظمة  إن  العالمية،  الصحة  بمنظمة 
القردة قد  لديها دليل على أن فيروس جدري 
تحور، مشيرة إلى أن المرض المتوطن في غرب 

ووسط أفريقيا لم يتغير.
وقالت روزاموند لويس، مديرة إدارة الجدري 
العالمية  الصحة  بمنظمة  ال��ط��وارئ  ببرنامج 

هذا  مع  ع��ادة  أق��ل  التحورات  إن  للصحفيين، 
للحاالت  الجيني  التسلسل  لكن  ال��ف��ي��روس، 
سيساعد في التعرف، بشكل أفضل، على موجة 

االنتشار الراهنة وفهمها.
وقالت المسؤولة عن األمراض الناشئة لدى 
وقف  »نريد  كيرخوف:  ف��ان  ماريا  المنظمة، 
انتقال العدوى بين البشر، ويمكننا القيام بذلك 
في الدول التي لم يتفَش فيها.. إنه وضع يمكن 

السيطرة عليه«.
ومع اقتراب عدد الحاالت المسجلة بجدري 
ال��دول  في  إصابة   100 ال���  من حاجز  ال��ق��ردة 
العديد  ب��دأت  المرض،  فيها  يستوطن  ال  التي 
حمالت  العالم  ح��ول  الصحية  المنظمات  من 
فيها،  األول��ى  ال��ح��االت  لرصد  واسعة  تقصي 
لمنع تحول المرض إلى وباء جديد بغض النظر 
العالمية«  »الصحة  وح��ذرت  حدته.  م��دى  عن 

من أن يتسبب الخجل من اإلبالغ عن اإلصابة 
بالمرض في تشويش جهود التقصي عن الوباء، 
معللة ذلك بربط اإلصابة به ببعض الممارسات 

األخالقية والسلوكية.
أن  العالمية  الصحية  المنظمات  وت���رى 
الخشية من اإلعالن عن اإلصابة قد تتسبب 
ف���ي إف���ش���ال ح��م��الت ال��ت��ق��ص��ي ف���ي ب��داي��ة 
في  كبيراً  خرقاً  يشكل  قد  ما  وهو  اإلصابة، 

إحباط مواجهة المرض في بدايته. 
وأعاد انتشار الفيروس التأكيد على الحاجة 
ودعم  األوب��ئ��ة  من  الوقاية  تعزيز  إل��ى  الملحة 
فيروس  تسبب  أن  بعد  المبكرة  االستجابة 
»كوفيد-19« في تعطيل متفاوت في العالم على 

مدى أكثر من سنتين. 
وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، أمس، أول 
حالة إصابة بجدري القردة تعود إلى رجل يبلغ 
من العمر 35 عاماً. وأفاد بيتر هاكر، المستشار 
المريض  ح��ال��ة  أن  فيينا،  لمدينة  ال��ص��ح��ي 
مستقرة، لكنه يعاني تغيرات في الجلد وبثوراً 

على الوجه وأعراض إنفلونزا وحمى خفيفة.
في  دول��ة  أول  بلجيكا  أصبحت  جهتها،  من 
أوروبا تفرض حجراً صحياً لمدة ثالثة أسابيع 
لألشخاص الذين تظهر عليهم أعراض جدري 
القيود  العديد من  فيه  القردة في وقت رفعت 

المتعلقة بفيروس »كورونا«.
 إلى ذلك، تتوقع وزارة الصحة األلمانية زيادة 

حاالت اإلصابة بجدري القرود.

ال دليل على تحور الفيروس وخطر التفشي »منخفض للغاية«

»الصحة العاملية«: وقف انتقال عدوى جدري القردة ممكن

ال عالج للمرض حتى اآلن ومعظم الحاالت الراهنة أعراضها خفيفة )رويترز(

تأكيد على ضرورة  »اليقظة« وتعّقب المخالطين وإجراء الفحوص 
ال عالج  للمرض بعد لكن العوارض تنتهي بعد أسبوعين إلى أربعة 
التسلسل الجيني للمصــابين يساعد في فهم  الموجة الراهنة 
عـــدد الحــاالت قــــــــرب الـ100 بــــدول ال يستوطن فيها المـــــرض

منحت بيروت 50 حافلة لتطوير النقل

4 ماليين متضرر جراء الفيضانات 
في بنجالديش

بيروت )وكاالت(

أعلنت السفارة الفرنسية في 
مقدمة  حافلة   50 أن  ب��ي��روت 
الفرنسية،  الحكومة  م��ن  كهبة 
وصلت إلى مرفأ بيروت، أمس، 
في إطار التعاون من أجل تطوير 
وتحسين وسائل النقل في المدن 

وضواحيها.
الفرنسية،  السفارة  وذك��رت   
ستواصل  »فرنسا  أن  بيان،  في 
إل��ى  ال��رام��ي��ة  للجهود  دع��م��ه��ا 
تنظيم عمليات التنقل في لبنان 
إل��ى  ستبقى  وه���ي  وهيكلتها، 
ستظل  كما  لبنان،  شعب  جانب 
باإلصالحات  القيام  إلى  تدعو 
لنهوض  وال��ض��روري��ة  ال��م��ل��ح��ة 

البالد«.
وصول  »م��ع  السفارة:  وقالت 
هذه الهبة، يدخل االتفاق الموقع 
ف��ي 10 م���ارس ال��م��اض��ي حيز 
وزير  وقعه  اتفاق  وهو  التنفيذ، 
النقل الفرنسي ونظيره اللبناني 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  بحضور 

نجيب ميقاتي«.
 ودع��ا وزي��ر األش��غ��ال العامة 
وال��ن��ق��ل ف��ي ح��ك��وم��ة تصريف 
حميه،  علي  اللبنانية  األع��م��ال 
فرنسا  ت��ح��ذو  أن  ال��ع��ال��م  دول 
ل��ب��ن��ان، دون ق��ي��د أو  وت��س��اع��د 
تسلمه  خ����الل  وذل����ك  ش����رط، 
الدفعة األولى من هبة الحافالت 
الفرنسية  الدولة  قدمتها  التي 

في مرفأ بيروت.
ودع����ا ح��م��ي��ة: »ال��ع��ال��م إل��ى 
مساعدة لبنان من دون أي قيد 
أو شرط، كما فعلت فرنسا ألن 
ليست  بالغذاء  فقط  مساعدتنا 
للمشكلة،  تأجيل  ب��ل  مساعدة 
بمساعدتنا  يقوموا  أن  ويجب 
ب��ت��ن��م��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ق��ط��اع��ات 
من  لبنان  يقوم  لكي  اإلنتاجية 

جديد«.
ليس  »لبنان  الوزير:  وأض��اف 
عاجزاً وال فقيراً وال مفلساً، إنما 
يعاني من أزمة مالية واقتصادية 
المالية  السياسات  بسبب  حادة 

لمدة 30 عاماً«.

سيلهيت )وكاالت( 

أمس،  المتحدة،  األمم  أفادت 
ماليين شخص  أربعة  نحو  بأن 
فيضانات  أس��وأ  ج��راء  تضرروا 
الشمالية  ال��م��ن��اط��ق  ش��ه��دت��ه��ا 
منذ  بنجالديش  ف��ي  الشرقية 

عقدين.
وأع������ل������ن������ت ال����ح����ك����وم����ة 
الفيضانات،  أن  البنجالديشية 
الماضي،  األس��ب��وع  ب��دأت  التي 
غمرت 70 في المئة من منطقة 

سيلهيت في شمال شرق البالد، 
منطقة  م���ن  ال��م��ئ��ة  ف���ي  و60 
قتلى،   10 مخلفة  سونامغانج، 

ونحو مليوني نازح.
وأدت األمطار الغزيرة وتدفق 
المرتفعة  المناطق  م��ن  المياه 
ف���ي ش��م��ال ش���رق ال��ه��ن��د إل��ى 
األنهار في  مياه  ارتفاع منسوب 
نهري  وخ��ص��وص��اً  بنجالديش، 
س��ورم��ا وك��وش��ي��ارا ال��ح��دودي��ن، 
وهو ما تسبب بفيضان مياه سد 

رئيس أغرق مئات القرى.

فرنسا تجدد دعوتها لتنفيذ 

اإلصالحات الضرورية يف لبنان

تعرضوا إلطالق النار أثناء إخماد حريق أشعله إرهابيون

مقتل 6 يف هجوم »داعشي« شمال العراق

هدى جاسم، وكاالت )بغداد(

عناصر  ثالثة  األقّل، هم  على  أشخاص   6 ُقتل 
أمن وثالثة مراهقين، في هجوم لتنظيم »داعش« 
كركوك  محافظة  في  زراعية  بمنطقة  اإلرهابي 
حقل  في  حريق  إلخماد  هرعوا  بعدما  الشمالية، 
محلي  مسؤول  أفاد  حسبما  المنطقة،  في  حنطة 

ومصدر أمني.
الواقعة  المنطقة  في  األول  الهجوم  هذا  وبعد 
في جنوب كركوك، تعرضت سيارة شرطة متوجهة 
دون  من  بعبوة،  وتفجير  نار  إلطالق  المكان  إلى 
مدير  ع��ادل  حسين  أف��اد  كما  إص��اب��ات،  تسجيل 

ناحية تازة خورماتو التي وقع فيها الهجوم.
تنظيم  هزيمة  ال��ع��راق��ي��ة  السلطات  وأع��ل��ن��ت 
من  الرغم  لكن على   ،2017 عام  أواخر  »داعش« 
هزيمة التنظيم في كّل من العراق وسوريا، ال يزال 
في  له  بخاليا  ويحتفظ  على شّن هجمات  ق��ادراً 

النائية.  المناطق 
الماضية،  السنوات  خالل  اإلرهابيون  وأح��رق 

وتبنوا طريقة  البلدين،  الحقول في  العشرات من 
الهجوم هذه عبر منصاتهم.

وأوضح حسين عادل أن اإلرهابيين قاموا بدايًة 
حقول  عن  عبارة  هي  زراعية«  مساحات  »بحرق 
وأض��اف:  ودوك��ش��م��ان.  ب��ل��داغ  قريتي  ف��ي  حنطة 
ومدنيين  األمنيين  العناصر  بعض  حضور  »أثناء 
عناصر  م��ن  لهجوم  تعرضوا  ال��ن��ي��ران،  إلخ��م��اد 
عناصر  م��ن  ثالثة  لمقتل  أدى  م��ا  وه��و  داع���ش، 
الشرطة وثالثة مراهقين«، فيما ُفِقد مدنّي آخر.

»داعش«  تنظيم  عناصر  أن  أمني  مصدر  وذكر 
بحصاد محصول  قيامهم  أثناء  »هاجموا فالحين 
زراعية  آليات  وأحرقوا  كركوك،  جنوب  الحنطة 

ومساحات زراعية«.
وفي عام 2019، أحرق أكثر من 5 آالف هكتار 
العراقية،  شمال  في  الزراعية  المحاصيل  من 
حريق،   200 بنحو  الحنطة،  محاصيل  سيما  ال 
كانت أخرى  فيما  اإلرهابيين،  إلى  نسب معظمها 
ناجمة عن خالفات على األراضي أو بني عشائر 

وماّلكين.

الدولي  األمن  مجلس  عن  صادر  تقرير  وأشار 
على  »ح��اف��ظ  التنظيم  أن  إل��ى   2022 يناير  ف��ي 
ق��درت��ه ع��ل��ى ش���ّن ال��ه��ج��م��ات ب��م��ع��دل ث��اب��ت في 
وفر  ك��ّر  عمليات  تنفيذ  ذل��ك  ف��ي  بما  ال��ع��راق، 
ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، 
محافظات  في  ملحوظ  بشكل  نشاطه  تركز  مع 
التقرير  وأضاف  الدين«.  وصالح  وديالى  كركوك 
بين  الحدود«  اختراق  »سهولة  يستغّل  التنظيم  إن 
 10 إلى  آالف   6 بين  »ما  ويضم  وسوريا،  العراق 
يشّكل خاليا  البلدين، حيث  كال  في  مقاتل  آالف 

ويدّرب عناصر لشن الهجمات«.
أحدهما  عراقيان  جنديان  قتل  إبريل،  وأواخر 
حزامه  انتحاري  فجر  عندما  رائد  برتبة  ضابط 
الناسف قرب قوة عراقية خاصة، خالل عمليات 
بغداد.  شمال  »داع��ش«  تنظيم  خاليا  عن  بحث 
تبناها  التي  دموية  األكثر  الهجمات  آخ��ر  ووق��ع 
في  الماضي  يوليو  ف��ي  العاصمة  ف��ي  التنظيم 
 30 من  أكثر  فيه  وقتل  بغداد،  في  الصدر  مدينة 

شخصاً.

حريق أشعله عناصر »داعش« اإلرهابية في حقول زراعية شمال العراق )من المصدر(



بدء إزالة األلغام 
من »آزوفستال«

ماريوبول )وكاالت( 

بدأ اجلنود الروس يف إزالة 
األلغام واحلطام من أراضي 

مصنع آزوفستال للصلب 
يف ماريوبول، أمس، بعد 

صدور أوامر ملئات من القوات 
األوكرانية التي حتصنت أسابيع 

يف املصنع مترامي األطراف 
باالنسحاب.

وأظهرت لقطات مصورة اجلنود 
وهم يسيرون يف املجمع، 

ويستخدمون أجهزة الكشف 
عن األلغام على الطرق التي 

يتناثر عليها احلطام، بينما قام 
آخرون بتفقد كل شيء بحثًا 

عن عبوات ناسفة.
وقال جندي روسي يدعى 

باباي: »املهمة جسيمة، فقد زرع 
العدو ألغامه األرضية، كما قمنا 
بزرع ألغام مضادة لألفراد أثناء 

صد العدو، ولذلك أمامنا نحو 
أسبوعني من العمل«.

وقالت روسيا، أمس، إن آخر 
مقاتلني أوكرانيني يدافعون 
عن »آزوفستال« استسلموا. 

ولم تؤكد أوكرانيا هذا النبأ، 
لكن قائدًا بإحدى الوحدات يف 
املصنع قال يف مقطع مصور: إن 
القوات تلقت أوامر باالنسحاب.
وقام املقاتلون، الذين حتصنوا 

يف األنفاق، باالستسالم للقوات 
الروسية واملوالية لروسيا.

ومنح انتهاء القتال يف 
ماريوبول، أكبر مدينة سيطرت 

عليها روسيا منذ هجومها على 
أوكرانيا يف 24 فبراير، موسكو 

انتصارًا بعد ثالثة أشهر من 
القتال.

