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في اليوم الدولي لحفظة السالم

فاطمة بنت مبارك.. 
رائـــــــــــدة تمكــــــــــــــــــين المـــــــــرأة
في السالم واألمن العالمي

20 مليار دوالر حجم استثمـــــارات الدولــــة في مصــــررئيس الدولة ونائبه يهنئان رؤساء النيبال وإثيوبيا وأذربيجان باأليام الوطنية 

إسطنبول (وام)

الجمهورية  رئيس  أردوغــان  طيب  رجب  فخامة  استقبل 
وزيــر  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  عــبــداهللا  الشيخ  سمو  التركية 
الدولي، وذلك في إسطنبول. وناقش  والتعاون  الخارجية 
الجهود  تعزيز  وأهمية  المنطقة،  في  األوضــاع  الجانبان 
واالســتــقــرار  واألمـــن  الــســالم  دعــائــم  لترسيخ  المبذولة 
على  المستجدات  بشأن  النظر  وجهات  تبادال  كما  بها، 
في  األزمة  تطورات  ومنها  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 
أوكرانيا. وأكد سموه، خالل اللقاء، حرص دولة اإلمارات 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  من صاحب  ورعاية  بدعم 
آفاق  تعزيز  على  اهللا،  حفظه  الــدولــة،  رئيس  نهيان  آل 
ترسيخ  أجل  من  معاً  والعمل  تركيا،  مع  الثنائي  التعاون 
دعائم األمن واالستقرار في المنطقة، والمضي قدماً في 
مسارات التنمية من أجل تلبية تطلعات الشعوب في التقدم 

واالزدهار. 
وزير  أوغلو  تشاووش  مولود  معالي  سموه  التقى  كما 
المباحثات  تــنــاولــت  حــيــث  تــركــيــا،  جــمــهــوريــة  خــارجــيــة 
وملف  والدولية  اإلقليمية  الساحتين  على  المستجدات 
استقرار أسواق الطاقة والغذاء في العالم، وأهمية تعزيز 
سياسية  تسوية  إلى  للتوصل  المبذولة  العالمية  الجهود 

لألزمة في أوكرانيا. (طالع ص 06و07)

أبوظبي (وام)

أدانت دولة اإلمــارات بشدة حادث إطالق النار الذي وقع في 
مدرسة بوالية تكساس األميركية وأسفر عن سقوط عدٍد من 
وأكدت  والمدرسين.  الطالب  من  األبرياء  والجرحى  القتلى 
تعرب عن  اإلمارات  أن دولة  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة 
الدائم  ورفضها  اإلجرامية،  األعمال  لهذه  الشديد  استنكارها 
الــوزارة عن خالص  العنف واإلرهــاب. وأعربت  لجميع أشكال 
وذوي  وألهالي  الصديق،  ولشعبها  األميركية  للحكومة  تعازيها 
ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع 

المصابين.  (طالع ص 28)

أردوغان وعبـــــدهللا بن زايد يبحثــــــان أزمـــــة أوكــــــرانيا

عبدهللا بن زايد وأوغلــــــو يؤكـــدان أهميـــة استقـــــرار أسواق الطاقــــــة والغذاء 

اإلمارات وتركيا: ترسيخ دعائم السالم واالستقرار 

اإلمــــــارات 
تدين بشدة حادث إطالق نار 

داخل مدرســـــة يف تكســــاس
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إطالق نسخة إنجليزية 
بـ«أبوظبـــي للكتــــــــاب»
«من يجرؤ على الحلم»
يروي قصــة نجـــاح 
محمـــــد بــن راشــد

مسؤولو أجنحة: 
«أبوظبي للكتاب» يجسد النهوض 

بالحراك الثقافي والمعرفي

جلسة لـ«اإلمارات للدراسات» تناقش 
الحركة الثقافية في مرحلـــــــة التمكين

ثالث فعاليات لـ«ُكتاب 
اإلمارات» عن الشعر والرواية 

والكتاب والمستقبل 

ارتفع في الدولة من 77% في 2018 

الميليشيات ال تزال ماضية في تعّنتها

 ليبيا: تحركـــــات أممية لتفعيــــــل عمل لجنـــــــة «5+5

«تعز» مهددة باملجاعة بسبب حصار «الحوثي»

شروق عوض (دبي)

شهد معدل الوعي البيئي العام لدى مجتمع 
اإلمارات في 2021، ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 

84% بعدما كان 77% في 2018، حيث وصلت 
نسبة النمو خالل العام المنصرم إلى (%7)، 

وذلك وفقًا لنتائج «المسح السنوي للوعي 
والسلوك البيئي في دولة اإلمارات 2021»، والذي 

أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويشمل المسح الذي تجريه الوزارة سنويًا، 

بالتعاون مع شركائها االستراتيجيين من 
الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، 

8 شرائح مجتمعية، كما يهدف إلى قياس 
واستخالص النتيجة النهائية لمعدل الوعي 
البيئي العام لمجتمع اإلمارات، وتعزيز رسم 

خطط واستراتيجيات العمل التوعوي، وزيادة 
نسبة مشاركة فئات المجتمع في العمل من 

أجل البيئة.

86 % طلبــــــــة المـــــــــدارس والجـــــــــــامعـــــــــــــــــــات والصيـــــــــــــادون
85 % المــــــزارعــــــــــــــــــــــــون     84 % الموظفـــــــون الحكوميون
81 % مؤسســـات األعمال    80 % المؤسسات الصناعـــــيــــــة

«زايد لإلسكان»: 
ال رسـوم إضافية 
علـــــــى القــــــــــــرض 

السكنـــــــي

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد برنامج الشيخ زايد لإلسكان عدم 
فرض أي رسوم إضافية على القرض 

السكني، بحسب المهندس محمد 
المنصوري مدير عام البرنامج، 

الذي أوضح أن البرنامج سيسدد 
تكلفة الفوائد المترتبة على قيمة 

القرض نيابة عن المواطن من خالل 
الموازنات المخصصة، مع التزام 

المستفيدين بسداد أصل القروض 
إلى البنوك. وقال المنصوري 

لـ«االتحاد»: «إنه تم التواصل مع 
1600 متعامل، لتحديث بياناتهم، 

حتى يستفيدوا من السياسة 
الجديدة لإلسكان»، مؤكدًا تحديد 

أسماء المستفيدين عن طريق 
استخدام الذكاء االصطناعي، من 

دون تدخل اللجان الفرعية، بهدف 
ضمان حصول المستحقين على 

الخدمة. (طالع ص 10)

رجب طيب أردوغان خالل استقباله عبداهللا بن زايد (تصوير سعيد جمعوه)

انتعاش السياحة

تخييم الشواطئ
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30 % نمو متوقع وانتعاش كبير في حركة 
السياحة والسفر في الدولة خالل فصل الصيف.  

« رشا طبيله «

«كرفانات» وخيام تشوه المظهر الحضاري 
بشواطئ رأس الخيمة وتحرم الزوار من 

االستمتاع بالساحل.
 «هدى الطنيجي»

ص
خا

24-17

عدن، صنعاء (االتحاد، وكاالت)

حذرت الحكومة اليمنية من حدوث مجاعة في مدينة تعز 
بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي 
اإلرهابية على المدينة منذ نحو 7 سنوات. وأفاد مصدر 
مقرب من المفاوضات التي تجري في العاصمة األردنية 
عّمان لمناقشة المقترحات المتبادلة من الطرفين بشأن 
سابق،  أممي  التفاق  وفقاً  تعز،  مدينة  عن  الحصار  رفع 
مؤكداً  بتعّنتها،  ماضية  تزال  ال  الحوثية  الميليشيات  بأن 
المؤدية  الرئيسية  الطرق  فتح  رفضت  الميليشيات  أن 
أكد  بــدوره،   .2015 عام  أغلقتها  والتي  تعز  مدينة  إلى 
رئيس وفد الحكومة اليمنية المشارك بمفاوضات عّمان 

عبد الكريم شيبان، في تصريحات إعالمية، عدم وجود 
المشاورات  أن  موضحاً  الميليشيات،  مع  نهائي  اتفاق 
تعمل  اليمنية  الحكومة  أن  شيبان  وأوضــح  ستستمر.  
ويرضيهم.  تعز  أهالي  الحصار عن  ينهي  باتفاق  للخروج 
أمس  كشفت  قد  المفاوضة  الحكومية  اللجنة  وكانت 
تستجب  لم  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  أن  عن  األول، 
في  الطرقات  جميع  بفتح  اللجنة  قدمته  الذي  للتصور 
قديم.  جبلي  ممر  فتح  ذلك،  عن  عوضاً  واقترحوا  تعز، 
وأكدت أن هناك تعنتاً واضحاً من قبل وفد الميليشيات، 
ومماطلة وعدم جدية، وعدم استجابة لرفع المعاناة عن 

تعز.  أبناء 
(طالع ص 26)

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اهللا، أمس، كًال من دولة الدكتور بشر 
في  الـــوزراء  مجلس  رئيس  الخصاونة 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  المملكة 
ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مصر  جمهورية  فــي  ــــوزراء  ال مجلس 
العربية الشقيقة، بمناسبة زيارتهما إلى 
الدولة لإلعالن عن «الشراكة الصناعية 
اقتصادية مستدامة»  لتنمية  التكاملية 
بين دولة اإلمارات واألردن ومصر التي 

ستعلن تفاصيلها اليوم األحد. 
الصناعية  «بالشراكة  سموه  وأشــاد 
رائــدة  خطوة  أنها  مــؤكــداً  التكاملية»، 
شعوب  على  والــنــمــاء  بالخير  ستعود 
الــدول الــثــالث، مشيراً سموه إلــى أن 
التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي 
تعميق الشراكات االقتصادية بين دول 

المنطقة العربية، وابتكار صيغ جديدة 
تكاملها  وتعزيز  بينها،  فيما  للتعاون 
دولة؛  لكل  النوعية  الميزات  واستثمار 
المستدامة،  التنمية  تحقيق  بــهــدف 
وتقوية االستجابة للتحديات المشتركة 
االعتماد  وتوسيع  العالمية،  واألزمــات 
القطاعات  فــي  خــاصــة  الــــذات،  على 
الوطني،  باألمن  الصلة  ذات  الحيوية 
مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة 

وغيرها.
من جانبهما، عبر رئيسا وزراء األردن 
صاحب  بلقاء  سعادتهما  عن  ومصر 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
عبد  الملك  جاللة  تحيات  إليه  ونقال 
اهللا الثاني بن الحسين وفخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، وتمنياتهما لسموه 
وأكـــــدا  والعافية،  الصحة  بموفور 
الشراكة  إنجاح  على  بلديهما  حــرص 
الصناعية التكاملية وتحقيقها ألهدافها 

المرجوة.  (طالع ص 03)

اإلعالن عن «الشراكة الصناعية التكاملية» بين اإلمارات واألردن ومصر اليوم

رئيس الدولة: التغيرات العاملية تستدعي تعميق الشراكات

 رئيسـا وزراء األردن ومصـر يؤكـدان حرص بلديهما على إنجــــاح الشراكــــة الصناعيـة التكامليـة

محمد بن زايـــــد 
ورئيس زامبيـــــا 

يبحثــــــــــــــــان تعـــــــزيـز 
العالقـات الثنائيــــة

مفكرون وعلماء: 
محمــــد بن زايـــــــد.. 
رجــــل اإلنسانيـــــــــــة محمد بن زايد خالل استقباله بشر الخصاونة ومصطفى مدبولي (تصوير حمد الكعبي)

العالم،  من  مناطق عديدة  في  متكررة  ومآٍس  وإرهاب  عنف 
عواقب  لمستوى  إدراٍك  دون  أو مجرمون  متطرفون  يرتكبها 
هذه األفعال العبثية حتى وإن كانت النتيجة سقوط العشرات 
النساء، وهو ما حصل  أو  أغلبهم من األطفال  الضحايا  من 
شخص  أقــدم  حيث  األميركية،  تكساس  مدينة  في  مؤخراً 
عمره 18 عاماً على إزهاق 21 روحاً بريئة 19 منهم تالميذ، 
مروعة،  مجزرة  لينفذ  النار،  وفتح  مدرسة  اقتحم  عندما 

ويترك عشرات العائالت بحزن، والعالم في حالة صدمة.
أمر  دوافعه،  كانت  وأياً  أشكاله،  بكافة  واإلرهــاب  العنف 
مرفوض ومدان، هو موقف إماراتي ثابت يؤكد على أن هذه 
دائماً  وتستهدف  الــويــالت،  إال  تجر  ال  اإلجرامية  األفعال 
والقيم  األخــالق  مع  وتتنافى  المجتمعات،  وأمــن  استقرار 
الذي  التوقيت  هذا  في  لها  مكان  وال  اإلنسانية،  والمبادئ 
ويعزز  المختلفة  التحديات  لمواجهة  العالم  فيه  يتضامن 
والسالم  واألمــن  االستقرار  إحــالل  أجل  من  التعاون  عرى 

الشاملة. التنمية  ودعم 
هذا  تجاه  المتحدة  الواليات  مع  وقوفها  تؤكد  اإلمــارات 
على  الضحايا  ذوي  مع  وتتضامن  المدان،  اإلجرامي  الفعل 
وتجدد  العمر،  ربيع  في  زالوا  ما  ألطفال  الكبيرة  خسارتهم 
دعمها لمختلف اإلجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار مثل 
هذه الجرائم، لما تسببه من خسائر في األرواح ولما تخلّفه 
من ندوب نفسية ال يمكن للمجتمعات التجاوز عنها بسهولة.

الصديق،  ولشعبها  األميركية  للحكومة  التعازي  خالص 
وألهالي وذوي الضحايا، والشفاء العاجل لجميع المصابين.

العنف.. مرفوض ومدان
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اإلمارات

أبوظبي )وام(

الشيخ محمد بن  السمو  بعث صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 

علييف  الهام  فخامة  إلى  تهنئة  برقية 
اليوم  بمناسبة  أذربيجان  جمهورية  رئيس 

السمو  الوطني لبالده. كما بعث صاحب 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

الوزراء حاكم  رئيس الدولة رئيس مجلس 
دبي، رعاه اهلل، برقية تهنئة مماثلة 

الهام علييف. وبعث  الرئيس  إلى فخامة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

معالي  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  مكتوم 
علي اسدوف رئيس وزراء جمهورية 

أذربيجان.
الشيخ محمد  السمو  كما بعث صاحب 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اهلل، برقية تهنئة إلى فخامة سهلى ورق 

الفيدرالية  إثيوبيا  جمهورية  رئيسة 
اليوم  بمناسبة  وذلك  الديمقراطية، 

لبالدها.  الوطني 
الشيخ محمد بن  كما بعث صاحب السمو 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

الرئيسة  فخامة  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية 
سهلى ورق. 

الشيخ محمد بن  السمو  وبعث صاحب 
آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة  راشد 

إلى دولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس 

الفيدرالية  إثيوبيا  جمهورية  وزراء 
الديمقراطية.

الشيخ محمد بن  السمو  وبعث صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 

بيديا ديفي  إلى فخامة  تهنئة  برقية 

بمناسبة  وذلك  النيبال،  رئيسة  بهانداري 
الوطني لبالدها. كما بعث صاحب  اليوم 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

الوزراء  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
حاكم دبي، رعاه اهلل، برقية تهنئة 

ديفي  بيديا  الرئيسة  فخامة  إلى  مماثلة 
الشيخ  السمو  صاحب  وبعث  بهانداري. 

محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة 
رئيس  إلى معالي شيربهادور ديوبا  مماثلة 

النيبال. وزراء 

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رؤساء 
أذربيجان وإثيوبيا والنيبال  

أبوظبي )وام(

 ت��ل��ق��ى ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ 
رئيس  ن��ه��ي��ان  آل  زاي���د  ب��ن  محمد 
هاتفياً  اتصاالً  اهلل،  حفظه  الدولة، 
هيشيليما  ه��اك��ي��ن��دي  ف��خ��ام��ة  م��ن 
الصديقة،  زامبيا  جمهورية  رئيس 
إلى  والمواساة  التعازي  خالله  قدم 
الشيخ  له  المغفور  وف��اة  في  سموه 
خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهلل. 
خالل   - زام��ب��ي��ا  رئ��ي��س  هنأ  كما 
االت��ص��ال ال���ذي ج���رى ال��ل��ي��ل��ة قبل 
الشيخ  السمو  صاحب   - الماضية 
بمناسبة  نهيان  آل  زاي��د  بن  محمد 
العربية  اإلمارات  دولة  رئاسة  توليه 
التوفيق  لسموه  متمنياً  المتحدة، 
جديدة  آفاق  نحو  الدولة  قيادة  في 
مختلف  في  وال��رخ��اء  االزده���ار  من 
إلى  تطلعه  ع��ن  وع��ّب��ر  ال��م��ج��االت، 
ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات اإلم���ارات���ي���ة - 
خالل  األم��ام  إل��ى  ودفعها  الزامبية 

المقبلة.  الفترة 
السمو  صاحب  أعرب  جانبه،  من 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن 
هيشيليما  هاكيندي  لفخامة  شكره 
على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه 
سموه وشعب دولة اإلمارات، متمنياً 
التقدم  ال��ص��دي��ق  وشعبها  لزامبيا 

واالزدهار. 

رئيس الدولة 

يتلقى اتصااًل هاتفيًا من رئيس زامبيا

الحكام يعزون ملك األردن يف وفاة والد امللكة رانيا 

إمارات الدولة )وام(

ب��ع��ث ص���اح���ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ 
ال���دك���ت���ور س���ل���ط���ان ب����ن م��ح��م��د 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
السمو  وصاحب  الشارقة،  حاكم 
النعيمي  راش��د  ب��ن  حميد  الشيخ 
ع��ض��و ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ح��اك��م 
الشيخ  السمو  وصاحب  عجمان، 
عضو  ال��ش��رق��ي  محمد  ب��ن  ح��م��د 
الفجيرة،  حاكم  األعلى  المجلس 
وص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ س��ع��ود 

المجلس  عضو  المعال  راش��د  ب��ن 
األعلى حاكم أم القيوين، وصاحب 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ س��ع��ود ب��ن صقر 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية 
إل���ى ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي بن 
األردن��ي��ة  المملكة  ملك  الحسين 
من  ع��ّب��روا  الشقيقة،  الهاشمية 
خاللها عن خالص تعازيهم وصادق 
مواساتهم في وفاة الطبيب فيصل 
صاحبة  وال���د  ال��ي��اس��ي��ن  ص��دق��ي 

العبداهلل.  رانيا  الملكة  الجاللة 

بن  عمار  الشيخ  سمو  بعث  كما 
عجمان،  عهد  ولي  النعيمي  حميد 
وس��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ب��ن راش��د 
ال��ن��ع��ي��م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م ع��ج��م��ان، 
بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  وسمو 
محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، 
بن  سعود  بن  راش��د  الشيخ  وسمو 
راشد المعال ولي عهد أم القيوين، 
بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  وسمو 
ص��ق��ر ال��ق��اس��م��ي ول��ي ع��ه��د رأس 
إلى  تعزية مماثلة  برقيات  الخيمة، 

ملك األردن. 

 الحكام عّبروا عن 
خالص تعازيهم وصادق 
مواساتهم في وفاة 

الطبيب فيصل الياسين

الشارقة )وام(

  قدم سمو الشيخ عبداهلل بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء 
إلى يعقوب بن غابش وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، شريفة شعبان، وذلك 

بمجلس العزاء بمنطقة الشهباء بالشارقة. كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن 
سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعيسى الخزامي، رئيس 

مجلس الشارقة الرياضي. وأعرب سمو الشيخ عبداهلل بن سالم القاسمي عن صادق 
تعازيه ألسرة وذوي الفقيدة، داعيًا اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، 

وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

عبدهللا بن سالم القاسمي يعزي 
آل غابش في وفاة والدتهم 

اكتشف مالم تكتشفه في رأس الخيمة

دليلك ألهم وأحدث األماكن السياحية والترفيهية 
والتاريخية في كل إمارة

أهل كل إمارة أدرى بكنوزها

www.tawzea.ae   احصل على نسختك من

عبداهلل بن سالم القاسمي خالل تقديم التعازي )وام(



رئيس الدولــــة: 
أبوظبي )وام(

الشيخ  السمو  صاحب  استقبل   
رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  ب��ن  محمد 
ك��ًا  أم���س،  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة، 
الخصاونة،  بشر  الدكتور  دولة  من 
المملكة  في  الوزراء  مجلس  رئيس 
األردن���ي���ة ال��ه��اش��م��ي��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة، 
مدبولي،  مصطفى  الدكتور  ومعالي 
رئيس مجلس الوزراء في جمهورية 
بمناسبة  الشقيقة،  العربية  مصر 
عن  لإلعان  الدولة  إلى  زيارتهما 
التكاملية  ال��ص��ن��اع��ي��ة  »ال��ش��راك��ة 
بين  مستدامة«  اقتصادية  لتنمية 
دولة اإلمارات واألردن ومصر التي 

اليوم.  تفاصيلها  ستعلن 
الذي  اللقاء  ورحب سموه، خال 
برئيسي  الشاطئ،  قصر  في  جرى 
ال��������وزراء األردن�������ي وال���م���ص���ري، 
وح��م��ل��ه��م��ا ت��ح��ي��ات��ه إل���ى ص��اح��ب 
بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  الجالة 
األردنية  المملكة  عاهل  الحسين، 
الفتاح  عبد  وف��خ��ام��ة  الهاشمية، 
مصر  جمهورية  رئيس  السيسي، 

ومصر  ل���أردن  متمنياً  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال��ش��ق��ي��ق��ت��ي��ن م���زي���داً م���ن ال��ت��ق��دم 

واالزدهار. 
 وأش�������اد س���م���وه »ب���ال���ش���راك���ة 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة«، م��ؤك��داً 
بالخير  ستعود  رائ��دة  خطوة  أنها 
الثاث،  الدول  والنماء على شعوب 
مشيراً سموه إلى أن التغيرات التي 
تعميق  تستدعي  العالم  يشهدها 
دول  بين  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ش��راك��ات 
صيغ  واب��ت��ك��ار  العربية،  المنطقة 
وتعزيز  بينها،  فيما  للتعاون  جديدة 
تكاملها، واستثمار الميزات النوعية 
التنمية  تحقيق  بهدف  دول��ة،  لكل 
االستجابة  وت��ق��وي��ة  ال��م��س��ت��دام��ة، 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��م��ش��ت��رك��ة واألزم����ات 
على  االعتماد  وتوسيع  العالمية، 
ال�����ذات، خ��اص��ة ف���ي ال��ق��ط��اع��ات 
الحيوية ذات الصلة باألمن الوطني 
م��ث��ل ال���غ���ذاء وال��ص��ح��ة وال��ط��اق��ة 

وغيرها.  والصناعة 
األردن  وزراء  رئ��ي��س��ا  وع���ّب���ر   
وم���ص���ر ع����ن س��ع��ادت��ه��م��ا ب��ل��ق��اء 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

تحيات  إليه  ونقا  نهيان،  آل  زايد 
بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  جالة 
عبد  ال��رئ��ي��س  وف��خ��ام��ة  الحسين، 
لسموه  وتمنياتهما  السيسي،  الفتاح 
وأك��دا  والعافية،  الصحة  بموفور 
حرص بلديهما على إنجاح الشراكة 
وتحقيقها  التكاملية  الصناعية 
اللقاء،  حضر  المرجوة.  ألهدافها 
س��م��و ال��ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي���د آل 
نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
زايد بن سلطان آل نهيان لأعمال 
الشيخ  وسمو  واإلنسانية،  الخيرية 
نائب  نهيان،  آل  زاي��د  ب��ن  منصور 
شؤون  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس 
بن  ذي��اب  الشيخ  وسمو  ال��رئ��اس��ة، 
الدكتور  ومعالي  نهيان،  آل  زاي��د 
وزي��ر  ال��ج��اب��ر،  أح��م��د  ب��ن  سلطان 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
وم��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور أن���ور ب��ن محمد 
الدبلوماسي  المستشار  ق��رق��اش، 
ل��ص��اح��ب ال��س��م��و رئ��ي��س ال��دول��ة، 
عبيد  خليفة  عبيد  حميد  ومعالي 
أبوظبي  جهاز  رئيس  شبص،  أب��و 

للمحاسبة.

الشراكة خطوة رائدة تعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثالث

خالل استقباله الخصاونة ومدبولي لإلعالن عن »الشراكة 
الصناعيـــــــة التكامليــــــة« بيــــــــن اإلمـــــارات واألردن ومصــــــــــر

محمــد بـــن زايــــــد: 
التغيرات في العالم تستدعي 
تعميق الشراكات االقتصاديـــــة 
بيــــــن دول المنطقـــــــة العربيـــــة

تحقيق التنمية المستدامـــــة 
وتقوية االستجابة للتحديـــــــات 
المشتركة واألزمات العالميــــة 

ابتكـــــــــــــــار صيــــــــــــــغ جــــــــديــــــــــــدة 
للتعاون واستثمار الميـــــــــــــزات 
النوعيـــــــــــة لكــــــــــل دولـــــــــــــــــــــــــة

رئيســــا وزراء 
األردن ومصر 

يؤكدان الحرص 
على إنجاح الشراكة 
الصناعية التكاملية 
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محمد بن زايد خالل 
استقبال رئيسي وزراء األردن 
ومصر )تصوير حمد الكعبي(



بداية، هنأ فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية والرئيس التنفيذي 
آل  زاي��د  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  للسالم  العالمي  زاي��د  الشيخ  لمنتدى 
اإلمارات  لدولة  ثالثاً  رئيساً  انتخابه  بمناسبة  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
العربية المتحدة، وقال فضيلته: نحن مسلمو الهند نتمنى له كل التوفيق والنجاح 
الخير  زايد  اإلنسانية  زعيم  دعائمها  أرسى  دولة  لقيادة  المستقبلية  مسيرته  في 
وطنه،  أبناء  لدى  واسعة  وشعبية  عالية  بخبرة  يتسم  سموه  أن  مؤكداً  والعطاء، 
اإلنجازات  آفاق  إلى  اإلمارات  لرفع  ورؤى هادفة  ثاقبة  أفكار  لديه  وأنه شخصية 
بتعزيز  البالغ  وقيادتها نحو مستقبل مشرق زاهر، كما نشكر سموه على اهتمامه 
العالقات الثنائية القائمة بين اإلمارات وجمهورية الهند وبين الشعبين الشقيقين. 
جائحة  فترة  في  سموه  اتخذها  التي  اإلنسانية  المواقف  إن  فضيلته:  وق��ال 
»كورونا« ومقولته الشهيرة »ال تشلون هم« كانت بارقة أمل ألبناء وطنه وشعبه، بل 
زرعت تلك المقولة الرجاء في قلوب ماليين البشر حول العالم وساعدت لمواصلة 
الصعوبات  رغم  والقنوط  اليأس  بهم  يمس  أن  دون  وعزيمة  بهمة  اليومية  حياتهم 

التي ألمت بهم في بداية تلك الفترة. 
وأضاف فضيلته: إن اإلمارات لها أياٍد بيضاء في دعم الشعوب المختلفة في كل 
دول العالم، وإن االستراتيجية التي تنتهجها الدولة في تعزيز اإلنسانية والخيرية 
بين شعوب  نالت مكانة مرموقة  والطوائف  الفئات  بين مختلف  السلمي  والتعايش 
المعونات  تقديم  في  المعاصر  عالمنا  في  مثالياً  نموذجاً  أصبحت  كما  العالم، 

العاجلة للفئات المنكوبة من الكوارث ودعم الشعوب المعوزين.
وفي هذه المناسبة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموه وإلى حكام 
اإلمارات وشعبها ونسأل اهلل عز وجل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظهم 

من كل سوء ومكروه، وأن يجعل النجاح والتوفيق رفيق دربهم ومسيرتهم.

طريق الخير
الفلسفة  وأستاذ  القاهرة،  جامعة  رئيس  الخشت  عثمان  محمد  الدكتور   وهنأ 
الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  اإلسالمية، صاحب 
اهلل«، النتخابه من المجلس األعلى لالتحاد رئيساً لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وثقة ومبايعة شعب اإلمارات، داعياً اهلل أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الحكيم 

زايد الخير.
وقال الدكتور محمد الخشت: »إن دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة سموه 
تستكمل وتواصل مسيرة الخير والتنمية واالزدهار والقوة، وتبني على إرث عظيم 
ثراه، لإلمارات  نهيان، طيب اهلل  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  له  أسس 
بين  العظيمة  العالقات  أن  الخشت،  وأض��اف  وقوية«..  ومتطورة  متقدمة  كدولة 
ازدهاراً  وتشهد  بمكان،  والقوة  الرسوخ  من  وشعباً،  ودولة  قيادة  واإلم��ارات  مصر 
متزايداً، كما نوه بوصية القائد المؤسس العظيمة بالحرص الشديد على العالقة 
الخاصة وفوق العادية مع مصر، وحبه الشديد لها، وهي الوصية التي حرص على 

تنفيذها أبناؤه وقيادات وشعب اإلمارات الشقيق.

مسلمو روسیا االتحادیة
روسیا  لمسلمي  الدینیة  اإلدارة  رئیس  الدین  عین  راوي  الشیخ  فضيلة  وهنأ 
مع  التعاون  مجلس  عضو  العالمي،  اإلسالمي  للمنتدى  العام  األمین  االتحادیة، 
المؤسسات الدینیة التابع لرئیس روسیا االتحادیة، صاحب السمو الشيخ محمد 
العربية  اإلم���ارات  دول��ة  بقيادة  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن 
لمسلمي روسیا  الدینیة  اإلدارة  ونیابة عن  نفسي  »باألصالة عن  وقال:  المتحدة، 
وأص��دق  التهاني  بأحر  إلیكم  أتقدم  روس��ي،  مسلم  ملیون   25 وع��ن  االتحادیة 
داعیاً  المتحدة،  العربیة  اإلمارات  رئیس  لمنصب  انتخابكم  بمناسبة  التبریكات 

المولى عز وجل أن یعینكم ویوفقكم ویسدد خطاكم«.
واإلمارات  االتحادیة  بین روسیا  الكبیر  الجغرافي  البُعد  الرغم من  وقال: على 
عالقات  تمتلك  البلدین  كال  في  المسلمة  المجتمعات  أن  إال  المتحدة،  العربیة 
المجاالت  شتى  في  یتعاونون  البلدین  مسلمي  أن  كیف  فنرى  القدم،  منذ  أخویة 
بأن  تامة  ثقة  على  وإني  البلدین..  بین  اإلنسانیة  الروابط  وتعزیز  دعم  أجل  من 
الحلقة  دور  لعب  في  سیستمرون  المتحدة  العربیة  واإلم��ارات  روسیا  مسلمي 
بین  العالقات  لتطویر  استعداد  على  وهم  البلدین،  كال  في  المهمة  االجتماعیة 
األخ��رى،  الطوائف  مع  البناء  الحوار  وتعزیز  الدین،  ورج��ال  الدولة  مؤسسات 
جهودكم  في  یبارك  وأن  والعافیة،  الصحة  یعطیكم  أن  القدیر  العلي  اهلل  وأسأل 
المتحدة  العربیة  اإلمارات  لدولة  خیر  فیه  ما  إلى  یوفقكم  وأن  بالنجاح،  ویكللها 

ولشعبها ولألمة اإلسالمیة جمعاء.. مع أطیب الدعوات وأفضل األمنیات.

ألبانية تهنئة 
األلبانية  اإلسالمية  المشيخة  مستشار  السفرتي  جمال  الدكتور  فضيلة  وقدم 
صاحب  إلى  ألبانيا،  جمهورية  في  بدر  جامعة  في  اإلسالمية  الدراسات  أستاذ 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، أعظم التهاني 
نبارك  »وإذ  وق��ال:  اإلم���ارات،  في  األم��ور  مقاليد  تسلمه  بمناسبة  والتبريكات 
هذه  يستحق  الذي  العظيم  الطيب  اإلماراتي  للشعب  ونبارك  نهنئ  فحتماً  لسموه 

المنحة وهذا الفضل بوجودكم قائداً أعلى في وطنه وحياته«.
لم تشهد فجر  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  األيام  أثبتت  »لقد  وأضاف: 
ثم  تعالى  اهلل  بفضل  ه��ذا  وك��ان  سابقه،  من  ح��ال  أحسن  على  وكانت  إال  ي��وم 
مسيرة  تتابعون  أنتم  واليوم  األزم��ة،  فترة  خالل  الدولة  لشؤون  راعياً  بوجودكم 
باقتدار   - ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  الوالد 
معكم  التعاون  إلى  ويتطلع  إليكم  ينظر  كله  والعالم  وحنكة..  وحكمة  وحزم  وحلم 
دولتكم  وحفظ  تعالى  اهلل  حفظكم  وقدراتكم..  خبراتكم  عظيم  من  واالستفادة 

المبارك«. الكريم  وشعبكم 

إبراهيم سليم )أبوظبي(

أكدت قيادات دينية وفكرية من مختلف الجاليات اإلسالمية 

والعربية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة »حفظه الله«، يكمل مسيرة البناء والتنمية، 

ويرسخ لمبادئ الوسطية واألخوة اإلنسانية، باعتبار سموه 

رجل اإلنسانية في عالمنا المعاصر، معربين عن خالص أمانيهم 

بأن يوفق الله سموه لما فيه خير شعبه وأمته، والتي ال يألو جهداً 

في سبيل خدمة قضاياها، ومهنئين الشعب اإلماراتي واإلنسانية جمعاء 

بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.

مفكرون وعلماء: 

رجل اإلنسانية 
فـــــــي عالمنــــــــا 
المعاصــــــــــــــــــــــــر

 أبو بكر أحمد: اإلمارات 
لها أياٍد بيضاء في دعم 
الشعوب المختلفة 

 محمد الخشت: بقيادته 
تواصل الدولة مسيرة 
التنمية واالزدهار والقوة

 راوي عين الدين: نتمنى 
له التوفيق والسداد في 
المرحلة المقبلة

 جمال السفرتي: العالم 
كله ينظر إليكم ويتطلع 
إلى التعاون معكم
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تحتفي هيئة األمم المتحدة ومعها دول العالم 
سنويًا باليوم الدولي لحفظة السالم، والذي 

يوافق 29 مايو، وهو تاريخ تأسيس أول بعثة حفظ 
سالم أممية في 29 مايو 1948. ويعتبر هذا اليوم 

مناسبة لتكريم جهود حفظة السالم التابعين 
لألمم المتحدة ممن يقومون بجهود حثيثة لبناء 

وصون السالم في أكثر المناطق خطورة حول 
العالم.

 ومنذ تأسيس القوات األممية، خدم قرابة مليون 
شخص كحفظة سالم، ضمن 72 عملية دشنتها 

األمم المتحدة، وقد فقد ما يقرب من 4200 
منهم حياتهم أثناء تأدية عملهم، ومن ثم فإن 

اليوم الدولي لحفظة السالم هو مناسبة مهمة 
لتسليط الضوء على جهودهم الكبيرة في حماية 

المجتمعات والفئات األكثر ضعفًا حول العالم، 
وتوفير الدعم للدول التي تمر بمرحلة انتقالية 

من النزاع إلى السلم والتنمية.
واستعانت األمم المتحدة بالنساء ضمن بعثات 

حفظ السالم للعب دور محوري في عملياتها 
كونهن أكثر قدرة على التواصل مع المجتمعات 

المحلية، والمساهمة في حماية المدنيين، 
والنساء األكثر عرضة للعنف في مناطق 

النزاعات، ففي عام 1993، شكلت النساء %1 
فقط من بعثات حفظ السالم، وزادت أعداد 

النساء المشاركات ضمن قوات حفظة السالم 
بشكل تدريجي، فمنذ عام 2018 حتى 2021، 

ارتفع عدد ضابطات األركان والمراقبات 
العسكريات من 12.3% إلى 17.8%، وزاد عدد 

ضابطات الشرطة األفراد من 22.3% إلى %30.4، 
كما ارتفع عدد النساء في وحدات الشرطة 

المشكلة من 9% إلى 14.8.. وقد وضعت األمم 
المتحدة أهدافًا طموحة لمشاركة النساء في 

قوات حفظ السالم األممية تتمثل في زيادة 

نسبتهن في الوحدات ذات المهام العسكرية إلى 
حوالي 15%، والقوات ذات المهام الشرطية إلى 

20% بحلول عام 2028. 
واستطاع »حفظة السالم من النساء« إثبات 

أنفسهن وقمن بأداء نفس األدوار كزمالئهن من 
الرجال. كما مّثل وجود المرأة ضمن بعثات حفظ 

السالم سببًا في شعور النساء في مناطق النزاعات 
باألمان، ألن النساء في مناطق النزاعات والحروب 

يواجهن أخطارًا متزايدة بسبب النزوح وانهيار 
هياكل الحماية لهن، وعدم توافر الدعم، وفضاًل 

عن زيادة مهامهن المتعلقة برعاية األبناء وتوفير 
الطعام والماء ورعاية المرضى، وبالتالي فإن 

وجود نساء ضمن القوات األممية يعني المزيد 
من التفهم ألوضاع النساء في أماكن النزاعات 

والحروب وتعظيم سبل مساعدتهن.
وبالتالي يعد اليوم الدولي لحفظة السالم فرصة 

للتأكيد على أهمية إشراك المرأة في عمليات 
حفظ وبناء السالم لمنع نشوب النزاعات، 

والتخفيف من آثارها، وتحقيق السالم المستدام، 
ويؤكد أن وجودها ضمن حفظة السالم هو 

السبيل لالنتقال بها من وضعية االستضعاف 
التي تتسبب فيها النزاعات والحروب إلى التمكين 

والفعالية بأن تشارك في حفظ وبناء السالم.

