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السندات السيادية اإلماراتية تستقطب 15 مليار دوالر             »طاقة« تدرج سندات بقيمة 8.25 مليار دوالر في سوق أبوظبي

مصطفى عبد العظيم )دبي(

صنفت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى عربياً في تقرير األداء 
الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خالله الدولة قفزات 
الـ  المرتبة  الماضية بصعودها من  السبع  السنوات  كبيرة خالل 
51 في العام 2015، إلى المرتبة الـ 31 في العام 2022. وأشار 
التقرير إلى أن دولة اإلمارات تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا التي قفز ترتيبها العالمي 20 مرتبة خالل 
7 سنوات فقط، ما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية 

لدولة اإلمارات خالل السنوات الماضية.
)طالع ص 15(

منصور بن زايد يوجه بإعادة تنظيم اللجنة العليا لمؤتمر المناخ »COP 28«          عبدهللا بن زايد يبحث التعاون مع وزيري خارجيتي رومانيا وكوريا الجنوبية 

رئيس الدولة
ونـــــــــــــائبـــــــــــــــه 

يهنئـــــــــان دوق 
لوكسمبــــــــورغ 
باليوم الوطني 

لبالده

رئيس الدولة يأمـــــر بتسييـــــر جسر جوي إلغاثة ضحايــــــا زلزال أفغانستــان

ذياب بن محمد بن زايد يطلع على ســـــير عمل »قطار االتحاد« ويشهـــــد توقيـــــع اتفاقيـــــة 

اإلمارات األولى عربيـــًا فـي مؤشـــر 

التنافسية الصناعية للعام 2022

 % 41 
من مشاريع 
االستثمــار 

األجنبـي عربيًا 
تستحوذ 

عليها الدولة
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أبوظبي )وام(

نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب  بحث 
عبد  الملك  الجاللة  وصاحب  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئيس 
الهاشمية  األردنية  المملكة  عاهل  الحسين  بن  الثاني  اهلل 
ومسارات  البلدين  بين  األخوية  العالقات  أمس،  الشقيقة، 
التعاون، والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم 
المتبادلة. جاء ذلك خالل استقبال سموه، في  مصالحهما 
حيث  الثاني،  اهلل  عبد  الملك  جاللة  أخاه  الشاطئ،  قصر 
رحب بجاللته، معرباً عن تمنياته له موفور الصحة والسعادة، 
ولألردن الشقيق وشعبه دوام التقدم والرفعة واالزدهار في 
ظل قيادته. واستعرض سموه والملك عبد اهلل آفاق التعاون 
بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجاالت السياسية 
واالقتصادية واالستثمارية والتنموية، والعمل على دفعها إلى 
األمام خالل المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة 

للبلدين. 
وكان صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين، 
عاهل المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، وصل أمس إلى 
أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة. وكان في استقبال جاللته 
لدى وصوله مطار الرئاسة.. صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«. 
)طالع ص 04 و 05(

رئيس الدولة وملك األردن يبحثان العمل المشترك والعالقات األخوية 

محمد بن زايد وعبدالله الثاني: دفع التنمية إلى األمام

اليمن: مقتل 10 جنــــود 

»القاعدة« يف هجومني لـ

عدن، االتحاد )وكاالت(
 

أعلن مصدر عسكري، أمس، مقتل 10 جنود من قوات الجيش 
الوطني، وإصابة آخرين في عمليتين إرهابيتين منفصلتين، 
ارتكبتهما عناصر تنظيم »القاعدة« اإلرهابي، واستهدفتا قوات 
الجيش في محافظتي أبين وشبوة. وقال المصدر لوكالة األنباء 
اليمنية »سبأ«: إن مثل هذه االعتداءات اإلرهابية تكشف عن 
حجم التعاون بين المنظمات اإلرهابية وميليشيات »الحوثي« 
االنقالبية، مؤكداً أن تلك الجرائم اإلرهابية لن تثني القوات 
المسلحة، بجميع تكويناتها وتشكيالتها، عن القيام بواجباتها 
بكل  اإلرهابية  التنظيمات  محاربة  في  والوطنية  الدستورية 
مسمياتها، والتصدي للمخططات والمؤامرات المتربصة بأمن 

واستقرار الوطن. )طالع ص 18(

تعزيز مسارات التعاون 
في المجاالت السياسية 

واالقتصادية واالستثمارية 
والتنموية

محمد بن زايد خالل استقباله عبداهلل الثاني )تصوير: عبداهلل النيادي(
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اإلمــارات  دولــة  حققتها  كبيرة  قفزات 
بتقدمها  عالمياً،  الصناعي  القطاع  في 
الصناعي  األداء  تقرير  في  مرتبة   20
فقط،  ســنــوات  سبع  خــالل  التنافسي 
ــى عربياً  ــة األولـ ــدول ال بــذلــك  ولــتــكــون 
والوحيدة في المنطقة التي تحقق هذا 
نجاح  يؤكد  ما  التقدم،  من  المستوى 
بجعل  الــدولــة  واستراتيجيات  خطط 
مسيرتها  فــي  مهماً  جـــزءاً  الصناعة 
االقتصاد،  تنويع  على  القائمة  التنموية 
الرقمي  والــتــفــوق  االســتــدامــة  وتعزيز 
المواهب  واحتضان  والعلمي،  والتقني 

والشركات واالستثمارات.
ــة  ــافــســي ــن ــت ر اإلمــــــــــارات ال تــــصــــدُّ
األمم  منظمة  تقرير  وفــق  الصناعية، 
)اليونيدو(،  الصناعية  للتنمية  المتحدة 
أهمها:  العوامل،  من  بمجموعة  يرتبط 
ــق، واســـتـــشـــراف  ــمــســب الــتــخــطــيــط ال
التحديات والتغيرات العالمية، والتكيف 
والسرعة  والمرونة  التطورات،  تلك  مع 
امتالك  إلى  إضافة  القرار،  اتخاذ  في 
الدولة قاعدة صلبة تمهد الطريق أمام 

التحتية  البنية  حيث  مــن  الــصــنــاعــة، 
والــتــشــريــعــات الــمــتــطــورة والــمــبــادرات 
األعمال،  ورجــال  للشركات  التحفيزية 
إلى  الوصول  التقنية، وسهولة  وتوظيف 
األسواق في المنطقة والعالم، وحرصها 
قدرتها  لتعزيز  الشراكات  ــرام  إب على 

والتصديرية. اإلنتاجية 
سريع،  تطور  في  بالدولة  الصناعة 
ــالق االســتــراتــيــجــيــة  ال ســيــمــا مــع إطــ
رفع  ــى  إل الــرامــيــة  للصناعة  الوطنية 
المحلي  الناتج  فــي  القطاع  مساهمة 
بحلول  درهم  مليار   300 إلى  اإلجمالي 
أضحى  المحلي  فالمنتج   ،2031 عــام 
ينافس المنتجات العالمية، والصادرات 
المصانع  وعدد  ارتفاع،  في  الصناعية 
األجنبي  واالستثمار  سنوياً،  نمو  فــي 
ــم، ومــلــيــارات الــدراهــم  فــي تــزايــد دائـ
الوطني،  لالقتصاد  توجيهها  إعــادة  تم 
المضافة،  المحلية  القيمة  برنامج  عبر 
بأن  الهدف  من  تقربنا  خطوات  وكلها 
تكون اإلمارات الوجهة األمثل للصناعة 

والصناعيين في المنطقة.
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وحرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، منذ توليه المسؤولية على وضع 
منظومة عمل متكاملة تجعل اإلم��ارات بيئة 
استثمارية صديقة للمستثمرين من مختلف 
مناطق ودول العالم، وذلك عبر توفير كافة 
اإلم��ارات  أصبحت  وتالياً  النجاح،  مقومات 
كل  فيها  تجتمع  عالمية  استثمارية  بيئة 
ولتعزز  واالس��ت��دام��ة،  االس��ت��ق��رار  عناصر 
الدولة جاذبيتها كأفضل وجهة لالستثمارات 
العالمية الباحثة عن فرص النمو واالزدهار. 

من  ع����دداً  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  وتضمنت 
المرتكزات الرئيسة، وفي مقدمتها الشراكة 
والقطاع  الحكومي  القطاع  بين  النموذجية 
توصيل  للمستثمرين  أتاحت  والتي  الخاص 
أفكارهم ومقترحاتهم لكبار المسؤولين في 
الدولة والجهات الحكومية وتطبيقها بالفعل، 
ووضع األطر التشريعية المرنة التي تواكب 
المتغيرات العالمية، فضاًل عن الحرص على 
اكتشاف واستقطاب وتنمية أفضل المواهب 

والكفاءات ضمن مختلف المجاالت.
تحققت  التي  النجاحات  أه��م  من  وك��ان 
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان توجه الدولة، وسعيها نحو انفتاح 
للنمو  وتنويع االقتصاد، وإيجاد فرص أكبر 
والشراكة واالبتكار، ما وفر للمستثمرين من 
الشركات الكبرى والناشئة المزيد من الفرص 
منذ  حرصت  دول��ة  في  للنجاح  والمساحة 

اليوم األول على متابعة المتغيرات العالمية 
ات��خ��اذ  م��ع  لمواكبتها  ال��س��ري��ع  وال��ت��ح��رك 
الشريك  دائماً  لتكون  المدروسة  القرارات 
حقيقية  مضافة  قيمة  تقديم  على  ال��ق��ادر 
وذات تأثير إيجابي ملموس سواء للمستثمر 

األجنبي أو الوطني. 

أهم الدول الجاذبة لالستثمار
وحالياً، تحتل دولة اإلم��ارات مكانتها بين 
أهم عشرين دولة في العالم لجذب االستثمار 
األجنبي المباشر، وفي عام 2021 نما %4 
إلى 76 مليار درهم مقارنة بعام 2020. وتمثل 
اإلمارات نموذجاً في تحقيقها قفزة نوعية في 
سياستها االستثمارية بناء على نموذج أكثر 
مرونة واستدامة وأكثر انفتاحاً على األسواق 
العالمية ويتواكب مع التوجهات المستقبلية 

والتكنولوجيا.

الشركات األجنبية
 أعلنت وزارة االقتصاد أن عدد الشركات 
في  مرخصة  فروعاً  تمتلك  التي  األجنبية 
العشر  ال��س��ن��وات  م��دى  ال��دول��ة حقق على 
نمواً   ،2020 حتى   2011 م��ن  ال��م��اض��ي��ة، 
بنسبة 52%. ووصل العدد اإلجمالي لفروع 
الدولة حتى  العاملة في  الشركات األجنبية 
نهاية عام 2020 إلى 2577 فرعاً، مسجاًل 
إلى  وتعود  االقتصاد،  وزارة  لدى  ومرخصاً 

أكثر من 114 جنسية. 
البريطانية في مقدمة  الشركات  وج��اءت 
فروعها  عدد  حيث  من  األجنبية  الشركات 
وبنسبة  الدولة،  في  المسجلة 
إجمالي  من   %11.6 بلغت 
تلتها  ال���ش���رك���ات،  ه�����ذه 
ال����ش����رك����ات األم��ي��رك��ي��ة 
بنسبة 8.3%، ثم الهندية 
الكورية  ثم  بنسبة %5.5، 
 ،%5.1 بنسبة  الجنوبية 
تليها الفرنسية بنسبة %4. 
وتستثمر هذه الشركات في 
مشاريع وأنشطة اقتصادية 
القطاعات  مختلف  تغطي 

تنوع  دعم  في  وتسهم  الدولة،  في  الحيوية 
وتنافسية االقتصاد الوطني. 