عدد النازحني يتجاوز 100 مليون عامليًا
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عواصم )وكاالت( 

جدد الكرملين، أمس، اتهامه للدول 
غ��ذاء  أزم���ة  ف��ي  بالتسبب  الغربية 
العقوبات في  بفرضه أشد  عالمية، 
التاريخ الحديث على روسيا، بسبب 

العملية العسكرية في أوكرانيا.
ال��ع��س��ك��ري��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات  وأدت 
روسيا  ل��ع��زل  الغربية  وال��ع��ق��وب��ات 
الحبوب  أسعار  ارتفاع  إلى  كعقاب، 
والطاقة  واألس��م��دة  الطهي  وزي��وت 

بشكل كبير.
األمين  جوتيريش  أنطونيو  وق��ال 
األربعاء  يوم  المتحدة،  لألمم  العام 
الماضي، إنه يجري محادثات مكثفة 
مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والواليات 
ال��م��ت��ح��دة واالت���ح���اد األوروب�����ي في 
الحبوب  الستعادة صادرات  محاولة 
من أوكرانيا مع تصاعد أزمة الغذاء 

العالمية.
الرئيس  إن  الكرملين:  وأض���اف 
فالديمير بوتين يتفق مع تقييم األمم 
أزم��ة  ي��واج��ه  ال��ع��ال��م  ب��أن  المتحدة 

غذائية قد تسبب المجاعة.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث 
باسم الكرملين: »روسيا كانت دائماً 
عليها،  يعول  للحبوب  ُمصدرة  دول��ة 
لسنا سبب المشكلة، وسبب المشكلة 
التي تقود إلى مجاعة عالمية هم من 
يفرضون العقوبات علينا والعقوبات 
نفسها«. وتقدم روسيا وأوكرانيا معاً 

نحو ثلث إمدادات القمح العالمية.
وأوك��ران��ي��ا م��ص��در رئ��ي��س كذلك 
الشمس  دوار  وزي��ت  والشعير  للذرة 
توفر  ف��ي حين  اللفت،  ب��ذرة  وزي��ت 
روسيا وروسيا البيضاء، التي تساند 
العسكرية،  عملياتها  ف��ي  موسكو 
في   40 لعقوبات،  أي��ض��اً  وتتعرض 
من  العالمية  ال��ص��ادرات  من  المئة 

سماد البوتاس.
وق��ال��ت األم����م ال��م��ت��ح��دة إن 36 
وأوكرانيا  روسيا  على  تعتمد  دول��ة 
نصف  من  أكثر  على  الحصول  في 
وارداتها من القمح، ومنها بعض من 
أفقر الدول مثل لبنان وسوريا واليمن 

والصومال والكونجو الديمقراطية.
وقال الكرملين: إن أوكرانيا جعلت 
التجاري مستحياًل  البحري  الشحن 
ب���زرع األل��غ��ام ف��ي ال��م��ي��اه. وفقدت 
أوكرانيا معظم موانئها الكبيرة، ومنها 
خيرسون وماريوبول لروسيا، وتخشى 
السيطرة  كذلك  روس��ي��ا  ت��ح��اول  أن 

على ميناء أوديسا.
وقال بيسكوف: إن روسيا لم تمنع 
لبولندا  األوكرانية  القمح  ص��ادرات 
كثيراً،  أبطأ  وسيلة  وه��ي  بالقطار، 
رغم أن الغرب كان يرسل أسلحة في 
من  مسؤول  وقال  العكسي.  االتجاه 
المتحدة،  لألمم  تابعة  أغذية  وكالة 
قبل أسبوعين: إن نحو 25 طناً من 
بسبب  أوكرانيا  في  عالقة  الحبوب 
األساسية  بالبنية  تتعلق  تحديات 

وإغالق الموانئ البحرية.
األميركي  الخارجية  وزي��ر  واتهم 
أنتوني بلينكن روسيا، يوم الخميس، 

باستخدام الغذاء كسالح عن طريق 
ومنعها  »رهينة«  اإلم��دادات  احتجاز 
عن  ولكن  أوكرانيا،  عن  فقط  ليس 

ماليين في مختلف أرجاء العالم.
غربي،  م��س��ؤول  ق��ال  جانبه،  م��ن 
أمس، إن أي ممر يتم إنشاؤه لتأمين 
طريق آمن لصادرات المواد الغذائية 
من مدينة أوديسا الساحلية األوكرانية 
ال يمكن أن يتم إال بموافقة روسية. 
النائبة  سفيريدنكو،  يوليا  ودع���ت 
األول���ى لرئيس ال���وزراء األوك��ران��ي، 
قائلة  الممر،  ه��ذا  مثل  إنشاء  إل��ى 
إنه سيساعد أوكرانيا ويساعد على 

تجنب الجوع في العالم.
وق���ال ال��م��س��ؤول ال��غ��رب��ي، ال��ذي 
عن  الكشف  ع��دم  شريطة  ت��ح��دث 
اس��م��ه: »م���ن ال���واض���ح أن ال���روس 
المنطقة،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ي��س��ي��ط��رون 
ال��روس،  من  إذن���اً  األم��ر  وسيتطلب 

اتفاقاً بشكل ما، كي يحدث ذلك«.
وأضاف: »سيتطلب األمر نوعاً من 
تركيا،  من  أعتقد  األمني،  الضمان 
حتى يصبح واقعاً، وأعتقد أن الشيء 
الذي يتعين علينا استبعاده هو فكرة 
من  إذن  دون  يتم  أن  يمكن  ه��ذا  أن 

روسيا«.
وف��ي ه��ذه األث��ن��اء، نقلت وك��االت 
األن��ب��اء ال��روس��ي��ة ع��ن ن��ائ��ب وزي��ر 
رودينكو  أندريه  الروسي  الخارجية 
تلقت خطة  روسيا  إن  أم��س:  قوله، 
إيطاليا  اق��ت��رح��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��س��الم 
وتدرسها. وقال: »تلقيناها منذ وقت 
أنها ليست  قصير وندرسها« مؤكداً 
روسيا  بين  ح��ال��ي��اً  المناقشة  قيد 
وإيطاليا، مضيفاً: »عندما ننتهي من 

دراستها سنعطي رأينا«.
اإليطالي  الخارجية  وزي��ر  وأعلن 
الجمعة  ي����وم  م���اي���و،  دي  ل��وي��ج��ي 

على  اقترحت  ب��الده  أن  ال��م��اض��ي، 
»مجموعة  تشكيل  المتحدة  األم��م 
تيسير دولية« لمحاولة التوصل إلى 
بخطوة«  »خطوة  النار  وقف إلطالق 
دي  إل���ى  وبالنسبة  أوك��ران��ي��ا.  ف��ي 
التي  التيسير«  »مجموعة  فإن  مايو، 
أن  »يجب  المتحدة  األم��م  اقترحتها 
تحاول إعادة بناء الحوار بين طرفين 

هما في حالة نزاع حالياً«.
الخطة  ه��ذه  تفاصيل  تُنشر  ول��م 
بعد، لكن وفقاً لصحيفة »ال ريبوبليكا« 
التفصيلية  الوثيقة  ف��إن  اإليطالية، 
التي سلمت لألمم المتحدة ووضعها 
الخارجية  وزارة  م��ن  دبلوماسيون 
مراحل،  أرب��ع  على  تنص  اإليطالية 
موضحة أن المرحلة األولى تتضمن 
»وقف إطالق النار في أوكرانيا، ونزع 
األسلحة على الجبهة تحت إشراف 

األمم المتحدة«.

فتشمل  ال��ث��ان��ي��ة،  المرحلة  وأم���ا 
أوكرانيا،  وض��ع  بشأن  »مفاوضات 
األوروبي  االتحاد  إلى  ستنضم  التي 

وليس حلف شمال األطلسي«.
وبحسب الصحيفة، تتضمن الخطة 
»اتفاقية ثنائية بين أوكرانيا وروسيا 
ودونباس،  القرم  جزيرة  شبه  بشأن 
بحكم  األراض��ي  حيث ستتمتع هذه 
ذات���ي ك��ام��ل، م��ع ال��ح��ق ف��ي ضمان 
سيادة  تحت  ستكون  ولكنها  أمنها، 
المرحلة  أن  إلى  ولفتت  أوكرانية«. 
اتفاقية سالم  »إب��رام  الرابعة تشمل 
وأم��ن في أوروب��ا متعددة األط��راف، 
بهدف رئيس هو نزع السالح ومراقبة 

األسلحة ومنع نشوب نزاعات«.
وقال المفاوض الروسي فالديمير 
ميدينسكي، يوم األحد الماضي: إن 
روسيا مستعدة الستئناف محادثات 
أن  أوك��ران��ي��ا، موضحاً  م��ع  ال��س��الم 

كييف سبب تعليقها.
وأما الرئيس األوكراني فولوديمير 
زي��ل��ي��ن��س��ك��ي، ف��ش��دد ع��ل��ى أن����ه ال 
إال  العسكرية  العمليات  إنهاء  يمكن 

بالوسائل »الدبلوماسية«.
وع���ق���دت ع���دة اج��ت��م��اع��ات بين 
المفاوضين من كال الجانبين، لكنها 

لم تسفر عن نتائج ملموسة.

تدرس خطة السالم المقترحة من إيطاليا حول أوكرانيا

روسيا: العقوبات الغربية وراء أزمة الغذاء العاملية

قوات أوكرانية على متن دبابة بمنطقة زراعية في دونباس )أ ف ب(

إنشاء ممر للصادرات 
األوكرانية الغذائية من 
أوديسا يحتاج موافقة 

موسكو

الكرملين: كييف جعلت 
الشحن البحري التجاري 

مستحياًل بزرع ألغام 
بحرية 

روما تقترح تشكيل 
»مجموعة تيسير 

دولية« أممية لوقف 
إطالق النار

دافوس )وكاالت( 

ن��اش��د ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي 
أمس،  زيلينسكي،  فولوديمير 
داف���وس،  منتدى  اف��ت��ت��اح  ف��ي 
دعم  توفير  الدولي  المجتمع 
بمزيد  وم��ّده��ا  ل��ب��الده  أس��رع 
عقوبات  وفرض  األسلحة  من 
بعد  موسكو،  على  »ق��ص��وى« 
الهجوم  بدء  على  أشهر  ثالثة 

أوكرانيا. الروسي على 
كلمة  في  زيلينسكي،  وق��ال 
أل��ق��اه��ا ع��ب��ر ال��ف��ي��دي��و في 
االقتصادي  المنتدى  افتتاح 
»دافوس«  منتجع  في  العالمي 
»ال��ع��ق��وب��ات  إن  ال��س��وي��س��ري، 
لكي  ق��ص��وى،  تكون  أن  يجب 
ت����درك ب��ك��ل وض����وح روس��ي��ا 
ألفعالها«. المباشرة  العواقب 

كييف  فيه  تؤكد  وقت  وفي 
ينفك  ال  ت��واج��ه وض��ع��اً  أن��ه��ا 
منطقة  ف��ي  صعوبة«  »ي���زداد 
دونباس، التي تتعرض لقصف 
الرئيس  ق��ال  عنيف،  روس��ي 
األوكراني إنه كان من الممكن 
إنقاذ عشرات آالف األرواح لو 
 100« على  حصلت  كييف  أن 
مرة  احتياجاتنا  من  المئة  في 
عندما  ف��ب��راي��ر«  ف��ي  واح���دة 

الهجوم. شنت روسيا 
وك������ان������ت ال���ب���رل���م���ان���ي���ة 

رادينا،  أناستاسيا  األوكرانية 
المنتدى،  ف��ي  ت��ش��ارك  ال��ت��ي 
شّددت على أن بلدها »بحاجة 
إلى أسلحة أكثر من أي شيء 
آخر.. أسلحة كأسلحة الحلف 
دبابات  سيما  ال  األطلسي«، 
وم��ن��ظ��وم��ات ل��ل��دف��اع ال��ج��وي 
أن  معتبرة  مقاتلة،  وطائرات 
التي  العسكرية  المساعدات 
»غ��ي��ر  اآلن  إل���ى  ت��ل��ق��ي��ه��ا  ت���م 
ثالثة  »بعد  وق��ال��ت:  كافية«. 
أشهر وخسارة عشرات آالف 
األرواح، ال يزال النقاش يدور 
إلى  بحاجة  نحن  إذا  ما  حول 
للصراحة  مقاتلة..  طائرات 

معيب«. األمر 
م���ن ج���ه���ت���ه، أع���ل���ن وزي���ر 
أوستن  لويد  الدفاع األميركي 
ع��رض  ب��ل��داً   20 ح��وال��ي  أن 
ت��ق��دي��م م���س���اع���دات أم��ن��ي��ة 
لمواجهة  ألوك��ران��ي��ا،  ج��دي��دة 
اجتماع  في  الروسية  القوات 

أمس. للحلفاء عقد 
اجتماع  »كان  أوستن:  وقال 
فالعديد  ج��داً،  ناجحاً  اليوم 
م��ن ال����دول س��ت��ق��دم ذخ��ي��رة 
مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات 
إليها  يحتاج  أخرى  ومدّرعات 

كبير«. بشكل  األوكرانيون 

زيلينسكي يطالب يف »دافوس« 

باألسلحة ومعاقبة موسكو

دبي )االتحاد( 

تجاوز عدد النازحين حول العالم 
للمرة األولى  100 مليون، وذلك  ال� 
على اإلطالق، حسبما أعلنت األمم 
إلى  ذل��ك  ع��ازي��ة  أم��س،  المتحدة، 
األزمة في أوكرانيا ونزاعات أخرى.

المتحدة  األم��م  مفوضية  وقالت 
تلقت  بيان  في  الالجئين،  لشؤون 
»االت����ح����اد« ن��س��خ��ة م���ن���ه: »ع���دد 
األشخاص الذين أُجبروا على الفرار 
وانتهاكات  والعنف  الصراعات  من 
تجاوز  واالضطهاد  اإلنسان  حقوق 
اإلطالق،  على  األولى  وللمرة  اآلن، 
مليون،   100 البالغ  الهائل  ال��رق��م 
م��دف��وع��اً ب���األزم���ة ف���ي أوك��ران��ي��ا 

وغيرها من النزاعات«.

المتحدة  األم����م  م��ف��وض  وق����ال 
غراندي:  فيليبو  الالجئين  لشؤون 
ومثير  رقم صارخ  هو  مليون   100«
للقلق ويبعث على التفكير، وما كان 

يجب إطالقاً الوصول إليه«.
البيان،  في  المفوضية،  واعتبرت 
أن هذا الرقم »المثير للقلق« يجب 

إنهاء  باتجاه  ويدفعه  العالم  يهز  أن 
ال���ن���زاع���ات، ال��ت��ي ت��ج��ب��ر أع����داداً 
الفرار  قياسية من األشخاص على 

من ديارهم.
المفوضّية  إح���ص���اءات  وت��ش��ي��ر 
قبل  خطيرة  كانت  الحالة  أن  إل��ى 
النزاع األوكراني، فأعداد النازحين 
ارتفعت إلى 90 مليوناً، بحلول نهاية 
إثيوبيا  في  بالعنف  مدفوعة   2021
ونيجيريا  وب��ورم��ا  فاسو  وبوركينا 
الكونغو  وج��م��ه��وري��ة  وأف��غ��ان��س��ت��ان 

الديمقراطية.
ودف����ع ال��ه��ج��وم ال���روس���ي على 
إلى  األش��خ��اص  بماليين  أوكرانيا 
ال��ف��رار م��ن ال��ق��ت��ال وال��ل��ج��وء إل��ى 
بلدان  إل��ى  أو  خ��ط��راً،  أق��ل  مناطق 

أخرى.