الناس.. السالم.. التقدم... قوة الشراكات 
وقع االختيار هذا العام على »الناس. السالم. 
التقدم. قوة الشراكات«، كموضوع الحتفالية 

اليوم الدولي لحفظة السالم، حيث تقع حماية 
الناس في قلب جهود حفظ السالم، وانطالقًا من 

أن نجاح عمليات حفظ السالم حول العالم يحتاج 
لتهيئة الظروف والبيئات المحيطة، فالشراكات 

مع مختلف المؤسسات والكيانات الرسمية 
ومؤسسات المجتمع المدني ووكاالت األمم 

المتحدة المختلفة من شأنها أن تدعم السالم، 
وتسهل حماية المدنيين، وتعزز إنفاذ القانون 

وحقوق اإلنسان، وبالتالي تصون حياة الماليين 
من الناس وتعمل على تقدمهم.

ومع زيادة أعداد المشاركات في بعثات األمم 
المتحدة، ارتفع أيضًا مؤشر األداء العام لعمليات 

حفظ السالم لما لهن من قدرة أفضل للوصول 
إلى المجتمعات المحلية، األمر الذي عزز بدوره 

حقوق اإلنسان وحماية المدنيين. ولم يقتصر 
دور حفظة السالم على أماكن الحروب والنزاعات، 

حيث قام حفظة السالم -من الجنسين- بدور 
ملهم أثناء جائحة »كوفيد- 19«، فقدموا 

المساعدات للحكومات والمجتمعات المحلية 
للتصدي للجائحة، وتواجدت حافظات السالم 
في الصفوف األمامية خالل هذه الفترة وشكلن 

مع زمالئهن الرجال نسيجًا واحدًا في مواجهة 
األزمة الصحية العالمية. 

اإلمارات: القيادة بالنموذج  
تؤمن دولة اإلمارات العربية المتحدة بأنه ال 

يمكن تحقيق السالم أو االستقرار الدائم إذا تم 
منع نصف سكان العالم من المشاركة الكاملة 

والمتساوية في كافة الشؤون االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية، وفي هذا السياق، 

جاء إطالق مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك للمرأة والسالم واألمن، ليؤكد على الدور 
الفّعال لدولة اإلمارات وليتوج جهودها الرسمية 

الكثيفة لدعم مشاركة المرأة في مختلف 
المجاالت ومنها السالم واألمن، وليتماشى مع 

قرار مجلس األمن رقم 1325 )2000(، الذي رسخ 
أجندة المرأة والسالم واألمن. 

كما جاء إطالق مبادرة سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك لتمكين المرأة والسالم واألمن، 
بالتعاون بين وزارة الدفاع في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة واالتحاد النسائي العام وبدعم 
من هيئة األمم المتحدة للمرأة، لبناء قدرات 

المرأة وزيادة مشاركتها في العمليات العسكرية 
وعمليات حفظ السالم، التزامًا من دولة اإلمارات 

بتعزيز أجندة المرأة والسالم واألمن. وأصبح 
تمكين المرأة في السالم واألمن، بما في ذلك 

منع نشوب النزاعات وتسويتها وحفظ السالم 
وبناء السالم، أحد أولويات السياسة الخارجية 

اإلماراتية.
وسعت المبادرة من لحظة إطالقها لخلق بيئة 

تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي العام حول النوع 
االجتماعي وحفظ السالم، وكذلك تعزيز دور 

متخذي القرار في المنطقة العربية والمجتمع 
الدولي لبناء قدراتهم في مجال دعم مشاركة 

المرأة في عمليات وأنشطة بناء السالم. وفي 
ظل المبادرة، تم توفير التدريب وبناء القدرات 

للنساء في قطاع األمن، حتى وصل عدد 
المتخرجات في التدريب إلى 357 سيدة، من 

دول عربية وأفريقية وآسيوية، ممن تدربن في 
إطار المبادرة. 

وتوالت اإلشادات الدولية بالتدريب وبالمبادرة، 
لتتصدر اإلمارات بذلك الجهود الدولية إلدماج 

منظور النوع االجتماعي في أنشطة حفظ 
السالم. وختامًا، في اليوم الدولي لحفظة 

السالم، نثني على شجاعة كل حفظة السالم، 
ونشد على أيدي حافظات السالم ممن أظهرن 

الشجاعة والبأس في عالم تجتاحه الصراعات، 
فهن قدوة للماليين من النساء في كل مكان. كما 

نتذكر في هذا اليوم بإجالل من فقدوا حياتهم 
أثناء سعيهم ليكون العالم مكانًا أفضل ينعم فيه 

الجميع باألمن والسالم.

د. موزة الشحي

اليوم الدولي لحفظة 
السالم فرصة للتأكيد 

على أهمية إشراك 
المرأة في عمليات 
حفظ وبناء السالم

لمـــــــــاذا يحتـــــــاج العــالم إلــــــــى المــزيــــد 
من النساء ضمن قوات حفظ السالم؟ 

 في اليوم الدولي لحفظة السالم

الشيخة فاطمـــة رائدة تمكيـــن 

املرأة يف السالم واألمن العاملي
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 يف عام 2019، انطلق برنامج املرأة والسالم واألمن ومت إطالق 
اسم »مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني املرأة 
يف السالم واألمن« على البرنامج، وهو برنامج تدريبي رائد 

يستند على مذكرة تفاهم مت توقيعها عام 2018 بني كل من 
وزارة الدفاع واالحتاد النسائي العام وهيئة األمم املتحدة للمرأة 

حتت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد 
النسائي العام رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة 

الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية؛ بهدف بناء وتطوير 
قدرات املرأة يف مجال العمل العسكري وقطاعي األمن والسالم. 

وتهدف »مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني 
املرأة يف السالم واألمن« إلى تعزيز مشاركة املرأة يف قطاعي 

األمن والسالم، وزيادة عدد النساء املؤهالت للعمل يف القطاع 
العسكري، وإنشاء شبكات لدعمهم حول العالم. كما تسهم 

املبادرة يف حتقيق األهداف االستراتيجية لقرار مجلس األمن 
رقم 1325 والذي أكد أهمية مشاركة املرأة الفعالة واملتكافئة 

كقوة فاعلة يف إحالل السالم واستتباب األمن من خالل التركيز 
بشكل خاص على توفير التدريب الالزم للكوادر النسائية. 

وضمن هذه املبادرة، وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
بتدشني مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسالم واألمن يف 

يونيو 2021 ، تأكيدًا على دور دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وجهودها احلثيثة يف دعم مشاركة املرأة الفاعلة بجميع 

القطاعات، وخاصة قطاعي السالم واألمن، وحرصها على على 
بناء القدرات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف مجال املرأة 

والسالم واألمن، واملساهمة يف خلق بيئة متكينية للمرأة، وزيادة 

الوعي العام حول النوع االجتماعي وحفظ السالم، فضاًل عن 
تعزيز دور متخذي القرار يف املنطقة العربية واملجتمع الدولي 

لبناء قدراتهم يف مجال دعم مشاركة املرأة يف عمليات وأنشطة 
بناء السالم. 

اجلدير بالذكر أن الدورة األولى للبرنامج التدريبي انطلقت يف 
يناير 2019 مبشاركة 134 امرأة عربية من 7 دول وبعد جناح 

الدورة األولى من البرنامج مت االتفاق بني دولة اإلمارات وهيئة 
األمم املتحدة للمرأة على توسيع نطاق املشاركة لتضم دواًل 
من أفريقيا وآسيا يف مبادرة غير مسبوقة يف تاريخ املنظمة 

الدولية. ويف يناير 2020، بدأت الدورة الثانية مبشاركة 223 
امرأة من 11 دولة أفريقية وآسيوية وعربية. 

وتساند دولة اإلمارات العربية املتحدة دور املرأة يف بناء السالم، 
باعتبارها قائدة وصانعة قرار ضمن أطر العمليات الرسمية 
وغير الرسمية، وذلك بصفتها عضوًا مؤسسًا يف شبكة نقاط 

االتصال الوطنية التابعة لألمم املتحدة املعنية باملرأة والسالم 
واألمن، وإحدى الدول املشاركة يف تقدمي قرار مجلس األمن 
»2242«، باإلضافة إلى كونها مستثمرًا دوليًا ملا يزيد على 2 

مليار دوالر أميركي يف 113 دولة يف مجال وضع البرامج 
ذات الصلة بحماية النساء والفتيات ومتكينهن، على 

أن تزيد نسبة املساعدات اخلارجية املخصصة 
لتمكني وحماية النساء والفتيات إلى نسب عالية 

من إجمالي األموال املخصصة خالل عام 2021، إذ 
تثق دولة اإلمارات أن هذا الهدف، والذي يتضمن 

حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني وحماية 

النساء والفتيات، لهو هدف يتوافق مع إعالن األمم املتحدة 
بشأن خطة التنمية املستدامة لعام 2030«.

300 امرأة 
اجلدير بالذكر أن اخلطة الوطنية لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، جاءت بعدما أحرزت دولة اإلمارات تقدمًا محوريًا يف 
أجندة املرأة والسالم واألمن، وملا حتقق من إجنازات غير مسبوقة 

خالل عامني من تأسيس مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
لتمكني املرأة يف السالم واألمن، والذي أثمر عن تدريب أكثر من 

300 امرأة من مختلف الدول العربية واآلسيوية واألفريقية على 
عمليات حفظ السالم، األمر الذي عزز من مشاركة املرأة الفعالة 
واملتكافئة كقوة فاعلة يف إحالل السالم واستتباب األمن، وزيادة 

فعالية قوات األمن وتعميق معرفتها وفهمها للمساواة بني اجلنسني 
وحقوق املرأة.

الخطــة 
الوطنيـــــة

وأطلقت سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك رئيسة 

االحتاد النسائي العام رئيسة 
املجلس األعلى لألمومة 

والطفولة الرئيس األعلى 
ملؤسسة التنمية األسرية »أم 

اإلمارات«، اخلطة الوطنية 
لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة لتنفيذ القرار »1325« 
الصادر عن مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة، يف 

سابقة هي األولى من نوعها 
على مستوى دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية، 
وذلك امتدادًا جلهود دولة 

اإلمارات بتعزيز مشاركة 
املرأة يف السالم واألمن. وميثل 

القرار نقلة نوعية كبرى يف 
تعزيز املعايير املعترف بها 

دوليًا ملشاركة املرأة يف قطاعي 
السالم واألمن، مبا يجسد 
طموح دولة اإلمارات نحو 

الريادة والتأكيد على موقعها 
احملوري ألجندة املرأة والسالم 

واألمن يف رؤية الدولة 
للمستقبل وسعيها لدعم 

ومتكني النساء والفتيات على 
الصعيد العاملي.

وتهدف اخلطة الوطنية 
لدولة اإلمارات إلى حتقيق 

االستجابة الحتياجات النوع 
االجتماعي يف السياسات 
اخلارجية، خصوصًا تلك 

املتعلقة باملساعدات 
اإلنسانية للنساء والفتيات 
وضمن اجلهود املبذولة ملنع 

التطرف العنيف ومكافحته، 
وعمليات تخطيط وتنفيذ 

منظومة االستجابة للطوارئ 
وإدارة األزمات وإدماج التحليل 

املبني على النوع االجتماعي 
ضمن نطاق جهود السالم 
الدولية، إلى جانب تعزيز 

املساواة بني اجلنسني يف 
مجال املساعدات اإلنسانية، 

وحتقيق املشاركة الفعالة 
للمرأة يف الوقاية من النزاعات 
ويف زيادة مشاركتها يف أنشطة 
بناء السالم وتدريب الضباط 

العسكريني من النساء يف 
مجال التطوير املهني، فضاًل 

عن تعزيز مشاركة املرأة يف 
املجال السياسي يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، 
ودعم أجندة املرأة والسالم 

واألمن من خالل البرامج 
الوطنية والدولية، وتعزيز 

دور متخذي القرار يف منطقة 
اخلليج العربي واملجتمع 

الدولي لبناء قدراتهم يف 
مجال دعم مساهمات املرأة يف 

عملية بناء السالم.

 منى الحمودي )أبوظبي( 

تؤمن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، »أم اإلمارات«، بالدور المهم واألساسي للمرأة 

في المجاالت كافة باعتبارها إحدى ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات، وتحظى المرأة 

العربية وجميع نساء العالم بمتابعة ورعاية حثيثة من سموها بما يسهم في بناء قدراتهن وتطوير 

مهاراتهن، والحرص على تعزيز الشراكات الدولية، واألطر المؤسسية العالمية، إلى جانب تقديمها 

الدعم لمنظمات العمل اإلنساني والخيري على المستويين اإلقليمي والعالمي للمساهمة النوعية 

في تحسين حياة المرأة كجزء من بناء مجتمعات آمنة ومستقرة. وفي اليوم الدولي لحفظة السالم، 

تأتي قدرة المرأة الفعالة في إحالل السالم واستتباب األمن أحد القطاعات التي تؤمن سموها بأهمية 

وجود المرأة فيها، وتسعى دائمًا لدعم المرأة وتذليل كافة الصعاب التي تعترضها ومدها بكل 

ما تحتاج إليه لتكون مساهمًا أساسيًا ومتميزًا، وتضع بصمة مؤثرة في نشر السالم وتحقيق األمن 

واالستقرار والتنمية لمجتمعها والعالم أجمع.

الــــــــــدورة األولــــى 
للبرنامج التدريبي:

انطلقــــــت في ينايـــر 2019 بمشاركــــة 
134 امــــــــــــرأة عربيــــــــــة مـــــــــــــن 7 دول 

 توسيع نطاق المشاركة لتضـــم دواًل 
من أفريقيا وآسيا في مبـــــــــادرة غيـــــر 
مسبوقة في تاريخ المنظمة الدولية

فـــــــــــي ينـــايـــــــــر 2020 بــــدأت الــــــــدورة
 الثانية بمشاركــــــة 223 امـــرأة مــن 11 
دولــــــة أفريقيــــــــة وآسيويــــــة وعـربيــــة

خلق بيئة تمكينية للمرأة وزيادة الوعي العام حول النوع االجتماعي وحفظ السالم

بناء القــدرات الوطنية واإلقليميــــــة والعالميـــة في مجال المرأة والسالم واألمــــن
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الرئيس التركي وعبدهللا بن زايد: 
تعزيز الجهود املبذولة لترسيخ 

السالم واألمن واالستقرار باملنطقة

إسطنبول )وام(

رئيس  أردوغان  طيب  رجب  فخامة  استقبل 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة س��م��و ال��ش��ي��خ ع��ب��داهلل 
والتعاون  الخارجية  وزي��ر  نهيان  آل  زاي��د  بن 
سموه  ون��ق��ل  إسطنبول.  ف��ي  وذل��ك  ال��دول��ي، 
لفخامته، خالل اللقاء، تحيات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
التركية  للجمهورية  وتمنياته  اهلل«،  »حفظه 
فخامته  حمل  جانبه،  من  واالزده���ار.  النماء 

سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان تحياته 
زايد آل  بن  الشيخ محمد  السمو  إلى صاحب 
وتمنياته  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
وجدد  والرخاء.  التقدم  دوام  اإلم��ارات  لدولة 
فخامة رئيس الجمهورية التركية، خالل اللقاء، 
ت��ع��ازي��ه إل��ى دول���ة اإلم����ارات ق��ي��ادة وحكومة 
بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  وفاة  في  وشعباً 
وتمنياته  ث���راه«،  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  آل  زاي��د 
لدولة اإلمارات االزدهار والرخاء تحت القيادة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة 

زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«. 
وجرى، خالل اللقاء، بحث العالقات الثنائية 
البلدين  بين  المشترك  ال��ت��ع��اون  وم��س��ارات 
مصالحهما  تخدم  التي  كافة  المجاالت  في 

المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما. 
المنطقة،  في  األوضاع  الجانبان  ناقش  كما 
لترسيخ  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  وأه��م��ي��ة 
كما  بها،  واالس��ت��ق��رار  واألم��ن  السالم  دعائم 
على  المستجدات  بشأن  النظر  وجهات  تبادال 
تطورات  ومنها  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 

األزمة في أوكرانيا. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، 
خ��الل ال��ل��ق��اء، ح��رص دول���ة اإلم����ارات بدعم 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  ورعاية 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« على 
والعمل  تركيا،  مع  الثنائي  التعاون  آفاق  تعزيز 
معاً من أجل ترسيخ دعائم األمن واالستقرار 
مسارات  ف��ي  ق��دم��اً  والمضي  المنطقة،  ف��ي 
في  الشعوب  تطلعات  تلبية  أجل  من  التنمية 

التقدم واالزدهار. 

الجانبان بحثا التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة  

عبدهللا بن زايد: اإلمارات بدعم رئيس الدولة حريصة على تعزيز آفاق التعاون مع تركيا

إسطنبول )وام(

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان 
م��ع��ال��ي م��ول��ود ت��ش��اووش أوغ��ل��و وزي��ر 
خالل  ج��رى،  تركيا.  جمهورية  خارجية 
اللقاء، بحث مخرجات زيارة الدولة التي 
قام بها فخامة رجب طيب أردوغان رئيس 
اإلم��ارات  دول��ة  إلى  التركية  الجمهورية 
شهر فبراير الماضي، وما تمخض عنها 
تعاون  اتفاقيات  تبادل  اإلع��الن عن  من 
بين عدة  وبروتوكوالت  تفاهم  ومذكرات 
جهات في دولة اإلمارات ونظيراتها في 
وتوسيع  التعاون  تعزيز  بهدف  تركيا، 
استعرض  كما  البلدين.  بين  الشراكات 
بين  المشترك  التعاون  آف��اق  الجانبان 
البلدين والفرص المتوافرة لتعزيزه على 
مختلف المستويات، بما يخدم المصالح 

المتبادلة للبلدين وشعبيهما. 
وناقش سموه ومعالي مولود تشاووش 
وأهمية  المنطقة،  في  األوض���اع  أوغلو 
تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السالم 
تناولت  كما  بها.  والتنمية  واالستقرار 
على  المستجدات  الجانبين  مباحثات 
وملف  وال��دول��ي��ة،  اإلقليمية  الساحتين 
وال��غ��ذاء في  الطاقة  أس���واق  اس��ت��ق��رار 
العالمية  الجهود  تعزيز  وأهمية  العالم، 
سياسية  تسوية  إلى  للتوصل  المبذولة 

لألزمة في أوكرانيا. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
التركية  اإلماراتية  العالقات  أن  نهيان 
من  ح��رص  وه��ن��اك  ومتنامية،  متطورة 
نموذج  ترسيخ  على  البلدين  ق��ي��ادت��ي 
مستدام للشراكة المثمرة التي تصب في 
مصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة. عقب 
ذلك، عقد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع معالي مولود 
وزير خارجية جمهورية  أوغلو  تشاووش 

تركيا. وقال سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان، في مستهل المؤتمر الصحفي: 
هذا  في  معكم،  بوجودي  للغاية  »سعيد 
المدينة  وه��ذه  تركيا،  المضياف  البلد 
فشكراً  إسطنبول،  والتاريخية  الجميلة 
وأض��اف  ال��ود«.  وكلمات  الضيافة  على 
وتعازيكم  وقفتكم  على  »ش��ك��راً  سموه: 
بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رحمه اهلل، وأيضاً العمل سوياً 
بين  العالقة  نحو سنوات قادمة لخدمة 
من  اهتمام  ظ��ل  ف��ي  وتركيا،  اإلم���ارات 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
أردوغ��ان،  طيب  رجب  الرئيس  وفخامة 
الكثير  العالقة تستطيع أن تحقق  فهذه 
وتعزز  الشعبين،  وطموحات  آم��ال  م��ن 

اإلقليمية«.  واإلم��ارات  تركيا  مكانة  من 
العمل  نستطيع  أن  »آم��ل  س��م��وه:  وق��ال 
التركي  البلدين،  فريقي  ل��دع��م  س��وي��اً 
واإلماراتي، لالنتهاء من اتفاقية الشراكة 
التجارية بين البلدين، حيث نستطيع أن 
وذكر  البلدين«.  بين  التجارة  نضاعف 
بشكل  نعمل  أن  كذلك  »نستطيع  سموه: 
العالم،  ح���ول  ش��راك��ات��ن��ا  لتعزيز  أك��ب��ر 
وهناك  لذلك،  ممتاز  نموذج  وأفريقيا 
مجاالت عديدة مثل التنمية والشراكات 
ال��ت��ج��اري��ة وإن���ع���اش وت��ه��ي��ئ��ة ال��ظ��روف 
األفضل للصناعات والشركات اإلماراتية 

والتركية«.

الطاقة المتجددة 
المتجددة  »الطاقة  سموه:  وأوض��ح 

بها  نهتم  التي  القطاعات  أح��د  تعد 
ليس  القطاع  فهذا  العالقات،  لتعزيز 
التجارية،  الناحية  من  ناجحاً  فقط 
لدولنا  ك��ب��ي��رة  أه��م��ي��ة  يشكل  ول��ك��ن 
االنبعاثات  تخفيض  نحو  تعمل  التي 
سموه  وأش��اد  العالم«.  في  الكربونية 
البلدين  بين  التجارة  حجم  بارتفاع 
إل���ى ن��ح��و 50 م��ل��ي��ار دره����م.. وق��ال 
في   %82 زي�����ادة  »ح��ق��ق��ن��ا  س���م���وه: 
فقط،  عامين  خالل  التجاري  التبادل 
اإلرادة  بسبب  الزيادة  هذه  أتت  وقد 
والعمل الدؤوب الذي تقوم به حكومة 
هذا  إلنعاش  اإلمارات  وحكومة  تركيا 
التبادل«. وأضاف سموه: »سعيد للغاية 
لهذا الزخم األخير في العالقة، ليس 
واالقتصادي  التجاري  ال��زخ��م  فقط 

وقد  الثقافي،  أيضاً  ولكن  والسياسي 
إنجاحكم  خ��الل  واض��ح��اً  ذل��ك  ك��ان 
وال��م��ش��ارك��ة  دب���ي(   2020 ل���)إك��س��ب��و 
وقال  لكم«.  فشكراً  لتركيا..  القيمة 
من  مجموعة  ع��ن  »ت��ح��دث��ن��ا  س��م��وه: 
التحديات اإلقليمية والعالمية، أبرزها 
يقتصر  ول��م  الغذائي،  األم��ن  قضايا 
أيضاً  ول��ك��ن  ال��ت��ح��دي��ات  على  األم���ر 
الفرص  ح��ول  تحدثنا  فقد  ال��ف��رص، 
تركيا  بين  المشترك  للعمل  المتاحة 
الغذائي«.  أمننا  لتعزيز  واإلم����ارات 
واختتم سموه كلمته قائاًل: »أنا ممتن 
لكرمكم ولهذه الصداقة واألخوة بيننا 
شعوبنا  إلسعاد  سوياً  للعمل  وأتطلع 
العالقة  هذه  جعل  وأيضاً  وخدمتهم، 

فخراً لنا جميعاً«.

دعــم فريقــي البلدين التركي واإلمــــاراتي لالنتهـــاء من اتفاقيــــة الشراكــــة التجاريـــة بين البلدين 

التقى وزير الخارجية التركي

عبدالله بن زايد: العالقات اإلماراتية التركية متطورة ومتنامية

عبداهلل بن زايد ووزير الخارجية التركي خالل المؤتمر الصحفي

عبداهلل بن زايد خالل لقاء وزير الخارجية التركي

مولود تشاووش 
أوغلو 

 اإلمارات أكبر شريك 
تجاري لتركيا في 

المنطقة

المستثمرون األتراك 
حريصون على زيادة 

استثماراتهم 
في اإلمارات

عبدهللا بن زايد 

الطاقة المتجددة أحد 
القطاعات التي نهتم 
بها لتعزيز العالقات 

ارتفاع حجم التجارة 
بين البلدين إلى نحو 

50 مليار درهم 

حققنا زيادة %82 
في التبادل التجاري 

خالل عامين فقط
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الرئيس التركي مستقباًل عبداهلل بن زايد )تصوير سعيد جمعوه(

تحدثنا عن مجموعة من التحديات اإلقليمية 
والعالمية أبرزها قضايا األمن الغذائي

عبداهلل بن زايد خالل لقاء وزير الخارجية التركي

عبداهلل بن زايد ووزير الخارجية التركي خالل المؤتمر الصحفي

مستقبل العالقات بين البلدينالحوار ضروري ومثمر
وردًا على سؤال حول زيارته األخيرة إلى إسرائيل، 
أكد معالي مولود تشاووش أوغلو أن احلوار ضروري 
ومثمر، فيمكن أن تكون هناك خالفات ولكن قطع 

العالقات ليس باألمر اجليد، وقد نقلنا الرسالة إلى 
إخواننا الفلسطينيني وكذلك اإلسرائيليني، وسنعمل 
على اتخاذ خطوات إضافية مع مصر يف هذا الشأن«. 

وذكر معاليه: »نبذل جهودًا من أجل استقرار ليبيا 
وفيما يتعلق باليمن، فقد أعربنا عن تضامننا الكامل 

مع اإلمارات والسعودية عقب الهجمات اإلرهابية 
التي تعرض لها البلدان، فنحن نحارب اإلرهاب معًا 
بالتضامن ومنفتحون معًا من أجل السالم ومصلحة 

شعوبنا«. 
ويف هذا السياق أيضًا، قال سمو الشيخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان: »أهنئكم معالي الوزير على زيارتكم 

إلى إسرائيل وأشقائنا يف فلسطني، وال شك أن تشجيع 

العودة إلى عملية السالم واحلوار بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني يف غاية األهمية، فمنطقتنا مليئة 

باألحزان واملنغصات وشعوبنا تستحق األفضل«. 
وأضاف سموه: »ما قمتم به خالل الزيارة يف غاية 

األهمية لتشجيع الفلسطينيني واإلسرائيليني 
على اخلروج من املأزق«. وأكد سموه: »يف نهاية األمر 

املصلحة هي خدمة الشعوب وليس األيدولوجيا ومع 
األسف عندما يتصاعد اخلطاب األيدولوجي تصبح 

القدرة على العمل بني الطرفني يف غاية الصعوبة«. 
وقال سموه: »معالي الوزير أهنئ الدبلوماسية التركية 
على ما حققتموه، ومتأكد أنه باملساعي احلميدة التي 

تقومون بها بني الفلسطينيني واإلسرائيليني وبني 
الروس واألوكرانيني، سيكون لدوركم وعملكم اخلير«. 

حضر املؤمتر الصحفي سعيد ثاني حارب الظاهري 
سفير الدولة لدى اجلمهورية التركية.

من جانبه، قال معالي مولود تشاووش أوغلو وزير 
خارجية جمهورية تركيا: إن احملادثات مع سمو 

الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان تطرقت إلى 
العديد من املوضوعات املتعلقة بالتعاون الثنائي 
بني البلدين يف مختلف القطاعات، مثل التجارة 

واالقتصاد والتكنولوجيا والطاقة، مؤكدًا أن 
دولة اإلمارات تعد أكبر شريك جتاري لتركيا يف 

املنطقة«. 
وأشار معاليه إلى أن املستثمرين األتراك حريصون 

على زيادة استثماراتهم يف دولة اإلمارات، وقد 
بحثنا أيضًا خالل اللقاء فرص العمل املشترك يف 

دول أخرى«. وأضاف معاليه: »نتطلع إلى توقيع 
اتفاقية الشراكة التجارية مع دولة اإلمارات قبل 

نهاية العام وحريصون على الوصول إلى أعلى 
مستوى من العالقة والعمل سويًا بدعم ورعاية من 

البلدين«.  قيادتي 
وردًا على سؤال حول مستقبل العالقات بني 

البلدين والفرص املتاحة لالستثمار، قال سمو 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان: »من املهم أن نذكر 
أننا اليوم، ونحن نتحدث عن تطوير الشراكات بني 
البلدين يف هذه املجاالت، أن هناك اهتمامًا كبيرًا 
من اإلمارات مبجال الطاقة بشكل عام، وحتدثنا 

يف هذا الصدد عن بعض األفكار خاصة يف الطاقة 
املتجددة والشمسية وطاقة الكهرباء«. وأضاف 

سموه: »أحد أهم الشركات اليوم على املستوى 
العاملي هي شركة أبوظبي لطاقة املستقبل »مصدر« 

ولديها اهتمام كبير بالبحث عن فرص يف تركيا، 
سواء على مستوى الشركات والقطاع اخلاص أو 

احلكومة التركية«. وأشار سموه إلى أن »مصدر« 
رائدة يف توفير أرخص اإلنتاج من الطاقة الشمسية 
على مستوى العالم وفخورون بهذا اإلجناز، وهناك 

اهتمام كبير من الشركات اإلماراتية يف تركيا 
مبجال الطاقة، وكذلك مجاالت املوانئ والسكك 
احلديدية«. وقال سموه: »تركيا بلد مهم للغاية 
ولديه قدرات عظيمة يف مجال السياحة، فهذا 

يعد من القطاعات احليوية، ونأمل البحث عن 
فرص لتعزيز العالقة يف هذا الصدد«. وأضاف 

سموه: »كوفيد-19 شكل فرصة لنا جميعًا لكي 
ندرك أن هناك املزيد من العمل ينبغي القيام به 
يف القطاع الصحي، وقطاع إنتاج األدوية سيشهد 

اهتمامًا من جانبنا وبحثًا عن فرص االستثمار يف 
تركيا«. وبني سموه أن اهتمامنا ال ينصب فقط على 

العمل يف تركيا وإمنا العمل مع تركيا يف دول أخرى 
بالعالم مثل أفريقيا وأميركا الالتينية ووسط 

آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، فهناك فرص 
عظيمة واحترام كبير حتظى به تركيا واإلمارات 

يف هذه الدول، ونستطيع أن نعزز هذه العالقة 
بالتواجد املشترك بشكل أفضل«.

عبداهلل بن زايد ووزير الخارجية التركي خالل االستقبال
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الرئيس التركي وعبدهللا بن زايد: 
تعزيز الجهود املبذولة لترسيخ 

السالم واألمن واالستقرار باملنطقة

إسطنبول )وام(

رئيس  أردوغان  طيب  رجب  فخامة  استقبل 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة س��م��و ال��ش��ي��خ ع��ب��داهلل 
والتعاون  الخارجية  وزي��ر  نهيان  آل  زاي��د  بن 
سموه  ون��ق��ل  إسطنبول.  ف��ي  وذل��ك  ال��دول��ي، 
لفخامته، خالل اللقاء، تحيات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
التركية  للجمهورية  وتمنياته  اهلل«،  »حفظه 
فخامته  حمل  جانبه،  من  واالزده���ار.  النماء 

سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان تحياته 
زايد آل  بن  الشيخ محمد  السمو  إلى صاحب 
وتمنياته  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
وجدد  والرخاء.  التقدم  دوام  اإلم��ارات  لدولة 
فخامة رئيس الجمهورية التركية، خالل اللقاء، 
ت��ع��ازي��ه إل��ى دول���ة اإلم����ارات ق��ي��ادة وحكومة 
بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  وفاة  في  وشعباً 
وتمنياته  ث���راه«،  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  آل  زاي��د 
لدولة اإلمارات االزدهار والرخاء تحت القيادة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة 

زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«. 
وجرى، خالل اللقاء، بحث العالقات الثنائية 
البلدين  بين  المشترك  ال��ت��ع��اون  وم��س��ارات 
مصالحهما  تخدم  التي  كافة  المجاالت  في 

المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما. 
المنطقة،  في  األوضاع  الجانبان  ناقش  كما 
لترسيخ  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  وأه��م��ي��ة 
كما  بها،  واالس��ت��ق��رار  واألم��ن  السالم  دعائم 
على  المستجدات  بشأن  النظر  وجهات  تبادال 
تطورات  ومنها  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 

األزمة في أوكرانيا. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، 
خ��الل ال��ل��ق��اء، ح��رص دول���ة اإلم����ارات بدعم 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  ورعاية 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« على 
والعمل  تركيا،  مع  الثنائي  التعاون  آفاق  تعزيز 
معاً من أجل ترسيخ دعائم األمن واالستقرار 
مسارات  ف��ي  ق��دم��اً  والمضي  المنطقة،  ف��ي 
في  الشعوب  تطلعات  تلبية  أجل  من  التنمية 

التقدم واالزدهار. 

الجانبان بحثا التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة  

عبدهللا بن زايد: اإلمارات بدعم رئيس الدولة حريصة على تعزيز آفاق التعاون مع تركيا

إسطنبول )وام(

التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان 
م��ع��ال��ي م��ول��ود ت��ش��اووش أوغ��ل��و وزي��ر 
خالل  ج��رى،  تركيا.  جمهورية  خارجية 
اللقاء، بحث مخرجات زيارة الدولة التي 
قام بها فخامة رجب طيب أردوغان رئيس 
اإلم��ارات  دول��ة  إلى  التركية  الجمهورية 
شهر فبراير الماضي، وما تمخض عنها 
تعاون  اتفاقيات  تبادل  اإلع��الن عن  من 
بين عدة  وبروتوكوالت  تفاهم  ومذكرات 
جهات في دولة اإلمارات ونظيراتها في 
وتوسيع  التعاون  تعزيز  بهدف  تركيا، 
استعرض  كما  البلدين.  بين  الشراكات 
بين  المشترك  التعاون  آف��اق  الجانبان 
البلدين والفرص المتوافرة لتعزيزه على 
مختلف المستويات، بما يخدم المصالح 

المتبادلة للبلدين وشعبيهما. 
وناقش سموه ومعالي مولود تشاووش 
وأهمية  المنطقة،  في  األوض���اع  أوغلو 
تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السالم 
تناولت  كما  بها.  والتنمية  واالستقرار 
على  المستجدات  الجانبين  مباحثات 
وملف  وال��دول��ي��ة،  اإلقليمية  الساحتين 
وال��غ��ذاء في  الطاقة  أس���واق  اس��ت��ق��رار 
العالمية  الجهود  تعزيز  وأهمية  العالم، 
سياسية  تسوية  إلى  للتوصل  المبذولة 

لألزمة في أوكرانيا. 
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
التركية  اإلماراتية  العالقات  أن  نهيان 
من  ح��رص  وه��ن��اك  ومتنامية،  متطورة 
نموذج  ترسيخ  على  البلدين  ق��ي��ادت��ي 
مستدام للشراكة المثمرة التي تصب في 
مصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة. عقب 
ذلك، عقد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع معالي مولود 
وزير خارجية جمهورية  أوغلو  تشاووش 

تركيا. وقال سمو الشيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان، في مستهل المؤتمر الصحفي: 
هذا  في  معكم،  بوجودي  للغاية  »سعيد 
المدينة  وه��ذه  تركيا،  المضياف  البلد 
فشكراً  إسطنبول،  والتاريخية  الجميلة 
وأض��اف  ال��ود«.  وكلمات  الضيافة  على 
وتعازيكم  وقفتكم  على  »ش��ك��راً  سموه: 
بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رحمه اهلل، وأيضاً العمل سوياً 
بين  العالقة  نحو سنوات قادمة لخدمة 
من  اهتمام  ظ��ل  ف��ي  وتركيا،  اإلم���ارات 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
أردوغ��ان،  طيب  رجب  الرئيس  وفخامة 
الكثير  العالقة تستطيع أن تحقق  فهذه 
وتعزز  الشعبين،  وطموحات  آم��ال  م��ن 

اإلقليمية«.  واإلم��ارات  تركيا  مكانة  من 
العمل  نستطيع  أن  »آم��ل  س��م��وه:  وق��ال 
التركي  البلدين،  فريقي  ل��دع��م  س��وي��اً 
واإلماراتي، لالنتهاء من اتفاقية الشراكة 
التجارية بين البلدين، حيث نستطيع أن 
وذكر  البلدين«.  بين  التجارة  نضاعف 
بشكل  نعمل  أن  كذلك  »نستطيع  سموه: 
العالم،  ح���ول  ش��راك��ات��ن��ا  لتعزيز  أك��ب��ر 
وهناك  لذلك،  ممتاز  نموذج  وأفريقيا 
مجاالت عديدة مثل التنمية والشراكات 
ال��ت��ج��اري��ة وإن���ع���اش وت��ه��ي��ئ��ة ال��ظ��روف 
األفضل للصناعات والشركات اإلماراتية 

والتركية«.

الطاقة المتجددة 
المتجددة  »الطاقة  سموه:  وأوض��ح 

بها  نهتم  التي  القطاعات  أح��د  تعد 
ليس  القطاع  فهذا  العالقات،  لتعزيز 
التجارية،  الناحية  من  ناجحاً  فقط 
لدولنا  ك��ب��ي��رة  أه��م��ي��ة  يشكل  ول��ك��ن 
االنبعاثات  تخفيض  نحو  تعمل  التي 
سموه  وأش��اد  العالم«.  في  الكربونية 
البلدين  بين  التجارة  حجم  بارتفاع 
إل���ى ن��ح��و 50 م��ل��ي��ار دره����م.. وق��ال 
في   %82 زي�����ادة  »ح��ق��ق��ن��ا  س���م���وه: 
فقط،  عامين  خالل  التجاري  التبادل 
اإلرادة  بسبب  الزيادة  هذه  أتت  وقد 
والعمل الدؤوب الذي تقوم به حكومة 
هذا  إلنعاش  اإلمارات  وحكومة  تركيا 
التبادل«. وأضاف سموه: »سعيد للغاية 
لهذا الزخم األخير في العالقة، ليس 
واالقتصادي  التجاري  ال��زخ��م  فقط 

وقد  الثقافي،  أيضاً  ولكن  والسياسي 
إنجاحكم  خ��الل  واض��ح��اً  ذل��ك  ك��ان 
وال��م��ش��ارك��ة  دب���ي(   2020 ل���)إك��س��ب��و 
وقال  لكم«.  فشكراً  لتركيا..  القيمة 
من  مجموعة  ع��ن  »ت��ح��دث��ن��ا  س��م��وه: 
التحديات اإلقليمية والعالمية، أبرزها 
يقتصر  ول��م  الغذائي،  األم��ن  قضايا 
أيضاً  ول��ك��ن  ال��ت��ح��دي��ات  على  األم���ر 
الفرص  ح��ول  تحدثنا  فقد  ال��ف��رص، 
تركيا  بين  المشترك  للعمل  المتاحة 
الغذائي«.  أمننا  لتعزيز  واإلم����ارات 
واختتم سموه كلمته قائاًل: »أنا ممتن 
لكرمكم ولهذه الصداقة واألخوة بيننا 
شعوبنا  إلسعاد  سوياً  للعمل  وأتطلع 
العالقة  هذه  جعل  وأيضاً  وخدمتهم، 

فخراً لنا جميعاً«.