وأشارت الوزارة إلى أن بيئة األعمال في 
دولة اإلمارات تمثل اليوم إحدى الوجهات 
األجنبية  ل��ل��ش��رك��ات  ال��ج��اذب��ة  ال��ع��ال��م��ي��ة 
من  ع��دد  في  متميزة  ري���ادًة  حققت  حيث 
المؤشرات العالمية، إذ تبوأت المركز األول 
عربياً وإقليمياً، والتاسع عالمياً في تقرير 
 2021 العالمية  للتنافسية  السنوي  الكتاب 
للعام الخامس على التوالي، وحافظت على 
عالمياً  و16  وإقليمياً  عربياً  األول  المركز 
في مؤشر سهولة ممارسة األعمال 2020، 
األولى   10 ال�  ال��دول  تصنيفها ضمن  وتم 
 16 في   2020 خالل  العالم  مستوى  على 
البنية التحتية، كما  بتطور  مرتبطاً  مؤشراً 
والرابعة  إقليمياً  األولى  المرتبة  في  حلت 
عالمياً في المؤشر العالمي لريادة األعمال 

.2020
ويمثل نمو عدد الشركات األجنبية، خالل 
للجهود  عملية  ترجمة  ال��م��اض��ي،  العقد 
لتوفير  ال��دول��ة،  بذلتها  ال��ت��ي  المتواصلة 
األجنبية  ل��ل��ش��رك��ات  ج��اذب��ة  أع��م��ال  بيئة 
واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر، من 
التشريعية  لألطر  المستمر  التطوير  خالل 
االقتصادي  للنشاط  الداعمة  والتنظيمية 
ال��دول��ة  ف��ي  األع���م���ال  م��م��ارس��ة  وتسهيل 
التحتية  البنى  وتطوير  تكلفتها،  وتخفيض 
بأنشطة  الخاصة  وال��خ��دم��ات  والرقمية 
والتسهيالت  ال��ح��واف��ز  وت��وف��ي��ر  األع��م��ال 
ال��ت��ي ت��ع��زز ن��ج��اح��ه��ا، ف��ض��اًل ع��ن تطوير 
استراتيجيات ومبادرات متكاملة تدعم نمو 
رواد األعمال والشركات العاملة في الدولة 
وتمكينها من التوسع والوصول إلى األسواق 

اإلقليمية والعالمية.
كما أن النمو المتزايد في عدد الشركات 
األجنبية العاملة في الدولة يعكس ثقة مجتمع 
االستثمارية،  بيئتها  في  العالمي  األع��م��ال 
ويؤكد سالمة النهج الذي تتبناه دولة اإلمارات 
من خالل توفير بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة 
وتطوير مقوماتها كمركز عالمي رائد للمال 

واألعمال والتجارة واالستثمار. 

 حسام عبدالنبي )دبي( 

حققت دولة اإلمارات في 

عهد المغفور له الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان 

»رحمه الله«، نجاحات 

غير مسبوقة في جذب 

االستثمارات األجنبية 

المباشرة حتى إنها باتت 

تصنف من قبل المؤسسات 

الدولية واحدة من أهم 

الوجهات االستثمارية 

العالمية الصديقة 

للمستثمرين.

وتظهر األرقام التي 

تحققت على أرض الواقع 

نجاح الرؤية االستراتيجية 

للمغفور له، والتي ركزت 

على االهتمام بقطاع 

االستثمار األجنبي المباشر؛ 

ألنه ينسجم مع توجهات 

الدولة الرامية إلى بناء 

اقتصاد مستدام ومتنوع 

قائم على المعرفة، وقد 

أثمر ذلك توفير مقومات 

وعناصر وفرص لنجاح 

االستثمارات األجنبية 

المباشرة. 

فـــــ

اإلمارات وجهـــة عالميــة 
جاذبــــــــــــــة لالستثمـــــــــــــــار 

اإلمـــــــــارات مــــــن أهـــــم عشــريـــن 
دولــــــة فـــي العالـــم فــــي جـــذب 
االستثمـــــــار األجنبـــي المباشـــــــــر

الدولـــــــــــــــــة وجــــــهـــــــة عالـــمـــيـــــــــة 
لالســــتـــثمــــــــــــارات البـــــــاحـــــــــثــــــــــة 
عــــن فـــــرص النمــــــــو واالزدهــــــــــار
عــــــدد الشركــــات األجنبيـــة التــي 
تمتلك فروعًا بالدولة نما %52 
علــــــــــــى مــــــــــــــدى 10 سنــــــــــــوات

هندسة 
االقتصـــــاد

مركز اقتصادي

إجراءات فعالة

من جهته، أكد خوسيه فيناليز، 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
العاملي ملجموعة بنك ستاندر 

تشارترد، أن دولة اإلمارات جنحت 
يف إعادة هندسة اقتصادها 

على مدى العقدين املاضيني، 
كجزء من خططها الطموحة 
لتنويع االقتصاد خارج قطاع 

الهيدروكربونات، وعملت الدولة 
بنجاح على ترسيخ مكانتها بوابة 

جتارية رئيسية، على كل من 
املستويني اإلقليمي والعاملي. 

وقال إن اإلمارات جنحت على مدار 
سنوات يف توفير بنية حتتية 

متطورة تتكون من 10 مطارات 
مدنية و105 شركات شحن و12 

ميناء بحريًا وجتاريًا قادرة على 
مناولة أكثر من 17 مليون طن 

وبسعة شحن تتعدى 80 مليون 
طن سنويًا.

ونوه بأن دولة اإلمارات تقدم 
قيمة فريدة من نوعها 

للمستثمرين والشركات، 
مت تصميمها ضمن خطة 

استراتيجية وضعت بعناية من 
قبل الدولة قبل سنوات طويلة، 

مشيرًا يف الوقت ذاته إلى أن 
اإلمارات توفر بيئة أعمال مواتية 

مع مرافق حيوية وبنية حتتية 
متميزة، باإلضافة إلى اخلبرة 

املهنية واخلدمات الشخصية التي 
متنح الدولة ميزة فريدة مقارنة 

بغيرها من الدول حول العالم.
ودلل فيناليز على صحة حديثة 

باإلشارة إلى أن اإلمارات حتتل 
مرتبة عالية يف املؤشرات العاملية 

التي تقيس األداء االقتصادي 
وسهولة ممارسة األعمال 

التجارية، كما أنها تتصدر 
املؤشرات اإلقليمية والعاملية 

يف مجال اخلدمات اللوجستية 
والنقل واالتصاالت، الفتًا إلى أن 

اإلطار التشريعي يف دولة اإلمارات 
يعتبر األكثر تقدمًا يف املنطقة، 

فضاًل عن املوقع االستراتيجي 
الذي يجعل اإلمارات رابطًا عامليًا، 

فمن اإلمارات ميكن الوصول إلى 
أسواق عاملية رئيسة تضم أكثر من 

خمسة مليارات شخص من خالل 
رحالت ال تتجاوز ثماني ساعات.

يرى يوغيش خيراجاني، محلل 
أبحاث االستثمار يف »سنشري 
فاينانشال«، أن دولة اإلمارات 

يف عهد املغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، لطاملا عرفت 
بأنها دولة ذات اقتصاد نشط، 

وال تتردد أبدًا يف تسجيل أرقام 
قياسية جديدة.

وقال إن اإلمارات استفادت يف 
البداية من ارتباطها مع نصف 

سكان العالم وموقعها اجلغرايف 
الذي يبعد بضع ساعات طيران 

فقط عن أوروبا وأميركا الشمالية 
وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، كما 
أصبحت الدولة مركزًا اقتصاديًا 

حقيقيًا، أي مركزًا للتجارة 
والتبادل واالبتكار وتوليد الثروة.

ولفت إلى أن مخططات الدولة 
الناجحة منذ البداية ركزت 

على اجتذاب العقول املبتكرة 
إلى اإلمارات، ومن هنا كان سر 

متيز الدولة حيث أصبحت من 
أهم الدول املستقبلة للمهارات 

والعقول واخلبرات والتي تتميز 
بتعدد الثقافات ما أوجد بيئة 

مثالية جلذب املستثمرين على 
مستوى العالم، عالوة على أن 

الدولة تأتي يف مرتبة عالية يف 
معايير االستقرار االقتصادي 
واالجتماعي والصحي املتاحة 

للسكان.
واختتم خيراجاني، بالتأكيد 

على أن السلوك االستباقي لقادة 
البالد يف تقدمي املخططات 

ذات الرؤية الثاقبة والوفاء بها 
يف الوقت املناسب خلق صورة 

استثنائية للبالد يصعب مقارنتها، 
ويكمن الدليل يف التاريخ، حيث 
استمرت اإلمارات يف التطور إلى 

األفضل يف كل عقد.

يرى مايكل ووترز، أستاذ مشارك 
بجامعة »هيريوت وات دبى«، 

أن دولة اإلمارات باتت من أهم 
األسواق املثالية التي ميكن 

االستثمار فيها نظرًا لوجود عدد 
من املؤشرات اإليجابية واتخاذ 

قيادة الدولة على مدار عقود 
مضت إصالحات وإجراءات فعالة، 

جعلت من اإلمارات بيئة صديق 
للمستمرين.

أما محمد شاهني، الرئيس 
التنفيذي لشركة »سيفن 

كابيتال«، فأوضح أن اإلمارات 
جنحت يف أن تصنف من أهم 

الدول التي توفر بيئة صديقة 
للمستثمرين، نظرًا ملا تتمتع به 

من اقتصاد ضمن االقتصادات 
انفتاحًا يف العالم، ووجود العديد 

من املناطق املتخصصة صديقة 
لألعمال واالقتصاد سريع النمو، 

إضافة إلى تطلع الدولة إلى إظهار 
نفسها كواحدة من أفضل الوجهات 

لالستثمار األجنبي املباشر 
.)FDI(

وأكد أن االستقرار االقتصادي 
والسياسي، مع سعى الدولة 

لتنويع مصادر دخلها وتصنيفها 
من ضمن الدول األكثر زيارة، 

وكذلك تقدم الدولة يف مؤشرات 
التنافسية العاملية كلها عوامل 

جعلت من اإلمارات موطنًا مفضاًل 
للعديد من املستثمرين األجانب 

والشركات العاملية منذ سنوات 
عديدة.