»البنتاجون«: مساعدات أمنية جديدة 
ألوكرانيا من 20 دولة

األمم المتحدة تدعو 
إلى إنهاء النزاعات 
التي تجبر أعدادًا 

قياسية على الفرار

نوفا خاكوفكا )وكاالت( 

سيطر الجيش الروسي على سد ومحطة 
رئيسة إلنتاج الطاقة الكهربائية أساسيين 

من أجل تزويد شبه جزيرة القرم بالمياه 
كانا من األهداف الرئيسة لدى بدء هجوم 

موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير.
وبعد ثالثة أشهر، ال تزال التوربينات 

في المحطة الواقعة في نوفا كاخوفكا في 
منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا تعمل 
مصدرة ضجيجًا ال يتوقف. ولم تتضرر 

المنشأة، ومنها تتدفق المياه لتصب في 
نهر الدنيبر.

وأشار العديد من المسؤولين الروس 
إلى أن روسيا تريد ضم منطقتي خيرسون 

وزابوريجا األوكرانيتين، وبالتالي تشكيل 
جسر بري يربط األراضي الروسية بشبه 

جزيرة القرم.
والمحطة التي ال تزال تحمل ألوان 

العلم األوكراني، تعتبر »موقعًا استراتيجيًا« 
حساسًا. وهي تقع على مسافة بعيدة عن 

الجبهة إلى الشمال، لكن الروس الذين 
يسيطرون على المنطقة يتخوفون من 

عمليات »تخريب«.
قال فالديمير ليونتييف الذي عينته 

موسكو مسؤواًل عن اإلدارة المدنية 
والعسكرية لمنطقة كاخوفكا: »كانت هناك 
محاوالت من قبل مخربين إلدخال عبوات 

ناسفة إلى هناك لكن جرى إحباطها 
جميعًا«.

سد استراتيجي
تحت سيطرة 

القوات الروسية

نازحون أوكرانيون يعيشون في محطة مترو أنفاق بخاركيف )أ ف ب(
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الروسية  العسكرية  العملية  مع 
حقبة  ف��ي  أصبحنا  أوك��ران��ي��ا  ف��ي 
ج���دي���دة، ودخ���ل���ن���ا ف���ي ت��غ��ي��رات 
أوروب���ا  ف��ي  واس��ع��ة  جيوسياسية 
وف�����ي أه��������داف »ح����ل����ف ش��م��ال 
النظام  وربما  »الناتو«،  األطلسي« 
سنصبح  ولربما  برمته.  العالمي 
الصيُن  في حقبة قد تستعيد فيها 
ال��س��ي��ط��رةَ ع��ل��ى ت���اي���وان وي����زداد 
شرق  جنوب  منطقة  ف��ي  نفوذها 
ذل��ك ثالث  تنشأ ع��ن  وق��د  آس��ي��ا، 
وروسية  أميركية  العالم،  في  كتل 
الفوضى  تعم  قد  أنه  إال  وصينية. 
وال�����ص�����راع ال���ع���ال���م���ي���ي���ن، ح��ي��ث 
مناطق  م��ن  منطقة  ك��ل  ستتكيف 
التكوين  مع  متزعزع  بشكل  العالم 

للقوة. الجديد 
كان  كما  السويد،  قررت  ومؤخراً 
فنلندا  خطى  على  السير  متوقعاً، 
إلى  االنضمام  في  رغبتها  وإع��الن 
في  »الناتو«  األطلسي  شمال  حلف 
تغير تاريخي لموقف هذين البلدين 
ينضما  لم  اللذين  اإلسكندنافيين 
أبداً إلى »الناتو« حتى خالل الحرب 
وغيََّرا  اآلن  ع��ادا  لكنهما  ال��ب��اردة، 
تداعيات  بعد  الحيادي  موقفهما 

تصطدم  الدولتين  مساعي  أن  غير  األوكرانية.  األزم��ة 
احتمال  ح��ول  شكوكاً  يثير  مما  راف��ض،  تركي  بموقف 

التوصل إلى إجماع، داخل الحلف، من دون صعوبة.
إذن تواجه منظمة حلف شمال األطلسي، التي اعتبر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2019 أنها 
دخلت في »حالة موت دماغي«، تحدياً أوروبياً جديداً. 
هذه  إلى  االنضمام  والسويد  فنلندا  من  كل  طلب  ومع 
يلعبه  بات  الذي  المركزي  الدور  يظهر  بدأ  المنظمة، 
»الناتو« والتواجد األميركي فيه... فلم نعد نسمع كثيراً 
عن الحكم الذاتي االستراتيجي ألوروبا، ألن الجميع بدأ 
األطلسي،  الحلف  في  األميركي  المركزي  الدور  يفهم 
األوكرانية  األزمة  قبل  يشرح  كان  الفرنسي  فالرئيس 
أوروب��ا  تكون  أن  إل��ى  الهادفة  األمنية  استراتيجيته 

بمكانتها  االح��ت��ف��اظ  على  ق���ادرًة 
مثل  عمالقة  عليه  يُهيمن  عالم  في 
والصين، شرحاً  المتحدة  الواليات 
االختالفات  يبرز  وكان  مستفيضاً، 
بين  وال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
جانبي  على  الواقعين  الطرفين 
في  وي��وض��ح  األط��ل��س��ي،  المحيط 
أوروب����ا  أن  اإلع��الم��ي��ة  خ��رج��ات��ه 
إث��ب��ات  وراء  ت��س��ع��ى  أن  ي��ن��ب��غ��ي 
»لنفسها«  االستراتيجية  أهميتها 
الصيني  ل��الح��ت��ك��ار  و»ال��ت��ص��دي 
األم��ي��رك��ي ال���م���زدوج«. وق���د ظل 
سنوات  ل��ع��دة  الفرنسي  ال��رئ��ي��س 
يُ����ردد ك��ل��م��ات��ه ال��ت��ي م��ف��اده��ا أن 
فرنسا األكثر قوًة لن تتحقق سوى 
من خالل أن تكون أوروبا أكثر قوًة، 
من  ج��زءاً  لعقود  ال��ذي ظل  األم��ر 
السياسية.  الوراثية  فرنسا  بصمة 
وظهر موقف »اإلليزيه« تجاه حلف 
منذ  المثال،  سبيل  على  »الناتو«، 
األسبق  الفرنسي  ال��رئ��ي��س  عهد 
شارل ديجول، الذي سحب القوات 
في  الحلف  ق��ي��ادة  م��ن  الفرنسية 
ال��ذي  ال���ق���رار  وه���و   ،1966 ع���ام 
عاماً   40 بعد  تماماً  نقيضه  اتُخذ 

فحسب.
وال���ي���وم، ل��م ن��ع��د ن��س��م��ع ع��ن ه���ذا ال��ح��ك��م ال��ذات��ي 
فالعملية  األوروب��ي،  لالتحاد  العسكري  االستراتيجي 
ألوهام  حداً  وضعت  أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية 
عن  فاألوروبيون  األوروب��ي.  االستراتيجي  االستقالل 
بكرة أبيهم لن يتمكنوا من استبدال دور أميركا الحاسم 
بوصفها موفرًة لألمن ومزودًة بالسالح والعتاد، دون أن 
للحلفاء،  توفرها  التي  االستخباراتية  المعلومات  ننسى 
حيث أبانت عن تفوقها في هذا الجانب على كل الدول 
بعد  رغ��م  األوك��ران��ي��ة،  األزم��ة  في  مجتمعًة  األوروب��ي��ة 
وقربها  األوروبية  الدول  تعدد  ورغم  جغرافياً  أوكرانيا 

المعركة.  من ساحة 

*أكاديمي مغربي

الدستوري  المسار  لجنُة  أنهت   
عن  ممثلين  م��ن  ال��م��ك��ون��ة  ال��ل��ي��ب��ي 
للدولة  واألع��ل��ى  ال��ن��واب  مجلسي 
اجتماعاتها  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ج��ول��َة 
ع��ق��دت جولتها  وك��ان��ت  ب��ال��ق��اه��رة، 
عقَد  وتنوي  الماضي  الشهَر  األول��ى 
والهدف  القادم،  الشهَر  ثالثة  جولة 
دستورية  ق��اع��دة  على  ال��ت��واف��ق  ه��و 
والتشريعية  الرئاسية  لالنتخابات 
الليبية التي كان يُفترض إجراؤها في 
ديسمبر الماضي ولم تتم، إشارًة إلى 
في  تُشكك  حقيقية  صعوبات  وجود 
هذا  ووض��ع  عملياً.  إجرائها  إمكان 
التأجيُل ليبيا على بداية توتر جديد 
بعد سلسلة من التطورات اإليجابية 
منتدى  ونجاح  النار،  إط��الق  كوقف 
مجلس  انتخاب  في  األممي  الحوار 
جديدين،  حكومة  ورئ��ي��س  رئ��اس��ي 
واالتفاق على موعد لالنتخابات التي 
المسار،  لهذا  نكسًة  تأجيلُها  مثل 
حيث اعتبر مجلس النواب أن فشل 
يُنهي  إجرائها  في  الدبيبة  حكومة 
ش��رع��ي��ة ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة، وم���ن ثم 
بتشكيل حكومة  باشاغا  فتحي  كلَّف 
التكليف  ه���ذا  أن  ورغ���م  ج��دي��دة. 
إلى  مؤشر  كأول  لألمام  خطوًة  مثَّل 

األمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، فإن رفض 
تسليم  النواب وإصراره على عدم  لقرار  االمتثاَل  الدبيبة 
حاول  وعندما  الصفر.  نقطة  إلى  األم��وَر  أعاد  السلطة، 
انسحب  لممارسة مهام منصبه،  باشاغا دخول طرابلس، 
بعد ساعات تجنباً إلراقة الدماء. وهكذا بدا أن الصراع 
يعود إلى الوضع السابق على خريطة الطريق التي توصل 
لها منتدى الحوار الليبي برعاية أممية، وعليه فقد تمثلت 
أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري في أن نجاحها 
في التوافق على قاعدة دستورية إلجراء االنتخابات يعيد 
األمل في الخروج من النفق المظلم الذي دخلته ليبيا منذ 

عام 2011.
اللجنة  أعمال  إيجابية حول حصيلة  وثمة تصريحات   
ويليامز،  التي وصفتها ستيفاني  األخيرة  اجتماعاتها  في 

بليبيا،  الخاصة  األممية  المستشارة 
بأن روح التعاون والسعي إلى توافق 
في اآلراء قد سادتها. كما أفاد بيان 
بأن  اجتماعاتها  انتهاء  عقب  للجنة 
الجانبين توافَقا على 140 مادة من 
195 يحتويها مشروع الدستور، وأنها 
ستستكمل بقيَة المواد في اجتماعات 

الجولة الثالثة الشهَر القادم.
يملك سوى  ال  المرء  أن  والواقع   
التفاؤل شديد الحذر بهذه التطورات: 
تم  الذي  التوافق  التفاؤل، فألن  أما 
حتى اآلن ليس بالهين، خاصة وأنه 
يتم بين طرفين مختلفين في وجهات 
نظرهما. وأما الحذر الشديد، فألن 
مرتين،  جحر  م��ن  يُ��ل��دغ  ال  المؤمن 
وقد سبق التأكيد واإللحاح على أن 
مستقبل التسوية السياسية للصراع 
سيبقى رهناً بإخراج القوات األجنبية 
المليشيات  مشكلة  وحل  والمرتزقة 
المسلحة بإدماج عناصرها الصالحة 
واألمنية  العسكرية  المؤسسات  في 
واستبعاد غير الصالح منها، فطالما 
بقيت ليبيا رهينة بأيدي َمن يملكون 
ألي  االط��م��ئ��ن��ان  يمكن  ال  ال��س��الح 
درج��ة  بلغت  مهما  سياسي  ات��ف��اق 
التوافق حوله، إذ تشير دروُس الخبرة 
استمرار  من  تستفيد  بعينها  أط��راف��اً  أن  إل��ى  الماضية 
الصراع، ولن تسمح طالما استطاعت ذلك بإنجاز أي تقدم 

على طريق الحل السياسي إن تعارض مع مصالحها.
تنتهي  لن  الحرة  الشعبية  االنتخابات  أن  المؤكد  ومن 
خطوة  أي  تعرقل  س��وف  بعينها  لقوى  مرضية  بنتيجة 
فإن  ولهذا  سبيال،  لذلك  استطاعت  ما  إلجرائها  جادة 
فقط  يركز  أال  ينبغي  ال��ص��راع  لحل  المتكامل  النهج 
لتوفير  يمتد  أن  يجب  وإنما  السياسية،  الحوارات  على 
نزاهتها  وضمان  االنتخابات  إلجراء  المالئمة  الظروف 
حل  الظروف  هذه  من  القلب  وفي  بنتائجها،  وااللتزام 
معضلة الوجود العسكري األجنبي وفوضى الميليشيات.

*أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة

تأسيسها في عام  منذ  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  أْول��ت 
1971، قطاَع التعليم اهتماماً كبيراً، وعلى مدى العقود المنصرمة 
تَمحور اهتمام القيادة الرشيدة للدولة حول تعزيز الجهود الرامية 
إلى بناء نظام تعليمي يضاهي ما يماثله في الدول المتقدمة، ُمسّخرًة 

كل إمكاناتها لتحقيق غاياتها. 
وفي هذا اإلطار، وبمباركٍة من صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، أعلن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة التعليم في دولة 
اإلمارات، ووّجه بمراجعٍة شاملة لنُظم القطاع التعليمي وتشريعاته 
القطاع  لتطوير  الداعمة  المؤسسات  من  عدد  وإنشاء  وسياساته، 

ومستقبل التعليم في الدولة.
وجاءت انطالقة مسيرة التعليم في الدولة بخطى حثيثة منذ قيام 
االتحاد، وحتى اآلن، ُمسجلًة عالمات فارقة، شهدت جهوداً كبيرة، 
بذلتها الدولة وما زالت تبذلها من أجل تطوير التعليم كّماً ونوعاً على 
عد كافة، حيث تَحّول التعليم من الكتاتيب إلى التعليم بضغطة  الصُّ

مفتاح على األلواح الذكية، ُوصوالً إلى منصات التعلم عن بُعد.
وي����ح����ت����ل ال���ن���ظ���ام 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي ل����دول����ة 
اإلمارات مكانًة متقدمًة 
ف����ي أج����ن����دة ال��ت��ن��م��ي��ة 
ك��م��ا تحظى  ال��ب��ش��ري��ة، 
التعليم  ت��ط��وي��ر  ج��ه��ود 
ِقبل  من  خاصة  برعاية 
التي  الحكيمة،  القيادة 
تَستشرف  وهي  تسعى، 
مستقباًل أفضل ألبنائها، 
إلى إحداث خطوة فارقة 
في مسيرة التعليم، تَكفل 
متعاقبة  أجيال  تخريج 
تكتسبه من  بما  تتمكن، 
الحفاظ  م��ن  م���ع���ارف، 
التنمية  على مواصلة مسيرة  قادرةً  وتكون  الدولة،  على مكتسبات 

واالزدهار التي تشهدها اإلمارات.
تسعى  ما  على  دليل  خيُر  الجديدة  الهيكلة  أن  متابعون  وي��رى 
كافة،  المجاالت  في  واسع  تقدم  من  تحقيقه  إلى  اإلم��ارات  دولة 
استشراف  بأدوات  والمسلحين  المؤهلين  الوطن  أبناء  أيدي  على 
بمخرجات  كثيراً  تهتم  وكعادتها،  الرشيدة،  فالقيادة  المستقبل. 
على  تكون  أن  لها  تريد  بشرية،  ث��روة  من  الحيوي  القطاع  ه��ذا 
أعلى درجات التأهيل، وأن تكون قادرة على التعامل مع توّجهات 

المستقبل ومتغيراته.
اإلم��ارات  دول��ة  في  التعليمية  المنظومة  تطوير  ك��ان  ولطالما 
هاجساً مسيطراً، دفع الحكومة الرشيدة هذه المرة إلى استحداث 
اإلمارات  خطط  لمواكبة  االتحادية،  الحكومية  الهيئات  من  عدد 
التنموية وتطلعاتها إلى مستقبل، يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً 

وجودًة، ويكون فيه طالب الدولة من بين األفضل في العالم.
إن قطاع التعليم اليوم ليس كاألمس، وطموحات دولة اإلمارات 
ال سقف وال حدود لها، ومهارات المستقبل تستدعي من الجميع 
أن يكونوا على أُهبة االستعداد، فالسباق محتدم، والعالم يتغّير كل 
لحظة، والحّل الناجع يَكمن في إعداد جيل يحمل الراية، ويُكمل 

المسيرة، ويتمسك بالهوية، وينطلق إلى العالمية بكل ثقة.

