ً
تأكيدا على التزام اإلمارات بالتنمية المستدامة واستمرارية إرث «المعرض»

رئيس الدولة يوجه باستضافة « »COP28يف «مدينة إكسبو دبي»
« »COP28و« »EXPO2020يشتركــان في تحقيـ ـ ــق االستدامــة

المؤتمر يناقـ ــش تنفيذ االلتزامـــات والتعهـــدات المناخيــــة
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صحيفة يومية سياسية جامعـة

ـ

تأسست ف ــي  20أكتـوبر 1969

الفجر 4:05

الشروق 5:31

العصر 3:46

الظهر 12:27

المغرب 7:17

العشاء 8:43

بحث مع حسن شيخ محمود جهود التنمية والسالم

رئيس الدولة :ندعم الصومال لبناء مستقبل أفضل
الرئيس الصومالي:

محمد بن زايد:

نقدر المواقف
التاريخية لإلمارات
ودعمها المتواصل

تعزيز جهود حكومة
الصومال ومؤسساته
في التنمية

عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها سموه تجاه
الشعب الصومالي ،وتمنياته لدولة اإلمــارات في
ظل قيادته مزيداً من الرفعة والتطور .وبحث سموه
وفخامة الرئيس حسن شيخ محمود ،العالقات
األخــويــة بين البلدين ،وف ــرص تعزيز التعاون
المشترك بينهما في مختلف المجاالت ،خاص ًة
جهود التنمية والسالم في الصومال الشقيق.
وأكــد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،التزام دولــة اإلمــارات بدعمها الشعب
الصومالي الشقيق ،من أجل ترسيخ بناء دولته،
والمضي قدماً نحو مستقبل ينعم فيه بالسالم
واالستقرار ،انطالقاً من األواصــر األخوية التي
تربط البلدين وشعبيهما ،مــشــدداً سموه على
حرص دولة اإلمــارات على تعزيز جهود الحكومة
الصومالية ومؤسسات الدولة في البناء والتنمية
وتعزيز االستقرار( .طالع ص )04

أبوظبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،دعم دولة اإلمــارات
المتواصل كــل مــا يصب فــي مصلحة الشعب
الصومالي الشقيق ،ويحقق تطلعاته إلى التنمية
واالســتــقــرار واالزدهـ ــار ،وبناء مستقبل أفضل
ألبنائه يعمه السالم والرخاء .جاء ذلك خالل
استقبال سموه ،أمس في قصر الشاطئ ،فخامة
حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال
الفيدرالية الشقيقة ،حيث رحب سموه بزيارته
للدولة ،وهنأه بتوليه مهام رئاسة الصومال،
متمنياً له التوفيق في قيادة بلده وتحقيق تطلعات
شعبه إلى االستقرار والتقدم والسالم.
وأعرب فخامته عن تقديره للمواقف التاريخية
لدولة اإلمارات ،ودعمها المتواصل لبالده ،معبراً

محمد بن زايد خالل استقباله حسن شيخ محمود (تصوير :حمد الكعبي)

اإلمارات تتضامن مع الشعب األفغاني وتعزي في ضحايا الزلزال
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مسؤولة أممية :نثق في رؤية اإلمارات للحياد الكربوني 2050
افتتاحية

تعافي القطاع المصرفي من تداعيات «الجائحة»

منصور بن زايد يؤكد أهميـة
تطـــوير القطـــاع املالــي

مستقبل مستدام

في ظل توفر منتجات إماراتية بجودة عالية وأسعار تنافسية

شركـ ــات وطنيـــــة وأجنبيـــة

تزيد مشترياتها من املصانـــع املحليــة

أبوظبي (االتحاد ووام)
أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة ،رئيس مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،بجهود مجلس إدارة المصرف وخططه الهادفــة
إلى ضمان االستقرار النقدي والمالي في الدولة ،داعياً سموه إلى
مواصلة العمل بما يحقق الخطط المرسومة تطويراً للقطاع المالي.
جــاء ذلــك خــال تــرؤس سموه ،أمــس في قصر الــوطــن ،اجتماع
مجلس إدارة المصرف المركزي ،حيث اطلع على مجريات تنفيذ
خطط المرحلة المقبلة ،والتي تتماشى مع التطلعات االقتصاد ّية
والمستقبل ّية للدولة .كما اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على
مسـتجدات خطة التوطين في القطاع المصرفي والتأمين.
وتؤ ّكد المؤشرات األخيرة تعافي القطاع المصرفي وعودته إلى
مستويات ما قبل جائحة «كــوفــيــد ،»19-بما في ذلــك انتعاش في
االئتمان بشكل عام ،ونمو قوي للودائع المصرفية ،وقدر ٍ
كاف من
احتياطي السيولة والتمويل.
(طالع ص )12

«الهالل» يفتتـــــــــح  3كليـــات
تقنية في أرخبيــــــــل فيجــــــي

منتدى «اصنع في اإلمارات» يختتم أعماله في أبوظبي (تصوير :علي عبيدو)

اإلمارات :االحتياجات اإلنسانية
جــــراء أزمــــــة أوكرانيا هائلــــة

نيويورك (االتحاد)

د .عبدهللا الغذامي
الناقد والمفكر السعودي يؤكد أن اإلمارات
أضاءت شمعة للتسامح وسط الظالم ،ويثمن
تكريمه في جائزة الشيخ زايد للكتاب.
«كمال عبد الحميد وسعد عبدالراضي»

29-28
السعودية  :رياالن

الكويت 200 :فلس

البحرين 200 :فلس

عمان 200 :بيسة

خــــــــالل الربــــــع األول

 11.35مليـــــــــــــار درهـــــــــــــــــــم
اإلنفاق الحكومي للدولــة

1100

شركة متخصصة في
الصناعات المتطورة
في «حرة مصدر»

«توازن الصناعي» :مركز الختبار األسلحة والذخائر في أبوظبي

محاكاة الفضاء

pdf

اإلمارة ترسخ مكانتها حاضنة لإلبداع واالبتكار

«أمـــــازون» تفتتح أكبــــر محطة توصيـــل يف أبوظبـــي
رشا طبيلة (أبوظبي)

اليمن 50 :رياال

العراق 600 :دينار

المغرب :درهمان

يومين من التخفيضات االستثنائية على
جميع المنتجات عبر متجر Amazon.ae
وتستمر لـ  48ساعة .وحول اختيار أبوظبي
إلنشاء المحطة الجديدة ،قال لي شيبرد،
مدير العمليات اللوجستية لدى «أمازون»
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لـ
«االتحاد»« :رسخت أبوظبي مكانتها الرائدة
الحاضنة لإلبداع واالبتكار ،مع بنية تحتية
متطورة وبيئة محفزة الزدهار قطاع األعمال،
حيث نواصل االبتكار لتقديم أفضل الخدمات
للعمالء ،وتحقيق أعلى مستويات رضاهم».
(طالع ص )13

مصر 3 :جنيهات

لبنان 1000 :ليرة

األردن 200 :فلس

المحطة الجديدة (من المصدر)
سوريا 10 :ليرات

باكستان 20 :روبية
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الرائد االحتياطي في مهمة محاكاة الفضاء
عبداهلل الحمادي يكتسب مهارات التشخيص
الطبي والدعم التقني ضمن برنامج
«سيريوس « .»21آمنة الكتبي»

08

أعلنت شركة أمازون ،أمس ،عن افتتاح أكبر
محطة توصيل في إمارة أبوظبي لتوفير
خدمة توصيل الشحنات في اليوم نفسه أو
خالل يوم واحد للعمالء في جميع أرجاء
العاصمة ،بما في ذلك المناطق الواقعة خارج
المدينة ،مثل السمحة ،والشوامخ ،وجزيرة
ياس ،وجزيرة السعديات ،وبني ياس ،والوثبة.
ويأتي افتتاح المحطة الجديدة قبيل انطالق
فعالية «يوم برايم» المرتقبة في شهر يوليو
القادم ،والتي تقدم ألعضاء برنامج برايم

حـــــــوار

مليارات درهم أعيد
توجيهها لالقتص ــاد
الوطنـ ـ ــي

مؤتمر «ك ــوب  »28بشأن تغير الــمــنــاخ ،و«إكــســبــو دبــي»،
تجسيد لنهج إماراتي راسخ بتوثيق التعاون والعمل معاً من
أجل تحقيق مستقبل مستدام للعالم ،كما يعكس الحدثان
االستثنائيان رؤية الدولة في استشراف التحديات وتسريع
التقدم العالمي في إيجاد حلول للتغير المناخي ،إلى جانب
كونهما ترجمة لجهود إماراتية ممتدة لعقود في هذا المجال
حققت الريادة للدولة وجعلت منها نموذجاً عالمياً للنمو
االقتصادي المستدام.
السجل الحافل لــإمــارات فــي مجال العمل المناخي،
وإسهاماتها اإلقليمية والدولية في حشد الجهود العالمية
في هذا المجال ،وتحقيقها السبق في االنضمام لالتفاقات
الدولية المعنية بالحد من تداعيات التغير المناخي ،كانت
دوماً محل تقدير عالمي ،وجعلت منها وجهة مثالية الحتضان
أهم الفعاليات ،ومنها استضافة مؤتمر األطراف «كوب »28
الذي سيعقد في «مدينة إكسبو دبي» بتوجيهات من صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه
اهلل ،وبما يشكل امتداداً لنهج الدولة وقيمها في تحقيق
االستدامة وتعزيز العمل الدولي ،كما يرسخ رسالة «إكسبو»
في تواصل العقول وصنع المستقبل.
العام المقبل ،يجتمع العالم في اإلمــارات من أجل وقفة
جــادة حيال تداعيات التغير المناخي ،تتضمن التشجيع
على إعداد السياسات والتشريعات لحماية المناخ ،وتوحيد
الجهود بإجراءات سريعة تخفف من اآلثار على البيئة والتنوع
البيولوجي ،ومنها :تبني حلول الطاقة النظيفة ،وخفض
انبعاثات الكربون ،وتوظيف التكنولوجيا في الصناعة،
وتحفيز االبتكار ،وصوالً إلى تحقيق الحياد الكربوني ،من
أجل مستقبل األرض واإلنسان.

خاص

كشفت شركات وطنية وأجنبية بــاإلمــارات عن خطط لــزيــادة حصص
مشترياتها من المصانع المحلية ،في ظل توفر منتجات محلية بجودة
عالية وأسعار تنافسية .وأكد مسؤولون بشركات صناعية ومشاركون في
منتدى «اصنع في اإلمارات» ،الذي اختتمت فعاليته بأبوظبي أمس األربعاء،
لـ «االتحاد» اهتمامهم بمنح األولوية للمنتج المحلي ،وتوقيع المزيد من
اتفاقيات شراء المنتجات من المصنعين المحليين ،بما يسهم في خلق
فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية .وأعلنت  12شركة وطنية رائدة ،خالل
المنتدى ومن خالل عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة ،عن
توفير ما قيمته  110مليارات درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء
الحاليين والجدد ،الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سالسل توريد
منتجاتهم ،بما في ذلك كبريات الشركات الصناعية اإلماراتية ،كما كشفت
شركات أجنبية عاملة باإلمارات عن اهتمامها بزيادة التعاون مع الموردين
والمصنعين بالسوق المحلي( .طالع ص )16-14

جددت دعوتها لخفض التصعيد

(طالع ص )19

105

سيد الحجار (أبوظبي)

07

دعت دولة اإلمارات ،أمس ،إلى إعطاء األولوية لخفض التصعيد
وحل األزمة في أوكرانيا ،وإيجاد سبل من أجل التوصل لحل
دبلوماسي يخفف المعاناة اإلنسانية ،مــحــذرة مــن التكلفة
البشرية الهائلة ،من الضحايا والنازحين وعشرات الماليين
حول العالم ممن يواجهون انعداماً في األمن الغذائي ،مع دخول
األزمة شهرها الخامس .وقالت ،في بيان أمام مجلس األمن
الدولي ألقاه محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة لإلمارات
لدى األمم المتحدة ،إن التحريض على العنف من بين المشاغل
التي أثارها الصراع في أوكرانيا .وقال أبوشهاب« :من الواضح
أن االحتياجات اإلنسانية هائلة ،وتتطلب استجابة لفترة طويلة»،
موضحاً أن دولة اإلمارات أرسلت األسبوع الماضي 27 ،طناً من
اإلمدادات الغذائية والطبية لمساعدة الفارين من النزاع.
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المملكة المتحدة :جنيه استرليني

تايالند 5 :دوالرات
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محمد بن زايد:

خليفة

رم ــز الخير
والعطـ ـ ــاء
اإلنساني

أبوظبي (االتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،أن املغفور له الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رحمه اهلل ،رمز اخلير والعطاء اإلنساني ،وقال سموه ،يف تغريدة عبر «تويتر» أمس« :خليفة
بن زايد (رحمه اهلل) ..رمز اخلير والعطاء اإلنساني».
ونشر سموه مع التغريدة فيديو يتضمن قصيدة تتحدث عن مناقب ومآثر فقيد الوطن ،وأشارت أبيات
القصيدة إلى أن ذكر املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل» سيظل خالد ًا يف وجدان الوطن
وقلوب أبنائه بحجم ما قدمه من عطاء لإلمارات وألمته ولإلنسانية كلها.

فيديو

جع ـلـ ـه ـ ـ ـ ــا ش ـ ــريكـ ـ ـ ًـا
في مسيرة النهضة
آمنة الكتبي (دبي)

رسخ دور األسرة اإلماراتية
كما وحــرص على وضــع أســس تهدف إلى
تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية
ألفراد األسرة وتحفظ كيانها وحقوقها ،بما
يــعــزز دور األس ــرة ومشاركتها الفاعلة في
التنمية المجتمعية ،تخدم السياسة المرأة
والطفل والمسن والــرجــل وأصــحــاب الهمم
لحمايتهم جميعاً من اإليذاء بشتى صوره.
المركز األول عربي ًا
وقد أسفرت هذه الجهود الدؤوبة المبذولة
مــن قبل دول ــة اإلمــــارات العربية المتحدة
لرعاية األسرة عن تبوؤ الدولة مكانة مرموقة
في هذا السياق ،حيث احتلت المركز األول
عربياً ضمن قائمة «أفــضــل ال ــدول لرعاية
األس ــرة» لعام  ،2019كما جــاء في صحيفة
«ي ــو أس نــيــوز ويــرلــد ري ــب ــوت» األمــيــركــيــة،
استناداً إلى االستطالع السنوي الذي تُجريه
مجموعة «بــاف» ( )BAVالبحثية بالتعاون
مع كلية وارتــون التابعة لجامعة بنسيلفانيا
األميركية ،ويغطي التقرير النهائي عن العام
الماضي الــذي يقارن بين الــدول في جودة
الحياة األسرية لتربية األطفال ،محاور حقوق
اإلنسان وبيئة الحياة العائلية ،مع اعتبارات
المساواة في الفرص ال ُمد ّرة للدخل ،واألمن
وخدمات التعليم ونظم الرعاية الصحية .وقد
احتلت اإلمــارات موقع الصدارة العربية في
إجمالي هذه المعايير ،واحتلت المرتبة الـ22
عالمياً بإجمالي معايير جودة الحياة األسرية
وتنشئة األطفال ،والمرتبة الـــ 23في معايير

استقرار المجتمع
حرص املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رحمه اهلل ،على متكني األسرة
اإلماراتية وتهيئة جميع املقومات وأسباب احلياة الكرمية ألفرادها ،بغية ضمان
استقرار املجتمع ،وهذا ما يدل على اهتمام سموه بالتنمية الشاملة ،وترسيخ
ثقافة التنمية االجتماعية ،التي تعتبر من أهم مؤشرات التقدم احلضاري للدول
وازدهارها ،وذلك من خالل تبني منهجية عمل للحكومة اإلماراتية ،تتسق مع
متطلبات املستقبل ،لتمكني جميع الفئات املجتمعية ،بهدف أن تكون أكثر فعالية
وإنتاج ًا يف املجتمع .وانصب اهتمام املغفور له على االستثمار يف اإلنسان ،الذي
يشكل محور ًا رئيس ًا يف اهتمامات سموه لتحقيق آمال وطموحات أبناء اإلمارات،
التي تتجاوز احلدود إلى العاملية ،لذلك حرص على تعزيز منظومة اخلدمات
االجتماعية ،التي جاءت يف مقدم أولويات واستراتيجيات العمل الوطني،
واملبادرات التي أطلقها سموه لتقدمي جميع أشكال الدعم ،لتواصل األسرة
اإلماراتية دورها الفاعل يف بناء املجتمع.

الريادة األممية بهذه المجاالت ،مع المرتبة
الـــ 25في مقاييس جــودة الحياة ،والمرتبة
الـ 26في موضوع المرأة.
وتمثل األسرة العمود الفقري للمجتمعات،
وتدرك دولة اإلمــارات العربية المتحدة هذه
الحقيقة ،ومن ثم فهي تعمل على توفير كل ما
من شأنه دعم األسرة اإلماراتية واالرتقاء بها،
من خالل جهود متواصلة في هذا السياق،
جعلت الدولة تتبوأ مكانة مرموقة في هذا
المجال.

وبــادرت الدولة في وقت مبكر بتوجيهات
مــن المغفور لــه الشيخ خليفة بــن زايــد آل
نهيان ،رحمه اهلل ،إلى وضع استراتيجيات
وخطط ممنهجة ،تساندها حزمة من القوانين
والتشريعات ،لتوفير الدعم لألسرة في شتى
المجاالت االجتماعية واالقتصادية وغيرها،
كما أطلقت مجموعة مــن الــمــبــادرات التي
ترتكز على تمكين الــمــرأة وتعزيز دورهــا
فــي الــحــيــاة المجتمعية والسياسية
واالقتصادية .وانطلقت القوانين

حظيت األسرة اإلماراتية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بأهمية مطلقة على يد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رحمه الله ،الذي عمل على ترسيخ دور األسرة وإشراكها
في مسيرة النمو والنهضة ،وقد حرص «رحمه الله» على توفير
كل سبل الراحة ألفراد المجتمع ،وصو ًال إلى مجتمع متالحم
وأسرة متماسكة قادرة على مواكبة حركة التطور السريع
في جميع المجاالت ،سعيًا إلى تحقيق االستدامة االجتماعية
واالقتصادية والتطويرية والتعليمية من خالل عدد من المشاريع
التنموية التي تنفذها الدولة.

والتشريعات والسياسات واألنظمة ،إيماناً
من القيادة الرشيدة بــضــرورة توفير أوجه
الدعم والرعاية ،وتمكين المرأة وتوفير الحياة
الكريمة لألطفال وكبار السن ،ووعياً بأهمية
األسرة في تزويد المجتمع بكفاءات وقدرات
وطنية تساهم في تعزيز عجلة النمو المستدام
التي تسود الدولة.
برامج ومبادرات
واشتملت المبادرات والتشريعات على إنشاء
العديد مــن الهيئات والمؤسسات المعنية
بــهــذا الــجــانــب ،كالمجلس األعــلــى لألمومة
والطفولة ،والمجلس األعلى لشؤون األسرة
في الشارقة ،والجهات المعنية باألسرة كوزارة
تنمية المجتمع ،وهيئة تنمية المجتمع في
دبي ،ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ،إلى
جانب العديد من مراكز الدعم التي تنتشر
في عموم الــدولــة .وتعمل كافة المؤسسات
والجهات المعنية في إطار منظومة تشاركية
تعكس حرص القيادة الرشيدة ،وتترجم رؤاها
من خــال الجهود الحثيثة والعمل الــدؤوب
على توفير األدوات الالزمة ،وتقديم الدعم
من ضمن بيئة ثرية ومحفزة تزخر بحزمة
م ــن الــبــرامــج وال ــم ــب ــادرات
الموجهة لألسرة في
شــتــى الــمــجــاالت
ومـــــخـــــتـــــلـــــف
القطاعات.

السياسة
الوطنية لألسرة
عززت القيادة الرشيدة دعمها
لألسرة من خالل السياسة الوطنية
لألسرة التي تشتمل على  6محاور
رئيسية ،تركز على الزواج ،والعالقات
األسرية ،والتوازن يف األدوار ،ورعاية
األطفال ،وحماية األسرة ،يدعم
ذلك القوانني والتشريعات ،ويساندها
مبادرات مت إطالقها وأخرى قيد
التطوير إلطالقها .ولضمان حتقيق
أهداف دعم األسرة اعتمدت حكومة
اإلمارات يف نوفمبر  2019سياسة
حماية األسرة ،التي تهدف إلى
تعزيز منظومة اجتماعية حتقق
احلماية ألفراد األسرة وحتفظ
كيانها وحقوقها ،مبا يعزز دور األسرة
ومشاركتها الفاعلة يف التنمية
املجتمعية تخدم السياسة املرأة
والطفل واملسن والرجل وأصحاب
الهمم حلمايتهم جميع ًا من اإليذاء
بشتى صوره.

سيف بن زايد:

العظـــمــــــــاء ال يــــرحـــلـــــــــون
أبوظبي (االتحاد)
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،أن العظماء ال يرحلون،
فبتوفيق اهلل وحكمتهم وباختيارهم
العظماء باقون ،مشير ًا سموه إلى أن
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان «طيب اهلل ثراه» اختار املغفور له
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رحمه
اهلل ،واملغفور له الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رحمه اهلل ،اختار صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه اهلل».
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان يف تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس« :العظماء
ال يرحلون ،فبتوفيق اهلل وحكمتهم وباختيارهم العظماء باقون ،الشيخ زايد،
طيب اهلل ثراه ،اختار الشيخ خليفة ،واملغفور له بإذن اهلل الشيخ خليفة اختار
ّ
سيدي الشيخ محمد بن زايد ،آثار العظماء ستبقى خالدة ،تنير حاضره
وتبني مستقبله املشرق».

انتهاء الحداد الرسمي

مسيرة خليفة نبراس
تقتدي به األجيال
أبوظبي (وام)

تحقيق
االستدامة االجتماعية
واالقتصادية والتطويرية
والتعليمية عبر المشاريع
التنموية

رفعت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أمس ،أعالمها ،معلنة انتهاء فترة
احلداد الرسمي على املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل»،
والتي امتدت أربعني يوم ًا ،عبر خاللها العالم عن حزنه العميق لفقدان قائد
التمكني الذي كرس حياته خدمة لوطنه واإلنسانية جمعاء.
وتبقى مسيرة املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل» نبراس ًا
ً
حافال بالعطاء واإلجناز وبصمات خالدة
تقتدي به األجيال بعد أن ترك إرث ًا
يف شتى املجاالت التنموية واإلنسانية .وشهدت اإلمارات خالل أربعني يوم ًا
توافد زعماء العالم وكبار املسؤولني والشخصيات الرسمية الذين قدموا
تعازيهم بفقيد الوطن الكبير ،فيما استقبلت سفارات الدولة باخلارج وفود
املعزين الرسمية والشعبية .وأعلنت العديد من الدول احلداد الرسمي على
املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل» ،فيما عقدت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة جلسة تأبينية أعربت خاللها الدول األعضاء يف األمم
املتحدة البالغ عددها  193دولة عن خالص تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة
دولة اإلمارات يف وفاة الراحل الكبير ،يف حني عقد مجلس جامعة الدول
العربية ،اجتماعا تأبينيا بدأه بالوقوف دقيقة حداد ًا على روح فقيد الوطن.
وعكست املشاركة الواسعة يف عزاء الراحل الكبير حجم املكانة العاملية لدولة
اإلمارات وفقيدها مستذكرين مآثره اخلالدة ودوره الفاعل على الساحتني
اإلقليمية والدولية ،فقد جنحت اإلمارات بقيادته «رحمه اهلل» ،يف نسج
عالقات قوية بدول العالم على أسس االحترام املتبادل ،والوقوف إلى جانب
قضايا احلق والعدل واإلسهام يف دعم االستقرار والسلم الدوليني وتعزيز
التعايش اإلنساني .كانت اإلمارات قد شيعت املغفور له الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان «رحمه اهلل» يف  13مايو املاضي بعد رحلة عطاء امتدت لـ  74عام ًا،
سطر خاللها إجنازات خالدة على املستوى احمللي والعربي والدولي.
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محمد بن زايد:

خليفة

رم ــز الخير
والعطـ ـ ــاء
اإلنساني

أبوظبي (االتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،أن املغفور له الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رحمه اهلل ،رمز اخلير والعطاء اإلنساني ،وقال سموه ،يف تغريدة عبر «تويتر» أمس« :خليفة
بن زايد (رحمه اهلل) ..رمز اخلير والعطاء اإلنساني».
ونشر سموه مع التغريدة فيديو يتضمن قصيدة تتحدث عن مناقب ومآثر فقيد الوطن ،وأشارت أبيات
القصيدة إلى أن ذكر املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل» سيظل خالد ًا يف وجدان الوطن
وقلوب أبنائه بحجم ما قدمه من عطاء لإلمارات وألمته ولإلنسانية كلها.

فيديو

جع ـلـ ـه ـ ـ ـ ــا ش ـ ــريكـ ـ ـ ًـا
في مسيرة النهضة
آمنة الكتبي (دبي)

رسخ دور األسرة اإلماراتية
كما وحــرص على وضــع أســس تهدف إلى
تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية
ألفراد األسرة وتحفظ كيانها وحقوقها ،بما
يــعــزز دور األس ــرة ومشاركتها الفاعلة في
التنمية المجتمعية ،تخدم السياسة المرأة
والطفل والمسن والــرجــل وأصــحــاب الهمم
لحمايتهم جميعاً من اإليذاء بشتى صوره.
المركز األول عربي ًا
وقد أسفرت هذه الجهود الدؤوبة المبذولة
مــن قبل دول ــة اإلمــــارات العربية المتحدة
لرعاية األسرة عن تبوؤ الدولة مكانة مرموقة
في هذا السياق ،حيث احتلت المركز األول
عربياً ضمن قائمة «أفــضــل ال ــدول لرعاية
األس ــرة» لعام  ،2019كما جــاء في صحيفة
«ي ــو أس نــيــوز ويــرلــد ري ــب ــوت» األمــيــركــيــة،
استناداً إلى االستطالع السنوي الذي تُجريه
مجموعة «بــاف» ( )BAVالبحثية بالتعاون
مع كلية وارتــون التابعة لجامعة بنسيلفانيا
األميركية ،ويغطي التقرير النهائي عن العام
الماضي الــذي يقارن بين الــدول في جودة
الحياة األسرية لتربية األطفال ،محاور حقوق
اإلنسان وبيئة الحياة العائلية ،مع اعتبارات
المساواة في الفرص ال ُمد ّرة للدخل ،واألمن
وخدمات التعليم ونظم الرعاية الصحية .وقد
احتلت اإلمــارات موقع الصدارة العربية في
إجمالي هذه المعايير ،واحتلت المرتبة الـ22
عالمياً بإجمالي معايير جودة الحياة األسرية
وتنشئة األطفال ،والمرتبة الـــ 23في معايير

استقرار المجتمع
حرص املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رحمه اهلل ،على متكني األسرة
اإلماراتية وتهيئة جميع املقومات وأسباب احلياة الكرمية ألفرادها ،بغية ضمان
استقرار املجتمع ،وهذا ما يدل على اهتمام سموه بالتنمية الشاملة ،وترسيخ
ثقافة التنمية االجتماعية ،التي تعتبر من أهم مؤشرات التقدم احلضاري للدول
وازدهارها ،وذلك من خالل تبني منهجية عمل للحكومة اإلماراتية ،تتسق مع
متطلبات املستقبل ،لتمكني جميع الفئات املجتمعية ،بهدف أن تكون أكثر فعالية
وإنتاج ًا يف املجتمع .وانصب اهتمام املغفور له على االستثمار يف اإلنسان ،الذي
يشكل محور ًا رئيس ًا يف اهتمامات سموه لتحقيق آمال وطموحات أبناء اإلمارات،
التي تتجاوز احلدود إلى العاملية ،لذلك حرص على تعزيز منظومة اخلدمات
االجتماعية ،التي جاءت يف مقدم أولويات واستراتيجيات العمل الوطني،
واملبادرات التي أطلقها سموه لتقدمي جميع أشكال الدعم ،لتواصل األسرة
اإلماراتية دورها الفاعل يف بناء املجتمع.

الريادة األممية بهذه المجاالت ،مع المرتبة
الـــ 25في مقاييس جــودة الحياة ،والمرتبة
الـ 26في موضوع المرأة.
وتمثل األسرة العمود الفقري للمجتمعات،
وتدرك دولة اإلمــارات العربية المتحدة هذه
الحقيقة ،ومن ثم فهي تعمل على توفير كل ما
من شأنه دعم األسرة اإلماراتية واالرتقاء بها،
من خالل جهود متواصلة في هذا السياق،
جعلت الدولة تتبوأ مكانة مرموقة في هذا
المجال.

وبــادرت الدولة في وقت مبكر بتوجيهات
مــن المغفور لــه الشيخ خليفة بــن زايــد آل
نهيان ،رحمه اهلل ،إلى وضع استراتيجيات
وخطط ممنهجة ،تساندها حزمة من القوانين
والتشريعات ،لتوفير الدعم لألسرة في شتى
المجاالت االجتماعية واالقتصادية وغيرها،
كما أطلقت مجموعة مــن الــمــبــادرات التي
ترتكز على تمكين الــمــرأة وتعزيز دورهــا
فــي الــحــيــاة المجتمعية والسياسية
واالقتصادية .وانطلقت القوانين

حظيت األسرة اإلماراتية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بأهمية مطلقة على يد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رحمه الله ،الذي عمل على ترسيخ دور األسرة وإشراكها
في مسيرة النمو والنهضة ،وقد حرص «رحمه الله» على توفير
كل سبل الراحة ألفراد المجتمع ،وصو ًال إلى مجتمع متالحم
وأسرة متماسكة قادرة على مواكبة حركة التطور السريع
في جميع المجاالت ،سعيًا إلى تحقيق االستدامة االجتماعية
واالقتصادية والتطويرية والتعليمية من خالل عدد من المشاريع
التنموية التي تنفذها الدولة.

والتشريعات والسياسات واألنظمة ،إيماناً
من القيادة الرشيدة بــضــرورة توفير أوجه
الدعم والرعاية ،وتمكين المرأة وتوفير الحياة
الكريمة لألطفال وكبار السن ،ووعياً بأهمية
األسرة في تزويد المجتمع بكفاءات وقدرات
وطنية تساهم في تعزيز عجلة النمو المستدام
التي تسود الدولة.
برامج ومبادرات
واشتملت المبادرات والتشريعات على إنشاء
العديد مــن الهيئات والمؤسسات المعنية
بــهــذا الــجــانــب ،كالمجلس األعــلــى لألمومة
والطفولة ،والمجلس األعلى لشؤون األسرة
في الشارقة ،والجهات المعنية باألسرة كوزارة
تنمية المجتمع ،وهيئة تنمية المجتمع في
دبي ،ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ،إلى
جانب العديد من مراكز الدعم التي تنتشر
في عموم الــدولــة .وتعمل كافة المؤسسات
والجهات المعنية في إطار منظومة تشاركية
تعكس حرص القيادة الرشيدة ،وتترجم رؤاها
من خــال الجهود الحثيثة والعمل الــدؤوب
على توفير األدوات الالزمة ،وتقديم الدعم
من ضمن بيئة ثرية ومحفزة تزخر بحزمة
م ــن الــبــرامــج وال ــم ــب ــادرات
الموجهة لألسرة في
شــتــى الــمــجــاالت
ومـــــخـــــتـــــلـــــف
القطاعات.