الشراكة وتطور البنية التحتية ومواكبة المتغيرات أهم أسس النجاح

بناء اقتصـــــــاد مـــــــرن منفتح عالميــــًا ويواكـــب التوجهـــــات المستقبليـــة

يف عهد املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه اهلل« 
تعززت مكانة اإلمارات قطبًا عامليًا جلذب الشركات الناشئة، لتصبح 
الوجهة االستثمارية للشركات الناشئة يف العالم، وذلك عبر إنشاء 

بنية حتتية أساسية متميزة، وتسهيل عملية الوصول إلى السوق 
والتمويل، إلى جانب دعم تلك الشركات من خالل املعارض التجارية 

التي متنحها فرصة عرض منتجاتها يف منصات عاملية وإقليمية 
وحتفيز الشركات الوطنية على تخصيص حصة من مشترياتها 

من تلك الشركات. وحاليًا، تلعب املشاريع الصغيرة واملتوسطة دورًا 
أساسيًا ومهمًا للغاية يف دعم النمو والتنوع االقتصادي لدولة 
اإلمارات، حيث تشّكل نسبة تتجاوز 94% من العدد اإلجمالي 

للشركات العاملة يف الدولة، كما أنها توفر فرص عمل ألكثر من %86 
من العاملني يف القطاع اخلاص، و40% من إجمالي الدخل القومي 

لدولة اإلمارات.

وجهة استثمارية عالمية
منظومة متكاملة

 توفر كافة مقومات 
االستقرار واالستدامة 

للمستثمرين

 بيئة مثالية لالستثمارات 
العالمية الباحثة عن فرص 

النمو واالزدهار

الخبــــــــــــراء 
يؤكـــــدون: 

اإلمارات مركز رائد 
للمال واألعمال والتجارة 

واالستثمار

    2577

ـــــي عهـــــــد

 فرعًا لشــــــركـــــــــات 
أجنبيـــــــــــــة 

مرخصة في اإلمارات
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وحرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، منذ توليه المسؤولية على وضع 
منظومة عمل متكاملة تجعل اإلم��ارات بيئة 
استثمارية صديقة للمستثمرين من مختلف 
مناطق ودول العالم، وذلك عبر توفير كافة 
اإلم��ارات  أصبحت  وتالياً  النجاح،  مقومات 
كل  فيها  تجتمع  عالمية  استثمارية  بيئة 
ولتعزز  واالس��ت��دام��ة،  االس��ت��ق��رار  عناصر 
الدولة جاذبيتها كأفضل وجهة لالستثمارات 
العالمية الباحثة عن فرص النمو واالزدهار. 

من  ع����دداً  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  وتضمنت 
المرتكزات الرئيسة، وفي مقدمتها الشراكة 
والقطاع  الحكومي  القطاع  بين  النموذجية 
توصيل  للمستثمرين  أتاحت  والتي  الخاص 
أفكارهم ومقترحاتهم لكبار المسؤولين في 
الدولة والجهات الحكومية وتطبيقها بالفعل، 
ووضع األطر التشريعية المرنة التي تواكب 
المتغيرات العالمية، فضاًل عن الحرص على 
اكتشاف واستقطاب وتنمية أفضل المواهب 

والكفاءات ضمن مختلف المجاالت.
تحققت  التي  النجاحات  أه��م  من  وك��ان 
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان توجه الدولة، وسعيها نحو انفتاح 
للنمو  وتنويع االقتصاد، وإيجاد فرص أكبر 
والشراكة واالبتكار، ما وفر للمستثمرين من 
الشركات الكبرى والناشئة المزيد من الفرص 
منذ  حرصت  دول��ة  في  للنجاح  والمساحة 

اليوم األول على متابعة المتغيرات العالمية 
ات��خ��اذ  م��ع  لمواكبتها  ال��س��ري��ع  وال��ت��ح��رك 
الشريك  دائماً  لتكون  المدروسة  القرارات 
حقيقية  مضافة  قيمة  تقديم  على  ال��ق��ادر 
وذات تأثير إيجابي ملموس سواء للمستثمر 

األجنبي أو الوطني. 

أهم الدول الجاذبة لالستثمار
وحالياً، تحتل دولة اإلم��ارات مكانتها بين 
أهم عشرين دولة في العالم لجذب االستثمار 
األجنبي المباشر، وفي عام 2021 نما %4 
إلى 76 مليار درهم مقارنة بعام 2020. وتمثل 
اإلمارات نموذجاً في تحقيقها قفزة نوعية في 
سياستها االستثمارية بناء على نموذج أكثر 
مرونة واستدامة وأكثر انفتاحاً على األسواق 
العالمية ويتواكب مع التوجهات المستقبلية 

والتكنولوجيا.

الشركات األجنبية
 أعلنت وزارة االقتصاد أن عدد الشركات 
في  مرخصة  فروعاً  تمتلك  التي  األجنبية 
العشر  ال��س��ن��وات  م��دى  ال��دول��ة حقق على 
نمواً   ،2020 حتى   2011 م��ن  ال��م��اض��ي��ة، 
بنسبة 52%. ووصل العدد اإلجمالي لفروع 
الدولة حتى  العاملة في  الشركات األجنبية 
نهاية عام 2020 إلى 2577 فرعاً، مسجاًل 
إلى  وتعود  االقتصاد،  وزارة  لدى  ومرخصاً 

أكثر من 114 جنسية. 
البريطانية في مقدمة  الشركات  وج��اءت 
فروعها  عدد  حيث  من  األجنبية  الشركات 
وبنسبة  الدولة،  في  المسجلة 
إجمالي  من   %11.6 بلغت 
تلتها  ال���ش���رك���ات،  ه�����ذه 
ال����ش����رك����ات األم��ي��رك��ي��ة 
بنسبة 8.3%، ثم الهندية 
الكورية  ثم  بنسبة %5.5، 
 ،%5.1 بنسبة  الجنوبية 
تليها الفرنسية بنسبة %4. 
وتستثمر هذه الشركات في 
مشاريع وأنشطة اقتصادية 
القطاعات  مختلف  تغطي 

تنوع  دعم  في  وتسهم  الدولة،  في  الحيوية 
وتنافسية االقتصاد الوطني. 

وأشارت الوزارة إلى أن بيئة األعمال في 
دولة اإلمارات تمثل اليوم إحدى الوجهات 
األجنبية  ل��ل��ش��رك��ات  ال��ج��اذب��ة  ال��ع��ال��م��ي��ة 
من  ع��دد  في  متميزة  ري���ادًة  حققت  حيث 
المؤشرات العالمية، إذ تبوأت المركز األول 
عربياً وإقليمياً، والتاسع عالمياً في تقرير 
 2021 العالمية  للتنافسية  السنوي  الكتاب 
للعام الخامس على التوالي، وحافظت على 
عالمياً  و16  وإقليمياً  عربياً  األول  المركز 
في مؤشر سهولة ممارسة األعمال 2020، 
األولى   10 ال�  ال��دول  تصنيفها ضمن  وتم 
 16 في   2020 خالل  العالم  مستوى  على 
البنية التحتية، كما  بتطور  مرتبطاً  مؤشراً 
والرابعة  إقليمياً  األولى  المرتبة  في  حلت 
عالمياً في المؤشر العالمي لريادة األعمال 

.2020
ويمثل نمو عدد الشركات األجنبية، خالل 
للجهود  عملية  ترجمة  ال��م��اض��ي،  العقد 
لتوفير  ال��دول��ة،  بذلتها  ال��ت��ي  المتواصلة 
األجنبية  ل��ل��ش��رك��ات  ج��اذب��ة  أع��م��ال  بيئة 
واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر، من 
التشريعية  لألطر  المستمر  التطوير  خالل 
االقتصادي  للنشاط  الداعمة  والتنظيمية 
ال��دول��ة  ف��ي  األع���م���ال  م��م��ارس��ة  وتسهيل 
التحتية  البنى  وتطوير  تكلفتها،  وتخفيض 
بأنشطة  الخاصة  وال��خ��دم��ات  والرقمية 
والتسهيالت  ال��ح��واف��ز  وت��وف��ي��ر  األع��م��ال 
ال��ت��ي ت��ع��زز ن��ج��اح��ه��ا، ف��ض��اًل ع��ن تطوير 
استراتيجيات ومبادرات متكاملة تدعم نمو 
رواد األعمال والشركات العاملة في الدولة 
وتمكينها من التوسع والوصول إلى األسواق 

اإلقليمية والعالمية.
كما أن النمو المتزايد في عدد الشركات 
األجنبية العاملة في الدولة يعكس ثقة مجتمع 
االستثمارية،  بيئتها  في  العالمي  األع��م��ال 
ويؤكد سالمة النهج الذي تتبناه دولة اإلمارات 
من خالل توفير بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة 
وتطوير مقوماتها كمركز عالمي رائد للمال 

واألعمال والتجارة واالستثمار. 

 حسام عبدالنبي )دبي( 

حققت دولة اإلمارات في 

عهد المغفور له الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان 

»رحمه الله«، نجاحات 

غير مسبوقة في جذب 

االستثمارات األجنبية 

المباشرة حتى إنها باتت 

تصنف من قبل المؤسسات 

الدولية واحدة من أهم 

الوجهات االستثمارية 

العالمية الصديقة 

للمستثمرين.

وتظهر األرقام التي 

تحققت على أرض الواقع 

نجاح الرؤية االستراتيجية 

للمغفور له، والتي ركزت 

على االهتمام بقطاع 

االستثمار األجنبي المباشر؛ 

ألنه ينسجم مع توجهات 

الدولة الرامية إلى بناء 

اقتصاد مستدام ومتنوع 

قائم على المعرفة، وقد 

أثمر ذلك توفير مقومات 

وعناصر وفرص لنجاح 

االستثمارات األجنبية 

المباشرة. 

فـــــ

اإلمارات وجهـــة عالميــة 
جاذبــــــــــــــة لالستثمـــــــــــــــار 

اإلمـــــــــارات مــــــن أهـــــم عشــريـــن 
دولــــــة فـــي العالـــم فــــي جـــذب 
االستثمـــــــار األجنبـــي المباشـــــــــر

الدولـــــــــــــــــة وجــــــهـــــــة عالـــمـــيـــــــــة 
لالســــتـــثمــــــــــــارات البـــــــاحـــــــــثــــــــــة 
عــــن فـــــرص النمــــــــو واالزدهــــــــــار
عــــــدد الشركــــات األجنبيـــة التــي 
تمتلك فروعًا بالدولة نما %52 
علــــــــــــى مــــــــــــــدى 10 سنــــــــــــوات

هندسة 
االقتصـــــاد

مركز اقتصادي

إجراءات فعالة

من جهته، أكد خوسيه فيناليز، 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
العاملي ملجموعة بنك ستاندر 

تشارترد، أن دولة اإلمارات جنحت 
يف إعادة هندسة اقتصادها 

على مدى العقدين املاضيني، 
كجزء من خططها الطموحة 
لتنويع االقتصاد خارج قطاع 

الهيدروكربونات، وعملت الدولة 
بنجاح على ترسيخ مكانتها بوابة 

جتارية رئيسية، على كل من 
املستويني اإلقليمي والعاملي. 