التعليم في اإلمارات.. نحو المزيد 
من استشراف المستقبل

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

اإلمارات

اليـــوم

النظام التعليمي 
يحتل مكانًة متقدمًة 

في أجندة التنمية 
البشرية، وتحظى 

جهود تطويره برعاية 
القيادة

األوروبيون لن يتمكنوا من 
استبدال دور أميركا الحاسم 

بوصفها موفرًة لألمن 
ومزودًة بالسالح والعتاد، 

دون أن ننسى المعلومات 
االستخباراتية التي توفرها 

للحلفاء

االنتخابات الشعبية الحرة في 
ليبيا لن تنتهي بنتيجة مْرضية 
لقوى بعينها سوف تعرقل 
أي خطوة جادة إلجرائها ما 

استطاعت لذلك سبياًل

ليبيا: أهي حلقة مفرغة؟أوروبا بدون الدور األميركي!
د. أحمد يوسف أحمد*د. عبدالحق عزوزي*

بافالو،  بمدينة  ماركت  سوبر  في  النار  مسلح  فتح  عندما 
نيويورك، مؤخراً، حاولُت مساعدة صحيفة »واشنطن بوست« 
في العثور على صحفي محلي مستقل لتغطية القصة وتفاصيل 
المشهد الرهيب. وبصفتي مواطناً من غرب نيويورك، وعملت في 
جريدة »بافلو نيوز« لفترة طويلة، كنت في موقع مناسب ألستطلع 
الحدث. قمت بإرسال رسالة نصية إلى زميل سابق هو دينيس 
جيويل جي، مدير تحرير في »بافلو نيوز«، ليتولى مهمة تغطية 
الخبر. وبالفعل، نشرت الصحيفة أخباراً عن المجزرة، وقدمت 

سياًل من التقارير الحية والتعليقات الصادقة.  
وأثناء مشاهدة هذه التغطية لم أستطع التفكير في مقدار 
خسارة منطقة بافالو إذا سقطت جريدتها اليومية بيد صندوق 
التحوط الذي يريد شراءها. سيتم خفض طاقم غرفة التحرير، 
وهو اآلن أصغر بكثير مما كان عليه قبل 15 عاماً، كما حدث 
مع كل صحيفة التهمها هذا الصندوق. لكن هذا ليس التحدي 
مواجهته،  بافالو  في  الصحفيين  على  يجب  ال��ذي  الوحيد 
فاألخبار المحلية تحتاج إلى إلقاء نظرة أقوى وأكثر استدامة 

حول الالمساواة التي كشفتها المذبحة.
 كتب كاتب العمود اإلخباري »رود واتسون« أن المشتبه به 
»لم يختر باليز، أكبر متاجر السوبر ماركت في أمهيرست أو 
النكستر أو أورك��ارد ب��ارك«، حيث يشكل البيض أغلبية.. بل 
اختار سوبر ماركت إيست سايد، لسبب واحد بسيط، كونها 

»تحتوي على أعلى نسبة من السود«.
في خمسينيات وستينيات القرن الماضي قرر مؤسسو المدينة 
بناء طريق سريع يربط مكاتب وسط المدينة بالضواحي، مما 
تسبب في عزل المجتمع األسود عن بقية السكان. لقد دمر 

هذا الطريق الطبقة الوسطى السوداء المتنامية في بافالو.
وكانت آثار هذا القرار وغيره من القرارات المشابهة تدفق 

الدوالرات إلى أماكن بعيدة عن مناطق السود.
 ،Investigative Post موقع  محرر  هيني،  جيم  وكتب 
وهو موقع إخباري غير هادف للربح في بافالو، أن األحياء 
المدقع  الفقر  تعاني  ال  بافالو  في  السود  عليها  يغلب  التي 
الشرطة  أعمال  ومن  االستثمار  »قلة  من  أيضاً  بل  فحسب، 
المستمر  االهتمام  قلة  األحياء  هذه  تعاني  كما  المفرطة«. 

من وسائل اإلعالم المحلية.
هذا ال يعني أن هذه الموضوعات وهذه األحياء ال تحصل 
أو صفحات  المعلقين  من  دعم  يوجد  ال  أنه  أو  تغطية،  على 
أن  يبدو  كافية. ال  بدرجة  يكن يحدث  لم  لكن هذا  التحرير. 
»بافالو نيوز«، مثل القيادة المدنية في المنطقة، تعتبر مصالح 
بشأن  القرارات  اتخاذ  عند  قصوى  أولوية  األس��ود  المجتمع 

الطريق السريع وملعب كرة القدم والجامعة.
في السنوات األخيرة، كانت هناك تقارير استقصائية قوية 
حول عدم المساواة في المدارس العامة وحول التكلفة العالية 
لكون المرء فقيراً، وعن حاالت اإلهمال وسوء الحكم. واآلن، 
فإن وسائل اإلعالم المحلية، التي تعوقها تخفيضات الميزانية 
األم��وال في  لمتابعة  كافياً  اهتماماً  تولي  المراسلين، ال  وقلة 

مجلس المدينة أو مدارس المدينة المتعثرة.  

 ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

*كاتبة متخصصة في وسائل اإلعالم

الصحفيون المحليون والعنصرية المنسية

»بافالو نيوز«، مثلها مثل 
القيادة المدنية في منطقة 

بافلو بوالية نيويورك، ال 
تعتبر مصالح المجتمع األسود 

أولوية قصوى عند اتخاذ 
القرارات

مارجريت سوليفان*

للمالية،  وزي��راً  لومير  برونو  على  ماكرون  إيمانويل  أبقى 
للمعارك  األمامية  الخطوط  في  خبير محنك  وجود  ليضمن 
االقتصادية التي ستشكل فترةَ واليته الثانية رئيساً لفرنسا. 
الوزراء  ورئيسَة  ماكرون  فيها  تغريدة شكر  في  لومير،  وقال 
هي  أولوياته  إن  تعيينه،  إع��ادة  على  بورن  إليزابيث  المعيَّنة 

»التوظيف والسيادة الصناعية ومحاربة التضخم«.
الوسط قبل انضمامه  ينتمي لمعارضة يمين  وكان لومير 
2017، وأثبت أنه أحد أقرب  إلى حكومة ماكرون في عام 
الضريبية،  اإلصالحات  بنجاح  قاد  حيث  ماكرون،  حلفاء 
ب��إش��ادة  ال��م��ؤي��دة ألوروب���ا، وح��ظ��ي  الرئيس  ودف��ع أج��ن��دة 
»كوفيد-19«.  أزمة  خالل  المالي  الدعَم  إلدارته  الشركات 
خمسة  لمدة  الفرنسية  الحكومة  في  خ��دم  أن  سبق  كما 

متتالية. أعوام 
ويتمثل التحدي األول الذي يواجه لومير في إقناع الفرنسيين 
المتجهين إلى صناديق االقتراع في االنتخابات التشريعية في 
يونيو بأن حكومة ماكرون الجديدة يمكنها معالجة أزمة تكلفة 
المعيشة مع استمرار التضخم في االرتفاع، حيث إن الفشل 
في معالجة هذه القضية، التي تهيمن على مخاوف الناخبين، 
من شأنه أن يضر بفرص الرئيس في الحصول على األغلبية 
البرلمان لمتابعة اإلصالحات المتنازع  إليها في  التي يحتاج 

عليها مثل رفع سن التقاعد.
ين العام المرتفعة بالفعل في  ومع ذلك، فإن مستويات الدَّ
بتعهدات  للوفاء  لومير  أم��ام  المناورة  مجال  تقلص  فرنسا 

ماكرون لحماية الفرنسيين من ارتفاع األسعار. وكانت حكومة 
الرئيس السابقة  تعهدت بالفعل بتخصيص حوالي 25 مليار 
يورو )26 مليار دوالر( هذا العام التخاذ إجراءات، من بينها 
الجديدة  الديون  تكلفة  أن  خاصة  الطاقة،  أسعار  من  الحد 
من المقرر أن ترتفع مع قيام البنك المركزي األوروبي برفع 

أسعار الفائدة.
وينخرط لومير في مفاوضات شائكة مع نظرائه األوروبيين 
حول كيفية تنسيق مواقفهم المالية. وكان قد تم تعليق القواعد 
التي تحد من العجز والديون خالل أزمة »كوفيد«. وقد تعمل 
على  السابق  وضعها  إل��ى  إعادتها  كيفية  ح��ول  المناقشات 
إحياء االنقسامات القديمة بين البلدان الملتزمة باالنضباط 
الصارم، وتلك التي تجادل بأن الكثير من التقشف من شأنه 
أن يلحق ضرراً كبيراً باقتصاداتها. كما يتعين عليه بناء توافق 
في اآلراء في أوروبا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، 
والتي قد تؤدي إلى زيادة تقويض النمو االقتصادي في العديد 

من دول االتحاد األوروبي.
وقال لومير لوكالة فرانس برس، في 5 مايو الجاري، أثناء 
زيارته بلدة في المنطقة، حيث انتُخب نائباً في عام 2017: 
أصعب  وتنتظرنا  كبيرة،  اقتصادية  صعوبات  نواجه  »إننا 

األوقات«.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

 *صحفي متخصص في الكتابة عن فرنسا واقتصادها

»لومير«.. وزير االقتصاد الفرنسي مجددًا

ين العام  مستويات الدَّ
المرتفعة بالفعل في فرنسا 
تقّلص مجال المناورة أمام 

لومير للوفاء بتعهدات ماكرون 
لحماية الفرنسيين من ارتفاع 

األسعار

ويليام هوروبين*
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ت��س��لّ��م صاحب  ب��ص��ورة ح��ض��اري��ة 
بن  زاي���د  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيساً  السلطة  نهيان  آل  سلطان 
ال��راح��ل  لشقيقه  خ��ل��ف��اً  ل���إم���ارات 
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل 
جديداً  عهداً  دولتنا  ولتبدأ  نهيان، 
والتمكين،  التأسيس  مرحلتي  بعد 
ستكون  الثالثة  المرحلة  أن  شك  وال 
ويكمله  األب،  رسمه  لنهج  استمراراً 

األبناء من بعده.
محمد  ال��ش��ي��خ  ال��س��م��و  ص��اح��ب 
ال��ذي  للمنصب  سيضيف  زاي��د  ب��ن 
وفكره،  وحضوره  بكاريزميته  تسلمه، 
موقع  في  ليس جديداً  أنه  خصوصاً 
القيادة، فهو شريك أصيل ال تخطئ 
مختلفة،  مجاالت  في  بصمته  العين 
إلى  وص��والً  السياسة،  رأسها  وعلى 
يحقق  ال���ذي  االق��ت��ص��ادي  ال��ق��ط��اع 

لإمارات. االستقرار 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 

بن  محمد  ال��ش��ي��خ  ال��س��م��و  ص��اح��ب 
ورؤاه  بمواقفه  م��ع��روف��اً  ب��ات  زاي��د 
للدولة  األفضل  تحقيق  نحو  وسعيه 
الصعبة  ال��ظ��روف  م��ن  ال��رغ��م  على 
التي تعيشها الدول بأسرها، الكبيرة 
سموه  ق���ّدم  فقد  وال��ص��غ��ي��رة.  منها 
منذ  األم��ور  دف��ة  إدارة  في  فلسفته 
خ��ال  للمستقبل  ورؤي��ت��ه  س��ن��وات، 
كرجل  المقبلة،  الخمسين  السنوات 
تتبوأ  بأن  لطموحاته  حدود  ال  دولة 

تليق بها. التي  المكانة  اإلمارات 
الشيخ  السمو  صاحب  رصيد  إن 
ويعزز  بالخير،  يبّشر  زايد  بن  محمد 
بمواصلة  وآمالهم  اإلماراتيين  طموح 
تحققت  ال��ت��ي  اإلن���ج���ازات  م��س��ي��رة 
سموه  وأن  اآلن، خصوصاً  حتى  لهم 
في  ت��م  م��ا  بين  وص��ل  حلقة  يشكل 
الحاضر،  في  يحصل  وما  الماضي، 
واالس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ال���م���رس���وم���ة 
واحد  رقم  الدولة  لتكون  لإمارات 

العالم. على مستوى 
ح���ول س��م��وه ي��ل��ت��ف ال��ش��ع��ب بكل 
كقائد  كاملة  الثقة  وي��ول��ي��ه  ف��ئ��ات��ه، 
ال��ش��ؤون  ف��ي  المستقبل  يستشرف 
أرسى  الذي  وهو  والدولية،  العربية 
تسوده  ع��ال��م  معالم  ورس��م  دع��ائ��م، 
ق��ي��م ال��م��ح��ب��ة واإلخ����اء وال��ت��س��ام��ح، 
وقيادات  ال��دول  ق��ادة  جميع  أن  كما 
بتسلّمه  رحبت  الدولية  المنظمات 
رئ���اس���ة اإلم�������ارات، خ��ص��وص��اً أن 
ول��م��س��وا  م��ع��ه،  ت��ع��ام��ل��وا  أغلبيتهم 
ح��رص��ه ع��ل��ى م��د ج��س��ور ال��ت��ع��اون 
والنماء  الخير  فيه  بما  الجميع  مع 

لإمارات ولسواها من الدول.
إجماع مهنئي سموه على ما يتمّيز 
أهمية  يدرك  وتبصر،  حكمة  من  به 
ال��دول،  ق��ادة  كوكبة  إل��ى  انضمامه 
بالسام  إي��م��ان��ه  ج��ّس��د  ال���ذي  وه��و 
ك��ق��ي��م��ة وغ��اي��ة م��ن خ���ال م��واق��ف 
واض��ح��ة ه��دف��ه��ا ح��ق��ن ال��دم��اء في 