السياسة
الوطنية لألسرة
عززت القيادة الرشيدة دعمها
لألسرة من خالل السياسة الوطنية
لألسرة التي تشتمل على  6محاور
رئيسية ،تركز على الزواج ،والعالقات
األسرية ،والتوازن يف األدوار ،ورعاية
األطفال ،وحماية األسرة ،يدعم
ذلك القوانني والتشريعات ،ويساندها
مبادرات مت إطالقها وأخرى قيد
التطوير إلطالقها .ولضمان حتقيق
أهداف دعم األسرة اعتمدت حكومة
اإلمارات يف نوفمبر  2019سياسة
حماية األسرة ،التي تهدف إلى
تعزيز منظومة اجتماعية حتقق
احلماية ألفراد األسرة وحتفظ
كيانها وحقوقها ،مبا يعزز دور األسرة
ومشاركتها الفاعلة يف التنمية
املجتمعية تخدم السياسة املرأة
والطفل واملسن والرجل وأصحاب
الهمم حلمايتهم جميع ًا من اإليذاء
بشتى صوره.

سيف بن زايد:

العظـــمــــــــاء ال يــــرحـــلـــــــــون
أبوظبي (االتحاد)
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،أن العظماء ال يرحلون،
فبتوفيق اهلل وحكمتهم وباختيارهم
العظماء باقون ،مشير ًا سموه إلى أن
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان «طيب اهلل ثراه» اختار املغفور له
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رحمه
اهلل ،واملغفور له الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رحمه اهلل ،اختار صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه اهلل».
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان يف تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس« :العظماء
ال يرحلون ،فبتوفيق اهلل وحكمتهم وباختيارهم العظماء باقون ،الشيخ زايد،
طيب اهلل ثراه ،اختار الشيخ خليفة ،واملغفور له بإذن اهلل الشيخ خليفة اختار
ّ
سيدي الشيخ محمد بن زايد ،آثار العظماء ستبقى خالدة ،تنير حاضره
وتبني مستقبله املشرق».

انتهاء الحداد الرسمي

مسيرة خليفة نبراس
تقتدي به األجيال
أبوظبي (وام)

تحقيق
االستدامة االجتماعية
واالقتصادية والتطويرية
والتعليمية عبر المشاريع
التنموية

رفعت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أمس ،أعالمها ،معلنة انتهاء فترة
احلداد الرسمي على املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل»،
والتي امتدت أربعني يوم ًا ،عبر خاللها العالم عن حزنه العميق لفقدان قائد
التمكني الذي كرس حياته خدمة لوطنه واإلنسانية جمعاء.
وتبقى مسيرة املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل» نبراس ًا
ً
حافال بالعطاء واإلجناز وبصمات خالدة
تقتدي به األجيال بعد أن ترك إرث ًا
يف شتى املجاالت التنموية واإلنسانية .وشهدت اإلمارات خالل أربعني يوم ًا
توافد زعماء العالم وكبار املسؤولني والشخصيات الرسمية الذين قدموا
تعازيهم بفقيد الوطن الكبير ،فيما استقبلت سفارات الدولة باخلارج وفود
املعزين الرسمية والشعبية .وأعلنت العديد من الدول احلداد الرسمي على
املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه اهلل» ،فيما عقدت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة جلسة تأبينية أعربت خاللها الدول األعضاء يف األمم
املتحدة البالغ عددها  193دولة عن خالص تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة
دولة اإلمارات يف وفاة الراحل الكبير ،يف حني عقد مجلس جامعة الدول
العربية ،اجتماعا تأبينيا بدأه بالوقوف دقيقة حداد ًا على روح فقيد الوطن.
وعكست املشاركة الواسعة يف عزاء الراحل الكبير حجم املكانة العاملية لدولة
اإلمارات وفقيدها مستذكرين مآثره اخلالدة ودوره الفاعل على الساحتني
اإلقليمية والدولية ،فقد جنحت اإلمارات بقيادته «رحمه اهلل» ،يف نسج
عالقات قوية بدول العالم على أسس االحترام املتبادل ،والوقوف إلى جانب
قضايا احلق والعدل واإلسهام يف دعم االستقرار والسلم الدوليني وتعزيز
التعايش اإلنساني .كانت اإلمارات قد شيعت املغفور له الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان «رحمه اهلل» يف  13مايو املاضي بعد رحلة عطاء امتدت لـ  74عام ًا،
سطر خاللها إجنازات خالدة على املستوى احمللي والعربي والدولي.
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خالل استقباله حسن شيخ محمود

رئيس الدولة :ندعم الشعب الصومالي
الشقيـــــــق لترسيــــــــخ بنـــــاء دولتــــــــه

محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس الصومالي بحضور منصور بن زايد (تصوير :حمد الكعبي)

محمد بن زايد :حريصـــــون علــــى تحقي ـ ــق االستقـ ــرار والتنمي ــة فـ ــي الصومال
تعزيز جهود الحكومة الصوماليـــة ومؤسسـ ـ ــات الدول ـ ــة في البناء والتنميـ ـ ــة
أبوظبي (وام)

أك����د ص���اح���ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ
محمد ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان رئيس
ال��دول��ة «ح��ف��ظ��ه اهلل» ،دع��م دول��ة
اإلم���ارات المتواصل ك��ل م��ا يصب
ف��ي مصلحة الشعب الصـــومالي
الشقيـــق وي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه إل��ى
التنمية واالستقرار واالزدهار وبناء
مستقبل أفضل ألبنائه يعمه السالم
والرخاء.
جاء ذلك ،خالل استقبال سموه،
أم��س ف��ي قصر ال��ش��اط��ئ ،فخامة
حسن شيخ محمود رئيس جمهورية
ال��ص��وم��ال ال��ف��ي��درال��ي��ة الشقيقة،
حيث رحب سموه بزيارته للدولة،
وهنأه بتوليه مهام رئاسة الصومال،
متمنياً له التوفيق في قيادة بلده،
وت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ش��ع��ب��ه إل���ى
االستقرار والتقدم والسالم.
فيما أعرب فخامته عن تقديره
للمواقف التاريخية لدولة اإلمارات
ودعمها المتواصل لبالده ،معبراً
ع����ن ش���ك���ره ل��ل��م��ش��اع��ر ال��ط��ي��ب��ة
ال��ت��ي أب��داه��ا س��م��وه ت��ج��اه الشعب
ال���ص���وم���ال���ي ،وت��م��ن��ي��ات��ه ل���دول���ة
اإلمارات في ظل قيادته مزيداً من
الرفعة والتطور.
وب��ح��ث س��م��وه وف��خ��ام��ة الرئيس
ح��س��ن ش��ي��خ م��ح��م��ود ..ال��ع�لاق��ات
األخ���وي���ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ،وف���رص
تعزيز التعاون المشترك بينهما في
مختلف ال��م��ج��االت ،خ��اص� ًة جهود

الحضور
حضر اللقاء ..سمو
الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة،
وسمو الشيخ حمدان
بن محمد بن زايد آل
نهيان ،ومعالي الشيخ
شخبوط بن نهيان
آل نهيان وزير دولة،
ومعالي الدكتور
أنور بن محمد
قرقاش املستشار
الدبلوماسي لصاحب
السمو رئيس الدولة،
ومعالي علي بن
حماد الشامسي نائب
األمني العام للمجلس
األعلى لألمن
الوطني ،ومحمد
أحمد العثمان
سفير الدولة لدى
الصومال ،والوفد
املرافق لفخامة
الرئيس الصومالي.
محمد بن زايد في حديث مع حسن شيخ محمود

ال��ت��ن��م��ي��ة وال���س�ل�ام ف��ي ال��ص��وم��ال
الشقيق.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد
ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان ،ال��ت��زام دول��ة
اإلمارات بدعمها الشعب الصومالي

الشقيق من أجل ترسيخ بناء دولته
والمضي قدماً نحو مستقبل ينعم
فيه بالسالم واالستقرار ،انطالقاً
م��ن األواص���ر األخ��وي��ة التي تربط
البلدين وشعبيهما ،مشدداً سموه

ع��ل��ى ح���رص دول���ة اإلم����ارات على
تعزيز جهود الحكومة الصومالية
وم���ؤس���س���ات ال���دول���ة ف���ي ال��ب��ن��اء
والتنمية وتعزيز االستقرار.
من جانبه ،أعرب فخامة الرئيس

الصومالي ع��ن تطلعه للعمل على
تطوير التعاون بين دول��ة اإلم��ارات
والصومال بما يلبي تطلعات شعبي
البلدين الشقيقين ،ويسهم في تعزيز
االستقرار واألمن في المنطقة.

حسن شيخ محمود :نقدر المواقف التاريخية
لإلمـ ـ ـ ـ ــارات ودعمهـ ـ ـ ـ ــا المتواص ـ ـ ـ ـ ــل لبـالدن ـ ــــا
تط ـ ــوي ـ ــر التعـ ـ ــاون بي ـ ــن البلـ ـ ــدين واإلسه ـ ــام
فـ ـ ــي تعـزيـز االستقـ ــرار واألمـ ــن بالمنطق ـ ـ ـ ـ ــــة
تمنيـ ـ ـ ـ ــاتـ ــي ل ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات بقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
محمـ ــد بــن زايــد م ـ ً
ـزيدا مــن الرفعــة والتطـ ـ ـ ــور
منصور بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد وأنور قرقاش خالل االستقبال
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أبوظبي (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» باستضافة
الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ « »COP28في «مدينة إكسبو
دبي» وهو موقع «إكسبو 2020دبي» الذي
استضافته الدولة.
ويأتي توجيه سموه باستضافة مؤتمر
األطراف« »COP28في «إكسبو» كونه موقعًا
استثنائيًا شكل وجه ًة متميز ًة جمعت العالم
على أرض دولة اإلمارات خالل ستة أشهر ..فيما
يشترك الحدثان في تحقيق االستدامة وتعزيز
العمل الدولي لما له من أهمية في مواجهة
التحديات العالمية.
وتركز الدورة الثامنة والعشرون من المؤتمر
على محاور رئيسية تشمل ..تنفيذ االلتزامات
والتعهدات المناخية ،واحتواء الجميع ،وتضافر
الجهود والعمل معًا التخاذ إجراءات عملية
ملموسة وحلول عملية تسهم في تجاوز
التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقب ًال
مستدامًا ألجيال الحاضر والمستقبل .ويشكل
هذا االختيار امتدادًا إلرث إكسبو ورسالته
األساسية «تواصل العقول وصنع المستقبل»..
وتأكيدًا على استمرار االلتزام بمواضيعه التي
تركز على «االستدامة» و«الفرص» و«التنقل»،
بجانب توفر البنية التحتية المتقدمة والجاهزة
والمستدامة ،بما يتماشى مع رؤية دولة
اإلمارات لهذه الدورة من مؤتمر األطراف.

بتوجيهـــــات رئيس الدولــة

اإلمـــارات تستضيــف مؤتمـــر األطــراف
« »COP28فـــي «مدينــة إكسبــــو دبـي»
القرار تأكيد على التزام اإلمارات بالتنمية
المستدامة واستمراريــة إرث «إكسبــــو»

أهمية كبيرة

تركـيـز عل ـ ــى تس ـ ــريع العمـ ــل المنـ ــاخـــــــي
للحـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن تداعي ـ ـ ــات تغي ـ ـ ــر المنــــــــــاخ
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر
من  45ألف مشارك يوميا من بينهم رؤساء دول
وحكومات وقادة منظمات دولية وممثلو القطاع
الخاص وأكاديميون وخبراء وممثلو منظمات
المجتمع المدني.
كما أن «مدينة إكسبو الجديدة» التي أعلنها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم
دبي «رعاه اهلل» ستكون مركزاً عالمياً لالبتكار
واإلبداع ونموذجاً لمدينة المستقبل التي تحافظ
على إرث دولة اإلمارات كونها مساهما فاعال في
تقدم المنطقة والعالم.
ال حاف ً
وتمتلك دولة اإلمارات سج ً
ال في العمل
المناخي والتعاون متعدد األط��راف ،ما يجعلها
وجهة مثالية لعقد ال���دورة الثامنة والعشرين
لمؤتمر الدول األطراف ،حيث تستضيف الدولة
المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
«آيرينا» وكانت اإلمارات أول دولة في المنطقة
توقع وتصادق على اتفاق باريس ،وكذلك أول
دول���ة ف��ي المنطقة تلتزم بخفض االنبعاثات
في جميع القطاعات االقتصادية فيما رسخت
دولة اإلمارات مكانتها وجه ًة مثالي ًة الستضافة
الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز

على العمل المناخي والتنمية المستدامة.
وعلى مدار خمسة عشر عاما ماضية ،عززت
دولة اإلمارات ريادتها على مستوى المنطقة في
استثمارات الطاقة المتجددة والنظيفة على
الصعيدين المحلي وال��دول��ي حيث استثمرت
ال��دول��ة  50مليار دوالر ف��ي الطاقة النظيفة،
وأعلنت مؤخراً خطتها الستثمار أكثر من 50
مليار دوالر خالل العقد المقبل في مزيد من
المشاريع بما فيها الهيدروجين واألم��ون��ي��ا..
وتمتلك دولة اإلم��ارات ثالثا من أكبر محطات
الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم ،ولديها
استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في
 70دولة ،وتشمل هذه االستثمارات تقديم أكثر
من مليار دوالر أميركي في شكل منح وقروض
لـ  27دولة جزرية تعاني من شح الموارد وتعد
أك��ث��ر ع��رض��ة ل��ت��أث��ي��رات تغير ال��م��ن��اخ .وتركز
دول���ة اإلم����ارات على تحقيق أق��ص��ى استفادة
من إمكانات العمل المناخي الفاعل والمبتكر
كونه محركاً أساسياً لبناء نموذج جديد للنمو
االقتصادي المستدام منخفض االنبعاثات ،وبما
يسهم في خلق فرص عمل وقطاعات جديدة،
وت��ع��زي��ز ال��ط��م��وح��ات لكل م��ن دول���ة اإلم���ارات
والمنطقة والعالم.

أحمــــد بن سعيــــد:

مستقبل زاهر ومستدام
للبشريـ ـ ـ ـ ــة والك ـ ــوكـ ـ ـ ـ ــب
دبي (وام)
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس
هيئة دبي للطيران املدني ،الرئيس األعلى الرئيس
التنفيذي لطيران اإلمارات واملجموعة ،رئيس اللجنة
العليا لإلشراف على منطقة «إكسبو»« :نفخر باختيار
مدينة إكسبو دبي الستضافة مؤمتر الدول ّ
املوقعة
على االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغير
املناخ ( )COP28يف نوفمبر  2023لتكون مساهم ًا فاعالً
يف مسيرة دولة اإلمارات العربية املتحدة املستدامة
والتزامها بالعمل املناخي» .وأضاف سموه ،يف تصريح له
بهذه املناسبة« :لقد سعى إكسبو  2020دبي إلى إيجاد
احللول احلقيقية للتحديات املناخية التي تواجهنا
جميعاً ،ويشرفنا أن مدينة إكسبو دبي -مدينة املستقبل
املستدامة -ستواصل هذه املهمة ،استناد ًا إلى مبادئ العمل
الدولي املشترك واجلماعي لإلسهام يف صنع مستقبل زاهر
ومستدام للبشرية والكوكب».

يذكر أن الدورة الـ  28من
مؤمتر األطراف تكتسب
أهمية كبيرة يف حتقيق
مستهدفات «اتفاق باريس
للمناخ» ،إذ إنه يعقد خالل
مرحلة دقيقة يسعى فيها
املجتمع الدولي إلى إحراز
تقدم يف االلتزامات التي
جرى التعهد بها يف االتفاق،
ومن املقرر أن يشهد املؤمتر
أول تقييم عاملي ملدى تقدم
الدول يف تنفيذ إسهاماتها
احملددة مبوجب اتفاق
باريس إضافة إلى حتديد
مالمح اجلولة التالية
من هذه املساهمات .ومع
استضافة جمهورية مصر
العربية مؤمتر األطراف
السابع والعشرين يف نوفمبر
 ،2022تلتزم دولة اإلمارات
بالعمل معها عن قرب
لتسريع التقدم العاملي يف
العمل املناخي والتكيف
مع تداعيات تغير املناخ..
أما «اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ»
فقد أطلقت عام  1992يف
البرازيل ..وتعد مؤمترات
األطراف يف االتفاقية
اجتماعات رسمية تعقد
سنوي ًا منذ عام  ،1995وهي
تهدف إلى إيجاد حلول للحد
من تداعيات تغير املناخ.
ويف ختام أعمال الدورة الـ
 26من مؤمتر األطراف يف
«غالسكو» جرى اختيار
دولة اإلمارات الستضافة
مؤمتر « »COP28خالل شهر
نوفمبر عام .2023
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خالل استقباله صالح البعيجان

سعود القاسمي :روابط متجذرة بني اإلمارات والكويت

محمد الشرقي يؤكد على تفعيل
الحركـــة الكشفيـــة يف الفجيـــرة

جهود كبيرة للسفير
الكويتي في تعزيز
العالقات الثنائية
رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود
بن صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى،
حاكم رأس الخيمة ،في قصر سموه بمدينة
صقر ب��ن محمد ،أم���س ،ص�لاح محمد
البعيجان ،سفير دول��ة الكويت الشقيقة
لدى الدولة ،الذي قدم للسالم على سموه
بمناسبة انتهاء مهام عمله .وتمنى صاحب
السمو حاكم رأس الخيمة للسفير التوفيق
والنجاح في مهام عمله المستقبلية ،مثنياً
على جهوده في تعزيز العالقات التاريخية
المتأصلة التي تربط دولة اإلمارات ودولة
الكويت الشقيقة على جميع المستويات،
ومؤكداً عمق الروابط األخوية المتجذرة
بين البلدين والشعبين الشقيقين .من
جانبه ،أشاد صالح محمد البعيجان بمتانة
العالقات التي تربط البلدين الشقيقين
على مختلف الصعد ،معرباً عن شكره
وتقديره لما لقيه من تعاون خالل فترة
عمله سفيراً لبالده لدى الدولة.

محمد الشرقي خالل استقباله وفد مفوضية كشافة الفجيرة (وام)

تطوير مهارات الناشئة والشباب ورفع
حس األفراد بالمسؤولية المجتمعية
الفجيرة (وام)

سعود القاسمي لدى استقباله سفير الكويت (وام)

بحضور البواردي والنعيمي

تفاهــــم بيـــن وزارتــــي الــــدفـــاع والعـــدل
لتعــــزيز التعــــاون القضـائــي املشتــــــرك

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد
الفجيرة ،يف مكتبه بالديوان األميري ،وفد مفوضية احلركة الكشفية
بالفجيرة ،برئاسة عبيد أحمد الكعبي.
واطلع سمو ولي عهد الفجيرة ،خالل اللقاء ،على خطة عمل املفوضية
حتى عام  ،2025وعدد من املبادرات املجتمعية واألنشطة التي تعمل
عليها احلركة ضمن خطتها خالل الفترة القادمة .كما استمع سموه،
خالل اللقاء ،إلى شرح تفصيلي عن الفعاليات الثقافية واملجتمعية
والرياضية التي تعمل على تنفيذها احلركة على املستويني احمللي
والدولي ،والتي تهدف إلى التعريف بدور الكشافة ونشاطاتها املختلفة
يف إمارة الفجيرة وتعزيز مفاهيمها بني أفراد املجتمع.
وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على ضرورة تفعيل احلركة الكشفية يف
ّ
منوه ًا بتوجيهات
اإلمارة وتعميق شراكاتها مع املشاريع ذات العالقةّ ،
صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس األعلى
حاكم الفجيرة بأهمية استثمار مبادئ املواطنة املرتبطة بالثوابت
الوطنية ،مبا يسهم يف تطوير مهارات الناشئة والشباب ،ورفع حس
األفراد باملسؤولية املجتمعية والواجب الوطني ،وحتقيق أهداف
التنمية االجتماعية مبختلف أشكالها .وتقدم وفد مفوضية احلركة
الكشفية ،بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة ،على حفاوة
االستقبال ،ودعم سموه الدائم للمبادرات واملشاريع النوعية التي تسهم
يف تعزيز قيم التربية الكشفية ونشر مفاهيمها التربوية واالجتماعية.
سمو ولي عهد الفجيرة.
حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب
ّ

تعاون بحثي بني «تريندز»
و«رواق بغــــــداد»

العلي والعنبوري والحضور خالل التوقيع (من المصدر)

محمد البواردي وعبداهلل النعيمي ومطر الظاهري وسالم الجابري وكبار الحضور عقب التوقيع (الصورة من وام)

أبوظبي (وام)

وقعت وزارة ال��دف��اع م��ذك��رة تفاهم
مع وزارة العدل ،بشأن تعزيز التعاون
القضائي المشترك ،وقع المذكرة عن
جانب ال��وزارة معالي محمد بن أحمد
البواردي وزي��ر الدولة لشؤون الدفاع،
وع��ن وزارة العدل معالي عبداهلل بن
سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل،
وبحضور مطر سالم الظاهري وكيل
وزارة الدفاع ،واللواء الركن سالم سعيد
غافان الجابري الوكيل المساعد للموارد
والخدمات المساندة بالوكالة ،واللواء
الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي رئيس
اإلدارة التنفيذية للقضاء العسكري،
وسعيد على بحبوح القائم بأعمال وكيل
وزارة العدل ،والقاضي عبد الرحمن
مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي
بوزارة العدل ،والمستشار عبداهلل حسن
المرزوقي رئيس قسم االتفاقيات بوزارة
العدل.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون

تأهيل وتطوير الكوادر
البشرية من أعضاء
السلطة القضائية
العسكرية
القضائي المشترك لتطوير المنظومة
القضائية العسكرية وجودة أداء األعمال
القضائية ألعضاء السلطة القضائية
العسكرية.
وق����ال م��ع��ال��ي م��ح��م��د ب��ن أحمد
البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع
بهذه المناسبة :إنّ االتفاقية تأتي في
إطار استراتيجية الدولة ومشروعات
َّ
خطة الخمسين ،بهدف تأهيل وتطوير
الكوادر البشرية من أعضاء السلطة
القضائية العسكرية وتنفيذاً لرؤية
ال���وزارة نحو إع��داد وتأهيل الكوادر
الوطنية اإلماراتية إلكسابهم المعارف
القانونية الحديثة ذات الصلة وتعزيز

أبوظبي (االتحاد)

وتطوير المواهب القانونية.
وأضاف معاليه« :تأتي هذه المذكرة
انطالقاً من حرص وزارة الدفاع على
تعميق أواص����ر ال��ت��ع��اون المشترك،
وتفعيل قنوات االتصال المؤسسي مع
الجهات الرسمية ب��ال��دول��ة ،لتحقيق
أهدافها المنشودة والرامية إلى ضمان
استمرارية التأهيل والتطوير لكوادرها
البشرية وفقاً ألعلى المعايير ،وفتح
آفاق متجددة تعمل على إثراء قدراتهم
المعرفية بالتجارب والخبرات العلمية
والتطبيقية ،وتوظيف إمكاناتها البشرية
للتعامل باحترافية مع المتغيرات وتقييم
التحديات المستقبلية» .وق��ال معالي
عبداهلل سلطان بن ع ّواد النعيمي وزير
العدل :يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع
وزارة الدفاع في إط��ار تنفيذ أه��داف
الخطة االستراتيجية ل��وزارة العدل مع
شركائها ،من خالل التشريعات المواكبة
للتطلعات المستقبلية مبنية على
الشراكات التكاملية ،وتعزيز منظومة
قضائية أكثر مرونة لمجتمع آمن.

تبادل الخبرات
قال معالي عبداهلل
النعيمي :نحرص يف وزارة
العدل دائم ًا على تبادل
اخلبرات مع الشركاء ،من
خالل فرق العمل املشتركة،
والتواصل املستمر ،مشيد ًا
باجلهود التي يبذلها
القضاء العسكري على
صعيد حتقيق العدالة يف
مجاالت اختصاصه ،بكل
معايير النزاهة والشفافية
وتيسير إجراءات التقاضي
أمام احملاكم والنيابات
العسكرية .وتنص مذكرة
التفاهم على تبادل اخلبرات
القضائية بني القضاء
العام والقضاء العسكري،
والتعاون يف مجال عقد
الدورات والبرامج العملية
واألكادميية والتطوير
املهني.

وقع مركز تريندز للبحوث واالستشارات مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز
«رواق بغداد» للسياسات العامة؛ بهدف مد جسور التعاون البحثي يف
املجاالت ذات االهتمام املشترك وإجراء الدراسات واستطالعات الرأي،
ً
فضال عن تعزيز الشراكة فيما بني الطرفني لتبادل األبحاث واإلصدارات
وتنظيم الندوات واحملاضرات املشتركة.
مت توقيع املذكرة يف اجتماع ُعقد «عن ُبعد» أمس ،ووقعها عن جانب
«تريندز» الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي ،وعن «رواق بغداد»
الدكتور عباس العنبوري رئيس املركز.
وعبر الدكتور محمد العلي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون البحثي
والعلمي مع «رواق بغداد» ملا يحمله املركز من قيمة بحثية مهمة يف
املنطقة ،إضافة إلى ما يقوم به من دور حيوي يف حتليل التطورات
ً
فضال
الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية،
االستراتيجية على ُّ
عن إجراء البحوث ذات الصلة ،مبا يسهم يف تعزيز القدرة على فهم
مستجدات القضايا الدولية.
وأكد أن «تريندز» يسعى إلى أن يكون جسر ًا للتواصل املعريف واألكادميي
بني أهم مراكز البحوث والدراسات على الصعيدين اإلقليمي والدولي،
إضافة إلى استشراف املسارات املستقبلية لألزمات والقضايا الدولية،
ووضع تصورات ومقترحات تساعد صانعي القرار على كيفية التعامل
البنَّ اء معها.
بدوره ،أعرب الدكتور عباس العنبوري عن سعادته بالتعاون البحثي
والعلمي مع «مركز تريندز» الذي اعتبره يشكل منصة بحثية حتظى
بسمعة وثقة عاملية ،مؤكد ًا أن التعاون مع «تريندز» ميثل إضافة نوعية
للعمل البحثي والعلمي بالنسبة لرواق بغداد للسياسات العامة ،كما أشار
إلى توافق الرؤى بني املركزين حول أهمية مراكز البحث يف نهضة األمم
وحتقيق السالم واالستقرار ،ونشر املعرفة الصحيحة املوثقة القائمة
على البحث العلمي الرصني.

«الوطني» يختتم دور انعقاده األربعاء املقبل
أبوظبي (االتحاد)

ي��خ��ت��ت��م ال���م���ج���ل���س ال��وط��ن��ي
االت���ح���ادي دور ان��ع��ق��اده ال��ع��ادي
ال��ث��ال��ث م���ن ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي
ال���س���اب���ع ع���ش���ر ،ب��ع��ق��د ج��ل��س��ت��ه
ال��س��ادس��ة ع��ش��رة ب��رئ��اس��ة معالي
صقر غباش رئيس المجلس ،يوم
األربعاء المقبل  29يونيو 2022م
ف��ي ق��اع��ة زاي����د ب��م��ق��ر المجلس
بأبوظبي ،يناقش خاللها مشروع
قانون اتحادي بشأن التعاونيات،
وم���ش���روع ق��ان��ون ات���ح���ادي بشأن
تنظيم الوكاالت التجارية.
وحسب ج��دول أعمال الجلسة،
يطلع المجلس على تقارير نشاط
هيئة المكتب ،واللجان الدائمة،
خ�لال ال���دور ال��ث��ال��ث م��ن الفصل
التشريعي السابع عشر ،وهي :لجنة
ال��ش��ؤون الدستورية والتشريعية
وال��ط��ع��ون ،ولجنة ش���ؤون ال��دف��اع
وال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة ،ولجنة
ال���ش���ؤون ال��م��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة

�إعالن حتذيري

مناقشة مشروعي
قانونين بشأن التعاونيات
وتنظيم الوكاالت التجارية
والصناعية ،ولجنة شؤون التقنية
والطاقة والثروة المعدنية ،ولجنة
ش��ؤون التعليم والثقافة والشباب
والرياضة واإلعالم ،ولجنة الشؤون
الصحية والبيئية ،ولجنة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل وال��س��ك��ان
والموارد البشرية ،ولجنة الشؤون
اإلس�لام��ي��ة واألوق����اف وال��م��راف��ق
العامة ،ولجنة ال��ش��ك��اوى ،ولجنة
رؤساء اللجان ،كما يطلع المجلس
على تقرير نشاط األمانة العامة.
ويختتم المجلس أعمال جلسته
بتالوة المرسوم االت��ح��ادي بفض
دور االن��ع��ق��اد ال��ع��ادي الثالث من
الفصل التشريعي السابع عشر
للمجلس الوطني االتحادي.

يحظر تواجد الأهايل والطائرات العمودية مبنطقة الرماية
(امليدان الربي  -اأم الأ�سطـ ـ ـ ــان) ،وذلك بتاريخ
 ٢٠٢٢ /٠٦/٢٣من ال�ساعة  ١٤٠٠اإلى ال�ساعة ،٢٣٥٩
وح�سب الإحداثي:
أعضاء اللجنة خالل االجتماع (من المصدر)

مناقشة استدامـة خدمات الكهـربـاء
دبي (االتحاد)
واصلت جلنة شؤون التقنية والطاقة والثروة املعدنية يف املجلس الوطني
االحتادي ،برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة ،أمس
مبقر األمانة العامة يف دبي ،مناقشة موضوع «سياسة احلكومة يف شأن
استدامة خدمات الكهرباء واملاء» .واستعرضت اللجنة ،خالل االجتماع،
نتائج اجتماعاتها مع اجلهات ذات العالقة باملوضوع ،وآراء ومالحظات
املشاركني يف احللقة النقاشية االفتراضية التي نظمتها اللجنة مؤخراً ،والتي
تناولت محاور جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية يف شأن تطوير خدمات
الطاقة واملاء ،وجهود التنسيق والتعاون بني القطاعات احلكومية واحمللية
املعنية لضمان استدامة خدمات الكهرباء واملاء ،وقررت اللجنة إعداد
تقريرها بشأن املوضوع متهيد ًا لرفعه للمجلس.