دعــم فريقــي البلدين التركي واإلمــــاراتي لالنتهـــاء من اتفاقيــــة الشراكــــة التجاريـــة بين البلدين 

التقى وزير الخارجية التركي

عبدالله بن زايد: العالقات اإلماراتية التركية متطورة ومتنامية

عبداهلل بن زايد ووزير الخارجية التركي خالل المؤتمر الصحفي

عبداهلل بن زايد خالل لقاء وزير الخارجية التركي

مولود تشاووش 
أوغلو 

 اإلمارات أكبر شريك 
تجاري لتركيا في 

المنطقة

المستثمرون األتراك 
حريصون على زيادة 

استثماراتهم 
في اإلمارات

عبدهللا بن زايد 

الطاقة المتجددة أحد 
القطاعات التي نهتم 
بها لتعزيز العالقات 

ارتفاع حجم التجارة 
بين البلدين إلى نحو 

50 مليار درهم 

حققنا زيادة %82 
في التبادل التجاري 

خالل عامين فقط
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الرئيس التركي مستقباًل عبداهلل بن زايد )تصوير سعيد جمعوه(

تحدثنا عن مجموعة من التحديات اإلقليمية 
والعالمية أبرزها قضايا األمن الغذائي

عبداهلل بن زايد خالل لقاء وزير الخارجية التركي

عبداهلل بن زايد ووزير الخارجية التركي خالل المؤتمر الصحفي

مستقبل العالقات بين البلدينالحوار ضروري ومثمر
وردًا على سؤال حول زيارته األخيرة إلى إسرائيل، 
أكد معالي مولود تشاووش أوغلو أن احلوار ضروري 
ومثمر، فيمكن أن تكون هناك خالفات ولكن قطع 

العالقات ليس باألمر اجليد، وقد نقلنا الرسالة إلى 
إخواننا الفلسطينيني وكذلك اإلسرائيليني، وسنعمل 
على اتخاذ خطوات إضافية مع مصر يف هذا الشأن«. 

وذكر معاليه: »نبذل جهودًا من أجل استقرار ليبيا 
وفيما يتعلق باليمن، فقد أعربنا عن تضامننا الكامل 

مع اإلمارات والسعودية عقب الهجمات اإلرهابية 
التي تعرض لها البلدان، فنحن نحارب اإلرهاب معًا 
بالتضامن ومنفتحون معًا من أجل السالم ومصلحة 

شعوبنا«. 
ويف هذا السياق أيضًا، قال سمو الشيخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان: »أهنئكم معالي الوزير على زيارتكم 

إلى إسرائيل وأشقائنا يف فلسطني، وال شك أن تشجيع 

العودة إلى عملية السالم واحلوار بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني يف غاية األهمية، فمنطقتنا مليئة 

باألحزان واملنغصات وشعوبنا تستحق األفضل«. 
وأضاف سموه: »ما قمتم به خالل الزيارة يف غاية 

األهمية لتشجيع الفلسطينيني واإلسرائيليني 
على اخلروج من املأزق«. وأكد سموه: »يف نهاية األمر 

املصلحة هي خدمة الشعوب وليس األيدولوجيا ومع 
األسف عندما يتصاعد اخلطاب األيدولوجي تصبح 

القدرة على العمل بني الطرفني يف غاية الصعوبة«. 
وقال سموه: »معالي الوزير أهنئ الدبلوماسية التركية 
على ما حققتموه، ومتأكد أنه باملساعي احلميدة التي 

تقومون بها بني الفلسطينيني واإلسرائيليني وبني 
الروس واألوكرانيني، سيكون لدوركم وعملكم اخلير«. 

حضر املؤمتر الصحفي سعيد ثاني حارب الظاهري 
سفير الدولة لدى اجلمهورية التركية.

من جانبه، قال معالي مولود تشاووش أوغلو وزير 
خارجية جمهورية تركيا: إن احملادثات مع سمو 

الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان تطرقت إلى 
العديد من املوضوعات املتعلقة بالتعاون الثنائي 
بني البلدين يف مختلف القطاعات، مثل التجارة 

واالقتصاد والتكنولوجيا والطاقة، مؤكدًا أن 
دولة اإلمارات تعد أكبر شريك جتاري لتركيا يف 

املنطقة«. 
وأشار معاليه إلى أن املستثمرين األتراك حريصون 

على زيادة استثماراتهم يف دولة اإلمارات، وقد 
بحثنا أيضًا خالل اللقاء فرص العمل املشترك يف 

دول أخرى«. وأضاف معاليه: »نتطلع إلى توقيع 
اتفاقية الشراكة التجارية مع دولة اإلمارات قبل 

نهاية العام وحريصون على الوصول إلى أعلى 
مستوى من العالقة والعمل سويًا بدعم ورعاية من 

البلدين«.  قيادتي 
وردًا على سؤال حول مستقبل العالقات بني 

البلدين والفرص املتاحة لالستثمار، قال سمو 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان: »من املهم أن نذكر 
أننا اليوم، ونحن نتحدث عن تطوير الشراكات بني 
البلدين يف هذه املجاالت، أن هناك اهتمامًا كبيرًا 
من اإلمارات مبجال الطاقة بشكل عام، وحتدثنا 

يف هذا الصدد عن بعض األفكار خاصة يف الطاقة 
املتجددة والشمسية وطاقة الكهرباء«. وأضاف 

سموه: »أحد أهم الشركات اليوم على املستوى 
العاملي هي شركة أبوظبي لطاقة املستقبل »مصدر« 

ولديها اهتمام كبير بالبحث عن فرص يف تركيا، 
سواء على مستوى الشركات والقطاع اخلاص أو 

احلكومة التركية«. وأشار سموه إلى أن »مصدر« 
رائدة يف توفير أرخص اإلنتاج من الطاقة الشمسية 
على مستوى العالم وفخورون بهذا اإلجناز، وهناك 

اهتمام كبير من الشركات اإلماراتية يف تركيا 
مبجال الطاقة، وكذلك مجاالت املوانئ والسكك 
احلديدية«. وقال سموه: »تركيا بلد مهم للغاية 
ولديه قدرات عظيمة يف مجال السياحة، فهذا 

يعد من القطاعات احليوية، ونأمل البحث عن 
فرص لتعزيز العالقة يف هذا الصدد«. وأضاف 

سموه: »كوفيد-19 شكل فرصة لنا جميعًا لكي 
ندرك أن هناك املزيد من العمل ينبغي القيام به 
يف القطاع الصحي، وقطاع إنتاج األدوية سيشهد 

اهتمامًا من جانبنا وبحثًا عن فرص االستثمار يف 
تركيا«. وبني سموه أن اهتمامنا ال ينصب فقط على 

العمل يف تركيا وإمنا العمل مع تركيا يف دول أخرى 
بالعالم مثل أفريقيا وأميركا الالتينية ووسط 

آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، فهناك فرص 
عظيمة واحترام كبير حتظى به تركيا واإلمارات 

يف هذه الدول، ونستطيع أن نعزز هذه العالقة 
بالتواجد املشترك بشكل أفضل«.

عبداهلل بن زايد ووزير الخارجية التركي خالل االستقبال
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وفقًا لمسح »التغير المناخي والبيئة« السنوي

معــــــــــدل الــــوعــــــي البيئــــــــي 
لمجتمع اإلمارات في 2021

وأكدت الوزارة في تصريحات لـ »االتحاد«، 
فئات،   3 لـ  البيئي  الوعي  معدل  احتالل 
متمثلة بطلبة المدارس وطلبة الجامعات 
ومجتمع الصيادين بالمرتبة األولى، حسب 
والسلوك  للوعي  السنوي  »المسح  نتائج 
البيئي في دولة اإلمــارات 2021« وبنسبة 
لفئة  البيئي  الوعي  معدل  تاله   ،)%86(
الثانية  المرتبة  في  المزارعين  مجتمع 
وبنسبة )85%(، وجاء معدل الوعي البيئي 
الحكومي  القطاع  موظفو  وهما:  لفئتين 
بشكل عام وموظفو التربية والتعليم بشكل 
خاص، بالمرتبة الثالثة وبنسبة )%84(، 
لفئة  البيئي  الوعي  معدل  جــاء  في حين 
الرابعة  بالمرتبة  ــال  ــم األع مــؤســســات 
وبنسبة )81%(، أما معدل الوعي البيئي 
لفئة المؤسسات الصناعية فجاء بالمرتبة 

الخامسة وبنسبة )%80(.
وعزت الوزارة سبب النمو الذي سجله 
مسح 2021 إلى جهودها المكثفة، بالتعاون 
جهات  من  االستراتيجيين  شركائها  مع 
ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، 
لتعزيز الوعي البيئي لدى قطاعات المجتمع 
المختلفة، عالوة على ما حققته المبادرات 
والجهود التي بذلتها الجهات المعنية في 
دولة اإلمارات طوال السنوات الماضية من 
نتائج ملموسة انعكست في تطور مستويات 
ــارات،  اإلم لمجتمع  البيئي  الوعي  معدل 
الفتة إلى األسباب المشار إليها في إطار 
األهداف االستراتيجية للوزارة والمتمثلة 
في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها 

الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

استراتيجية وطنية
وأشارت الوزارة إلى إطالقها لهذه الغاية 
والتثقيف  للتوعية  الوطنية  االستراتيجية 
البيئي )2015-2021(، والتي تم تطويرها 
وفقاً للمعايير الدولية وتوقعات األطراف 

المعنية بغرض زيادة الوعي بين األجيال 
الجديدة، التخاذ سلوكيات أكثر مسؤولية 
تجاه الموارد الطبيعية، ال سيما أن التوعية 
العناصر  أحــد  يــعــدان  البيئي  والتثقيف 
الرئيسة لسياسات المحافظة على البيئة 

التي تنتهجها دولة اإلمارات.
وبّينت الوزارة أن االستراتيجية ارتكزت 
إلى ستة أهداف رئيسة، بنيت على المعايير 
الدولية وتطلعات األطراف المعنية؛ بهدف 
تثقيف الشباب للمساهمة في قيادة دولة 
وتقوية  ــارات نحو مستقبل مستدام،  اإلم
التزام المجتمع لتحقيق االستدامة وحماية 
البيئة، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات 
نحو  التوّجه  في  االقتصادية  والقطاعات 
االستدامة البيئية، وكذلك إشراك الجهات 
الحكومية المعنية لدعم االستدامة البيئية، 
التوعية  جهود  وفعالية  مواءمة  وضمان 
والتثقيف البيئي في دولة اإلمارات، وبناء 
االستراتيجية  لتنفيذ  الكفؤة  الــقــدرات 

الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي.

المشكالت البيئية
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة 
أن أنماط اإلنتاج واالستهالك تعتبر أحد 
المشكالت  نشوء  في  المهمة،  العوامل 
البيئية وتفاقمها، ويكفي للداللة على ذلك 
الطاقة  استهالك  معدالت  إلــى  اإلشـــارة 
والمياه وتوليد النفايات وهدر الغذاء رغم 
انخفاضها المستمر في السنوات األخيرة، 
إال أنها ما زالت مرتفعة قياساً بالمعدالت 
العالمية، ولذلك فقد ركزت الوزارة بالتعاون 
مع شركائها االستراتيجيين في جهودها 
للتثقيف والتوعية على ترشيد االستهالك 
باعتباره المفتاح الرئيسي في معاجلة تلك 
المشكالت، كما تنوعت أنشطة التثقيف 
والتوعية، مثل حمالت تنظيف البيئة البرية 
الــمــوارد،  استهالك  وترشيد  والبحرية 

خصوصاً المياه والطاقة، وخفض معدالت 
توليد النفايات ومستويات هدر الغذاء.

تدابير توعوية
التدابير  ضمن  بأنه  الــــوزارة  وذكـــرت 
البيئية،  التوعية  مــجــال  فــي  المتخذة 
قيامها بإعداد إطار تنظيمي مؤخراً، مما 
مهد من خالله خطوة وضع خطة عمل 
المستدامين،  واالستهالك  إلنتاج  وطنية 
لبرنامج  العشري  اإلطــار  مع  يتوافق  بما 
األمم المتحدة بشأن اإلنتاج واالستهالك 
المستدام، وأهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة 2030 )الهدف 12(، وأهداف 
األجندة الخضراء لدولة اإلمارات 2030، 
تحقيق  يستهدف  اإلطــار  هذا  أن  مؤكدة 
للموارد  المستدام  واالســتــخــدام  اإلدارة 
الطبيعية، وتقديم الدعم للقطاع الخاص 
أساليب  وتــوظــيــف  تبني  على  لتحفيزه 
االقتصاد  ونهج  األنظف  اإلنتاج  وتقنيات 
الدائري في الصناعة، إضافة إلى تعزيز 
أنــمــاط اإلنــتــاج واالســتــهــالك التي تلبي 
االحتياجات األساسية للسكان وتحد من 

اآلثار البيئية.

إشراك المجتمع
عملها  استمرارية  إلــى  الـــوزارة  ولفتت 
المجتمع  مكونات  مشاركة  تعزيز  على 
كافة في جهود حماية البيئة، وهو األمر 
الذي ال يمكن تحقيقه إال من خالل رفع 
وكيفية  البيئة  بأهمية  الجمهور  وعــي 
الطبيعية،  مـــواردهـــا  عــلــى  المحافظة 
إضافة إلى تحفيز وتنسيق جهود الجهات 
القطاع  الحكومية وشركات  والمؤسسات 
تنفيذ  في  واألفـــراد  والجمعيات  الخاص 
برامج وحمالت تساهم في ترسيخ الشعور 
بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة 

على البيئة وتحسينها. 

% 84
شروق عوض )دبي(

شهد معدل الوعي البيئي العام لدى مجتمع اإلمارات في 2021، ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 84% بعدما كان %77 

في 2018، حيث وصلت نسبة النمو خالل العام المنصرم إلى )7 %(، وذلك وفقًا لنتائج »المسح السنوي للوعي 

والسلوك البيئي في دولة اإلمارات 2021«، والذي أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويشمل المسح الذي تجريه الوزارة سنويًا، بالتعاون مع شركائها االستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية على 

مستوى الدولة، 8 شرائح مجتمعية، كما يهدف إلى قياس واستخالص النتيجة النهائية لمعدل الوعي البيئي العام 

لمجتمع اإلمارات، وتعزيز رسم خطط واستراتيجيات العمل التوعوي، وزيادة نسبة مشاركة فئات المجتمع في 

العمل من أجل البيئة.

وأشارت الوزارة إلى بذلها جهودًا 
عند  البيئي  الوعي  لتعزيز  كبيرًة 

شرائح املجتمع كافة يف دولة اإلمارات، 
البيئة وضمان  ال سيما أن حماية 

يشكالن  الطبيعة  مواردها  استدامة 
حتقيقه  إلى  نسعى  استراتيجيًا  هدفًا 

يف  الرئيسيني  شركائنا  مع  بالتعاون 
الفتة  واخلاص،  احلكومي  القطاعني 

والفعاليات  البرامج واألنشطة  أن  إلى 
أو تشارك  الوزارة  واملبادرات التي تنظمها 

فيها، تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز 
فئات  مختلف  بني  البيئية  الثقافة 

مسؤولية  أكثر  سلوك  التخاذ  املجتمع 
والتعريف  الطبيعية  واملوارد  البيئة  جتاه 

الدولة. يف  البيولوجي  التنوع  بأهمية 

وأكدت الوزارة أن جهودها لم تقتصر 
على ذلك فقط، بل أخذت على عاتقها 

املساهمة بدعم تطبيق تقنيات 
ومشروعات صديقة للبيئة؛ بغية 
احملافظة على موارد الطبيعة من 

االستنزاف كاملاء والكهرباء واستحداث 
طرق بديلة آمنة تخفف من وطأة 

التحديات البيئية، الفتة إلى مبادرتها 
خالل الفترة املاضية بإطالق مبادرات 

وحمالت عدة لتثقيف وتوعية املجتمع 
بأهمية البيئة واحملافظة عليها، حيث 
أطلقت مبادرات تستهدف فئة الشباب 
بشكل خاص كونها الفئة األكثر تأثيرًا 

على مكونات املجتمع، واألكثر قدرة على 
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف حماية 

البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية 
وتنوعها البيولوجي عبر حلول ابتكارية.

هدف استراتيجي

حلول ابتكارية

تصدر طلبة المدارس 
والجامعات والصيادين 
بالمرتبة األولى في 

الوعي البيئي

مجتمع المزارعين 
بالمرتبة الثانية 

موظفو القطاع 
الحكومي والتربية 

والتعليم بالمرتبة الثالثة 
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مرافئ

محمد بن زايد..
اإلمارات دولة 

السعادة

بكل فخر واعتزاز يعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، عن إنجاز اإلمارات التاريخي 
كونها دولة تتمتع باقتصاد قوي يعززه األمان الذي يرخي شاله 
وجدان  يثري  بلداً  يجعلها  مما  وسمائها  أرضها  على  الرهيف 
العالم، ويسهب في حب الشعوب لبلد وفر كل أسباب الرخاء لكل 
من تطأ قدماه تراب وطننا، وتلمس مشاعره عشبة الحياة الهانئة، 
وبذرة العيش الرخي. هذه المقومات يسعى إليها كل طالب عز، 

وكل ساٍع إلى أحالم ال يقض قضيضها رجفة، وال رهبة.
منجز تتفرد به اإلمارات دون سائر األمم، ومشروع حياة تكتمل 
به صفحات السعادة، فال فرد وال جماعة وصلت إلى هذه األرض 
إال وكبرت في وجدانها الرغبة في التجذر، والطموح في البقاء، 
والمسعى في التداخل مع أبناء األرض الذين أصبحوا اليوم روافد 
لنهر العطاء وصاروا جداول لواٍد بزرع وفير، فعندما تسير في 
الشارع اإلماراتي تجد نفسك تتجول في حديقة غناء طيورها من 
بين البشر بكل ألوانهم، وأعراقهم، وأديانهم، وطوائفهم وبلدانهم، 
يلفهم السالم وابتسامة الفرح وهم يخطبون الود لبلد وفر لهم 
مقومات العيش الكريم ومهد لهم طريق األمان ونسج لهم قماشة 

التعايش من دون ضيم وال غبن.
هذه السجادة الحريرية تمشي عليها نفوس جاءت من أقاصي 
أحالم  بال  ونومة  هنية،  ولقمة  عذبة،  رشفة  عن  بحثاً  الدنيا 
تؤمه  بلد  البهجة،  بنجوم  مزعجة تحت سقف كالسماء مرصع 
اليوم أكثر من مائتي جنسية، من أقصى األرض وأدناها، الجميع 
يتحدثون بلغة واحدة هي لغة الحب الذي يؤلف مشاعر عشاق 

الوحدة الوجودية.
في بالدنا، تبدو الحياة ثرياً، اإلنسانية بلوراتها الناصعة، تبدو 

المشاعر كأنها خرزات قالدة على نحر حسناء في ربيع العمر.
هنا، على هذا التراب، تسير الخطوات كما هي النبرات على 
أقدس  أناشيد  في  النغمات  هي  كما  أسطورية،  قيثارة  أوت��ار 
األقداس، كما هو البوح على لسان الطير المنتشي فرحاً بأجنحة 

العافية.
اقتصاد قوي، وشرشف أمان مبسوط على راحة وريحان، هو 
ذلك األمل الذي ترتجيه البشرية هو ذلك الحلم الذي يتمناه كل 
ذي قلب ال ينبض إال باسم السالم، وكل ذي عقل ال يهتف إال إلى 

بحر ال تقلق سكينته أمواج البغض، والكراهية.
قادة  بقيادها  يمسك  طالما  عافية  بألف  اإلم��ارات  وستظل 
عظام، أجالء، نذروا أنفسهم من أجل وطن الئن به محتاج، وال 

يتضور فيه معوز.
وطن مثل قلب الطفولة في صفائه، مثل جناح الفراشات في 

جماله، وطن مثل الشهد في عذوبة معانيه.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

 أنابيب للقصبة الهوائية مصنوعة من السليكون

»الصحة« تحذر من منتجات طبية تسد مجرى الهواء

سامي عبد الرؤوف )دبي(

ووق��اي��ة  ال��ص��ح��ة  وزارة  ح���ذرت 
طبية  م��ن��ت��ج��ات  م���ن  ال��م��ج��ت��م��ع، 
القصبة  أنابيب  من  أنواع  تستخدم 
ال��ه��وائ��ي��ة، ال��م��ص��ن��وع��ة م��ن م��ادة 
محتملة  مخاطر  بسبب  السيليكون، 
قد تسبب إصابات خطرة أو الوفاة 

للمرضى.
ف��ي خطاب  ال����وزارة  وأوض��ح��ت 
وج���ه���ت���ه إل����ى ج��م��ي��ع ال��م��ن��ش��آت 
الرعاية  ممارسي  جميع  الصحية 
بسبب  يأتي  ال��ق��رار  أن  الصحية، 
إدارة  منظمة  أطلقتها  ت��ح��ذي��رات 
 ،»FDA« األميركية  والدواء  الغذاء 
النسداد  محتملة  مخاطر  ل��وج��ود 
م���ج���رى ال���ه���واء ع��ن��د اس��ت��خ��دام 
القائمة  الهوائية  القصبة  أنابيب 
المصنوعة  كهربية،  تموجات  على 

.»EMG« السيليكون  من 

الهوائية  القصبة  أنابيب  وتُ��ع��د 
إدخالها في  يتم  عبارة عن قسطرة 
بهدف  للمريض،  الهوائية  القصبة 
الهوائية  ال��م��س��ال��ك  وح��ف��ظ  دع���م 
تبادل  على  وال��ت��أك��ي��د  المفتوحة، 
األكسجين  م��ن  ال��ك��اف��ي��ة  ال��ك��م��ي��ة 

الكربون. أكسيد  وثاني 
وأوضحت الوزارة، أنه تم اإلبالغ 
ع���ن إص���اب���ات خ��ط��ي��رة ووف���ي���ات 
المذكورة  األجهزة  استخدام  عند 
بسبب انسداد مجرى الهواء وفشل 
األنابيب  استخدام  وعدم  التهوية، 
نقص  يسبب  قد  ما  صحيح  بشكل 

أو  الدماغ  في  تلف  األكسجين،  في 
الموت.

السبب  أن  إل��ى  ال����وزارة  ولفتت 
االنسداد  ح��دوث  ومعدل  الجذري 
وف��ش��ل ال��ت��ه��وي��ة ب��اس��ت��خ��دام ه��ذه 
ذلك  وم��ع  م��ع��روف،  غير  األج��ه��زة 
ت��ش��ي��ر ال��م��ع��ل��وم��ات ال������واردة من 
ت��ق��اري��ر األج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة ح��ال��ي��اً 
مجرى  ان���س���داد  أح����داث  أن  إل���ى 
ت��ك��ون أكثر  ال��م��ب��ل��غ ع��ن��ه��ا  ال��ه��واء 
كهربائية،  مخطط  ألنابيب  تكراراً 
مقارنة  السيليكون  من  المصنوعة 

األخرى. باألنابيب 
وأشارت الوزارة، إلى أن المنتجات 
ال��ت��ح��ذي��ر م��ن��ه��ا تسمى  ت���م  ال���ت���ي 
 Medtronic NIM Standard«
 Reinforced EMG Endotracheal
 Tube and Medtronic NIM
 Contact Reinforced EMG

.» Endotracheal Tube

برامج تدريبية
من جانب آخر، يخضع جميع السائقني 

واملشرفات وبشكل دوري لفحوص 
دورية لتأكد من خلوهم من فيروس 

»كورونا« وإخضاعهم لدورات وبرامج 
تدريبية وإرشادية متنوعة ومكثفة 
ضمن مناهج مدروسة وشاملة، جرى 

إعدادها وتنفيذها من قبل مركز 
مواصالت اإلمارات للتدريب وبالتعاون 

مع مجموعة من اجلهات احلكومية، 
والبد هنا من اإلشارة إلى جهود الشركة 

يف تطعيم السائقني واملشرفات، والتي 
بلغت نسبًة %100. 

 وذلك حسب »دليل السياسات املدرسية 
الشاملة ملواصالت اإلمارات« والذي 

ينظم تقدمي خدمة النقل املدرسي 
بكامل تفاصيلها، وفيما يخص تقدمي 
خدمة النقل املدرسي يف ظل الظروف 

احلالية مع وباء »كوفيد-19«، فقد كانت 
»مواصالت اإلمارات« رائدة وسباقة 
يف تطوير »اخلطة الشاملة حلماية 

الطلبة املنقولني من فيروس كوفيد-19« 
حيث تتضمن هذه اخلطة تفاصيل 

شاملة لإلجراءات التي يتم القيام بها 
لضمان تقدمي خدمات نقل الطلبة وفق 

التشريعات ذات العالقة الصادرة يف 
الدولة، وكذلك أفضل املمارسات املمكنة 

عمليًا واملطبقة محليًا وعامليًا يف مجال 
تقدمي خدمات النقل املدرسي يف ظل 

»اجلائحة«، بدءًا من مرحلة التخطيط 
واإلعداد والتجهيز للعام الدراسي، 

مرورًا بعملية التشغيل وتقدمي اخلدمة، 
ضمانًا لصحة الطلبة خالل عمليات 

نقلهم اليومية من وإلى مواقع الدراسة.

خلق جو آمن وصحي يتميز بأعلى معايير السالمة

مدارس رأس الخيمة ملتزمة بفحوص »كورونا«

مريم بوخطامين )رأس الخيمة(

شددت مدارس ورياض أطفال منطقة 
الحكومية  التعليمية،  الخيمة  رأس 
والخاصة على أهمية اتباع البروتوكوالت 
االحترازية  اإلج���راءات  حول  المعتمدة 
على  والتأكيد  »ك��ورون��ا«  فيروس  ضد 
ض��رورة وج��ود فحوص PCR للهيئات 
التدريسية واإلدارية في جميع المدارس 
السالمة  لتحقيق  األط��ف��ال  وري����اض 
وخلق  التعليمي  للميدان  المجتمعية 
معايير  بأعلى  يتميز  وصحي  آمن  جو 
ورفع  االحترازية  واإلج���راءات  التدابير 
لدى  واالرتياح  والهدوء  االطمئنان  روح 
األطفال والطالب في مختلف المراحل 

السنية.
وأكدت إدارات مدارس ورياض منطقة 
رأس الخيمة التعليمية أنها تقوم وبشكل 
مستمر بعملية تعقيم الفصول المدرسية 
العلمية والتأكد  والمرافق والمختبرات 

من سالمة كل الموجودين.
وأوضحت آمنة الزعابي مدير منطقة 
إدارة  كل  أن  التعليمية،  الخيمة  رأس 

مدرسة في »تعليمية رأس الخيمة« معنية 
المتوقعة  والسالمة  الصحة  بتحقيق 
والتدريسية،  اإلداري��ة  والهيئات  للطلبة 
وتأكيد أهمية تلقي الهيئات التدريسية 
واإلدارية اللقاحات المعتمدة في الدولة 
للوقاية من فيروس »كوفيد-19«، وذلك 
ضمن حملة أطلقتها المنطقة التعليمية 
تحت عنوان »العودة اآلمنة للمدارس«، 
مع بداية العام الدراسي، والتي شملت 
ك��ورش  ال��ب��رام��ج  م��ن  مجموعة  تنفيذ 
التطعيم،  أهمية  حول  للكوادر  التوعية 

وذلك بالتنسيق مع الطب الوقائي. 
وأشارت إلى أن مدارس منطقة رأس 
الخيمة التعليمية، حرصت على اتخاذ 

التدابير المناسبة عنواناً لها طوال العام 
لضمان الحفاظ على مسافة آمنة بين 
الطلبة والكوادر المدرسية قدر اإلمكان 
وضمان استمرارية العملية التعليمية في 

ظل جائحة »كورونا«،. 
الخيمة  رأس  لمنطقة  ب��أن  ون��وه��ت 
التعليمية دوراً منذ بداية العام الدراسي 
في  الدراسية  الفصول  إج���ازات  وبعد 
والتعليم  التربية  وزارة  بين  التنسيق 
كالفريق  المعنية  المحلية  وال��ج��ه��ات 
واألزم����ات  ال���ط���وارئ  إلدارة  المحلي 
ل���وزارة  التمثيلي  المكتب  وال���ك���وارث 
الصحة ووقاية المجتمع برأس الخيمة 
وإدارة الرعاية الصحية لضمان تشغيل 
األمنة  والدراسة  التعليمية  المؤسسات 
تطبيق  ع��ل��ى  ال��ح��رص  تتطلب  ال��ت��ي 
اإلجراءات االحترازية والوقائية لتقليل 
»ك��ورون��ا«  ف��ي��روس  ان��ت��ق��ال  احتمالية 
ال��م��س��ت��ج��د، وال���ت���ي ت��ض��م��ن س��الم��ة 
واإلداري��ة  التدريسية  وال��ك��وادر  الطلبة 
للمؤسسات  والزائرين  العاملين  وكافة 

التعليمية. 

تعقيم الفصول 
المدرسية والمرافق 
والمختبرات العلمية

اإلبالغ عن إصابات خطيرة 
ووفيات عند استخدام 

األجهزة المذكورة

385 حالة شفاء من »كورونا«

 7434
جرعــــة من اللقاح خــالل يــــــوم

أبوظبي )وام(

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 
7.434 جرعة من لقاح »كوفيد19-«، خالل 

الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع 
الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 

24.895.453 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 
251.71 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي 

ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح 
»كوفيد19-«، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة 

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

على فيروس »كوفيد19-«. 

232.901 فحــــص
430 إصابة جديدة

أبوظبي )وام(

   تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص 
في الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر الحاالت المصابة بفيروس كورونا 

المستجد »كوفيد - 19« والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 232.901 
فحصًا جديدًا خالل الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع 

باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.   وساهم تكثيف إجراءات التقصي 
والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف 

عن 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، 
وجميعها حاالت مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع 
الحاالت المسجلة 907.069 حالة.   كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة 

في األربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.302 
حالة، وشفاء 385 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد »كوفيد - 

19« وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ 
دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 890.696 حالة.
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 مدير عام برنامج الشيخ زايد لإلسكان لـ»  «:

ال رسوم إضافية على القرض السكني

وأشار المنصوري، إلى أن السياسة الجديدة 
تختصر المسافة والوقت والجهد على المواطن، 
وتساهم في إنجاز تقديم الطلب على مرحلة 
تتم في  من مراحل ع��دة كانت  ب��دالً  واح���دة، 
السابق، مشيراً إلى أنه بعد تقديم الطلب والتأكد 
من مطابقته للشروط والمتطلبات، سيتم تحديد 

موعد استحقاق القرض دون تأخير أو تأجيل.
وقال: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة 
استطاعت  لإلسكان،  زايد  الشيخ  برنامج  في 
المتراكمة في  القروض  أن تجد حاًل لطلبات 
السنوات الماضية، من خالل التعاون مع البنوك 
ال��ذي يساهم في  األم��ر  الوطنية،  والمصارف 
مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها 
س��ن��وات،   3 آخ���ر  بمتوسط  م��ق��ارن��ة  س��ن��وي��اً 
واختصار وتقليص رحلة المتعامل، الفتاً إلى أنه 
سيتم اإلعالن خالل الفترة المقبلة عن إصدار 
قرارات سكنية لقروض المواطنين في مختلف 

مناطق الدولة، تشمل طلبات قديمة وجديدة.

وأكد مدير عام برنامج الشيخ زايد لإلسكان، 
لتحديث  متعامل،   1600 مع  التواصل  تم  أن��ه 
بياناتهم، حتى يستفيدوا من السياسة الجديدة 
لإلسكان، مؤكداً أن تحديد المستفيدين يتم عن 
الذكاء االصطناعي، من دون  طريق استخدام 
تدخل اللجان الفرعية؛ بهدف ضمان حصول 

المستحقين على الخدمة.

إنه  ال��م��ن��ص��وري:  محمد  المهندس  وق���ال 
التحتية  للبنية  »اإلم���ارات  تم تشكيل  مجلس 
محمد  بن  سهيل  معالي  برئاسة  واإلس��ك��ان«، 
المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ويضم 
والجهات  التنفيذية  المجالس  م��ن  ممثلين 
المختصة من كافة مناطق الدولة؛ بهدف العمل 
واستراتيجيات  وتكامل سياسات  موائمة  على 

ومشاريع البنية التحتية واإلسكان في الدولة، 
بما يتفق مع األولويات الوطنية، اعتماد خطة 
األثر،  سريعة  مبادرات  تتضمن  متكاملة  عمل 
ومبادرات متوسطة وبعيد المدى لمحور التنمية 
وأول��وي��ات  مسؤوليات  تحديد  مع  الحصرية، 
الالزمة  والتشريعات  اآلليات  واقتراح  التنفيذ، 
لالستثمار  والتمويلية  المختصة  الجهات  مع 
في التنمية الحضرية والبنية التحتية واإلسكان 

والنقل.
الحكومة  اهتمام وحرص  المنصوري،  وثمن 
الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، 
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل«، وأصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، بتوفير 
السعادة  تحقق  مستدامة  حكومية  مساكن 

للمواطنين.

سعيد أحمد )أم القيوين(

 أوضح المهندس محمد 

المنصوري، مدير عام 

برنامج الشيخ زايد لإلسكان 

لـ»االتحاد«، أنه لن تكون هناك 

رسوم إضافية على القرض 

السكني، مؤكدًا أن السياسة 

الجديدة لتمويل قروض برامج 

اإلسكان الحكومي، جاءت 

لتسريع الطلبات وتسهيل 

اإلجراءات، وتخفيف األعباء 

عن كاهل المواطن المستفيد 

من القرض.

وأضاف: إن البرنامج سيسدد 

تكلفة الفوائد المترتبة 

على قيمة القرار »القرض« 

نيابة عن المواطن، من 

خالل الموازنات المخصصة، 

مع التزام المستفيدين 

من القرارات بسداد أصل 

القروض إلى البنوك، كما 

كان معمواًل به سابقًا، دون 

تحمل المستفيد أي نفقات 

أو رسوم إضافية، الفتًا إلى أنه 

بإمكان المستفيد اختيار البنك 

أو المصرف الذي يريد منه 

التمويل.
يذكر أنه يف حال وفاة املستفيد من القرض، وتعثرت أسرته عن السداد، يتم 

عرض حالته على جلان مختصة لدراسة مثل هذه احلاالت، بحسب الضوابط 
والقوانني املتبعة يف برنامج الشيخ زايد لإلسكان، وحتويله إلى وزارة املالية، 

اجلهة املختصة يف اتخاذ اإلجراء املتمثل يف إعفاء أسرة املتوفى من القرض.

حالة الوفاة
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صباح الخير

»الدار أمان«

من أبرز صور تميز اإلمارات وما تحقق لها من ريادة وصدارة، حرص 
القيادة الرشيدة على رعاية ودعم وتشجيع المبادرات االستباقية في 
مختلف الميادين والمجاالت، بما يسهم في ترسيخ وتعزيز مكانة الدولة، 
المواطنين  وسعادة  المجتمع  ونماء  خير  فيه  لما  وتقدم  قدمت  وما 
والمقيمين على أرضها، وهم ينعمون في ظالل واحة غناء من الرخاء 

والرفاهية واألمن واألمان واالستقرار.
ومن المبادرات محل اعتزاز الجميع لغاياتها السامية النبيلة، والتي 
التي  أم��ان«  »ال��دار  المجتمع، مبادرة  إيجابياتها على سالمة  تنعكس 
أطلقها مكتب األسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس األعلى لألمن 
الوطني في يناير الماضي لتسجيل األسلحة الصغيرة والخفيفة غير 
المرخصة لدى المواطنين وليس مصادرتها، األمر الذي شجعهم على 
التفاعل معها، والذي عبر عنه ما لقيته من تجاوب كبير خالل األشهر 

القليلة الماضية.
مبادرة »الدار أمان والتسجيل ضمان«، ساهمت في إتاحة الفرصة 
أوضاع  لتعديل  مرخصة  غير  أسلحة  يملكون  الذين  المواطنين  أمام 
ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، 
المهلة  ضمن  التسجيل  ح��ال  في  القانونية  المساءلة  من  وإعفائهم 
المحددة وتدعم حقوق المواطنين في اقتناء األسلحة وذخائرها وفقاً 

للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة.
 وكعادتها تحرص اإلم��ارات على مشاركة األشقاء واألصدقاء في 
مختلف دول العالم تجاوبها الناجحة، وقد شهد مؤتمر مكافحة االتجار 
اختتم  الذي  والخفيفة،  الصغيرة  لألسلحة  المشروع  غير  واالنتشار 
أعماله مؤخراً بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، استعراضاً للمبادرة.