 - حريصاً  فكان  البلدان،  من  ع��دد 
الحوار  لغة  تغليب  على   - ي��زال  وال 

القضايا. لحل 
ش��ه��ادت��ي ب��ح��ق ص��اح��ب ال��س��م��و 
يراها  ق��د  زاي���د  ب��ن  محمد  الشيخ 
من  شهادة  لكنها  مجروحة،  البعض 
أوجهها  ما  أكثر  ولعلي  ُمحّب،  قلب 
لجيل الشباب الذي أراه وافر الحظ 
تاريخ  من  فارقة  لحظات  يعيش  بأن 
يتميز  ق��ائ��د  راي���ة  ت��ح��ت  اإلم�����ارات 
في  وال��ذك��اء  القيادة،  في  بالبراعة 
ما  وه��و  بالنفس،  والثقة  ال��م��ب��ادرة، 
المزيد  نحو  أكثر  اإلم��ارات  سيقود 
حنكة  أن  ذلك  واالزده��ار،  النمو  من 
بن  محمد  ال��ش��ي��خ  ال��س��م��و  ص��اح��ب 
زاي���د، ل��م ت���أِت م��ن ف���راغ، ب��ل وه��و 
إن  ثم  زاي��د،  مدرسة  في  نشأ  ال��ذي 
كل من تعامل معه يدرك أنه األقرب 
به  واألش��ب��ه  وال����ده،  شخصية  إل���ى 
سلوكاً ونهجاً، فمنه استمد السياسة 

ال��خ��ط��ا،  ف��ي  وال���ع���زم  اإلدارة،  ف��ي 
إل���ى جانب  ال���ق���رار،  وال��ح��ك��م��ة ف��ي 
صعوباتها،  بكل  المسؤولية  تحّمل 
إلى جانب الحرص على فعل الخير، 
وأبناء  الوطن  حب  يكلله  ذل��ك  وك��ل 
خال  سموه  مّكن  م��ا  وه��و  ال��وط��ن، 
سنوات قليلة من ترسيخ مكانة دولة 
إليها  ينظر  وال��ت��ي  دول��ي��اً،  إلم���ارات 
ومحايداً  نزيهاً  وسيطاً  اليوم  العالم 
من  الكثير  ل��ح��ل  ب��ه  ال��وث��وق  يمكن 

والنزاعات. األزمات 
الشيخ  السمو  كبيرة بصاحب  ثقتنا 
الُمحب  القائد  وهو  زايد،  بن  محمد 
عروبته،  لقضايا  والمخلص  لشعبه، 
المضي  اإلم����ارات  س��ت��واص��ل  وم��ع��ه 
التنموية  مشاريعها  إلن��ج��از  ق��دم��اً 
نحن  وفيما  والمستدامة،  الشاملة 
وت��ف��اؤالً  أم��ًا  أك��ث��ر  سنكون  الشعب 
ب��م��س��ت��ق��ب��ل ب��اه��ر ل���ب���ادن���ا، ال��خ��ي��ر 

عنوانه، والتقدم مساره.

الخير مستمٌر

علي بن سالم الكعبي

ثقتنا كبيرة بصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد، وهو 

القائد الُمحب لشعبه، 
والمخلص لقضايا عروبته

ف��ي خ��ض��م ال��ح��دي��ث ع��ن ال��دول��ة 
والهوية والمجتمع، البد من التأسيس 
المتين للفضاء الثقافي الذي يعيشه 
الخليج  دول  في  وبخاصٍة  المجتمع 
وتاريخها  العميق  إرثها  لديها  التي 
اآلن  حتى  تستفد  لم  لكنها  الطويل، 
من الموروث الثقافي من أجل تأسيس 
المضيء  ب��ي��ن  تجمع  ح��ي��وي��ة  ه��وي��ة 
والمفيد والجميل من الماضي، وبين 
المستقبل  ص��رع��ات  ف��ي  ال���دخ���ول 

وحداثاته.
وجهة  له  الصويان  سعد  الدكتور 
التأسيس،  ه���ذا  ح���ول  م��ه��م��ٍة  ن��ظ��ٍر 
إبان  قوي  لدور  مؤدية  القبيلة  يعتبر 
التأسيس مع الملك عبدالعزيز، ولكننا 
يلمح  الدولة.  إلى  إاّل  نحتاج  ال  اآلن 
ألن القبيلة يجب أن ال تتضخم على 
حساب الدولة وهذا فيه خطر، هذه 
المقولة مفيدة ألنها تمنحنا معنيين: 
األول: أن الصويان باحث انثربولوجي، 
أو  القبائل  وليس مجرد جامع لسير 
شعراء النبط، لذلك بعض الموتورين 
في  ولغوا  تلك  نظريته  في  هاجموه 
رأوه  حين  ألنهم  والشتائم،  السباب 
يدافع عن »الشيات« أو »مهرجانات 
مزاين اإلبل«، أو مقارنته في مهرجان 

وألنهم  اإلغريقية،  الرياضية  بالمهرجانات  رقيبة«  »أم 
الصحراء«  و»ثقافة  النبطي«  الشعر  وجدوه كتب »فهرست 
المعنى  الغريزية.  الطريقة  على  معهم  منتمياً  توقعوه 
الكبار،  االنثربولوجيين  بإعادة  يذّكرنا  الصويان  أن  الثاني: 
ومنهم حتى »التفكيكيين« لموضوع العادات االجتماعية، أو 
المقموع نقدياً من الفاسفة والمفكرين، بل وإعادة االعتبار 
االنثربولوجي  الفيلسوف  نتاج  في  ذلك  نقرأ  لألسطورة، 
العريق »كلود ليفي ستراوس«، الذي قرأ الثقافات ودرسها 
ومنها ما كتبه عن إندونيسيا والبرازيل منطلقاً من الحقائق 
والخرافات معاً، ولعل هذا ما جعل الصويان يختار لرسالته 
الماجستير موضوع »الجن« مع أنه غير راٍض عن نتيجتها 
األطروحة  يقول هذه  بأصل فكرتها ألنه  كان ممسكاً  وإن 

»كتبتها قبل النضج«.
والدفاع عن بعض الموروث الجيد الجمالي والفلكلوري 

واألسطوري والشعري إنما يعزز قدرة 
وتاريخه  قوته  إثبات  على  المجتمع 
وانفتاحه  حيويته  على  حفاظه  م��ع 
ومرونته. فمجتمعات العرب األخرى 
واألدب  ال���رواي���ات  عبر  استطاعت 
والشعر والموسيقى أن تبقي حضور 
بلدانها في ذاكرة الشعوب، وهذا ما 
يُصر الصويان على أننا قادرون على 

فعله لدى المجتمعات الخليجية.
ل���ذل���ك-ب���ح���س���ب ال����ص����وي����ان-

التي  الشعرية  الكلمة  :»استطاعت 
أبدعتها قرائح الشعراء المجددين أن 
تحقق عدة أغراض فنية، بل ووطنية 
األغنية  كلماتهم  دفعت  لقد  أي��ض��اً. 
حدودها  تتخطى  أن  إل��ى  السعودية 
اإلقليمية وتلقى صدى واسعاً وتقبًا 
الوطن  أرج���اء  ف��ي مختلف  ورواج����اً 
العربي الكبير. وهذا في رأيي كسب 
كبير ينبغي التنويه به والتأكيد عليه. 
التأكيد  يلزم  الذي  اآلخر  والمكسب 
بمساحاتها  المملكة  أن  ه��و  عليه 
المختلفة  ول��ه��ج��ات��ه��ا  ال��ش��اس��ع��ة 
ومناطقها الثقافية المتفاوتة وطبقاتها 
أذواق��ه��ا  ف��ي  المتباينة  االجتماعية 
وإدراكاتها أصبح لها اآلن طابع فني 
ويتذوقه  عليه  متفق  موحد  وغنائي 
الجميع. لقد تم ذلك بفضل النصوص الغنائية السلسة في 
دور  للقصيدة-األغنية  وكان  تركيبها.  في  والبسيطة  لغتها 
فنية  بصبغة  وصبغه  ثقافياً  الوطن  هذا  توحيد  في  فعال 
واحدة أضفت بُعداً جديداً لوحدته السياسية واالجتماعية«.
الخاصة أن بناء الهوية جزء من بناء الدولة، وحين يُقدر 
بعض الموروث ويُستخدم في صناعة الهوية، ال يعني ذلك 
أن مصدر الموروث هذا إن كان من القبيلة أو المنطقة أو 
الطائفة يعلو على الدولة هذه هي الفكرة باختصار، وعبء 
بناء الهوية يعلمه المسؤولون الخليجيون اليوم وهذا تحٍد 
يمكنهم تجاوزه بالتعاون مع المؤسسات وفي بناء مؤسسات 
أخ���رى حديثة ت��ع��رف م���اذا ت��ري��د ال��دول��ة م��ن ال��م��وروث 

االجتماعي.

* كاتب سعودي

ي��ع��ود االه��ت��م��ام ال���روس���ي بآسيا 
ت���اري���خ���ي���اً ك���ج���زء م����ن ث��ق��اف��ت��ه��ا 
موقعها  وب��ح��ك��م  اإلم���ب���راط���وري���ة 
لألمة  ال��ع��رق��ي  وال��ت��ن��وع  الجغرافي 
الروسية في الماضي والحاضر، حيث 
يقع جزء من دول القارة على حدود 
روسيا، ولذلك تم التركيز على تطوير 
األقصى  وال��ش��رق  »سيبيريا  مناطق 
الروسي« تنموياً، ولتحقيق التوازن في 
عاقتها الخارجية مع كافة الفاعلين 
حول العالم، البد من أن تكون لروسيا 
رسمية  غير  وأخ���رى  رسمية  ح��دود 

لتحقيق مصالحها العليا.
والمصالح الصينية مع روسيا هي 
ليست مجرد استفادة تجارية، بل هي 
االستباقي  للردع  استراتيجية  جبهة 
األميركية في  والهيمنة  التوسع  ضد 
على  حيوي  وتعاون  الجوانب،  جميع 
غرار توقيع اتفاق لتوفير الغاز الروسي 
للصين بقيمة 400 مليار دوالر على 
م��دار 30 عاماً، كما استفادت بكين 
من األزمة األوكرانية من خال وضع 
بين  المنتصف  م��وق��ع  ف��ي  ال��ص��ي��ن 
العاقات  وباتت  وواشنطن،  موسكو 
الصينية - األميركية أكثر تنافسية، 
وذلك بعد أن أصبح التوسع الصيني 

في الشرق صعباً، بينما أصبح الطريق لدول وسط آسيا 
محفزاً للصين لكي تحصل على الموارد واألسواق وتبسط 
نفوذها العابر للقارات، وهو ما تحقق بصفة رئيسة من خال 
توطيد العاقات مع روسيا إلى جانب الفاعلين اآلسيويين 
اآلخرين في محيط روسيا المباشر، واالستفادة من توسع 

روسيا األيديولوجي، وتفعيلها لدور الكنيسة في السياسة.
وأما عن عاقة روسيا والهند، فقد سعت روسيا لعدم 
تطوير العاقات معها وكذلك مع فيتنام إلى مستوى نوعي 
جديد، وذلك بسبب عدم استجابة روسيا للتطلع الهندي 
للتنمية االقتصادية، إضافًة لعدم تصدر الهند قائمة أولويات 
السياسة الخارجية الروسية، وبالنسبة لفيتنام فعلى الرغم 
من أهميتها لروسيا كونها البوابة الرئيسة لانضمام لتجمع 

دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان(.

األزم��ة  أخ���رى، تشكل  وم��ن جهة 
االقتصادية  والصعوبات  األوكرانية 
العاقات  توجه  في  تغيراً  الروسية 
الوسطى،  آسيا  ودول  روس��ي��ا  بين 
الدول  تلك  بعض  تحّفظ من  وسط 
من  مباشرة  غير  سياسية  ومغازلة 
بارتياح  الصين  نظرت  وقد  أخرى، 
النتهاء الشراكة الروسية - الغربية 
بعد ه��ذه األزم���ة، وت���اٍق روس��ي - 
صيني خاصة فيما يتعلق بالسياسة 
األم��ي��رك��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى نشر 
الفوضى في الشرق األوسط، وخلق 
عدم استقرار في المحيط الروسي 
»الناتو«  تحالف  ونقل  والصيني، 
خطط  إلحباط  روسيا  من  بالقرب 
ال��ت��ك��ام��ل ال��روس��ي��ة ف��ي أوراس��ي��ا، 
وستقوم الصين بدعم روسيا في ما 

يتعلق باألزمة في أوكرانيا.
العظمى  آس��ي��ا  إل���ى  وال��ط��ري��ق 
سيؤدي حتماً إلى تطور في مستويات 
في  ال��روس��ي   - الصيني  ال��ت��ع��اون 
خاصة  الرئيسة،  القضايا  من  عدد 
تعزيز  من خال  الطاقة  مجال  في 
ألن  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 
أكبر مستهلك  الصين سوف تصبح 
يسمح  أن  بعد  ال��روس��ي،  للبترول 
الروسية،  الهيدروكربونية  المصادر  إلى  بالوصول  لها 
البنية التحتية عن  كما سيحدث تطوير هائل في مجال 
طريق استثمار الصين في تطوير البنية الروسية البرية 
والبحرية. وفي مجال التمويل أعلنت بكين عن رغبتها في 
أن تتوسع في منح القروض لموسكو، كما سيؤدي التوسع 
فتح طريق  إلى  الصيني  »اليوان«  استخدام  في  الروسي 
للعملة الصينية لكي تحتل مكانة بارزة، وأن تصبح العملة 
أوراس��ي��ا،  منطقة  في  المحتملة  اإلقليمية  االحتياطية 
إليها  المتقدمة  الروسية  العسكرية  التكنولوجيا  وتحويل 

»الصواريخ الدفاعية والجوية«.

* كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي 

وحوار الثقافات

حين ُيقدر بعض الموروث 
وُيستخدم في صناعة الهوية، 

ال يعني ذلك أن مصدر 
الموروث هذا إن كان من 
المنطقة أو الطائفة يعلو 

على الدولة هذه هي الفكرة 
باختصار

الطريق إلى آسيا العظمى 
سيؤدي حتمًا إلى تطور في 
مستويات التعاون الصيني - 
الروسي في عدد من القضايا 

الرئيسة، خاصة في مجال 
الطاقة من خالل تعزيز التعاون 

الثنائي

روسيا والصين وطريق آسيا العظمىبناء الهوية جزء من بنيان الدولة

سالم سالمين النعيمي*فهد سليمان الشقيران*
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سواحل

نسيج الفرح

غزل  أو  م��ادة  من  جديٍد  شيء  لصنع  ذكية  فكرة  بديعة،  النسيج  فكرة 
التي تعلمناها في المراحل  الفنية  المادة  أو خوص أو فتالت صوف، في 
الفنان المختص في  الفنون، أو المعلم  التعليم على يد مدرس  األولى من 
اإلم��ارات، كيف تصنع من  يُقال قديماً هنا في  الرسم، كما  أو  الفن  مادة 
أو  الكف  بمساحة  كان  وإن  حتى  جمياًل  تشكياًل  الصوفية  الخيوط  كرة 
بطول درج الدراسة الصغير، الجميل والمفرح أنك صنعت مادة جديدة من 

خيوط أو حبال نايلون ملونة.
مقدرة  عند  ج��داً  مثيرة  تكون  ال  قد  والبدائية  الجميلة  األفكار  ه��ذه 
عصفور مثاًل يصنع عشاً على غصن شجرة، وبطريقة إبداعية وفنية عالية 
وهبها  قدرة  البرد،  أو  الحرارة  أو  المطر  فيه  يؤثر  وال  الرياح  تسقطه  ال 
اهلل لدى هذا الصانع الصغير والنساج العظيم، مثيرة فكرة ومقدرة هذه 
الطيور الصغيرة في عملية النسيج، وقد تختلف من طائر إلى آخر، ولعّل 
األكثر إبداعاً أن بعض أنواع الطيور تعلق أعشاشها المصنوعة من المواد 
والحشائش وأوراق الشجر التي تبطن ذلك العش القوي، الذي يتدلى من 
الرب  حكمة  إنها  يسقط،  وال  والرياح  العواصف  به  تلعب  شجرة  غصن 
والمتغيرات  الظروف  يقهر  أن  العجيب على  الجميل  المخلوق  وقدرة هذا 

المناخية.
والصعاب،  قهر ظروفك  كيفية  في  والتفكير  والعزيمة  الفطنة  تملك  أن 
الوالدة  منذ  معها  وتكيفت  فيها،  خلقت  التي  والبيئة  محيطك  من  وتصنع 
ألي  أيامك  وتصعب  عليك  يعز  عندما  المستحيل  صانع  فأنت  والخليقة، 
ظرف أو وضع كان، الكائن الحي المبدع في حياته اليومية والمنتمي إلى 
استمرار  يضمن  ما  وإب��داع  التكيف،  على  بقدرته  المستحيل  يصنع  بيئة 

الحياة.
 فكرة النسيج وصنع شيء مهم ومفيد من المحيط والمتوفر من الخامة 
أو المواد يُعد شيئاً جمياًل ومهماً، كما أنه اندماج مع البيئة والتوحد معها 
ونتذكر  النساجين،  من  القدامى  أمام  دائماً  نتوقف  المبدع،  الفنان  بروح 
البدوية القديمة من وبر الجمال حاجيات كثيرة ومهمة  كيف صنعت تلك 
في حياة الصحراء، ومن األشياء الصغيرة التي تستخدم في سرج الجمل 
وأدوات المنزل، إلى بناء المسكن الذي يؤوي األسرة ويحمي األطفال من 
البيئات  في  وكذلك  األم��ان،  يصنع  الذي  البيت  ويكون  البيئية،  الظروف 
الزراعية، وكيف استفاد اإلنسان والمرأة الريفية من نسيج بقايا األشجار 
وأغصانها وخوصها لصناعة مواد مهمة في الحياة اليومية للفرد واألسرة.
فكرة النسيج هي فكرة فنية إبداعية، وربما هي الضوء األول إلبداع كل 
الفنانين، الذين نجدهم اآلن يبدعون بفنهم وريشة وفرشاة ألوانهم، التي 
تزين اللوحات البديعة التي يصنعونها، الفنان التشكيلي والرسام هو الذي 
يزين أيامنا بجمال ما يبدعه من فن ينهض بنا من الرؤيا الرتيبة للحياة 
إنهم  الحياة،  في  والحالمة  والزاهية  الجميلة  الزوايا  رؤية  إلى  والعادية، 
أصابع وأنامل الجمال في هذه الدنيا/ الحياة، حتى وإن وجد في الطبيعة 
والصورة  اللوحة  يقرب  الذي  هو  الفنان  فإن  الجميلة،  واألل��وان  الجمال 
الذي  الجميل  الصغير  العصفور  إلى  أنظر  أكبر وأجمل،  والجمال بصورة 
والزهرة  الشجرة  منظر  على  يزيد  كيف  عالية  بفنية  عشه  ينسج  يصنع/ 
بعداً جمياًل وجديداً بوجود طائر جميل يضيف إلى تلك الحالة/ الصورة 
نشيده  وموسيقى  الملونة،  أجنحته  برفات  جديداً  شيئاً  واللوحة  البديعة 
من  أنامل  له  فنان  إبداع  هو  الجمال  ونسج  الفن  المسائي،  أو  الصباحي 

حرير.

إبراهيم مبارك

Ibrahim_Mubarak20800@gmail.com

»كلمـــــــات« تحفز الصغـــار
على تخيل المستقبل

الشارقة )االتحاد(

لتمكين  المستدامة  البرامج  بإطالق  المعنية  كلمات«،  »مؤسسة  نظمت 
مهرجان  من  ال�13  ال��دورة  في  مشاركتها  السبت، خالل  يوم  األطفال، 
الشارقة القرائي للطفل، ورشة عمل بعنوان »مائدة العالم«، بالتعاون مع 
جمعية اإلمارات للمعاقين بصرياً، استضافت مجموعتين من األطفال 
المكفوفين  الصغار  دمج  بهدف  سنوات،  و10   5 بين  أعمارهم  تتراوح 
وضعاف البصر مع أقرانهم المبصرين في المجتمع، من خالل االشتراك 

في الورشة التي تكونت من مرحلتين.
لتعزيز  تفاعلية  قرائية  الورشة جلسة  من  األولى  المرحلة  وتضمنت 
التواصل والروابط االجتماعّية بين األطفال المعاقين بصرياً ونظرائهم 
المبصرين، قدمتها مؤلفة كتب األطفال والراوية سامية عايش، وبدأتها 
وطموحاتهم  هواياتهم  واستكشاف  المشاركين،  األطفال  بين  بالتعارف 
في المستقبل، وطبيعة المهن التي يرغبون في االلتحاق بها بعد إكمال 
مجموعة  إص��دارات  من  حكاية  عليهم  سردت  ثم  التعلمية،  مسيرتهم 

»كلمات« عنوانها »مائدة العالم« اعتماداً على قصة مصورة ومطبوعة.
أح��داث  ش��رح  على  القرائية  الجلسة  أث��ن��اء  عايش  سامية  ورك���زت 
يصبح  أن  يختار  طفل  تأمالت  حول  ت��دور  التي  العالم«  »مائدة  قصة 
األفضل،  نحو  العالم  تغيير  من  ليتمكن  للطهاة،  رئيساً  المستقبل  في 
من خالل التوصل إلى وصفة طعام مثالية تناسب أذواق جميع البشر، 
مقابل  بها،  واالستمتاع  الوصفة  لتناول  واح��دة  مائدة  على  ليجمعهم 

نسيان كافة المشاكل التي تواجه العالم.
إعداد  على  األطفال  تدريب  فتضمن  الورشة  من  الثاني  الجزء  أما 
على  وزع  ال���ذي  »ك��ل��م��ات«،  مؤسسة  عمل  ف��ري��ق  بمساعدة  وص��ف��ة، 
بالطباخين، حيث قام  الخاصة  والقبعات  المطبخ  المشاركين »مريول« 

األطفال بإعداد كرات التمر بالنكهات المختلفة.
وعرضت مؤسسة كلمات ضمن فعاليات منصتها في مهرجان الشارقة 
القرائي للطفل قصة المؤسسة عبر جدارية بسطور ورسومات تحاكي 

األطفال، لتعريفهم على رسالة المؤسسة وإنجازاتها.

من ورش مؤسسة »كلمات« في المهرجان )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

وزي��رة  الكعبي،  محمد  بنت  ن��ورة  معالي  التقت 
المجلس  أعضاء  يضم  وف��داً  والشباب،  الثقافة 
للشرق  العامة  السياسات  لمركز  االس��ت��ش��اري 
برئاسة  األميركية،  »ران���د«  بمؤسسة  األوس���ط 
مايكل ريتش، مدير المؤسسة ورئيسها التنفيذي.

أكدت معالي نورة الكعبي في بداية اللقاء على 
لترسيخ  والتعاون  ال��ح��وار  قنوات  تعزيز  أهمية 
في  مشتركة  إنسانية  كقيم  والتسامح  ال��س��الم 
الثقافي  المجال  في  خاصًة  والعالم،  المنطقة 
الشعوب  بين  الثقة  بناء  ف��ي  فعال  دور  ل��ه  لما 
لألجيال  أفضل  مستقبل  ورس��م  والمجتمعات، 

القادمة.
وأشارت معاليها إلى أهمية االتفاق اإلبراهيمي 
للسالم، ودوره في فتح آفاق أرحب لتحقيق السالم 
المتاحة  الفرص  من  واالستفادة  المنطقة،  في 
لتحقيق التنمية والتطور المستدام للشعوب، وهو 
النهج الذي تؤمن به دولة اإلم��ارات وتسير عليه 

بدعم من قيادتها.

التنمية  جهود  اللقاء  خالل  معاليها  وتناولت 
المبادرات  أله��م  إض��اف��ًة  ال��دول��ة،  في  الثقافية 
أن  مؤكدًة  الثقافي،  القطاع  تطوير  تدعم  التي 
كمحور  الثقافة  تعزيز  على  حريصة  اإلم���ارات 
في  والمستدامة  الشاملة  التنمية  في  أساسي 
الدولة، وتعزيز قيم التعايش والتعاون اإلنساني، 
ال��دول  مختلف  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ح��وار  وتفعيل 

والحكومات في العالم.
كما استعرضت معالي نورة الكعبي استراتيجية 
وزارة  تعمل  التي  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات 
تعزيز  بهدف  تطويرها  على  والشباب  الثقافة 
المنظومة  ف��ي  اإلب��داع��ي  االق��ت��ص��اد  مساهمة 
االقتصادية، وأوجه التعاون اإلقليمي والدولي في 

القطاعين الثقافي واإلبداعي.

نورة الكعبي خالل استقبالها وفد مؤسسة »راند« )من المصدر(

نورة الكعبي تلتقي وفد »رانـــــد« األميركية

 الشارقة )االتحاد(

ال�  زّوار دورته  القرائي للطفل«،  الشارقة  أخذ »مهرجان 
المتعة  من  مدهش  عالم  إلى  والصغار،  الكبار  من   ،13
والتعلم واللّعب، حيث تحولت قاعات مركز إكسبو الشارقة 
واإلب��داع��ات  المواهب  الكتشاف  مفتوحة  مساحة  إل��ى 
فعالياته  اختتم  ال��ذي  المهرجان،  خصص  إذ  والفنون، 
أمس األول األحد )22 مايو(، منصات لسلسلة من الورش 
وغيرها  والموسيقية،  والتكنولوجية،  والرياضية،  الفنية، 

من الفعاليات.
»كّون  شعار  العام  هذا  حمل  الذي  المهرجان،  وجّسد 
كّونك«، رؤية الشارقة تجاه االستثمار في األجيال الجديدة 
وتطوير المهارات واإلبداعات، حيث جمع 112,350 ألف 
وعلوم  وقصص  حكايات  وس��ط  واح��د  فضاء  في  زائ��ر 
ومعارف قدمها 139 ناشراً، بحضور ومشاركة نخبة من 

الكتاب والفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.
في  الكتاب  بصناعة  للنهوض  جهوده  المهرجان  وت��ّوج 
المنطقة والعالم، بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور 
األعلى،  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 
2.5 مليون  الشارقة، حيث وّجه سموه بتخصيص  حاكم 
من  اإلص��دارات  بأحدث  الشارقة  مكتبات  لتزويد  درهم 

الكتب العربية واألجنبية التي عرضها المهرجان.
وفي إضافة نوعية جديدة لبرنامج المهرجان، شهدت 
العالم  في  نوعه  من  مؤتمر  أول  انعقاد  العام  هذا  دورة 
»هيئة  نظمته  الذي  الدولي«،  الموزعين  »مؤتمر  بعنوان 
وبائع  وناشراً  موزعاً   385 بمشاركة  للكتاب«  الشارقة 
الشارقة لالرتقاء  إمارة  دولة، ضمن جهود   56 كتب من 
بمنظومة صناعة الكتاب ودعم الناشرين والموزعين على 

المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
ونّظم المهرجان على مدار أيامه أكثر من 1900 فعالية 
إبداعية  وورش  وفنية  مسرحية  عروض  بين  ما  تنوعت 
تتناول  وموضوعات  قضايا  ناقشت  حوارية،  وجلسات 
حاضر ومستقبل أدب الطفل، وتطوير المحتوى اإلعالمي 
المختلفة،  الوسائل  عبر  واليافعين  لألطفال  الموجه 
شملت 120 فعالية ثقافية، و130 عرضاً فنياً ومسرحياً، 
و1140 فعالية للطفل، منها 750 ورشة عمل، قدمها 11 

ضيفاً من 14 دولة.
العامري،  بن ركاض  المهرجان، قال أحمد  وفي ختام 
رئيس هيئة الشارقة للكتاب: »إن مهمة بناء أجيال جديدة 
على  وقادرة  الكتاب  قيمة  وتعرف  المعرفة  أدوات  تملك 
المساهمة في نهضة بلدانها، مهمة متواصلة وليس لها 
يعرف  حضاري  مشروع  أي  جوهر  وه��ي  انتهاء،  تاريخ 
بتوجيهات  نمضي  الشارقة  في  نحن  لهذا  قوته،  مراكز 
سمو  قرينته،  ورع��اي��ة  الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب 
المجلس  رئيسة  القاسمي،  محمد  بنت  جواهر  الشيخة 
وأث��ره  المهرجان  جهود  لتظل  األس���رة،  لشؤون  األعلى 
لتصل  وتمتد  الشارقة  من  وتبدأ  العام،  طوال  متواصل 

مختلف بلدان المنطقة والعالم«.
من جانبها، قالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان 
الشارقة القرائي للطفل: »هذا العام كان التعليم التفاعلي 
لبرنامج  العامة  السمة  هي  باللعب  المرتبطة  والمعرفة 
الذي يرتبط  لشعاره  المهرجان، تجسيداً  ورش وأنشطة 
وتأمل  الكتب  ويشمل  الواسع،  بمفهومها  القراءة  بفعل 
على  األطفال  وتشجيع  الفنية،  العروض  وتذوق  الرسوم 
منابع  كافة  من  باالستفادة  اإلبداعية  مواهبهم  تنمية 

المعرفة وأشكالها«.