النقطة

�سماليات

�سرقيات

النقطــة الأولـى
النقطــة الثانيـة
النقطــة الثالثـة
النقطــة الرابعة

234140

0522840

233215

0522840

233215

0520700

234130

0520700

اإذ �ستقوم وزارة الدفاع /مديرية التدريب بتنفيذ رماية حية
باملنطقة املذكورة اأعاله علماً اأن ارتفاع املقذوف ( )٣٠٠٠٠قدم
وم�سافة الأمان ( )١٠٠٠مرت.
مع حتيات ..مديرية ال�س�ؤون العامة لالت�سال
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بمتابع ـ ــة حمدان بن زايد لدعم التعليم في األرخبيل

كليات تقنية تفتتحها «الهالل األحمر» يف فيجي
وكانت هيئة الهالل األحمر قد شرعت في
إنشاء تلك الكليات عقب اإلعصار الذي أحدث
دماراً كبيراً في البنية التحتية في تلك المناطق،
خ��اص��ة ق��ط��اع التعليم ال���ذي ت��أث��ر ك��ث��ي��راً من
تداعيات الكارثة؛ لذلك أولته «الهيئة» اهتماماً
كبيراً ،وتم اختيار مناطق لوتوكا وسيقتوكا ولوباو
ناموي ،لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في
النهوض بمستوى التعليم في األرخبيل الذي
يواجه تحديات تنموية كبيرة بسبب األعاصير
والكوارث الطبيعية التي يتعرض لها من وقت
آلخر.
وزار وفد من «الهيئة» فيجي مؤخراً لتنفيذ
ٍ
عدد من المهام اإلنسانية ،برئاسة حمود عبد
اهلل الجنيبي األمين العام المكلف لهيئة الهالل
األحمر ،بافتتاح الكليات التقنية ،وسط حضور
كبير من المسؤولين والشعبيين في فيجي.
وأكد الجنيبي ،في كلمته خالل مراسم االفتتاح،
أن هذه المشاريع تؤسس لمرحلة جديدة من جهود
«الهالل األحمر» اإلماراتي التنموية والتعليمية في
فيجي ،مشيراً إلى أن وجود «الهيئة» في جنوب
المحيط الهادي يجسد الرسالة العالمية التي
تضطلع بها دون النظر ألي اعتبارات غير إنسانية،

أبوظبي (وام)

افتتحت هيئة الهالل
األحمر اإلماراتي ،بمتابعة
من سمو الشيخ حمدان بن
زايد آل نهيان ممثل الحاكم
في منطقة الظفرة رئيس
«الهيئة» ،ثالث كليات تقنية
لدعم قطاع التعليم في
المناطق المتأثرة من إعصار
«ونستون» الذي ضرب أرخبيل
فيجي قبل ثالث سنوات.
وتتكون الكلية الواحدة
من ثالثة مجمعات ،تشمل
قاعات الدراسة والمختبرات
التقنية ومكاتب اإلدارة،
بتكلفة تبلغ  18مليونًا
و 365ألف درهم ،ويستفيد
منها  3آالف طالب سنويًا.

باعتبار أن الحاجة هي المعيار األساسي لتقديم
الخدمات الضرورية وتنفيذ المشاريع التنموية،
التي يحتاج إليها السكان في ال��دول والساحات
التي تشهد ك��وارث طبيعية متكررة ،خاصة في

الجزر والمناطق الساحلية كما هو الحال في
أرخبيل فيجي ،كما تؤكد االنتشار الكبير الذي
حققته «الهيئة» في تنفيذ المشاريع والبرامج التي
تخدم المتأثرين من الكوارث واألزمات في جميع
قارات العالم ،وأضاف« :هذا التوجه المتجرد إال
من خدمة اإلنسانية أكسب هيئتنا الوطنية ثقة
المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية األممية».
وق��ال الجنيبي :إن م��ب��ادرات «ال��ه�لال األحمر»
اإلم��ارات��ي ف��ي مجال التعليم ،تعتبر تجسيداً
حقيقياً وترجمة فعلية لجهود «الهيئة» وتحركاتها
بقصد االستثمار في اإلنسان ،وتحقيق تطلعاته
وصون كرامته من خالل تأهيله وإع��داده جيداً
من أج��ل مستقبل أفضل له وألس��رت��ه ،مؤكداً
سعي «الهيئة» للتوسع في ه��ذا الجانب نسبة
ألهميته ودوره البناء في إعداد األجيال التي يقع
عليها العبء في دفع مسيرة النهضة والتنمية
المنشودة ،مشيراً إلى أن التعليم هو المدخل
األساسي إلحداث التنمية الشاملة في المناطق
والساحات المختلفة ،وأضاف «بالتعليم ينحسر
الجهل وتتراجع األمية وتتالشى ظواهر العنف
وال��ك��راه��ي��ة ،وت��زده��ر وت��ن��م��و أواص����ر المحبة
والسالم وتتعزز قيم األخوة اإلنسانية».

خالل افتتاحه مؤتمر «ميتافيرس الدولي للموارد البشرية»

نهيان بن مبارك :اإلنسان يف اإلمارات محور التنمية

مواصفات
البنــــــــــاء
قال اجلنيبي :إن هيئة
الهالل األحمر حرصت
على أن تكون مواصفات
البناء يف تلك املناطق ذات
جودة عالية وخصائص
تناسب طبيعة الكوارث
التي تضرب فيجي من
وقت آلخر ،ومقاومة
لألعاصير والرياح
والزالزل .يذكر أن
أرخبيل فيجي الذي
يتكون من أكثر من
 300جزيرة تعرض يف
لعدد من
السنوات األخيرة
ٍ
األعاصير املتتالية منها
(جيتا ،خوسيه ،جوزي،
ونستون) ،ما أثر كثير ًا
على األوضاع اإلنسانية
للسكان احملليني هناك،
وأدى إلى دمار هائل يف
خدمات البنية التحتية
األساسية خاصة يف قطاع
التعليم.

إطالق ورشة مبادرة النبض
السيبراني للمـــرأة واألســرة
أبوظبي (وام)

دبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان وزير التسامح والتعايش ،أن تنمية
وتطوير رأس المال البشري يأتي على
رأس اهتمامات القيادة الرشيدة التي
تؤكد دائماً أن اإلنسان في اإلم��ارات
هو الثروة األغلى ومحور مسيرة التنمية
المستدامة التي تشهدها الدولة في
مختلف المجاالت.
جاء ذلك خالل افتتاح معاليه مؤتمر
«ميتافيرس الدولي للموارد البشرية»
الذي عقد مؤخراً في دبي بتنظيم من
شركة «بلو أوشن» في دبي .وقال معالي
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان :إن
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بقيادة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،نجحت
في خلق مجتمع نابض بالحياة ومتوازن
وسلمي يركز على تعزيز بنيتنا التحتية
المؤسسية وتحسين نوعية الحياة
لجميع أفراد المجتمع.
وأش���ار معاليه إل��ى أن مكان العمل
المعزز رقمياً يعمل على تسريع اإلنتاجية
وتحسين إدارة الموارد البشرية ،مضيفاً
أنه يجب أن تركز المنظمات على التطوير
المناسب لـ«الميتافيرس» ليس فقط من
أج��ل النجاح االقتصادي ،ولكن أيضاً
من أجل الرفاهية التنظيمية الشاملة.

نهيان بن مبارك عقب افتتاح المؤتمر (وام)

جوائ ــز
شهد املؤمتر الذي ُأقيم يف فندق أرماني ببرج خليفة حضور
العديد من الشخصيات .وقال السيد عبد العزيز رئيس مجلس
إدارة مجموعة «بلو أوشن»« :لقد جنح هذا املؤمتر يف املزج بني
قدرات املوارد البشرية والتكنولوجيا واستكشاف تعقيدات
السلوك لدى األفراد واملجموعات واملؤسسات ،من خالل أحدث
التقنيات وأفضل املمارسات».
وترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل توزيع
جوائز املؤمتر الدولي للموارد البشرية التي احتفلت بالقيادة
النموذجية لهذا املجال.

شاركت في جلسة افتتاحية ضمن يوم األمم المتحدة للخدمة العامة

عهــود الرومـــي :اإلمـــارات بتوجيهـــات
القيـادة الرشيــدة سباقــة عامليـــًا

ومن جانبه ،قال الدكتور ساتيا مينون
الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة :إن
االنتقال إل��ى نموذج ال��م��وارد البشرية
الرقمي يساعد المؤسسات على تحسين
الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة من
خالل التقنيات االجتماعية والتحليلية
والسحابية .وأض��اف أن «ميتافيرس»
سيقود مستقبل مساحات العمل األكثر
تطوراً ،مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي
للموارد البشرية يهدف إلى استكشاف
االحتماالت غير المحدودة التي يمكن
أن يستفيد منها قادة األفراد.

أطلق االحتاد النسائي العام ،بالتعاون مع مجلس األمن السيبراني وهيئة تنظيم
االتصاالت واحلكومة الرقمية واملجلس األعلى لألمومة والطفولة وبرنامج
خليفة للتمكني «أقدر» ،الورشة التدريبية األولى ملبادرة النبض السيبراني للمرأة
واألسرة ،التي مت تنظيمها يف مقره بأبوظبي ،جرى خاللها تزويد املشاركات
باخلبرات واملعارف املتطورة مبجال األمن السيبراني.
وجاءت مبادرة النبض السيبراني للمرأة واألسرة ،برعاية كرمية من سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االحتاد النسائي العام رئيسة املجلس األعلى
لألمومة والطفولة الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية «أم اإلمارات»؛
بهدف تفعيل دور املرأة اإلماراتية يف مجال األمن السيبراني بأصول ثابتة
ومستدامة .واستهدفت الورشة األولى ملبادرة النبض السيبراني للمرأة واألسرة،
تأهيل متدربات من النساء يف جميع مراحلهن العمرية ،انطالق ًا من سن املراهقة
« ،»18 - 15مرور ًا مبرحلة التعليم اجلامعي « ،»22 - 18ومرحلة النضج التي تضم
ً
وصوال ملرحلة اخلبرة التي تزينها
األمهات سواء من ربات البيوت أو العامالت،
كبار املواطنات ،والالتي سيخضعن فيما بعد الختبار النتقاء  50متدربة لدخول
املرحلة الثانية من املبادرة وتقدمي دورات وورش ومحاضرات تستهدف  50ألف
مشارك من أفراد املجتمع.
حضر الورشة نورة السويدي األمينة العامة لالحتاد النسائي العام ،والدكتور
محمد الكويتي رئيس األمن السيبراني حلكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة،
والدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكني «أقدر»،
واملهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب املدير العام لقطاع املعلومات واحلكومة
الرقمية يف هيئة تنظيم االتصاالت واحلكومة الرقمية.
وقالت نورة السويدي :إن دولة اإلمارات العربية املتحدة رسخت مكانة عاملية
رائدة يف التحول الرقمي؛ بفضل الرؤى االستراتيجية االستشرافية وخريطة
الطريق الواضحة التي خطتها القيادة الرشيدة ،ومن هذا املنطلق حرص االحتاد
النسائي العام على خلق مزيد من الفرص التنموية للمرأة اإلماراتية يف مجال
األمن السيبراني .وأضافت« :ندعو القطاعات واجلهات احلكومية واحمللية
ومؤسسات املجتمع املدني للتكاتف جميع ًا لدعم خطط وبرامج ومبادرات
التدريب والتنمية للمهارات النسائية الوطنية يف مجال تقنية املعلومات
وتشجيع عمليات البحث واإلمناء يف هذا الشأن».

اإلمـ ـ ــارات رسخت مكان ـ ــة عالميـــــــة
رائدة في التحول الرقمي
نــورة الســويــدي

ترأست وفد الدولة أمام اجتماع أممي بجنيف

حصة بوحميد :اإلمارات تحقق تقدمًا
نوعيــًا يف تمكيـــن املــــرأة

شراكات
عالمي ـ ـ ـ ــ ــة

عهود الرومي خالل مشاركتها في الجلسة (من المصدر)

دبي (االتحاد)

ش��ارك��ت معالي عهود بنت خلفان
الرومي وزي��رة دولة للتطوير الحكومي
والمستقبل ،ومعالي عبد اهلل شاهد
رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة،
ف��ي جلسة افتتاحية ،نظمتها األم��م
المتحدة ضمن فعالية دولية بمناسبة
ال��ي��وم العالمي للخدمة العامة ال��ذي
تحتفي به المنظمة في  23يونيو من كل
عام ،عقدت بعنوان« :إعادة البناء بشكل
أفضل والتعافي من جائحة (كوفيد -
 :)19تعزيز الشراكات المبتكرة لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة» ،وتم خاللها
تكريم الفائزين بجائزة األمم المتحدة
للخدمة العامة  ،2022التي شهدت
مشاركة واسعة من  58دول��ة تقدمت
بـ  350ترشيحاً .ش��ارك في الجلسة
الرئيسية ك��ل م���ن :ك��ول��ي��ن فيكسين
كيالبايل رئيس المجلس االقتصادي

واالجتماعي في األم��م المتحدة ،وليو
زنمين وكيل أمين عام األم��م المتحدة
ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية،
وأدارتها إليزابيث نيامايارو المستشار
الخاص لبرنامج الغذاء العالمي.
وأك��دت عهود الرومي ال��دور الكبير
والحيوي الذي يؤديه ماليين الموظفين
الحكوميين ح��ول ال��ع��ال��م ،ف��ي خدمة
مجتمعاتهم ،وقالت« :نفخر في دولة
اإلمارات بالموظفين الحكوميين الذين
يبذلون ج��ه��وداً استثنائية ف��ي خدمة
مجتمعهم وبناء مستقبل وطنهم بإخالص
وتفان» .وأضافت وزي��رة دولة للتطوير
ٍ
الحكومي والمستقبل أن دولة اإلمارات
بتوجيهات القيادة الرشيدة طورت تجربة
سباقة عالمياً في إعادة تصميم العمل
الحكومي ليكون أكثر استباقية وجاهزية
ومرونة .وشهدت الفعالية عقد جلسة
حوارية تناولت أبرز مستجدات الخدمة
العامة في العالم.

قالت معالي عهود الرومي،
إن دولة اإلمارات تعمل على
حتديث مناذج العمل احلكومي
واخلدمات احلكومية لتكون
أكثر استجابة وابتكار ًا
وجاهزية للمستقبل ،مدعومة
مبنهجيات عمل جديدة تركز
على املشاريع التحولية وتبني
حلول التكنولوجيا املتقدمة
والرقمنة يف تطوير العمل
احلكومي والتطوير املستدام
ملهارات املوظفني.
وأكدت معاليها أن دولة
اإلمارات تؤمن بأهمية بناء
شراكات عاملية هادفة من
أجل االستعداد للمستقبل،
ما يتجسد يف سعيها ملشاركة
أفضل التجارب واخلبرات
لتطوير العمل احلكومي
ومجاالت اخلدمة العامة ،من
خالل برنامج التبادل املعريف
احلكومي ،الذي ميثل منصة
دولية لتبادل املعرفة ،الفتة
إلى أن البرنامج متكن من بناء
شراكات مع  18دولة يف خمس
قارات.
وهنأت عهود الرومي الفائزين
بجوائز األمم املتحدة للخدمة
العامة  ،2022وأشادت بدور
املنظمة الدولية احملوري واملهم
يف دعم التعاون والشراكات
اإليجابية حول العالم لتعزيز
العمل احلكومي مبا يرتقي
بحياة املجتمعات ،وميكنها من
املشاركة يف رحلة املستقبل.

حصة بوحميد خالل االجتماع (وام)

جنيف (وام)

أك��دت معالي حصة بنت عيسى
ب��وح��م��ي��د وزي����رة تنمية المجتمع،
أن دول���ة اإلم�����ارات ش��ه��دت خ�لال
الفترة القريبة الماضية ،العديد
م���ن ال���ت���ط���ورات ال���ن���وع���ي���ة ،على
المستويات التشريعية والمؤسسية
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،ف��ق��د اع��ت��م��دت
الحكومة العديد من السياسات التي
تعزز بنية حقوق اإلنسان في الدولة،
وتضمن الحفاظ على المكتسبات
التي حققتها المرأة ،مشيرة معاليها
إل��ى أن��ه ف��ي ظ��ل ال��دع��م الحكومي
االت���ح���ادي وال��م��ح��ل��ي ال���ذي ي��واك��ب
تطلعات تمكين المرأة ،تواصل الدولة
العمل على تعزيز حضور المرأة ومنع
جميع أشكال التمييز ضدها.
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��رؤس معاليها،
وف��د دول��ة اإلم����ارات ال��م��ش��ارك في

اعتماد سياسات تعزز
بنية حقوق اإلنسان
في الدولة
جلسة استعراض التقرير ال��دوري
الرابع للدولة حول القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»،
التي عقدت في الفترة من  21إلى 22
يونيو  2022في مقر األمم المتحدة
في جنيف.
ضم الوفد ممثلين عن وزارة تنمية
المجتمع ،وزارة الخارجية والتعاون
الدولي ،وزارة الداخلية ،وزارة التربية
والتعليم ،وزارة ال��م��وارد البشرية
والتوطين ،وزارة العدل ،وزارة الصحة
ووقاية المجتمع ،المجلس الوطني
االتحادي ،مجلس اإلم��ارات للتوازن

بين الجنسين ،االتحاد النسائي العام،
المجلس األعلى لألمومة والطفولة،
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
وال��ج��م��ارك وأم���ن ال��م��ن��اف��ذ ،مركز
أبوظبي لإليواء والرعاية اإلنسانية.
وقالت معاليها« :إن التطورات التي
تشهدها دول��ة اإلم���ارات لدعم دور
المرأة في مختلف المجاالت ،تنطلق
م��ن مجموعة م��ن األط��ر المعيارية
والقانونية والسياسية نحو تحقيق
ال��ت��وازن وال��م��س��اواة بين الجنسين،
وتمكين ال��م��رأة ،وت��ع��زي��ز أدواره���ا
القيادية ،وضمان مشاركتها الكاملة
على قدم المساواة في صنع القرار».
وأج�����رى أع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة خ�لال
االجتماع نقاشاً مثمراً مع وفد دولة
اإلمارات ،وقدموا التهنئة للدولة على
ما حققته من إن��ج��ازات في تمكين
ال��م��رأة ف��ي ال��م��ج��االت السياسية
واالقتصادية والثقافية.
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رائد محاكاة الفضاء االحتياطي لـ «

»

عبدالله الحمادي :اكتسبت مهارات
التشخيــص الطبـــي والدعم التقني
أتقن ـ ـ ــت مهارة سح ــب ال ـ ـ ــدم
وخ ـ ـ ـلـ ــع األس ـنـ ـ ـ ــان ض ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــن
ب ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ـ ــج سي ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــوس 21

يعمـ ــل الف ــريق االحتياطي في
مـ ــركـ ـ ــز العمليات األرضية على
متابع ـ ــة جمي ـ ـ ــع أفراد الطاقم

مراجعة جدول المهام
ً
يوميا بطريقة
والتعامل معها
مختلفة ومحترفة

آمنة الكتبي (دبي)

كشف عبدالله الحمادي رائد محاكاة
الفضاء االحتياطي أنه اكتسب مهارات
عديدة أثناء تواجده بالقرب من زميله
صالح العامري في مهمة اإلمارات لمحاكاة
الفضاء ،مبينا أن المهارات تنقسم إلى
قسمين منها الجانب التقني والجانب
النفسي ومنها تحليل التقرير النفسي
وإيحاد الطرق المناسبة لكل شخص
لتحسين حالته النفسية ،ألن الطاقم عبارة
عن شخصيات مختلفة ومستقلة عن ذاتها،
وفي بعض األحيان يتم التعامل معهم بكل
سرية تامة ،وخاصة إذا تطلب األمر أمرا طارئا
من ناحية التركيز وعمل التجارب كل على
حدة.
وأضاف ومن أهم المهارات التي اكتسبتها
هي التشخيص الطبي لبعض األعراض حيث
تم تدريبنا على المعرفة والتعامل في
علم الطب على سحب الدم وخلع األسنان
بالطريقة الصحيحة ،والتعامل مع األجهزة
مثل تخطيط القلب وضغط الدم واألشعة،
وبعض من أمراض العيون وخاصة التي
تتعلق بالشبكية والكثير من األمور الطبية
األخرى.

الحمادي خالل التدريبات (من المصدر)

ومنها الجانب التقني وذلك في إدارة المهام
وتوزيعها بالطريقة الصحيحة حيث إنه في
بداية كل يوم يتم إعطائي التقرير الليلي وكيف
قضى الطاقم في تلك الليلة ،ومراجعة جدول
المهام والتعامل معها فــي كــل يــوم بطريقة
مختلفة ومحترفة .وبال شك يتم العمل كفريق
متكامل في مركز العمليات األرضية.
وبين أن الفريق االحتياطي يعمل في مركز

العمليات األرضية ومتابعة جميع أفراد الطاقم،
ومن خالل مركز العمليات يتم تحليل البيانات
أثناء فترة التجارب العلمية والعمل كفريق
واحد من حيث استمرارية المهمة والتخطيط
المسبق لها ،وعمل خطة واضحة مستقبلية
لسيناريوهات المهمة بشكل أدق ومفصل.
وأضاف ،باإلضافة إلى دور التواصل والدعم
النفسي لجميع أفراد الطاقم يتم العمل على

تنويع هــذا الــشــيء مــن قبل مركز العمليات
وحــســاب مــدة المهمة الطويلة ،حيث يقوم
الطاقم باالستجابة الفورية لألوامر الصادرة
من مركز العمليات األرضية ،وأيضا التعامل
مع المشكالت التقنية للكبسولة أثناء المهمة،
حيث يتم التعامل بشكل كبير لحل المشكالت
الــتــي تظهر على الكبسولة ،فعامل الوقت
جــدا مهم بسبب وجــود أفــراد الطاقم داخل

الكبسولة.
وحول تقديم الدعم لزميله صالح العامري
قال الحمادي :كشفت الدراسات أن آثار العزل
تظهر على الشخص بعد  3أو  4اشهر وفي
هذه المرحلة يحتاج الشخص للدعم والتواصل
والتحفيز وتذكيره بأهمية الدور الذي يقدمه
وأهــمــيــة المحافظة على التركيز فــي أداء
التجارب العلمية وتوفير األدوات التي يحتاجها
ولتحسين حالته النفسية كمشاهدة بعض
األفالم او البرامج التوعوية والمحفزة.
وأضــاف أن الطاقم داخــل الكبسولة ليس
لديه السيناريو الكامل لذا يتعين على الطاقم
االحتياطي إعطاء الطاقم األساسي المهمة
التعليمات في فترات مجدولة وشرح السيناريو.
وحول أهمية مهمة محاكاة الفضاء سيريوس
 21قــال إن توجه وكــاالت الفضاء حاليا هو
الوصول إلى القمر والكوكب األحمر المريخ،
وهذه المهمة تدرس تأثير العزلة على جسم
اإلنسان ،مبيناً مدى أهميتها في معرفة تأثير
الــرحــات الطويلة والعزلة وكيفية التعامل
معاها وماهي الوسائل أو األدوات التي من
الممكن أن تخفف من هذه اآلثار.
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ثمنت مبادرتي حظر البالستيك في أبوظبي وخطة دبي الحضرية

مسؤولة أممية :نثق يف رؤية اإلمارات
للحياد الكربوني 2050
دبي (وام)

ثمنت الدكتورة دينا عساف المنسقة المقيمة
لألمم المتحدة في اإلمارات ،المبادرات التي
تنتهجها حكومة الدولة من أجل حماية البيئة
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وأشادت
بتطبيق قرار هيئة البيئة بأبوظبي حظر
استخدام األكياس البالستيكية اعتبارا من يونيو
الجاري كأول مدينة في منطقة الشرق األوسط،
فضال عن خطة دبي الحضرية وغيرها من
المبادرات وصوال إلى رؤية اإلمارات االستراتيجية
للحياد الكربوني  .2050وقالت عساف على
هامش مشاركتها في «القمة العربية الخضراء
 2022بدبي» ،إن اإلمارات بدأت في إشراكها كل
القطاعات استعدادا الستضافتها المؤتمر ال
 28التفاقية األمم المتحدة لتغير المناخCOP/
 /28المزمع عقده العام المقبل في أبوظبي،
الفتة إلى أن القمم واالجتماعات التحضيرية
التي تعقد في اإلمارات تهدف باألساس للبحث
عن الحلول البديلة للوقود األحفوري.

شددت المسؤولة األممية ،على أن تطوير
االقتصاد الدائري من أجل مستقبل مستدام
هو مسؤولية الجميع ،ليس فقط الحكومة
أو القطاع الخاص ،وذلك من خالل تشارك
األفــكــار والحلول للعمل سويا ،مؤكدة أنها
تشعر بالفخر لتمثيل األمم المتحدة في دولة
اإلمـــارات العربية المتحدة والــتــي أظهرت
ريادتها بالمنطقة ،ونأمل أن يتبعها الجميع
« .وأثنت على جهود اإلم ــارات حيث كانت
من أوائل الدول التي أعلنت لرؤيتها للحياد
الكربوني «زيــرو كربون» بحلول عام ،2050
وقالت«:نحن كمنظمة األمم المتحدة واثقون
ج ــدا مــن أن دولـــة اإلمـــــارات ستصل إلــى
هدفها ربما حتى قبل الموعد ،األمل هو أن
االبتكارات التي سيتم تطويرها في اإلمارات
يمكن أن تدعم بقية المنطقة والعالم أيضا«.
ودعت إلى ضرورة االستفادة من المواهب
اإلبــداعــيــة مــن الــشــبــاب فــي المجتمعات
العربية ،للتوصل إلى حلول ابتكارية يمكن
استخدامها بشكل أفضل من أجل مستقبل
مستدام فــي المنطقة وهــو هــدف أساسي
يمكن العمل عليه ،مؤكدة أن التغير المناخي
ومسألة االستدامة ليست قضية بلد لوحده،
وإنما يجب علي المنطقة العربية العمل على
االهتمام بها كونها قضية حاسمة للمنطقة

دينا عساف

بــأســرهــا» .واخــتــتــمــت الــمــنــســقــة األمــمــيــة
تصريحاتها بالقول «إن المنطقة العربية
تمتلك موارد وفيرة للطاقة المتجددة أهمها
الشمس ،مــؤكــدة على ض ــرورة تعظيم تلك
الموارد واالستفادة القصوى منها وغيرها من
الثروات الطبيعية التي تعتبر مفتاحا لدولنا
ولجميع البلدان ومن أجل األجيال القادمة».

مرافئ
الكراهية مستنقع
الظالم ()2
لم تسلم دولة وال شعب من سهام الكراهية ،ألن العالم صحا في
الصباح ووجد أمامه كتلة من الجحيم تتدحرج على سفح من الجهل،
وعمى البصيرة األمر الذي جعل العالم يعيش حالة استثنائية من
الرعب والخوف على المال والولد ،ألن الكراهية بنيت على رفض
اآلخــر ،ونبذ العقل ،واستخدام األنــا وسيلة للتدمير والتسلق على
األكتاف ،والوصول إلى األهــداف الذميمة بسفك الدماء ،وتشريد
األبرياء ،وإعدام الضمير وصلبه على جدران الوهم ،والفكر العقيم.
كــل ال ــدول اآلمــنــة المستقرة فــقــدت رحلتها مــع األم ــان عندما
استوطنت الكراهية منازلها ،وتمكن البغض من أفئدة البعض من
أبنائها وصــارت أوطانها مكاناً لتمزيق الثوابت الدينية ،وتحويل
العقيدة إلى مواقد لحرق البديهيات ،األولويات وال أولية تسبق حب
الوطن وال مكان لدين يشعل قمصان الحلم ببنزين األنانية ،وال مجال
للجدل في حب األوطان.
ما فعله اإلرهاب ،هو ذلك الغي والبغي ،والسعي إلى تلوين الحياة
باللون الداكن ،وتحويل سبورة الحياة إلى خربشة ،وخطوط حلزونية
ال تعني شيئاً سوى أنها صادرة من عقل تراكمت عليه عقد النقص،
وتزاحمت حوله نفايات التاريخ ،وامتألت جعبته بمقوالت ناتئة ،شاذة
ال تنسجم مع مخلوق كرمه اهلل على سائر الكائنات وجعله خليفته
في األرض.
اليوم نجد اإلمــارات تستنهض الــروح البشرية وتنادي بالصوت
العالي تعالوا لنحطم التابوهات والطوطمات التي صنعها الحقد،
وتجاوز حدود المنطق في زراعة الوهم ،وترسيخ مبادئ الجهل أوالً.
اليوم اإلمــارات تقوم بدور مقدس ،وتعمل على مالحقة كل مشاء
بنميم ،عتل معتد أثيم.
اليوم اإلمارات تعمل جاهدة بفضل النجباء المخلصين على إعادة
الحق ألصحابه ،وترتيب البيت اإلنساني بحيث تسير القافلة البشرية
نحو المستقبل من دون عوائق وال عراقيل تعثر خطواتها.
اليوم اإلمارات تفكر بعقل جماعي ،ألنها على ثقة بأن العالم يعيش
على ظهر قــارب واحــد وســام شعب من الشعوب ،هو ســام لكل
العالم ،وهذه هي القناعة التي بنيت عليها وحدة الوجود البشري،
ووحدة المصير.
وما لمسناه في اآلونة األخيرة في االجتماع اإلبراهيمي على هذه
األرض الطيبة ،إنما هو الدليل الدامغ على رؤية اإلمارات الواضحة
والصريحة في هذا المجال ،وهي أننا كرمنا من قبل الخالق بأعظم
الرساالت ،ويتوجب علينا أن نصونها بوحدتنا ،وتكاتفنا وسعينا إلى
حماية الرساالت الثالث من السطو والتحريف ،والتجريف.
نحن بحاجة إلى اجتماع العالم على كلمة سواد تحمي الديار ،وتمنع
عنها المخالب الضارية وتدفع عنها شرور الحاقدين.