وأمام المؤتمر الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع االتحاد األوروبي قدم 
مكتب األسلحة والمواد الخطرة عرضاً لمبادرة »الدار أمان« ومراحل 
الرشيدة  القيادة  بموقف  مشيداً  واجهتها،  التي  والتحديات  تطبيقها 

لتبنيها المبادرة، وتوفير كل التسهيالت إلنجاحها.
وخالل العرض أمام المؤتمر الذي استمر ثالثة أيام، أكد المكتب أن 
الغرض األساسي من مبادرة »الدار أمان«، نشر الوعي بخطورة حيازة 
األسلحة غير المرخصة، وتجنيب المواطنين للمساءلة القانونية، مع 

توفير شبكة بيانات مركزية حول مقتنيي األسلحة.
 وتضمن االستعراض ما قدمه المكتب من حوافز كبيرة ومتنوعة 
للمواطنين كاإلعفاء من المساءلة القانونية والرسوم، واقتناء أي عدد 
من األسلحة حسب وضعهم االجتماعي، والتسجيل من خالل التنظيم 
الذكي وخدمة كبار المواطنين بالوصول إليهم في أماكن إقامتهم، ونظم 
المكتب زيارات ميدانية ل� 95 مجلساً في مختلف إمارات الدولة على 

مدار ثالثة أشهر.
شكراً لفريق المكتب.. وحفظ اهلل اإلمارات وأدام عزها داراً لألمن 

واألمان.

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

2.52 دقيقة زمن االستجابة للحاالت الطارئة

100% السعادة يف »شرطة القصيص« 

شرطة دبي تكرم مجندي الخدمة الوطنية 

دبي )االتحاد(

إبراهيم  خليل  خبير  ال��ل��واء  اطلع 
العام  ال��ق��ائ��د  مساعد  ال��م��ن��ص��وري، 
شرطة  ف��ي  الجنائي  البحث  ل��ش��ؤون 
دب���ي، ع��ل��ى إن���ج���ازات وإح��ص��ائ��ي��ات 
مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج 
التفتيش السنوي على اإلدارات العامة 
استقباله  في  وكان  الشرطة،  ومراكز 
مدير  الهاشمي  الحليم  عبد  العميد 
سليمان،  بن  خالد  والعميد  المركز، 
مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد 
سعيد المدحاني، نائب مدير المركز، 

وعدد من الضباط.

المؤشرات  على  المنصوري  واطلع 
حقق  وال��ذي  للمركز،  االستراتيجية 
م��ت��وس��ط زم���ن اس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ح��االت 
الطارئة بلغ دقيقتين و52 ثانية، وكان 
بلغ  4.5 دقيقة، في حين  المستهدف 
متوسط زمن االستجابة للحاالت غير 

الطارئة 9 دقائق و12 ثانية.
واستمع اللواء المنصوري إلى شرح 
يطبقها  التي  األمنية  الحمالت  حول 
مناطق  ف��ي  القصيص  شرطة  مركز 
االخ���ت���ص���اص، م��ث��م��ن��اً ج��ه��ود قسم 
على  وحرصهم  المرورية  السجالت 
وحفظ  الطريق  مستخدمي  سالمة 
الجيد  االن��ت��ش��ار  خ��الل  م��ن  األرواح 
االختصاص،  منطقة  ف��ي  ل��ل��دوري��ات 
معدل  انخفاض  إلى  أدى  الذي  األمر 
ال��ع��ام  ف���ي   %22 ب��ن��س��ب��ة  ال��وف��ي��ات 
كما   ،2020 بالعام  مقارنة  الماضي 
مرورية  قضايا  صفر  المركز  سجل 

مجهولة في العامين الماضيين.

دبي )االتحاد(

دبي  لشرطة  العامة  القيادة  كرمت 
ممثلة في اإلدارة العامة ألمن الهيئات 
والمنشآت والطوارئ، مجندي الخدمة 
بكل  وساهموا  شاركوا  الذين  الوطنية 
اقتدار في تأمين الحدث العالمي إكسبو 

2020 دبي.
وأكد العميد راشد خليفة الفالسي، 
بالوكالة،  العامة  اإلدارة  مدير  نائب 
الشامسي،  خميس  العقيد  بحضور 
مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمقدم 
أحمد إبراهيم الحداد، على الدور المهم 

لمجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية، 
ال��ذي��ن س��اه��م��وا ف��ي إخ����راج الحدث 
بسمعة  تليق  مشرفة  بصورة  العالمي 
ومكانة دولة اإلم��ارات، وكانوا خير من 
يمثل دولتنا أمام الوفود وماليين الزوار 
الذين توافدوا لحضور فعاليات إكسبو 

2020 دبي.
ووجه حديثه للمنجدين قائاًل: »نفخر 
ونعتز بمشاركتكم نخبة من أبناء الوطن، 
اإلم���ارات  لدولة  مشرفة  واجهة  كنتم 
وإضافة  العالم،  أمام  المتحدة  العربية 
مختلفة  م��ه��ام  م��ن  أدي��ت��م  بما  نوعية 

أضافت للوطن«

إحصاءات

واطلع على إحصائيات مركز 
إسعاد املتعاملني، والذي حقق 

مؤشر سعادة حلظية للمتعاملني 
بلغ 100% يف العام 2021 وكان 

املستهدف 96%. كما اطلع 
املنصوري على املبادرات اإلدارية 

التي نفذها املركز للموظفني 
يف العام 2021، والتي أدت إلى 

حتقيق نسبة 97.1% يف السعادة 
الوظيفية، كما قام املركز 

بتحفيز 100% من مرتب املركز 
عبر مبادرات مختلفة يف العام 

2021، مثمنا اجلهود املبذولة 
إلسعاد املوظفني ما ينعكس 

إيجابًا على املركز.
إلى ذلك، كرم اللواء خبير خليل 

إبراهيم املنصوري، املالزم محسن 
السيد عبداهلل، واملالزم محمد 

عبدالدافع محمد، والوكيل 
حسني كرمي داد، والرقيب أحمد 
محمد اهلل جابو، والرقيب مراد 

غلوم حداد، والرقيب صالح 
علوي محمد، والعريف أول 

عيسى إبراهيم علي، والعريف 
أول صالح قائد علي، تقديرًا 

لعطائهم املثمر ومتيزهم 
وخدمتهم املخلصة والطويلة يف 

شرطة دبي.

9 دقائق و12 ثانية 
متوسط زمن االستجابة 

للحاالت غير الطارئة 

خالل تكريم مجندي الخدمة الوطنية )وام(

أبوظبي )االتحاد(

أقل من 100 يوم تفصل ُعّشاق الصيد 
نجم سهيل  ظهور  ع��ن  البر  ورح���الت 
وبدء اعتدال الجو، حيث يقترب موسم 
البيئة  اإلم����ارات، وس��ط  ف��ي  التخييم 
بالتزامن  الجميلة  والطبيعة  المناسبة 
الشركات  قبل  من  الواسع  اإلقبال  مع 
مستلزمات  وت��وزي��ع  بإنتاج  المختصة 
والتخييم  والشاطئية  البرية  الرحالت 
للُمشاركة في الدورة ال� 19 من معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي 
أصبح الوجهة المثالية لُمحّبي أنشطة 

الهواء الطلق والرحالت.
وي��ش��ه��د م��ع��رض أب��وظ��ب��ي ال��دول��ي 
للصيد والفروسية في دورته القادمة، 
في  واسعة  وإقليمية  محلية  ُمشاركة 
والتخييم«  ال��ص��ي��د  »ُم���ع���ّدات  ق��ط��اع 
الذي يُعتبر من أجمل القطاعات التي 
ينتظرها ُعّشاق الحدث كل عام، ويشهد 
إقباالً جماهيرياً الفتاً من هواة التخييم 
ورحالت البر والتراث ليحظوا بمغامرة 
الصيد  متعة  لعيش  نوعها  من  فريدة 
عن  بالطبيعة  واالستمتاع  والتخييم 
الخيارات  ك��ّل  استكشاف  عبر  ُق��رب، 
ُمستلزماتهم  على  والحصول  الُمتاحة 

لرحالت ال تُنسى.
وتُ���ق���ّدم ال��ش��رك��ات ال��ُم��ش��ارك��ة في 
لهواة  الُمباشر  البيع  عبر  المعرض 
ال�����رح�����الت، وب���أس���ع���ار ب���ات���ت ف��ي 
متنوعة  مجموعة  الجميع،  م��ت��ن��اول 
للقيام  األس��اس��ي��ة  الُمستلزمات  م��ن 
ذلك  في  بما  الخارجية،  بالمغامرات 
ال��رح��الت  ومستلزمات  أدوات  ك��اف��ة 
كالخيم بمختلف أنواعها وأكياس النوم 
صناديق  وكذلك  الدافئة،  والسترات 
ح��ف��ظ األط��ع��م��ة، ح��ق��ائ��ب ل����ألدوات 
الطهي  أدوات  األساسية،  الشخصية 
والشواء الخارجية، الطاوالت والكراسي 
المحمولة، ُمعّدات التنظيف والتخلص 
اإلس��ع��اف��ات  وأدوات  ال��ن��ف��اي��ات،  م��ن 

األولية، وغيرها الكثير.
وذلك باإلضافة للكرافانات، سيارات 
الصيد والسفاري الصحراوية، الُمعّدات 
ال��الزم��ة  واإلك��س��س��وارات  والتقنيات 
أجنحة  وتستقطب  التخييم.  لتسهيل 
التخييم  في  تُستخدم  التي  المركبات 
من  كبيراً  جانباً  السفاري،  ورح���الت 
على  يحرصون  الذين  ال���زوار،  اهتمام 
استكشاف ما تُقّدمه الشركات العارضة 
دفع  سيارات  من  جديدة  منتجات  من 
وكافة  متنقلة،  و»ك��راف��ان��ات«  رب��اع��ي 

ُملحقات السيارات.
من   )19 )ال  القادمة  ال��دورة  وتُقام 
والفروسية  للصيد  ال��دول��ي  المعرض 
من  الفترة  خ��الل   ،»2022 »أب��وظ��ب��ي 

26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القاِدَمين، 
اإلم���ارات،  ن��ادي صقاري  من  بتنظيم 
أبوظبي،   - البيئة  هيئة  من  وبرعاية 
الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث 
»أسلحة  قطاع  وراع���ي  ال��ح��دث،  يُقام 
الصيد« شركة كاراكال الدولية، شريك 
تجربة الزائر شركة بوالريس للُمعّدات 
والشريك  المتخصصة،  ال��ري��اض��ي��ة 

الداعم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

رحلة سفاري أو صيد
وأكد معالي ماجد علي المنصوري 
رئيس اللجنة الُعليا الُمنظمة لمعرض 
والفروسية  للصيد  ال��دول��ي  أبوظبي 
األمين العام لنادي صقاري اإلمارات، 
لكّل  األمثل  الوجهة  بات  المعرض  أّن 
أو  سفاري  برحلة  للقيام  يُخطط  من 
أنشطة  وم��م��ارس��ة  التخييم  ص��ي��د، 

ال���ه���واء ال��ط��ل��ق، وال���ع���ودة إل���ى عبق 
التاريخ والثقافة والرياضات األصيلة 
كما  أشكاله..  بمختلف  الفن  وت��ذوق 
أّنه يُتيح للزوار والسياح فرصة اقتناء 
وُم��ع��ّدات  عربات  من  يلزمهم  ما  كل 
وال��ح��ص��ول ع��ل��ى أف��ض��ل ال��خ��دم��ات 
لتجربة إقامة فريدة تجمع بين التراث 
األصيل والحداثة، وممارسة األنشطة 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي أج��م��ل 
المغامرة  برياضات  والقيام  الواحات 

الشّيقة في الصحراء.
الصيد  »ُم���ع���ّدات  ق��ط��اع  وي��ش��ه��د 
وال��ت��خ��ي��ي��م« إق��ب��االً واس��ع��اً م��ن قبل 
ال���ش���رك���ات ال��م��خ��ت��ّص��ة ب��ت��ص��ن��ي��ع 
البرية  الرحالت  مستلزمات  وتوفير 
وال��ش��اط��ئ��ي��ة وال��ت��خ��ي��ي��م ف��ي ال���دورة 
حيث   ،)2022 )أب��وظ��ب��ي  ال��ق��ادم��ة 
هذا  الشركات  م��ن  العديد  حرصت 
العام على استكمال حجوزاتها بشكل 
مبكر والتوسع في مساحات منّصاتها 
بعد  وابتكاراتها  منتجاتها  وتجهيز 
ال��دورة  حققته  ال��ذي  الكبير  النجاح 
والتسهيالت  وال��خ��دم��ات  ال��س��اب��ق��ة 
هذا  المعرض  يُقّدمها  التي  المميزة 
لتعزيز  وال�����زوار  ل��ل��ع��ارض��ي��ن  ال��ع��ام 
الحدث  أثناء  المباشر  البيع  خدمات 
بتمديد فترة المعرض لتصبح 7 أيام 
لعرض  الفرصة  للعارضين  يُتيح  بما 
طموحات  يُلّبي  بشكل  بضائعهم  وبيع 
كافة  لتسوق  الُمستهدفين  الُمشترين 
والصيد  التخييم  رحالت  مستلزمات 

للموسم القادم.

فوائد

وسيلة

إقبال

 قال عبيد سعيد عبد 
اهلل، »شركة املقناص للوازم 

اخليام والرحالت«، إّن 
»ُمشاركتنا السنوية يف 
معرض أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية ُتعتبر 
من األحداث املهمة التي 

تنتظرها الشركة على 
مدار العام، ملا لهذه امُلشاركة 

من فوائد عديدة، من 
بينها إنعاش حركة البيع 
للمنتجات التي تعرضها 
الشركة، وكذلك تعريف 

الزوار على املنتجات 
اجلديدة، باإلضافة إلى 

استقطاب زبائن ومتعاملني 
جدد كل عام من زوار 

املعرض، والذين أصبحوا 
زبائن دائمني للشركة طوال 

العام، ويقصدون جناحها 
يف املعرض للتعرف على كل 
ما هو جديد يف عالم لوازم 

الرحالت والتخييم«.

أكد عمر عويضة، »شركة 
الغربية للخيام ولوازم 

الرحالت«، أّن املعرض ُيعتبر 
منصة ووسيلة مهمة لتعريف 

الزوار من كافة اإلمارات 
باملنتجات التي تعرضها 
الشركة واكتساب زبائن 

جدد كل عام، وساهم كثيرًا 
يف تعزيز السمعة الطيبة 

للشركة، ُمثّمنًا الزيادة 
السنوية الالفتة يف عدد 

العارضني والزوار على حّد 
سواء.

يعتبر مصطفى لطفي علي، 
»البوادي لتجارة أدوات 

الرحالت«، أّن اإلقبال الالفت 
من اجلمهور بشكل سنوي 

على اقتناء لوازم التخييم 
ُيشّجع الشركات العاملة 
يف هذا املجال للُمشاركة 

باستمرار يف املعرض 
واحلرص على تقدمي أفضل 

ما لديها من منتجات ُتلّبي 
ذائقة ُمحّبي رياضات الصيد 

ورحالت البر وغيرها من 
الهوايات والعادات اإلماراتية 

األصيلة.

 حترص اللجنة العليا امُلنّظمة للمعرض على تقدمي العديد من 
التسهيالت واخلدمات املميزة للعارضني من دول مجلس التعاون 

اخلليجي بشكل خاص، باإلضافة إلى باقات ترويجية وتسويقية 
فاعلة ُتعّزز من مكانة معرض أبوظبي كحدث جتاري ُمهم بالنسبة 

لهم يتمّيز بقوة شرائية عالية، حيث يزور اآلالف من ُعّشاق رحالت 
السفاري والصيد وممارسة أنشطة الهواء الطلق املعرض سنويًا، 

للتعّرف على احلياة البرية يف بيئات مختلفة واالستعداد لتجربة 
متعة املغامرة والتحّدي والتخييم، وذلك عبر احلصول على كافة 

ُمستلزماتهم من الشركات احمللية والدولية امُلشاركة يف قطاعات 
»رحالت الصيد والسفاري«، »ُمعّدات الصيد والتخييم«، و»مركبات 

وُمعّدات الترفيه يف الهواء الطلق«.
وقد متكنت الشركات العارضة يف قطاع »ُمعّدات الصيد والتخييم« 
يف الدورة األخيرة من زيادة مبيعاتها على نحٍو كبير عبر استقبال 

العمالء امُلهتمني ولقاء كبار امُلشترين وقادة الصناعة وخبراء 
التسويق، وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكالء واملوزعني 

احملليني، لتسويق ُمنتجاتها. وُيتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية لزّواره، ُمنتجات جديدة وخيارات واسعة لتجربة املتعة 
واإلثارة فوق الكثبان الرملية ويف رحالت البر، عبر قطاع »مركبات 

ومعدات الترفيه يف الهواء الطلق«، حيث تتوفر أحدث وأفضل أنواع 
الدراجات واملركبات املخصصة لرحالت الصحراء الساحرة من أهم 

وأشهر العالمات التجارية العاملية، وذلك إضافة للعديد من شركات 
تعديل السيارات ذات اخلبرة الواسعة، حتت سقف واحد يف القطاع. 

 ،RVs كذلك تتوفر يف املعرض أحدث مقطورات التخييم، سيارات
سيارات الدفع الرباعي، الدراجات، ATV/UTV، اإلكسسوارات 

ولوازم الطرق الوعرة ورياضات الهواء الطلق، وغيرها الكثير من 
امُلستلزمات األساسية يف الصيد والتخييم.

وليد يوسف، املدير العام ِلـ »إيه أر بي اإلمارات«، أكد أّن معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يلعب دورًا بارزًا يف جمع 

الشغوفني وعشاق املغامرة حتت سقف واحد، إضافة إلى تسليط 
الضوء على أهمية التقاليد التراثية العريقة التي تنفرد بها 

دولة اإلمارات، كما أّنه ُيسهم يف تعزيز فرص منو الشركة وحتقيق 
أهدافها بالتواصل مع قاعدة أوسع من العمالء.

خدمات  عودة إلى عبق التاريخ 
والثقافة والرياضات 
األصيلة وتذوق الفن 

بمختلف أشكاله

ماجد علي المنصوري 

خالل الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر القاِدَمين

»أبوظبي الدولي للصيد« وجهة مثاليــــة لُعّشاق التخييم

خليل المنصوري خالل زيارته المركز )من المصدر(
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وأش��ار إل��ى أن ال��دائ��رة تلقت ع��دداً 
من الشكاوى ال��واردة من قبل مرتادي 
الشواطئ، بعدم وجود أماكن مخصصة 
نظراً  الشواطئ،  على  للجلوس  كافية 
لقيام المخالفين بتسوير هذه المناطق 
يمنع  ما  و»الكرفانات«،  الخيام  ووضع 
بالمنطقة  االستمتاع  م��ن  المرتادين 
الساحلية لكونها منطقة عامة مفتوحة 

للجميع وليست خاصة وملكاً ألحد.
وذكر أن الدائرة اتجهت نحو إصدار 
الشواطئ  على  التخييم  بمنع  ق���رار 
مساهمتها  من  ذل��ك  في  لما  العامة، 
الشواطئ  م��ن  إغ���اق م��س��اح��ات  ف��ي 
دون  ال��ع��ام��ة  الممتلكات  واس��ت��غ��ال 
إلى عدم وجود  تصريح بذلك، مشيراً 

على  بالتخييم  يسمح  قرار  أو  تصريح 
لعدم  المفتوحة،  البحرية  الشواطئ 

التعرض إلى المساءلة القانونية.
المتبعة  اإلج����راءات  ع��ن  وت��ح��دث 
الخيام  أصحاب  تقيد  عدم  حال  في 
تتم  أنه  إلى  بالقرار،  و»الكرفانات« 
بالتعاون  المخالفة  المخيمات  إزالة 
اإلم��ارة  ف��ي  المختصة  الجهات  م��ع 
ال���دائ���رة  أن  ال���ف���ور، خ��اص��ة  ع��ل��ى 
ق��ام��ت ب���اإلع���ان ع��ن ه���ذا ال��ق��رار 
ع��ب��ر م��واق��ع��ه��ا وق���ن���وات االت��ص��ال 
ب��ي��ن��ه��ا وب��ي��ن ال��ج��م��ه��ور، ب��اإلض��اف��ة 
على  التحذيرية  اللوحات  وضع  إلى 
م��خ��ت��ل��ف ال��م��ن��اط��ق ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي 
على  التخييم  بمنع  المرتادين  تعرف 

اإلج����راءات  ات��خ��اذ  لمنع  ال��ش��واط��ئ 
المساءلة  إل��ى  وت��ع��رض��ه��م  ال��ف��وري��ة 

القانونية. 
وأكد أن دائرة البلدية تنفذ الحمات 
ال��م��واق��ع  م��خ��ت��ل��ف  ع��ل��ى  التفتيشية 
دوري  وبشكل  وب��اس��ت��م��رار  البحرية 
ل��ل��ت��أك��د م��ن ع���دم م��خ��ال��ف��ة م��رت��ادي 
من  ال���ص���ادرة  للتعليمات  ال��ش��واط��ئ 
عن  فضًا  الشأن،  بهذا  الدائرة  قبل 
الذي  الجمهور  ماحظات  استقبالها 
المحافظة على  هو شريك في عملية 
المظهر الحضاري والجمالي لمختلف 
هذه  عن  اإلب��اغ  عبر  اإلم���ارة  مواقع 
االتصال  ق��ن��وات  خ��ال  م��ن  الظاهرة 

المتاحة للجميع.

الخيم والكرفانات )من المصدر(

تشوه المظهر العام للمناطق الساحلية

خيام و»كرفانات« على شواطئ رأس الخيمة.. والبلدية: ممنوع
هدى الطنيجي )رأس الخيمة(

ظهرت في اآلونة األخيرة ظاهرة 

استغالل المساحات الرملية المختلفة 

الواقعة على شواطئ إمارة رأس 

الخيمة، من قبل أصحاب »الكرفانات« 

للتخييم، والتي تحتل المساحات 

لفترات مطولة، وتمنع استمتاع 

المرتادين بمختلف األنشطة المقامة 

عليها.

أيام وأشهر تبقى تلك »الكرفانات« 

والمخيمات على حالها بشكل 

عشوائي غير منتظم يعمد أصحابها 

إلى تسوير المنطقة المراد البقاء 

عليها، إلى حين ارتيادها بين الحين 

واآلخر، دون االكتراث بما تخلفه من 

استغالل لمساحات أوجدت للترفيه 

عن المرتادين وتشويهها المظهر 

الحضاري للشواطئ، األمر الذي دعا 

الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات 

الالزمة للحد من هذه الظاهرة.

وقال منذر بن شكر الزعابي مدير عام 

دائرة بلدية رأس الخيمة: إن الدائرة 

رصدت مؤخرًا ظاهرة استغالل أصحاب 

»الكرفانات« والخيام للمساحات الرملية 

الواقعة على شواطئ اإلمارة، األمر 

الذي يسهم في التعدي واستغالل 

المساحات العامة التي أوجدت للترفيه 

عن مختلف مرتادي الواجهات البحرية 

في رأس الخيمة، والتي تشهد إقبااًل 

الفتًا على مدار العام. 

حمالت تفتيشية للتأكد 
من عدم مخالفة مرتادي 

الشواطئ للتعليمات 
الصادرة

 
منذر الزعابي

تشويه المظهر  
البحرية استغالل تلك املخيمات  أكد عدد من مرتادي الشواطئ واملواقع 

العامة، خاصة بعد تسويرها  الشواطئ  ملواقع ومساحات مختلفة من 
للمساحة.  الشخص  إليها وتؤكد ملكية  املرتادين  اقتراب  مبواد متنع 
التي باتت حتتل مساحات  وقالت مرمي أحمد: »الكرفانات« واخليام 

باتت ظاهرة  لها،  البحرية، بحسب حاجة أصحابها  املواقع  مختلفة من 
للترفيه عن مختلف  أوجدت  املظهر احلضاري، وتستغل مساحات  تشوه 

الشواطئ. محبي 
وذكرت أن تلك املساحات التي أوجدت للعب واستمتاع املرتادين من الصغار 

والكبار، أصبحت يف اآلونة األخيرة تستغل من قبل البعض الذي يتجه 
التي  املعدات،  و»الكرفانات« ومختلف  املخيمات  املساحة ووضع  إلى حتديد 
قد تظل ألشهر دون العمل على إزالتها بعد االنتهاء من الرحلة، بل تبقى 

على حالها، األمر الذي تطلب إجراءات رادعة ملنع انتشارها وإغالقها 
الشواطئ دون إذن مسبق. 

لم تختلف معها يف الرأي حصة الشحي التي أكدت هي األخرى أن تلك 
اخليام أصبحت حتّد من حركة املرتادين ممن يتجهون إلى االبتعاد 
عن أماكن وجودها خشية االقتراب من أمالك اآلخرين، ولكنها بعد 
املخيمات  لها يقوم غيرهم من أصحاب  املساحة املخصصة  حتديدها 

أن تشكلت مساحات خاصة لتلك  إلى  بالقرب منها  باالصطفاف 
التجمع يف مساحات ضيقة،  إلى  »الكرفانات«، األمر الذي يدفع باملرتادين 

قد ال يجدون املتعة يف االستماع يف مختلف األنشطة منها السباحة 
الدراجات وغيرها. وركوب 

وأشاد حسن الزعابي بالقرار الذي أصدرته بلدية رأس اخليمة مبنع 
املقام على شواطئ اإلمارة، والذي مينع استغالل  العشوائي  التخييم 

البعض لتلك املساحات دون أي وجه حق، ذاكرًا أن البعض منهم قد يتجه 
إليها مرة واحدة يف األسبوع، على الرغم من إبقائها ألشهر، مع عدم 

منها. بالقرب  املختلفة  املعدات  وترك  املوقع،  بنظافة  االهتمام 





عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

اليمن  ف��ي  ال��رئ��اس��ي  ال��ق��ي��ادة  أك��د مجلس 
استمرار  يخدم  لما  النفس  بضبط  االل��ت��زام 
اإلنسانية  المعاناة  وتخفيف  األممية  الهدنة 
اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  فرضتها  التي 
على الشعب اليمني، فيما حذرت الحكومة من 
حدوث مجاعة في تعز بسبب استمرار الحصار 
اإلرهابية  الحوثية  الميليشيات  تفرضه  ال��ذي 
على المدينة منذ نحو 7 سنوات، جاء ذلك بينما 
تحذيرها  الدولية«  األزم��ات  »مجموعة  جددت 
الطرق  فتح  الميليشيات  رف��ض  استمرار  من 
الرئيسية إلى مدينة تعز، مشيرة إلى أن ذلك قد 

يقوض إمكانية توسيع الهدنة اإلنسانية.
على  أم��س،  الرئاسي  القيادة  مجلس  واطلع 
واالقتصادي،  العسكري  الوضع  بشأن  تقارير 
الجارية  المفاوضات  مستجدات  إل��ى  إضافة 
مدينة  عن  الحوثية  الميليشيات  حصار  إلنهاء 

تعز، والمحافظات األخرى.
تقرير  إلى  الرئاسي  القيادة  مجلس  واستمع 
المقدشي،  محمد  الفريق  ال��دف��اع،  وزي��ر  من 
للهدنة  الحوثية  الميليشيات  خ��روق��ات  ح��ول 
إلى  أدى  ما  الجبهات،  مختلف  على  األممية 

ومقاتلي  الجيش  صفوف  في  ضحايا  سقوط 
القبائل، فضاًل عن استمرار الميليشيات بدفع 
مناطق  إلى  بهم  المغرر  مسلحيها  من  المزيد 
التماس المختلفة. وأكد مجلس القيادة في هذا 
السياق، التزام ضبط النفس لما يخدم استمرار 
اإلنسانية  المعاناة  وتخفيف  األممية،  الهدنة 
التي فرضتها الميليشيات الحوثية على الشعب 

اليمني.
إحاطة من عضو  إلى  المجلس،  استمع  كما 
م��ج��ل��س ال��ق��ي��ادة ع��ب��داهلل ال��ع��ل��ي��م��ي، بشأن 
األم��م  ترعاها  التي  المفاوضات  مستجدات 
حول  عّمان،  األردن��ي��ة  العاصمة  في  المتحدة 
األخ��رى،  المدن  من  وغيرها  تعز،  معابر  فتح 
الوفاء  في  الحوثية  الميليشيات  تتعنت  حيث 

بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة.
إلى ذلك، أفاد مصدر قريب من المفاوضات 
ال��ت��ي ت��ج��ري ف��ي ال��ع��اص��م��ة األردن���ي���ة ع��ّم��ان 
الطرفين  من  المتبادلة  المقترحات  لمناقشة 
بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز وفقاً التفاق 
أممي سابق، بأن الميليشيات الحوثية ال تزال 
ماضية بتعّنتها، مؤكداً أن الميليشيات رفضت 
تعز،  إلى مدينة  المودية  الرئيسية  الطرق  فتح 
والتي أغلقتها عام 2015، وهو ما يهدد بحدوث 

مجاعة في »تعز«.
كما أكد رئيس وفد الحكومة اليمنية المشارك 
في  شيبان،  الكريم  عبد  ع��ّم��ان  بمفاوضات 
تصريحات لوسائل إعالم، على عدم وجود اتفاق 
نهائي مع الميليشيات، موضحاً أن المشاورات 

اليمنية  الحكومة  أن  ستستمر. وأوضح شيبان 
تعمل للخروج باتفاق ينهي الحصار عن أهالي 

تعز ويرضيهم.
وكانت اللجنة الحكومية المفاوضة قد كشفت 
أمس األول، أن ميليشيات الحوثي اإلرهابية لم 
تستجب للتصور الذي قدمته اللجنة بفتح جميع 
عن ذلك،  واقترحوا عوضاً  تعز،  الطرقات في 

فتح ممر جبلي قديم.
وأكدت أن هناك تعنتاً واضحاً من قبل وفد 
وع��دم  ج��دي��ة  وع���دم  ومماطلة  الميليشيات، 

استجابة لرفع المعاناة عن أبناء تعز.
األزم���ات  ال��س��ي��اق، ج���ددت »مجموعة  وف��ي 
الدولية«، تحذيرها من استمرار رفض ميليشيات 
تعز،  إلى مدينة  الرئيسية  الطرق  فتح  الحوثي 

مشيرة إلى أن ذلك قد يقوض إمكانية توسيع 
الهدنة اإلنسانية.

 وأوضحت في بيان: أن »قضية الوصول إلى 
تعز عبر الطرق من المرجح أن تصبح سجالية 
على نحو متزايد، خصوصاً مع مضاعفة األمم 
المتحدة جهودها للمحافظة على التقدم المحرز 
بإجراءات بناء الثقة في محاولة لتوسيع وتمديد 

الهدنة«.
أن  في  تتمثل  »المخاطرة  أن  إلى  وأش��ارت   
الهدنة قد ال تستمر بعد انقضاء إطارها الزمني 
ومدته شهران إذا لم يحدث تقدم ذو معنى في 

جميع إجراءات بناء الثقة الثالثة«.
 وقالت األزمات الدولية: إن »تهميش قضية 
تعز من شأنه أن يعّرض آفاق تجديدها للخطر«، 
إذا  الهدنة  توسيع  إمكانية  »تتقوض  م��ردف��ة: 
استمر الحوثيون في المماطلة بشأن القضية«.

ت��س��وي��ة ق��ض��ي��ة ط���رق تعز   واع��ت��ب��رت أن 
مرتبطة بشكل وثيق بمصير الهدنة بشكل عام، 
وكذلك بأي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين 

المتحاربين.
القوى  الدولية«  األزم��ات  »مجموعة  ودع��ت   
مع  أوسع  دبلوماسية  »اندفاعة  إلى  الخارجية 

ميليشيات الحوثي في صنعاء«.
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عربي ودولي

تحذيرات من مجاعة في »تعز« بسبب استمرار حصار »الحوثي«

»الرئاسي اليمني«: ملتزمون بضبط النفس الستمرار الهدنة

وقفة احتجاجية في تعز تطالب برفع الحصار الحوثي عن المدينة )أ ف ب(

إحباط هجمات للميليشيات اإلرهابية في تعز ومأرب وحجة

156 خرقًا حوثيًا للهدنة خالل 48 ساعة

عدن، صنعاء )االتحاد، وكاالت(

صعدت ميليشيات الحوثي اإلرهابية 
ال�48  خالل  األممية  للهدنة  خروقها 
جبهات  مختلف  في  الماضية  ساعة 
م��ح��اف��ظ��ات م���أرب وص��ع��دة وحجة 

والحديدة وتعز والضالع.
بيان  ف��ي  اليمني  الجيش  ورص���د 
خرقاً   156 الميليشيات  ارتكاب  له، 
جبهات  في  خرقاً   64 منها  للهدنة، 
ف��ي محور  ت��ع��ز، و30 خ��رق��اً  م��ح��ور 
خرقاً  و26  الحديدة،  جنوب  »حيس« 
غرب حجة، و16 خرقاً جنوب وغرب 
في  و15 خرقاً  م��أرب،  وشمال غرب 
محور »البرح« غرب تعز، و4 خروق في 
محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة 

»المالحيظ« بمحور صعدة.
وأشار البيان، إلى أن قوات الجيش 
أحبطت في الجبهة الشمالية الشرقية 
حاولت  هجومية  عملية  تعز  بمدينة 
خاللها الميليشيات الحوثية السيطرة 
على مواقع عسكرية ب�»عصيفرة«، كما 
أحبطت قوات الجيش محاوالت تسلل 
مأرب  جنوب  عسكرية  مواقع  باتجاه 

وفي جبهة »حرض« غرب حّجة.
ول���ف���ت ال���ب���ي���ان إل�����ى اس���ت���م���رار 
إط��الق  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة  الميليشيات 
ومقاتلي  الجيش  م��واق��ع  على  ال��ن��ار 
القبائل في كافة الجبهات بالمدفعية 
وبالقناصة  المختلفة  وال��ع��ي��ارات 
وإصابة أحد أفراد القوات المشتركة 
عملية  نتيجة  »ال���ب���رح«  م��ح��ور  ف��ي 

عمليات  إلى  إضافة  مباشرة،  قنص 
اس��ت��ه��داف ب��ص��واري��خ ال��ك��ات��ي��وش��ا 

وبالطائرات المسّيرة المفخخة.
الحوثية  الميليشيات  واصلت  كما 
استحداث مواقع وشق طرقات فرعية، 
وعتاد  بشرية  ت��ع��زي��زات  واس��ت��ق��دام 
منها  الجبهات،  مختلف  إل��ى  قتالي 
تعزيزات دفعت بها إلى جنوب مأرب 
وإلى الجبهات الغربية والشرقية وإلى 

جبهة »الصلو« بمحور تعز.
ورصد بيان الجيش تحليق متواصل 
في  المسّير  االستطالعي  للطيران 

مختلف جبهات القتال. 
مدنيان  قتل  متصل،  س��ي��اق  وف��ي 
من أسرة واحدة في مديرية »حيس« 
جنوبي الحديدة، بانفجار لغم أرضي 

زرعته ميليشيات الحوثي اإلرهابية.
بعثور  محلية  م��ص��ادر  وأف�����ادت 
األهالي، أمس، على شابين من أهالي 
»حيس«، جثتين ممزقتين غرب قرية 
ضواحي  في  ال��رب��ع«  محل  »الشعبة 
لغم  انفجار  ج��راء  المديرية،  مركز 
الحوثي  ميليشيات  م��خ��ل��ف��ات  م��ن 
ب��ه��م��ا. وذك����رت م��ص��ادر م��ن أس��رة 
عائدين  كانا  الشابين  أن  الضحايا، 
نارية  دراج��ة  متن  على  منزلهما  إلى 
عندما انفجر بهما لغم من مخلفات 
التي  النجاحات  ورغم  الميليشيات. 
الهندسية  الفرق  وتحققها  حققتها 
تزال مديرية  اليمني، ال  الجيش  في 
وشبكات  بحقول  منكوبة  »ح��ي��س« 

ألغام الميليشيات اإلرهابية.

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين )من المصدر(

أميركا وهولندا تدعوان إلى جمع
مزيد من التبرعات لـ »صافر«

صنعاء )وكاالت(

تشنها  التي  الحمالت  ازدادت 
اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��وث��ي  ميليشيات 
مجدداً إلجبار الالجئين األفارقة 
والقتال  التجنيد  على  اليمن  في 
النقص  أم���ام  وذل���ك  لصالحها، 

البشري الحاد الذي تواجهه. 
وأفادت مصادر يمنية وإثيوبية، 
ب����أن ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات اإلره���اب���ي���ة 
وصفتها  مالحقة  دوري���ات  شّنت 
األيام  خالل  طالت،  بال�»شعواء«، 
الماضية، العشرات من الالجئين 

اإلثيوبيين في مناطق متفرقة من 
العاصمة اليمنية صنعاء.

أن  ال����م����ص����ادر  وأض������اف������ت 
استخدمت  ال��ح��وث��ي  ميليشيات 
تحذير  م��ن  ق��اس��ي��ة  م��م��ارس��ات 
وترهيب  ضغط  ووسائل  وتهديد 
االلتحاق  على  الالجئين  إلجبار 

بصفوفهم.
وق���ال���ت ت��ق��اري��ر إث��ي��وب��ي��ة: إن 
ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ك��ّث��ف��ت ح��م��الت 
اس���ت���دراج ب��ح��ق م���ن ت��ب��ق��ى من 
مطاردات  حمالت  مع  الالجئين، 

في صنعاء وضواحيها.