أحمد العامري خولة المجيني

جمع 112 ألف زائر في فضاء واحد

»الشـــــارقة القــــرائي للطفل«

يختتم 12 يومـــًا من املعرفة واملتعة 

مهمة بناء أجيال 
جديدة هي جوهر 

أي مشروع حضاري 
يعرف مراكز قوته

أحمد العامري

فعاليات المهرجان 
ناقشت  أبرز قضايا 

الثقافة واإلبداع 
والنشر الخاصة بأدب 

األطفال واليافعين

 قصة »مائدة العالم« تتوصل إلى وصفة 
طعام مثالية تناسب أذواق جميع البشر

سامية عايش

أكدت على ترسيخ السالم والتسامح كقيم إنسانية
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 قصاصات مسافر

عموم  أقدامي  وطأت  كلما  وجداني  في  تنشط  والتأمل  الذكرى  تباريح 
تزال  ال  األرض  هذه  على  المنقضية  العربية  الحضارة  فشواهد  إسبانيا، 
فيها  توقد  التي  األزم��ن��ة  تلك  إل��ى  لتعيدك  حاضرك  من  نزعاً  تنزعك 
شقت  حضارة  فأقاموا  توقدوا  يوم،  ذات  المكان  هذا  ضمن  المسلمون 
ظالم الغرب الدامس وأضاءت عليه قلياًل من نوره المفتقد، والمسته مع 

ما يمكن أن يصنعه العلم واإليمان من إنجاز وتقدم.
حين تصل مدريد التي ُعِرفت قديماً لدى العرب باسم »مجريط«، ففي 
بسمت  ولكن  عليها،  خالف  ال  حداثية  حلة  في  أوروبية  مدينة  انتظارك 
اإلسبان  هيئات  السمت  هذا  يزكي  وأبنيتها،  طرازاتها  خالل  من  التيني 
عن  ما  نوعاً  تختلف  والتي  منها،  القادمين  أعراقهم  وخصوصية  أنفسهم 

األوربيين. على  الغالبة  والمالمح  الهيئات 
البالغة  مساحتها  على  ويعيش   1560 العام  منذ  إلسبانيا  عاصمة  هي 
أكبر  ثالث  وهي  نسمة،  المليون  ونصف  ماليين  ثالثة  من  أكثر  كم²   605

مدن االتحاد األوروبي بعد باريس وبرلين.
فريد،  تنوع  ضمن  السياحية  المعالم  من  بكثير  مدريد  العاصمة  تعج 
التاريخية، فأنت على موعد مع قصر مدريد  فإذا كنت من هواة األماكن 
من  ويتكون  الباريسي  فرساي  قصر  من  اإلسبانية  النسخة  وهو  الملكي 
2500 غرفة. أّما إذا كنت من محبي الفنون والفن الراقي، فالبد لك من 
اللوفر  متحف  عن  قيمة  يقل  ال  الذي  المتحف  ذلك  برادو،  متحف  زيارة 
في باريس، بأكثر من 8000 لوحة و700 منحوتة، أكثرهم ينتمي للفترة ما 

الثاني عشر والتاسع عشر الميالدي. بين القرن 
في  بالفعل  فأنت  الساحرة،  والطبيعة  الهدوء  عشاق  من  كنت  إذا  أما 
وفاضت  فيها عشقاً،  والمسلمون  العرب  هام  التي  العالم  من  البقعة  تلك 
لذلك  والحياة،  بالحب  النابضة  األشعار  من  بكثير  ظاللها  في  قرائحهم 
لن تعدم تلك األمكنة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر متنزه ديل بوين 
حتى  كان  مدريد،  في  الحدائق  أكبر  من  واح��د  وهو  التاريخي،  ريتيرو 
متنزهاً  يصبح  أن  قبل  المالكة،  لألسرة  تابعاً  عشر  التاسع  القرن  أواخر 
عاماً يضم أكثر من 15 ألف شجرة، فضاًل عن بحيرة تتوسطه، وإذا كنت 

من محبي النجوم فيمكنك زيارة مرصد تاريخي داخل المتنزه.
المشجعين  أفئدة  مهوى  العالمية،  القدم  كرة  معقل  أنت في  في مدريد 
وأنصار الفن والمتعة، مع الملكي األبيض ريال مدريد، زيارة معقله أعني 
ألجله  يقطع  أن  يمكن  وه��دف  كبير،  حلم  هو  برنابيو  سانتياغو  ال�  هنا 
بجولة  وقم  الفرصة،  تفوت  فال  يحققه،  كي  الكيلومترات  آالف  أحدهم 

التاريخية. الفريق وتاريخه وتحفه  إللقاء نظرة على كؤوس 
لن تنتهي مدريد وزيارتها عند ذلك الحد، إذ إن ما سبق ال يعدو أمثلة 
بسيطة لما يمكن أن تزوره في تلك المدينة العامرة بالوجهات والمقاصد 
يمكنك  الوجهات،  هذه  كل  إلى  باإلضافة  إنه  حيث  المميزة،  السياحية 
المطاعم  وتجربة  المدينة  ش��وارع  في  األق��دام  على  بجوالت  االستمتاع 
صور  وأخ��ذ  المميز  المعمار  ذات  المباني  وت��أّم��ل  المحلية،  واألك���الت 

تذكارية تدوم معك إلى األبد.

علي يوسف السعد 

abuelyazia@gmail.com

ســـــافر معي إلى »مجريط«

باتمان في »وارنر براذرز أبوظبي« 
حتى نهاية مايو

أبوظبي )االتحاد(

نظراً للشعبية الكبيرة التي حظيت بها احتفالية »موسم باتمان«، أعلنت 
عالم وارنر براذرز أبوظبي عن استمرارية هذه الفعالية لغاية 29 مايو 
2022، لتتيح لعشاق شخصية »فارس الظالم« قضاء أوقات مميزة مع 
العديد من التجارب الترفيهية والعروض الجديدة، وفرصة للقاء أشهر 
شخصيات »دي سي سوبر هيروز«، والعديد من شخصيات »األنيميشن« 

المحبوبة.
وسيكون ضيوف عالم وارنر براذرز أبوظبي على موعد مع العديد من 
الكراسي،  على  والتوازن  الوقوف  مثل  والعروض،  الترفيهية  الفعاليات 
الفقرات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  والغيتار،  الساكسافون  آل��ة  على  وال��ع��زف 
األكروباتية المذهلة مثل »العجلة الدوارة« التي ستتجول في أرجاء عالم 
وارنر براذرز أبوظبي، ويقدم خاللها أقوى الحركات البهلوانية مرتدياً 

رداء السوبر هيروز.
وس��ت��س��ت��م��ت��ع ال���ع���ائ���الت 
واألص�����دق�����اء ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
م���ت���روب���ول���ي���س ب���ال���ع���رض 
ال��ك��وم��ي��دي ال��م��م��ي��ز ال���ذي 
س��ي��ق��دم��ه ك���ل م���ن م��وظ��ف 
ص��ح��ي��ف��ة »دي���ل���ي ب��الن��ي��ت«، 
على  والفرح  البهجة  ليدخل 
ق��ل��وب ال��ح��ض��ور ف��ي أج���واء 
ه��زل��ي��ة م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ف��ك��اه��ة 
سيشاهد  كما  والضحكات، 
كرتون  منطقة  في  الضيوف 
الهواء،  في  األطباق  رمي  مثل  واالستعراض  الخفة  فقرات  جانكشن 
»أكمي  لدى  الصيانة  عامل  سيقدمها  التي  البهلوانية  الحركات  وأقوى 

كوربوريشن« باستخدام السلم.
مواجهته  خ��الل  »ب��ات��م��ان«  الضيوف  سيشاهد  سيتي،  غ��وث��ام  وف��ي 
لألشرار والمجرمين من شخصيات دي سي سوبر-فيلنز مثل »هارلي 
كوين« و»سكيركرو« خالل العرض الترفيهي »ريفينج« بفقراته الجديدة. 
الصور  أجمل  التقاط  م��ن  ال��ظ��الم«  »ف���ارس  عشاق  أي��ض��اً  وسيتمكن 
التذكارية مع شخصية »بات-جيرل« التي انضمت مؤخراً إلى مجموعة 
أبوظبي،  ب��راذرز  وارن��ر  عالم  في  هيروز«  سوبر  سي  »دي  شخصيات 

لتشارك باتمان جهوده في مكافحة الجريمة والحفاظ على األمن.
وفي منطقة وارنر براذرز بالزا، يتعين على الضيوف اختيار الفريق 
الذي سينضمون إليه، سواء كان #فريق_باتمان أو #فريق_األشرار، 
باختيار  فرحتهم  عن  للتعبير  الفريق  بهذا  الخاص  الملصق  وارتداء 
يومياً  تنظم  التي  والفنون  الحرف  جلسات  في  والمشاركة  فريقهم، 
الصور  أجمل  لتصميم  مساًء   5:00 حتى  ظهراً   2:00 الساعة  من 
الوافلز  أصناف  ت��ذوق  للعائالت  أيضاً  ويمكن  باتمان.  لشخصية 
»مخبز  لدى  باتمان  شخصية  شكل  على  المتوافرة  الشهية  والكوكيز 

هيلز«. بيفرلي 
وال تكتمل زيارة عالم وارنر براذرز أبوظبي دون الوقوف عند متاجر 
التسوق المختلفة القتناء أجمل الهدايا والمنتجات الحصرية، وغيرها 
من المنتجات الفريدة المستوحاة من شخصيات وارنر براذرز الشهيرة.

جلسة يومية للحرف 
والتدريب على تصميم 

الصور

لكبيرة التونسي )أبوظبي(

الوالدين  جعل  ما  أظفارها،  نعومة  منذ  الرسم  في  الريم  موهبة  ب��رزت 
يكرسان الجهود لدعم شغفها، وإلحاقها بالدورات الفنية ومساعدتها على 
التميز، هكذا قالت والدتها: »أومن أن كل طفل يتميز بموهبة وشغف، لهذا 
أبدأ أعتني بمواهب أبنائي منذ صغرهم، أساعدهم على اكتشاف ميولهم، 
وكانت الريم تميل إلى القراءة والرسم، ألحقتها بعدة دورات، وتجسد الريم 
رؤيتها المتفردة وتفرض شخصيتها في اللوحات، وتتميز بدمج األلوان، حيث 
تضفي على أعمالها من مشاعرها وأحاسيسها وال تتقيد بفكرة معينة، بل 

تميز شخصياتها، وتعطي تصوراً مختلفاً للمتلقي«.

األصدقاء الثالثة
تبلورت معارف الريم واكتسبت مهارات، حازت العديد من الجوائز، وتوج 
جهدها بإصدار قصة تحت عنوان »األصدقاء الثالثة«، جسدتهم في تفاحة 
وثمرة أناناس ودونات يعيشون في قرية الفواكه والحلويات، في حب ووئام 
وحصل أن أنجبت صديقتهن دونات طفاًل، بينما كانوا يحلمون بوالدة طفلة 
جميلة، مما جعل عالقتهن تتغير قلياًل وتشهد بعض الفتور، إال أن الوالدة 
»دونات« استطاعت أن تصلح األمور بينهن وسامحتهن وجعلت ابنها محبوباً 
بينهن، وتعبر الريم من خالل هذه القصة البسيطة عن ضرورة تقبل الطرف 

اآلخر والتمتع بعدة قيم وأهمها التسامح. 

بيئة محفزة
العائلي  للوسط  أن  والرسم  الكتابة  بموهبة  تتمتع  التي  الحمادي  أكدت 
وللبيئة الداعمة دوراً كبيراً في ارتباطها بعالم القراءة الجميل، موضحة أن 
حرص والديها على قراءة قصة لها يومياً منذ كانت طفلة صغيرة عزز في 
نفسها عشق القراءة، حيث كانت تسرح بخيالها وترسم أبطالها من وحي ما 

كان يسرد لها. 

تحفيز
الصف  كنت في  أن  منذ  الحمادي:  الريم  قالت  البدايات،  إلى  وبالرجوع 
الثاني االبتدائي شاركت في مسابقة كتابة القصص، ومن هنا اكتشف والدّي 
للقراءة  خاص  ركن  وإنشاء  القصص،  من  مجموعة  بتوفير  فقاما  موهبتي 
والسياحة-  الثقافة  لدائرة  التابعة  للمكتبات  أتوجه  كنت  كما  البيت،  في 
التي أرغب  الكتب  أبوظبي، حيث حصلت على بطاقة مكنتني من استعارة 
في قراءتها من المكتبة، اكتشفت عالماً جمياًل مليئاً بالتشويق، مما شجعني 
دورات  بدخول عدة  أحداثها، وصقلت موهبتي  ورسم  القصص  كتابة  على 

خاصة بالرسم.

الريم الحمادي كاتبة قصة »األصدقاء الثالثة«
 )الصور من المصدر(

الريم تستمتع بالقراءة والرسم

قصة نثرت التسامح في »الشارقة القرائي«

»األصدقاء الثالثة«
عشقت الريم بدر الحمادي الحرف والورق واللون، ولفتت نظر أهلها 

ومدرسيها، فحفزوها ووفروا لها كل سبل الدعم، وباتت تقضي جّل 

وقتها بين الكتب وتستمتع بقراءة القصص وتتمعن في رسوماتها، 

اكتسبت مهارات عدة، وصنعت لنفسها عالمًا خاصًا بها، ترجمته إلى 

قصص ولوحات.

الريم الحمادي 9 سنوات، كاتبة قصص أطفال ورسامة، تمتلك موهبة 

خاصة في كتابة القصص، شاركت ضمن »مقهى المبدع الصغير«، في 

الدورة 13 »مهرجان الشارقة القرائي للطفل«، التي نظمتها »هيئة 

ن كونك« لتسرد تجربتها الملهمة  الشارقة للكتاب« تحت شعار »كوِّ

لألطفال وتحثهم على حب االطالع والقراءة، حيث حصلت على جوائز 

عديدة من المكتبات التابعة إلدارة الثقافة والسياحة بالدولة وجائزة 

المواهب في مجال الفن واإلبداع، وتسلط الضوء على مواهبها في 

مجال اإلبداع األدبي والفني والعلمي، وتعريف جمهور المهرجان 

بتجربتها، لتحفيز الصغار على مجاراتهم والّلحاق بركب التميز 

والتفوق.

 حصلت الريم على جوائز عديدة من المكتبات التابعة لدائرة الثقافة 
والسياحة، منها جائزة المواهب في مجال الفن واإلبداع، كما نالت شهادة 

تقدير من دائرة الثقافة والسياحة للعام 2019، وتطمح إلى العمل أكثر 
واالستفادة من عدة دورات لتنمية موهبتها لتصبح كاتبة ورسامة عالمية 

في المستقبل، ترتبط بالكتب، وتقضي جل وقتها في القراءة والرسم، 
تستكشف عوالم مختلفة بين كل سطر تقرأه، تنمي خيالها، مؤكدة أن 
النجاح يزين بالعمل واالجتهاد، وأن كل مشاركة لها في المجتمع تزيد 

معارفها وتصقل موهبتها وتمكنها من التواصل بفعالية مع مختلف فئات 
المجتمع القرائي.

حب االطالع

الريم 
الحمادي 

تتمتع 
بموهبة 
الكتابة 

والرسم 
بدعم 
عائلي

طــــــرق لتحسني

العــالقة مع األبنــــاء 

عالمـــــــــات

مبكرة للتوحد

ترجمة عزة يوسف 

أكد بحث اجتماعي أن بذل الجهد لتقوية العالقات 

بين اآلباء وأبنائهم في مرحلة البلوغ أمر بالغ 

األهمية، إال أنه في كثير من األحيان، تقف بعض 

العوائق عثرة في إقامة عالقات مثمرة.. وقدم 

 »Psychology Today« البحث الذي نشره موقع

خمس طرق يمكن تبنيها لتحسين العالقة في تلك 

المرحلة الحرجة.