علي أبو الريش
Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

شاركت في اجتماع لجنة التعاون الزراعي

املهيري :عمل خليجي مشترك يف ملف «األمن الغذائي»
دبي (االتحاد)

أكــدت معالي مريم بنت محمد
المهيري وزيـــرة التغير المناخي
والبيئة ،تقدير الــقــيــادة الرشيدة
لــدولــة اإلمـ ــارات للعمل الخليجي
والــجــهــود الــمــشــتــركــة ف ــي تعزيز
مــنــظــومــة ال ــغ ــذاء والـــزراعـــة على
مستوى دول مجلس التعاون .جاء
ذلــك خــال مــشــاركــة معاليها في
االجتماع  32للجنة التعاون الزراعي
لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .وأش ــادت معاليها بالدور
الرائد للجنة ،معبرة عن أملها في
أن تشكل قراراتها بداية لمرحلة
جديدة وواعدة من العمل الخليجي
المشترك لتحقيق أهداف حكومات
المنطقة وشعوبها .وأكدت معاليها
ضــرورة االستمرار بتطوير الجهود
المشتركة وتعزيز مستويات التعاون
القائمة بين دول المجلس لتعزيز
ملف األمــن الغذائي ،الــذي أصبح
واحداً من القضايا ذات األولوية على
كافة المستويات المحلية واإلقليمية
والعالمية.ونوهت معالي الوزيرة إلى
أن المواضيع المطروحة على جدول
أعمال اجتماع اللجنة تحظى بالكثير
من األهمية نظراً النعكاساتها على
حالة األمــن الغذائي ،موجهة الشكر

مريم المهيري متحدثة خالل االجتماع (من المصدر)

إلــى األمانة العامة لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية على كافة الجهود
المبذولة في هذا اإلطار.
هــذا وتــنــاول االجــتــمــاع مجموعة
واســعــة مــن الــمــواضــيــع والقضايا
شملت مواضيع اللجنة الدائمة للنظم
والسياسات الزراعية في المنطقة،
ومــواضــيــع اللجنة الــدائــمــة للثروة
الحيوانية ،واللجنة الدائمة للثروة
السمكية .ومــن أهــم الــنــقــاط التي
تــم مناقشتها واستعراضها خالل
االجتماع قانون نظام إدارة الموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

الموحد ،وقــانــون الحجر الــزراعــي
ال ــم ــوح ــد ،ومـــشـــروع تــطــويــر نظم
اإلنتاج المستدامة لنخيل التمر في
المنطقة ،ومقترح تعزيز التنافسية
الخليجية عــلــى الــمــنــتــج الــزراعــي
الخليجي ،والمركز الخليجي لإلنذار
المبكر لألمراض الحيوانية ،وتنظيم
ومراقبة عمليات تصدير واستيراد
الــثــروات المائية الحية ومنتجاتها.
كما تم مناقشة مواضيع القيود غير
الجمركية ،والتعاون المشترك مع
المملكة األردنية الهاشمية والمملكة
المغربية.

«بيئة أبوظبي» تطلع على ممارسات االستدامة يف «اإلمارات لألملنيوم»
أبوظبي (االتحاد)

زار وفـ ــد م ــن هــيــئــة الــبــيــئــة في
أبــوظــبــي شــركــة اإلمــــارات العالمية
لأللمنيوم للتعرف على االستراتيجية
والممارسات البيئية الخاصة بعملياتها
التشغيلية التي تضمن حماية البيئة
وخــفــض االنــبــعــاثــات ،إض ــافــ ًة إلــى
االط ــاع على نظام اإلدارة البيئية
لشركة اإلمــارات العالمية لأللمنيوم،
والـ ــذي تــم تــطــويــره وفــق ـاً للقوانين
والــلــوائــح البيئية النافذة فــي إمــارة
أبــوظــبــي وم ــع أفــضــل الــمــمــارســات
والمعايير العالمية .وخالل الزيارة اطلع
فريق الهيئة بقيادة الدكتورة شيخة
سالم الظاهري ،األمين العام للهيئة
وبحضور أعضاء اإلدارة التنفيذية في
الهيئة على سير عملياتها التصنيعية
ومــمــارســاتــهــا البيئية المستدامة
واإلجــراءات التي تتخذها للتقليل من
انبعاثات الغازات الدفيئة والمخلفات
الناتجة عــن األنــشــطــة الصناعية.
وقــالــت الــدكــتــورة شيخة الظاهري:

أفضل الممارسات
وقال املهندس فيصل احلمادي ،املدير التنفيذي باإلنابة لقطاع اجلودة البيئية
يف الهيئة« :أن الهيئة حتدد مدى التزام املؤسسات الصناعية باالشتراطات
البيئية من خالل الزيارات التفتيشية الدورية وتقارير املراقبة البيئية التي
تشمل نتائج خفض االنبعاثات الكربونية واإلجراءات التي اتخذتها لتطوير
أدائها البيئي وتطبيق أفضل املمارسات اإلدارية والضوابط التشغيلية واحللول
املبتكرة يف االستخدام األمثل للموارد إضافة إلى تقدميها أفكار وحلول لرفع
كفاءة اإلنتاج لتقليل النفايات ومنع التلوث لضمان حماية البيئة باتباع أفضل
املمارسات العاملية والبحوث العلمية واالبتكار».

«منذ إنشائها حرصت الهيئة على
التعاون وبناء الشراكات مع القطاعات
الصناعية للحفاظ على البيئة من
خالل تعزيز وتفعيل دورها في تنفيذ
القوانين والتشريعات البيئية االتحادية
والمحلية وضمان قيام المؤسسات
والمنشآت الصناعية بالرقابة الذاتية
على عملياتها التشغيلية لتحقيق نتائج
بيئية أفضل .فنحن نعي ضرورة النمو

االقتصادي المتسارع ،لذا نعمل يد
بيد مع المنشآت الصناعية والمشاريع
الــتــطــويــريــة لتقليل األثــــر البيئي
لمشاريعهم من مرحلة التخطيط إلى
مرحلة التنفيذ .فهدفنا هو منع اآلثار
السلبيةللتنميةوتحقيقااللتزامالبيئي،
ولن يتحقق ذلك إال من خالل التعاون
القائم لتحقيق األهداف التنموية في
المحافظة على تراثنا الطبيعي».
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ارتفاع أعداد الجهات الحكومية والخاصة المسجلة في التطبيق

«أبوظبي للصحة العامة»

يكشف عن آخر تحديثات «األداء»

حالـــــة شفــــاء
مــــن كــــورونا

أبوظبي (االتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة ،األول من نوعه في المنطقة والذي يهدف إلى الحفاظ
على صحة سكان اإلمارة وضمان سالمة العاملين فيها من خالل تعزيز مفاهيم الصحة العامة
والصحة الوقائية ،عن آخر المستجدات في التطبيق اإللكتروني «األداء» ،والذي تم إطالقه
بهدف أتمتة وإدارة الجوانب المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية على مستوى اإلمارة
وتحسين مستوى االلتزام بالمتطلبات ذات العالقة من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

ومنذ إطالق التطبيق اإللكتروني في عام ،2016
قــام المركز بتسجيل نسبة  %84مــن الجهات
الحكومية العاملة في إمارة أبوظبي بهدف تطبيق
متطلبات السالمة والصحة المهنية ،كما تم تسجيل
نسبة  %57من منشآت القطاع الخاص المستهدفة
ضمن  9قطاعات رئيسية في إمارة أبوظبي تشمل
البناء واإلنشاء والنقل والطاقة والثقافة والسياحة
والصحة والتعليم والصناعة والنفايات والغذاء.
وقال مطر سعيد النعيمي ،مدير عام مركز أبوظبي
للصحة العامة« :فــي إطــار حرصنا على تحسين
جــودة الحياة لــدى جميع المواطنين والمقيمين،
نواصل استثمارنا في كل ما يُعزز رفاهية المجتمع
وعافيته ،ويرتقي بالمعايير المتعلقة بظروف العمل
لــدى جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع
الخاص في إمــارة أبوظبي .حيث يسهم التطبيق
اإللكتروني «األداء» في توفير آلية ف ّعالة لتعزيز
جهودنا في هذا الصدد ،من خالل تسهيل عمليات
الرقابة على متطلبات السالمة والصحة المهنية
وتوفير قاعدة بيانات مركزية تساعدنا في اتخاذ

تقييم المخاطر
ويعتمد تسجيل املنشآت يف التطبيق
اإللكتروني على تقييم املخاطر املترتب
على أنشطتها بناء على معايير محددة
من قبل املركز ،حيث يطلب من املنشآت
عالية املخاطر تطوير أنظمة إدارية
للسالمة والصحة املهنية لضمان خفض
األخطار والتحكم يف املخاطر واحملافظة
على صحة العاملني .ويقوم مركز أبوظبي
للصحة العامة بإصدار شهادة اعتماد
للجهات احلكومية ومنشآت القطاع اخلاص
عالية املخاطر بعد اعتماد أنظمتها متتد
صالحيتها ملدة ثالث سنوات ،ويتبع ذلك
رقابة دقيقة من خالل التدقيق وتقارير
األداء الدورية .كما يواصل مركز أبوظبي
للصحة العامة حتديث تطبيق «األداء»
وترقيته لتشجيع مزيد من اجلهات
املستهدفة على التسجيل ،وتسهيل
احلصول على جتربة استخدام فعالة
بطريقة سلسة.

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن شفاء  1.361حالة
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 912.587
حالة .وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في
الدولة بهدف االكتشاف المبكر وحصر الحاالت المصابة بفيروس
كورونا المستجد «كوفيد  »19 -والمخالطين لهم وعزلهم ،أعلنت
الــوزارة عن إجــراء  318.906فحوصات جديدة خالل الساعات
الـ  24الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل
وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
 وساهم تكثيف إجـــراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق
الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن  1.592حالة إصابة
جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة ،وجميعها
حــاالت مستقرة وتخضع للرعاية الصحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
مجموع الحاالت المسجلة  932.067حالة.كما أعلنت وزارة الصحة
ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في األربع والعشرين
ساعة الماضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة  2.309حاالت.

القرارات المناسبة لوضع البرامج الالزمة لخفض
األخطار والتحكم في المخاطر في أماكن العمل.
وتابع ،إن فكرة أتمتة الجوانب المتعلقة بالسالمة
والصحة المهنية جاءت لتواكب التطورات التنموية
في اإلمارة ،وينبع من تركيزها على العنصر البشري
إليمانها بــأن الحفاظ عليه سليم ومعافي هي
مسؤولة وطنية يجب أن تنهض بها كافة الجهات
ذات العالقة ،بما يمكنه من ممارسة دوره المنتج في
المجتمع بفعالية وكفاءة بعيداً عن احتمال تعرضه
لإلصابات واألمراض أثناء العمل .وفي هذا الصدد
تثبت إمــارة أبوظبي مــرة أخــرى على أنها رائــدة
على مستوى المنطقة في تبني أفضل الممارسات
لضمان توفير أماكن عمل آمنة وصحية.
لقد ساهم التطبيق اإللكتروني «األداء» في رفع
مستوى التزام الجهات الحكومية ومنشآت القطاع
الخاص وفي تسهيل عمليات اإلبالغ عن الحوادث
المهنية ،واستكمال تقارير التحقيق فيها ،ورفع
تقارير التدقيق وتقارير أداء السالمة والصحة
المهنية.

«اإلمارات للسرطان» تنفذ مبادرة
اجتماعية برأس الخيمة

لحوكمة إجراءات التأمين الصحي

«الصحة» تطلق «بريد رعايتي»

تحول نوعي يسهم
بتغيير مشهد الرعاية
الصحية في الدولة
أحمد الدشتي

دبي (االتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية
المجتمع عن إطالق خدمة «بريد
رعايتي» لحوكمة إجراءات التأمين
الصحي ضمن المنصة الوطنية
للسجالت الطبية الموحدة
«رعايتي» ،بما يتوافق مع أعلى
المعايير والممارسات المعمول
بها عالميًا ،وبتوظيف أمثل ألفضل
التقنيات الرقمية.

وتهدف منصة «رعايتي» إلى إرساء
منظومة رعاية صحية وطنية موحدة
تــربــط جــمــيــع مــقــدمــي الــخــدمــات
الــصــحــيــة عــلــى مــســتــوى ال ــدول ــة
لالرتقاء بتجربة المرضى وتعزيز
جــودة ومخرجات العالج وتحسين
رحلة المتعاملين ،وتتكامل قيمة
وأهمية المنصة المبتكرة «رعايتي»
مــع استراتيجية الـ ــوزارة بتحسين
الكفاءة والجودة واألداء في مجال
إدارة الصحة السكانية ،وتسهيل
ال ــوص ــول إل ــى بــيــانــات الــمــرضــى،
وتطوير نظم المعلومات الصحية
وبناء أنظمة الجودة الصحية.
وأكد أحمد علي الدشتي الوكيل
المساعد لقطاع الخدمات المساندة
في وزارة الصحة ووقاية المجتمع،
أن الــمــنــصــة الــوطــنــيــة للسجالت
الــطــبــيــة الــمــوحــدة «رع ــاي ــت ــي» تم
إطالقها تماشياً مع رؤيــة القيادة
الحكيمة لترسيخ مكانة الدولة بين
ر ّواد الصحة الرقمية على مستوى
الــعــالــم ،كــجــزء حــيــوي مــن مشاريع
الــدولــة للخمسين عــامـاً القادمة،
الــرامــيــة إلـــى بــنــاء نــظــام صحي
مستدام يستند إلى أعلى المعايير
العالمية.
وأشـ ــار الــدشــتــي إل ــى أن منصة
«رعـــايـــتـــي» ت ــح ــول ن ــوع ــي يسهم
بتغيير مشهد الــرعــايــة الصحية
في الدولة ،من خالل إنشاء نظام
ـزي للسجالت الطبية وتقديم
مــركـ ّ
نظام رق ّمي مبتكر ومتكامل يعرض
البيانات السريرية المحدثة لبيانات
الــمــرضــى ،وه ــو نــظــام يــقــوم على
التكنولوجيا المتقدمة ويو ّثق شراكة
استراتيجية بين الـــوزارة وكــل من
دائـــرة الصحة أبــوظــبــي ومؤسسة
اإلمارات للخدمات الصحية ،وهيئة
الصحة بدبي ،والربط مع المزيد من

خالل إحدى الزيارات(من املصدر)
رأس الخيمة (االتحاد)

أطلقت جمعية اإلمــارات للسرطان فرع إمــارة رأس الخيمة مبادرة
إنسانية بعنوان «ال تشلون هم ..دامكم في دار زايد» تتضمن زيارات
خاصة يقوم بها أعضاء الجمعية إلــى منازل أســر المتوفين نتيجة
اإلصابة بمرض السرطان ،وهم من األخوة المقيمين في اإلمــارة من
مختلف الجنسيات ،وشملت الــزيــارات في مرحلتها األولــى مناطق
الجوالن والشريشة وكورنيش القواسم في مدينة رأس الخيمة ،وتخللها
تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه األسر إلى جانب تقديم المساعدات
اإلنسانية.
وتأتي هــذه المبادرة ضمن مشاريع الجمعية وأهدافها كجزء من
المسؤولية المجتمعية وتحقيق التواصل والتماسك االجتماعي ،وقد
أشرفت مهرة محمد بن صراي مديرة فرع الجمعية في رأس الخيمة
على إجراءات تنظيم وإنجاح هذه المبادرة.

كفاءة وانسيابية

توعية  2600سائق «طلبات» بالشارقة

«يعد
من جانبه ،قال علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية بالوزارةُ :
إطالق مكتب بريد «رعايتي» عالمة فارقة ذات أهمية ،كونها تأتي بعد
سلسلة من اجللسات النقاشية التي ُع ِق َدت للتوعية بشأن االنضمام للمنصة،
باإلضافة إلى استخدام «خدمة مكتب املطالبات اإللكترونية» كمسار يعتمد
على تبادل البيانات ملعاجلة تعامالت الرعاية الصحية ،وستجلب املنصة
مزيد ًا من الكفاءة واالنسيابية يف معاجلة املطالبات التأمينية ،األمر الذي
يؤدي إلى اإلسراع يف دورة العمل ،حيث يعالج مكتب املطالبات اإللكترونية
لبرنامج «رعايتي» أكثر من  20ألف موافقة يومي ًا ،وما يزيد على  7آالف
وصفة إلكترونية وأكثر من  5آالف مطالبة .وقد متت معاجلة ما يزيد على
 1.5مليون طلب تفويض وما يقارب  500ألف وصفة إلكترونية و 300ألف طلب
مقدم منذ االنطالق يف أول أبريل .»2022

الشارقة (االتحاد)

منشآت القطاع الصحي الخاص.
وقال جنيد خان ،الرئيس التنفيذي
للتقنية لدى شركة «بيور سي إس»
لحلول تقنية المعلومات« :تُعد منصة
«رعايتي» محركاً ضرورياً للتحول

الرقمي في قطاع الرعاية الصحية
باإلمارات ،وبصفة خاصة لإلمارات
الشمالية .ونحن نتطلع إليها كخطوة
شديدة األهمية لدمج نُ ُظم الرعاية
الصحية لتبادل البيانات».

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة الشرطة
المجتمعية ،بالتعاون مع إدارة الــمــرور والــدوريــات ،حملة توعوية،
استهدفت  2600سائق من شركة طلبات ،تستمر حتى النصف الثاني
من العام الجاري ،وذلك ضمن خططها الرامية إلى نشر الوعي األمني
والمجتمعي .وتضمنت الحملة عدداً من المحاضرات التوعوية ،التي
ألقاها منتسبو القيادة من ذوي االختصاص ،اشتملت على تعريف
السائقين بمفهوم الحس األمني ،ودوره في منع ارتكاب الجريمة،
ومكافحة بعض الظواهر السلبية ،وسرعة التواصل مع األجهزة األمنية،
وغيرها من المواضيع األمنية ،التي تهدف إلى تعزيز األمن واألمان
بالشارقة .كما اشتملت المحاضرات تعريفاً بتطبيق «حــارس» وأهم
مميزاته والدور الذي يقوم به في تعزيز األمن والسالمة المجتمعية،
وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين الحريصين على اإلبالغ عن السلوكيات
السلبية ،مع الحفاظ على سرية البيانات ومعلومات المبلغين ،إلى جانب
عدد من المحاضرات التثقيفية حول السالمة المرورية ،بالتعاون مع
إدارة المرور والــدوريــات بالقيادة ،والتي تهدف إلى تقليل الحوادث
واالختناقات المرورية على طرقات اإلمارة وااللتزام بقواعد المرور.

ِّ
حققت حلمها بالسير بمفردها

ّ
«التصلب العصبي» بعد صراع دام  10سنوات
إماراتية تهزم
أبوظبي (االتحاد)

أمينة بعد تعافيها في المستشفى(من المصدر)

نجح األطباء في مستشفى «كليفالند
كلينك أبوظبي» بتمكين امــرأة إماراتية
مصابة بالتصلب العصبي المتعدد من
استعادة عافيتها ،إثر عالج فعال .كان ذلك
نتيجة إصرار أخت المريضة بأخذ مشورة
طبية أخرى بشأن حالتها الصحية اآلخذة
بالتدهور وفقدانها لتوازنها الجسدي على
مدى عقد من الزمن.
عاشت أمينة مع مرض التصلّب العصبي
المتعدد لسنوات ،دون تشخيص حالتها،
فيما راحــت تمارس عملها كــإداريــة في
مدرسة بحيث كانت تمضي يومها في أداء
عملها المكتبي التنظيمي .وعلى الرغم
من أنها تح ّملت فقدان توازنها الجسدي
واضطرت إلــى أن تستعين بعصا خالل
المشي ،إال أنها مع مضي الوقت استسلمت

تماماً لحالتها .تقول أمينة« :مضت عشر
ســنــوات عــلــى مالحظتي تــغــيــيــرات في
حركتي اليومية .وقــد حاولت أن أشغل
نفسي بالتركيز على عملي كــإداريــة في
مدرسة ،وكنت كلما انغمست في العمل
أشعر أنني بخير» .إال أن حالتها تدهورت
إلى ح ِّد أنها لم تعد قــادرة على المشي
لمسافة قصيرة قد ال تتجاوز الـ 200متر
دون أن تطلب المساعدة من زمالئها.
وحتى بعد التدخّ ل الطبي ،لم تكن حالتها
تحسن .وعندما اقترحت عليها
تشهد أي ّ
أختها أن تقصد مستشفى «كليفالند كلينك
الجد.
أبوظبي» ،أخذت حالتها على محمل ّ
وأوضح الدكتور آنو جاكوب ،مدير قسم
التصلب العصبي المتعدد وأمراض المناعة
الذاتية العصبية في مستشفى «كليفالند
كلينك أبوظبي» قائ ً
ال« :لم أفاجأ بأنه لم
يتم تشخيص حالة أمينة على الرغم من

أنها كانت تعاني مــن أع ــراض التصلب
العصبي المتعدد على مدى  10سنوات.
وأود هنا أن أن ّبه إلــى أن األع ــراض قد
تختلف من شخص آلخــر ،وقد ال يعاني
بعض األشخاص في بعض الحاالت من
األعــراض المتعارف عليها .بحيث يواجه
البعض فــي حـــاالت التصلب العصبي
المتعدد مشكالت صحية غريبة قد تح ّير
األطــبــاء .فض ً
ال عن أن بعض المرضى
قد ال يتمكنون من شرح األعــراض التي
يعانون منها بصورة دقيقة لألطباء .فيما
قد يتجاهل البعض اآلخــر من المرضى
ذلك دون أن يطلبوا المساعدة ،فتصبح
الــصــعــوبــات ه ــذه ج ـ ــزءاً ال يــتــجــزأ من
يومياتهم .إال أن التدقيق في تاريخ أمينة
الطبي قد مكننا من االستنتاج بأنها قد
تعاني من التصلب العصبي المتعدد في
حبلها الشوكي بصورة خاصة».

خيارات عالجية
وجتدر اإلشارة إلى أن
مرض التصلب العصبي
مير مبرحلتني،
املتعدد ّ
األولى انتكاسية والثانية
تستمر
تدريجية .ويف حني
ّ
االنتكاسة لسنوات عدة
وحتظى بخيارات عالجية
فعالة ،إال أنه ويف املرحلة
التدريجية ،تتدهور حالة
املريض ،وخاصة حركته،
شيئ ًا فشيئ ًا ويصبح
عالجه أكثر صعوبة.
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شرطة الشارقة توصلت إليها خالل  5ساعات

أم تترك طفلها يف جمعية خيرية
الشارقة (االتحاد)

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث
الجنائية بالقيادة العامة لشرطة
الشارقة بالتعاون مع مركز حماية
حقوق الطفل ،من التوصل إلى
والدة طفل يبلغ من العمر شهرين،
بعد أن تركته بإحدى الجمعيات
الخيرية بإمارة الشارقة ،بهدف
التخلص منه ،وتم إلقاء القبض
عليها خالل  5ساعات من تلقي
البالغ بعد التعرف على هويتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود
بالغ لغرفة العمليات المركزية في
القيادة العامة لشرطة الشارقة في
تمام الساعة الخامسة مــســا ًء من
إحدى الجمعيات الخيرية باإلمارة،
يفيد بالعثور على طفل يبلغ من
العمر شهرين تم تركه في الجمعية
الخيرية ،بعد مغافلة الحارس ،حيث
دخــلــت األم إلــى الجمعية وتركت
الــطــفــل وغــــــادرت إلـــى جــهــة غير
معلومة ،حسب ما تمت مشاهدته
من خالل أجهزة التصوير المتواجدة
في موقع البالغ.
وعليه انتقلت الفرق المعنية لموقع
البالغ لمباشرة مالبسات الحادث،
وتم نقل الطفل عن طريق اإلسعاف
الــوطــنــي إل ــى أح ــد المستشفيات
الــمــتــخــصــصــة ،إلجــــراء الــفــحــوص
الطبية الــازمــة واالطــمــئــنــان على
الحالة الصحية للطفل ،والتي تبين
أنها مستقرة.
وأســــفــــرت جـــهـــود الــتــحــريــات
والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة
التابعة لمنطقة االخــتــصــاص من

عمر بوالزود

سرعة تحديد هوية الجانية في أقل
من  5ساعات ،واتضح أنها سيدة من
إحدى الجنسيات العربية.
وأكد العقيد عمر بوالزود ،مدير
إدارة التحريات والمباحث الجنائية
بشرطة الــشــارقــة ،أن فــرق العمل
باشرت البحث والتقصي عن السيدة
للوصول إليها بالسرعة الممكنة
والــقــبــض عــلــيــهــا ،وتسليمها ليد
العدالة ،حيث تكللت تلك الجهود

قاد تحت تأثير «الكحول» عكس االتجاه وتجاوز اإلشارة الحمراء

حبس سائق بريطاني شهر وإيقاف رخصته
دبي (االتحاد)

أصدرت محكمة السير والمرور
في دبي حكما ضد سائق بريطاني
 42ســنــة ،بــالــحــبــس لــمــدة شهر
وإيقاف رخصة القيادة لمدة ستة
أشــهــر ،بحسب المستشار صالح
بوفروشه الفالسي ،المحامي العام
األول رئيس نيابة السير والمرور في
دبي الذي أفاد بأن النيابة العامة
قد وجهت للسائق تهم قيادة مركبة
تحت تأثير المشروبات الكحولية،
وتجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء،
والقيادة عكس السير ،وإتالف مال
مملوك للغير ،وهي جرائم مرورية
قانوني السير والمرور
وفق أحكام
ّ
والعقوبات االتحاديين وتعديالتهما،
حيث طالبت النيابة العامة بتطبيق
العقوبات المنصوص عليها.
وذكر صالح بوفروشة أن النيابة
كــانــت قــد بــاشــرت الــتــحــقــيــق مع
السائق المتهم في الحادث موضوع
البالغ بعد إحالة الملف من مركز
شرطة بردبي ،والذي تعود تفاصيله
إلــــى م ــش ــاه ــدة إحـــــدى دوريـــــات
الشرطة األمنية للمتهم وهو يقود
مركبته بصورة غير طبيعية حيث
كان يسير بعكس اتجاه السير ،وقام

ضرورة التقيد بكافة
اشتراطات وقواعد
القيادة القانونية اآلمنة
صالح بوفروشة

بعبور اإلش ــارة الضوئية الحمراء
وأتلف على إثرها ممتلكات الغير،
وعليه قامت الدورية األمنية التابعة
لــشــرطــة دبـــي بــإيــقــاف الــمــركــبــة
والسيطرة عليه وتوقيف قائدها
تفادياً ألي حوادث مرورية الحقة،

وبفحصه بواسطة جهاز النفخ بلغت
نسبة الكحول المستخرجة لديه
.%179
وأوضـــــح صـــاح بــوفــروشــة أن
النيابة العامة أمرت بحبس المتهم
على ذمة القضية ،والــذي اعترف
خــال تحقيقات النيابة بقيادته
للمركبة ب ــذات التهم الــمــذكــورة،
وجـــــرى اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات
ومــا يلزم قانوناً تمهيداً لإلحالة
النهائية ألوراق القضية والمتهم
إلى المحكمة المختصة للبت فيما
هو منسوب إليه من اتهامات .مع
مراعاة المطالبة بتوقيع العقوبات
المقررة قانوناً ضد المتهم.
وث ّمن صالح بوفروشة المحامي
الــعــام األول رئــيــس نــيــابــة السير
وال ــم ــرور فــي دب ــي الـ ــدور اليقظ
ل ــرج ــال شــرطــة دبـــي ف ــي ضبط
مثل هــذه الــحــاالت ،مناشداً كافة
السائقين بــضــرورة أخــذ أقصى
دراجــــات الحيطة والــحــذر أثــنــاء
قــيــادة المركبات على الــطــرق مع
ضــرورة التقيد بكافة اشتراطات
وقواعد القيادة القانونية اآلمنة في
سبيل المحافظة على سالمة كافة
مستخدمي الطريق والممتلكات
العامة والخاصة.

بتحديد هويتها ومقر سكنها ،وبعد
إجراء كمين محكم تم القبض عليها،
مؤكداً أن ما أقدمت عليه من الفعل
جــاء نتيجة لعالقة غير شرعية،
وقررت التخلص من الطفل ،وعليه
تم تحرير محضر بالواقعة ،واتخاذ
اإلجراءات القانونية حيالها.
وأشـــــــاد الــــلــــواء س ــي ــف ال ـ ــزري
ال ــش ــام ــس ــي ،ق ــائ ــد عــــام شــرطــة
الشارقة ،بكفاءة رجــال التحريات
والمباحث الجنائية فــي القيادة،
وحــرصــهــم ال ــدائ ــم عــلــى الــحــفــاظ
على األمن واألمان في اإلمارة ،بما
يملكون من معرفة وخبرات أمنية
عالية ،أسهمت في كشف غموض
تــلــك الــجــريــمــة ،وســرعــة الــوصــول
للجانية خ ــال  5ســاعــات فقط،
مؤكداً أن هذا السلوك الذي قامت
بــه الــســيــدة ،بــعــيــداً كــل البعد عن
ضمير اإلنــســانــيــة والــرحــمــة ،وهو
ما يعد من األساليب الدخيلة على
مجتمعنا ،وأن رجــال الشرطة في
القيادة يتمتعون بالجاهزية التامة
في التعامل مع مختلف البالغات.

«النيابة» توضح
عقوبة االنتفاع
بدون وجه حق
بخدمات
االتصاالت
أبوظبي (وام)
أوضحت النيابة العامة للدولة،
من خالل تغريدة نشرتها
أمس على حساباتها يف مواقع
التواصل االجتماعي عقوبة
االنتفاع بدون وجه حق بخدمات
االتصاالت أو قنوات البث عن
طريق الشبكة املعلوماتية أو
إحدى وسائل تقنية املعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه
طبقا للمادة  50من املرسوم
بقانون احتادي رقم  34لسنة
 2021يف شأن مكافحة الشائعات
واجلرائم اإللكترونية والتي
نصت على أنه يعاقب باحلبس
مدة ال تقل عن سنة والغرامة
التي ال تقل عن  250ألف درهم
وال تزيد على مليون درهم ،أو
بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من
انتفع أو سهل للغير بدون وجه
حق االنتفاع بخدمات االتصاالت
أو قنوات البث املسموعة أو
املرئية ،وذلك عن طريق الشبكة
املعلوماتية أو إحدى وسائل
تقنية املعلومات.
ويأتي نشر هذه املعلومات يف
إطار حملة النيابة العامة
للدولة املستمرة لتعزيز الثقافة
القانونية بني أفراد املجتمع
ونشر جميع التشريعات
املستحدثة واحملدثة بالدولة،
ورفع مستوى وعي اجلمهور
بالقانون ،وذلك بهدف نشر
ثقافة القانون كأسلوب حياة.

«أمن حاللك»
في أبوظبي
أبوظبي (االتحاد)

خالل الزيارة (من المصدر)

خالل زيارة الوفد لـ«متحف المربعة»

«سفراء النوايا الحسنة» يشيد بجهود شرطة أبوظبي
أبوظبي (االتحاد)

أشاد وفد من سفراء النوايا الحسنة
بجهود شرطة أبوظبي فــي متحف
شرطة المربعة بمدينة العين ودورها
الريادي في ترسيخ التعايش السلمي
بين المواطنين والمقيمين وتقديم
خدمات متميزة وحضارية لترسيخ
مسيرة األمن واألمان في المجتمع.
وكـــان الــوفــد زار متحف شرطة
المربعة في مدينة العين بدعوة من
المقدم طيار الشيخ زايد بن حمد بن
حمدان آل نهيان المشرف العام على
قسم الموروث الشرطي في شرطة
أبوظبي.
وضم الوفد الزائر الدكتور محمد
بن ناصر بن وزن القحطاني سفير
الــنــوايــا الحسنة ومستشار حماية
الــطــفــولــة بــالــعــالــم الــعــربــي وحــامــل
سيف االستحقاق للشعوب العربية
واإلفريقية ،والدكتورة عائشة صالح

عــبــداهلل الــجــابــري سفيرة النوايا
الحسنة والعمل الخيري واإلنساني.
واطلع خالل الجولة على مسيرة
شرطة أبوظبي ومراحلها التطويرية
من خالل المقتنيات والصور والتي
تعود الى بداية مرحلة تأسيسها عام
 ،1957واستعرض المرشدين في
المتحف جهود شرطة أبوظبي في
االهتمام بتاريخها وموروثاتها العريقة.
حــيــث يــضــم الــمــتــحــف مقتنيات
لشرطة أبوظبي منذ بداية التأسيس
كاألسلحة القديمة واألزياء العسكرية
في جميع مراحلها إلى جانب قصص
ومعلومات ووثائق تاريخية تبرز إرث
شرطة أبوظبي ودورها الهام في حفظ
األمــن واستقراره بالمنطقة ،كذلك
يحتوي المتحف على مكتبة تضم
كتباً متنوعة من جميع التخصصات
العلمية وأول ــى المجالت الــصــادرة
للشرطة والكتب والوثائق التاريخية
ومختبر االبتكار.