وقال إن اإلمارات جنحت على مدار 
سنوات يف توفير بنية حتتية 

متطورة تتكون من 10 مطارات 
مدنية و105 شركات شحن و12 

ميناء بحريًا وجتاريًا قادرة على 
مناولة أكثر من 17 مليون طن 

وبسعة شحن تتعدى 80 مليون 
طن سنويًا.

ونوه بأن دولة اإلمارات تقدم 
قيمة فريدة من نوعها 

للمستثمرين والشركات، 
مت تصميمها ضمن خطة 

استراتيجية وضعت بعناية من 
قبل الدولة قبل سنوات طويلة، 

مشيرًا يف الوقت ذاته إلى أن 
اإلمارات توفر بيئة أعمال مواتية 

مع مرافق حيوية وبنية حتتية 
متميزة، باإلضافة إلى اخلبرة 

املهنية واخلدمات الشخصية التي 
متنح الدولة ميزة فريدة مقارنة 

بغيرها من الدول حول العالم.
ودلل فيناليز على صحة حديثة 

باإلشارة إلى أن اإلمارات حتتل 
مرتبة عالية يف املؤشرات العاملية 

التي تقيس األداء االقتصادي 
وسهولة ممارسة األعمال 

التجارية، كما أنها تتصدر 
املؤشرات اإلقليمية والعاملية 

يف مجال اخلدمات اللوجستية 
والنقل واالتصاالت، الفتًا إلى أن 

اإلطار التشريعي يف دولة اإلمارات 
يعتبر األكثر تقدمًا يف املنطقة، 

فضاًل عن املوقع االستراتيجي 
الذي يجعل اإلمارات رابطًا عامليًا، 

فمن اإلمارات ميكن الوصول إلى 
أسواق عاملية رئيسة تضم أكثر من 

خمسة مليارات شخص من خالل 
رحالت ال تتجاوز ثماني ساعات.

يرى يوغيش خيراجاني، محلل 
أبحاث االستثمار يف »سنشري 
فاينانشال«، أن دولة اإلمارات 

يف عهد املغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، لطاملا عرفت 
بأنها دولة ذات اقتصاد نشط، 

وال تتردد أبدًا يف تسجيل أرقام 
قياسية جديدة.

وقال إن اإلمارات استفادت يف 
البداية من ارتباطها مع نصف 

سكان العالم وموقعها اجلغرايف 
الذي يبعد بضع ساعات طيران 

فقط عن أوروبا وأميركا الشمالية 
وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، كما 
أصبحت الدولة مركزًا اقتصاديًا 

حقيقيًا، أي مركزًا للتجارة 
والتبادل واالبتكار وتوليد الثروة.

ولفت إلى أن مخططات الدولة 
الناجحة منذ البداية ركزت 

على اجتذاب العقول املبتكرة 
إلى اإلمارات، ومن هنا كان سر 

متيز الدولة حيث أصبحت من 
أهم الدول املستقبلة للمهارات 

والعقول واخلبرات والتي تتميز 
بتعدد الثقافات ما أوجد بيئة 

مثالية جلذب املستثمرين على 
مستوى العالم، عالوة على أن 

الدولة تأتي يف مرتبة عالية يف 
معايير االستقرار االقتصادي 
واالجتماعي والصحي املتاحة 

للسكان.
واختتم خيراجاني، بالتأكيد 

على أن السلوك االستباقي لقادة 
البالد يف تقدمي املخططات 

ذات الرؤية الثاقبة والوفاء بها 
يف الوقت املناسب خلق صورة 

استثنائية للبالد يصعب مقارنتها، 
ويكمن الدليل يف التاريخ، حيث 
استمرت اإلمارات يف التطور إلى 

األفضل يف كل عقد.

يرى مايكل ووترز، أستاذ مشارك 
بجامعة »هيريوت وات دبى«، 

أن دولة اإلمارات باتت من أهم 
األسواق املثالية التي ميكن 

االستثمار فيها نظرًا لوجود عدد 
من املؤشرات اإليجابية واتخاذ 

قيادة الدولة على مدار عقود 
مضت إصالحات وإجراءات فعالة، 

جعلت من اإلمارات بيئة صديق 
للمستمرين.

أما محمد شاهني، الرئيس 
التنفيذي لشركة »سيفن 

كابيتال«، فأوضح أن اإلمارات 
جنحت يف أن تصنف من أهم 

الدول التي توفر بيئة صديقة 
للمستثمرين، نظرًا ملا تتمتع به 

من اقتصاد ضمن االقتصادات 
انفتاحًا يف العالم، ووجود العديد 

من املناطق املتخصصة صديقة 
لألعمال واالقتصاد سريع النمو، 

إضافة إلى تطلع الدولة إلى إظهار 
نفسها كواحدة من أفضل الوجهات 

لالستثمار األجنبي املباشر 
.)FDI(

وأكد أن االستقرار االقتصادي 
والسياسي، مع سعى الدولة 

لتنويع مصادر دخلها وتصنيفها 
من ضمن الدول األكثر زيارة، 

وكذلك تقدم الدولة يف مؤشرات 
التنافسية العاملية كلها عوامل 

جعلت من اإلمارات موطنًا مفضاًل 
للعديد من املستثمرين األجانب 

والشركات العاملية منذ سنوات 
عديدة.

الشراكة وتطور البنية التحتية ومواكبة المتغيرات أهم أسس النجاح

بناء اقتصـــــــاد مـــــــرن منفتح عالميــــًا ويواكـــب التوجهـــــات المستقبليـــة

يف عهد املغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه اهلل« 
تعززت مكانة اإلمارات قطبًا عامليًا جلذب الشركات الناشئة، لتصبح 
الوجهة االستثمارية للشركات الناشئة يف العالم، وذلك عبر إنشاء 

بنية حتتية أساسية متميزة، وتسهيل عملية الوصول إلى السوق 
والتمويل، إلى جانب دعم تلك الشركات من خالل املعارض التجارية 

التي متنحها فرصة عرض منتجاتها يف منصات عاملية وإقليمية 
وحتفيز الشركات الوطنية على تخصيص حصة من مشترياتها 

من تلك الشركات. وحاليًا، تلعب املشاريع الصغيرة واملتوسطة دورًا 
أساسيًا ومهمًا للغاية يف دعم النمو والتنوع االقتصادي لدولة 
اإلمارات، حيث تشّكل نسبة تتجاوز 94% من العدد اإلجمالي 

للشركات العاملة يف الدولة، كما أنها توفر فرص عمل ألكثر من %86 
من العاملني يف القطاع اخلاص، و40% من إجمالي الدخل القومي 

لدولة اإلمارات.

وجهة استثمارية عالمية
منظومة متكاملة

 توفر كافة مقومات 
االستقرار واالستدامة 

للمستثمرين

 بيئة مثالية لالستثمارات 
العالمية الباحثة عن فرص 

النمو واالزدهار

الخبــــــــــــراء 
يؤكـــــدون: 

اإلمارات مركز رائد 
للمال واألعمال والتجارة 

واالستثمار

    2577

ـــــي عهـــــــد

 فرعًا لشــــــركـــــــــات 
أجنبيـــــــــــــة 

مرخصة في اإلمارات
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طحنون بن زايد ومنصور بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وأنور قرقاش خالل اللقاء  

محمد بن زايد وعبداهلل الثاني يبحثان العالقات الثنائية بين البلدين

رئيس الدولة في حديث مع ملك األردن خالل اللقاء )تصوير: حمد الكعبي وراشد المنصوري وعبداهلل النيادي(

محمد بن زايد في صورة مع ملك األردن خالل االستقبال 

بشر الخصاونة وأيمن الصفدي وجعفر حسان وكبار الحضور

 محمد بن زايد مرحبًا بملك األردن خالل استقباله بمطار الرئاسة

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
مستشار األمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد 
وزيــر شؤون  ــوزراء  الـ رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل 
الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل 
نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، 
المستشار  قرقاش  محمد  بن  أنور  الدكتور  ومعالي 
الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي 
حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة. 
ــي.. دولة الدكتور  فيما حضره من الجانب األردن
أيمن  ومعالي  األردن،  وزراء  رئيس  الخصاونة  بشر 
الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب 
المملكة  سفير  الحباشنة  ونــصــار  الملك،  جاللة 
األردنية الهاشمية لدى الدولة. وكان صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل«، في مقدمة مستقبلي صاحب الجاللة الملك 

عبد اهلل الثاني بن الحسين عاهل المملكة األردنية 
مطار  إلــى  أمــس  وصوله  لــدى  الشقيقة  الهاشمية 

الرئاسة بأبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة. 
 كما كان في االستقبال سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل 
نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة. 

يرافق جاللة الملك عبد اهلل الثاني وفد يضم دولة 
الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء األردن، ومعالي 
الــوزراء وزير الخارجية  أيمن الصفدي نائب رئيس 
وشؤون المغتربين، ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير 

مكتب جاللة الملك.
 وقد غادر صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 
بن الحسين الــبــالد، حيث كــان في وداعــه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه اهلل«.

بحثا العالقات األخوية ومسارات العمل المشترك

تعزيز التعاون وتنميته بني البلدين

رئيس الدولة وملك األردن:

أبوظبي )وام(

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه الله«، وصاحب الجاللة 

الملك عبد الله الثاني بن الحسين 

عاهل المملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة، أمس، العالقات األخوية 

بين البلدين ومسارات التعاون، 

والعمل المشترك في مختلف 

الجوانب التي تخدم مصالحهما 

المتبادلة. 

جاء ذلك خالل استقبال سموه ــ 

في قصر الشاطئ ــ أخاه جاللة 

الملك عبد الله الثاني حيث رحب 

بجاللته، معربًا عن تمنياته له 

موفور الصحة والسعادة، ولألردن 

الشقيق وشعبه دوام التقدم 

والرفعة واالزدهار في ظل قيادته. 

واستعرض سموه والملك عبد 

الله.. آفاق التعاون بين البلدين 

وفرص تنميته في مختلف 

المجاالت السياسية واالقتصادية 

واالستثمارية والتنموية، والعمل 

على دفعها إلى األمام خالل 

المرحلة المقبلة بما يحقق 

المصالح المشتركة للبلدين.