أبوظبي)االتحاد( 

يشير اضطراب طيف التوحد إلى اعتالل في النمو 

العصبي في مرحلة النمو، حيث يواجه األطفال 

صعوبة في العالقات االجتماعية والتفاعل مع 

اآلخرين، وأوضحت جريدة »Times of India« الهندية 

أنه من الضروري أن يبدأ الوالدان مالحظة العالمات 

المبكرة عند الصغار وبدء العالج وهي:

يواجه اآلباء مشكلة عدم 
القدرة على التواصل مع 
أبنائهم البالغين بشكل 

يتناسب مع أعمارهم، حيث 
يخطئ األبناء في التحدث 
والتصرف وكأنهم أصغر من 

سنهم، كما يخطئ اآلباء 
بدورهم في التحدث إلى 

األبناء البالغين كما لو كانوا 
ال يزالون صغارًا.

ينمو األطفال بسرعة خالل العامين 
األولين وهناك العديد من الخصائص 
التي يمتلكونها، ويكون لها تأثير كبير 

على نموهم وتطورهم، حيث يبدأون 
في االستجابة عند سماع النداء على 

أسمائهم بجانب الزحف والمشي، وهناك 
حد ثابت للسن الذي يصلون فيه إلى 
هذه الخصائص، وإذا لم يفعلوا، يجب 

على الوالدين اللجوء إلى الطبيب.

في السنة األولى من العمر، يجب 
أن يراقب اآلباء واألمهات التطور 

االجتماعي والتواصل للطفل، فرغم 
أنه لن يكون قادرًا على النطق بجمل 

مناسبة حتى يبلغ 3 سنوات، إال أنه حتى 
بداية النطق يمكن أن تكشف الكثير، 

لذلك يجب البحث عن عالمات مثل 
الهذيان بصوت غير معتاد، أو الحساسيات 
المفرطة، أو الحركات غير عادية للجسم 
أو اليد، أو تجنب التواصل بالعين، أو عدم 

االستجابة عند نداء اسمه.

يعد السلوك المتكرر أحد أبرز خصائص 
التوحد، حيث يميل األطفال المصابون 

إلى الثبات في نشاط أو مهمة معينة، 
ويجدون صعوبة بالغة في تحويل 

انتباههم إلى مهام مختلفة. وقد تشمل 
سلوكياتهم االنزعاج عند تغيير النظام، 

أو تكرار الكلمات أو العبارات أو اللعب 
بنفس األلعاب بنفس الطريقة، وغيرها 

من السلوكيات.

هناك بعض الخصائص األخرى لألطفال 
الذين يعانون من التوحد، والتي تشمل 

تأخر المهارات الحركية والمهارات 
المعرفية أو التعليمية، وكذلك اإلصابة 

بنوبات الصرع، وعادات غريبة في األكل 
والنوم، ومشاكل الجهاز الهضمي، والقلق أو 

التوتر أو الخوف بشكل مفرط.

يتحمل كل من الوالدين 
واألطفال البالغين مسؤولية 

تعزيز العالقة بينهما 
والحفاظ عليها، إذ يتضمن 

ذلك بذل الجهد ببدء 
التواصل والتنازل والتفاوض، 

وإيجاد طرق تفاهم بين 
الطرفين للتواصل.

تؤدي الخالفات غير 
الصحية إلى تداعيات 

وخيمة يصعب عالجها، 
وتؤثر سلبًا على العالقة بين 

الوالدين وأبنائهم، لذلك 
يجب أن يتحّمل كل طرف 
دوره في حل الخالف عن 

طريق المناقشات الهادئة 
المجدية والعزم على تعلم 
طرق جديدة للتواجد معًا.

يشعر كل من الوالدين 
واألطفال أيضًا باالستياء 
عندما ينتهك أي شخص 

آخر حدودهم، لذلك يجب 
على اآلباء واألمهات توضيح 

الحدود التي يجب على 
أبنائهم الوقوف عندها 

بعد نضجهم ومستوى 
الدعم الذي هم على 

استعداد لتقديمه، واحترام 
خصوصية أبنائهم وتقبل 

الحدود التي يضعونها 
للحفاظ على مساحتهم 

الشخصية.

تتعزز العالقات عندما يقبل 
كال الطرفين آراء ونصائح 

اآلخر، وبينما ال يجب 
أن يشعر االبن أو االبنة 

باالستياء من مالحظة أو 
طلب من أحد الوالدين، وال 
يجب أن ينزعج األب أو األم 

إذا أخبرهما أبناؤهما بما 
يضايقهم من تصرفاتهم، 

حيث إن قبول التعليقات من 
أهم األمور إلدارة العالقات 

الصحية.

مثل الكبار

تأخر المهارات السلوك المتكررعدم االستجابة صفات مفقودة

قبول المالحظاتاحترام الحدودتعّلم االختالفتحّمل المسؤولية
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

في تتبع خطى 
نّخال الكتب -1-

والمغاير  ومخطوطها  قديمها  عن  والبحث  الكتب  دور  نحو  رحالتي  بدأت 
هي  وص��ارت  األج��وب��ة،  تسبق  األسئلة  ص��ارت  أن  منذ  منها،   والمختلف 
المحرضة، لذا كانت رحلة الحروف التي تعنيت لها قاصداً دهشة المعرفة، 
فيها،  الكتب  أرصفة  عرفت  المدن،  باتجاه  رحالت  كانت  األسئلة،  وصهيل 
المدن  في  األكشاك  عرفت  الباعة،  أشهر  وعرفت  الوّراقين،  عرفت  كما 
الكثيرة، أرصفة في شارع السعدون ببغداد، أرصفة في الدار البيضاء، وفي 
الحبوس، على سور األزبكية في القاهرة، عرفت المكتبات القديمة، مكتبات 
القديمة  القدس  مكتبة  بيروت،  في  النشر  ودور  وصنعاء،  وتونس  دمشق 
األولين  المعلمين  طينة  من  صلب  كمعلم  يبدو  الذي  وصاحبها  العين،  في 
يزيد  ال  عقد  بغير  ع��ادة  بلدانهم  وزارات  لهم  تسمح  ال  والذين  المعارين، 
الساعة، حيث مرات كنت  دوار  انتقالها بجانب  ثم  الخارج،  على سنتين في 
أرى المغفور له الشيخ شخبوط يأتي إليها يسأل عن كتب جديدة، وصحف 
الساعة  ثم غابت  القدس،  مكتبة  اليوم غابت  متأخرة،  أتت  ومجالت عربية 
المعترض بعد صالة الجمعة، حيث  بدّوارها، ساحة جامع الشيخ هزاع في 
ما،  نوعاً  الرخيصة  كتبهم  يعرضون  مرخصين،  غير  كتب  باعة  يفترش 
السياسي،  التدين  مأساة جماعة  والمعبرة عن  و»الموجهة«  الدينية  وخاصة 
وكتباً من تلك التي يتبع بيعها أجراً حسناً - كما يُظن- عرفت مكتبة الثقافة 
الجديدة - على ما أعتقد- في شارع المطار، غير بعيد عن فندق »ستراند« 
نكن  لم  حين  وممنوعة،  جريئة  كثيرة،  لكتب  وضمها  أبوظبي،  في  القديم 
مكتبات  العالم،  في  الكتاب  معارض  عرفت  التصنيف،  وال  الرقابة  نعرف 
بغداد،  في  المتنبي  ش��ارع  عرفت  ول��ن��دن،  باريس  في  المستعملة  الكتب 
بعّمان، وحكاياته مع  البلد  الشهير في وسط  أبو علي«  عرفت كشك »حسن 
كتب،  من  تخبئه  وما  ومكتبته  »مدبولي«  الحاج  الكتب،  وقارضي  المثقفين، 
المقيمون  وعرفه  منه،  العالم  عرف  طويل  عمر  بعد  تركه  ال��ذي  ورصيفه 
لكن  مكتبة،  وصار  الرصيف،  كبر  لقد  خالله،  من  القاهرة  على  والعابرون 
ذلك  يراقب  وثير  غير  كرسي  على  الداخل  في  يجلس  كان  مدبولي  العجوز 
»أبو مصطفى« في مكانه  الغنى،  وبدأ منه  الشقاء،  بدأ منه  الذي  الرصيف 
والجدار  هو  صار  حتى  العتيقة،  القدس  ج��دران  من  ج��دار  على  الصغير 
والرائدة  البلدان، ومكتبته األولى  الشرعبي« شاباً وقد خبر  أخوين، »ناصر 
وتعصرنت،  المدينة  كبرت  وحينما  الطيبين،  وسماحة  البراءة  أبوظبي  في 
إلى  خطواته  يجر  شيخاً  »الشرعبي«  وتبعها  القديمة،  المكتبة  تلك  أحرقت 
كتاب.  على  للقبض  الذاهبة  الحافية  األقدام  من  وخاٍل  وبعيد  جديد  مكان 
للمكتبات،  الخارجية  المناضد  أمام  التوقف  عادة  تصبح  كباريس  مدن  في 
يراد  وكتب  وم��ق��روءة  قديمة  كتب  من  تحمله  ما  وأم��ام  أمامها،  والتسمر 
للنفس،  محبباً  شيئاً  للذكريات،  وجالبة  منسية،  ومجالت  منها،  التخلص 
بساعة  للحاق  بسرعته  المتجه  القطار  وراء  اللهاث  قبل  لها  وم��روض��اً 
الجامعة، وفي أيام اإلجازات تكون لألكشاك الصغيرة المزروعة على جانب 

نهر السين، وما تخبئه من قديم الورق والحبر، فرحة الدوس 
وفضول  بكسل،  المشي  ومتعة  المبتل،  األخضر  العشب  على 

قراءة الوجوه، وحركة الزمن عليها. 
وأرق  الواو،  وألق  القلم،  وهج  نحو  جميلة  رحلة  كانت  لقد 

النون.. ويكفيها من متعة! حرف 

amood8@alIttihad.ae
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واحــــــــــــة المعرفـــــة
»أبوظبي للكتاب«

)تصوير: وليد أبو حمزة(

مّرة أخرى، مأل الغبار واألتربة صباح أمس 
سماء العاصمة العراقية بغداد، ومناطق 

أخرى في البالد وصواًل إلى أربيل عاصمة 
إقليم كردستان، ما دفع السلطات إلى تعطيل 

الدوام الرسمي وتعليق الحركة الجوية موقتًا. 
بدأت العاصفة، وهي التاسعة خالل الشهرين 

األخيرين، ليل األحد، واستيقظ سكان 
العاصمة على طبقات من الغبار تغّطي 

منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية 
متدنيًا في الشوارع والطرقات التي خلت 

تقريبًا من المارة.
وأعلن مطار بغداد الدولي استئناف الرحالت 

الجوية ظهر أمس بعد تعليقها بسبب 
العواصف الترابية وتراجع مدى الرؤية إلى 

400 متر.
بغداد )أ ف ب(

العاصفـــــــ  ـــــــــــة

تعّطل الدوام بالعراق

إتي.. 
ربع قرن في خياطة زّي 

الحرس السويسري

يضع إتي تشيتشيوني قماشًا بألوان زاهية تحت إبرة ماكينته 
للخياطة، فيما يلف شريطًا مخصصًا ألخذ المقاسات حول 

عنقه، إذ ال يزال الخياط يصّنع بشغف منذ 25 عامًا زّي الحرس 
السويسري البابوي. ويقول الرجل الخمسيني من مشغله وسط 
الفاتيكان: إّن خياطة هذا الزّي بدت لي قبل 25 عامًا مهمة شبه 

مستحيلة، لكنني أصبحت حاليًا أتقنها عن ظهر قلب، مضيفًا: 
»رغم كثرة القطع التي يتألف منها الزي، إال أّنه بمثابة فسيفساء 

أصّنعها من دون تفكير«.
ويعاون تشيتشيوني ثالثة مساعدين لتصنيع ثالثة أزياء لكّل 

عنصر من الحرس: واحد مخصص للشتاء وآخر صيفي وثالث 
يرتديه لياًل.

الفاتيكان )أ ف ب( 

تشهد سماء الوطن العربي، خالل األسبوع الجاري، 3 ظواهر 
فلكية مذهلة شجع خبراء الفلك على مشاهدتها عبر العين 
المجردة أو التلسكوب. أولى هذه الظواهر في 25 مايو الجاري، 
حيث يقترن القمر مع كوكبي المشتري والمريخ، منذ شروقهما 
في الثانية صباحاً تقريباً، والظاهرة الثانية هي اقتران القمر مع 

كوكب الزهرة، منذ شروق شمس يوم 17 مايو الجاري، 
وعلى مدار ثالثة أيام، يقترن كوكبا المشتري والمريخ منذ 
الفترة من 17 إلى 30 مايو  في  شروقهما في 1:50 صباحاً 
الجاري. وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس: 
إن االقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في 

حدود عدد من الدرجات القوسية
شعبان بالل )القاهرة(

3 ظواهر فلكية ُتزين 
سمـــاء الوطن العربي

استمـــــــرار جـــــــــــــوالت 
األفيال في فيتنـــــــام 
رغم الحظر الحكومي

رغم موافقة الحكومة المحلية على منع هذا النشاط، 
ال تزال جوالت ركوب األفيال في إقليم داك الك في 
فيتنام طقساً مهماً يحرص الزوار على االستمتاع به، 
ويمكن رؤية السياح حول بحيرة الك جالسين على 

كرسي معدني مثبت فوق ظهور األفيال.
أنيمالز  منظمة  في  يعمل  ال��ذي  نجوين  ثانه  وق��ال 
من  يكفي  ما  لدينا  بالحيوان:  بالرفق  المعنية  آسيا 
األدلة العلمية التي تظهر األثر السلبي على الصحة 
البدنية والعقلية للحيوانات جراء استخدامها في هذه 

الصناعة.
زمنياً  ج��دوالً  تضع  لم  المحلية  الحكومة  وأض��اف: 
إنهاء  على   2020 أكتوبر  في  موافقتها  رغم  للتنفيذ 

ركوب األفيال بشكل تدريجي.

هانوي )د ب أ( 

سرقـــة ميداليـــــة بيــــولي

به سرقت  الخاصة  التتويج  ميدالية  أن  لفريق ميالن  الفني  المدير  بيولي  أعلن ستيفانو 
خالل مراسم تتويج الفريق بلقب الدوري اإليطالي لكرة القدم مساء أمس األول.

خالل  ميداليتي  انتزعوا  ريبوبليكا«:  »ال  صحيفة  نشرتها  تصريحات  في  بيولي  وقال 
االحتفاالت، وطالب بالمساعدة في استرداد الميدالية قائاًل: هي الوحيدة التي أملكها.

وحسم ميالن تتويجه بالدوري للمرة األولى خالل 11 عاماً إثر فوزه على ساسولو 3/ 
صفر مساء أمس األول في المرحلة الثامنة والثالثين األخيرة من المسابقة.

لندن )د ب أ( 
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