واجهة سياحية
ويعد متحف شرطة املربعة
الذي مت افتتاحه يف 28
من ديسمبر  2018جسرا
للتواصل واملعرفة لكافة
فئات املجتمع ويعكس
الوجه احلضاري املشرق
لدولة اإلمارات من خالل
فعالياته وأنشطته الترفيهية
والتعليمية وأصبح اليوم
واجهة سياحية بارزة يف إمارة
أبوظبي ،جلهوده يف نقل
صورة مضيئة لتطور املجتمع
اإلماراتي والوجه احلضاري
املشرق لدولة اإلمارات،
وجتذب فعالياته الفنية
وأنشطته املختلفة الزوار من
اإلمارات والسياح األجانب.

عززت مديرية شرطة العني
بقطاع األمن اجلنائي التوعية
االستباقية باإلجراءات
والتدابير الوقائية الكفيلة
لتأمني املمتلكات احليوانية من
خالل حملة صيف بأمان ومبادرة
«أمن حاللك».
وأوضح العميد جمعة سالم
الكعبي مدير مديرية شرطة
العني أن املبادرة تأتي ضمن
حرص شرطة أبوظبي على
تعزيز نشر األمن واألمان
والطمأنينة يف املجتمع وذلك
بالتعاون والتنسيق مع هيئة
أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية وعدد من اجلهات
املعنية ومالك املواشي يف العزب
واملزارع من املواطنني.
وتركز املبادرة على عدد من
األنشطة التوعوية من خالل
تنفيذ البرامج املرئية وتوزيع
البروشورات على مالك ومربي
(احلالل) ونشر إرشادات ملرتادي
املراكز التجارية باالستعانة
بالشاشات اإللكترونية وذلك
ً
وصوال إلى أكبر عدد من اجلمهور
املستهدف.

صباح الخير
 ..وتتواصل مسيرة
الخير
باألمس ُرفعت األعالم المن ّكسة ،إيذاناً بمغادرة اإلمارات فترة الحداد
الرسمي لرحيل فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رحمه اهلل ،ولكن تظل ذكراه وبصماته وأياديه البيضاء ومكارمه خالدة
في القلوب ،وجالئل إسهاماته شامخة في إعالء صرح الوطن ،شاهدة
على رحلة شهم كريم لعقود جمة في مختلف مراحل بناء الدولة والعمل
الوطني ،والتي تسلّم رايتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،لتتواصل مسيرة الخير والنماء والرخاء
والتقدم واالزدهار على دروب مئوية اإلمارات.
خالل فترة الحداد ،قدمت اإلمارات للعالم أروع صور الوفاء وااللتزام
والتالحم الوطني ،من االنتقال السلس للحكم الذي أبهر العالم ،ومروراً
بإبراز حجم المنجزات والمكتسبات التي تحققت للوطن في رحاب
عهد التمكين الذي قاده فقيد الوطن على امتداد األعوام الثمانية عشر
الماضية.
كــان كل قطاع من قطاعات الحياة والعمل في كل المجاالت يروي
للتاريخ واألجيال ما حظي به من رعاية واهتمام ومتابعة على يد فقيد
الوطن ،ليبني ما وضع لبناته وقواعده األولى المؤسس الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ،نبع الحكمة الذي ينهل منه الجميع ،ووضع
أسس نهج واضح المعالم والخطوط ،عنوانه العريض االعتناء بالمواطن
وإعالء شأن الوطن وترسيخ مكانته بين األمم ،ومد جسور التعاون بين
الشعوب ،ووصــل كل محتاج أينما كان دون تمييز ،انطالقاً من القيم
اإلماراتية األصيلة الداعية للتكاتف والتآزر ونبذ الفرقة واالختالف.
شهدت فترة الحداد واحدة من أنصع صور التالحم الوطني وااللتفاف
حــول قــيــادة صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،وتجديد عهد الوالء واالنتماء ،لتمضي المسيرة نحو
مساراتها الطيبة المباركة بكل إصرار وعزيمة -نستمدها من سموه-
على دروب تحقيق الطموحات واآلمــال المنشودة ،لتكون اإلمــارات من
أفضل دول العالم.
مسيرة يظل الــمــواطــن فيها دائــم ـاً المحور والــمــحــرك فــي مختلف
الخطط والبرامج إلسعاده واالرتقاء بمستواه في شتى المجاالت وعلى
مختلف المستويات.
ولقد كان سموه صانع برامج بناء اإلنسان ،انطالقاً من رؤيته السامية
في بناء األجيال والتي نلمس نتائجها اليوم في وجود الكفاءات اإلماراتية
عالية التعليم والتأهيل في مختلف التخصصات النادرة ،وأمامنا تجربتا
مشروع اإلمارات للطاقة النووية السلمية والقطاع الفضائي .وهي الرؤية
التي هندست التوسع في القطاعات البحثية والعلمية ،وتعزيز وجود
الكوادر اإلماراتية فيها ،لجعل اإلمــارات واحــة ومنارة للعلم ،وتحقيق
ريادتها في المجاالت والميادين كافة.

علي العمودي
ali.alamodi@alittihad.ae

الراشدي يطلع على خطط
مراكز شرطة الظفرة

محمد سهيل الراشدي لدى استقبال أحد المراجعين في الظفرة(من المصدر)

أبوظبي (االتحاد)

اطلع اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع األمن الجنائي في
شرطة أبوظبي على أهم الخطط والمبادرات التطويرية في مراكز
الشرطة الشاملة في كل من مركز شرطة الــرويــس الشامل ومركز
شرطة دلما ومركز شرطة صير بني ياس التابعة لمديرية شرطة منطقة
الظفرة ،ضمن مبادرة «في الميدان» الحكومية ،وذلك للوقوف على
أفضل الخدمات المقدمة للجمهور والتي تهدف إلى إنجاز معامالتهم
بدقة وإسعادهم.
والتقى بالمتعاملين واستمع إليهم حول مالحظاتهم وتوقعاتهم من
الخدمات المقدمة من مركز الشرطة ،وشارك في إنجاز معامالتهم،
مؤكداً استعداد شرطة أبوظبي على تبني المبادرات التطويرية لالرتقاء
بالخدمات المقدمة .
وحث مدير قطاع األمن الجنائي الضباط على مواصلة جهودهم في
تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية ومتابعة مدى رضا المتعاملين
عن هذه الخدمات ،لضمان تطويرها وتحسين أليات العمل ،وصوالً إلى
نموذج فريد يعكس األهداف واألولويات االستراتيجية.

«دبي القضائي» يطلق دبلوم
الدراسات القانونية
دبي (االتحاد)

في إطــار حرصه على تطوير مــهــارات أعــوان السلطة القضائية،
أطلق معهد دبي القضائي الدفعة األولى من دبلوم الدراسات القانونية
والقضائية ألمناء السر والــذي يهدف لتعزيز مهارات أمناء السر.
ويتعاون المعهد في هذا الدبلوم مع عدد من الجهات والمؤسسات إلثراء
مخرجاته ،بما في ذلك محاكم دبي والقضاء العسكري واإلدارة العامة
لإلقامة وشؤون األجانب.
ويهدف الدبلوم إلى تزويد أمناء سر الدعاوى والتنفيذ واألحــوال
الشخصية بالمعلومات األساسية المرتبطة بمفهوم وأهمية أمانة السر
ومهامها القضائية ،وتمكينهم للقيام بمهامهم وفق أفضل الممارسات
في هذا الشأن ،إلى جانب إثــراء معارفهم في المجاالت القانونية.
ويتم تنظيم الدبلوم يومي اإلثنين والخميس من كل أسبوع من  20يونيو
الجاري وحتى مطلع أغسطس المقبل.
ويشتمل الدبلوم على  9مواد أساسية تم تعزيز كل واحد منها بعدد
من المحاور والتي ستتم تغطيتها طوال  61ساعة تدريبية .ومن أهم
هذه المواد المفاهيم القانونية واإلجراءات المدنية واألحوال الشخصية
واإلثبات في المواد المدنية والتجارية واستخدام تقنية االتصال عن
بعد في اإلجراءات وأخالقيات الوظيفة ومهارات االتصال وإدارة الوقت
وغيرها.
وعند إطالق الدبلوم ،تم تعريف المتدربين بمبادرة «دبي تبادر» التي
أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد
دبي ،بهدف تشجيعهم على اتباع أسلوب ترشيدي للحد من استهالك
العبوات البالستيكية التي تستخدم مرة واحدة لحماية البيئة والحفاظ
على الموارد الطبيعية.
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مقتل وإصابة  2500شخص والخسائر المادية فادحة

اإلمارات تتضامن مع الشعب األفغاني يف ضحايا الزلزال
أبوظبي (وام ،وكاالت)

ع ّبرت دول��ة اإلم���ارات عن تعازيها
ال��ص��ادق��ة وت��ض��ام��ن��ه��ا م���ع الشعب
األفغاني الصديق في ضحايا الزلزال
ال��ق��وي ،ال��ذي ض��رب واليتي خوست
وبكتيكا جنوب شرق أفغانستان ،وهو
ما أسفر عن وقوع آالف الضحايا.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون
الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها
إل��ى الشعب األفغاني الصديق وإلى
أه���ال���ي وذوي ال��ض��ح��اي��ا ف���ي ه��ذا
المصاب الجلل ،وتمنياتها بالشفاء
العاجل للمصابين.
ول��ق��ي أل���ف ش��خ��ص ،ع��ل��ى األق���ل،
حتفهم وجرح أكثر من  1500آخرين
في زلزال قوي ضرب منطقة حدودية
ن��ائ��ي��ة ف��ي ج��ن��وب ش���رق أفغانستان
ليل الثالثاء األربعاء ،حسبما ذكرت
السلطات ال��ت��ي تتخوف م��ن ارت��ف��اع
حصيلة الضحايا.
وق���ال محمد أم��ي��ن حذيفة رئيس
اإلعالم والثقافة في والية بكتيكا ،في
رسالة إلى الصحافة« :بلغ عدد القتلى
األلف وهذا العدد يرتفع» .وأضاف أن
«الناس يحفرون القبر تلو القبر».
وأش���ار إل��ى إص��اب��ة ح��وال��ي 1500
شخص في بكتيكا ،في أكثر الزالزل
فتكاً ف��ي أفغانستان منذ أك��ث��ر من
عقدين.
وق����ال« :ك��م��ا أن��ه��ا ت��م��ط��رُ ،دم���رت
جميع المنازل ،وليس هناك خيام أو
طعام ،فالناس ال يزالون عالقين تحت
األنقاض ،ونحن بحاجة إلى مساعدة
فورية» .وقع الزلزال ،الذي بلغت قوته
 6.1درجة على عمق  10كيلومترات
ق��راب��ة ال��س��اع��ة  1:30ب��ال��ق��رب من
ال��ح��دود م��ع باكستان ،وف��ق�اً لمعهد
رصد الزالزل األميركي.
وق��ال يعقوب م��ن��ذور ،أح��د زعماء
ال��ق��ب��ائ��ل م��ن بكتيكا ،إن ك��ث��ي��راً من
الجرحى من منطقة جيان في الوالية،
وج���رى نقلهم إل���ى المستشفى في
سيارات إسعاف ومروحيات.
وأضاف« :األسواق المحلية مغلقة،
ف��ق��د ه����رع ال���ن���اس إل����ى ال��م��ن��اط��ق
المتضررة للمساعدة».
وكذلك تظهر مقاطع فيديو سكان
ال��م��ن��اط��ق ال��م��ت��ض��ررة ،وه���م ينقلون
جرحى إلى مروحية.
وخدمات الطوارئ في أفغانستان

دعــــوات دوليــة لتقديم المساعدة للعائـالت المتضـ ــررة
خـــدمــــــــــــات الطــــوارئ محــ ــدودة الع ـ ـ ـ ــدد واإلمكانـ ـ ـ ـ ــات
األسواق المحلية مغلقـــــة والناس هرع ـ ــوا للمساع ـ ــدة
ً
فتكا في أفغانستان منذ أكثر من عقدي ــن
الزلزال األكثر
مئات األفغان ينتظرون أمام مستشفى في بكتيكا للتبرع بالدم لضحايا الزلزال (أ ف ب)

محدودة العدد واإلمكانات ،منذ فترة
طويلة ،وهي غير قادرة على التعامل
وحدها مع كارثة طبيعية كبرى.
وقال منسق األمم المتحدة للشؤون
اإلن��س��ان��ي��ة ف���ي أف��غ��ان��س��ت��ان رام���ز
األكبروف ،في مؤتمر صحفي ،إن ما
يقرب من ألفي منزل دم��رت «ج��راء
ال��زل��زال ،وأدى نقص المعدات إلى
إبطاء عمليات اإلغاثة».
من جانبه ،دعا األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو جوتيريش ،في بيان
المجتمع الدولي ،إلى «المساعدة في
دع��م مئات العائالت المتضررة من
هذه الكارثة» ،في الوقت الذي تعاني

تعهد بمعالجات اقتصادية عاجلة

«الرئاسي اليمني» يطالب بمزيد من
الوقت لتجاوز األزمات االقتصادية
عدن (االتحاد)

أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ق��ي��ادة
ال���رئ���اس���ي ف���ي ال��ي��م��ن رش���اد
محمد العليمي ،تفهمه وأعضاء
المجلس ،لكافة االحتجاجات
المطلبية السلمية التي شهدتها
مدينة عدن األسبوع الحالي.
وأع��رب رئيس مجلس القيادة
الرئاسي في سلسلة تغريدات،
ع���ن أل��م��ه ال��ش��دي��د ل�لأوض��اع
الحرجة التي يعيشها اليمنيون
على كافة المستويات ،منذ أن
ف��ج��رت الميليشيات الحوثية
حربها المستمرة للعام الثامن.
ووع���د رئ��ي��س مجلس ال��ق��ي��ادة
الرئاسي ،وأعضاء المجلس ،ببذل

الجهود واتخاذ مايمكن للتخفيف
من معاناة المدنيين وفق اإلمكانات
المتاحة للدولة ،والعمل على جلب
مساعدات استثنائية عاجلة من
ال����دول الصديقة للتخفيف من
األزمة الخانقة في قطاع الكهرباء
التي تحتاج إلى تدخالت سريعة
بعيداً عن الفساد والبيروقراطية.
وقال العليمي« :كل ما أطلبه هو
منحي ف��رص��ة قصيرة لمعالجة
األمر وتجاوز األزمة».
وأض����اف أن «م��ج��ل��س ال��ق��ي��ادة
ال��رئ��اس��ي ،سيعمل على متابعة
الحكومة للقيام بواجباتها بطريقة
مختلفة ع��م��ا ك���ان ف��ي ال��س��اب��ق،
بحيث يكون فيها ال��وزي��ر عام ً
ال
لخدمة الشعب».

«الحوثي» يرفض رفع الحصار عن تعز
عمان (وكاالت)
ّ

أب��ل��غ��ت م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي
اإلره���اب���ي���ة ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي
إل���ى ال��ي��م��ن ه��ان��س ج��رون��دب��رج،
رفضها المقترح المنقح ال��ذي
ق��دم��ه ف��ي خ��ت��ام الجولة الثانية
من المفاوضات التي عقدت في
العاصمة األردنية ع ّمان حول فتح
الطرف في مدينة تعز المحاصرة.
وبحسب الرسالة الموجهة من
رئيس لجنة المفاوضات الحوثية
يحيى الرزامي إلى مكتب المبعوث
األم���م���ي ،أك�����دت ال��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات
تمسكها بمقترحها األحادي الذي
قدمته قبيل الجولة الثانية من
مفاوضات ع ّمان ،ورفضها لمقترح
جروندبرج.
وأضافت الرسالة الحوثية أن
الطريق ال��ذي اقترحه المبعوث
األم��م��ي «عصيقرة  -سوفتيل»
يحتاج لمزيد من ال��دارس��ة ،وأنه

سيتم مناقشته في اللقاء المشترك
المقبل .وك��ان المبعوث األممي
قد ق��دم مقترحاً منقحاً ،يقضي
بإعادة فتح الطرق تدريجياً بما
في ذل��ك آلية للتنفيذ وضمانات
لسالمة المسافرين المدنيين ،وفق
بيان للمبعوث األممي في ختام
مفاوضات ع ّمان.
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن المقترح
«يدعو إلعادة فتح طرق ،بما فيها
خط رئيسي ،مؤدية إلى تعز ومنها
إضافة إل��ى ط��رق في محافظات
أخ��رى (ل��م يحددها) بهدف رفع
المعاناة ع��ن المدنيين وتسهيل
وصول السلع».
من جانبه ،قال الفريق الحكومي:
إن مقترح المبعوث األممي يتضمن
ف��ت��ح  5ط���رق ف��ي محافظة تعز
وبعض المحافظات ضمنها طريق
رئيسي ،على أن يتم تحديد موعد
فتح بقية ال��ط��رق خ�لال األشهر
القريبة القادمة.

فيه البالد بالفعل «م��ن آث��ار سنوات
من ال��ن��زاع والصعوبات االقتصادية
والجوع».
وأك�����د م��س��ت��ش��ار األم�����ن ال��ق��وم��ي
األم��ي��رك��ي ج��اي��ك س��ول��ي��ف��ان ،أم��س،
أن ال��والي��ات المتحدة «تشعر بحزن
عميق» ،وأن الرئيس جو بايدن «يتابع
ت��ط��ور ال���وض���ع» ،وي����درس «خ��ي��ارات
االستجابة» األميركية.
وذك��ر أن ال��والي��ات المتحدة التي
غادرت أفغانستان ،الصيف الماضي
بعد عشرين عاماً من الحرب« :تفخر
بكونها ال��م��زود األول للمساعدات
اإلنسانية» في البالد.

وشعر السكان ب��ال��زل��زال ف��ي عدة
واليات بالمنطقة ،وكذلك في العاصمة
كابول الواقعة على بعد حوالى 200
كيلومتر شمال مركز الزلزال.
وشعر بها أيضاً سكان في باكستان
المجاورة لكن لم ترد أنباء عن وقوع
أضرار أو إصابات فيها.
وأعرب رئيس ال��وزراء الباكستاني،
شهباز شريف ،عن «حزنه العميق»
لهذه المأساة.
وب�������دأت ب���اك���س���ت���ان ف����ي إرس�����ال
م��س��اع��دات تتضمن م����واد غ��ذائ��ي��ة
وخياماً وبطانيات.
وذك������ر م��ك��ت��ب ت��ن��س��ي��ق ال���ش���ؤون

اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��اب��ع ل�لأم��م المتحدة:
«بالنظر إلى األمطار الغزيرة والبرد،
وهو أمر غير مألوف في هذا الموسم،
ف��إن المالجئ ف��ي ح���االت ال��ط��وارئ
تمثل أولوية عاجلة».
وأشار إلى أن السكان بحاجة أيضاً
إلى رعاية طارئة فورية ومساعدات
غذائية وغير غذائية وتقديم العون
إلص�ل�اح خ��دم��ات ال��م��ي��اه وال��ص��رف
الصحي.
وك��ت��ب م��ب��ع��وث االت��ح��اد األوروب����ي
ال���خ���اص إل���ى أف��غ��ان��س��ت��ان ت��وم��اس
ن��ي��ك�لاس��ون ع��ل��ى «ت��وي��ت��ر»« :ي��راق��ب
االتحاد الوضع ،وه��و على استعداد

ل��ل��ت��ن��س��ي��ق وت���ق���دي���م ال��م��س��اع��دات
الطارئة».
وغ��ال��ب �اً م��ا ت��ض��رب زالزل شمال
أف��غ��ان��س��ت��ان ،وخ���ص���وص���اً محيط
سلسلة ه��ن��دوك��وش الجبلية حيث
تتصادم الصفائح التكتونية األوراسية
والهندية.
وتلحق ال��ه��زات األرض��ي��ة أض���راراً
بالمباني وال��م��ن��ازل المبينة ،بشكل
سيئ ،في أفغانستان الفقيرة.
وس��ج��ل أع��ن��ف زل����زال ف��ي ت��اري��خ
ُ
أفغانستان الحديث في فبراير 1998
في والي��ة تخار ،شمال شرق البالد.
وأودى بحياة حوالي  4500شخص.

عبوات مموهة على شكل جذوع أشجار ولعب أطفال

ألغام الحوثي« ..مصائد املوت» لليمنيني
الفرق الهندسية
تقوم فور تحرير أي
منطقة بتطهيرها من
األلغام
الميليشيات اإلرهابية
زرعت نحو مليوني
لغم مضاد لألفراد
والمركبات

عبد الله أبو ضيف (عدن ،القاهرة)

يدفع العديد من األطفال والنساء
وال��م��دن��ي��ي��ن ف���ي ال��ي��م��ن ح��ي��ات��ه��م
بسبب انفجار األلغام التي زرعتها
ميليشيات الحوثي اإلرهابية ،األمر
الذي يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية
وحقوق اإلنسان.
وطالب خبراء وحقوقيون بضرورة
تدخل المجتمع المدني لوقف زرع
األلغام التي أصبحت مصائد للموت.
وأك���د ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ق��وات
المسلحة اليمنية ال��م��ق��دم محمد
ال��ن��ق��ي��ب ،أن ميليشيات ال��ح��وث��ي
اإلرهابية تستخدم كل ما هو محرم
دول��ي �اً م��ن أدوات ووس��ائ��ل ح��رب،
ومنها األلغام المحظور استخدامها
وف����ق االت���ف���اق���ي���ات وال��م��ع��اه��دات
الدولية.
وأض����اف ل���ـ«االت���ح���اد» أن���ه «يتم
زراع����ة ون��ش��ر األل��غ��ام ع��ل��ى نطاق
واس�����ع داخ�����ل م���س���رح ال��ع��م��ل��ي��ات
العسكرية وخ��ارج��ه��ا ،ال سيما أن
الحوثيين ال يقاتلون إال من خالل
تحصينات جبلية أو من وراء دروع
بشرية أو أحزمة من حقول األلغام،
وبالتالي ت��ك��ون نتائجها مأساوية

ألغام الموت الحوثية (من المصدر)

على المدنيين ألن الميليشيات تزرع
األلغام في الطرق الرئيسة للمدن
والتجمعات السكانية الريفية وفي
األودية والحقول الزراعية والمراعي
الجبلية».
وأشار إلى أن األخطر من األلغام
تلك «ال��ع��ب��وات الناسفة المموهة»
المصنعة محلياً وب��إش��راف خبراء
أجانب تقوم الميليشيات بنشرها
بأشكال مختلفة ،وقد أودت بحياة
الكثير من المدنيين بينهم أطفال
ونساء س��وا ًء في مديريات الساحل
الغربي أو الضالع وغيرها.
وأوضح أن هذه األلغام يتم تصنيعها
على هيئات وأشكال مخادعة وتكون
بمثابة الفخ ،حيث يذهب في الغالب
ضحيتها من المدنيين ،أما المقاتلون
م��ن ال���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة ف��ي��درك��ون
أساليب الميليشيات ولديهم الخبرة
الميدانية في توخي السالمة.
وأك��د أن��ه ت��م نشر ف��رق هندسية
متخصصة في التعامل مع األلغام

في مختلف المحاور ،وقد تمكنت من
تطهير مساحات واسعة من المناطق
التي يتم تحريرها وتقوم بنزع األلغام
التي زرعتها الميليشيات اإلرهابية.
وق��ال المدير التنفيذي للتحالف
ال��ي��م��ن��ي ل��رص��د ان��ت��ه��اك��ات حقوق
اإلن����س����ان م��ط��ه��ر ال���ب���ذي���ج���ي :إن
الميليشيات الحوثية مستمرة في
زرع وص��ن��اع��ة األل���غ���ام وال��ش��راك
الخداعية منذ سبتمبر  2014وحتى
اآلن ،حيث شكلت األلغام األرضية
واألج��س��ام غير المتفجرة تهديداً
خطيرا لحياة آالف المدنيين.
وأض���اف البذيجي ل��ـ«االت��ح��اد»،
أن الميليشيات الحوثية تفننت في
صناعة األلغام والعبوات الناسفة
ب��م��س��اع��دة خ��ب��راء أج���ان���ب ،حيث
صنعت أل��غ��ام �اً ع��ل��ى ش��ك��ل ج��ذوع
أش���ج���ار ول��ع��ب أط���ف���ال وأح��ج��ار
وم��واد بناء ،وعملت على زراعتها
في الطرقات والمنازل والمساجد
واألراض�������ي ال���زراع���ي���ة ح��ت��ى في

الصحراء.
وأوض����ح أن «األل���غ���ام أدت إل��ى
إع���اق���ات س��م��ع��ي��ة وب��ص��ري��ة ،وب��ت��ر
أط���راف لمدنيين وك���ان المتضرر
ال��رئ��ي��س��ي منها األط��ف��ال وال��ن��س��اء
وكبار السن» ،مشيراً إلى أن اليمن
سيعاني ح��اض��راً ومستقب ً
ال ج��راء
زراع��ة األلغام العشوائية ومن دون
خرائط ،وبحسب تقديرات المجتمع
ال��م��دن��ي ال��ي��م��ن��ي ف���إن ميليشيات
الحوثي زرع��ت ق��راب��ة مليوني لغم
مضاد ل�لأف��راد والمركبات وآالف
المواد المتفجرة والتي تعرض حياة
األشخاص للخطر.
وكشف البذيجي عن أن ميليشيات
الحوثي عملت على زراعة ألغام في
البحر األحمر ومضيق باب المندب،
مما يشكل تهديداً للمالحة البحرية
وط��رق ال��ت��ج��ارة ،مطالباً بالتوقف
ال����ف����وري ع���ن ه����ذه ال��م��م��ارس��ات
وتسليم خرائط األلغام واإلرشاد عن
أماكنها.
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الكويت تعلن حل مجلس األمة
والدعــــــوة إلى انتخــــابـات عامـــة
الكويت (االتحاد)

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ
مشعل األحمد الجابر الصباح،
أمس ،حل مجلس األمة والدعوة
النتخابات عامة.
وق������ال ف����ي ك��ل��م��ة م��ت��ل��ف��زة
أل��ق��اه��ا ن��ي��اب � ًة ع��ن أم��ي��ر دول��ة
ال��ك��وي��ت الشيخ ن���واف األحمد
ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح وف��ق �اً لوكالة
أن��ب��اء الكويت «ك��ون��ا» :إن هذا
اإلج��راء الدستوري يهدف إلى
إع���ادة تصحيح مسار المشهد
السياسي بالشكل ال��ذي يحقق
المصالح العليا للبالد.
وأض�����اف أن م���رس���وم ال��ح��ل
وال��دع��وة لالنتخابات سيصدر

أردوغان ومحمد بن سلمان يبحثان تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية

السعودية وتركيا :حقبة جديدة من التعاون

في األشهر القادمة ،بعد إعداد
الترتيبات القانونية ال�لازم��ة
ل���ذل���ك .وت���ح���دث ول����ي ال��ع��ه��د
الكويتي عن وجود أخطار تحيط
بالكويت من كل جانب ،مشيراً
إل���ى ال��ت��ص��دع ب��ي��ن السلطتين
التشريعية والتنفيذية.
ودع��ا ولي العهد الجميع إلى
االل��ت��ف��اف ح���ول أم��ي��ر ال��ب�لاد،
م���ؤك���داً أن ال��م��رح��ل��ة المقبلة
ف��ي الكويت تتطلب أن يحسن
الكويتيون اختيار من يمثلهم.
وق���ال :إن الكويت أصبحت
بلداً ذا مكانة عربية وإقليمية،
م���ؤك���داً ال��ع��م��ل ع��ل��ى تحقيق
االس��ت��ق��رار ال��وط��ن��ي ورف��اه��ي��ة
الشعب.

إجراء دستوري يهدف إلعادة تصحيح
مسار المشهد السياسي

األمم املتحدة تدعو القادة الليبيني
إلى وضـــــع مصــالــــح الشعــــب أو ًال
حسن الورفلي (بنغازي ،القاهرة)

ق��ال المتحدث باسم األمين
العام لألمم المتحدة ،ستيفان
دوج���اري���ك ،إن األم���م المتحدة
تشعر بخيبة أم��ل لعدم توصل
األطراف الليبية إلى اتفاق ،وذلك
تعليقاً على نتائج اجتماعات لجنة
المسار الدستوري المشتركة بين
مجلسي النواب والدولة.
ودعا دوجاريك ،القادة الليبيين
إلى «وضع مصالح الشعب الليبي
أوالً وقبل ك��ل ش��يء على رأس
ج��دول أعمالهم ،وااللتفات إلى
الماليين الذين سجلوا للتصويت،
م��ن أج���ل التعبير ع��ن آرائ��ه��م
السياسية بحرية».
وأش����ار إل���ى دع���وة مستشارة
األمين الخاصة بالشأن الليبي،
ستيفاني وليامز ،رئاستي مجلس
النواب وال��دول��ة ،لالجتماع مرة
أخرى في غضون  10أيام بهدف

التوفيق بين النقاط المتعلقة
بالمسائل الخالفية.
وأك�����د دوج����اري����ك أن األم���م
المتحدة ملتزمة بالمساهمة
في جهود إنهاء الفترة االنتقالية
الطويلة وع��دم االس��ت��ق��رار ،من
خالل انتخابات شفافة وشاملة،
ف��ي أق���رب وق��ت ممكن ،وتلبية
تطلعات ق��راب��ة  3ماليين ليبي
مسجلين للتصويت.
وك����ان ق���د اخ �تُ��ت��م��ت ال��ج��ول��ة
األخيرة للجنة المسار الدستوري،
اإلثنين الماضي ،في القاهرة،
ح��ي��ث أع��ل��ن��ت ول��ي��ام��ز إح����راز
ت��واف��ق ف��ي الكثير م��ن ال��م��واد،
ل��ك��ن ال��خ�لاف��ات ظ��ل��ت قائمة
بشأن التدابير المنظمة للمرحلة
االنتقالية المؤدية إلى االنتخابات.
ودع��ت وليامز ،رئاستي النواب
وال��دول��ة إل��ى اجتماع خ�لال 10
أيام في مكان يتفق عليه لتجاوز
النقاط العالقة.