واشنطن )وكاالت(

دع����ت ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة 
وه���ول���ن���دا إل����ى دع����م ال��ج��ه��ود 
األم����م����ي����ة م����ن أج������ل ت���ف���ادي 
والبيئية  االقتصادية  التهديدات 
ناقلة  تشكلها  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ي��ة 

»صافر«. النفط 
وف�����ي اج���ت���م���اع اس��ت��ض��اف��ه 
أميركا  ف��ي  الهولندي  السفير 
فيه  وش���ارك  هاسبلز،  أن��دري��ه 
ال��م��ب��ع��وث ال���خ���اص ل��ل��والي��ات 
والسفير  ليندركينج  المتحدة 
محمد  واش��ن��ط��ن  ف���ي  ال��ي��م��ن��ي 
ال���ح���ض���رم���ي، ودب��ل��وم��اس��ي��ون 
آخ������رون، وش����دد ال��م��ج��ت��م��ع��ون 
مليون   144 جمع  أهمية  على 

الخطة  ت��م��وي��ل  أج��ل  م��ن  دوالر 
بتفريغ  البدء  أجل  من  التشغيلية 
باالنهيار  المهددة  »صافر«  ناقلة 
على  عيسى«  »رأس  ميناء  قبالة 
اليمن،  غ��رب��ي  األح��م��ر،  البحر 
مليون   80 ب��داي��ًة  تتطلب  ال��ت��ي 
ح��م��ول��ة  ن��ق��ل  أج����ل  م���ن  دوالر 
»صافر«  على  الموجودة  النفط 
مطلع  مؤقتة  أخ��رى  سفينة  إلى 
أفاد  ما  بحسب  المقبل،  يوليو 

األميركية. للخارجية  بيان 
المانحين  المجتمعون  ودع��ا 
والخاص  ال��ع��ام  القطاعين  م��ن 
م��س��اه��م��ات سخية  ت��ق��دي��م  إل��ى 
للمساعدة في منع تسرب النفط 
ال��ض��خ��م  ال���خ���زان  ان��ف��ج��ار  أو 

»صافر«.

حملة حوثية لتجنيد الالجئين

استحداث مواقع 
واستقدام تعزيزات 

عسكرية في مختلف 
الجبهات

مقتل مدنيين بانفجار 
لغم من مخلفات 

الميليشيات جنوبي 
الحديدة

عدن )وكاالت(

رحبت الحكومة اليمنية بموافقة 
الهند على استثناء اليمن من قرار 

حظر تصدير القمح، وسط مخاوف 
من نفاد مخزون القمح، مع ارتفاع 

أسعار األغذية في العالم بفعل 
الحرب الروسية األوكرانية.

وكتب وزير الخارجية اليمني أحمد 
بن مبارك في حسابه على »تويتر«: 

» أتقدم بشكرنا العميق للحكومة 
الهندية على التزامها بتقديم 

المساعدة للشعب اليمني، وقرارها 
بالسماح بتصدير  القمح إلى  اليمن«.

وأضاف: »ستظل هذه المواقف 
في هذا الظرف الصعب محل تقدير 

الحكومة والشعب اليمني«.
وكان اليمن قد طلب من الهند في 
19 مايو استثناءه من إجراءات حظر 
تصدير الحبوب الذي أعلنته مؤخرًا 

بسبب موجة حارة قلصت اإلنتاج 
المحلي، وذلك لتفادي تفاقم تدهور 

األمن الغذائي فيه. وحظرت الهند 
صادرات القمح بعد أيام قليلة من 

إعالنها توقع صادرات قياسية حجمها 
10 ماليين طن هذا العام، وذلك بعد 

أن اجتاحتها موجة حر شديدة أضرت 
بالمحصول مما دفع أسعار القمح 

المحلي الرتفاع هائل.

الحكومة اليمنية 
ترحب بقرار نيودلهي 

استثناءها من حظر 
تصدير القمح

الميليشيات ترفض فتح 
الطرق الرئيسية المؤدية 

إلى مدينة تعز

الحكومة: نعمل للخروج 
باتفاق ينهي الحصار 

ويرضي أهالي تعز

»األزمات الدولية«: 
استمرار الحصار يقوض 
السالم وتمديد الهدنة



السودان يدين 
تصريحات إثيوبيا 

حول ملء سد 
النهضة

أسماء الحسيني )الخرطوم(

أدانت وزارة اخلارجية يف السودان 
تصريحات مدير سد النهضة 

اإلثيوبي والتي جتاهل فيها 
موقف السودان من عملية ملء 
وتشغيل السد إلاّ بعد التوصل 

إلى اتفاق قانوني منصف وملزم 
يحقق مصالح شعوب الدول 

الثالثة.
وأكدت وزارة اخلارجية يف بيان 

أصدرته، أمس، ضرورة اللتزام  
باملواثيق والعهود وعملية 

التفاوض اجلارية  التي حتفظ  
حق األطراف الثالثة بغية 

الوصول لتسوية شاملة ألزمة سد 
النهضة حتقق املصالح املشتركة. 

وجددت اخلارجية السودانية 
التأكيد على حق إثيوبيا يف 

التنمية لكن دون إحداث أضرار 
بالسودان.

وكان مدير سد النهضة كيفلي 
هورو قد أكد أن امللء الثالث 

للسد سيكون يف شهري أغسطس 
وسبتمبر املقبلني، مشيرًا إلى 
احتمال تأثر مصر والسودان 

بعمليات امللء، واستبعد إيقاف 
عملية امللء الثالث، معتبرًا أنها 

عملية تلقائية.
وقال املسؤول اإلثيوبي، إن السد 

منيع وأي حديث عن مخاطره 
واحتمال انهياره غير صحيح. 

وأضاف أن تصريحات مصر 
والسودان بشأن خطورة وتأثيرات 

السد ل تعني إثيوبيا.

تخوف من تأثير االنقسام السياسي على عمل اللجنة

ليبيا: تحركات أممية لتفعيل عمل »5+5«

القاهرة( )بنغازي،  الورفلي  حسن 

ت��ت��ح��رك ب��ع��ث��ة األم����م ال��م��ت��ح��دة 
للدعم في ليبيا لتفعيل عمل اللجنة 
خالل   »5+5« المشتركة  العسكرية 
للمضي  وذل���ك  ال��م��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��ت��رة 
اللجنة  مخرجات  تفعيل  نحو  قدماً 
أكتوبر  جنيف  في  اجتماعها  خالل 
اللجنة  أعضاء  كافة  بإقناع   2020
واالبتعاد عن  توافقية  بروح  بالعمل 
بحسب  وذل��ك  السياسي،  الصراع 
ليبي  م��ص��در ع��س��ك��ري  أك����ده  م��ا 

ل�»االتحاد«.
وأشار المصدر إلى وجود تخوف 
تأثير  م��ن  ال��م��ت��ح��دة  األم���م  ل���دى 
على  الحالي  السياسي  االنقسام 
المشتركة،  العسكرية  اللجنة  عمل 
م��ؤك��داً وج���ود ت��ح��رك��ات ت��ق��وم بها 
أط���راف خ��ارج��ي��ة ت��دف��ع ال��ف��رق��اء 
لتحشيد  ال��ب��الد  غ��رب وش��رق  ف��ي 
الفترة  خ��الل  عسكري  واستنفار 

المقبلة.
وأك�������د ال���م���ص���در ال��ع��س��ك��ري 
مؤتمر  م��س��ارات  أن  إل���ى  الليبي 
ب��رل��ي��ن ال��ث��الث��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��رك في 
من  تعاني  المتحدة  األمم  إطارها 
السياسي  المسار  خاصة  معوقات 
تخوف  يثير  م��ا  وه��و  والعسكري، 
ال��ب��ع��ث��ة األم��م��ي��ة ال��ت��ي ت���درك أن 
ال��م��س��ار ال��ع��س��ك��ري ك���ان ع��ام��اًل 
رئ��ي��س��ي��اً ف���ي ن��ج��اح اج��ت��م��اع��ات 
الليبي في  السياسي  الحوار  ملتقى 

جنيف.
وت��ت��م��س��ك ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
بإخراج   »5+5« المشتركة  الليبية 
ال��م��رت��زق��ة وال����ق����وات األج��ن��ب��ي��ة 

وال��م��ق��ات��ل��ي��ن األج��ان��ب ف��ي أق��رب 
كافة  فتح  إل��ى  باإلضافة  اآلج��ال، 
البالد  البرية في  والمحاور  الطرق 
إبرام توافقات  والمضي قدماً نحو 
ل��إف��راج ع��ن م��زي��د م��ن األس���رى 
أو  طرابلس  في  سواء  العسكريين 

برقة.
المجلس  رئيس  أك��د  ذل��ك،  إل��ى 
المنفي،  محمد  الليبي،  الرئاسي 
محمد  ت��ش��اد  رئ��ي��س  لقائه  خ��الل 
من  المزيد  تنسيق  ديبي  إدري���س 
ومراقبة  األمني،  للتعاون  الجهود 
ال���ح���دود ال��م��ش��ت��رك��ة، وم��ك��اف��ح��ة 

المنظمة.   والجريمة  اإلرهاب، 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وبين 
الذي  اللقاء  أن  الرئاسي  المجلس 
القمة  أع��م��ال  ه��ام��ش  ع��ل��ى  ع��ق��د 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��خ��ام��س��ة ع��ش��رة 
والحكومات  الدول  رؤساء  لمؤتمر 
الليبية  العالقات  تناول  األفريقية 
ال��ت��ش��ادي��ة، وُس��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا بما 

الجارين. البلدين  يخدم مصلحة 
المزيد  تنسيق  الجانبان  وبحث 
من الجهود للتعاون األمني ومراقبة 
ال���ح���دود ال��م��ش��ت��رك��ة وم��ك��اف��ح��ة 

المنظمة. والجريمة  اإلرهاب 

دعمه  التشادي  الرئيس  وج��دد 
وأثنى  الرئاسي،  المجلس  لرئيس 
على خطواته التي قام بها من أجل 
وال��ذي  الليبي  الجنوب  اس��ت��ق��رار 
الحدود  أم��ن  على  إيجاباً  ينعكس 

التشادية.
وفي سياق آخر، أكد مدير مكتب 
التابع  االستقرار  شؤون جهاز دعم 
العقيد  الليبي  الرئاسي  للمجلس 
الجهاز  أن  المسعودي  عبدالسالم 
أو  مجرم،  ألي  الحصانة  يمنح  لن 
بممارسة  منتسبيه  من  ألي  يسمح 

أي سلوك خاطئ.
ون����وه ال��م��س��ع��ودي، ب��ح��س��ب ما 
بأن  الليبية.  األن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلته 
ضباط  على  الملقاة  المسؤولية 
االس��ت��ق��رار  دع��م  ج��ه��از  ومنتسبي 
والنظام،  األم��ن  حفظ  ف��ي  كبيرة 
لليبيين  األم��ن  استتباب  وض��م��ان 
وال���م���ؤس���س���ات ف���ي ك���اف���ة رب���وع 
تفاني  أهمية  على  مشدداً  البالد، 
الجهاز في  كافة أعضاء  وانضباط 
التحلي  إلى  إياهم  داعياً  عملهم، 

الحميدة.  باألخالق 

السيسي: ضرورة تحصين الشباب 
العربي ضد األيديولوجيات المتطرفة

القاهرة )االتحاد(

أك��د ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري عبد 
ضرورة  أمس،  السيسي،  الفتاح 
العربي  الشباب  عقول  تحصين 
المتطرفة،  األيديولوجيات  ضد 
تمثل  بأنها  الشباب  كتلة  واصفاً 
طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل 
على تعظيم اإلمكانات والقدرات 
لحسن  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

استخدامها واستثمارها.
وذكر المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية السفير بسام 
راض��ي ف��ي ب��ي��ان، أن ذل��ك جاء 
وزراء  مع  السيسي  لقاء  خ��الل 
على  العرب  والرياضة  الشباب 
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لمجلسهم بالقاهرة.
السيسي  إن  راض����ي،  وق����ال 
ضرورة  على  اللقاء  خالل  شدد 
أفكار  أي  غ��رس  دون  الحيلولة 
عقول  ف��ي  مغلوطة  أو  ه��دام��ة 
أن  م��ن شأنها  وال��ت��ي  ال��ش��ب��اب 

تهدد مقدرات وكيان الدول.
وأف�����اد ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
مفتوحاً  ح��واراً  شهد  اللقاء  بأن 
السيسي  ب��ي��ن  ل��ل��رؤى  وت���ب���ادالً 
العربية  التجارب  حول  وال��وزراء 
الشبابي  العمل  ف��ي  المختلفة 
وكيفية االستفادة منها في دعم 
وتوفير مساحة  الشبابي  الحوار 
المجتمعية  الكوادر  بين  للتشاور 
الشبابية في الوطن العربي بغية 
بلورة رؤى شبابية للتحديات التي 

تواجههم.
توحيد  أهمية  السيسي  وأك��د 
إدراك  ن��ح��و  ال��ع��رب��ي  ال��ش��ب��اب 
وذل��ك  واهتماماتهم  قضاياهم 
على  العالقات  أواص��ر  لتعميق 
الشباب  بين  الشعبي  المستوى 
وم��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ص��دي 
االنحرافات  وتصويب  للشائعات 
ال��ف��ك��ري��ة وم���واج���ه���ة األف���ك���ار 
والمتطرفة  والهدامة  المغلوطة 
تلقي  التي  السلبية  وال��ظ��واه��ر 
بظاللها على الوعي المجتمعي.

البابا فرنسيس يزور الكونجو 
وجنوب السودان في يوليو 

مقتل عشرات المدنيين في
هجمات إرهابية بالكونجو 

روما )وكاالت(

زي��ارة  فرنسيس  البابا  يعتزم 
وجنوب  الديمقراطية  الكونجو 
يوليو،   7 إل���ى   2 م��ن  ال���س���ودان 
الفاتيكان  دول��ة  أعلنت  حسبما 
أم����س. وم���ن ال��م��ق��رر أن ي��زور 
مدينة  في  العنف  ضحايا  البابا 
ومخيماً  الكونجو  شرقي  جوما 
لالجئين في جوبا عاصمة جنوب 

السودان، خالل رحلته.
 وس��ي��ق��ي��م ال��ب��اب��ا ق��داس��ات 
الدولة  زع��م��اء  م��ع  واجتماعات 
اللتين  الدولتين  ف��ي  والكنيسة 

دمرهما الصراع.

 وينضم للبابا فرنسيس رئيس 
والمشرف  ك��ان��ت��رب��ري  أس��اق��ف��ة 
العمومية  للجمعية  ال��ج��دي��د 
زيارة  في  االسكتلندية  للكنيسة 
لدولة  للسالم«  أج��ل  »م��ن  دينية 

جنوب السودان.
ال��س��ودان  جنوب  رئيس  ودع��ا 
ال��زع��م��اء  م��ي��اردي��ت  ك��ي��ر  سلفا 
حسبما  الرحلة،  إل��ى  الدينيين 
البريطانية  األنباء  وكالة  ذك��رت 

»بي إيه ميديا« أمس.
ومن المقرر أن يجتمع الزعماء 
الدينيين مع رئيس البالد وبنوابه 
ج���وب���ا، عاصمة  ف���ي  ال��خ��م��س��ة 

البالد.

بيني )وكاالت(

أف������اد ال���ج���ي���ش وال��ص��ل��ي��ب 
األحمر في بيني شرق الكونجو 
الديمقراطية بمقتل أكثر من 10 
مدنيين، فجر أمس، على أيدي 
الديمقراطية  »القوات  متمردي 

المتحالفة«.
وق�������ال أن���ت���ون���ي م���وش���اي���ي 
ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ج��ي��ش في 
بيني بإقليم شمال كيفو »سمعنا 
قرية  ف��ي  ف��ج��راً  ن��اري��ة  طلقات 
وصلنا  ع��ن��دم��ا  م��ان��ي��ام��ا،  ب��ي��و 
ال��ق��وات  م��ت��أخ��ري��ن؛ ألن  ك��ن��ا 
قتلت  المتحالفة  الديمقراطية 
10 م���ن م��واط��ن��ي��ن��ا  أك��ث��ر م���ن 

بالسواطير«. 
المحلي  األحمر  الصليب  لكن 

أعلن عن حصيلة ضحايا أعلى 
م��دن��ي��اً في   20 م��ق��ت��ل  م���ؤك���داً 

الهجوم.
برس  لفرانس  تصريح  وف��ي 
ق����ال ف��ي��ل��ي��ب ب���ون���ان م��س��ؤول 
الذي  المحلي  األحمر  الصليب 
الجثث  نقل  عملية  على  يشرف 
»حصيلة  إن  ال��م��ش��رح��ة،  إل���ى 
بعد  ارتفعت  مانياما  بيو  هجوم 
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قتياًل مدنياً«.
وتُحمل »القوات الديمقراطية 
تنظيم  يعتبر  التي  المتحالفة« 
»داعش« أنها فرع له في وسط 
آالف  قتل  مسؤولية  أفريقيا، 
المدنيين في جمهورية الكونجو 
الديمقراطية وشّن هجمات في 

أوغندا.  

انخفاض عدد النازحين

بنغازي )االتحاد(

قالت األمم املتحدة إن إعداد النازحني يف ليبيا انخفضت إلى 168 ألًفا 
بحلول 31 يناير املاضي مقابل 179 ألف شخص يف نوفمبر املاضي، بفارق 

11 ألف نازح.
وكشف تقرير األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريس، حول 

بعثة املنظمة للدعم يف ليبيا، »تباطؤ وتيرة العودة بسبب عقبات 
الفتقار إلى السكن، ومحدودية اخلدمات األساسـية، واملخاوف املتعلقة 

باألمن الشخصي والتماسك الجتماعي«، مضيًفا »ظل النازحون داخلًيا 
معرضني خلطر النزوح املتكرر«.

وحسب التقرير: »جرى إخالء نحو 2000 شخص من مخيمني يأويان 
نازحني من تاورغاء يف طرابلس بناء على تعليمات أصدرها النائب العام 

يف 6 مارس«.
وتقول مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إن أعداد 

النازحني قسًرا ارتفع على مستوى العالم إلى أكثر من 100 مليون نازح 
ألول مرة.

الحزب الحاكم يرجئ االنتخابات التمهيدية لمرشحيه الرئاسيين

»حادث تدافع« يف نيجيريا 31 قتياًل بـ

أبوجا )وكاالت(

ُق��ت��ل 31 ش��خ��ص��اً ع��ل��ى األق����ّل، 
أمس، في تدافع في جنوب نيجيريا 
خالل حفل خيري لكنيسة في ملعب 
الطعام،  يُ���وّزع  ك��ان  حيث  ري��اض��ي، 

حسبما أفادت الشرطة.
الشرطة  باسم  المتحدثة  وقالت 
ك��وك��و،  اري��ن��ي��ج��ي  غ��ري��س  المحلية 
بورت  مدينة  في  حصل  التدافع  إن 
ه����ارك����ورت ف���ي والي����ة ري���ف���رز في 
على  قتياًل   31 عنه  ونجم  نيجيريا، 

األقّل.
نيجيرية  إع���الم  وس��ائ��ل  وأف���ادت 
ال��ذي  الخيري  الحفل  ب��أن  محلية 
أُقيم في ملعب رياضي والذي كانت 
آسيمبلي«،  »كينغز  كنيسة  تنّظمه 

تخلله توزيع طعام وهدايا للفقراء.
ح���وادث  ع���دة  نيجيريا  وش��ه��دت 
ت��داف��ع ب��س��ب��ب ت��وزي��ع ال��ط��ع��ام في 
السنوات األخيرة، بينها تدافع ضمن 
برنامج غذائي تابع لوكالة إغاثة في 
 7 ُدهست  حيث  بورنو،  والية  شمال 

نساء حتى الموت العام الماضي.
وفي سياق آخر، أجل حزب »مؤتمر 
نيجيريا  في  الحاكم«  التقدميين  كل 
لمرشحيه  التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسيين من 29 و30 مايو الجاري 
أن  بعد  المقبل،  يونيو   6  -  8 إل��ى 
األح��زاب  االنتخابية  الهيئة  منحت 
لالنتهاء  أي���ام   6 مهلة  السياسية 
لالنتخابات  مرشحيهم  اختيار  من 

الرئاسية.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان م��ن »ال��ه��ي��ئ��ة« أن 
المستقلة  الوطنية  االنتخابات  لجنة 
ينتهي  الذي  النهائي  الموعد  مددت 
أمس  مساء  يونيو،  م��ن  الثالث  ف��ي 

األول، بعد اجتماع لزعماء األحزاب 
للسماح   ،18 ال�  المسجلة  السياسية 
ل��ه��م ب��االن��ت��ه��اء م���ن االن��ت��خ��اب��ات 
واالس��ت��ع��داد  المعلقة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
لتحميل قائمة المرشحين وإفاداتهم 
للمرشحين  ال��ت��رش��ي��ح  ب��واب��ة  ع��ل��ى 
ل��ل��ج��ن��ة، ح��س��ب وك��ال��ة »ب��ل��وم��ب��رج« 

لألنباء أمس.
»حزب  بينها  من  أح��زاب،  وتجري 
ال��ش��ع��ب ال��دي��م��ق��راط��ي« ال��م��ع��ارض 
مطلع  رئاسية  تمهيدية  انتخابات 
الصراع  يشتد  حيث  األسبوع،  هذا 
ب��وه��اري  محمدو  الرئيس  لخالفة 
 23 في  تجرى  التي  االنتخابات  في 

فبراير المقبل.
»حزب  ترشيح  على  والمتنافسون 
لالنتخابات  الديمقراطي«  الشعب 
 75« أبوبكر  أتيكو  هما  الرئاسية 
رئيسيا  منافسا  ك��ان  ال���ذي  ع��ام��اً« 

 2019 ع��ام  انتخابات  في  لبوهاري 
والي��ة  حاكم  وه��و  ت��ام��ب��وال،  وأمينو 
خسر  ال��ذي  عاماً«،   56« »سوكوتو« 
بكر، خالل  أبو  أمام  الحزب  ترشيح 

تلك االنتخابات.
الحاكم  هم  اآلخرون  والمرشحون 
السابق لوالية »ريفرز« الغنية بالنفط 
ال��خ��ام، ن��ي��س��وم وي���ك، وه���و منتقد 
ص��ري��ح ل��ب��وه��اري، ورئ��ي��س مجلس 
الشيوخ السابق بوكوال ساراكي، وهو 
وسط  »ك����وارا«  ل��والي��ة  سابق  حاكم 

البالد.
انتُخب  عندما   2019 ع��ام  وف��ي 
ب���خ���اري رئ��ي��س��ا ل���والي���ة ج���دي���دة، 
المستقلة  الوطنية  اللجنة  تعّرضت 
إرجاء  بسبب  النتقادات  لالنتخابات 
م��وع��د االس��ت��ح��ق��اق ل��م��دة أس��ب��وع، 
االنتخابات  بنتيجة  بكر  أب��و  وطعن 

أمام القضاء.
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لفتات في أبوجا لمرشحين بالحزب الحاكم لالنتخابات الرئاسية )أ ف ب(

جانب من لقاء المنفي ورئيس تشاد )من المصدر(

تونس )وكاالت(

دع����ت ت���ون���س إل����ى ض����رورة 
تحّرك  إق��رار خطة  على  العمل 
ترتكز على عدد من األولويات، 
ومن شأنها أن تسهم في تعزيز 
األزم���ات  لمختلف  االستجابة 
القارة  تشهدها  التي  اإلنسانية 
المتواصل  االرت��ف��اع  ف��ي ض��وء 
إل��ى  المحتاجين  ل��ألش��خ��اص 

إعانة أكيدة ومستعجلة.
وأوض������ح وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
في  الجرندي  عثمان  التونسي 
األفريقية  ال��ق��م��ة  أم���ام  كلمته 
المنعقدة  االستثنائية  اإلنسانية 
أنه  االستوائية  بغينيا  بماالبو 
ال��دول  ت��ك��ون  أن  المؤسف  م��ن 

معاناة  ال���دول  أك��ث��ر  األفريقية 
وأن تكون شعوبها أكثر الشعوب 
وسالمتها  أمنها  ف��ي  ال��م��ه��ددة 
الذي  الوقت  في  واستقرارها، 
وط��اق��ات  ث����روات  فيها  ت��ت��وف��ر 
طبيعية وبشرية قادرة على توفير 

الرفاه والنمو.
وأضاف أن األزمات والحروب 
اس��ت��ن��زف��ت م����ق����ّدرات ال��ق��ارة 
وم��ن��ع��ت م��الي��ي��ن األط���ف���ال من 
مليون   26 منعت  كما  التعليم، 
بالمساعدة  التمتع  من  أفريقي 
اإلنسانية التي تضمن لهم مجرد 
فضاًل  الحياة،  قيد  على  البقاء 
والتطرف  اإلره���اب  تنامي  عن 
النظامية  غير  والهجرة  العنيف 

والتغيرات المناخية.

ماالبو )وكاالت(

أهمية  المتحدة  األم��م  أك��دت 
أفريقية  إنسانية  وكالة  إنشاء 
اإلم��ك��ان��ات إلح��داث  ك��ل  لديها 
فرق في العالم وليس فقط في 
أفريقيا. وقال منسق اإلغاثة في 
لألمم  التابع  ال��ط��وارئ  ح��االت 
في  جريفيث  م��ارت��ن  المتحدة 
اإلنسانية  القمة  أم��ام  له  كلمة 
األفريقي  لالتحاد  االستثنائية 
المنعقد  ال��ت��ع��ه��دات  وم��ؤت��م��ر 
في ماالبو عاصمة غينيا  حالياً 
المتحدة  »األمم  إن  االستوائية: 
إل��ى ُخمس  م��ا يصل  أن  ت��ق��ّدر 
سكان قاّرة أفريقيا يعانون اآلن 

على  وذل���ك  التغذية،  س��وء  م��ن 
الرغم من كل الجهود التي بذلها 
جميع القادة والحكومات لحماية 

وتعزيز رخاء القاّرة وتنميتها«.
وأضاف أن »ماليين األشخاص 
في القارة يتم دفعهم إلى حافة 
البقاء على قيد الحياة«، مشيراً 
الصعوبات  من  »العديد  أن  إلى 
مدفوعة  أفريقيا  تواجهها  التي 
بما  نطاقها،  عن  خارجة  بقوى 
في ذلك الصراعات وتغّير المناخ 
وج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19 وارت��ف��اع 
أسعار السلع«. وأشار إلى أهمية 
أفريقية،  إنسانية  وكالة  وج��ود 
م��ؤك��داً أن��ه أم��ر ض���روري وتتم 

مناقشته والتخطيط له.

تونس تدعو لتعزيز 
االستجابة لألزمات اإلنسانية

األمم المتحدة تؤكد أهمية 
إنشاء وكالة إنسانية أفريقية

مباحثات ليبية 
تشادية حول مراقبة 

الحدود ومكافحة 
اإلرهاب



ترامب: مواجهة 
»الشر« تحتم 
اقتناء السالح

هيوستن )وكاالت( 

رفض الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب دعوات للتشدد 

يف قوانني اقتناء السالح يف 
أعقاب مجزرة مدرسة تكساس، 

معتبرًا أن األميركيني الصاحلني 
يجب أن يسمح لهم بحيازة 
السالح للدفاع عن أنفسهم 

ضد »الشر«، فيما طالب 
بإجراء إصالح أمني شامل يف 

جميع املدارس األميركية. 
وقال ترامب، مخاطبًا أعضاء 

اجلمعية الوطنية للبنادق، إن 
»وجود الشر يف عاملنا ليس سببًا 

لنزع سالح املواطنني امللتزمني 
بالقانون«، إمنا »هو أحد أهم 

أسباب تسليحهم«.
وتأتي مشاركة الرئيس السابق 

يف مؤمتر اجلمعية الوطنية 
للوبي األسلحة الذي يعقد 
يف هيوسنت بعد ثالثة أيام 

على مجزرة مدرسة يوفالدي 
االبتدائية يف تكساس. وأضاف 

ترامب إن »مختلف سياسات 
الرقابة على السالح التي يروج 
لها اليسار لم تكن لتفعل شيئًا 

ملنع احلادث املرعب، ال شيء 
على اإلطالق«.

وتال ترامب أسماء جميع 
األطفال الذين قضوا، واصفًا 

إياهم بأنهم ضحايا شخص 
»مجنون« خارج عن السيطرة.

وقال: »يجب علينا أن 
نتحد جميعنا جمهوريني 

ودميقراطيني، لتحصني 
مدارسنا وحماية أطفالنا، فما 

نحتاجه اآلن هو إصالح أمني 
شامل يف املدارس يف جميع 

أنحاء بلدنا«.
وفضل حاكم تكساس اجلمهوري 
غريغ أبوت عدم حضور املؤمتر، 

كما لفت يف بيان إلى عدم 
مشاركة نائبه دان باتريك، 

بهدف جتنب »إثارة مزيد من 
األلم للعائالت«.
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أبوظبي )وام( 

أدان��ت دول��ة اإلم��ارات بشدة ح��ادث إطالق 
تكساس  بوالية  مدرسة  في  وق��ع  ال��ذي  النار 
األميركية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى 

والجرحى األبرياء من الطالب والمدرسين. 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في 
تعرب عن استنكارها  اإلمارات  دولة  أن  بيان، 
ورفضها  اإلجرامية،  األع��م��ال  لهذه  الشديد 
الدائم لجميع أشكال العنف واإلرهاب. وأعربت 
الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة األميركية 
ولشعبها الصديق، وألهالي وذوي ضحايا هذه 
العاجل  بالشفاء  وتمنياتها  النكراء،  الجريمة 

لجميع المصابين.
ويتوجه الرئيس األميركي جو بايدن وزوجته 
جيل إلى تكساس، اليوم األحد، لتقديم التعازي 
في  الدامي  النار  إط��الق  أق��ارب ضحايا  إل��ى 
البيت  أعلن  حسبما  االبتدائية،  روب  مدرسة 

األبيض.
وأك���د ال��ب��ي��ت األب��ي��ض أن ب��اي��دن وزوج��ت��ه 
»سيشاركان األهالي حزنهم بخسارة 21 روحاً« 
الزيارة  بشأن  مقتضب  بيان  في  جاء  حسبما 
إلى يوفالدي، والتي كانت متوقعة في أعقاب 

المجزرة التي وقعت يوم الثالثاء.
شاب  برصاص  وأستاذان  تلميذاً   19 وُقتل 
مسلح عمره 18 عاماً، دخل إلى المدرسة وبقي 
من  الشرطة  تتمكن  أن  قبل  دقيقة،   40 فيها 
إطالق النار عليه وقتله. وأقّر مسؤول كبير في 
بأّن الشرطة اتخذت  والية تكساس األميركية 
إلى  بسرعة  دخولها  ب��ع��دم  خ��اط��ئ��اً«  »ق����راراً 
المدرسة االبتدائية في يوفالدي، حيث تحّصن 
مطلق النار وارتكب المجزرة. وقال مدير إدارة 
السالمة العامة بوالية تكساس ستيفن مكراو، 
في مؤتمر صحافي: »بنظرة استرجاعية.. كان 

القرار خاطئاً«.
سبب  ح��ول  تساؤالت  عن  مجيباً  وأض��اف، 
انتظار الشرطة وصول دعم لدخول المدرسة، 
الدخول  يجب  ك��ان  أن��ه  نعتقد  نعرفه،  »مما 

بأسرع ما يمكن«.
وانتظر 19 شرطياً في مكان الحادث وصول 
لنحو ساعة،  الحدود  وحدة تدخل من شرطة 
رام��وس  س��ل��ف��ادور  ال��ن��ار  اق��ت��ح��ام مطلق  بعد 
المبنى. وبعد أن ألّح عليه الصحافيون لشرح 
هذا التأخير الذي انتُقد بشدة، قال المسؤول 
إن عناصر الشرطة اعتقدوا أنه »قد ال يكون 

هناك ناجون«.
من  ع��دي��دة  مكالمات  تلقت  الشرطة  لكن 
أش���خ���اص ك��ث��ر ف���ي ال��ف��ص��ل��ي��ن ال��دراس��ي��ي��ن 

في  طفلة  م��ن  مكالمة  بينها  ال��م��ت��ض��رري��ن، 
الساعة 12.16 ظهراً؛ أي قبل أكثر من نصف 
ساعة من تدخل الشرطة في الساعة 12.50، 
قيد  على  تسعة طالب  إلى  »ثمانية  أن  أبلغت 

الحياة«، حسبما كشف مكراو.
قالت  األول����ى،  مكالماتها  إح���دى  وخ���الل 
التلميذة التي أكدت مقتل عدة أشخاص: »من 

فضلكم أرسلوا الشرطة اآلن«.
عاماً   11 تبلغ  طفلة  كشفت  فيما  ذلك  جاء 
ال��ت��ي شهدتها  ال��م��روع��ة  ال��م��ج��زرة  م��ن  نجت 
لطخت  أنها  تكساس،  بوالية  ابتدائية  مدرسة 
لقي  ال��م��درس��ة  ف��ي  لها  زم��ي��ل  ب��دم��اء  نفسها 
مصرعه، في محاولة لالحتماء من مطلق النار.

ووافقت ميا سيريلو، التي فقدت القدرة على 

إجراء  على  المجزرة  بعد  رجال  إلى  التحدث 
بعيداً  إن«  إن  »سي  شبكة  مراسلة  مع  مقابلة 
استخدمت  أنها  أخبرتها  حيث  الكاميرا،  عن 
هاتف معلمتها القتيلة لطلب النجدة، بينما كان 
القاتل يردي األطفال في مدرستها في إحدى 
الشهادة  هي  وه��ذه  الريفية.  تكساس  مناطق 
روب  مدرسة  داخل  من  ناجية  لتلميذة  األولى 
االبتدائية في يوفالدي، التي نفذ فيها سلفادور 
راموس جريمته الجماعية، في واحدة من أسوأ 

عمليات إطالق النار في الواليات المتحدة.
خصل  تساقط  من  تعاني  التي  ميا  وروت 
ش��ع��ره��ا ب��ع��د ال��م��ج��زرة أن رام����وس ت��ب��ادل 
النظرات مع إحدى المعلمات وهو يشق طريقه 

إلى غرفة صفها.

على  وأجهز  سعيدة«،  »ليلة  ق��ال  ذل��ك  بعد 
المعلمة ببندقيته شبه اآللية، ثم صوب البندقية 
باتجاه المعلمة الثانية والعديد من زمالء صف 

ميا، وبدأ بإطالق النار عليهم وقتلهم.
وانتقل راموس الحقاً إلى صف دراسي آخر، 
مطلقاً النار على األطفال المذعورين، حسبما 

قالت ميا لمراسلة »سي إن إن«.
وأضافت ميا أنها بحثت مع زميل عن هاتف 
قائلة:  بالشرطة  واتصلت  الضحية،  معلمتها 
»أرجوكم تعالوا«، لكن خوفها من عودة القاتل 
دفعها لتلطيخ نفسها بدماء زميل مقتول بهدف 
التمويه، بينما هي مستلقية على األرض لمدة 
أحست على حد وصفها أنها ساعات قبل أن 

تصل النجدة.

بايدن وزوجته يتوجهان
 اليوم لتقديم التعازي إلى 

أقارب الضحايا

مسؤول أميركي: الشرطة 
تأخرت وكان عليها الدخول 

بسرعة للمدرسة

طفلة تبلغ 11 عامًا لطخت 
نفسها بدماء زميل لها لقي 

مصرعه لالحتماء

أكدت رفضها الدائم لجميع أشكال العنف واإلرهاب

اإلمارات تدين بشدة إطالق النار يف مدرسة بتكساس

أميركيون يضيئون الشموع ويضعون الزهور في نصب تذكاري مؤقت لتكريم ضحايا الهجوم على مدرسة تكساس )أ ف ب(

أنقرة )وكاالت(

أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
م��س��ل��ح��اً   18 ت��ح��ي��ي��د  أم�����س، 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م »ح�����زب ال��ع��م��ال 
العملية  خ��الل  الكردستاني«، 
التركي  الجيش  بها  يقوم  التي 

بجبال شمال العراق.
وق��ال��ت ال�����وزارة، ف��ي ب��ي��ان، 
من  تمكن  التركي  الجيش  إن 
»العمال  18 مسلحاً من  تحييد 
الكردستاني«، بواسطة طائرات 
التي  العملية  إطار  مسيرة، في 
تحمل اسم »المخلب � القفل«.

3 عناصر  كما أعلنت تحييد 
م���ن »ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي« 
و»وح��������دات ح��م��اي��ة ال��ش��ع��ب 

الكردي« في شمال سوريا.
أن��ق��رة أن وح���دات  وت��ع��ت��ب��ر 
كيانا  ت��م��ث��ل  ال��ش��ع��ب  ح��م��اي��ة 

واح�����داً ه���ي وح����زب ال��ع��م��ال 
ال���ك���ردس���ت���ان���ي ال������ذي ي��ش��ن 
البالد  شرق  جنوب  في  تمرداً 
تركيا  وت��ص��ن��ف   .1984 م��ن��ذ 
المنظمات  ضمن  الجماعتين 

اإلرهابية.
أمس  أعلنت،  ال��وزارة  وكانت 
من  عنصراً   14 تحييد  األول، 
»ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي« في 

شمال العراق.
تأتي  العملية  أن  وأوض��ح��ت 
انتقاماً لمقتل عدد من جنودها 
خالل عمليات لعناصر »العمال 

الكردستاني«.
التي  العمليات  آخ��ر  وك��ان��ت 
استهدفت جنودا أتراك، صباح 
ضحيتها  وراح  األول،  أم���س 
»ال��دف��اع  ق��ال��ت  فيما  ج��ن��دي، 
ال��ت��رك��ي��ة«: »ل���م ن��ت��رك دم���اء 

جنودنا ولن نفعل«.

هدى جاسم )بغداد(

ح�����ذرت ب��رق��ي��ة ع��س��ك��ري��ة 
ع���راق���ي���ة، م���ن ق��ص��ف ي��ط��ال 
وم��ط��ار  ال��خ��ض��راء  المنطقة 
ب���غ���داد ال����دول����ي ب��ص��واري��خ 

كاتيوشا أو طائرات مسيرة.
وذك���رت ال��ب��رق��ي��ة ال��ص��ادرة 
ع��ن ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ات ب��غ��داد، 
لقيادة  ال��م��ت��ق��دم  ال��م��ق��ر  إل���ى 
ال��ك��رخ  ج��ان��ب��ي  ف��ي  عملياتها 
المغاوير،  ول���واء  وال��رص��اف��ة، 
تفيد  وردت  م��ع��ل��وم��ات  أن 
عن  خ��ارج��ة  »ج��م��اع��ات  بنية 
المنطقة  استهداف  القانون« 
ب��غ��داد  م��ط��ار  أو  ال��خ��ض��راء 
ال����دول����ي ب���إط���الق ال���ن���ي���ران 
الطائرات  أو  المباشرة  غير 
القيادة  تحدد  ول��م  المسيرة. 