 رئيس الدولة مستقباًل عبداهلل الثاني لدى وصوله إلى الدولة بحضور منصور بن زايد

محمد بن زايد: تمنيـــاتي لألردن الشقيـــق وشعبـــه دوام التقدم والرفعة واالزدهار
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األردنية الهاشمية لدى الدولة. وكان صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل«، في مقدمة مستقبلي صاحب الجاللة الملك 

عبد اهلل الثاني بن الحسين عاهل المملكة األردنية 
مطار  إلــى  أمــس  وصوله  لــدى  الشقيقة  الهاشمية 

الرئاسة بأبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة. 
 كما كان في االستقبال سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل 
نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان 
مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة. 

يرافق جاللة الملك عبد اهلل الثاني وفد يضم دولة 
الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء األردن، ومعالي 
الــوزراء وزير الخارجية  أيمن الصفدي نائب رئيس 
وشؤون المغتربين، ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير 

مكتب جاللة الملك.
 وقد غادر صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 
بن الحسين الــبــالد، حيث كــان في وداعــه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه اهلل«.

بحثا العالقات األخوية ومسارات العمل المشترك

تعزيز التعاون وتنميته بني البلدين

رئيس الدولة وملك األردن:

أبوظبي )وام(

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه الله«، وصاحب الجاللة 

الملك عبد الله الثاني بن الحسين 

عاهل المملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة، أمس، العالقات األخوية 

بين البلدين ومسارات التعاون، 

والعمل المشترك في مختلف 

الجوانب التي تخدم مصالحهما 

المتبادلة. 

جاء ذلك خالل استقبال سموه ــ 

في قصر الشاطئ ــ أخاه جاللة 

الملك عبد الله الثاني حيث رحب 

بجاللته، معربًا عن تمنياته له 

موفور الصحة والسعادة، ولألردن 

الشقيق وشعبه دوام التقدم 

والرفعة واالزدهار في ظل قيادته. 

واستعرض سموه والملك عبد 

الله.. آفاق التعاون بين البلدين 

وفرص تنميته في مختلف 

المجاالت السياسية واالقتصادية 

واالستثمارية والتنموية، والعمل 

على دفعها إلى األمام خالل 

المرحلة المقبلة بما يحقق 

المصالح المشتركة للبلدين.

 رئيس الدولة مستقباًل عبداهلل الثاني لدى وصوله إلى الدولة بحضور منصور بن زايد

محمد بن زايد: تمنيـــاتي لألردن الشقيـــق وشعبـــه دوام التقدم والرفعة واالزدهار
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رئيـــــس الدولـــــة ونائبـــــه 
يهنئان دوق لوكسمبورغ باليوم الوطني لبالده

أبوظبي )وام(

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه اهلل«، برقية تهنئة إلى صاحب السمو امللكي الدوق 

األكبر هنري دوق لوكسمبورغ الكبرى، وذلك مبناسبة اليوم 
الوطني لبالده. 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، 

برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو امللكي الدوق األكبر 
هنري. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كزافييه بيتيل رئيس وزراء 
دوقية لوكسمبورغ الكبرى.

يعلن إطالق »التطوع: خدمة املجتمع واإلنسان«تدريب الخريجني لخدمة الوطن

نهيان بن مبارك  حاكم عجمان: 

عجمان )وام(-

النعيمي  راشد  بن  الشيخ حميد  السمو  أشاد صاحب 
مجموعة  بجهود  عجمان  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
ثومبي في تنفيذ وإنشاء مشاريع حيوية خالل 25 عاما 
ثومبي  الدكتور  يد  على   1997 عــام  في  تأسيسها  منذ 
واستطاعت  للمجموعة،  المؤسس  الرئيس  الدين  محي 
وإنجازات ال سيما  نجاحات  تحقيق  األعوام  خالل هذه 
والرعاية  الطبي  التعليم  مثل  األساسية  قطاعاتها  في 
والتكنولوجيا،  والتجزئة،  والضيافة،  واألبحاث  الصحية 
السمو  صاحب  استقبال  خالل  ذلك  جاء  واإلنــشــاءات. 
حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  بحضور   - عجمان  حاكم 
النعيمي ولي عهد عجمان - في ديوان الحاكم  أمس، لوفد 
من مجموعة ثومبي برئاسة الدكتور ثومبي محيى الدين 
اإلمــارات. وأكد صاحب  المجموعة في  رئيس ومؤسس 
الرائد  ــدور  ال على  اللقاء  خــالل  عجمان  حاكم  السمو 
لمجموعة ثومبي في المنطقة والمتمثل في إنشاء كيان 
فريد من نوعه يتمثل في مدينة ثومبي الطبية في عجمان 
المستقبلي،  الطبي  للتعليم  إقليمياً  مركزاً  تعد  والتي 
والرعاية الصحية الحديثة، واألبحاث العلمية المتطورة، 

مما جعلها عالمة مميزة على الخريطة العالمية. 
تأهيل  في  الطبية  الخليج  جامعة  جهود  سموه  وثمن 
تدريبهم  على  وحرصها  الجدد  الخريجين  من  األطباء 

بمهنية لخدمة الوطن في هذه المهنة النبيلة، مهنئا أسرة 
بمناسبة  وطلبة  وتدريسية  ــة  إداري هيئات  من  الجامعة 
دفعة  بتخريج  واالحتفال  تأسيسها  على  عاما   25 مرور 
جديدة في نوفمبر المقبل.  وأعرب  الدكتور ثومبي محي 
الدين عن شكره الجزيل وتقديره لصاحب حاكم عجمان 
ولجامعة  للمجموعة  سموه  يوليه  الــذي  الكبير  للدعم 
الدعوة  مقدما  اآلن  وحتى  نشأتها  منذ  الطبية  الخليج 
لسموه لرعاية وحضور حفل التخريج في نوفمبر المقبل 

والذي يتزامن مع الذكرى 25 لتأسيس الجامعة. 
الطبية  الخليج  جامعة  أن  ثومبي  الدكتور  وأوضـــح 
تستقطب طالبا من أكثر من 96 دولة ويعمل تحت لوائها 
 30 من  أكثر  من  والموظفين  التدريس  هيئة  من  طاقم 
جنسية، وهي أكبر جامعة طبية خاصة في المنطقة تضم 
6 كليات و28 برنامجاً دراسياً معتمداً، وينتسب إليها أكثر 
بدوام  طالب   2000 ونحو  كامل  بدوام  طالب   2000 من 
جزئي، وتم تقديم أول برنامج لدرجة الدكتوراه هذا العام 
مع  الجنسيات  جميع  من  الطالب  لتسجيل  مفتوح  وهو 
اللقاء  اإلماراتيين. حضر  للطالب  التسجيل  أولوية  منح 
السمو  صاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن  أحمد  الشيخ 
الشيخ  ومعالي  والمالية  اإلداريــة  للشؤون  عجمان  حاكم 
الحاكم  ديــوان  رئيس  النعيمي  سعيد  بن  ماجد  الدكتور 
الشيوخ  من  وعــدد  الحاكم  ديــوان  مدير  النعيمي  وحمد 

وكبار المسؤولين.

أبوظبي )االتحاد(

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح 
والتعايش أن حرص كافة المؤسسات واالفراد على المشاركة 
في المبادرات الوطنية دليل حرص الجميع على المشاركة 
في المسيرة المباركة للوطن.  جاء ذلك لدى إعالن معاليه، 
أمس في أبوظبي، إطالق مشروع »التطوع: خدمة المجتمع 
واإلنسان«، وهو المشروع الذي يتولى تنظيمه وتنفيذه صندوق 
والتنسيق مع  بالتعاون  والتعايش،  التسامح  وزارة  الوطن مع 
وزارات الدولة وهيئات المجتمع التي تعمل معا، في سبل تأكيد 

دور أبناء الوطن في خدمة المجتمع واإلنسان.
التطوعي«،  للعمل  الوطنية  »المنصة  معاليه  أطلق  كما   
وهي التي تمثل امتداداً للبرنامج الناجح للتطوع في إكسبو 
البرنامج  فعاليات  انطالق  معاليه  شهد  كما  دبي،   2020
ُسبل  حول  والمتطوعات،  المتطوعين  من  لنخبة  التدريبي 
تفعيل برامج التطوع والخدمة العامة في المجتمع المحيط، 
حيث أصبح لدينا اآلن وبالتعاون مع مكتب إكسبو، قاعدة 
بيانات تضم أكثر من21 ألف متطوع ومتطوعة من مختلف 
راشد  علي  الدكتور  معالي  الفعالية،  الجنسيات.حضر 
المسلمة،  للمجتمعات  العالمي  المجلس  رئيس  النعيمي 
معالي الدكتور خليل الفوالذي عضو مجلس إدارة صندوق 
التسامح  بــوزارة  العام  المدير  الصابري  وعفراء  الوطن، 
وسعيد  الوطن،  عام صندوق  مدير  باقر  وهند  والتعايش، 

والرئيس  للشباب  االتحادية  المؤسسة  عام  مدير  النظري 
التنفيذي لالستراتيجية بمركز الشباب العربي، والمستشار 
محمد عبد السالم األمين العام لمجلس حكماء المسلمين، 
واألكاديمية،  والمحلية  االتــحــاديــة  الــقــيــادات  مــن  وعــدد 
في   - معاليه  الوطن.وقال  صندوق  إدارة  مجلس  وأعضاء 
كلمته االفتتاحية - »إننا في دولة اإلمارات إنما ندعم بكل قوة 
دور العمل التطوعي في إحداث التغيير اإليجابي في المجتمع 
والعالم، ونعتز بالمتطوعين والمتطوعات«. وأضاف معاليه: 
»إن هذا االلتزام الوطني بتعميق اشتراك الجميع في مسيرة 
النهضة والرخاء في الدولة، إنما نجده حقيقة واقعة في تعاون 
جميع مؤسسات المجتمع مع صندوق الوطن ووزارة التسامح 

والتعايش، في تنفيذ هذا المشروع المهم«.
وأعرب معاليه عن اعتزازه بكل ما تحظى به دولة اإلمارات 
الغالية من قيادة حكيمة ترى في أبناء الدولة مستقبل الوطن، 
وبهم ينهض، وبسواعدهم ينمو ويتقدم، معبراً عن فخره بأن 
يتقدم باسم الجميع إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
وفائق  الشكر،  بعظيم  اهلل،  الدولة حفظه  رئيس  نهيان،  آل 
أساس  هو  اإلنسان  بأن  الدائم،  لتأكيده  واالحترام  التقدير 
نهضة الدولة وهو وسيلتها لتحقيق كل األهــداف والغايات، 
معبراً عن فخره واعتزازه بالثقة القوية لصاحب السمو رئيس 
الدولة في أبناء وبنات هذا الوطن وبما لديهم من طموحات 
واسعة، وقدرة فائقة على العطاء، بل وكذلك عزم وتصميم على 

خدمة الوطن وتحقيق أهدافه وغاياته.