«الكنيست» يصوت على حل نفسه
تل أبيب (وكاالت)

أيد النواب اإلسرائيليون في
ق��راءة تمهيدية أم��س ،بأغلبية
س��اح��ق��ة م��ش��روع ق��ان��ون ينص
ع��ل��ى ح��ل ال��ب��رل��م��ان وال��دع��وة
إل��ى انتخابات ج��دي��دة ستكون
ال��خ��ام��س��ة خ��ل�ال أق����ل م���ن 4
س���ن���وات ،ب��ع��دم��ا أك����د رئ��ي��س
الوزراء أن ائتالفه الحكومي لم
يعد قاب ً
ال لالستمرار.
وواف��ق الكنيست اإلسرائيلي

خبراء لـ «

بعد م��داوالت صعبة وباإلجماع
تقريبا ع��ل��ى  11م��ن مشاريع
القوانين المنفصلة لحل البرلمان
صاغها نواب مؤيدون لالئتالف
الحكومي ومن المعارضة.
وبينما تسعى الحكومة إلى
تسريع إق��رار القانون ،تماطل
ف��ي ذل���ك ال��م��ع��ارض��ة ب��زع��ام��ة
رئيس ال���وزراء السابق بنيامين
نتانياهو ألنه يسعى إلى العودة
إل���ى ال��س��ل��ط��ة م��ن دون إج���راء
انتخابات.

أردوغان مصافح ًا محمد بن سلمان لدى وصوله أنقرة (أ ف ب)

(عمان ،أنقرة)
جمال إبراهيم ،وكاالت ّ

أكدت المملكة العربية السعودية وتركيا عزمهما
ع��ل��ى ب��دء حقبة ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون المشترك
وتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين ،بما في
ذلك المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية
واألمنية والثقافية.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان،
أم���س ،ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي األم��ي��ر محمد بن
سلمان ،وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي
بالعاصمة أنقرة.
وجرى ،خالل اللقاء ،استعراض العالقات الثنائية
بين البلدين من مختلف الجوانب ،وتم التأكيد على
عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العالقات
الثنائية بين ال��ب��ل��دي��ن ،بما ف��ي ذل��ك المجاالت
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة
والثقافية ،وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال
أبرز المستجدات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
المشترك.
وناقش الجانبان ،وفي بيان نشرته وكالة األنباء
السعودية «واس» ،سبل تطوير وتنويع التجارة
البينية ،وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين،
وت��ذل��ي��ل أي ص��ع��وب��ات ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ،وتكثيف
التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين
لبحث الفرص االستثمارية وترجمتها إلى شراكات
ملموسة في شتى المجاالت ،مشيدين بالمقومات
االقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين في
مجموعة العشرين ،وال��ف��رص التي تقدمها رؤية
المملكة  2030في مجاالت االستثمار ،والتجارة،
وال��س��ي��اح��ة ،وال��ت��رف��ي��ه ،وال��ت��ن��م��ي��ة ،وال��ص��ن��اع��ة،
والتعدين ،ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية،
وال��زراع��ة ،واألم��ن الغذائي ،والصحة ،ومجاالت
االتصاالت وتقنية المعلومات ،واإلعالم ،والرياضة،
واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي
ال��ت��رك��ي ،ورف��ع مستوى ال��ت��ع��اون والتنسيق حيال
الموضوعات ذات االهتمام المشترك ،والعمل على
تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين .وأعرب
الجانبان عن تطلعهما للتعاون في مجاالت الطاقة،
ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات.وتكتسب
زيارة ولي العهد السعودي أهميتها من أنها تأتي في
ختام جولة شملت مصر واألردن كان عنوانها األبرز

تأكيد سعودي أردني
على أهمية مواجهة
التطرف
جولة ولي العهد السعودي
عززت التضامن العربي
واإلقليمي ودعمت االستقرار
بالمنطقة

االرتقاء بالتعاون الثنائي وتعزيز التضامن العربي
واإلقليمي ،ودع��م األم��ن واالستقرار في المنطقة
وتنسيق ال��م��واق��ف وال���رؤى تجاه مختلف قضايا
وتحديات المنطقة قبيل القمة العربية  -األميركية
المرتقبة في جدة  16يوليو المقبل.
وف��ي س��ي��اق متصل ،أك���دت السعودية واألردن
ف��ي ب��ي��ان بختام زي���ارة األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان
للمملكة األردن��ي��ة الهاشمية ،أم��س ،على أهمية
العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون االقتصادي
واالس��ت��ث��م��اري ،وع��ل��ى أه��م��ي��ة مضاعفة الجهود
لمواجهة التطرف ،والعمل على مكافحة اإلرهاب
بجميع صوره وأشكاله.
وش��دد البيان ،على أهمية متابعة تنفيذ نتائج
اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية
األردن��ي��ة المشتركة ،واالتفاقيات الناتجة عنها،
والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في
عدد من المجاالت.
وناقش الجانبان العالقات االقتصادية والتجارية
واالستثمارية وسبل تعزيزها ،وبحثا أوجه التعاون
في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في
مجال االستثمارات وتنويعها ،بما في ذلك المجاالت
االستثمارية لقطاعات التعدين والبنية التحتية

وال��زراع��ة والسياحة والثقافة والرعاية الصحية
وتقنية المعلومات وخلق المزيد من فرص العمل،
بما يسهم في دفع النمو االقتصادي في البلدين
ويخدم مصالحهما المشتركة.
ورح��ب��ت المملكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ب��إط�لاق
األردن لرؤية التحديث االقتصادي للسنوات العشر
المقبلة ،وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من
خالل هذه الرؤية.
وأع���رب األردن ع��ن ت��ق��دي��ره للمملكة العربية
السعودية لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في
مختلف القطاعات ،وخاصة قطاع النقل والطاقة،
وال���دور ال��ذي تلعبه االس��ت��ث��م��ارات السعودية في
توسعة القطاعات المختلفة في المملكة األردنية
الهاشمية.
واستعرض الجانبان القضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتمام المشترك ،وف��ي مقدمتها القضية
الفلسطينية ،حيث ش��دد الجانبان على ض��رورة
انطالق جهد دولي جدي وفاعل إليجاد أفق سياسي
حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل
الدولتين.
وفي الشأن اليمني ،جدد الجانبان دعمهما الكامل
للجهود األممية واإلقليمية الرامية للتوصل إلى حل
سياسي شامل لألزمة في اليمن ،وف��ق المبادرة
الخليجية وآلياتها التنفيذية ،ومخرجات الحوار
الوطني اليمني ،وقرار مجلس األمن رقم .2216
وش�����ددا ع��ل��ى إدان�����ة األع���م���ال وال��م��م��ارس��ات
والهجمات اإلرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي
من استهداف لألعيان المدنية والمرافق الحيوية
ف��ي المملكة العربية السعودية ،وتهديدها أمن
م��م��رات المالحة ال��دول��ي��ة ،وتقويضها للمساعي
المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وش��دد الجانبان على أن أمن المملكتين واحد،
وأك��دت المملكة األردنية الهاشمية وق��وف األردن
المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما
تتخذه م��ن خ��ط��وات لحماية أمنها واستقرارها
ومصالحها.
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة
التطرف والعمل على مكافحة اإلره���اب بجميع
صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف
منابعه وإيقاف كل سبل تمويله ،ونشر قيم االعتدال
الدينية والثقافية والحضارية.

» :رسالة للخارج باحترام المسار الديمقراطي ورسالة للداخل بعدم االنفراد بالسلطة

التونسيون ينتظرون  30يونيو لالطالع على مسودة الدستور
شعبان بالل (القاهرة)

ينتظر التونسيون ي��وم  30يونيو لمعرفة
الصيغة النهائية لمسودة الدستور المقرر
االستفتاء عليها ف��ي  25يوليو المقبل بعد
مراجعات الرئيس قيس سعيد ال��ذي تسلم
نسخة من المسودة من اللجنة االستشارية
للحوار الوطني المكلفة بإعدادها.
وأك��د خبراء ومحللون سياسيون أن تسلم
الرئيس قيس سعيد لمسودة الدستور رسالة
للخارج باحترام المسار الديمقراطي ،ورسالة
ل��ل��داخ��ل ب��ع��دم االن��ف��راد بالسلطة ،مؤكدين
أن ب��ع��ض األص����وات ال��م��ع��ارض��ة م��ث��ل حركة
«النهضة» اإلخوانية تريد إع��ادة التونسيين
لدائرة «الالوضوح» التي عاشوها على مدار
 10سنوات ماضية.
ورأى ال��م��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي ال��ت��ون��س��ي ن��زار
الجليدي أن تسلم مسودة الدستور الجديد تمثل
الخطوة األولى في السقف الزمني الذي حدده
الرئيس قيس سعيد بعد مسار  25يوليو ،مؤكدا
أنه عالمة للخارج بأن الرئيس يحترم المسار
الديمقراطي ،ورسالة إلى الداخل بأن الرئيس
التونسي ال ينوي بأنه يكون أحاديا في السلطة.
وأش��ار الجليدي لـ «االتحاد» ،إلى أن ردود
الفعل من المعارضة مدفوعة من قوى فقدت
كل مشروعيتها وأصبحت في عداد العاطلين
عن العمل وتريد تعطيل المسار الدستوري
دون تقديم مقترحات ت��دع��م ه��ذا المسار،
موضحاً أن معارضة البعض للخطوات هو
رف��ض للدخول ف��ي مسار م��ا بعد  25يوليو
وإعادة التونسيين لدائرة الالوضوح.
وشدد الجليدي على أن دعوة الرئيس قيس
سعيد للدستور الجديد واالستفتاء في 25

خطوة أولى في إطار
زمني ينتهي باالستفتاء
في  25يوليو
«النهضة» تسعى
إلعادة البالد إلى دائرة
«الالوضوح»

قيس سعيد يتسلم مسودة الدستور التونسي من الصادق بلعيد (من المصدر)

يوليو المقبل ثم االنتخابات البرلمانية نهاية
ه��ذا العام يُلجم األف��واة التي ال مقترح لها،
مشيراً إلى أن مسودة الدستور الجديد حسب
المعلومات المتاحة والمسربة تدعم الحريات
والحقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أن هذه
المسودة حافظت على توطئة دستور 1959
ال��ذي لم تكن تشوبه شائبه إال الرئاسة مدى
الحياة ،باإلضافة إلى المحافظة على الحريات
العامة والديمقراطية والنظام الرئاسي ،بخالف
الحقوق االقتصادية واالجتماعية.

وفي وقت سابق ،أص��در الرئيس التونسي
مرسوما لدعوة الناخبين إل��ى التصويت في
استفتاء على دس��ت��ور ج��دي��د ف��ي  25يوليو
المقبل ،مؤكدا أن ما حصل منذ  2014هو
تفكيك لتونس ،وأن من أبرز مالمح الدستور
الجديد هو الوحدة وتحقيق الديمقراطية عبر
ال��ت��وازن بين السلطات واالستجابة لمطالب
الشعب.
بدوره ،قال المحلل السياسي التونسي منذر
ثابت إن تسليم مسودة الدستور للرئيس قيس
سعيد لم يبن عليها في الرأي العام أي موقف

واضح ألن مواد مشروع الدستور الجديد غير
واضحة حتى اآلن ،مشيراً إلى االنتظار حتى
يوم  30يونيو لمعرفة الصيغة النهائية للدستور
بعد مراجعات الرئيس.
وأش��ار ثابت لـ«االتحاد» ،إلى إمكانية البناء
على ما يمكن أن يشكل أسس النظام السياسي
الجديد والدور االقتصادي واالجتماعي للدولة
والعالقة بين المجتمع والدين ،مؤكداً أن الشارع
التونسي منقسم بين الداعم للرئيس قيس سعيد
وهم يعتبرون أن «عشرية التجريب السياسي»
في إطار المنظومة البرلمانية باءت بفشل سريع
وضرورة االتجاه نحو النظام الرئاسي.
إلى ذلك ،أوضح األستاذ األكاديمي والمحلل
السياسي التونسي فتحي الورفلي لـ«االتحاد»،
أن الوضع الحالي في تونس ،خاصة األزم��ة
االقتصادية واالجتماعية هي التي حتمت تغيير
الدستور ،موضحاً أن الهدف من اتخاذ هذه
الخطوة في هذه الفترة هو الخروج من جميع
األزمات التي تعيشها تونس.

الجيش الجزائري
ً
إرهابيا
يعتقل 11
الجزائر (وكاالت)
أعلنت وزارة الدفاع الوطني
يف اجلزائر أمس ،أن وحدات
ومفارز للجيش اعتقلت
 11عنصر دعم للجماعات
اإلرهابية و 280مهاجر ًا غير
شرعي يف عمليات منفصلة
مبناطق مختلفة من البالد
خالل أسبوع.
وأوضحت الوزارة يف بيان لها
أن هذه العمليات جرت خالل
الفترة املمتدة من  15إلى 21
يونيو.
وبحسب البيان ،جنحت
وحدات اجليش اجلزائري
يف ضبط  28تاجر مخدرات،
وإحباط محاوالت إدخال
كميات من املواد املخدرة إلى
البالدُ ،تقدر بأكثر من طن
و 300كيلوجرام ،وأكثر من
 49ألف قرص مخدر.
ويف سياق آخر ،جنحت قوات
حرس السواحل اجلزائرية
يف القبض على  280مهاجرا
غير شرعي من جنسيات
مختلفة يف عدد من
الواليات اجلزائرية.
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اإلمارات تجدد دعوتها لخفض التصعيد يف أوكرانيا
إدانة خطاب الكراهية
والتحريض على العنف
ضرورة التصدي لالستخدام
الضار للتكنولوجيا
الدعوة للمساءلة عن
طريق إثبات الحقائق
بحيادية

نيويورك (االتحاد)

دع��ت دول��ة اإلم���ارات ،أم��س ،إل��ى إعطاء
األولوية لخفض التصعيد وحل األزم��ة في
أوكرانيا ،وإيجاد سبل من أجل التوصل لحل
دبلوماسي يخفف المعاناة اإلنسانية ،محذرة
من التكلفة البشرية الهائلة ،من الضحايا
والنازحين وعشرات الماليين حول العالم
ممن يواجهون انعداماً في األمن الغذائي أنه
مع دخول األزمة شهرها الخامس.
وقالت ،في بيان أمام مجلس األمن الدولي
ألقاه محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة
لإلمارات لدى األمم المتحدة ،إن التحريض
على العنف من بين المشاغل التي أثارها
الصراع في أوكرانيا.
وبحسب البيان ،أدان��ت اإلم��ارات خطاب
الكراهية والتحريض ،مؤكدة على ضرورة
التصدي لالستخدام ال��ض��ار للتكنولوجيا
في الترويج لخطاب الكراهية ،والدعوة إلى
المساءلة عن طريق إثبات الحقائق بحيادية.
وق�����ال أب����وش����ه����اب« :م����ن ال����واض����ح أن
االح��ت��ي��اج��ات اإلن��س��ان��ي��ة ه��ائ��ل��ة ،وتتطلب
استجابة لفترة طويلة» ،موضحاً أن اإلمارات
أرس��ل��ت األس���ب���وع ال��م��اض��ي 27 ،ط��ن �اً من
اإلم�����دادات ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة لمساعدة
الفارين من النزاع.
وت���اب���ع« :م���ع ت��ص��اع��د األزم����ة ف��ي ش��رق
أوك���ران���ي���ا ،ه��ن��اك ت��ق��اري��ر م��ت��زاي��دة ح��ول
الخسائر بين المدنيين وتراجع القدرة على

محمد أبوشهاب لدى إلقاء كلمة اإلمارات أمام مجلس األمن حول أوكرانيا (من المصدر)

ال��وص��ول على االحتياجات األساسية مثل
الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء وغيرها».
وأع��رب��ت اإلم����ارات ،بحسب ال��ب��ي��ان ،عن
قلقها العميق بشأن المدنيين المحتجزين
في مدينة سيفيرودونيتسك ،مشددة على
ض����رورة وص���ول ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة،
بال عوائق ،للمدنيين .ون ّوهت إلى ضرورة
السماح بممر آم��ن طواعية للباحثين عن
األمان ،على أن يكون ذلك ضمن في مقدمة
م���ش���اورات مجلس األم����ن .وش���ددت على
ض��رورة التزام كافة األط��راف بالتزاماتهم
بموجب القانون الدولي اإلنساني.
وق��ال أبوشهاب ،في البيان« :كما كررنا
في هذا المجلس ،فإن منع التحريض على

االتحاد األفريقي ينفي انسحابه من
اآللية الثالثية للوساطة في السودان
أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعلن االتحاد األفريقي أنه
لم ينسحب من «اآللية الثالثية»
للوساطة في السودان ،وإنما
علق مشاركته في االجتماعات
وبعض األنشطة بسبب غياب
ال��ش��ف��اف��ي��ة وإق����ص����اء ق���وى
سياسية سودانية.
وك��������ان م���م���ث���ل االت����ح����اد
األفريقي محمد بلعيش أكد
أن���ه ل���ن ي��م��ض��ي ف���ي ح��ض��ور
اجتماعات «اآلل��ي��ة الثالثية»
لتسهيل ال��ح��وار ال��س��ودان��ي،
واص��ف��ا م��س��ار ال��م��ف��اوض��ات
بالمراوغة واإلقصاء.
وقال :إن «االتحاد األفريقي
ال يمكنه أن يواصل في مسار
ال تتبعه الشفافية وال��ص��دق
وعدم اإلقصاء وكذلك احترام
كل الفاعلين ومعاملتهم على
قدم المساواة».
ب����دوره ،ج���دد ن��ائ��ب رئيس

مجلس السيادة في السودان
ق��ائ��د ق���وات ال��دع��م السريع
ال��ف��ري��ق أول محمد ح��م��دان
دق��ل��و ،ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال���دور
الكبير ال��ذي تقوم ب��ه اآللية
الثالثية ف��ي تسهيل ال��ح��وار
ب��ي��ن األط������راف ال��س��ودان��ي��ة
خ��اص��ة االت���ح���اد األف��ري��ق��ي،
مبيناً أن��ه يش ّكل ضلعاً مهماً
ال يمكن االس��ت��غ��ن��اء عنه في
عملية الحوار.
وش�����������دد ف�������ي ت���ص���ري���ح
ل��ل��ص��ح��ف��ي��ي��ن ،أم�����س ،ع��ل��ى
أه���م���ي���ة وج������ود وم���واص���ل���ة
االتحاد األفريقي ضمن اآللية
ال��ث�لاث��ي��ة ،م��ع��رب �اً ع���ن أم��ل��ه
ف��ي أن تعمل أط���راف اآللية
ب��ت��ن��س��ي� ٍ�ق ت���ام وف���ق منهجية
واض����ح����ة وم����ح����ددة ت��ع��ج��ل
باستئناف الحوار السوداني
ال���ذي يفضي إل��ى استكمال
ال��ف��ت��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة وص����والً
لالنتخابات.

انطالق عملية أمنية في ديالى
لمالحقة فلول «داعش»
هدى جاسم (بغداد)

نفذت قيادة عمليات ديالى
ب��ال��ع��راق أم��س ،عملية أمنية
في عدد من قرى المحافظة
لمالحقة فلول تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
ون���ق���ل���ت وك�����ال�����ة األن����ب����اء
ال��ع��راق��ي��ة ع���ن ب��ي��ان لخلية
اإلع��ل�ام األم��ن��ي :أن «ق��ي��ادة
عمليات دي��ال��ى ،وم���ن خ�لال
فرقة المشاة األول��ى ،شرعت
ب��ت��ن��ف��ي��ذ واج�����ب ف����ي ق��اط��ع
الفرقة األول��ى ،لتفتيش قرية
محمود العلي وق��ري��ة إدري��س
وق��ري��ة ال��ش��ي��خ ق����ادر وق��ري��ة
مختار وقرية بيت لطيف».

وأش�������ار ال���ب���ي���ان إل�����ى أن
«العملية أس��ف��رت ع��ن إلقاء
القبض على مطلوبين وتدمير
أوك�����اره�����م وت���ع���زي���ز األم����ن
واالستقرار في القاطع».
وفي سياق متصل ،استهدف
هجوم صاروخي أمس ،حق ً
ال
ن��ف��ط��ي �اً ،ف��ي ك���رك���وك .وق��ال
م��ص��در أم��ن��ي إن «ال��ه��ج��وم
استهدف على وجه التحديد،
حقل نفط ك��ورم��و بمحافظة
كركوك».
وت��اب��ع المصدر أن��ه ل��م ترد
تقارير عن ح��دوث أض��رار أو
ت��أث��ي��ر ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ات ج��راء
الهجوم ،مشيراً إلى أن ثالثة
أشخاص أصيبوا.

ً
ً
نفطيا
حقال
هجوم صاروخي يستهدف
في كركوك

العنف عنصر رئيس في حماية المدنيين،
ولفعل ذل��ك ،على المجتمع ال��دول��ي اتخاذ
خطوات لمواجهة خطاب الكراهية».
وأض���اف« :ف��ي ال��واق��ع ،احتفت الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،أمس األول ،للمرة
األول���ى ب��ال��ي��وم العالمي لمكافحة خطاب
الكراهية ،ورغم ذلك ،ال نزال نرى ارتفاعاً
كبيراً في التحريض على الكراهية عالمياً».
وت��اب��ع« :ن��دي��ن ب��أش��د ال��ع��ب��ارات أش��ك��ال
خطاب الكراهية والتحريض كافة» ،موضحاً
أن اإلم��ارات دأب��ت على اتخاذ موقف قوي
وحازم محلياً وعالمياً ضد خطاب الكراهية
والتعصب والكراهية التي تغذي التطرف
وتهدد التعايش السلمي.

خبراء طاقة لـ«

ودع��ت اإلم���ارات ،في البيان ،إل��ى إج��راء
حوار بناء من أجل تعزيز التسامح.
وش���ددت على ض���رورة مضاعفة مجلس
األمن الدولي جهوده للتعامل مع االستغالل
ال��خ��اط��ئ ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف���ي ن��ش��ر خ��ط��اب
الكراهية ،الفتة إلى أن استغالل التكنولوجيا
ال��رق��م��ي��ة ف��ي ن��ش��ر ال��م��ع��ل��وم��ات المضللة
وخطاب الكراهية يشكل تحدياً خطيراً في
مناطق النزاع.
ونددت ،على وجه الخصوص ،بالتهديدات
التي يتعرض لها عمال اإلغ��اث��ة على وجه
الخصوص ،في ضوء التأثير المضاعف على
المدنيين الذين يحاولون المساعدة.
وق��ال��ت« :لمواجهة ت��أث��ي��رات التحريض،

»:

الغاز املصري يساهم بتحسني االقتصاد اللبناني

البد من دعم التوعية اإلعالمية والمشاركة
عن كثب مع القطاع الخاص».
وفي هذه األثناء ،رحبت اإلمارات بجهود
األم���ي���ن ال���ع���ام ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة أن��ط��ون��ي��و
ج��وت��ي��ري��ش وآخ���ري���ن ب��م��ح��اول��ة ال��ت��ق��ري��ب
بين طرفي األزم��ة األوك��ران��ي��ة ،كما رحبت
بجهودهم فيما يتعلق بالتأثيرات األوس��ع
ل��ل��ن��زاع ،السيما السعي لتسهيل ص��ادرات
الحبوب من أوكرانيا من أجل المساعدة في
تخفيف انعدام األمن الغذائي.
وفي ختام البيان ،قال أبوشهاب« :البد أن
يكون إحالل السالم هدفنا األساسي ،وعلى
مجلس األمن أال يدخر جهداً لتحقيق هذا
الهدف».

ترجيحات بإعادة
تسمية ميقاتي
لتشكيل حكومة
لبنانية
بيروت (وكاالت)

توقيع اتفاق توريد الغاز المصري إلى لبنان (أ ف ب)

شعبان بالل (القاهرة ،بيروت)

قال خبراء طاقة :إن اتفاقية نقل
 650مليون متر مكعب من الغاز سنوياً
من مصر إلى لبنان عبر سوريا ،والتي
وقعها لبنان وس��وري��ا ومصر ،أمس
األول ،تدعم لبنان في سد جزء من
احتياجاته من الطاقة والكهرباء وهو
يعود بالنفع على الوضع االقتصادي
المتأزم ،خاصة في ظل أنه مستورد
للطاقة وليس منتجاً ،مؤكدين ضرورة
إسراع لبنان في ترسيم حدوده حتى
يستفيد من حقول الغاز والبترول.
وب��م��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة ،سيتم ضخ
الغاز عبر خط أنابيب إل��ى محطة
كهرباء «دير عمار» في شمال لبنان،
حيث يمكن أن تضيف حوالي 450
ميجاوات إلى الشبكة ،أي ما يعادل
 4ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.
وق��ال عميد كلية هندسة البترول
والطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية
في القاهرة الدكتور عطية عطية:
إن توقيع هذه االتفاقية تدعم لبنان
باعتباره بلدا غير منتج لموارد الطاقة
وأمن الطاقة فيها شبه منعدم وهو ما
يؤثر على التنمية داخل لبنان،
موضحا أن ضخ هذه الكميات من
الغاز مهم في سد بعض احتياجاته من
الطاقة .وأوضح عطية لـ «االتحاد»،
أن ت��وق��ي��ع ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة سيكون
م���ردوده سد بعض االحتياجات من
الطاقة في لبنان خاصة الكهرباء،

اإلسراع في ترسيم
الحدود البحرية
لالستفادة من موارد
الطاقة

انعدام موارد
الطاقة أثر على
التنمية في لبنان

كون لبنان غير منتج للطاقة ويعتمد
على االستيراد ،ما يساعد في تغيير
ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي ال��م��ت��ردي في
لبنان .وأشار خبير الطاقة المصري
إلى ضرورة إسراع لبنان في ترسيم
حدوده البحرية لالستفادة من موارد
الغاز والبترول الخاصة به ،موضحا
أن تأخر ذلك أثر عليه في اإلنتاج من
م��وارده .والخطة التي طرحت ألول
مرة في صيف  ،2021جزء من جهد
تدعمه ال��والي��ات المتحدة لمعالجة
نقص الكهرباء في لبنان باستخدام
الغاز المصري الذي يتم توريده عبر
األردن وسوريا.
بدوره ،أشار خبير الطاقة والبترول
المصري الدكتور رمضان أبو العال
إلى أهمية االتفاقية كونها نوعا من
التعاون بين ال��دول العربية ،مؤكدا
ضرورة دعم مثل هذه االتفاقيات من
الدول العربية في سبيل عمل نوع من
التكامل العربي.
وأوضح لـ «االتحاد» ،أن الكميات
المتفق على تصديرها في االتفاقية

م��ن م��ص��ر إل���ى ل��ب��ن��ان ع��ب��ر س��وري��ا
ليست كبيرة لكن سيكون لها آث��اراً
إيجابية على الشعب اللبناني ألنها
ستزيد ساعات الكهرباء من ساعتين
لـ 10ساعات.
وش����دد أب���و ال��ع�لا ع��ل��ى أن ه��ذه
االتفاقية تدعم االقتصاد اللبناني
خاصة في حالة التوسع في الكميات
ال��م��ص��درة ،وتوطيد العالقات بين
الشعبين المصري واللبناني ،الفتاً
إلى أن الواليات المتحدة تتبنى آلية
تنفيذ هذا االتفاق.
وفي وقت سابق ،أكد لبنان أن الغاز
المصري ،إلى جانب صفقة منفصلة
الستيراد الكهرباء من األردن ،يمكن
أن يرفع إمدادات الكهرباء في البالد
من ساعتين فقط في اليوم إلى ما
يصل إلى  10ساعات.
وتنتج شركة الكهرباء اللبنانية
التي تديرها الحكومة ما يعادل عدة
ساعات فقط من الطاقة يوميا ،ما
يجبر الكثيرين على دفع اشتراكات
باهظة الثمن لمولدات خاصة.