لذلك. التي تخطط  الجهة 
ودع����ت إل���ى ن��ش��ر ع��ن��اص��ر 
اس��ت��خ��ب��اري��ة ب��ال��زي ال��م��دن��ي 
وت��س��ي��ي��ر دوري����ات أم��ن��ي��ة في 
المحتمل  م��ن  ال��ت��ي  األم��اك��ن 

النيران منها. إطالق 
وت�����ع�����رض�����ت ال���م���ن���ط���ق���ة 
العاصمة  وسط  في  الخضراء 
الهجمات  لعشرات  العراقية، 
خ����الل ال���س���ن���وات ال��م��اض��ي��ة 
ن��ف��ذت��ه��ا م��ي��ل��ي��ش��ي��ات م��وال��ي��ة 

خارجية. لجهات 
الميليشيات  تتبنى  ما  وعادة 
ال��م��س��ل��ح��ة م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا عن 
الرئاسية  المناطق  مهاجمة 
الدبلوماسية،  البعثات  ومقار 
التدريب  قوات  تواجد  وأماكن 

الدولي. والتحالف  األميركية 
ف���ي س��ي��اق آخ����ر، ال ت���زال 
تشهد  العراقية  المؤسسات 
حكومة  تشكيل  تعّذر  مع  شلاًل 
أشهر   7 م��ن  أك��ث��ر  م��رور  بعد 

التشريعية. االنتخابات  على 
وب���ان���ت���ظ���ار ال����خ����روج م��ن 
ال����م����أزق، ي��س��ت��م��ر ال��رئ��ي��س 
صالح،  برهم  واليته  المنتهية 
ال���م���رّش���ح ل���والي���ة ج���دي���دة، 
مصطفى  ال�������وزراء  ورئ���ي���س 

األعمال. بتسيير  كاظمي 

تركيا: تحييد 21 عنصرًا لـ»العمال 
الكردستاني« في سوريا والعراق

تحذير أمني من قصف مطار بغداد 
والمنطقة الخضراء

تحذيرات أممية من تردي الوضع اإلنساني

أفغانستان: مقتل 19 طفاًل بهجمات يف 4 أيام

إسالم آباد )وكاالت(

كشفت أرقام رسمية أن 19 طفاًل 
أفغانستان،  ف��ي  قتلوا  األق��ل  على 
في  الماضية،  األربعة  األيام  خالل 
ذخائر  انفجار  ح��وادث  أو  هجمات 

الحرب. من مخلفات 
ع���ب���ي���دي،  اهلل  ع���ب���ي���د  وق�������ال 
اإلقليمية،  الشرطة  باسم  المتحدث 
وأص��ي��ب  أم���س،  ُق��ت��ال،  طفلين  إن 
في  »باغ-إي-مير«  منطقة  في  آخر 
يلعبون  كانوا  بينما  »قندوز«،  مدينة 
بقذيفة هاون من مخلفات الحرب.

المتحدة  األم���م  منظمة  وق��ال��ت 
 16 إن  »ي��ون��ي��س��ي��ف«،  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
العاصمة  ف��ي  قتلوا  آخ��ري��ن  طفاًل 
يوم  الشريف«  »مزار  ومدينة  كابول 

الماضي. األربعاء 
ثالث  ركاب  الهجمات  واستهدفت 
أحد  في  ومصلين  صغيرة  حافالت 

المساجد.
آخر  طفل  قتل  بيوم،  ذل��ك  وقبل 
ذخيرة  انفجرت  عندما  حادث،  في 
إقليم  ف��ي  ال��ح��رب  م��خ��ل��ف��ات  م��ن 

»أوروزجان«.
المفوضية  أكدت  فيما  ذلك،  جاء 

لشؤون  المتحدة  ل��أم��م  السامية 
الالجئين أن أكثر من نصف السكان 
مساعدات  على  يعتمدون  األفغان 

حياتهم. إلنقاذ  وحماية  إنسانية 
ون���ق���ل���ت ق���ن���اة »ط����ل����وع ن���ي���وز« 
عن  أم��س،  األفغانية،  التلفزيونية 
واحداً  إن شخصاً  قولها  المفوضية 
أفغانستان  ف��ي  اثنين  ك��ل  بين  م��ن 
وجبته  س��ت��أت��ي  أي���ن  م��ن  ي��ع��رف  ال 

التالية.
تغريدة  ف��ي  المفوضية،  وذك��رت 
االجتماعي  التواصل  موقع  لها على 
شعب  ت���رك  ي��م��ك��ن  »ال  »ت���وي���ت���ر«: 
معونات  ن��ق��دم  إن��ن��ا  أف��غ��ان��س��ت��ان.. 

األكثر ضعفاً«. للفئات  مباشرة 
ومراكز  مدارس  »نبني  وأضافت: 
وط��رق��اً  م��ي��اه  وم��ش��روع��ات  صحية 
الطوعية  للعودة  ال��ظ��روف  لتوفير 
ل��الج��ئ��ي��ن وال���ن���ازح���ي���ن، ع��ن��دم��ا 

لذلك«. باالستعداد  يشعرون 
نائب  نظري،  اللطيف  عبد  وقال 
وزير االقتصاد: »ثبات أسعار الغذاء 
وال��وق��ود وث��ب��ات أس��ع��ار ال��ص��رف، 
وزيادة الواردات والصادرات وجذب 
وإقامة  وأجنبية  محلية  استثمارات 
بين  مشروعات محلية وأجنبية، من 
من  للحد  االق��ت��ص��اد  وزارة  ب��رام��ج 

البالد«. الفقر في 
أفغانستان  االقتصاد  ودعا خبراء 
منهجية  ل��ح��ل��ول  االس��ت��ع��داد  إل���ى 

الفقر. لتقليص 
خبراء  أحد  يعقوبي،  شاكر  وقال 
أن  الحكومة  على  »يجب  االقتصاد 
تضع خططاً واضحة ومحددة حول 
يمكن  التي  التحتية،  البنية  برامج 
أن توفر فرص عمل، وهو ما يشكل 
ومنصات  مختلطاً  اقتصادياً  نظاماً 
ل��ل��ن��م��و وال��ت��ن��م��ي��ة إلق���ام���ة ع��الق��ة 
الخارجية  السياسة  بين  مباشرة 

االقتصادية«. والسياسة 

واحد من بين كل 
اثنين في أفغانستان 

ال يعرف من أين 
ستأتي وجبته التالية

طفلة أفغانية في طريقها إلى المدرسة بالعاصمة كابول )أرشيفية(
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موسكو )وكاالت( 

فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس  تحدث 
بوتين هاتفياً، أمس، مع نظيره الفرنسي 
األلماني  والمستشار  ماكرون  ايمانويل 
الهجوم  وناقش معهما  أوالف شولتس، 
أوكرانيا ومسألة تصدير  الروسي على 
أزم��ة  م��ن  م��خ��اوف  الحبوب على وق��ع 
غذاء عالمية. واستمرت المكالمة ثمانين 
بناء على طلب ماكرون  دقيقة، وج��رت 
وشولتس، بحسب المستشارية األلمانية. 
وقال بوتين، خالل المكالمة بحسب بيان 
مستعدة  »روسيا  إن  الكرملين،  أص��دره 
أجل  م��ن  حلول  إي��ج��اد  ف��ي  للمساعدة 
تصدير الحبوب بال قيود، بما في ذلك 
المرافئ  من  اآلتية  األوكرانية  الحبوب 

الواقعة على البحر األسود«.
الصعوبات  أن  البيان،  وفق  وأوض��ح، 
سببها  الغذائية  ب��اإلم��دادات  المتصلة 
»س��ي��اس��ة اق��ت��ص��ادي��ة وم��ال��ي��ة مغلوطة 
إلى  إضافة  الغربية،  ال��دول  جانب  من 

العقوبات على روسيا«.
وأكد بوتين أن زيادة إمدادات األسمدة 
يمكن  الروسية  ال��زراع��ي��ة  والمنتجات 
السوق  التوتر في  إلى خفض  تؤدي  أن 
الزراعية العالمية، »األمر الذي يستدعي 
بالتأكيد رفع العقوبات ذات الصلة« عن 
موسكو. وأوكرانيا مصّدر رئيس للحبوب، 
إيصال  لكن  وال��ذرة،  القمح  وخصوصاً 
إنتاجها معطل بسبب المعارك. بدورها، 
بسبب  إنتاجها  بيع  روسيا  تستطيع  ال 
التي تطول قطاعيها  الغربية  العقوبات 
المالي واللوجستي. وينتج البلدان ثلث ما 
يحتاج إليه العالم من قمح. وألحق النزاع 
بالتوازن الغذائي العالمي، مثيراً  ضرراً 
ثمنها  تدفع  أزم��ة خطيرة  من  مخاوف 

خصوصاً البلدان األشد فقراً.
من جهتها، قالت المستشارية األلمانية، 
إن بوتين تعهد أن روسيا لن تستغل فتح 
»حزام األلغام، الذي أُقيم لحماية الموانئ 
الحبوب  بتصدير  للسماح  األوك��ران��ي��ة 
بالسفن، للقيام بأعمال هجومية«، الفتة 
على  اتفقوا  الثالثة  المسؤولين  أن  إلى 
»ال��دور المركزي« الذي يجب أن تؤديه 
األمم المتحدة لضمان حصول عمليات 

التصدير.
وأضافت برلين أن شولتس وماكرون 
ش��ددا على ض��رورة »وق��ف إط��الق نار 
ف���وري وان��س��ح��اب ال��ق��وات ال��روس��ي��ة« 
وماكرون  شولتس  ودع��ا  أوكرانيا.  من 
ال��ح��رص على  إل��ى  ال��روس��ي  »الرئيس 
للسكان  اإلن��س��ان��ي  ال��وض��ع  تحسين 

المدنيين« في أوكرانيا.
وأب����دى ال��رئ��ي��س ال��روس��ي »ال��ت��زام��اً 
بمعاملة المقاتلين األسرى وفق القانون 
اإلن��س��ان��ي ال���دول���ي، خ��ص��وص��اً وف��ق 
اتفاقيات جنيف، وضمان وصول اللجنة 

الدولية للصليب األحمر، بال عوائق«.
بوتين إلى  ودع���ا ال��م��س��ؤوالن أي��ض��اً 
مع  جدية  مباشرة  »مفاوضات  إج���راء 
إي��ج��اد حّل  وإل���ى  الرئيس األوك���ران���ي، 

دبلوماسي للنزاع«.

وأشارت الرئاسة الفرنسية بعيد انتهاء 
االتصال إلى أن ماكرون وشولتس طالبا 
بوتين باإلفراج عن 2500 مقاتل أوكراني 
كانوا في مجمع آزوفستال الصناعي في 
لدى  أس��رى  وباتوا  )جنوب(  ماريوبول 
القوات الروسية. وأكد الرئيس الروسي 
أن بالده تبقى »منفتحة على استئناف 
الحوار« مع كييف، لتسوية قضية النزاع 
المسلح، بحسب الكرملين. ومفاوضات 
السالم بين روسيا وأوكرانيا معطلة منذ 

مارس.
وخالل المكالمة الهاتفية، ركز بوتين 
لمواصلة  الخطير  الطابع  »على  أيضاً 
إغراق أوكرانيا بأسلحة غربية، محذراً 
من أخطار زعزعة أكبر للوضع ومفاقمة 

األزمة اإلنسانية«، وفق المصدر نفسه.
من جانبه، قال وزير الدفاع األوكراني 
أوليكسي ريزنيكوف، أمس، إن أوكرانيا 

بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة 
هاوتزر  ومدافع  الدنمارك  من  للسفن 
ذات��ي��ة ال��دف��ع م��ن ال��والي��ات المتحدة، 
مضيفاً أن األسلحة ستدعم القوات التي 

تتصدى للهجوم الروسي.
وكتب ريزنيكوف على صفحته، على 
»فيسبوك«: »صواريخ هاربون لن تعزز 
ال��دف��اع ع��ن س��واح��ل ب��الدن��ا فحسب، 
أوكرانية  ف��رق  أيضاً  ستستخدمها  بل 
م��درب��ة«. وق���ال إن ص��واري��خ ه��ارب��ون 
إلى  تشغيلها  سيتم  للسفن  المضادة 
جانب صواريخ نبتون األوكرانية للدفاع 
عن سواحل البالد، بما في ذلك ميناء 

أوديسا الجنوبي.
وك���ان���ت روس���ي���ا ف��رض��ت ب��ع��د ب��دء 
هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، 
حصاراً بحرياً على الموانئ األوكرانية، 
وهو ما أعاق صادرات الحبوب الحيوية.

البحر  كما استخدمت أسطولها في 
على  لشن هجمات صاروخية  األس��ود 
أوكرانيا، التي بدأت منذ ذلك الحين في 

تلقي المساعدات العسكرية الغربية.
وقال ريزنيكوف، إن إمدادات صواريخ 
هاربون جاءت نتيجة تعاون بين عدة دول، 
مشيراً إلى أن الشحنات من الدنمارك 
تمت »بمشاركة أصدقائنا البريطانيين«.

وق���ال وزي���ر ال��دف��اع األم��ي��رك��ي لويد 
أوس���ت���ن، ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي، إن 
الدنمارك ستزود أوكرانيا أيضاً بقاذفة 

صواريخ هاربون وصواريخ.
تلقت  أوكرانيا  إن  ريزنيكوف،  وق��ال 
المدفعية  قطع  م��ن  مجموعة  أي��ض��اً 
األميركية  منها مدافع هاوتزر  الثقيلة، 
المعدلة ذاتية الدفع من طراز »إم 109«، 
والتي ستتيح للجيش األوكراني ضرب 
أهداف من مسافات أبعد. وفي الشهر 
الماضي، قال مسؤول عسكري أميركي 
في  ب��دأ  األم��ي��رك��ي  الجيش  إن  كبير، 
تدريب عدد صغير من القوات األوكرانية 
على استخدام مدافع هاوتزر، مضيفاً 
أن ال��ت��دري��ب ي��ج��ري خ���ارج أوك��ران��ي��ا. 
الحصول  تريد  إنها  أوك��ران��ي��ا،  وتقول 
على شحنات قاذفات صواريخ متعددة 
بعيدة المدى من طراز »إم 270« أميركية 
ال��ق��وات  لصد  واستخدامها  ال��ص��ن��ع، 

الروسية في شرق البالد.

شولتس وماكرون يطالبان بوتين بإجراء »مفاوضات مباشرة« مع زيلينسكي

موسكو: مستعدون ملناقشة تصدير الحبوب »بال قيود«

أخصائيان في نزع األلغام ينقالن أسلحة غير متفجرة بقرية تابعة لكييف )أ ف ب(

كييف )وكاالت(

 
مدينة  الروسية  ال��ق��وات  هاجمت 
أمس،  األوكرانية،  سيفيرودونيتسك 
بلدة  على  سيطرتها  أعلنت  أن  بعد 
للسكك  مركز  وهي  المجاورة،  ليمان 
تواصل  ال��ذي  الوقت  في  الحديدية، 
دون��ب��اس  ف��ي  هجومها  موسكو  فيه 
المكاسب  وت��ش��ي��ر  ال���ب���الد.  ب��ش��رق 
الروسية في األيام األخيرة إلى تحول 
التي  العسكرية  العملية  تطورات  في 
الرابع. ويبدو أن  دخلت اآلن شهرها 
القوات المهاجمة على وشك السيطرة 
على كل منطقة لوهانسك في دونباس، 
العسكرية  للعملية  رئيس  هدف  وهو 
المقاومة  من  الرغم  على  الروسية، 

التي تبديها القوات األوكرانية.
ال��روس��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
المتحالفة  والقوات  قواتها  إن  أمس، 
معها تسيطران اآلن بشكل كامل على 
ليمان، موقع تقاطع للسكك الحديدية 
دونيتس  سيفرسكي  نهر  غربي  وتقع 
ال��م��ج��اورة  دون��ي��ت��س��ك  منطقة  ف���ي 

للوهانسك.
الدفاع  نائبة وزير  لكن هانا ماليار 
على  المعركة  إن  ق��ال��ت،  األوك��ران��ي 
ليمان مستمرة، حسبما ذكر موقع »زد 

إن يو إيه« على اإلنترنت.
البريطانية،  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
اليومي،  المخابراتي  تقريرها  ف��ي 
على  ستحاول  الروسية  ال��ق��وات  إن 
األرجح عبور النهر في األيام المقبلة 
الهجوم على  التالية من  المرحلة  في 
دونباس. وتقع سيفيرودونيتسك على 
ليمان  من  كيلومتراً   60 حوالي  بعد 
على الجانب الشرقي من النهر، وهي 
أكبر مدينة في دونباس، ال تزال تحت 
سيطرة أوكرانيا وتتعرض اآلن لهجوم 

عنيف من الروس.
وق��ال��ت ال��ش��رط��ة األوك��ران��ي��ة، في 
منشور على وسائل التواصل االجتماعي 

تتعرض  »سيفيرودونيتسك  إن  أمس، 
لنيران روسية بشكل مستمر«.

لوهانسك،  منطقة  ح��اك��م  وق���ال 
ال��ت��ي ت��ش��ك��ل م���ع دون��ي��ت��س��ك إقليم 
دخلت  الروسية  القوات  إن  دونباس، 
بالفعل سيفيرودونيتسك أمس األول. 
أن  جايداي  الحاكم سيرهي  وأضاف 
القوات األوكرانية تتجه إلى االنسحاب 
من المدينة لتجنب الوقوع في األسر.

تقدماً  ال��روس��ي��ة  ال��ق��وات  وتحقق 
دونباس.  في  مستمراً  ولكن  بطيئاً، 
وكانت أجزاء كبيرة من دونباس بالفعل 
تحت سيطرة االنفصاليين المدعومين 

من موسكو قبل العملية العسكرية.
مدفعي  قصف  تكتيكاتهم  وتشمل 
جماعي وضربات جوية دمرت البلدات 

والمدن.
وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة األرك�������ان ال��ع��ام��ة 
أمس،  األوكرانية،  المسلحة  للقوات 
ثماني  ص��دت  األوكرانية  القوات  إن 
هجمات في دونيتسك ولوهانسك في 
الساعات األربع والعشرين الماضية. 
ال��ه��ج��م��ات ال��روس��ي��ة  وأض���اف���ت أن 

منطقة  في  بالمدفعية  قصفاً  شملت 
سيفيرودونيتسك.

وقال تقرير المخابرات البريطانية: 
السيطرة  ف��ي  روس��ي��ا  نجحت  »إذا 
على هذه المناطق، فمن المرجح أن 
إنجاز  أنه  على  الكرملين  إليه  ينظر 
ج��ي��داي،  وق���ال  ج��وه��ري«.  سياسي 
المباني  م��ن  المئة  ف��ي   90 نحو  إن 
مع  ت��ض��ررت،  سيفيرودونيتسك  في 
االرت��ف��اع  شاهقة  بناية   14 تدمير 
حاكم  وأض��اف  األخير.  القصف  في 
العاملين  من  عشرات  أن  لوهانسك 
في المجال الطبي كانوا يقيمون في 
واج��ه��وا  لكنهم  سيفيرودونيتسك، 
صعوبة في الوصول إلى المستشفيات 
التحقق  يتسنَّ  ول��م  القصف.  بسبب 

بشكل مستقل من المعلومات.
وتأتي المكاسب الروسية في شرق 
قواتها  انسحاب  أعقاب  في  أوكرانيا 
بالعاصمة  المحيطة  المناطق  م��ن 
المضاد  األوك��ران��ي  والهجوم  كييف، 
مدينة  من  للتراجع  قواتها  دفع  الذي 
خاركيف، ثاني أكبر المدن األوكرانية.

كييف تؤكد عزم قواتها االنسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوهانسك

القوات الروسية تتقدم إلحكام السيطرة على دونباس

لندن )وكاالت(

كشف مسؤول كبير موال لروسيا في منطقة خيرسون األوكرانية، 
أمس، أن القتال الذي يدور على مقربة من المنطقة قد يؤثر على 

توقيت محاولتها الرسمية االنضمام إلى روسيا، ومن المرجح اتخاذ 
القرار »بحلول العام المقبل«.

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة خيرسون العسكرية 
والمدنية المدعومة من روسيا، في اتصال مرئي، إن العملية قد 

تنطوي على استفتاء، في تراجع عن التعليقات السابقة التي ذكر 
فيها أن األمر لن يحتاج إلى أي استفتاءات.

ولدى سؤاله عن الجدول الزمني لالنضمام إلى روسيا، قال: »لن 
يحدث ذلك بحلول الخريف، فنحن نعد نظامًا إداريًا، وبعدها سنرى 

كيف سيكون الوضع بحلول العام المقبل«.
وكان ستريموسوف ذكر في تصريحات لوسائل اإلعالم الرسمية 

الروسية في 11 مايو أن خيرسون، الواقعة إلى الشمال من شبه جزيرة 
القرم والعاصمة اإلقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا منذ 

أكثر من ثالثة أشهر من القتال في أوكرانيا، ستطلب من الرئيس 
فالديمير بوتين ضمها إلى روسيا بحلول نهاية عام 2022.

وتوقعت وكاالت المخابرات األوكرانية والغربية، منذ مارس 
الماضي، أن تجري موسكو استفتاء على ضم خيرسون إلى روسيا، 

كما فعلت بعد السيطرة على شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وقالت روسيا إن مصير منطقة خيرسون متروك للسكان المحليين 

لتقريره. وتتعهد أوكرانيا بطرد القوات الروسية من جميع األراضي 
التي سيطرت عليها.

موسكو )وكاالت( 

أعلن الجيش الروسي، أمس، أنه نفذ بنجاح تجربة جديدة لصاروخ 
»كروز« فرط صوتي من طراز »زيركون«، في وقت تصّعد موسكو 

هجومها في أوكرانيا.  وأفادت وزارة الدفاع، في بيان، أن الصاروخ 
»زيركون« أطلق من فرقاطة األدميرال غورشكوف في بحر بارنتس في 
اتجاه هدف في مياه البحر األبيض في المنطقة القطبية الشمالية.
وأضاف المصدر أن الهدف الواقع على مسافة ألف كلم »استهدف 
بنجاح«. وأشار البيان إلى أن عملية اإلطالق جرت في إطار »تجارب 

أسلحة جديدة« روسية. وأطلق أول صاروخ »زيركون« في أكتوبر 2020. 
وأشاد الرئيس الروسي فالديمير بوتين حينذاك بـ»حدث كبير«. 
وأجريت بعد ذلك تجارب أخرى، وال سيما انطالقًا من فرقاطة 

األدميرال غورشكوف ومن غواصة تحت سطح المياه.
ومن المقرر تزويد السفن والغواصات التابعة لألسطول الروسي 

بصوارخ »زيركون«، البالغ مداها حوالي ألف كلم كحّد أقصى.
وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي، 

أعلنت موسكو في مارس أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية من 
طراز »كينجال« ضد أهداف في هذا البلد، ويعتقد أن ذلك كان أول 
استخدام لهذا الصاروخ في عمليات قتالية، إذ لم تعلن موسكو من 

قبل إطالقه إال في إطار تجارب.
وتنتمي صواريخ »كينجال« و»زيركون« إلى مجموعة من األسلحة 

الجديدة التي طورتها روسيا ويصفها بوتين بأنها »ال تقهر«.

توقعات بانضمام خيرسون لروسيا يف 2023

تجربة روسية جديدة  لصاروخ فرط صوتي

كييف )وكاالت( 

أفاد الرئيس األوكراني السابق 
بترو بوروشنكو، المعارض للرئيس 

الحالي فولوديمير زيلينسكي، أمس، 
أّنه منع من مغادرة البالد والسفر 

إلى ليتوانيا، معتبرًا أّن القرار كسر 
»الهدنة السياسّية« التي تشهدها 

البالد منذ الهجوم الروسي.
وتوّلى بوروشنكو الرئاسة بين عامي 

2014 و2019 في خضم النزاع في 
شرق البالد، وكانت عالقته بروسيا 

متردية جدًا، ويترأس راهنًا حزب 
»وحدة أوروبا« المعارض الذي يملك 

أكبر كتلة في البرلمان.

الرئيس األوكراني 
السابق ممنوع من 

السفر

وزير الدفاع األوكراني: 
بدأنا تسلم صواريخ 

مضادة للسفن ومدافع 
هاوتزر

الرئيس الورسي يحذر 
من الطابع الخطير 

إلغراق كييف بأسلحة 
غربية

قوات أوكرانية على متن عربة مدرعة في دونباس مع احتدام المعارك )رويترز(
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ما فتئت األحداث والتجارب تؤكد لنا عظمَة ديننا الحنيف 
وما سنَّه من سنن فطرية لهذا اإلنسان الذي خلقه اهلل وكّونه 
في أحسن صورة، وقدم له كل أسباب الحياة والعيش فيها. 
لقد تزايدت األمراض وكثرت أنواعها في هذا العصر، وقد 
اتضح أن سببها الرئيسي هو ابتعاد اإلنسان عن الفطرة التي 

فطره اهلل عليها.  
كما  مــجــدداً،  البشرية  بضرب  يهدد  ــاء  وب أحــدث  وحــول 
والفيروس  القردة  جــدري  مرض  أي  »كوفيد-19«،  ضربها 
هذا  انتشار  أسباب  أهم  من  أن  المعلوم  فمن  له،  المسبب 
اإلنسان  البتعاد  كتجسيد  الجنسي  الــشــذوذ  هــو  الــمــرض 
بذكر،  ترتبط  وكأنثى  بأنثى  يرتبط  كـذكر  خلقه  طبيعة  عن 
تعالى  اهلل  قول  إلى  استناداً  وذلك  بالطبع،  شرعياً  ارتباطاً 
في نص اآلية القرآنية الكريمة: »يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخلَْقنَاُكم 
يكون  13(، حيث  اآليــة  الحجرات،  َوأُنــثـَـى« )ســورة  ــٍر  َذَك ن  مِّ
أي  الجنس،  نوعين مختلفين في  بين  ارتباط  الزواج عالقة 

بين ذكر وأنثى.  
عليها  خلق  التي  الخالق  فطرة  لنا  تتبين  أخــرى  ومــرة   
الناس، وهو جل وعال أدرى بخلقه وأعلم بما ينفع مخلوقاته. 
ومن هنا يتعين القول مرة أخرى أنه ال ينبغي تبديل خلق اهلل 

بأي شكل من األشكال، فهو تعالى أعلم بما خلق، وكل شيء 
من خلقه،  ومن ذلك أنه خلق الذكر لكي يقترن باألنثى وخلق 
األنثى لكي تقترن بالذكر، ولم يخلق أحدهما كي يقترن بآخر 
من جنسه، إذ ال يصح هذا النوع من االقتران بين البشر، بل 
اقتران الجنسين هو االقتران الصحيح المتوافق مع الطبيعة 

نفسها، أي مع فطرة اإلنسان التي فطره اهلل عليها. 
هو  الفطرة  تلك  في  تغيير  أي  إن  أيضاً  القول  يمكن  كما 
تغيير جائر في الخلق، مما يعد خرقاً يؤثر تأثيراً سلبياً باِلَغ 
تتعين محاربة أي ممارسات أو ظواهر  الخطورة،  وبالتالي 
بالفطرة  االلتزام  على  ُجبل  لمجتمع  تسيء  النوع  هذا  من 

السليمة لإلنسان السوي. 
ولعل الرسالة المهمة هنا في سياق ما يمر به العالم حالياً 
هي ضرورة  ككل،  البشرية  تهدد  وأوبئة  ظروف صحية  من 
العودة إلى سنن الحياة وأشكال العيش الصحيحة من خالل 
السماوية،  الرساالُت  أوضحتها  التي  الطريق  خريطة  اتباع 
وأنه  السليمة لإلنسان،  الفطرة األصلية  المتوائمة مع  وهي 

ال مفر لهذا اإلنسان من اّتباع ما أُمر باّتباعه. 

*كاتب كويتي

يفترض أن يكون »الديمقراطيون« قد الحظوا أن فرصهم 
في الفوز بانتخابات نوفمبر المقبل ليست جيدة، ولكنك لن 
الناخبين.  مع  بها  يتحدثون  التي  الطريقة  من  ذلك  تعرف 
فالرئيس بايدن وحلفاؤه يتصرفون كما لو كان كل شيء تحت 

السيطرة.  
ومستسلماً  متقباًل  تكون  أن  بين  فرقاً  هناك  أن  والحال 
الديمقراطيون  يستطيع  فهل  فيها.  سبباً  تكون  وأن  للهزيمة 
تحسين فرصهم، إن قرروا المحاولَة؟ ربما، ولكن فقط إذا 
ما  مع  وواءمتها  سياستها  طموحات  الحالية  اإلدارة  قلّصت 
لرئاسة  المميزة  السمة  هي  الهوة  هذه  بالفعل.  تستطيعه 
حيثما  إذ  التغيير،  إلى  الحاجة  هي  الثابتة  وتيمتها  بايدن، 
تفشي  الــحــراري،  االحتباس  وجــوديــًة:  ــًة  أزم تجد  نظرت، 
خداع  العمال،  سحق  المساواة،  انعدام  تفاقم  العنصرية، 
هذه  كــل  إن  ثــم  ــخ.  إل  .. الرأسمالية  فساد  المستهلكين، 
المعضالت مستمرة ومتواصلة. والتحسن التدريجي المطرد 
لن ينجح. الناخبون الذين يفضلون الوسط يُعدون من النوع 
النادر والخجول. وحتى إن كانوا يتفقون على أن الكثير من 
األشياء في حاجة إلى االهتمام، إال أنهم يرتابون من الثورة. 
وهذه  اختراعها،  يعاد  أن  على  البالد  تصلح  أن  ويفضلون 
هي النقطة حيث تحيد كثير من الرسائل الديمقراطية عن 

سّكتها.
يقتضي  الجريمة  تفشي  بأن  آخرون  يشعر  حين  في  هذا 
نوعاً من الرد من حيث السياسات. والحال أن الناس يمكن 
المواضيع.  هذه  مثل  بخصوص  متسامحين  غير  يكونوا  أن 
للتغيير  يتوق  الناخبة  الهيئة  وســط  كــان  إذا  حتى  إنــه  ثــم 
قدرة  في  الوثوق  إلى  حاجة  في  سيكون  فإنه  االجتماعي، 
بايدن  أن  والــحــال  وتحقيقها.  األشــيــاء  إنجاز  على  اإلدارة 
وفريقه ال يبعثون على هذه الثقة. وبدالً من أن تدرك اإلدارة 
الكونجرس وتعمد إلى  إلى الدعم في  أن مخططاتها تفتقر 
تعديل مقترحاتها تبعاً لذلك، فإنها تواصل الدفع والضغط، 

كل  ســواء.  حد  على  والمعتدلين  التقدميين  حفيظَة  مثيرًة 
هذا بالطبع يتطلب إعادة ضبط وتعديل للغايات والوسائل. 
ينبغي  ــهــذا،  ول صغير.  نحو  على  التفكير  على  ــجــرأة  وال
األضــواء،  عن  بعيداً  ومباشرة  بسيطة  مــبــادراٌت  تشكل  أن 
في  كاف  دعم  حشد  وتستطيع  األكبر،  اإلدارة  بهدف  تدفع 
بسهولة  المتشككين  للناخبين  شرحها  وسمكن  الكونجرس، 
أولوية بايدن. وعلى سبيل المثال، عوضاً عن االستمرار في 
حزمات ضرائب وإنفاق واسعة وشاملة لكل شيء ال يفهمها 
الناخبون، فسيكون من األحسن الجمع بين زيادة محددة في 
اإلنفاق على  الغنية وزيادة مماثلة في  الضرائب على األسر 
جو  الديمقراطي  السيناتور  مع  بتصميمها  قوموا  الفقراء. 
وناخب  المتأرجحين،  الناخبين  بعض  يعرف  الذي  مانشن، 
هذا  إلى  االنضمام  في  يرغبان  قد  »جمهوريَّين«  ناخبين  أو 
إن  باإلحباط  يشعرون  الذين  للتقدميين  وقولوا  المشروع. 
الفقراَء  وتساعد  الدخل  في  المساواة  انعداَم  تعالج  سياسًة 
يقول  قد  المعتدلين.  تعجب  كانت  وإن  حتى  بالدعم  جديرةٌ 

كثير من الديمقراطيين: يا لها من خيبة أمل! 
حيث  السيئ  الوضع  سبب  هو  بالضبط  هذا  أن  والواقع 
القبيل  هذا  من  إجراًء  أن  والحال  اليوم.  يوجد حزبهم  بات 
سيمّثل سياسًة جيدًة، والمهم أيضاً أنه سيمّثل سياسة ذكية. 
ثم إن هناك إمكانيًة حقيقيًة ألن يحصل على دعم كاف في 
الكونجرس لكي يمرر، وهو ما سيكون شيئاً ممتازاً. أما إذا 
لم يمرر، فإن الفكرة ستكون بسيطة وواضحة بما يكفي حتى 
للديمقراطيين  سيسمح  ما  ويدعمونها،  الناخبون  يستوعبها 
كما  هــذا،  الجمهوريين.  ضد  كسالح  هزيمتهم  باستخدام 
أسلفُت، على افتراض أن الرئيس وحزبه يرغبون بالفعل في 

الحد من خسائرهم خالل انتخابات نوفمبر المقبل.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

*كاتب وصحافي بريطاني 

بالثقافة  االهتمام  يُظهر  ما  عادًة 
ــَة تــطــور األمـــم وقــدرتَــهــا على  درجـ
النهوض والتقدم، فما بالك باالهتمام 
بالكتب والطباعة والتأليف وتشجيع 
في  يحدث  ما  بالضبط  إنــه  ذلــك. 
الكبير  ــمــام  االهــت حــيــث  أبــوظــبــي 
سنوياً،  تقام  التي  الكتاب  بمعارض 
ــدة مــعــارض  ــحــدث عــن عـ ــا أت وهــن
للكتاب،  الدولي  أبوظبي  كمعرض 
للكتاب،  الدولي  الشارقة  ومعرض 
وأيضاً معرض بيج باد وولف بدبي، 
الكتاب  كمعرض  أخــرى  ومــعــارض 
المستعمل في دبي، ومعرض الكتاب 
ــي، ومـــبـــادرة دبـــي تــقــرأ..  ــاراتـ اإلمـ
الثقافية  الــجــوائــز  مــجــال  فــي  ــا  أم
راقية  جوائز  عن  حرج  وال  فحدث 
حققت سمعة عربية ودولية منقطعة 
زايد  الشيخ  وأهمها جائزة  النظير، 
لإلبداع  الشارقة  وجائزة  للكتاب، 
الثقافية،  دبـــي  وجــائــزة  الــعــربــي، 
العربية،  للرواية  العالمية  والجائزة 
وغيرها الكثير، مما يدل على مكانة 
نشر  في  الكبير  ودورهــا  اإلمـــارات 
الثقافة وتعزيز مكانة الكتاب داخل 

الدولة وخارجها.
للكتاب  أبــوظــبــي  مــعــرض  حــقــق 

هذه السنة مشاركًة كبيرًة، حيث شارك فيه 1130 ناشراً 
450 فعالية، ومشاركة واسعة من  80 دولة، ويشمل  من 
جماهيري  وحضور  والكتاب،  والمفكرين  األكاديميين 
واسع، أما عن النخبة الثقافية التي حضرت فال بد من 
اإلشارة إلى حضور الشاعر أدونيس بما يمثله من قيمة 
أدبية كبيرة، ومعه نخبة من المثقفين واألدباء العرب في 
معرض جاء مباشرًة بعد جائحة شلّت الحراك الثقافي، 
طبيعتنا  من  جــزء  والتواصل  التالقي  أن  البشُر  ليؤكد 
وضمنها رغبتنا بالتعبير عبر األدب والشعر والتأليف كما 

شغفنا بالقراءة واالطالع على مكنونات اآلخر.
كضيف  ألمانيا  تشارك  التوالي  على  الثاني  وللعام   
المعرض  لتؤكد بحق عالمية  أبوظبي  شرف في معرض 
حفل  حيث  كثيرة،  دول  من  ناشرون  فيه  يشارك  الــذي 

المؤلفين  عشرات  تقدم  بفعاليات 
للثقافة  لغوية  حــدود  فال  األلــمــان، 
والفنون، فهي بحد ذاتها لغة يفهما 
حصراً  للكتاب  وبالنسبة  الجميع، 
على  القدرة  الترجمات  وفرت  فقد 
وبذلك  والشعوب  الدول  ثقافة  نقل 
وصــلــنــا أهـــم الــمــؤلــفــات، وحــديــثــاً 
أصبح من شروط انتشار الكاتب أن 
متلقين  إلى  لينقلها  مؤلفاته  يترجم 

من مختلف الدول.
هذا  معرض  في  أيضاً  والالفت 
الكتب  بـــنـــوادر  الــمــشــاركــة  الــعــام 
والمؤلفات، حتى إن أحد تلك الكتب 
مليون   11 مــن  بأكثر  للبيع  عــرض 
لمنتصف  يعود  كتاب  وهــو  درهـــم، 
ويــحــتــوي على صور  الــــ16  الــقــرن 
كما عرضت  ــادرة،  ــ ن طــيــور  ــواع  ألنـ
ــمــة. أمــا  مــخــطــوطــات قــديــمــة وقــّي
فهو  المعرض  فــي  ــرز  األبـ الــحــدث 
جائزة الشيخ زايد للكتاب التي تؤكد 
أن ليس للثقافة حدود، فقد شارك 
من  أكثر  العالمية  الجائزة  هذه  في 
ويكفي  ــة.  دول  55 من  كاتب   3000
أن نعلم أن المشاركين من 20 دولة 
عربية و35 دولة أجنبية، لنعود إلى 
تلك األهمية الكبرى للثقافة العابرة 
للحدود واللغات، فالكتب أصبحت متوفرة بجميع اللغات 
العالم  دول  إلى  منها  القيم  انتشار  من  للحد  مجال  وال 