نهيان بن مبارك وكبار الحضور خالل الفعالية )من المصدر(حميد النعيمي وعمار النعيمي لدى استقبال ثومبي محيى الدين بحضور أحمد بن حميد )وام(



المحلي  الناتج  مع اإلعالن عن  تزامناً  جاء ذلك 
اإلجمالي إلمارة دبي للربع األول من العام الجاري، 
خالل اجتماع المجلس التنفيذي إلمارة دبي الذي 
ترّأسه سموه أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن 
نائب  نائب حاكم دبي  آل مكتوم،  بن راشد  محمد 
األول  النائب  المالية  وزيــر  ــوزراء  ال مجلس  رئيس 
بن  محمد  مكتبة  في  التنفيذي،  المجلس  لرئيس 
نمواً  اإلمــارة  اقتصاد  دبــي، حيث حقق  راشــد في 
في  نــمــواً  و%5.9   2021 الــعــام  خــالل   ٪6.2 بلغ 
 102 إجمالية  وبقيمة   2022 عام  من  األول  الربع 
األداء  متانة  يؤكد  ما  الربع،  نفس  درهم في  مليار 

االقتصادي والقدرة على التكيف والنمو.
وثّمن سمو ولي عهد دبي الثبات في تحقيق النمو 
قائاًل:  التحديات المختلفة عالمياً  الرغم من  على 
»دبي لديها أجندة اقتصادية قوية ومتنوعة تدعمها 
ببيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وجاذبة لالستثمارات 

وحافظة لحقوق المستثمرين«.
وأكد سموه أن المبادرات والمحفزات االقتصادية 
النمو  تحفيز  في  أسهمت  الحكومة  قدمتها  التي 
االقتصادي في دبي بشكل مباشر إلى جانب النجاح 
الكبير الذي حققه »إكسبو 2020 دبي« وكان بدوره 
الدولة،  داخل وخارج  للزوار من  عامل جذب قوي 
ما أسهم في تحقيق مستويات أداء قياسية ألنشطة 
النقل الجوي والبحري والتجارة الخارجية تخطت 

مستوياتها المتحققة قبل األزمة العالمية.
وخالل االجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي حزمة 
القطاعات  مختلف  في  والمشاريع  المبادرات  من 

االستراتيجية المدرجة على جدول األعمال، حيث 
اعتمد المجلس السياسة العامة لصناعة التشريعات 
الخطط  مع  يتوافق  إطــار  دبــي، ضمن  إمــارة  في 
مع  المستقبلية،  وتوجهاتها  لإلمارة  االستراتيجية 
للقطاع  الفاعلة  المشاركة  االعتبار  بعين  األخــذ 
الخاص في عملية مراجعة وقياس األثر التشريعي 

لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي.
ووّجه المجلس التنفيذي خالل االجتماع اإلدارة 
العامة للدفاع المدني بتطوير تفاصيل خطة تنفيذ 

بحيث  المنازل  لسالمة  حصنتك  مشروع  وتطبيق 
ربط  ووسائل  والسالمة  الوقاية  إجــراءات  تتضمن 
المبكر  اإلنذار  بتقنيات  الخاصة  السكنية  المنازل 
والخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز إجراءات 
الوقاية والسالمة وحماية المباني والمساكن وذلك 
بهدف الحد من الحرائق والحفاظ على الممتلكات 
واألرواح في حين ستتكفل حكومة دبي بتكلفة تزويد 
المنافع  مظلة  تحت  الموجودين  المواطنين  منازل 

االجتماعية بالكواشف واألجهزة.

النقل والضيافة في المقدمة
ــام الـــصـــادرة عـــن »مـــركـــز دبــي  ــأرقـ ــاً لـ ــقـ ووفـ
األول من  للربع  دبي  اقتصاد  نمو  لإلحصاء«، جاء 
نشاطي  من  رئيس  بشكل  مدفوعاً  الجاري  العام 
النقل والتخزين وأنشطة خدمات اإلقامة والمطاعم 
حيث أسهم القطاعان إيجابا بنسبة 93% من النمو 
المتحقق ويعود هذا بشكل رئيس للحركة النشطة 

للزوار الدوليين وأداء النقل الجوي.
ونما نشاط النقل والتخزين في الربع األول من 
بمقارنة   %  40.4 بلغ  حقيقا  نمو  الجاري  العام 
النمو  هذا  ويأتي  السابق  العام  من  الفترة  بنفس 
بشكل رئيس نتيجة ألداء النقل الجوي بشكل خاص 
الفرعية  األنشطة  كافة  في  النمو  إلــى  باإلضافة 
في  النمو  مجمل  لتدفع  النشاط  لهذا  المكونه 
االقتصاد بمقدار 3.3 نقطة مئوية مساهمًة بنسبة 
مجمل  في  ومساهمة  المتحقق  النمو  من   %57

االقتصاد بنسبة 11 بالمئة.
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بتوجيهات رئيس الدولة

جـــســـــر جــــــوي إلغــــاثـة 

ضحـــايا زلزال أفغانستان

أبوظبي )وام(

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«، بدأ تسيير جسر جوي 

يحمل سالاًل غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية إلى 
جانب فريق طبي ومستشفى ميداني إلغاثة ضحايا زلزال 
أفغانستان. يأتي إرسال املساعدات يف ظل املتابعة املستمرة 

من دولة اإلمارات ملستجدات الوضع احلالي يف أفغانستان 
واملساهمة بفاعلية يف التخفيف من تداعيات الزلزال املدمر 
الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان مؤخرًا وخلف اآلالف من 
الضحايا واملصابني وما نتج عنه من نقص يف االحتياجات من 
الغذاء والدواء لقطاع كبير من سكان منطقة الزلزال، خاصة 

من األسر األفغانية وكبار السن واألطفال والنساء.

 متابعة مستمرة 
من اإلمارات 

للمساهمة بفاعلية 
في التخفيف من 

تداعيات الزلزال

حمدان بن محمد مترئسًا االجتماع بحضور مكتوم بن محمد )وام(

خالل ترؤسه »تنفيذي دبي« بحضور مكتوم بن محمد

حمدان بن محمد: البيئة التشريعية

املـرنة تعــــزز ثــقــــــة املستثــمـرين

دبي )االتحاد( 

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 

رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

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

الله، ترتكز على قواعد راسخة تخلق الفرص وتهيء المجال لتحقيق 

أعلى استفادة منها، وصواًل إلى مستقبل أفضل بطموحات ال حدود 

لها مدفوعًة بالبنية االقتصادية المتكاملة لإلمارة والتي تعد من أهم 

مقومات تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.

دبي )وام(

 أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس املجلس 

التنفيذي إلمارة دبي، قرار املجلس رقم 33 
لسنة 2022 بتعيني مشعل عبدالكرمي جلفار، 

مديرًا تنفيذيًا ملؤسسة دبي خلدمات اإلسعاف. 
ُيعمل بالقرار من تاريخ صدوره وُينشر يف 

اجلريدة الرسمية.

مشعل عبدالكريم جلفار 
مديرًا تنفيذيًا  لمؤسسة 

دبي لخدمات اإلسعاف

لجنة »الوطني المؤقتة«
تعتمد »الوكاالت التجارية«

دبي )االتحاد(

اعتمدت اللجنة المؤقتة لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم 
الوكاالت التجارية في المجلس الوطني االتحادي، خالل اجتماعها أمس 
برئاسة ناعمة عبداهلل الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة 
السادسة  الجلسة  في  مناقشته  المقرر  القانون  تقرير مشروع  اللجنة، 

عشرة للمجلس بتاريخ 29 يونيو 2022.
بدبي  للمجلس  العامة  األمانة  مقر  في  عقد  الــذي  االجتماع  حضر 
ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمـد حمــد بوشهاب، والدكتورة 
حواء سعيد الضحاك المنصــوري، وخلفـــان راشـد الشامسـي، وسمية 
عبداهلل السويــدي، ومحمـد عيســى الكشـف، أعضاء المجلس الوطني 

االتحادي.
واطلعت اللجنة خالل االجتماع على المالحظات الواردة من أعضاء 
إطار  ضمن  وذلك  القانون،  مشروع  حول  االتحادي  الوطني  المجلس 
بشأن  اتحادي  قانون  مشروع  ويهدف  للجلسة،  والتنسيق  التحضير 
تنظيم الوكاالت التجارية إلى تحديث األحكام الناظمة لنشاط الوكاالت 

التجارية في الدولة.

ناعمة الشرهان وأعضاء اللجنة خالل االجتماع )من المصدر(

.. و»اللجنة المالية« تعتمد تقرير »التعاونيات«

دبي )االتحاد(

اعتمدت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية في المجلس 
الوطني االتحادي خالل اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر األمانة 
رئيس  الطاير  حميد  طــارق  الدكتور  برئاسة  بدبي،  للمجلس  العامة 

اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.
حضر االجتماع أعضاء اللجنة، ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، 
ليتيم،  راشد  وعائشة  العابدي،  راشد  وسعيد  الشعفار،  أحمد  وأسامة 

وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري.
الوكيل  النعيمي  عبدالعزيز  االقتصاد  وزارة  من  االجتماع  كما حضر 
المستشارين  من  وعــدد  التجارية  الــشــؤون  تنظيم  لقطاع  المساعد 

ومديري اإلدارات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الوطني االتحادي في جلسته السادسة 
اتحادي  قانون  2022، مشروع  يونيو   29 بتاريخ  التي سيعقدها  عشرة 
في شأن التعاونيات الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تعزيز دور 

التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة.