يجري الرئيس اللبناني ميشال
عون استشارات مع نواب البرملان،
اليوم اخلميس ،الختيار رئيس
وزراء جديد والتي من املتوقع أن
يكلف يف نهايتها رئيس حكومة
تصريف األعمال جنيب ميقاتي
لوالية جديدة ،وفق ًا ملا ذكرته
مصادر سياسية ،ليظل على
رأس السلطة التنفيذية يف وقت
تستعد فيه البالد لتحديات
مالية وسياسية كبيرة يف األشهر
املقبلة.
وسيحصل ميقاتي على دعم
أكثر من  50من أصل  128نائب ًا
بالبرملان ،مبا يف ذلك نواب
ميليشيات «حزب اهلل» اإلرهابية،
و«حركة أمل» املتحالفة معها.
وقالت مصادر حزبية ،إنها
سترشح ميقاتي خالل املشاورات
مع الرئيس اللبناني اخلميس
بالقصر الرئاسي يف بعبدا .وإذا
حصل ميقاتي على أصوات العدد
األكبر من أعضاء البرملان يف
االستشارات مع النواب فسيعمد
الرئيس عون إلى تسميته
لتشكيل احلكومة.
وغالب ًا ما يستغرق تشكيل
احلكومات يف لبنان شهوراً،
حيث تعمد الفصائل السياسية
الرئيسية إلى توزيع احلقائب
واملناصب يف احلكومة وخارجها.
وإلى جانب السياسات الشائكة،
سيتعني على ميقاتي توجيه
البالد مع تنفيذ خطة التعايف
االقتصادي التي تهدف إلى
ضمان برنامج إنقاذ بقيمة ثالثة
مليارات دوالر من صندوق النقد
الدولي للتصدي لالنهيار املالي
للبالد.
وال تزال الفصائل ذات الثقل
السياسي واملالي اللبناني
منقسمة حول قضايا رئيسية،
مبا يف ذلك كيفية معاجلة خسائر
القطاع املالي التي تقدر بأكثر من
 70مليار دوالر.
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اآلراء واألفكار المنشورة في هذه الصفحات ال تعبر ســوى عن وجهـ ــات نظر أصحـابهــا

المرأة الخليجية ..تمكين وجوائز

حرب استنزاف اقتصادية
د .محمد العسومي*

هيلة المشوح*

على إمـــدادات األغــذيــة والمعادن.
تحولت الحرب بين روسيا ودول
كما أن أسواقها تحولت إلى أسواق
«الناتو» بواجهة أوكرانية إلى حرب
استهالكية كبيرة تعتمد عليها الكثير
استنزاف ،كما يؤكد أمين عام الحلف
من الشركات الغربية الكبرى التي
«ينس ستولتنبرغ» بقوله بداية الشهر
انتقدت حكوماتها جــراء العقوبات
الجاري في واشنطن :إن «على الدول
الــصــارمــة ضــد مــوســكــو .فــي حين
الغربية أن تستعد لحرب استنزاف
تكمن أهم نقاط الضعف لديها في
طويلة الــمــدى» فــي أوكــرانــيــا .لكن
اعتمادها على نظام الدفع المالي
حــرب االســتــنــزاف التي تــطـ ّرق لها
األميركي ،واعتمادها على استيراد
«يــنــس» تختلف تــمــام ـاً عــن حــرب
التقنيات الغربية والكثير من السلع
االســتــنــزاف الــتــي سنتناولها هنا،
االستهالكية.
فأمين عام «الناتو» يتحدث عن حرب
وســيــعــتــمــد الـــفـــوز فـــي عملية
استنزاف عسكرية ،وهــو أمــر ربما
االستنزاف االقتصادية على قدرة
مستبعد بسبب التدمير الشامل الذي
كــل جهة على التكيف .وبالنسبة
لحق بالبنية العسكرية األوكرانية،
لــدول «الــنــاتــو» فــإن االستغناء عن
إذ مــا نقصده هنا هــو بــروز حرب
موارد الطاقة الروسية ال يعتبر صعباً
استنزاف اقتصادية تتفاوت فيها
ً
كثيرا من
روسيا قللت
موازين القوة ،حيث يملك كل طرف
فحسب ،وإنما مدمراً لالقتصادات
ارتهانها لنظام «سويفت»
نــقــاط قــوة ونــقــاط ضعف ستحدد
الغربية ،بدليل موجة التضخم العالية
باعتمادها الروبل كبديل
الفائز في نهاية هذه الحرب.
في الغرب التي تتراوح بين  8و%10
للدوالر واليورو في مبيعاتها
وبالنسبة لــدول «الناتو» والبلدان
لمجرد مقاطعة جزئية لنسبة بسيطة
ً
نظاما
من الغاز ،وباستخدامها
المتضامنة معها ،تتركز نقاط القوة
من النفط الروسي بعيداً عن الغاز
ً
لديها في هيمنتها المالية على نظام
الــذي مــا زال يتدفق بــغــزارة ليبث
ً
بديال عن
صينيا للمدفوعات
«سويفت» للدفع المالي وامتالكها
الحياة في االقتصادات األوروبية،
«سويفت»
تقنيات حديثة مــتــطــورة وسيطرة
وكذلك االرتفاع الكبير في األسعار
شركاتها العابرة للحدود على العديد
والـــذي أث ــار مــوجــات مــن االستياء
من القطاعات المهمة .أمــا نقاط
والــتــذمــر الــشــعــبــي ف ــي ال ــوالي ــات
ضعفها ،فتكمن في اعتمادها الكبير على مصادر الطاقة المتحدة ودول االتحاد األوروبي.
المستوردة ،وهو اعتماد ال يمكن التخلص منه لسنوات
وفيما يتعلق بقدرة روسيا على تحمل تداعيات حرب
طويلة قادمة ،ومعه اعتماد مماثل على استيراد المعادن ،االستنزاف االقتصادية الدائرة ،فقد قللت كثيراً من اعتمادها
باإلضافة إلى األزمات المالية واالقتصادية التي عصفت على نظام «سويفت» من خالل توقيع اتفاقيات تجارية ومالية
باقتصادياتها في العقدين الماضيين ،والتي خلّفت تداعيات مع شركائها الرئيسيين ،كالهند والصين ،باعتماد عمالتهم
أ ّثــرت في موقعها ضمن الموازين االقتصادية الدولية ،الوطنية في التبادل ،كما أنها تستخدم اآلن نظاماً صينياً
فتراجعت اقتصاداتُها من المراكز األولى المتقدمة لتحل بدي ً
ال للمدفوعات المالية ،وهو ما يهدد نظام «سويفت»
ً
محلها اقتصادات دول ناشئة ،مثل الصين والهند والبرازيل مستقبال ،علما بأنها اعتمدت الروبل ،كبديل للدوالر واليورو
وإندونيسيا.
في مبيعاتها من الغاز ألوروبا .أما التقنيات الغربية والسلع
أما روسيا والــدول المتعاطفة معها ،وهي دول كبيرة االستهالكية طويلة المدى ،فإن الصين على أتم استعداد
ومهمة اقتصادياً ،فأهم نقاط الــقــوة لديها تكمن في لتزويد روسيا بكامل احتياجاتها منها.
امتالكها موار َد الطاقة الهائلة؛ مما أتاح لها التحكم بصورة
*خبير ومستشار اقتصادي
شبه كاملة في إم ــدادات الطاقة ،وهــو ما ينطبق أيضاً

في هذه المرحلة المفصلية لدول
بــمــشــاركــة كــوكــبــة مــن الــمــســؤوالت
الخليج العربية ،وإيماناً من قيادات
الــحــكــومــيــات وقـــائـــدات األعــمــال
واألكاديميات والتكنوقراط ورائدات
الخليج بأهمية الدور الذي تقوم به
الفكر من جميع أنحاء العالم.
المرأة في المجتمع ،وتأثيرها الكبير
واستكماالً للدعم الــذي تحظى
فــي التقدم والتغيير ..فــإن دورهــا
الثقافي والعلمي يحظى باهتمام
به المرأة في اإلم ــارات ،فقد أُقيم
ٌ
كبير تترجمه مــحــددات التمكين
ثقافي
ل
ـ
ـف
ـ
ـح
ـ
م
ـي
ـ
ـاض
ـ
ـم
ـ
ال
األســبــوع
ٌ
الذي حظيت به المرأة في السنوات
ـب تمثل فــي منتدى
ـ
ـم
ـ
ـل
ـ
وع
ـي مــهــيـ ٌ
ٌ
األخيرة ،السيما في المملكة العربية
«الجائزة العربية للمرأة الملهمة»،
السعودية ودولــة اإلم ــارات العربية
والـــــذي تــنــظــمــه «مــؤســســة الــــ ّرخ»
المتحدة ،حيث كانت وما تزال موضع
اإلماراتية ،سعياً لدعم المرأة العربية
دعم من قيادتي البلدين ومحل ثقة
وللدفع بمسيرتها إلى آفاق أرحب،
فائقة في مهاراتها وقدراتها .وعليه
وتكريم نساء عربيات متميزات في
ف ــإن تــعــزيــز دور ال ــم ــرأة وتعظيم
حقول العمل واإلبداع ،وإبراز نماذج
مساهمتها فــي الــتــنــمــيــة والــبــنــاء
مش ِّرفة لدور المرأة داخل مجتمعاتها
ينطلقان من إيمان كامل بأنها تش ّكل
وتشجيع الــمــؤســســات الحكومية
المرأة في السعودية
والخاصة على دعم وتمكين المرأة
ركــيــز ًة أساسي ًة مــن ركــائــز التطور
واإلمارات ،تحظى باهتمام
الــعــربــيــة وتــســلــيــط ال ــض ــوء على
المجتمعي والتنموي لألوطان.
ودعم منقطعي النظير
وتشكل المرحلة الحالية انتقاالً
إنجازاتها واســتــعــراض أبــرز وأهــم
في مؤشر كبير
قصص نجاحاتها ،بــاإلضــافــة إلى
نوعياً كبيراً إلبراز دور المرأة وتعزيز
على مستقبل مشرق ودور
تقدير دور القيادات النسائية الف ّعال
مكانتها في مجتمعاتنا العربية ،حيث
ً
تضطلع دول الخليج بــدور مهم في
ومساهمتهن في نمو مجتمعاتهن،
تأثيرا
أكثر وأعظم
استضافة المنتديات والمؤتمرات
ودعــم طموحات النساء عبر تعزيز
المتعلقة بهذا الشأن .فبعد انطالق
مهاراتهن القيادية لتحقيق التميز
منتدى المرأة العربية في المملكة
والنجاح وتفعيل دورهن في التنمية
الــمــســتــدامــة ،فــض ـ ً
العربية السعودية عــام  ،2018ثم
ا ع ــن تحفيز
انتقاله إلــى البحرين عــام  ،2019فقد احتضنت دولة األجيال النسائية الواعدة وتشجيعهن للسير على خطى
اإلمارات يومي  17و 18من مايو الماضي فعاليات منتدى الفائزات وإلهامهن من أجــل تأدية دورهــن في التنمية
المرأة العربية ،الــذي يُعنى بقيادات األعمال النسائية والبناء .وتغطي الجائزة عدداً من المجاالت المهمة من
ويسلط الضوء على الــدور المتغير للمرأة العربية في أبرزها :الثقافة ،واإلعــام ،والتعليم ،والرياضة ،الفنون
الشرق األوسط ،ويبرز الدور النسائي الرائد على الصعيد والتسامح والتعايش ،والعمل اإلنساني ،والدبلوماسية
اإلقليمي ،ويستعرض القفزات الهائلة التي تمكنت المرأة الثقافية ،والعمل المؤسسي ،والعمل التطوعي ،والخدمات
العربية من تحقيقها ،ويوفر منصة لمناقشة القضايا المجتمعية ،والمعرفة والذكاء االصطناعي ،باإلضافة إلى
الرئيسية للمرأة والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة فئتي الطفل وأصحاب الهمم.
لها مستقب ً
ال .وقد سلط المنتدى خالل دورته األخيرة،
وأخيراً ،فإن المرأة في السعودية واإلمارات ،في الوقت
في دبي ،الضو َء على طيف كبير من القضايا والمواضيع الحالي ،تحظى باهتمام ودعم منقطعي النظير ،في مؤشر
الخاصة بالمرأة ،بما في ذلك صورة المرأة العربية ،ونظام كبير على مستقبل مشرق ودور أكثر وأعظم تأثيراً.
الحصص النسائية ،ومكان العمل المستقبلي ،ورائــدات
*كاتبة سعودية
األعمال ،والنساء العربيات في مجال التكنولوجيا ..وذلك

العنف المسلح ..مشكلة أميركية
بيتوال دفوراك*

إنها مشكلة المدن األميركية ،سواء أكانت «ديمقراطية»
أن الذي يجري يمكن أن يحدث في أي مكان ،وأننا نتعرض
(زرقاء) أم «جمهورية» (حمراء) .قال صالح زاباري ،ضابط
لإلرهاب .هل كان وجود المزيد من رجال الشرطة سيساعد
شرطة سابق ومرشح ليصبح عضواً في مجلس العاصمة،
على تهدئة إطالق النار في العاصمة؟
يريد قائد شرطة العاصمة« ،روبــرت ج .كونتي الثالث»،
وهو وسط حشود تتدافع وتصرخ« :إنها مشكلة أميركية».
 4000شخص تحت قيادته ،أي بإضافة  500رجل على العدد
كــان ذلــك هو المشهد ليلة األحــد في ممر «يــو ستريت»
التاريخي في العاصمة عندما قطعت الطلقات النارية احتفاالً
الذي لديه اآلن .لكن العدد الحالي في قسم شرطة المدينة،
أميركا تتأرجح
والمؤلف من حوالي  3500شرطي ،تقلص بسبب التقاعد
بهيجاً بيوم تقليدي لثقافة السود.
بين الحديث
والوباء.
بين
ـاد
ـ
ـب
ـ
ال
تتأرجح
حيث
ال أحــد يتحدث عــن الحلول،
عن إصالح الشرطة
وقالت سابل هاريس ( 32عاماً) ،مفوضة الحي االستشاري
الحديث عن إصــاح الشرطة وأعــراض القضايا المنهجية
وعن أعمال العنف التي
لذلك الجزء من ممر يو ستريت في العاصمة« :أشار رئيس
تتفجر عبر أعمال عنف ارتفعت في العاصمة بنسبة
التي
ّ
ارتفعت في العاصمة
كونتي إلى وجود ما ال يقل عن  100ضابط في الموقع بالفعل،
 %17مقارن ًة بهذا الوقت من العام الماضي ،وأصبحت قضية
بنسبة  %17خالل عام
لم يكن هناك المزيد من الضباط لمنع هــذا العنف .أي
رئيسية في االنتخابات المقبلة.
واحد
مكالمات تقول إننا بحاجة إلى المزيد من رجال الشرطة هي
كان األميركيون بارعين في بث أفكارهم وصلواتهم صباح
تالعب صارخ للتخويف وتُظهر أنها تأتي من خارج مجتمعنا».
يوم االثنين بعد رؤية التقارير حول أعمال العنف في عطلة
نهاية األسبوع.
ويوافق كزاباري 31 ،عاماً ،على أن المزيد من الضباط
لكن الصورة النمطية للمدن ذات األغلبية السوداء ،تجعلنا
ليسوا دائماً الحل لكل موقف .وهو يقول إن مستوى القوة
نفلت من الشعور بالمسؤولية ،مع ترسيخ اعتقاد خاطئ بأن
منخفض ويــحــتــاج إلــى تــعــزيــز .لكن العمل على منع تلك
خياراتنا الفردية يمكن أن تحمينا مما أصبحنا عليه كدولة.
المشاهد الكابوسية للعنف يبدأ قبل وقت طويل من ذلك
وفي الوقت نفسه ،تستمر مدن جديدة مثل أورورا ونيوتاون
الصوت المرعب لطلقات نارية.
وباركالند وبافلو وأورالدي ..في االنضمام إلى تلك القائمة .وخالل عطلة نهاية
قال كزاباري ،إن الــروح المعنوية في القسم متدنية ،والصالت بين الشرطة
األسبوع ،انضم سكان ضواحي فيرجينيا في تايسونز مول ،حيث أصيب ثالثة والشعب متوترة .إنها حلقة من البؤس تبدأ بتوفير االحتياجات اإلنسانية األساسية.
أشخاص في التدافع لتجنب الرصاص .وفي الغرب ،ظهر المشهد نفسه في شارع لقد عمل كضابط شرطة ،لكنه قدر أن  80بالمئة من واجباته كانت أقرب إلى
فريمونت في الس فيجاس ،حيث سارع الالعبون إلى تجنب إطالق النار الذي العمل االجتماعي.
أصاب شخصين ،مما أسفر عن مقتل شخص واحد.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
واآلن ،هل نحن مستعدون لبحث كيفية إيقاف هذا؟ وقبل أن نفعل ،هل يمكننا أن
*كاتبة لدى «واشنطن بوست» حول القضايا المحلية األميركية
نتفق على توصيف ما يحدث؟ إن األمر ال يتعلق فقط باألرقام ،بل باألحرى بفهم

ً
سنويا
التسمم بالرصاص ..مليون وفاة
يتمتع عنصر الرصاص بتاريخ طويل ومظلم ،حيث أدرك
البش ُر آثا َره الضارةَ والمميت َة منذ الحضارة اليونانية والرومانية،
وربما قبل أكثر من خمسة آالف عام .لكن لألسف ،ما زال
التسمم بالرصاص يحصد أرواح حوالي مليون شخص سنوياً،
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية .ورغم أننا جميعاً في
خطر عند التعرض للرصاص ،إال أن هناك ثالث مجموعات
بالتحديد يتضاعف الخطر لديهم بقدر هائل ،وهم األطفال
دون سن الخامسة ،واألمــهــات الحوامل والمرضعات ،و َمن
تتطلب مهنُهم ووظائفُهم التعام َل مع الرصاص بشكل يومي.
ورغم اإلدراك الواسع بخطورة تلك المشكلة ،واتخاذ العديد
من الدول إجراءات فاعلة تجاهها ،فإنها ما زالت تش ّكل مصد َر
قلق عميق لمسؤولي الجهات الصحية الوطنية والعاملين بقطاع
الرعاية الصحية.
وتــكــمــن مشكلة الــتــســمــم بــالــرصــاص فــي أن أعــراضــه
وعالماته ،غالباً ما تكون خفي ًة غير واضحة للعيان ،وغير
مــحــددة ،مثل اإلمــســاك ،والمغص ،واألنيميا .لكن ،يكمن
الخطر هنا في التأثيرات السمية على الجهاز العصبي
المركزي ،والتي تتفاقم تدريجياً بشكل خفي ،وخصوصاً في
األطفال كون جهازهم العصبي ما يزال في مرحلة نمو وتطور،
مما يجعله أكثر عرض ًة للتأثيرات السمية .وتتمتع أعراض
التسمم بالرصاص في هذه الفئة العمرية بمدى واسع من
الشدة والخطورة ،بداي ًة من مجرد سلوك عصبي انفعالي،
أو بطء في التفكير ،لتصل في أقصى مداها إلى التهاب
المخ ،والغيبوبة ،والوفاة .وال يسلم أيضاً البالغون من التسمم

د .أكمل عبد الحكيم*

مصادر التسمم بالرصاص
متعددة ،منها وقود السيارات
ً
قديما ،ومواسير مياه الشرب
المصنوعة من الرصاص،
ودهانات الحوائط

بالرصاص ،والذي قد يؤدي الضطرابات وأمراض خطيرة في
القلب والشرايين وفي الكليتين.
وتتعدد وتتنوع مصادر التسمم بالرصاص ،مثل وقود السيارات
قديماً ،والذي كان يحتوي على الرصاص وتم منع استخدامه
منذ عقود ،ومواسير مياه الشرب في المنازل المصنوعة من
الرصاص ،والتي استبدلت هي األخرى بالمواسير البالستيكية،
ودهــانــات الحوائط والــديــكــورات المحتوية على الرصاص.
ومــؤخــراً ،تزايد تواجد عنصر الرصاص في بعض وصفات
الطب الشعبي ،ومستحضرات التجميل ،والمجوهرات والحلي
رخيصة الثمن ،وبعض معدات صيد األسماك ..وهي المكونات
التي يمكن لألطفال أن وضعها في الفم ،ومصها لفترات
طويلة ،أو حتى ابتالعها .وحديثاً ،زاد خطر التعرض للتسمم
بالرصاص ،نتيجة زيــادة ممارسات إعــادة تدوير الرصاص
الموجود في بطاريات السيارات ،وهو النشاط االقتصادي
الشائع في الدول الفقيرة ،ويتم غالباً في ظروف سيئة تع ِّرض
الشخص لكميات كبيرة من الرصاص بشكل يومي.
وحديثاً أظهرت بعض األبحاث التي أجريت في الواليات
المتحدة ،وجود ارتباط وتالزم قوي بين تراكم عنصر الرصاص
في البيئة وبين مستويات جرائم العنف .وهو في رأي البعض
ما قد يفسر جزءاً من أسباب ارتفاع معدالت جرائم العنف في
المدن الكبرى ،والتي يتميز هواؤها بمعدالت أعلى من التلوث
البيئي بالرصاص ،مقارن ًة بالمدن الصغرى ،والمناطق الريفية.
*كاتب متخصص في القضايا الصحية والعلمية

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

«كوفيد»19-
ما زال بين ظهرانينا
ال شك في أنّ ارتفاع عــدد اإلصــابــات بفيروس «كوفيد»19-
ال ُمبلَّغ عنها ،بات يشغل اهتمام الكثير من الحكومات ،ويثير قلق
الهيئات الصحية ،ويُذكي مخاوف عموم الناس من العودة إلى
القيود الصحية الصارمة ،التي تُعيق ممارس َة أنشطتهم االجتماعية
والمهنية والتجارية بــصــورة عــاديــة .فجائحة «كــورونــا» ،برغم
االهتمام الهائل الذي القته مِ ن المعاهد الطبية وعلماء األوبئة
وشركات األدوية ،فإنها تظ ّل لغزاً مستعصياً في كثير من جوانبه،
يهدد صح َة
وفيروساً لم تُسبر ك ُّل أغواره ،وخطراً قائماً ال يزال ّ
الناس ،الس ّيما األشخاص ذوي المناعة الضعيفة ،واألفراد الذين
لم يتلقَّوا اللقاحات المضا ّدة.
لــذا ،فــإن اليقظة الــدائــمــة ،واالستجابة السريعة ،وااللــتــزام
والتصدي
المجتمعي ،هي الثالوث الكفيل بالح ّد من هذا الخطر،
ّ
لهذا االرتفاع الجديد في عدد اإلصابات ،ومنع خروج األمور عن
السيطرة .وهنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فإنّ القطاع
الصحي أثبت مراراً وتكراراً أنه الجندي الذي ال يغمض له جفن،
والحارس اليقِ ظ الذي ال يركن إلى السكينة واالسترخاء ،فقد ظ ّل
هذا القطاع يقِ ظاً ومتأهباً على مدى أكثر من عامين من دون
كلل أو ملل ،يعمل على
تت ّبع انتشار الجائحة
واحــتــوائــهــا ،حــتــى إنّ
عــدد الفحوصات التي
القطاع الصحي
أُجريت منذ ظهور هذا
ً
اإلماراتي أثبت مرارا
الوباء قد بلغ أكثر من
 166مليون فحص ،وهو
ً
وتكرارا أنه جندي
إنــجــاز استثنائي على
ال يغمض له جفن،
مــســتــوى الــعــالــم .وفــي
يقظ ال
وحارس ِ
هذا الصدد ارتفع خالل
الــفــتــرة األخ ــي ــرة عــدد
يركن إلى السكينة
الفحوص التي تجريها
واالسترخاء
اإلمـــــــــارات لــيــتــجــاوز
متوسطها اليومي 300
ّ
ألف فحص.
وعلى مستوى االستجابة ،فإنّ تحقيق هدف الحملة الوطنية
للقاح ،المتم ّثل في تطعيم وتحصين  %100من الفئات المسته َدفة،
َاع ًة أقوى ،وقدر ًة أكب َر على الح ّد من انتشار هذا
منح المجتم َع من َ
الفيروس ،والتخفيف من أعراضه الشديدة لدى المصابين .كما
أنّ البُنية الصحية المتق ّدمة ،والكفاءات الطب ّية التي تزخر بها
الدولة ،تض َمن توفير أعلى معايير الرعاية لمرضى كورونا ،من دون
انتقاص من الرعاية المق ّدمة للمرضى اآلخرين.
وإلى جانب اليقظة واالستجابة ،كان االلتزام المجتمعي ،الفردي
والمؤسسي على ح ـ ّد س ــواء ،مــن التق ّيد طواعي ًة بــاإلجــراءات
ّ
االحترازية ،ولبس الكمامة وتطهير اليدين وتجنُّب المصافحة
بــاأليــدي والــوجــه ،إلــى الــحـ ّد مــن التج ّمعات وتقليص الطاقة
االستيعابية في المنشآت ،مسهماً رئيس ّياً في اإلدارة الناجحة
والمتم ّيزة لهذه الجائحة.
وإذا كان من المعلوم يقيناً أنّ المسؤولين الصح ّيين في اإلمارات
لن ي ّدخروا جهداً في البقاء يقِ ظين إزاء هذه التطورات الوبائية،
واالستجابة لها على نحو سريع ومتناسب ،فــإنّ أهل اإلمــارات،
من مواطنين ومقيمين ،ال شك أ ّنهم لن يرضوا أن يكونوا الحلقة
األضعف في ّ
خط الدفاع هذا ،والــذي جعل من اإلمــارات قدو ًة
للعالم في إدارة األزمات.
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صف ـ ـ ـ ــر ج ـ ـ ــوع
أحمد المسلماني*
حين كــانــت «الــجــائــحــة» فــي أعلى
مستوياتها ،كان ضحايا الجوع أكبر من
ضحايا الجائحة ،إ ْذ كان الموت جوعاً
أكبر من الموت مرضاً ،وقد كان تقرير
منظمة «أوكــســفــام» الخيرية والــذي
حمل عنوان «فيروس الجوع يتكاثر»..
صادماً وخطيراً.
ولقد جــاءت حــرب أوكرانيا لتدفع
بــأعــداد أخ ــرى إلــى الــمــجــاعــة ،وفي
يونيو  2022قد ّرت منظمة الفاو أعداد
الجدد بقرابة  20مليوناً .وبعد
الجوعى ُ
ذلك بقليل حـ ّـذر األمين العام لحلف
«الــنــاتــو» مــن أن الــحــرب الــدائــرة في
أوكرانيا قد تمتد إلى سنوات.
إن «الــجــائــحــة» والــحــرب والتغير
المناخي ..قد عصفت باألمن الغذائي
في العالم ،وبينما تتراجع «الجائحة»،
فإن الحرب تبدو ممتدة ،كما أن أزمة
المناخ تتفاقم كل يوم.
يفرض هذا المثلث على العالم أن
يفكر جــد ّيـاً في كل الحلول الممكنة

ألزمة الغذاء العالمية .ولقد كان من
بين األفكار المميزة ،والتي تش ِّكل أم ً
ال
حقيقياً ،ما ق َّررته األمم المتحدة عام
 2013باعتباره عام «الكينوا».
الكينوا محصول شبه حبوبي ،وهو
غني بالفيتامينات واألحماض األمينية،
ومثل القمح يتم طحنه ،ثم خبزه أو
طبخه ،ويلقب بـ«أم الحبوب».
كان محصول الكينوا غــذا ًء رئيسياً
في جبال اإلنديز في أميركا الجنوبية،
ولما دخل األسبان إلى البالد اعتبروا
الكينوا «نبات طاقة» يؤدي إلى تقوية
الــســكــان وجــعــلــهــم أكــثــر قـ ــدرة على
القتال؛ لذا تقرر منع زراعته ،وعقاب
المخالفين.
أص ــب ــح ن ــب ــات الــكــيــنــوا مـــن بين
«المحاصيل المهجورة» ..لكنه عاد
من جديد ،كمصدر رئيسي للغذاء.
وبحسب بعض الخبراء ،فــإن القيمة
الغذائية للكينوا أعــلــى مــن القمح،
ويــســتــخــدمــه رواد الــفــضــاء غ ــذاء

في ظل أزمة الغذاء العالمي،
ً
جديا في العالم
يجب التفكير
العربي وخارجه في الكينوا
ً
ً
زميال للقمح .العلم
بديال أو
هو الحل

النكتة في الزمن الرقمي

متكام ً
ال ،ولما سئل مع ّمر من بوليفيا
يبلغ عمره  123سنة عن نمط غذائه،
قال :عشت على الكينوا.
ف ــي عـ ــام  ،2003أطــلــق الــزعــيــم
البرازيلي «لوال دا سيلفا» مبادرة «صفر
جوع» ،وفي عام  2013عاد أمين عام
األمم المتحدة «بان كي مون» ،وأطلق
الــنــداء نفسه ،وق ــال يجب أن يعمل
العالم من أجل الوصول بمعدل الجوع
إلى المستوى صفر.
يستهلك نــبــات الــكــيــنــوا ثــلــث ما
يستهلكه القمح من المياه في األرض
المرو ّية ،وهو نبات مقاوم للجفاف ،وال
يتأثر بالملوحة ،ويمكن زراعته في أي
أرض ال تتجاوز الحرارة فيها  38درجة،
وهو يمكث في األرض فترة تتراوح ما
بين ثالثة إلى أربعة أشهر ،وقد نجحت
زراعــتــه فــي أمــاكــن عــديــدة فــي آسيا
وأفريقيا ..في السهول وفي الهضاب.
فــي مصر قــام الــبــاحــثــون :أحمد
سعيد مصطفى كامل ،عمرو شمس،

عبد الحفيظ أحمد زهدي من مركز
البحوث الــزراعــيــة ،بــدراســات بهذا
الصدد ،وطرحوا رؤية جديدة بعنوان
«ثورة زراعية جديدة ..الكينوا محل
القمح» .ويرى برنامج الغذاء العالمي
أن الكينوا يكفي إلطعام سكان العالم
في ظل تغير المناخ.تعد بوليفيا أكبر
منتج للكينوا في العالم ،وتقيم البالد
احتفاالت كبيرة في موسم الحصاد،
وفي اإلعالن األممي العتبار 2013
العام الرسمي للكينوا ،كان الرئيس
البوليفي إيفو مــورالــيــس يقف إلى
جوار بان كي مون ،وفي حديثه قال
متباهياً :إن الكينوا هدية أجدادنا
في اإلنديز.
في ظل أزمة الغذاء العالمي ،يجب
التفكير جــدي ـاً فــي الــعــالــم العربي
ال أو زمي ً
وخارجه في الكينوا بدي ً
ال
للقمح .العلم هو الحل.