قاطبة.
موضوع آخر الفت خالل معرض هذا العام، هو اإلقبال 
على الكتاب المطبوع في عصر أصبح الحديث يدور حول 
اإللكترونية  المنصات  أن  خاصًة  الطباعة،  انتهاء عصر 
أصبحت متاحًة بوفرة وسهلة التداول، فال حاجة للبحث 
أي  من  التسوق  يكفي  المكتبات،  في  مطبوع  كتاب  عن 
متجر كتب إلكتروني لتجد ضالتَك، لكن الجدلية ما تزال 
حاضرة أيهما تفضل الكتاب المطبوع أم اإللكتروني وهل 

سنتخلى يوماً عن المطبوعات؟

*كاتب إماراتي

ــاذ طــه عبد  يستحق كــتــاب األســت
الرحمن الجديد، »التأسيس االئتماني 
لمقاصد الشريعة«، اهتماماً خاصاً. 
فقد كتبه بعد خمسين عاماً من عمله 
في بحوث القيم واألخالق، وبعد عشر 
سنواٍت على كتابه »روح الدين«، وقد 
اتجه فيه اتجاهاً مخالفاً لمعظم الذين 
كتبوا في مقاصد الشريعة، فأدخلوها 
وظائف  وأعطوها  الفقه،  في أصول 
تشريعية، بينما يريد أستاذنا الكبير 
من  وكليات:  كبرى  قيماً  اعتبارها 
إلى  العقل  إلــى حفظ  النفس  حفظ 
إلى  النسل  حفظ  إلــى  الدين  حفظ 

حفظ الملْك.  
العاّلمة  ومطالعات  بــحــوث  قبل 
خطر  مــا  بيه  بــن  اهلل  عبد  الشيخ 
ببالي الحديث عن كليات الشريعة في 
سياق تشريعي أو استنباط لألحكام. 
وبالطبع فإّن تلك الكليات لها معنًى 
عنْت  إذا  ــا،  ــه أن بــيــد  كــبــيــر.  قيمي 
المصالح الضرورية، فإنها تمتلك مع 
األصوليين  عند  األخــالقــي  المعنى 
ال  أمــر  وهــو  مهماً.  تشريعياً  جانباً 
يراه أستاذنا طه عبد الرحمن عندما 
يعقد فصاًل لنقد مصير الشاطبي في 
الموافقات إلى تأسيس المقاصد على 

»االستقراء المعنوي«. بينما يرى العاّلمة بن بيه، كاألصوليين 
الوصول  عمليات  في  ضـــروري  االستقراء  أّن  اآلخــريــن، 

للقواعد الشرعية.  
تتصل  الرحمن  عبد  طه  عند  الشريعة  مقاصد  بحوث 
بمسائل القيمة في القرآن، وليس ببحوث أصول الفقه. وقد 
اتخذ هذا المدخل لدرسها بالرجوع إلى الطاهر بن عاشور 

وعاّلل الفاسي.  
واألخــالقــي  القيمي  الطابع  مــع  ومضياً  ــرى،  أُخـ ومـــرةً 
للمقاصد، فإّن طه عبد الرحمن يختلف مع علماء أصول 
الفقه والكالم في مفهوم العقل. فالمتكلمون واألصوليون، 
ومنذ المحاسبي وبن حنبل يختلفون مع الفالسفة فيعتبرون 
العقل غريزة، بينما يعتبره الفالسفة جوهراً بسيطاً. أما 
طه عبد الرحمن فيوافق القائلين باعتبار العقل هو الفطرة 

)التي فطر اهلل اإلنسان عليها(. وفي 
اعتبار بعض المتكلمين واألصوليين 
فإّن العقل الغريزي هو ذاته المعارف 
يُصرُّ  بينما  الضرورية،  أو  األساسية 
حول»ماهية  رسالته  في  المحاسبي 
العقل وحقيقة معناه« على أّن العقل 
الغريزي هو قوة استعداد و»عنه تكون« 

المعارف. 
األستاذ  تأويلية  إلــى  العودة  وقبل 
طه عبد الرحمن بالتأسيس القيمي 
معنى  مــا  الفطرة-  على  األخــالقــي 
االختالف بين الفالسفة واألصوليين؟ 
في  بالتساوي  يقولون  األصــولــيــون 
التفاوت.  وعــدم  الناس  بين  العقول 
وهكذا فالعقل، باعتباره سلطة تقدير 
ــراداً  ــ وتــدبــيــر، شــائــٌع فــي الــنــاس أف
وجماعات ومجتمعات. ولذلك نتائٌج 
في االعتبارات األخالقية والسياسية. 
المستأثرة  النخب  الفالسفة  فعند 
بهبة العقل الفعال للعقل المستفاد هي 
التي تصنع المدينة الفاضلة بالمعنى 
األخالقي والسياسي. أما عند علماء 
األصول والكالم فإّن »عقل الجماعة« 
السالفة  النتائج  الذي تكون عنه  هو 
الذكر. المحاسبي يتحدث عن »العقل 
عن اهلل« من جانب الجماعة، أما عند 
الكندي والفارابي فإّن »عقل الرئيس« هو الكائن وعنه »تكون 

المدينة وأجزاؤها«.
وفي تأويلية طه عبد الرحمن فإّن الفطرة هي قوة خيٍر 

وائتماٍن في اإلنسان.
كتاب طه عبد الرحمن الجديد في المقاصد، وبالمقارنة 
مع األعمال حول المقاصد طوال أكثر من خمسة عقود، 
يأتي بجديٍد الفت. وهو يستحق أكثر من مطالعٍة. فال بد من 
العودة إليه بمزيد من المراجعات في فلسفة الدين، وماهية 
الدراسات  *أستاذ  الديني.  الخطاب  وتجديد  الشريعة، 

اإلسالمية -جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

     * أستاذ الدراسات اإلسالمية 

- جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

سبيل »الديمقراطييــن« للنجاح

انطالًقا من إيمان دولة اإلمارات بأهمية العمل المشترك لدعم 
تهديدات  أي  أمــام  المستقبلي  الصمود  نحو  العالمية  القدرات 
الدولي  المجتمع  مع  الدائم  بالعمل  ملتزمة  ظلّت  فقد  وبائية، 
للتصّدي لألوبئة واألمراض التي يمكن أن تشّكل تهديًدا للبشرية، 
في  حدث  مثلما  العالمي،  الصحي  النظام  على  خطًرا  تمّثل  أو 

جائحة »كوفيد-19«، ويحُدث اآلن بسبب »جدري القردة«. 
مواصلة  أهمية  تؤكد  للدولة  الرشيدة  القيادة  فتئت  ما  ولــذا، 
تنسيق الجهود من أجل تعزيز قيم التضامن اإلنساني والتكاتف مع 
كلِّ َمن يحتاج إلى الدعم، ومن هذا المنطلق شاركت الدولُة نتائج 
المجتمع  مع  »كوفيد-19«  متحّور  تطّورات  حول  الجينية  أبحاثها 
الدولي، سعًيا منها إلى محاصرة انتشار هذا الفيروس. كما سّخرت 
العالم  حول  دولًة   136 تزويد  أجل  من  اللوجستية  إمكانّياتها  كّل 
إرسال  ذلك  في  بما  الجائحة،  لمواجهة  الالزمة  الطبية  بالموارد 
مستشفيات  إلنشاء  الكامل  الدعم  تقديم  مع  الطبية،  المعّدات 
دعمها  إلى  إضافة  دول،  تسع  في  كاماًل  تجهيًزا  مجهزة  ميدانية 
أميركي  دوالر  مليون   50 قــدره  عيني  ع  بتبرُّ »كوفاكس«  لمبادرة 
لدعم توفير اللقاحات للدول النامية بطريقة فاعلة يسهل الوصول 
إليها. كما شمل دوُر دولة اإلمارات في التصّدي للجائحة جاهزية 
مراكز الرعاية الصحية 
التقنيات  وتوافر  لديها، 
والتواصل  المتقّدمة، 
ــل، وبــــرامــــج  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الـ
الفحص الجماعي، التي 
ضرورية  جميعها  تعدُّ 
والتقليل  الوباء  لتجنُّب 

من أثره.
ــم مــّمــا  ــرغـ وعـــلـــى الـ
يـــشـــهـــده االقـــتـــصـــاد 
ــّيًـــا من  ــمــي حـــالـ ــال ــع ال
التعافي  تعيق  تحّديات 
ــادي بــســبــب  ــصــ ــ ــت ــ االق
ــد الـــتـــوتـــرات  ــاعـ تـــصـ
الجيوسياسية التي أّدت 
إلـــى حــصــول تــقــلّــبــات 
كــبــيــرة فـــي األســـــواق 
ذلك  كل  فإّن  األسعار،  وارتفاع  اإلمــدادات  نقص  بسبب  العالمية 
ُحَزم من  أداء دور رئيسي في تقديم  اإلمــارات من  يمنع دولة  لم 
اإلمــدادات  من  أطناًنا  تتضّمن  والصحية،  المالية  المساعدات 
لغوث  اإلنسانية  المساعدات  مــن  وغيرها  واإلغــاثــيــة،  الطبية 
وخالل  العالم.  بقاع  في شّتى  األزمات  من  المتضّررين  المدنّيين 
حكومات  نّظمتها  التي  »كوفيد-19«  حول  الثانية  العالمية  القمة 
الواليات المتحدة األميركية وبليز وألمانيا وإندونيسيا والسنغال، 
الجهود  لدعم  أميركي  دوالر  مليون   60 بتقديم  اإلمــارات  تعّهدت 
العالمية المبذولة للقضاء على جائحة فيروس »كوفيد-19«، بما 

في ذلك متحّورات الفيروس.
وبصفة دولة اإلمارات، حالّيًا، عضًوا في مجلس األمن الدولي، 
أّن  تُدرك  التي  الرشيدة  القيادة  بتوجيهات  التزاًما  أنها  فال شّك 
العالم بات جسًدا واحًدا، ستعمل على تعزيز فاعليتها في مجال 
إنتاج  في  اإلسهام  طريق  عن  العالمية،  والصحة  الدولي  التعاون 
خطط  من  كجزء  الالزمة  العالجية  والمتطلّبات  األدويــة  وتوريد 
والعقبات  التحّديات،  لمعالجة  مبّكر  وقت  في  للتدّخل  ب  التأهُّ

المحتَملة على المستويين اإلقليمي والعالمي.

اإلمارات تواصل دورها 
العالمي في التصّدي لألوبئة

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات سّخرت 
إمكانّياتها اللوجستية 

من أجل تزويد 136 
دولًة حول العالم 

بالموارد الطبية 
الالزمة لمواجهة 
جائحة كوفيد-19

الحدث األبرز في معرض 
أبوظبي للكتاب هذا العام هو 
جائزة الشيخ زايد للكتاب التي 
تؤكد أن ليس للثقافة حدود، 

إذ شارك في هذه الجائزة 
العالمية أكثر من 3000 كاتب 

من 55 دولة

عند الفالسفِة النخُب 
المستأثرُة بِهَبة العقل الفعال 

هي التي تصنع المدينة 
الفاضلة. أما عند علماء األصول 

فـ»عقل الجماعة« هو الذي 
تكون عنه النتائج سالفة الذكر

مقاصد الشريعة وبحوث القيمةجولة في معرض أبوظبي للكتاب
د. رضوان السيد*د. سالم حميد*

الرسالة المهمة 
في ما يمر به العالم من أوبئة 
تهدده، هي ضرورة العودة إلى 

سنن الحياة

إدارة بايدن بداًل 
من أن تدرك أن مخططاتها 

تفتقــر للدعـــم 
في الكونجرس، تواصل الدفع 

والضغط، مثيــــرًة حفيظَة 
التقدميين والمعتدلين 

على حد سواء

د. عيسى العميري*

كاليف كروك*

خريطـــة طريــق »الفطرة األصليــة«
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الفرنسي  اللوفر  متحف  يحتضن 
قطعة أثرية تاريخية تُعد هي األقدم 
في  وجـــدت  الــعــربــي  المسند  لخط 
حضرموت،  جنوب  الشحر  منطقة 
ــى بحر  ــنــة ســاحــلــيــة عــل وهـــي مــدي
تعيد  القطعة  لتلك  الدالالت  العرب، 
الجدلية التاريخية حول هوية العرب 
األول،  وظــهــورهــم  نشأتهم  ومــكــان 
السقاف  جعفر  العالمة  وثقه  وفيما 
أصل  عــن  البحث  فــي  باستقصائه 
أن  إلى  اهتدى  فإنه  العربية،  اللغة 
البالد  وهي  األحقاف،  هي  بالدهم 
الــمــمــتــدة مــن ظــفــار وحــتــى تــحــاذي 
الــبــحــر جــنــوبــاً وتــمــتــد حــتــى جنوب 
)الصحراء  الخالي  الــربــع  صــحــراء 

العربية(.
العربية  للغة  أبوظبي  مركز  يحتوي 
عدداً من البحوث التي ترجح أن مهد 
استناداً  األحــقــاف  بــالد  في  العرب 
األحقاف  في سورة  تعالى  اهلل  لقول 

اآلية -21- )واذكر أخا عاد إذ أنذر 
النذر  خلت  ــد  وق بــاألحــقــاف  قــومــه 
تعبدوا  أال  خلفه  ومن  يديه  بين  من 
عــذاب  عليكم  أخـــاف  إنــي  اهلل  إال 
أول  هو  هود  اهلل  ونبي  عظيم(،  يوم 
العظيم  الطوفان  بعد  مــن  األنبياء 
الذي أهلك قوم نبي اهلل نوح. وبكل 
كانت  هــود  قــوم  لغة  فــإن  ــدالالت  الـ
المدلوالت  تؤكده  ما  وهــو  العربية، 
التي  نــقــوش حــجــريــة  ــمــاديــة مــن  ال
االستكشافية  الرحالت  عليها  عثرت 
القرن  في  والسوفييتية  البريطانية 

العشرين.
تظل  األول  وموطنهم  العرب  مهد 
فــي بـــالد األحـــقـــاف، وهـــي األرض 
ــور حــضــرمــوت  ــهـ ــقــت ظـ ــتـــي ســب الـ
في  ذكرها  ورد  التي  التسمية  وهي 
التكوين  سفر  فــي  وجــاءت  الــتــوراة، 
قحطان.  أبناء  ألحد  اسم  أنها  على 
الممالك  رجــاالت  أحد  أنه  والثابت 

من  وهو  القديمة  الجنوبية  العربية 
هود  قــوم  سبق  وقــد  قحطان،  نسل 
البالد.  تلكم  في  وجــوداً  حضرموت 
ــاف هـــي أرض  ــقـ ــيــه فـــإن األحـ وعــل
العرب ومهدهم األول، وما جاء غير 
وتظل  المادة  بوقائع  يثبت  لم  ذلــك 
التراث  كتب  سجلتها  أساطير  مجرد 
إلى  وتحتاج  بمرجعيتها،  المعتد  غير 

كثيٍر من الجدية في فحصها.
البالد  تلك  وتمكنت  العرب  تناسل 
للمذهب  أصياًل  مهداً  تكون  أن  من 
الهجري  الثالث  القرن  بعد  الشافعي 
أثر  على  الميالدي  للثامن  الموافق 
المهاجر،  عيسى  بــن  أحــمــد  نـــزول 
الحضرمي،  الــوادي  في  سكن  فلقد 
ــاس الــذيــن  ــن ــه بــيــن ال ــق دعــوت وأطــل
التفوا من حوله، وتشكلت من محيطه 
وتحالفت  والـــدعـــوة،  الــعــلــم  مــراكــز 
العرب مع  القبائل في جنوب جزيرة 
دعوته وكانت وما زالت في أحالفها 

التي  الشافعية  الــدعــوة  عــن  دفــاعــاً 
الحضرمية  المدرسة  بأنها  اشتهرت 
الــمــعــتــدلــة، وهــي الــتــي تــوزعــت في 
الدعوة  في  فأثرت  واألمم،  األمصار 
أقاصي  شهرتها  وبلغت  اإلسالم  إلى 

ومغاربها. األرض 
الهوية  صنعت  الحضرمية  البيئة 
جزيرة  جــنــوب  ســكــان  صبغت  الــتــي 
الــعــرب وحــفــزتــهــم دائـــمـــاً عــلــى أن 
يشكلوا درعاً حامياً للدعوة الشافعية 
تتوقف  لم  التي  الزيدية  غــزوات  من 
منذ نشأت في الهضبة اليمنية وظلت 
الشوافع  أرض  على  التمدد  تحاول 
ــن بـــاب الــمــنــدب وحتى  الــمــمــتــدة م
الدول  نشوء  مع  حتى  ظفار،  أطراف 
الفائت  العشرين  القرن  في  الوطنية 
الزيدي  والتمدد  الغزو  غريزة  ظلت 
قائمة، ولم تتبدل فيما ظلت الشافعية 

قادرة على الصمود الحضاري.
جزيرة  جنوب  في  الهويات  صــراع 

العرب بين الهوية الحضرمية واليمنية 
إال  السياسي،  بــالــغــالف  تغلّف  وإْن 
وال  ينطفئ،  ال  المذهبي  جوهره  أن 
يخمد تحت كافة المسوغات، فصراع 
القرون واألزمنة سيظل عنصر الوجود 
عبدالقادر  محمد  المؤرخ  يقول  كما 
البيان  أمير  يــعــززه  وكما  بــامــطــرف، 
الــوجــود  مفهوم  فــي  أرســـالن  شكيب 
ــك ارتـــبـــاط الــهــويــة  ــ الـــحـــضـــاري وف
هي  اليمننة  اليمنية.  عن  الحضرمية 
مشروع سياسي مرفوض في جغرافية 
جنوب جزيرة العرب بكل ما في هذه 
الجغرافيا من التنوع الحضاري الفريد 
الشعوب  في  وتأثيراً  فكراً  الطاغي 
التجدد  على  دائــمــاً  والــقــادر  واألمـــم 
السياسي  النفوذ  حــدة  ظل  في  حتى 
وانهزم  فشل  الــذي  المعاصر  اليمني 

أمام انبعاث الهوية الحضرمية.

* كاتب يمني

األبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية

صراع الهويات في جنوب 
جزيرة العرب بين الهوية 

الحضرمية واليمنية جوهره 
المذهبي ال ينطفئ وال يخمد

صــعــب هــو الــعــثــور عــلــى كلمات 
مــنــاســبــة تــصــف مــشــاعــرنــا حين 
داهــمــتــنــا أنـــبـــاء مــقــتــل 19 طــفــاًل 
ــوع  ومــعــلــمــيــن فــي تــكــســاس األســب
بالصدمة  شعرنا  لقد  الــمــاضــي. 
شعرنا  ثم  الغثيان،  وحتى  والخوف 
هــذا  أن  إدراك  ــن  م بــاالشــمــئــزاز 
وفي  أخـــرى.  مــرة  يتكرر  الكابوس 
الصحف  غــصــت  الــتــالــي،  الـــيـــوم 
والتوضيحية  الــبــيــانــيــة  ــالــرســوم  ب
عدد  مفصلة  معلومات  قدمت  التي 
الجماعي،  الــنــار  إطـــالق  عمليات 
ــدارس، والــقــتــل  ــ ــم ــ ــل فـــي ال ــت ــق وال
األسلحة  وعــدد  النارية،  باألسلحة 
 400 بلغت  وقد  للمدنيين  المملوكة 
مليون سالح ناري. وخالصة القول 
إن لدينا أسلحة ويقع لدينا معدالت 
سنوياً،  جماعية  قتل  وأحــداث  قتل 
بالنسبة لعدد السكان، أعلى من أي 
وبفارق  األرض،  آخر على وجه  بلد 
كبير. ومهما يكن من أمر عدد نوبات 
الغضب التي نكابدها، فإننا نعلم في 
أعماقنا أنه لن يتحرك ساكن. فقد 
استسلمنا للعيش في خوف، عالمين 
أن الكابوس سيطاردنا مرة أخرى. 

إننا بلد مريض. فمناقشاتنا حول 
عنف األسلحة النارية مختلة ومثيرة 
وبعض  و»الــجــمــهــوريــون«  للشفقة. 
يخشون  الــذيــن  »الديمقراطيين« 

بأس جماعة ضغط »االتحاد القومي األميركي لألسلحة«، 
يرفضون اتخاذ إجراء بحجة قداسة الحق غير المقيد في 
امتالك األسلحة. ويجادلون بأن حل عنف األسلحة هو 
المزيد من األسلحة. ومع تكرار اإلخفاق في إقرار تشريع 
يحظر األسلحة النارية أو يضع قيوداً على شرائها، توقف 
»الديمقراطيون« عن السعي أو اكتفوا بتقديم مقترحات 
رعباً  تولد  جديدة  مأساة  كل  أصبحت  وبهذا  ضعيفة. 
ومحاولة  االتهامات،  بعض  توجيه  يليه  ثم  األمد،  قصير 
ثم  المحدودة،  الحماس إلقرار بعض اإلصالحات  فاترة 
التشريعات،  أو  السياسات  من  أعمق  والــواقــع  الفشل. 

ويتجاوز تقدم تكنولوجيا أسلحتنا أو 
الجذرية  فالمشكلة  الهائل.  عددها 

في »ثقافة األسلحة« العليلة. 
بلعبة  اللهو  على  جيلي  نشأ  فقد 
»الشرطة واللصوص«. وإذا لم يكن 
لعب،  بــنــادق  أو  مــســدســات  لدينا 
من  الــنــار  إطــالق  نحاكي  كنا  فقد 
أيضاً  ونحاكي  بأصابعنا  المسدس 
»بــوم  قائلين  ــنــار  ال إطـــالق  صــوت 
أحفادي  ويحكي  مــت«!  لقد  بــوم... 
حكايات خيالية عن أبطال المستقبل 
أسلحة  يمتلكون  الذين  الخياليين 
العصي  على  تقتصر  فاعلية  أكثر 
أو األصابع التي تؤدي الغرض عند 
الحاجة وتمثل أسلحة بها كل أنواع 
قوى التدمير. وتعتمد ألعاب الفيديو 
ويلعبونها  التي يشاهدونها  واألفالم 
لدرجة  القتل،  على  كبير  حد  إلــى 
أنه أصبح أمراً طبيعياً. ومن المهد 
إلى اللحد، نقتات على نظام غذائي 
والعنف.  النارية  األسلحة  من  ثابت 
وألعاب  الكاريكاتورية  الرسوم  ومن 
الــفــيــديــو إلـــى أفـــالم »مــهــرجــانــات 
الرصاص والدماء« للمخرج كوينتين 
النارية  تارانتينو، أصبحت األسلحة 
ــي »ثــقــافــتــنــا  والــقــتــل مــتــأصــلــة فـ
من  جــزءاً  أصبحت  فقد  العميقة«، 
فكرة  عــن  تصورنا  مثل  كــأمــة  منا 

»أمي وفطيرة التفاح«. 
لألسلحة«  األميركي  القومي  »االتحاد  عمل  وطريقة 
بسيطة ومباشرة وتتمثل في: ال مناقشة، ال حل وسط، 
بالدستور،  القاتلة  قضيتهم  يــدثــرون  إنهم  تــنــازالت.  ال 
األميركية،  بالحريات  يحيق  خطراً  هناك  بأن  مجادلين 
مما يزيد من تأجيج مشاعر أتباعهم. وفي النهاية، لدينا 
بالسالح  مدججون  وأشخاص  الــســالح«،  »جنون  ثقافة 
مقتنعون بأنهم الوطنيون الحقيقيون الذين يدافعون عن 

الحرية ضد االستبداد. 

* رئيس المعهد األميركي العربي- واشنطن

للحديث  الفرصة  سنحت  كلما 
األوروبــيــيــن  ــاء  األصــدق بعض  مــع 
ــؤون  ــي شــ ــ ــن ف ــصــي ــمــخــت ــن ال ــ )مـ
لديهم  ــد  أجـ األوســـــط(،  الــشــرق 
عدم  حالة  بــعــودة  راســخــة  قناعة 
ــشــرق  ــي عـــمـــوم ال ــرار فـ ــقـ ــتـ االسـ
اإلرهاب  عودة  وتحديداً  األوسط، 
في  اإلسالمية  بـ»الدولة  المتمثل 
الــعــراق والـــشـــام« )داعــــش( غير 
وإياهم  أتفق  وقــد  للتبرير.  قابل 
السياسي  الــوضــع  هشاشة  حــول 
)دول  ــرف  ــ ــع ــ ي مــــا  ــوم  ــ ــم عــ فــــي 
أفريقيا،  غــرب  شــمــال  الــســاحــل( 
ســيــاســيــة  إرادة  غـــيـــاب  نــتــيــجــة 
دولية  وحــتــى  أفريقية  أو  وطنية 
أو  قـــادرة على فــرض االســتــقــرار 
الحال  هو  وكذلك  عليه.  التحفيز 
محاربة  على  الدولي  التوافق  من 
استنساخ  بدل  بفاعلية،  اإلرهــاب 
المتبادل  العبثي  االستنزاف  حالة 
حساب  على  الكبرى  الــقــوى  بين 
شهدناه  وقد  اإلقليمي،  االستقرار 

في سوريا والعراق وليبيا. 
ــإن تــجــذر حــالــة  ــ ــا ثـــانـــيـــاً، ف ــ أم
بين  الجيواستراتيجي  الــتــجــاذب 
الغرب )الواليات المتحدة( والشرق 
بات  الــروســي(  واالتــحــاد  )الصين 
المحفز األكبر الستدامة حالة عدم 
الشرق  في  فقط  ليس  االستقرار 

المتوسط  حــوض  ذلــك  تجاوز  بل  وأفريقيا،  األوســط 
ليصل أوروبا، واألزمة األوكرانية أكبر األمثلة على ذلك 

الواقع.
تطوير  األوسط من  الشرق  دول  يعفي  ذلك ال  أن  إال 
التهديد  مــتــســامــح مــع مــصــادر  فــاعــل وغــيــر  مــفــهــوم 
ظهور  ــعــودة  ب يتعلق  فيما  وخــصــوصــاً  الســتــقــرارهــا، 
»داعـــش« فــي ســوريــا والــعــراق، أو االســتــمــرار بقبول 
انتهاكات »الحوثي« تحت مسمى »طرف أصيل في حرب 
طرف  أي  عن  السياسية  الصفة  نــزع  فيجب  أهلية«. 
خارج  العسكرية  قدرته  على  السياسية  هويته  ترتكز 

لــإرادة  متجاوزاً  أو  الدولة،  إطــار 
ــدات غير  الــوطــنــيــة ومــمــثــاًل ألجــن
تفرعاته/  بكل  اهلل  )حــزب  وطنية 
وقد  داعش(.  المسلمين/  اإلخوان 
األميركي  االنسحاب  مــآالت  رأينا 
ذلك  يمثله  قد  وما  أفغانستان،  من 
الجغرافيا  حالة  نتيجة  مستقباًل 
والمتماثلة  المتصلة  السياسية 
ــاً عــلــى تــهــديــد حــالــة  ــوجــي ــول ــدي أي
ــي الــشــرق  ــرار الــنــســبــي ف ــق االســت
األدنــــــى ومـــخـــاطـــر انــســكــابــاتــهــا 
المحتملة وبكل األشكال على عموم 
ــط، خــصــوصــاً مع  ــ الــشــرق األوسـ
السياسية  الهشاشة  حالة  استمرار 

في عموم حوض الرافدين.
انــــحــــســــار حــــالــــة الـــســـيـــولـــة 
وســوريــا  الــعــراق  فــي  الالمتناهية 
إنجازاً  يعد  وسيناء  وليبيا  واليمن 
دول  اضــطــالع  ويستدعي  نسبياً 
اإلقــلــيــم بــمــســؤولــيــة مــبــاشــرة في 
ــات عــمــل مــشــتــرك أو  ــي تــطــويــر آل
منفرد )إن لزم ذلك من دول مركزية 
مباشر  تهديد  مصادر  احتواء  في 
والتفويض  مماثلة(،  صفة  ذات  أو 
الـــدولـــي فـــي مــحــاربــة اإلرهــــاب 
ــي االضـــطـــالع  يــعــطــيــنــا الـــحـــق فـ
انطالقاً  متناسباً،  نراه  ما  واتخاذ 
أمننا  عن  المباشرة  مسؤوليتنا  من 
اإلقليمي تجاه أي شكل من أشكال 

مصادر التهديد تلك.
من  مخاوفهم  حــول  األوروبيين  لتساؤالت  وبالعودة 
الشرق  لعموم  االستقرار  عــدم  حالة  عــودة  »فرضية« 
قبل  األوربيين  التساؤل  ذلك  يحفز  أن  فيجب  األوسط، 
غيرهم من األطراف الدولية على طرح السؤال التالي:

هل يمكن فصل األمن األوروبي، إْن أهمل األوروبيون 
المتوسط  حــوض  عــمــوم  ألمــن  متقدم  مفهوم  تطوير 

بالشراكة مع حلفائهم في الشرق األوسط؟

* كاتب بحريني

من الرسوم 
الكاريكاتورية وألعاب الفيديو 

إلى أفالم »مهرجانات 
الرصاص والدماء«

أصبحت األسلحة النارية 
والقتل متأصلة في »ثقافتنا 

العميقة«

انحسار حالة السيولة 
الالمتناهية في العراق 

وسوريا واليمن وليبيا وسيناء 
يعد إنجازًا نسبيًا ويستدعي 

اضطالع دول اإلقليم 
بمسؤولية مباشرة في تطوير 

آليات عمل مشترك

عودة القلق األوروبيمرض المسدسات األميركي
عبدالله الجنيد*جيمس زغبي*

الكتاب  وصف  في  السبق  قصب  للكتاب  الدولي  أبوظبي  لمعرض  كان 
»الكتاب  عليه  أُطلق  خــاصــاً،  جناحاً  المعرض  خصص  حيث  بالبصيرة، 
بصيرة«، لتجديد ذكرى عميد األدب العربي، الدكتور طه حسين، الشخصية 
المحورية للدورة الحادية والثالثين، عن طريق تنظيم ندوات فكرية وثقافية 
وأدبية لدراسة التراث األدبي والفكري الّذي خلفه العميد، وتحليله، وإلقاء 
الضوء على دوره في إثراء الثقافة واألدب العربي، وتعريف الناشئة بفكره 
أّن  هي  ترويجها  المعرض  يريد  التي  والفكرة  المعرفي.  وجهاده  التنويري 
رائداً - بصيرة  الكتاب كان بالنسبة لعميدنا - باعتباره قارئاً نهماً ومؤِلفاً 
جعلته يحيا في جزيرة من النور، برغم فقده البصر منذ الصغر، ليخلّف بعد 

رحيله منارات أدبية وفكرية مضيئة.
ناهز  التي  المعرض،  في  المشاركة  النشر  دور  نُسمي  أْن  يجوز  وهكذا، 
رفد  وقــد  البصائر.  بأصحاب  ــة،  دول ثمانين  إلــى  وتنتمي  األلــف،  عددها 
بعشرات  المعرض  واالســتــشــارات«،  للبحوث  تريندز  »مركز  وهو  أحدها، 
باللغة  جــديــداً  مرجعاً  ودشــن  المتنوعة،  البحثية  واإلصـــدارات  البصائر 
المسلمين  اإلخــوان  عن  الثقيلة  الفكرية  الصناعات  إلى  ينتمي  اإلنجليزية 
بعنوان »الطريق إلى الخالفة.. حقيقة المشروع اإلخواني«، وشارك في أهم 
ندوات المعرض الفكرية، التي نظمها مجلس حكماء المسلمين، عن مواجهة 
المعرض  »تريندز«  مركز  أثرى  فقد  ذلك،  على  وعــالوة  الكراهية.  خطاب 
 - األلمانية  الثقافية  العالقات  عن  نــدوة  بين  تراوحت  ثقافية  بفعاليات 
الخليجية، وخلوة بحثية عن دور األديان في صنع السالم، ومحاضرة وحلقة 

نقاشية عن أصول البحث العلمي.
وقد شهد المعرض تدشين تحالف ثالثي ناعم بين راعيه الفضي، مركز 
تريندز، وكل من صحيفة االتحاد وشركة توزيع للطباعة والنشر، لدعم جهود 

نشر المعرفة في العالم العربي وما وراءه.
مايو   29 حتى  تستمر  والتي  المتنوعة،  المعرض  فعاليات  وتستقطب 
الجاري، أكثر من ألف متحدٍث، ينتمون إلى أربعين دولة حول العالم، يثرون 

الزاد المعرفي للمعرض ويغنون التفاعل الثقافي بين الشعوب.
وهكذا، يستحق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الحالية أن يُطلق 
عليه »معرض البصيرة والتحالف الناعم«. والحق أّن المعرض يُضيف إلى 
قدرات القوة الذكية لدولة اإلمارات، بما تتضمنه من قدرات ناعمة وأخرى 
ترويجاً  الرئيسية  المنصات  أقوى  المعرض  يُعد  ناحية،  فمن  اقتصادية. 
مركز  ولكونها  الدولية،  الثقافية  الفعاليات  استضافة  في  أبوظبي  لمكانة 
جذب سياحي عالمياً، وفرصة لصنع صورة إيجابية عن دولة اإلمارات وإلقاء 
الضوء على التنوع الثقافي والتسامح فيها، والتمكين للغة العربية بما يُسهم 

في تعزيز الهوية الوطنية.

معرض البصيرة والتحالف الناعم
تريندز للبحوث واالستشارات

هاني سالم مسهور*
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)القاهرة( المالح  إيهاب 

التنويري  م��ش��روع��ه��ا  إط���ار  ف��ي 
وإت��اح��ة أع��م��ال ك��ب��ار ال��ك��ت��اب في 
طرحت  مجانية،  إلكترونية  طبعات 
والعلوم  للثقافة  هنداوي  مؤسسة 
أعمال  من  الخاصة  طبعتها  باكورة 
العالمي نجيب محفوظ  أديب نوبل 
واس��ت��ه��ل��ت��ه��ا   ،)2006  -  1911(
»ال��ح��راف��ي��ش«  ال��ك��ب��ي��ري��ن  بعمليه 

القصرين«. و»بين 
بيانها  ف��ي  »ه���ن���داوي«  وذك����رت 
صفحتها  على  أي��ام  قبل  المنشور 
»بدأت  »فيسبوك«:  على  الرسمية 
م��ؤس��س��ة ه���ن���داوي ن��ش��ر أع��م��ال 
محفوظ  نجيب  العالمي  األدي���ب 
اآلن  الجمهور  وبإمكان  إلكترونّياً، 
الحرافيش،  رائعته  وقراءة  تحميل 
ِت��ب��اع��اً،  األع��م��ال  بقية  وس��تُ��ن��ش��ر 
بشكٍل  ل��ل��ق��ارئ  م��ت��اح��ًة  وس��ت��ك��ون 
الموقع  خ��ال  م��ن  ودائ���م  مجاني 

والتطبيق«.
ال��ط��ب��ع��ة بعد  ج����اء ط����رح ه����ذه 
نجيب  ابنة  مع  خاص  اتفاق  إب��رام 
حقوق  صاحبة  كلثوم،  أم  محفوظ، 
ال��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ألب��ي��ه��ا، ت��ق��وم 
بطرح  ه��ن��داوي  مؤسسة  بموجبه 
نجيب  أعمال  من  إلكترونية  نسخة 
م��ح��ف��وظ ال���روائ���ي���ة وال��ق��ص��ص��ي��ة 
موقعها  على  بالمجان  وإتاحتها 

واإلصدارات. للكتب 

حصري غير 
وق��ب��ل ع���دة أش��ه��ر، وف���ي سياق 
الظفر  ح���ول  ال��م��ح��م��وم  ال��س��ب��اق 
بحقوق نشر أعمال نجيب محفوظ 
التي ينتهي احتكار دار الشروق لها 
مؤسسة  خرجت   ،2022 مايو  في 
هنداوي ببيان فاجأ الجميع، معلنة 
محفوظ  نجيب  أسرة  مع  تعاقدها 
ع��ل��ى ح���ق ن��ش��ر أع���م���ال ص��اح��ب 
حصري  غير  بشكل  ن��وب��ل  ج��ائ��زة 

الشهير. موقعها  على 
وجاء في بيان مؤسسة »هنداوي«، 
موقع  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
األديب  أعمال  »ستتاح  »فيسبوك«: 
ال���ع���ال���م���ي ن��ج��ي��ب م���ح���ف���وظ م��ن 
والقصص  والمسرحيات  الروايات 
أُنتج العاَم القادم  القصيرة وكل ما 
القارئ  يد  لتكون في   ،)2022 )أي 

اإللكتروني  الموقع  عبر  العربي 
موضحة  كتب«،  ه��ن��داوي  وتطبيق 
أن هذا التعاقد »يأتي انطاقاً من 
ورسالتها  ه��ن��داوي  مؤسسة  رؤي��ة 
في  ال��ري��ادة  تحقيق  في  التنويرية 
للناطقين  وإتاحتها  المعرفة،  إثراء 
باللغة العربية في كل أنحاء العالم. 
استكماالً  التعاقد  ه��ذا  وي��أت��ي 
ل��ن��ش��ر أع��م��ال ال��ع��دي��د م��ن ك��ب��ار 
طه  أم��ث��ال:  واألدب�����اء،  المفكرين 
ح��س��ي��ن، وي��وس��ف إدري����س، وزك��ي 
ن��ج��ي��ب م��ح��م��ود، وف�����ؤاد زك��ري��ا، 
وحسن حنفي، وعبدالغفار مكاوي، 

وغيرهم«.
أشهر  تسعة  من  يقرب  ما  وبعد 
أصدرت  البيان،  هذا  إطاقها  من 
األولى  اإللكترونية  النسخة  بالفعل 

م��ن أش��ه��ر أع��م��ال م��ح��ف��وظ وم��ن 
أب���رزه���ا »ال��ح��راف��ي��ش« ث���م »ب��ي��ن 
من  األول  ال���ج���زء  ال���ق���ص���ري���ن«، 

الشهيرة. الواقعية  ثاثيته 

ومحفوظ »ديوان« 
قد  م��ح��ف��وظ  ن��ج��ي��ب  أن  ي��ذك��ر 
ال��ش��روق عام  وق��ع ع��ق��داً م��ع دار 
دار  ت��ص��ب��ح  ب��م��ق��ت��ض��اه   ،2006
ال��ح��ص��ري لكل  ال��ن��اش��ر  ال��ش��روق 
المطبوعة  محفوظ  نجيب  أعمال 
واإللكترونية  والمرئية  والمسموعة 
النشر  أشكال  من  آخر  شكل  وأي 
لمدة  المختلفة  ال��وس��ائ��ط  ع��ب��ر 
خ��م��س��ة ع��ش��ر ع���ام���اً، وك����ان من 
أو  ال��ع��ق��د  م���د  ي��ت��م  أن  ال��م��ت��وق��ع 
ال��ش��روق واب��ن��ة  ب��ي��ن دار  االت��ف��اق 

ولكن  تالية،  لفترة  محفوظ  نجيب 
القراء  وجمهور  المتابعون  فوجئ 
وم��ح��ب��و ن��ج��ي��ب م��ح��ف��وظ ب��إع��ان 
حصولها  أوالً  ه��ن��داوي  م��ؤس��س��ة 
إلكترونية  نسخة  نشر  ح��ق  على 
محفوظ  نجيب  أعمال  من  كاملة 
مجاناً  تتيحها  والقصصية  الروائية 
وتطبيقها  اإللكتروني  موقعها  عبر 

الذكية.  الهواتف  على 
نشر  دار  أعلنت  بقليل،  وبعدها 
عام،  قبل  تأسست  ناشئة  مصرية 
حصولها  عن  »الديوان«،  دار  وهي 
ع���ل���ى ال���ح���ق ال���ح���ص���ري ل��ن��ش��ر 
المطبوعة  محفوظ  نجيب  أعمال 
طبعة  في  والقصصية(  )الروائية 
إعاناً  ذلك  ليكون  جديدة،  ورقية 
وإي����ذان����اً ب��ان��ت��ه��اء ن��ش��ر أع��م��ال 
وانتقالها  الشروق  دار  محفوظ في 

إلى الدار الجديدة.
وق���د ث���ار ل��غ��ط ون���ق���اش واس���ع 
وم��ح��ت��دم ح���ول ان��ت��ق��ال ال��ح��ق��وق، 
وم��اه��ي��ة ال��ط��ب��ع��ات ال��ج��دي��دة وم��ا 
إذا كان هناك أي شكل من أشكال 
ال��ت��ع��دي��ل ف��ي ن��ص��وص م��ح��ف��وظ، 
طبعاتها  في  »هنداوي«  أكدت  وقد 
اإللكترونية أنها تحافظ تماماً على 
والمنشور  المطبوع  محفوظ  نص 
س��اب��ق��اً، وأن��ه��ا راج��ع��ت إص��داره��ا 
اإلل���ك���ت���رون���ي ع��ل��ى م���ا س��ب��ق من 
طبعة  المنشورة،  محفوظ  طبعات 
الشروق،  دار  وطبعة  مصر  مكتبة 
الصادرة  الكاملة  األعمال  وطبعة 

في بيروت في خمسة مجلدات.