أعضاء اللجنة خالل االجتماع )من المصدر(

اختتــــام تمرين »املدافــــع الحديدي 22« 

بني قواتنا املسلحة والقوات األميركية

أبوظبي )وام(

البحري  الــتــمــريــن  فــعــالــيــات  أمـــس  أختتمت 
قواتنا  بين   »22 الحديدي  »المدافع  المشترك 
العميد  بحضور  األميركية،  والقوات  المسلحة 
الركن بحري عبداهلل فرج المحيربي نائب قائد 
وزارة  ضباط  كبار  من  وعــدد  البحرية،  القوات 

الدفاع. 
العسكرية  البرامج  إطــار  فــي  التمرين  يأتي 
المجدولة بين البلدين لتبادل الخبرات العسكرية 

للقوات  العملياتية  الجاهزية  وتعزيز  والقتالية 
التمرين  يهدف  واألميركية.  اإلماراتية  المسلحة 
المشاركة  القوات  قــدرات  تنمية  إلى  المشترك 
وزيادة قدرتها على العمل تحت ظروف مختلفة.. 
وركز على أسلوب تأمين مسرح العمليات البحرية 
مهام  وتنفيذ  المبنية  المناطق  فــي  والــقــتــال 
تضمن  المشاركة.  القوات  فيها  تسهم  مشتركة 
التمرين زيادة مستويات التعاون بين الوحدات من 
التوافق وتوحيد  الجانبين لتحقيق أعلى درجات 

المفاهيم العملياتية. 
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تركيب لوحات »العنونة«
في رأس الخيمة 

رأس الخيمة )االتحاد(

لوحات  تركيب  أعمال  إطالق  عن  الخيمة  رأس  بلدية  دائرة  أعلنت 
مشروع  ضمن  الخيمة،  رأس  إلم��ارة  العنونة  لنظام  المباني  ترقيم 
العامة  الموارد  هيئة  مع  بالشراكة  وذلك  المكاني،  واإلرشاد  العنونة 
في اإلمارة التي تتولى من خالل مصنع األرقام مسؤولية طباعة وإنتاج 
اللوحات، حيث تعتبر أحد أوجه الشراكة الناجحة والهامة بين دائرة 
ويخدم  التعاون  يعزز  بما  العامة،  الموارد  وهيئة  الخيمة  رأس  بلدية 
اإلم��ارة  تطور 
وي����دف����ع����ه����ا 
تحقيق  ن��ح��و 
ال������م������زي������د 
م����ن ال��ت��ق��دم 

واالزدهار.
وس���ي���ب���دأ   
ت�������رك�������ي�������ب 
ترقيم  لوحات 
ال�����م�����ب�����ان�����ي 
خ�����الل ش��ه��ر 
الجاري  يونيو 
ب�������������دءاً م���ن 
القطاع رقم 4 
يشمل  وال��ذي 
ال����م����ن����اط����ق 
ال�����ت�����ال�����ي�����ة: 
)م������دي������ن������ة 
خ���ل���ي���ف���ة ب��ن 
مدينة  زاي���د، 
القرم،  عوافي،  الفلية،  العرقوب،  الخران،  الظيت،  محمد،  بن  صقر 
مناطق  باقي  لوحات  تركيب  وسيأتي  الندية(،  القصيدات،  خ��زام، 

الزمني المخطط.  اإلمارة حسب الجدول 
بأنَّ  الخيمة،  رأس  بلدية  دائ��رة  ع��ام  مدير  الزعابي  منذر  وأف��اد 
النظام الجديد هو نظام مبسط وسهل االستخدام من ِقبل الجمهور 
والزوار والسياح، كما أنه يطبق أفضل الممارسات العالمية في هذا 
ويسّهل  للمباني،  متسلسل  ترقيم  على  النظام  هذا  ويعتمد  المجال، 

الوصول إلى المواقع من خالل رقم المبنى )العنوان(.
 وأوضح بأنه تم تدشين جميع بيانات نظام العنوان ضمن تطبيقات 
من  المطلوبة  الوجهة  إلى  الوصول  يسهل  ال��ذي  المالحة،  وبرامج 

المبنى. خالل رقم 
مدير  الشحي  سيف  عائشة  المهندسة  أكدت  أخ��رى،  جهة  ومن 
ستكون  المشروع  مخرجات  بأنَّ  الجغرافية  المعلومات  نظم  مركز 
التصاميم  اللوحات على حسب  وتركيب  بتثبيت  وذلك  للعيان،  بادية 
مناطق  لكل  لوحة   66000 خ��الل  من  الجديد  للنظام  والمعايير 

اإلمارة.

أحمد  سلطان  ال��دك��ت��ور  معالي  تكليف  وت��م 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  الجابر، 
المبعوث الخاص لدولة اإلمارات للتغّير المناخي، 
اللجنة  وتضم  العليا.  اللجنة  رئيس  نائب  بمهمة 
في عضويتها عدداً من الوزراء والمسؤولين من 
مختلف القطاعات الحكومية لضمان العمل وفق 
نهٍج شامل يستهدف تنسيق الجهود وتكاملها بين 
القطاعات المختلفة في الدولة على المستويات 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
للتحضير  والتنظيمية  والفنية  واالق��ت��ص��ادي��ة 

لمؤتمر األطراف الثامن والعشرين. 
معالي  من:  كاًل  عضويتها  في  اللجنة  وتضم 
للشؤون  دولة  وزير  الحسيني،  هادي  بن  محمد 
الهاشمي،  إبراهيم  بنت  ري��م  ومعالي  المالية، 
ومعالي  الدولي،  التعاون  لشؤون  الدولة  وزي��رة 

وزير  المزروعي،  ف��ارس  ف��رج  محمد  بن  سهيل 
الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد 
المناخي  التغّير  وزي��رة  المهيري،  ح��ارب  سعيد 
والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، 
الخارجية، ومعالي شما بنت  للتجارة  وزير دولة 
لشؤون  دولة  وزيرة  المزروعي،  فارس  بن  سهيل 
الشباب، ومعالي محمد عبداهلل الجنيبي، رئيس 
الهيئة االتحادية للمراسم والسرد االستراتيجي، 
قائد  ال��م��ري،  خليفة  ع��ب��داهلل  الفريق  ومعالي 
حميد  طالل  الفريق  ومعالي  دب��ي،  شرطة  عام 
ب��ال��ه��ول م��دي��ر ع��ام ج��ه��از أم��ن ال��دول��ة بدبي، 
ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، 
محمد  مطر  ومعالي  أبوظبي،  عام شرطة  قائد 
والمواصالت  الطرق  هيئة  ع��ام  مدير  الطاير، 
بدبي، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون 

الخييلي،  حارب  خليفة  الركن  واللواء  الرئاسة، 
وكيل وزارة الداخلية، هالل سعيد المري، المدير 
العام لدائرة السياحة واالقتصاد في دبي، وسيف 
سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، 
المجلس  عن  ممثاًل  الحوسني،  جمال  والدكتور 

األعلى لألمن الوطني. 
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن 
تشكيل اللجنة العليا يعكس األهمية التي توليها دولة 
المناخي ولدور مؤتمر األطراف  للعمل  اإلمارات 
في دفع وتوجيه مسار المفاوضات المناخية بين 
لمشاركة  المتكافئة  الفرص  وتهيئة  العالم،  دول 
فّعالة،  إيجاد حلول مناخية  األط��راف في  جميع 
واالستفادة من المؤتمر كمنصة متميزة تسهم في 
الذي  والعملي  والواقعي  االستباقي  النهج  تعزيز 
اعتمدته دولة اإلمارات في مسيرة العمل المناخي 

كما  المستدامة.  االقتصادية  التنمية  لتحقيق 
أكد سموه أن هذه الخطوة تأتي استكماالً للدور 
ال��ذي تقوم به دول��ة اإلم���ارات في مجال  الرائد 
للمقر  المستضيفة  الدولة  كونها  المناخي  العمل 
الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة »آيرينا«، 
وباعتبارها أول دولة في المنطقة توّقع وتصادق 
على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تُطلق 
مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 
2050، وبالتالي فهي حريصة على تحقيق أقصى 
المناخي االستباقي  العمل  إمكانات  استفادة من 
والمبتكر كمحرك أساسي لبناء نموذج جديد للنمو 
وبما  االنبعاثات،  المستدام منخفض  االقتصادي 
يسهم في خلق فرص عمل، وكذلك قطاعات نمو 
جديدة، وتعزيز الطموحات لكل من دولة اإلمارات 

والمنطقة والعالم.  

بتوجيهات منصور بن زايد 

إعــــــادة تنظــيـــم اللجــنـــــــــــة العليـــا

»COP 28« ملؤتمر األطــراف للمنــــاخ

اإلمارات حريصة على 
تحقيق أقصى استفادة 

من إمكانات العمل 
المناخي االستباقي 

والمبتكر
 

منصور بن زايد

بلدية رأس الخيمة تبدأ بتركيب لوحات ترقيم 
المباني بنظام »العنونة« )المصدر(

دبي )االتحاد(

محمد  بنت  م��ري��م  معالي  أك���دت 
المناخي  التغير  وزي����رة  ال��م��ه��ي��ري 
والبيئة، على ما توليه دولة اإلمارات 
بالغ  اهتمام  من  الرشيدة  وقيادتها 
يمثله  وما  الغذائي  األم��ن  بمنظومة 
ملف سالمة الغذاء من محور ارتكاز 
في جهود ال��دول��ة. ج��اء ذل��ك ضمن 
مشاركة معاليها في االجتماع السادس 
للجنة الوزارية لسالمة األغذية لدول 
استضافته  ال���ذي  ال��ت��ع��اون  مجلس 

العاصمة السعودية الرياض.
ك��م��ا أك�����دت ال��م��ه��ي��ري ض����رورة 
تكثيف وتسريع وتيرة العمل والتعاون 
لالرتقاء  الخليجي  المستوى  على 
والرقابية  التشريعية  بالمنظومة 
لمعايير أمن وسالمة الغذاء، وضمان 
االلتزام بها في كافة مراحل سالسل 
اإلم����داد، وذل��ك ف��ي إط��ار المسعى 
التعاون  مجلس  دول  مكانة  لتعزيز 
لتجارة  عالمية  كمراكز  الخليجي 

المواد الغذائية.
وأعربت معاليها عن أهمية االجتماع 
لما يمثله من منصة جامعة لمناقشة 
مستجدات وضع المنطقة الخليجية 
التي  المواضيع  أه��م  واح��د من  في 
تتصل بشكل مباشر بالصحة العامة 
والجهود الوطنية لحمايتها، وضمان 
مرونة حركة الغذاء على المستويات 

المحلية واإلقليمية والعالمية.
وت��ن��اول االج��ت��م��اع مجموعة من   
تحديث  شملت  الرئيسة  المواضيع 
الدليل الخليجي للرقابة على األغذية 
)نظام(  قانون  وتحديث  المستوردة، 
الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون 
إص��دار  دليل  ومناقشة  الخليجي، 
شهادات المنتجات الغذائية المتداولة 
ق��رار  وتنفيذ  المجلس،  دول  بين 
المجلس األعلى في دورته األربعين 

حول القيود غير الجمركية، واحتفال 
العالمي  باليوم  التعاون  مجلس  دول 
ال���غ���ذاء، وج����دول متابعة  ل��س��الم��ة 
القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية 
 ،)2021( ال��خ��ام��س  االج��ت��م��اع  ف��ي 
وتحديد موعد االجتماع القادم للجنة 

الوزارية لسالمة األغذية.
اإلم���ارات  دول��ة  أن  بالذكر  جدير 
اتخذت خطوات متقدمة في مجال 
المغفور  ك��ان  حيث  ال��غ��ذاء  سالمة 
ب��إذن اهلل الشيخ خليفة بن زايد  له 
أقر  قد  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل 
القانون   ،2016 العام  من  يناير  في 
االتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن 