أصبح نبات
الكينوا من بين
«المحاصيل
المهجورة» ..لكنه
عاد من جديد،
كمصدر رئيس للغذاء

* كاتب مصري

من عهد أوباما إلى قمة جدة

مالك العثامنة*

عهدية أحمد السيد*

سطوره مع هزة رأس متأسفة على
يــقــال إن النكتة (أي نكتة في
العموم) ،هي انعكاس لواقع ٍ
الــواقــع ،إن ضحكت على النكتة
مبك،
أو «اإلفــيــه» الساخر حينها فأنت
وكــلــمــا زادت كمية الــضــحــك في
مدرك لبؤس المعنى فيها.
النكتة كانت المفارقة فيها واسعة
التلفزيون ،كان أداة نقل للمسرح
أم ــام الــواقــع ،والنكتة السياسية
والسينما ،وظهرت فكرة «الكباريه»
خصوصاً كانت دوماً تعبيراً «ذكياً»
الــســيــاســي الــتــي كـــان م ــن ضمن
عن الرفض واالحتجاج ونوعاً من
نجومها دريــد لحام ،وقــد اعتاش
أنواع الوعي ال ُمقنّع.
واقتات على إبــداعــات نهاد قلعي
لكن ،هل يحتاج الوعي إلى أقنعة
في النقد االجتماعي ثم أدار له
ليعبر عن ذاته؟ وما نفع السخرية
ظهره ليقتات بعدها على عبقرية
في واقــع أصبح أكثر تهريجاً من
الماغوط.
النكتة نفسها في العالم العربي،
الـــيـــوم ،صـ ــار األدب الــســاخــر
وأدوات أنــظــمــة ه ــذا الــعــالــم في
التقليدي بكل عباقرته فــي ذلك
اإلعـ ــام بــكــل أشــكــالــه ليست إال
الزمن ،مجرد كتب في متحف ،ال
«اســكــتــشــات» كــومــيــديــة مفرطة
أحد يضحك لمفارقاتها ،وال أحد
«الفانتازيا» ،حتى أن نشرة األخبار
الكتابة الساخرة كانت حفراً
يجد النكتة الذكية فيها مرسومة
أحياناً في بعض المحطات العربية
ً
شاقا في صخر الواقع للخروج
على واقعه الحالي .فالواقع أصبح
يــمــكــن تصنيفها ضــمــن صناعة
بمفارقات مضحكة ومبكية
نفسه نكتة ساخرة جــداً ،ومتسعة
الترفيه بال أدنى تردد؟!
فــي زمــن مــا قــبــل الفضائيات ،بالوقت نفسه ،كانت مضحكة في مفارقاتها الالمتناهية ،حتى
ً
مبالغا في
ألن الواقع كان
وثـــــورة تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات
إن التقاط المفارقة الساخرة صار
وصناعة «اليوتيوب» التي تحولت
يمكن تصيده فــي مشهد مفرط
قسوة جديته
إلى ظاهرة خرافية ،كانت الكتابة
الجدية.
الــســاخــرة فــي الصحافة واألدب
سيد األدب الساخر بالنسبة لي
والــمــســرح والسينما والتلفزيون
هو التركي الراحل «عزيز نيسين»،
نافذة للتنفيس غالباً واالحتجاج
الذي انتقد السلطة في تركيا طوال
عمره بقصص المست هموم األتراك ،وبحكم التقارب
الضمني أحياناً.
لم تكن أدوات الكتابة مدعومة بتقنيات «الغرافيك» الجغرافي وبقايا «األثر العثماني» في بالد الشام ،كانت
والصورة والمؤثرات البصرية ،وال بأرشيف صوتي أو سخريته مفهومة في المشرق العربي ،حتى إن الفنان
بصري سهل التناول ،كانت الكتابة الساخرة حفراً شاقاً الكبير ياسر العظمة ّ
وظــف قصص عزيز نيسين في
في صخر الواقع للخروج بمفارقات مضحكة ومبكية سلسلته الشهيرة «مرايا» طوال مواسمها العديدة.
النكتة عموماً وبكل مستوياتها وأنواعها تعكس الواقع
بالوقت نفسه ،كانت مضحكة ألن الواقع كان مبالغاً في
حولها ،ولعل المثال األكبر كان في النكتة الشهيرة عن
قسوة جديته.
كان محمد الماغوط ،مث ً
ال ،أديباً ساخراً ،سخري ًة غير الديكتاتور اإلسباني فرانكو الذي تقول النكتة فيه إنه كان
مضحكة لكنها قادرة على اجتراح التهكمية من طغيان على فراش الموت يسمع صياح الجماهير خارج نافذته،
السلطة ،وكذلك كان زكريا تامر في قصة النمر في فسأل من حوله عن ذلك فقالوا له :إنها الجماهير ،جاءت
يومه العاشر يكثف الرمزية بالصورة المتخيلة لهذا تودعك .فرد فرانكو :لماذا؟ إلى أين هم ذاهبون؟
النمر البائس وكــان محمد طملية في األردن وبعبثية
* كاتب أردني مقيم في بلجيكا
واقعية حد الوجع ،قادراً على أن يرسم االبتسامة بين

مــع إيـــران بشكل مباشر لحماية
تنشغل الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة في
أمنهم الوطني .وعليه ،ستركز قمة
تنسيق ال ــرؤى المشتركة وتوحيد
جــدة على ملفات االتــفــاق النووي
الــمــواقــف اس ــت ــع ــداداً لــقــمــة جــدة
والتدخالت اإلقليمية في المنطقة،
وتعزيز الجهود إلنهاء الصراع في
الــمــرتــقــبــة مــنــتــصــف شــهــر يوليو
اليمن.
المقبل ،والتي سيحضرها الرئيس
تــتــزامــن الــزيــارة األمــيــركــيــة إلى
األميركي جو بايدن في أول زيارة
إســرائــيــل والــضــفــة الــغــربــيــة مع
لــه إل ــى منطقة الــشــرق األوس ــط
انتقال السلطة ،من رئيس الــوزراء
منذ توليه السلطة ،وبحضور دول
اإلســرائــيــلــي نــفــتــالــي بينيت إلــى
الخليج ومصر واألردن والــعــراق،
يائير البيد بشكل مــؤقــت ،والــذي
فــي قمة مهمة اتــحــدت بها رؤيــة
سيحافظ على حقيبة الخارجية،
القادة العرب نحو تشكيل تحالفات
مــا يعني مواجهة حكومة جديدة
وتكتالت سياسية وأمنية واقتصادية
مؤقتة وأجواء انتخابات مبكرة في
في مواجهة تحديات المنطقة.
إسرائيل ،سيكون أكثر المتفائلين
القمة فرضتها ظ ــروف األزمــة
األوكرانية وملفات الطاقة واألمن من المتوقع أن تؤسس القمة بــهــا ح ــزب الــلــيــكــود الـ ــذي يــقــوده
نتنياهو .وعليه ،من غير المعروف
الغذائي ،واالستعداد لليوم األول ما
لتفاهمات جديدة بين الدول
ماهية النتائج المتوقعة وإن كانت
بعد االتفاق النووي حال استكماله،
المحورية العربية والواليات
ستدفع بعملية السالم إلى مرحلة
بينما يحضر الرئيس بايدن القمة
ً
تحديدا بشأن
المتحدة،
متقدمة فــي ظــل المتغيرات ،وإن
عــلــى أم ــل ال ــخ ــروج بــنــتــائــج ترمم
الملفات السياسية واألمنية
كانت واشنطن تملك حلوالً فعلية
الــعــاقــات األمــيــركــيــة الخليجية
لحل الدولتين أم أن الزيارة رمزية،
الــعــربــيــة ،فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار
واالقتصادية
وهل تؤثر الخالفات داخل الكنيست
الطاقة وانتخابات نصفية قادمة في
م ــن حـ ــزب الــيــمــيــن عــلــى تــمــريــر
الواليات المتحدة في زيــارة جاءت
قــانــون الــمــســتــوطــنــات ،بــاإلضــافــة
متأخرة للمنطقة.
إلى االنقسام المزمن بين السلطة
ستتضمن الجولة األميركية إلى
المنطقة زيارتين إلى إسرائيل والضفة الغربية ،ثم إلى الفلسطينية المتمثلة بحركة «فتح» ،وحركة «حماس»
السعودية لحضور قمة جدة ،المتوقع أن تؤسس لتفاهمات المدعومة من إيــران على مخرجات الزيارة األميركية،
جديدة بين الدول المحورية العربية والواليات المتحدة ،والدفع بحل الدولتين إلى مسار واضح.
التحدي الذي ستواجهه الواليات المتحدة هو إرث عهد
تحديداً بشأن الملفات السياسية واألمنية واالقتصادية،
ً
والتي كان محور انطالقتها اللقاء الــذي جمع صاحب أوباما الذي كان الرئيس بايدن نائبا له ،حينها سارعت
السمو الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان رئيس دولــة إدارة أوباما إلى استكمال االتفاق النووي لعام ،2015
اإلمارات بوزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن مارس وجعلت ما يسمى بمشروع «الربيع العربي» أولوية على
الماضي في الرباط ،والذي اتسم بالشفافية قدمت به حساب عملية السالم في المنطقة ،إال أنه في النهاية
الواليات المتحدة تفهمها واعتذارها عن عدم فعالية ردة تبقى أميركا تاريخياً دولــة صديقة للعرب ،وقمة جدة
فعلها بعد الهجمات «الحوثية» اإلرهابية التي استهدفت القادمة هي فرصة قيمة إلعــادة العالقات لمساراتها
منشآت مدنية في السعودية واإلمــارات ،ما أدى بمحور الطبيعية.
االعتدال العربي وعلى رأسهم اإلمارات والسعودية إلى
* إعالمية وكاتبة بحرينية
انتهاج استراتيجيات جــديــدة ،وفتح قــنــوات التواصل
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حـــــاكم الشـــارقة

يهدي الجامعة القــاسمية الدفعة الســـابعة
من املخطوطـــــات األصلية النـــــادرة
 ..ويهدي مجمع القرآن
ً
ً
نادرا
مصحفا
الكريم 93

الشارقة (وام)

أه��دى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األع��ل��ى ح��اك��م ال��ش��ارق��ة ،دار
المخطوطات اإلسالمية في الجامعة القاسمية بالشارقة
المجموعة السابعة من المخطوطات األصلية ،التي تضاف
إل��ى رصيد ال��دار العامرة بالمخطوطات ،التي يحرص
سموه على إهدائها للدار لتتاح أمام الباحثين والمختصين
لالطالع والدراسة.
وشمل اإلهداء  249مخطوطاً أصلياً تنوعت موضوعاتها
لتشمل اللغة والنحو والصرف والحديث والفقه والتفسير
في علوم القرآن الكريم والفرائض والمنطق والعقائد
والفلسفة وغيرها من العلوم ،التي شملها اإلهداء وكتبت
باللغات العربية والفارسية .كما شمل إه��داء صاحب
السمو حاكم الشارقة خمسة وعشرين جزءاً من القرآن
الكريم وعدد أربع طبعات حجرية قديمة .وبهذه اإلهداءات
النوعية تواصل دار المخطوطات في الجامعة القاسمية
ريادتها الفكرية والثقافية ،داعية الباحثين والمهتمين
والمختصين في مجال التاريخ اإلسالمي والفقه والعلوم
األخرى إلى االستفادة من المخطوطات النادرة والنفيسة
المتوافرة فيها.
ويعتبر ه��ذا اإله��داء السابع ضمن المجموعات ،التي
يهديها سموه إلى الدار بين الفترة واألخرى ،لتضم حالياً
أنفس المخطوطات وأن��در الوثائق األصلية وكتب طباعة
حجرية قديمة في كافة مجاالت العلوم والمعرفة المختلفة،
والتي كتبت بعدد من اللغات .وتعمل الدار وفق رؤية صاحب

الشارقة (وام)

المخطوطات األصلية تضاف إلى رصيد الدار (وام)

السمو حاكم الشارقة على تعزيز دورها كرافد من روافد
التغذية الفكرية الثقافية وال��وق��وف على منتجات العقل
اإلسالمي على مر العصور ،في ظل ما يتوافر في بنيتها
من مرافق وقاعات ومخطوطات ثرية ،وبما تحويه من علوم
إسالمية ومعارف تعود إلى مئات السنين.
والجدير بالذكر أن دار المخطوطات اإلسالمية أنشئت
بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن

محمد القاسمي ،وتم افتتاحها في السابع من سبتمبر
2017م ،وبلغ ع��دد المخطوطات األصلية المهداة من
سموه ل��ل��دار أكثر م��ن  1700مخطوط أص��ل��ي ،وتحتوي
ال��دار على مجموعة أق��س��ام تهتم بحفظ المخطوطات
وصيانتها وترميمها وتجليدها وتصويرها رقمياً وفهرستها
وتصنيفها ،وتستقبل الدار الزوار والباحثين والطلبة من
داخل الجامعة وخارجها.

أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم
الشارقة 93 ،مصحف ًا أثري ًا نادر ًا لمجمع القرآن
الكريم بالشارقة .وتم جمع الدفعة الجديدة من
إهداءات سموه لمجمع القرآن الكريم من حقب
تاريخية مختلفة تمتد من أواخر حكم المغول
وحتى اآلن ،وتتراوح أعمارها ما بين  300و600
عام ،وذلك من مناطق ودول مختلفة من العالم،
وتضم نسخ ًا من المصاحف الكشميرية والهندية
والبخارية واألفغانية والعربية والمغولية
مذهبة
والقاجارية واإليرانية ،وتحوي نسخ ًا
ّ
ومزخرفة بخطوط مختلفة ،مثل الخط البهاري
وخط الثلث وخط النسخ.
مذهبة ونادرة جد ًا من
واحتوت المجموعة نسخة
ّ
المصحف الشريف كتبت بمناسبة تولي السلطان
شاه عالم كبير الحكم ،وهو أحد السالطين
المغول في الهند ،حيث أرخ هذا المصحف سنة
 1016هجرية بقلم الخطاط محمد قاسم العمر.
وضمت المجموعة كذلك نسخ ًا نادرة بخطوط
الخطاطين الكبار من أمثال مير محمد جعفر،
ومال إبراهيم ،وقادر بن محمد خوارش ،وغالم
حسين ،وسيد عالم ،ومحمد فاضل بن محمد،
وحافظ نظام ،إلى جانب مجموعة من المصاحف
المطبوعة بالمطابع الحجرية القديمة ،وثماني
لوحات خطية آليات قرآنية مزخرفة وذهبية،
وقالب حجري لطباعة القرآن الكريم.

نظمته سفيرة الثقافة العربية بالتعاون مع «األلكسو»

اختتام ورشة برنــــامج «املرشد الثقـايف العربي»
دفع الشباب العربي
إلى التصالح مع تراثه
وتنمية وعيه

للتكنولوجيا الرقمية دور
مهم في دعم عملية
اإلرشاد المتحفي

فتحي الجراي

عبد الرحمن عثمان

بعث رسائل حضارية عميقة ونطم ُح من ورائها
دف��ع الشباب العربي إل��ى التصالح مع تراثه
وتنمية الوعي ورفع اإليجابية لديه.
عربي يتأسس تدريجياً،
ثقافي
إن��ه موع ٌد
ٌّ
ٌّ
وبدأ التفاعل يتزايد من طرف المهتمين بهذا
المجال من كل البلدان العربية وكأنهم كانوا
ينتظرون ذلك منذ ٍ
أمد طويل.

أبوظبي (االتحاد)

اختتمت م��ؤخ��راً ال��ورش��ة التدريبية العلمية
االف��ت��راض��ي��ة ل��ب��رن��ام��ج «ال��م��رش��د الثقافي
العربي» ،وال��ذي أطلقته الشيخة اليازية بنت
نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة العربية ،في
شهر أبريل الماضي تحت شعار «بالماضي نعبر
للمستقبل» ،وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو) ،وبمشاركة
المنظمة العربية للمتاحف ،ويهدف البرنامج
إل���ى رف���ع اإلي��ج��اب��ي��ة ل���دى ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي،
وإع��داد مرشد ثقافي نوعي من خالل تأهيله
وإكسابه خبرات ومؤهالت متكاملة ومواكبة
لحاجات مرتادي المتاحف والمواقع الثقافية
والتاريخية ،ومتماشية مع مقاييس اإلرش��اد
الثقافي العالمية ،باعتبار أن السياحة الثقافية
تعد رافداً مهماً من روافد السياحة واالقتصاد.
ش����ارك ف���ي ال���ورش���ة  76م���ن ال��م��رش��دي��ن
الثقافيين ،ومسؤولي المتاحف بالدول العربية
يمثلون  15دولة عربية من اإلمارات والسعودية
وسلطنة ع��م��ان وال��ب��ح��ري��ن وال��ع��راق واليمن
وفلسطين ومصر وال��س��ودان وسوريا واألردن
والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.
وتهدف الورشة التدريبية إلى صقل مهارات
المرشدين الثقافيين في الوطن العربي ،وتأهيلهم
إلى المراحل االنتقالية المستقبلية في اإلرشاد
المتحفي ومدهم بأحدث األساليب والمناهج في
جذب العائالت واألطفال إلى المتاحف.
جلسات الورشة التدريبية
استهلت الورشة بكلمات تحفيزية وداعمة
لهذا المشروع الثقافي العربي المشترك من
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
والمنظمة العربية للمتاحف والسفارة الثقافية
ل��ـ«األل��ك��س��و» .وق��دم��ت الجلسة األول���ى لمياء

جانب من المشاركة اليمنية (الصور من المصدر)

الفارسي الباحثة في علوم اآلث��ار بالمتحف
الوطني بباردو تونس بعنوان «مهارات اإلرشاد
المتحفي» ،وق��دم��ت الجلسة الثانية تحت
عنوان «األطفال والعائلة في المتاحف» سارة
زه��ران مشرفة البرنامج التعليمي بالمتحف
الفلسطيني والباحثة الميدانية ف��ي جامعة
بيرزيت ،وق��دم الدكتور عبد الرحمن عثمان
دك���ت���وراه الفلسفة ف��ي ال���دراس���ات التراثية
والمتحفية بكلية السياحة والفنادق جامعة
حلوان وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية
للمتاحف ،الجلسة الثالثة بعنوان« :الزيارات
التفاعلية للمتاحف :توجيهات عملية».
واختتمت الورشة التدريبية ،التي تواصلت
على مدار قرابة  7ساعات بالجلسة التفاعلية
الرابعة ،تم خاللها تلقي المشاركات العملية
في مسابقة برنامج المرشد الثقافي لألفكار
والمشاريع المستدامة من خالل شرح الرؤية
واأله�����داف وآل��ي��ة التنفيذ وال��خ��ط الزمني

للتنفيذ ،وتهدف ه��ذه المشاريع وال��دراس��ات
المقدمة إلى تحسين عالقة الجمهور وخاصة
من فئة الشباب والعائالت بالمتاحف.
ويذكر أن هذه األفكار والمشاريع المقترحة
ستدخل ضمن المنافسة على جائزة أفضل
المشاريع المستدامة في اإلرش��اد المتحفي
واستقطاب الشباب والعائالت لزيارة المتاحف.

والمعالم األث��ري��ة ،واع��ت��ب��ار ه��ذه الفضاءات
صديقة للعائلة وتمثل عنصر جذب لممارسة
نشاطات عائلية واجتماعية داخلها.
وت��ن��وع��ت ال��م��ش��ارك��ات ال��م��ق��دم��ة م���ا بين
ال��رح�لات ال��م��درس��ي��ة وال���ورش���ات الموجهة
لألطفال واليافعين والمحاضرات والعروض
الفنية واألفالم والمسابقات.

نشاطات تفاعلية لـ  9دول عربية
في إطار مسابقة برنامج المرشد الثقافي
نظمت نشاطات تفاعلية ميدانية رسمية لتسع
دول عربية ش��ارك��ت تسع دول عربية وهي
(اإلم���ارات ،البحرين ،سلطنة عمان ،اليمن،
فلسطين ،تونس ،الجزائر ،المغرب ،قطر) في
مسابقة المرشد الثقافي المخصصة ألفضل
النشاطات والبرامج الميدانية النوعية بين
شهري أبريل ويونيو  ،2022والتي تهدف إلى
تحفيز الجمهور على زيارة المتاحف والمواقع

رسائل حضارية
بهذه المناسبة قال الدكتور فتحي الجراي،
خبير ب���إدارة الثقافة ف��ي المنظمة العربية
للتربية وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم (األل��ك��س��و) :هذا
البرنامج ال��رائ��د ال��ذي يتم تنفيذه بالتعاون
بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(ألكسو) والشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان
سفيرة الثقافة العربية ،قد يبدو في ظاهره
كأي نشاط ثقافي آخر ،لكنه غير ذلك تماماً،
إذ يتعلق األمر برؤية مختلفة نربو من خاللها

المرشد الثقافي الرقمي
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن
ع��ث��م��ان :ج���اءت مشاركتي ف��ي إط���ار برنامج
ال��م��رش��د ال��ث��ق��اف��ي م��ن خ�ل�ال ت��ق��دي��م ورش��ة
تدريبية افتراضية لمجموعة مختارة بعناية
من المرشدين المتحفيين واألدالء الثقافيين
والسياحيين وتقييم ه��ذه المشاركات التي
تدخل في إطار مسابقة ثقافية بحثية.
ال شك في أن المتاحف العربية والتي يتجاوز
ع��دده��ا حتى اآلن األل��ف متحف ق��د شهدت
تطوراً مذه ً
ال في الفترة األخيرة ،وقد شهد
القاصي والداني عظم وأهمية هذه المتاحف
بالنسبة للتراث اإلنساني العالمي ،وال شك في
أن بعض المتاحف قد تعاني بعض التحديات
التي تواجه عملية اإلرشاد المتحفي وهي عملية
بالطبع ديناميكية تعتمد على مرسل ومستقبل
ورسالة تتوافق مع سياسة المتحف ،وقد يعاني
بعض المتحفيين العرب من بعض التحديات
التي تعانيها تلك المتاحف بشكل يومي.
وأض���اف ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن :تشرفت
بتقديم جلسة بعنوان «المرشد الثقافي الرقمي
نحو إج��راء ج��والت متحفية عن بعد تجارب
عملية» ،حيث ت��م اس��ت��ع��راض بعض النقاط
األساسية من خالل هذه الورشة منها التركيز
على أي دور للتكنولوجيا الرقمية في دعم وسد
الفجوات التي تعانيها عملية اإلرشاد المتحفي
داخل المتاحف.

ً
دعما للكوادر الشابة في المنطقة

«فـــن أبوظبي» يختتم دورة تدريبية حول الـ NFT
أبوظبي (االتحاد)

الطالبات المشاركات في برنامج الفن والتكنولوجيا (من المصدر)

ركز فن أبوظبي في نسخة العام الجاري من برنامج
«الفن  +التكنولوجيا» السنوي على الرموز الرقمية
غير القابلة لالستبدال ( )NFTsوالفن الرقمي
وعالم «الميتافيرس».
تضمن البرنامج ورشة عمل افتراضية تناولت

هوية وأهمية الرموز الرقمية غير القابلة لالستبدال،
وتتخللها برنامج تدريبي بمشاركة مجموعة من
الطالب الجامعيين تحت إشراف نخبة من الخبراء
المتخصصين في هذه المجاالت ،واجتمع طالب
الفنون مع طالب التكنولوجيا لتطوير رموز رقمية
غير قابلة لالستبدال ،والتي ستعرض الحقاً خالل
معرض فن أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وقالت آن��ا سيمان ،القيمة الفنية ل��دى «م��ورو
كولكتيف وقائدة نسخة هذا العام لبرنامج «الفن +
التكنولوجيا»« :سعد فريق عمل (مورو) بالمشاركة
في برنامج (الفن  +التكنولوجيا) كخبراء وموجهين
فنيين للطالب المشاركين ،ومساعدتهم على ابتكار
مجموعة من الرموز الرقمية ضمن إطار تقييمي
داعم».

اإلمارات العربية المتحدة ص .ب 791 :أبوظبي
هاتف + 9712 4455555 :فاكس+ 9712 - 4144112 :
فاكس + 9714 3319090 :
مكتب دبي :بدالة  /ت + 9714 3561666

رئيس التحرير

إحدى مطبوعات

حمد الكعبي
@aletihadae

www.alittihad.ae

صحيفة يومية سياسية جامعـة

ـ

تأسست ف ــي  20أكتـوبر 1969

التوزيع واالشتراكات
من داخل الدولــة800 22 20 :
من خارج الدولة+9712 4145050 :
www.tawzea.ae
الطباعة
هاتف800 22 20 :
info@upp.ae
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العمـود الثامـن

خــميسيات

رفــــــــع
العلم

• األوروبيون في اإلجازة الصيفية يعلمون أوالدهم االنضباط واالستيقاظ المبكر،
وأن هناك أوقاتاً لكل شيء ،األكل في موعده ،الخروج في موعده ،اللعب والنوم في
موعدهما ،وممارسة الهوايات المحببة لها موعد ،نحن العرب ،في وجود سهيلة
وأخواتها ،وتلك التربية المتراخية« ،كافيات عنا العبوله»« :خل ولدي راقد»! وحين
يصحو في الساعة الواحدة والثلث ،يجد فطوره جاهزاً ،والبنت تترك مع نقالها
في محادثات ومراسالت ذكية ،وتنام قبل صالة الفجر ،يسافرون للخارج ،ويظلون
على نفس البرنامج ،وضياع ساعاته ،والتمطي والتثاؤب وانهداد الحيل ،والشكوى
من نقص الفيتامينات ،وخاصة فيتامين «د»! «وين بتحصلون على فيتامين «د» وأنتم
تصبحون «مِ نْ َيلّغين» للضحى العود»؟
• «يــا أخــي بصراحة ..يتملكني العجب حينما تــرى عرباً يتعازمون ،ويحلفون،
ويتنازعون عند دفع الفاتورة ،ويكادون أن يشقوا جيوب بعضهم بعضاً ،حتى يوحى
للنادلة أنها مشاجرة حقيقية ،وينتقل الخوف ،ورعب المعازمة لها،
فيدب الفزع
ّ
بين أضلعها ،وتخشى أن يصل الشر إلى الصحون والكاسات ،وبالمقابل حينما ترى
فوجاً سياحياً يابانياً ،وهم يتحركون زرافات ،ويدفعون فرادى ،أو حينما يتحرك
واحد من المجموعة منتقى ،والبقية البدة ،ويدفع ببطاقته االئتمانية ،ومن ثم يرسل
رسالة «س.أم.س» مباشرة لكل واحد منهم ،وما يتوجب عليه دفعه ،ليبيت كل واحد
قرير العين ،صافي الذهن ،ال يشغل تفكيره تفاصيل الغالب والمغلوب ،والدافع
والمغروم ،ويتفرغ لصناعة ثالجة صغيرة أو تلفزيون قليل السماكة ،كثير الوضوح.
بعض جماعتنا يدفعون ،ومن ثم يندمون ،وبعضهم تخلص فلوسهم قبل غيرهم،
وبعضهم يتملكهم الشعور بالغبن ،وال يتفرغ حتى لصنع دلة لقهوة سريب ،ونظل على
«تجلى» الدالل اليابانية ،والسبب كثرة المعازم ،والحلف والتنازع عند دفع الفاتورة!
• الحرمة ..تريدها تعطل مشاريعك ،وتريد وجع الرأس من دون فائدة؟ اجلس ناقشها،
واشرح لها الحيثيات والبُعد اإلستراتيجي ،ومن خالل منظور أو وفق مفهوم الرؤية
الموحدة ،ومن هالخريط اللي ما يجيب إال الحموضة .تريد الرضا والهناء؟ أعطها
من هال َز ّري والمخ ّور ،وه ّل اللي في رأسك في مدح ظلها العالي ،ومقامها السامي،
وشوف كيف تصير األمور ،واهلل لتحبك على رأسك طالع كل شمس ،وإياني وإياك
تقول لها مرة :صبغة شعرك مب زينة ،ترا ما بتشوف إال الخسارة الزائدة ،وهدل
ذاك البرطم الذي تشك فيه أحياناً ،ومن ثم يتحول لنزاع مع صاحبة الصالون،
وقد تكون فيه أنت طرفاً مشتركاً ،كأن تنعتك صاحبة الصالون حين يشتد النزاع
بينها وبين من خربت لون شعرها :زوجك هذا أص ً
ال «جنغل ،ودابشة» ،شو ع ّرفه
بموضة صبغة الشعر ،فترد الزوج المصون ،وكأن أحداً داس على طرف ذيل ثوبها،
صحيح زوجي «جنغل ودابشة» بس بعده أحسن من زوجك هـ «الدقس ،درام الديزل»
وتظالن ،أيها الزوجان الغائبان ،حاضرين في تلك المشاجرة «الصالونية» والتي
ستطول ،ويطول خصامهما إلى ما قبل أيام العيد!
• «يعني مطبات تقول سنام جمل ،ورادار بو ستين ،ومخالفة بستمئة درهم ،ودوار
قدامك وواحــد تاركنه وراءك ،ومخالفات غيابية ،ومراقبة «األخ األكبر» بفضل
الكاميرات الثابتة والنقالة ،وعقب هذا كله تلقى واحد من إخــوان شما عافداً
بسيارته داخل الدوار ،وطاحن ذيك النخيل ،شو بقى بعد ما سووا؟
تريدونهم يحطون لكم مسامير تحت التواير ،وإال يغيرون الغرامة
المرورية لغرامة اجتماعية بسحت الشارب ،وزلغ اللحية ،علشان
يتوب بعض الناس من هالسرعة الزائدة ،واللي في غير وقتها وال
مكانها وانتهت موضتها من زمان أيام تفحيص الويالت»!

رفع علم اإلمارات ،فوق كاسر األمواج
على كورنيش العاصمة أبوظبي ،بعد
انقضاء فترة الحداد على فقيد الوطن
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب
اهلل ثراه».

(تصوير وليد أبو حمزة)

ناصر الظاهري
amood8@alIttihad.ae

مستقبل الطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران في معرض بـ«برلين»

أميركا تحاصر السرطان
بخفض النيكوتين

افتتح المستشار األلماني
أوالف شولتز معرض
«الهواء والفضاء الدولي»
في منطقة شوينفيلد
بالقرب من برلين ،شرق
ألمانيا.
وخالل تفقده أجنحة
المعرض ،تبادل المستشار
األلماني أوالف شولتز
الحديث مع طالب من
الجامعات األلمانية،
ً
حامال نموذج ًا لطائرة
«إيرباص زيرو» تعمل
بمحرك  ،H2وتعرف
على رؤاهم المستقبلية
وتصوراتهم لشكل القطاع
خالل السنوات المقبلة.
ويركز المعرض الذي
يستمر حتى  26يونيو
الحالي ،وفق ًا لمنظميه،
على مستقبل الطيران،
ويناقش المشاركون
في ورش متخصصة
موضوعات رئيسة ،مثل
التقنيات الجديدة
المستخدمة في القطاع
وسبل تحقيق االستدامة.
برلين (أ ف ب)

ابنة ماسك
تطل ـ ــب تغييـ ــر
لقبه ـ ــا

بيع قصر مهرجانات «كان»
بصيغة «ان إف تي»
حققت عشرة مواقع شهيرة في مدينة كان جنوب فرنسا ،بينها
قصر المهرجانات ،أكثر من  348ألف دوالر ،إثر بيعها على شكل
منتجات «ان إف تــي» ،خــال مــزاد في مقر إقامة قــادة السفن
بالمدينة .وبعد سماح القانون الفرنسي منذ مارس الماضي بعرض
«سلع غير ملموسة» للبيعُ ،طرحت في المزاد عشرة مواقع لها داللة
رمزية في المدينة التي اشتهرت بفضل مهرجانها السينمائي ،منها
جادة الكروازيت الممتدة على الواجهة البحرية ،وقصر المهرجانات،
والميناء القديم ،وحي لو سوكيه .واستقطب قصر المهرجانات
أعلى عرض بقيمة  68ألف دوالر ،بينما بلغ سعر الكروازيت 62
ألف دوالر .نيس (أ ف ب)

تقدمت ابنة إليلون ماسك بطلب
رسمي لتغيير كنيتها بهدف قطع أي
رابط يجمعها بوالدها ،وكتبت الشابة
في الطلب الذي تقدمت به بعد يوم
على احتفالها ببلوغها الثامنة عشرة
لم أعد أسكن مع والدي وال أرغب في
االرتباط به بأي شكل من األشكال بعد
اآلن ..وتريد ابنة ماسك في أن تعتمد
كنية والدتها قبل زواجها من ماسك
وطالقهما سنة .2008
وتقدمت االبنة بالطلب في أبريل
أمام إحدى محاكم سانتا مونيكا في
كاليفورنيا ،لكن وسائل إعالمية
أميركية عدة كشفت عنه نهاية هذا
األسبوع.
نيويورك (أ ف ب)

أعلنت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن
أنها تعتزم العمل على خفض مستوى
النيكوتين بشكل كبير في السجائر
المباعة بالواليات المتحدة ،ضمن خطة
لمكافحة السرطان عبر الحد من إدمان
المدخنين.
ويتوقع أن تعلن إدارة األغذية والعقاقير
األميركية ،التي تنظم سوق التبغ،
اقتراحات جديدة بشأن القواعد
المفترض اتباعها ،وقد تَ لقى هذه
المبادرات احتجاج ًا شديد ًا من قبل قطاع
تصنيع المنتجات التبغية.
ومن المتوقع أن تستغرق العملية سنوات ،إذ
يمكن أن تؤخرها دعاوى قضائية أو تنسفها
جهود «لوبي» شركات التبغ النافذ.
واشنطن (أ ف ب)

كاثرين

تدشن «ويند راش»
كاثرين ،دوقة كامبريدج ،في
حديث مع طفلة أثناء حضورها
مراسم إزاحة الستار عن
تمثال «ويند راش» التذكاري
الوطني في محطة واترلو
ً
رجال
بلندن ،ويصور التمثال
ً
وطفال على جبل من
وامرأة
الحقائب.
(أ ف ب)