متاحة للقارئ بشكل مجاني ودائم

»الحرافيش« رائعة نجيب محفوظ 

يف طبعة إلكترونية من مؤسسة »هنداوي«

الشارقة )وام(

المعرض  التشكيلية  للفنون  اإلم��ارات  جمعية  تستضيف 
»إلى  بعنوان  الحاج  للفنان السوداني أحمد الطيب  الشخصي 
 50 من  الفتة  فنية  أعمال  يقدم سلسلة  الذي  البعيد«،  األفق 
عمًا تعاين اللون وتقوم باختزال الخط الذي يكّون الصورة، 
بحيث  الفني  العمل  لقراءة  دالالت  يمنح  لوني  اختزال  وهو 
يفهمها المتلقي من جّراء مشاهدة تفاصليها. افتتح المعرض 

القصير  إبراهيم  محمد 
ال���ش���ؤون  إدارة  م���دي���ر 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ف����ي دائ�����رة 
ال��ث��ق��اف��ة ف��ي ال��ش��ارق��ة، 
الجنيبي  سالم  بحضور 
وع��دد  الجمعية  رئ��ي��س 
والمبدعين  الفنانين  من 
اإلم��ارات��ي��ي��ن وال���ع���رب، 
حتى  المعرض  ويستمر 

المقبل.  يونيو   15
وأع������������رب ال����ف����ن����ان 
الحاج  الطيب  السوداني 
باستضافة  سعادته  عن 
ال���ج���م���ع���ي���ة ل��م��ع��رض��ه 
ال���ش���خ���ص���ي، ق����ائ����ًا: 
»ي��ش��ّك��ل ه���ذا ال��م��ع��رض 

النحو  على  مبّسطة  واللوحات  الفنية  أعمالي  لباكورة  تقديماً 
ال��م��زاج  األع��م��ال  وتعكس  متلقٍّ  أي  فهمها  يستطيع  ال��ذي 
مساحة  أعطي  وب���دوري  المتنوعة،  أب��ع��اده  ف��ي  ال��س��ودان��ي 
يراه وفق  المكنونات ويقرأ ما  بنفسه  ليسبر  للمشاهد  فارغة 

والثقافية«.  الفكرية  مرجعيته 
لشتى  عظيمة  حاضنة  اليوم  اإلمارات  دولة  »تعد  وأضاف: 
أنواع الفنون ومختلف الهويات الثقافية وهذا التجانس أثرى 
اإليجابي  أثره  وانعكس  الدولة،  أرض  على  المقيمين  ثقافة 
أكون  أن  االحتفاء  كثير  نفسي  وأجد  البصرية،  الفنون  في 

الثرية«.  الثقافية  المنظومة  هذه  من  جزءاً 
للفنون  اإلم�����ارات  ج��م��ع��ي��ة  أه����داف  ال��م��ع��رض  وي��ع��ك��س 
على  وحرصها  الفنانين،  بجميع  الترحيب  في  التشكيلية 
لتبادل  الفنية  ال��ورش  وتقديم  الشخصية،  المعارض  إقامة 
إلى  وتقديمها  الجمعية  وأعضاء  المبدعين  بين  الخبرات 

الجمهور. 
في  السودانيين  الفنانين  أبرز  من  الحاج  الطيب  أن  يذكر 
لها  لما  واضحة  بصمة  أعماله  تركت  وقد  التشكيلي،  الفن 

متفرد. إبداعي  أسلوب  من 

في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية

50 عماًل فنيًا تكشف 

جماليـــات الـلــــون

معرض شخصي 
للسوداني أحمد 

الطيب الحاج 
بعنوان »إلى 
األفق البعيد«

محمد نجيم )الرباط(

عليها  ت���ؤش���ر  ع��ال��ي��ة  ق�����درة 
يقدمها  التي  اإلبداعية  األعمال 
المغربي  التشكيلي  الفنان  لنا 
م��ح��م��د ال��م��ن��ص��وري اإلدري��س��ي 
مدينة  في  المنظم  معرضه  في 
بتوازن  فيه  يوظف  الذي  الرباط 
هائلة  مساحات  الف��ت  إب��داع��ي 
وبعمق  واألل����وان،  األش��ك��ال  م��ن 
لعين  ج��اذب��ة  أب��ع��اد  ذي  جمالي 
التعبيري  البناء  حيث  اإلن��س��ان 

المتناسقة. اللونية  والسيولة 
الجمالي  الناقد  وص��ف  وق��د 
الفنان  أعمال  عميروش  بنيونس 
الشكل  يبزغ  قائًا:  اإلدري��س��ي، 
اللون  م��س��ارب  تستوعب  كهيْئَة 
��ق��ات وال��تَّ��درُّج��ات،  ع��ب��ر ال��تَّ��دفُّ
ال��ح��دود  ل��رس��م  يتماسك  فيما 
حال  ف��ي  وبخاصة  وال��ف��واص��ل، 
يتشكل  حيث  المتكاملة،  األلوان 
اللونية  للتضادات  توليف  عبر 
والساخن،  ال��ب��ارد  بين  القائمة 
الرؤية  أن  غير  والفاتح،  الداكن 
للون،  الَغلََبة  تجعل  للوحة  ة  مَّ الاَّ
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ت��داخ��ل فيه 
استعمال  ط��ري��ق  ع��ن  العناصر 
األس���ل���وب ال��ت��أث��ي��ري ال����ذي ال 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���رس���م األول����ي 
)ال��ش��ك��ل( ب��ق��در م��ا ي��ق��وم على 
الفرشاة  لمسات  ت��ج��اوب  م��دى 
والسريع  المنخطف  االنطباع  مع 

تجاه األجواء واألضواء. 
أن  ي��ع��ن��ي  ال  ه����ذا  أن  غ��ي��ر 
اإلدري�����س�����ي ي��ش��ت��غ��ل ب��وص��ف��ة 
إذ  أو»سورا«،  أو»مانيه«  »مونيه« 
أمام  المبسوط  المرئي  ينقل  ال 
التأثير  إلى  يستند  بل  ناظَريْه، 
التخييل  بملكة  الموصول  الذاتي 
ال��ت��ي ت��م��ن��ح��ه ط��اق��ة إب��داع��ي��ة 
ومن  متناهية،  بحرية  مدعومة 
داخل  أسلوبه  تصنيف  يمكن  ثَم، 
ن��م��ط م��ن أن��م��اط االن��ط��ب��اع��ي��ة 
ال��ت��ج��ري��دي��ة ال��ت��ي ت��ج��ع��ل��ه في 
تقتَِسم  ُمريحة  تعبيرية  وضعية 
التصور  مع  االنطباعية  التقنية 

والمنطلق..  ال��ح��ر  ال��ت��ج��ري��دي 
ال��دواخ��ل  م��ن  المنبثق  التصور 
للجمالية  ال��م��ش��دودة  ال��روح��ي��ة 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ض��ع ال��ب��ع��د 
خال  من  صلبها،  في  اإلنساني 

والترميز. والداللة  التَّْحِلية 

الدكتور  الجمالي  الباحث  أما 
إلى  أش���ار  فقد  الشيكر  محمد 
تنطوي  ال��ف��ن��ان  ه��ذا  أع��م��ال  أن 
على ملمح تجريدي فارق، إال أن 
جنس  من  ليست  التجريدية  لغته 
الغنائية  التجريدية  المواضعات 
مضيفاً  ال��م��أل��وف��ة،  والهندسية 
حمولة  على  تنهض  تجريديته  أن 
ذاتها،  على  تحيل  فائقة،  رمزية 
تحيل  مما  أكثر  الباغية  وآلياتها 
كائناً  موضوعي  معادل  أي  على 
د  يتجرَّ »ال  أن��ه  مضيفاً  ك��ان،  ما 
المرجعي  ال��واق��ع  إم���اءات  م��ن 
ليضع  إح���االت���ه  م��ن  يتحلل  وال 
النهاية، إزاء سديم  المشاهد في 
كل  ومن  معنى  كل  من  ُغفل  لوني 

معقولية«.
الفنان  إب��داع��ات  أن  وال��ح��ال 
اإلدري��س��ي،  المغربي  التشكيلي 
واص��ف  ال��ف��ن��ان  بحسب  تتميز، 
في  عائمة  بتكوينات  المنصوري، 
بحر من األلوان تقود سيمفونيتها 
كيفية  ي��ع��ي  وع��ق��ل  ي���د  ب���راع���ة 
اإلنشائي  ال��زخ��م  ه��ذا  معالجة 
بنجاح حتى يحقق إبهاراً للمتلقي 
ال��رت��اب��ة  ف���ي  ال���وق���وع  دون  م���ن 
يشي  الزاهي  والبريق  والملل.. 
مع  تماٍه  بتحقيق  مبدعها  برغبة 
ال��زج��اج  مثل  الشعبي  الفلكلور 
شبابيك  به  تشتهر  الذي  الملون 
عندما  المغاربية  األبنية  وأبواب 
وقناديلها  النور  ألشعة  تتعرض 
ال���م���دالة ب��ث��ري��ات��ه��ا ال��م��ت��وه��ج��ة 
ع��ب��ر ك��ري��س��ت��ال س���اح���ر، وك���ذا 
أي��ض��اً  التقليدية  ال��م��ن��س��وج��ات 
ببيئته  الفنان  رؤي��ة  تقّرب  التي 
الشرقية واالمتياح من ملح ذائقة 
مع  األشكال  في  التقشف  قوامها 
فحياة  المبهج...  اللوني  البذخ 
ال��ش��رق��ي وف��ن��ون��ه ه���ي رق��ص��ة 
لدرويش ينتشي من لوعة زهده!.

وما المبدع إال إنسان قد تعامل 
وأمانة  بحساسية  المحيط  م��ع 
أمة  لفلسفة  ويُؤرِشف  يؤرخ  فهو 
وميثيولوجيتها  قيمها  مستخلصاً 

عبر أثره المبدع بصبر وأناة.

تشكيلي مغربي يتمتع بتوازن إبداعي الفت

لوحات محمد اإلدريسي.. سيمفونيات لونية عائمة

اإلدريسي بين زوار معرضه )من المصدر(

محمد المنصوري اإلدريسي

جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية تحتفي بأحمد الحاج )من المصدر(

نجيب محفوظ
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دروب

السبورة  

في  أمسية  للنشر« حضرت  »غاف  من  كريمة  وبدعوة   2022/4/11 بتاريخ 
للفنانة  »السبورة«  غالف  لوحة  عن  الحديث  والتصميم  للفنون  الصفا  مكتبة 
التشكيلية سلمى المري، كتاب شارك فيه كّتاب ومهتمون في الشأن الثقافي. 
حديث ذو شجون ممتد بكل ظروفه اإلنسانية، حديث ال تود أن ينتهي، مفتوح 
خالصة  نقية  وابتسامة  وأشجان  أح��زان  االحتواء،  في  والسعة  الرحابة  على 
مخلصة من ضيفة األمسية والوقت الذي أعطي للحديث عن اللوحة والظرف 
الذي حرك الراكد وأثار كل هذه الشجون. حتى وإنني أنظر إلى اللوحة وحديث 
أمام  نحن  وأسأل فضولي هل  داخلي: هذا شعر  في  وأقول  األستاذة سلمى، 
شاعر؛ ألن هذا الحديث معرفة وتبادل أدوار حتى أوصلت التمني داخلي بأن 
أصبح فناناً يرسم لوحته بالشعر ويمضي من دون تفسير. أسأله في ماء ساخن 
كصيف الليلة هذه التي منحتني النص الطويل كحبل يصبح في النهاية عكاز 
أن الطريق إلى المدينة مكان كبير يشبه  يسند لوعتي. أمضي حياتي مدركاً 

صالة.
نتحدث جميعاً عن هم واحد متى يكون لنا كرسي يخصنا نقرأ اللوحة ونرسم 
الشعر وتكون الكتابة بكل أجناسها األدبية كأم حنون تسمعنا وتربت على أكتافنا 
تمسح عنا أثر الحزن وتخرجنا من منفى الوحشة وظلمة التجاوز يا ربي يسر 

لنا وامنح طريق إبداعنا السهولة واليسر.
 

لوحة السبورة..
شكراً للرائعة األستاذة سلمى المري قرأتي شجوننا في لوحة ووضعتها في 

راحة القلب وراحة النظر في العيون استقرت.
الصابرين  وبشارة  األل��م  على  وصبرها  صمتها  في  األم  رأي��ت  اللوحة  في 
ووفاء األبناء في التعبير عن الحب، إلى التي تحت أقدامها الجنة ومكان وسكة 
ومنازل، هي منازل وزمن الطيبين وطفِت في حديثك إلى أبي وأخي وحزني من 
الفقد، وعتب على من ينظر إلى وصف ال يشبهني. شكراً لحركة يدك وأنت 
تشيرين إلى أماكن »األعراق« والحل في الشفاء والطريق إلى النور في صيف 

هذه الليلة.
حوار الليلة »ارتقاء بالفكرة والنهوض إلى ارتفاع الحدث«. بين حديث فنان 
وبوح كتاب وشعراء وبين حضور كريم استمع الجميع وبكل سعادة إلى ما طرح، 
في الليلة هذه قرأت نصاً كتبته قبل ثالثين عاماً أهديته إلى ابني محمد ومنه 

قرأت..
»خطوط على سقف الروح« حتماً سأمنحك مساًء وشرفة، القلب من يفتح 
نافذته برحمة دافئة ليدخل مصحوباً بالسالمة، أو بطل من شرفته كي يخرج 
بارداً، ال أدري يا حبيبي يا صغيري كيف أتمم باقي األسئلة وأنت تحدثني عن 
البيت وفنائه الممطر بتفاصيل الذكريات، إلى أن أقول كيف استشفاف األشياء 
الجميلة وهذا الظن يرافقني، من يتحفني بليلة، ال تنام بال ظلمة يا محمد من 

يمنحني عكازين كي ال أعود.
كلمة البد منها.. 

الكتاب  الموسيقيين  التشكيليين  الفنانين  للمبدعين  الكبيرة  الصالة  افتحوا 
والشعراء.

أحمد العسم

a_alasam@hotmail.com

خير معين
دوراً  ال��غ��اف  شجرة  لعبت  لطالما 
كبيراً في حياة األجداد واآلباء، وكانت 
والدواء  الغذاء  من  ينضب  ال  مصدراً 
س��واء.  حد  على  والحيوان  لإلنسان 
الصيف،  في  لهم  معين  خير  وكانت 
من  وي��أك��ل��ون  الشمس  ح���رارة  تقيهم 
الذاكرة  في  حاضرة  وه��ي  خيراتها، 
جانباً  وتمثل  اإلمارات  ألهل  الجمعية 
كحطب  واستعملوها  ح��ي��ات��ه��م،  م��ن 

وكطعام للحيوان.
 وأشارت النقبي إلى أن »المجيجة« 
بعد  الغاف  شجرة  أوراق  من  ر  تحضَّ
ودقها  وتقطيعها  وتنظيفها  قطفها 
قطرات  إليها  تضاف  حيث  بعناية، 
تناولها  ويكثر  الحامض،  الليمون  من 
في فصل الصيف وأيام القيظ وتحل 
»المجيجة«  أكلة  وقالت:  األرز.  مكان 
األصدقاء  على  منها  ج��زء  ي��وزع  ك��ان 
والجيران، حيث كانت الحياة بسيطة، 
إذ ن��ش��رب م��ن م���اء ال��ط��وي، ون��أك��ل 
به  ت��ج��ود  مما  أكلنا  ونصنع  ال��رط��ب 

الطبيعة.

غذاء ودواء
أي��ام  إل��ى  ب��ال��ذاك��رة  النقبي  وت��ع��ود 
شجرة  نتسلق  كنا  ق��ائ��ل��ة:  الطفولة 
ال��غ��اف وك��ان��ت ظ��الل��ه��ا م����الذاً آم��ن��اً 
ومكاناً للهو واللعب، مؤكدة أن أوراقها 
كانت تستخدم كغذاء وكذلك للتداوي 
وكعالج لإلسهال. وعندما تجف فاكهة 
حيث  بأكلها،  المواشي  تتلذذ  الغاف 

تتميز بطعمها الحلو.

»المجيجة« 
تلطِّف حرارة القيظ

 »أكلة« ُتصنــــــــع من أوراق الغـــــــــــاف

لكبيرة التونسي )أبوظبي( 

عندما تتحدث فاطمة أحمد 

علي النقبي من دبا الحصن 

عن الماضي، فإنها تستحضر 

الكثير من الذكريات والمواقف 

الراسخة التي تعكس أسلوب 

الحياة في ذاك الزمان. وتوضح 

كيف كان النساء والرجال يُوِجدون 

بفطرتهم منتجات ساعدتهم 

على العيش ضمن عادات وتقاليد 

متأصلة. ومؤكدة أن المرأة 

اإلماراتية كانت تبحث عن طرق 

تعين بها أسرتها، وكانت عنصرًا 

أساسيًا في المجتمع. تمتهن 

الكثير من الحرف والصناعات، 

وتسهم بشكل فاعل في تنمية 

مجتمعها وإعالة أسرتها، 

وكانت تقوم بدور كبير في 

توفير غذاء أبنائها مستثمرة 

ما تجود به األرض والطبيعة 

في محيطها وبيئتها. وتذكر 

أنها كانت تبدع في صناعة 

طعامها مما توافر لديها في 

بيئتها، حتى من شجرة الغاف 

التي كانت مصدرًا ألكلة مميزة 

في المنطقة، وهي »المجيجة« 

المنعشة المرتبطة بالصيف. 

تقطف أوراقها اليانعة الخضراء، 

تغسلها بماء البئر ثم تدقها 

في »المنحاز« وتؤكل مرفوقة 

باألسماك المالحة أو »السحناه« 

والبصل.

مكانة وثيقة
حتظى شجرة الغاف مبكانة 
خاصة يف التراث اإلماراتي، 

وقد أوصى املغفور له، 
بإذن اهلل، الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »طيب 
اهلل ثراه« مبنع قطعها يف 

أنحاء اإلمارات، باإلضافة 
إلى زراعة غابات جديدة 

منها، وهذا ما مت العمل به 
حتى يومنا. وتعتبر العالقة 

بني شجرة الغاف وحياة 
البداوة وثيقة، والسيما أنها 

لعبت الدور املكمل لنمط 
احلياة، وكانت مخيمات 

اإلبل واجلمال تقام يف 
جتمعها ويستعمل خشبها 

يف بناء البيوت. ويف الشتاء، 
تشكل حطبًا للتدفئة، ولها 

القدرة على مقاومة العوامل 
املناخية، وحاجتها القليلة 

للماء جتعلها مثالية ملكافحة 
التصحر، حيث تستغل 

للتشجير وتثبيت الكثبان 
الرملية املتحركة وإقامة 

مصدات للرياح مع أحزمة 
الوقاية اخلضراء. وتستخدم 

لتشجير الشوارع والطرق 
واملتنزهات العامة، كما تعتبر 
من األشجار التي تنمو بكثرة 

ويف عدة بيئات، وتغطي 
مساحات كبيرة من األراضي 

اإلماراتية سواء الرملية أو 
املسطحات الرسوبية أو التي 

متيل إلى امللوحة. 

فاطمة النقبي أثناء إعداد »المجيجة« )تصوير: صادق عبداهلل(

عبدالله أبو ضيف )القاهرة(

يستمتع محبو الظواهر الفلكية بمشاهدة »القمر الدموي« الناتج 
عن خسوف القمر. وهذه الظاهرة التي تزداد معها التكهنات بنهاية 
األرض ال يعرف أصلها أو لماذا يتحلى خاللها القمر صاحب اللون 

األبيض الجميل، باللون الدموي المقبض في لحظات معدودة.
ويشير أشرف تادرس الخبير في علوم الفلك إلى أن اللون األحمر 
الدموي يأتي من خسوف القمر، والذي يتكون بدوره نتيجة لسقوط 
ظل األرض على وجه القمر. ويكون ذلك عبارة عن 500 كيلومتر من 
الغالف الجوي األرضي، إذ ومع انعكاس ضوء الشمس عند مرور 

األرض يولد اللون األحمر الدموي وخسوف القمر.
العالم  التي شهدها  األخيرة  الفلكية  الظاهرة  أن  تادرس  ويؤكد 
االثنين الماضي، قد تتكرر. ومن الممكن أن تتولد بعد سنوات، ومن 
األرجح أنها ستعاد عام 2025 لتخطف األنظار مجدداً، السيما أن 

البدر يجعل الظاهرة أكثر جماالً وتألقاً.
وبحسب وكالة »ناسا«، فإن القمر يتوهج باللون القرمزي خالل 
أول خسوف كلي للقمر، ويبدو في تناقض صارخ مع لمعانه األبيض 

اللبني المعتاد.

ما سر »القمر الدموي«؟

ترجمة: عزة يوسف 

ي��ح��ت��اج ال���ك���ث���ي���رون إل����ى ال���راح���ة 
ال��ع��واق��ب  م��ن  للتخلص  واالس��ت��رخ��اء 
حياتنا  ف��ي  والضغوط  ال��م��دى  طويلة 
أخذ  أو  »اليوغا«  بممارسة  المعاصرة، 
المناطق  إلى  التوجه  أو  عطري  حمام 
ذات الطبيعة الساحرة لتجديد انتعاش 
الروح واستعادة النشاط، ونشرت شبكة 
حول  المواقع  أفضل  األميركية   CNN

العالم لعشاق رحالت التعافي.

أشجار القرم 
يطل منتجع أنانتارا على أشجار القرم 
أبوظبي  مدينة  أط��راف  عند  الجميلة 
من  كواحة  ويقع ضمن محيط طبيعي 
الشرقي  ال��ع��الج  بين  تجمع  ال��ش��ف��اء 
العالجات  وتشمل  العربية.  والتأثيرات 
الحصرية فيه مقشرات الجسم برمال 
إلزال��ة  بالشمع  وال��ت��دل��ي��ك  ال��ص��ح��راء 
إلى  التركي أو الخروج  التوتر والحمام 
إحدى  في  للمشاركة  البحرية  الواجهة 

الرياضات المائية العديدة المتاحة.

جبال األلب
جبال  بقمم  م��ح��اط  آروه���ا  منتجع 
في  بالثلوج  المغطاة  الجنوبية  األل��ب 
نيوزيلندا، ويعتبر مكاناً مثالياً لتجديد 
ال��ع��ق��ل وال��ج��س��م، ول��ك��ي ت��ك��ون رحلة 
عن  التوقف  فعليك  متكاملة  التعافي 
الكافيين  على  يحتوي  م��ا  ك��ل  ت��ن��اول 
والتدخين منذ لحظة وصولك. وتشمل 
على  التبتية  األط��ب��اق  تناول  التجربة 
خ��ل��ف��ي��ة ش����روق ال��ش��م��س واألط��ع��م��ة 
المزروعة في حديقة المنتجع. ويعتمد 

العقل  لتطهير  النباتات  على  المطبخ 
والجسد والروح.

جبال األنديز
يقع منتجع ويلكا تيكا الصديق للبيئة 
في جبال األنديز بين القلعة القديمة في 
كوسكو  اإلنكا  وعاصمة  بيتشو  ماتشو 
في بيرو، وسط واحدة من أروع المناظر 
الطبيعية في العالم. ويعتبر مالذاً مثالياً 
الوردية  بالمباني  يتميز  فاخراً  صحياً 
م��راك��ز  لتمثل  المصممة  وال��ح��دائ��ق 
ويمكنك  اإلن��س��ان.  جسم  ف��ي  الطاقة 
والتواصل  التقليدية  االحتفاالت  تجربة 
مع الطبيعة واالستمتاع بحمام شمسي 

بالملح واألعشاب.

البحر الكاريبي
على  ه��ول��ي��داي  ب���ودي  منتجع  يطل 
الرملية  وال��ش��واط��ئ  الكاريبي  البحر 
والغابات االستوائية المطيرة في سانت 
للضيوف  ب��رن��ام��ج��اً  ويعتمد  ل��وس��ي��ا، 
واستكشاف  اليوغا  ممارسة  يتضمن 
مثل  مثيرة  أنشطة  خالل  من  الجزيرة 
صحي  مركز  وفيه  والرماية.  الغوص 

يضم جلسات التدليك باألسلوب.

الهيمااليا
جبال  سفح  على  أناندا  منتجع  يقع 
س��ال،  غ��اب��ات  ب��ه  وت��ح��وط  الهيمااليا 
حيث  الروحي«،  »المسار  عليه  ويطلق 
يقدم عالجات مصممة لتلبية احتياجات 
إدارة  برنامج  من  لالستفادة  الضيوف 
اإلجهاد. ويوفر المنتجع فحوصاً طبية 
مع استشارات صحية، ويتيح رحلة عبر 

الغابات المحيطة. »أناندا« على سفح جبال الهيمااليا )من المصدر(

أفضل المواقع.. 
للروح واستعادة النشاط
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إحدى مطبوعات

المساعدة االفتراضية 
مفروضة.. مرفوضة

يا جماعة.. ترا نحن مع الناس الواقعيين واقعين في صعوبة 
الذين  االفتراضيين،  بالناس  عاد  فكيف  فهم،  وسوء  تواصل، 
االصطناعي،  ذك��اءه��م  ي��ج��اري  م��ن  ه��م  ال  نحن  بنا  يفترض 
عنا  اآلخرون  الناس  يقول  أن  جميل  بسالسة،  معهم  ويتواصل 
نشهدها،  التي  والذكية  المتطورة  الخدمات  وجميلة  متقدمين، 
العالم أو على األقل نضاهيه في مسيرة  وجميل أن نسبق بها 
التقدم، وهنا.. أود أن أشكر في هذه السانحة »اتصاالت«، على 
الناس  على  فرضت  والتي  بدالتها،  في  االفتراضية  المساِعدة 
لذا  معها،  يرتاحوا  ولن  يرتاحوا  لم  اآلن  وحتى  سنة،  كم  من 
رفضوها، ألنها ببساطة تبدو أنها تتبع مدرسة الكوفة اللغوية، 
أو نحن غير  تفهم علينا  البصرة، ال  اتباع مدرسة  والناس من 
قادرين على التواصل معها بطريقتها التي تفهمها، مرات نقول: 
تسليك  تساعدها في  بها ال  المحشوة  »الداتا«  تكون  أن  يمكن 
الصناعي،  ال��ذك��اء  في  ينبغي  كما  خدماتها  وتقديم  نفسها، 
لو  حتى  التفاهم  في  المنزلية  العمالة  أحلى  ما  نقول:  ومرات 
»مساعدة  أن  غيْر  وتعال«،  »سر  دارجة  وابتدعنا  اللغة،  كّسرنا 
مساعدتك  »أن��ا  بالقول:  تبدأ  أن  ما  االفتراضية«  ات��ص��االت 
وكأننا  جّم،  أدب  بكل  لها  ننصت  ونحن  تفضل«!  االفتراضية، 
األلسن،  أكاديمية  خريجة  واحدة  أو  غربتية«  »وحدة  مع  نتكلم 
فإذا طلبت مثاًل منها رقم مطعم يوصل »الجنعد والقباب« إلى 
المنازل مجاناً، فترد عليك: هل تريد شققاً فندقية؟ فتقول لها: 
إثباتية،  بطريقة  هي  فتفهمه  تعجبية،  استنكارية  بطريقة  نعم! 
فترسل لك رقم هاتف شقق فندقية رخيصة، ومرات حين تردد 
عليك سؤالك، حرصاً منها على الدقة، فتبادرها أنت بطريقة 
تلقائية بقولك: »ايوه« بدالً من نعم، فتتخربط المخلوقة، وتظل 
تردد عليك: »عفواً لم أفهم عليك«، لذا علينا أن ندرب أنفسنا، 

بدالً من تدريب الموظفة الجديدة.
بعض الشباب الذين يحبون »البر والمزيون« يتفدونها، وهذا 
من  ليس  تتخربط  يجعلها  ألنه  اإلس��الم،  في  حقيقة  يجوز  ال 
لُقمت  ما  بسبب  ولكن  البيض،  الكاعبات  الغّرد  وخفر  الحياء 
جّياشة،  مشاعر  بال  فهي  العملية،  الكلمات  محدودية  من  به 
يتكلم  أن  المفروض  منا  الواحد  وك��أن  حساسة،  عواطف  وال 
تفهم عليه، ويجاوب على قد سؤالها،  لكي  آلية،  معها بطريقة 
أما »نعم فديتك«، فهذه كلمة زائدة، وال محل لها من اإلعراب، 
للصبغ  كراج  رقم  البلدية، ستعطيك  رقم  تعطيك  أن  وبدالً من 
ُكنتُم  شباب،  يا  االفتراضية  بالمساِعدة  فرفقاً  والسمكرة، 
تلبي  افتراضية  مساِعدة  لكم  جلبوا  ال��ب��داالت  من  تشتكون 
طلباتكم التي ال تخلص، لذا ما يجوز أن »تتميلحون، وتتلينون« 
معها، ترا ما عندها لكم إال رقم محالت الورد البالستيك الذي 

كل ربطة بدرهم، بدون ضريبة القيمة المضافة.
يعني مرات اتصور واحداً مزارعاً مسكيناً يعمل طوال الوقت 

في مزرعة في »بدع فارس« وال له صلة بالمدينة، 
وال يعرف »عربي وال انجليزي«، غير عربي »مال 
المرشد  طلب  وي��ري��د  الحاجة  وت��ع��وزه  أرب���اب«، 
و»اهلل  االفتراضية،  المساِعدة  وتتلقفه  الزراعي، 

النشبة اللي ما بتنتهي على خير«!

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات
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هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

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

 فشل الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب في 

وقف التحقيق الذي تجريه 
المدعية العامة في نيويورك 

ليتيتيا جيمس.
وقالت جيمس، إن من الواضح 

»الطعون القانونية التي ال 
أساس

لها من قبل ترامب ال يمكن أن 
توقف تحقيقنا القانوني في

تعامالته المالية الخاصة 
بشركة ترامب«.

وكان ترامب قد وصف 
التحقيق في وقت سابق بأنه 

»مطاردة الساحرات«.
وتشمل التحقيقات الشك في 

أن شركة ترامب قد أساءت 
تقدير قيمة عقاراتها من 

أجل الحصول على قروض أو 
الحصول على مزايا سعرية.

نيويورك )د ب أ(

»أبوظبي للكتاب« 
تجارب مدهشة وفعاليات ممتعة

»تصوير وليد ابو حمزة«

 ذكر الرئيس التنفيذي لشركة تسال، إيلون ماسك، 
في تغريدة ردًا على سؤال عن خططه بشأن 

الهند، أن »تسال« لن تقيم مصانع سيارات 
في أي موقع إال بعد أن يسمح فيه، أواًل 

بشراء سياراتها وصيانتها.
ويريد ماسك من الحكومة الهندية 

خفض الضرائب حتى يمكن 
لشركته بيع السيارات المستوردة 
بهدف اختبار السوق قبل االلتزام 

ببناء مصنع في البالد.
وكانت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي شجعت »تسال« على اإلنتاج 

محليًا، وطلبت منها عدم بيع 
السيارات من إنتاج مصنعها في 

شنغهاي بالصين، في
الهند.

نيودلهي )د ب أ(

»تســــــال« 
تختبر السوق الهندية 

تعامد الشمس   على   الكعبة المشرفة

أمس  المكرمة،  مكة  سماء  شهدت 
الكعبة  على  الشمس  تعامد  السبت، 
بالمسجد  ال��ظ��ه��ر  وق���ت  ال��م��ش��رف��ة 
ظهراً،  18ر12  الساعة  عند  الحرام 
لهذا  للشمس  األول  التعامد  وه��و 
ال���ع���ام. ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة »ع��ك��اظ« 
اإللكتروني  موقعها  على  السعودية 
بجدة  الفلكية  الجمعية  رئيس  ع��ن 
إنه  أبو زاهره قوله،  المهندس ماجد 
الشمس  ستكون  التعامد  لحظة  عند 

بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريباً، 
وظالل  تماماً  الكعبة  ظل  وسيختفي 
جميع األجسام في مكة، ويصبح ظل 
الزوال صفراً، مشيراً إلى أن الشمس 
المناطق  س��م��اء  ف��ي  مائلة  ستكون 

البعيدة في هذا التوقيت.
الشمس  تعامد  أن ظاهرة  وأوضح 
تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة 

بين خط االستواء ومدار السرطان.
الرياض ) د ب أ( 

»برتقـــــال 
فلوريدا« 

فـــــي مهــــــب 
الريــــــح 

 تستعد والية فلوريدا 
األميركية حاليًا

لمواجهة موسم األعاصير 
العاتية السابع الذي يوشك أن 

يبدأ في السواحل
المطلة على المحيط 

األطلسي، األمر الذي يشكل 
معه ضغوطًا على الوالية

التي ُتعد أكبر منتج للبرتقال 
في الواليات المتحدة.

وتتوقع هيئة األرصاد أن 
تضرب ما بين 14 إلى 21 

عاصفة سواحل األطلسي 
خالل الموسم الذي يستمر 

لستة أشهر. 
ويواجه المزارعون بالفعل 

واحدًا من أسوأ مواسم 
المحاصيل على اإلطالق،

ويرجع ذلك جزئيًا إلى معركة 
استمرت عقودًا مع مرض 

مدمر يسمى اخضرار أو
تخضير الحمضيات الذي 

يضر بالفاكهة ويقتل األشجار 
في نهاية المطاف،

تزامنًا مع وقوع حدث مناخي 
كبير في فلوريدا سيتسبب 
في إشكاليات على المديين 

القصير والبعيد.
واشنطن )د ب أ(

تعليق مصارعة الثيران 
مؤقتًا بـ»مكسيكو«

بموجب قرار قضائي غير مسبوق وذي رمزية كبيرة، حظرت 
مصارعة الثيران في مكسيكو التي تضّم حلبات هي األكبر في 

العالم، لبضعة أيام.
ومن المرتقب أن يتخذ قاٍض فيدرالي قرارًا في شأن الموضوع 

خالل األيام المقبلة بعدما أصدر حكمًا في دعوى رفعتها 
جمعية »جوستيسيا جوستا« ضّد مصارعة الثيران.

وفي غضون ذلك، يستمع القاضي إلى حجج يقدمها مؤيدو 
ومعارضو هذه الممارسة التي دخلت المكسيك تزامنًا مع 

االستعمار اإلسباني قبل 500 عام.
وتشير البيانات الرسمية العائدة إلى سنة 2018 إلى أّن مصارعة 

الثيران تحقق 343 مليون دوالر وتوفر 80 ألف وظيفة مباشرة.
مكسيكو )أ ف ب( 

ترامب 
يواجه »مطاردة 

الساحرات«
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