سالمة الغذاء. 
التغير  وزارة  أع��ل��ن��ت  ذل���ك  إل���ى 
القطبية  وال��دائ��رة  والبيئة  المناخي 
القطب  »إج����راء  إط���الق  الشمالية 
القطبية  ال���دائ���رة  وت��ع��د  ال��ث��ال��ث«. 
دولة  رئيس  يرأسها  التي  الشمالية، 
راج��ن��ار  أوالف����ور  ال��س��اب��ق  أيسلندا 
جريمسون، أكبر شبكة من الحكومات 
والشركات والجامعات ومراكز الفكر 
ومجتمعات  البيئية  وال��م��ن��ظ��م��ات 
ال��س��ك��ان األص��ل��ي��ي��ن وال��م��واط��ن��ي��ن 
تحفيز  إلى  تهدف  حيث  المهتمين، 
ال��ح��وار وال��ت��ع��اون ب��ش��أن مستقبل 

القطب الشمالي والعالم.
الثالث‹  القطب  ›إج����راء  ويعتبر 

جهداً متكاماًل للتخفيف من مخاطر 
وان��ع��دام  الجليدية  األن��ه��ار  ذوب����ان 
جّراء  تفاقمت  والتي  المائي،  األم��ن 
التغير المناخي، في منطقة القطب 
إلى  يشير  مصطلح  وه���و  ال��ث��ال��ث، 
المنطقة الجغرافية المجاورة لجبال 
الهيمااليا، والتي تضم الهند والصين 
وباكستان وأفغانستان ونيبال وبوتان 
وبنغالديش وميانمار وعدة دول في 

آسيا الوسطى.
محمد  بنت  مريم  معالي  وقالت 
المناخي  التغير  وزي���رة  المهيري، 
وال��ب��ي��ئ��ة: »ف����ي إط�����ار ت��وج��ي��ه��ات 
اهلل،  حفظها  ال��رش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
الجهود  بدعم  اإلم��ارات  دولة  تلتزم 
الطبيعية،  البيئة  لحماية  العالمية 
ح��ي��ث إن ت��ج��اه��ل ذوب����ان األن��ه��ار 
فقدان  تزايد  إلى  الجليدية سيؤدي 
التنمية  ويعيق  البيولوجي،  التنوع 
نقص  إل���ى  ويفضي  االق��ت��ص��ادي��ة، 
أكبر في الغذاء والمياه. وتجنباً لهذا 
المشهد، وفي إطار منظومة التعاون 
على  حرصنا  فقد  لبالدنا  ال��دول��ي 
القطبية  الدائرة  توحيد جهودنا مع 
القطب  إج���راء  إلط���الق  الشمالية 
مهم  دور  ل��ه  سيكون  ال��ذي  الثالث 
وتبادل  فعالة  ش��راك��ات  إق��ام��ة  ف��ي 
التغير  آث��ار  من  للتخفيف  الخبرات 

المناخي على تلك المنطقة«. 

أطلقت »إجـــراء القطب الثــالث« وشاركت في اجتماع لدول التعاون

»التغير املناخي«: سالمة الغذاء محور ارتكاز يف جهود الدولة 

بتوجيهات القيادة 
الرشيدة تلتزم اإلمارات 
بدعم الجهود العالمية 

لحماية البيئة الطبيعية  

مريم المهيري

العين )وام( 

التي  نوعها  م��ن  األول���ى  األب��ح��اث  ه��ذه  وتعتبر 
من  الثانية  المرحلة  وتمّثل  ال��دول��ة  في  تُجرى 
الهادف  الغاف  شجر  بذور  لزراعة  َكفو  برنامج 
إل���ى زراع����ة م��ل��ي��ون ب���ذرة ف��ي دول���ة اإلم����ارات 
وقالت  المناخ.  تغّير  مواجهة  على  للمساعدة 

قسم  م��دي��رة  البوسعيدي  نبرة 
االس���ت���دام���ة وال��م��ج��ت��م��ع ل��دى 
»َك��ف��و« ب���دأت ف��ك��رة ال��م��ش��روع 
عندما رأينا حرائق الغابات في 
أجزاء  وفي  والبرازيل،  أمريكا، 
وطرحنا  األم���ازون،  غابات  من 
سؤاال حول كيفية االستفادة من 
لمكافحة  واالبتكار  التكنولوجيا 
وهي  العالم،  في  ملحة  مشكلة 
ب��دأت  هنا  وم��ن  ال��م��ن��اخ،  تغير 
المبادرة التي حصلت على دعم 
المناخي  التغير  وزارة  من  كامل 
والبيئة وهيئة البيئة والمحميات 

الطبيعية بالشارقة. 
تعهدنا  البوسعيدي:  وأضافت 

التغير  وزارة  مع  بالتعاون  ب��ذرة  مليون  ب��زراع��ة 
المناخي والبيئة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية 
بالشارقة، وشهدت المرحلة األولى زراعة 10000 
بذرة، ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية بالشراكة مع 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة والمعروفة بأنها 
في  والعلوم  الزراعة  م��دارس  أفضل  من  واح��دة 
المنطقة. ونوهت البوسعيدي إلى أن الشراكة مع 
جامعة اإلمارات توفر فرصة للجمع بين مجموعة 
متنوعة من المهارات من فرق متعددة في مجال 

أكثر  م��ن  واح���دة  تعد  جامعة  م��ع  م��ش��ّوق  بحث 
الزراعية  الدراسات  مجال  في  كفاءة  الجامعات 
أن  إلى  المتحدة.. مشيرة  العربية  اإلم��ارات  في 
هذا التعاون البحثي هو األول من نوعه لتحسين 
عملية الزراعة الناجحة في الظروف الصحراوية 
من خالل تعزيز إنبات البذور واالحتفاظ بالمياه 
الصحراوية  ال��ن��ب��ات��ات  وأن����واع  ال��غ��اف  لشجرة 
ال���ذي يساهم  األخ�����رى، األم���ر 
ف��ي ت��ع��زي��ز اق��ت��ص��اد اإلم����ارات 
وكشفت  المعرفة.  على  القائم 
المرحلة  أن  ع��ن  ال��ب��وس��ع��ي��دي 
المقبلة ستشهد تنفيذ المشروع 
ف���ي ص���ح���راء م��ل��ي��ح��ة ب���إم���ارة 
الشارقة عبر زراعة نحو 20 ألف 
المقبل  نوفمبر  ف��ي  م��رب��ع  متر 
ع��ل��ى أن ي��ت��م اس��ت��ك��م��ال زراع���ة 
الدولة  بذرة في صحاري  مليون 
ناحيتها  من   .2023 عام  بنهاية 
قالت الدكتورة زينب أحمد أستاذ 
مساعد في كلية الزراعة والطب 
إن  اإلم���ارات  بجامعة  البيطري 
ن��ت��ائ��ج األب���ح���اث س��اع��دت في 
الطبيعية  الظروف  في   %20 من  اإلنبات  زي��ادة 
يوما في   20 اإلنبات من  وتقليل مدة   %80 إلى 
الظروف الطبيعية إلى 5 أيام بعد عمليات البحث 
والتطوير والتي ستساعد بذور شجرة الغاف في 
تخطي الظروف الصعبة من قلة العناصر المغذية 
اختيار  أن  إل��ى  ال��ص��ح��راء، مشيرة  ف��ي  وال��م��اء 
التوقيت المناسب للزراعة هو عامل مهم إلنجاح 
فكرة المشروع حيث يعتبر شهر نوفمبر موسماً 

جيداً للزراعة في اإلمارات.

 زيادة اإلنبات 
بنسبة %80 

وتقليل مدته إلى 
5 أيام

زينب أحمد

 توصلت 

شركة »َكفو«- 

المتخصصة في 

التكنولوجيا 

وخدمات السّيارة 

- بالتعاون مع 

جامعة اإلمارات 

العربية المتحدة 

إلى آلية مبتكرة 

لزراعة وإنبات 

بذور أشجار 

الغاف في 

مواقع مناخية 

قاسية مثل 

البيئة الصحراوية 

باستخدام 

تقنية الطائرات 

من دون طيار 

والتي تعتمد 

على الذكاء 

االصطناعي.

بالتعاون بين »كفو« وجامعة اإلمارات

آلية مبتكرة لزراعة مليون 
بذرة لشجرة الغــــاف

 أبوظبي )وام(

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بشأن إعادة تنظيم 

اللجنة الوطنية العليا لإلشراف على أعمال التحضير لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 والمقرر استضافته في اإلمارات عام 2023 في مدينة إكسبو، 

برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية الجهات ذات الصلة. 

وسيجمع إجراء القطب الثالث بني احلكومات والعلماء واخلبراء لتعزيز 
املعرفة اإلقليمية حول حتديات تناقص املوارد املائية. وتقوم هذه 

املبادرة على التفاعل النشط مع احلكومات واملؤسسات لتعزيز البحث 
العلمي والشراكات لرفد عملية صنع السياسات باملعرفة واملعلومات، 

مسترشدًة بالتجربة التعاونية للدائرة القطبية الشمالية.

تناقص الموارد المائية
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أبوظبي )وام(

الدولي،  الخارجية والتعاون  استقبل سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
الذي  اللقاء  خالل  جرى  رومانيا.  جمهورية  خارجية  وزير  أوريسكو  بوغدان  معالي 
عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات 
بين  تربط  التي  المتميزة  الثنائية  العالقات  من  انطالقا  المشترك  االهتمام  ذات 
البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان تطورات األوضاع على الصعيدين اإلقليمي 
سمو  ورح��ب  بشأنها.  النظر  وجهات  وتبادال  المنطقة،  في  والمستجدات  والدولي 
على  مؤكداً  أوريسكو،  بوغدان  معالي  بزيارة  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ 

به  تزخر  وما  ورومانيا  اإلمارات  دولة  بين  التي تجمع  المتميزة  الثنائية  العالقات 
من فرص واعدة للنمو والتطور على الصعد كافة. من جانبه، قدم معالي بوغدان 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  وفاة  ومواساته في  تعازيه  اللقاء  أوريسكو خالل 
»رحمه اهلل«، معرباً عن تمنياته لدولة اإلمارات دوام التقدم واالزدهار تحت قيادة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«. وعبر 
في  اإلمارات  دولة  مع  المشترك  التعاون  آفاق  تعزيز  إلى  بالده  تطلع  عن  معاليه 
مختلف المجاالت مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين 
المهيري  حارب  سعيد  محمد  بنت  مريم  معالي  اللقاء،  والدولي. حضر  اإلقليمي 

والبيئة. المناخي  التغير  وزيرة 

عبدالله بن زايد: فــرص واعدة لتطور العالقــــات مع رومــانيا

خالل اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري

عبدهللا بن زايد: شراكة 
استراتيجية متميزة بين 

اإلمارات وكوريا الجنوبية

أبوظبي )وام(

بحث سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، خالل اتصال هاتفي مع 

معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية 
الجديد، العالقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل 

المشترك في إطار الشراكة اإلستراتيجية التي تجمع بين 
البلدين الصديقين. وهنأ سموه خالل االتصال الهاتفي 

معالي وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية، معرباً عن 
تمنياته لمعاليه بالتوفيق في مهام عمله الجديد، وأكد 

سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، أن دولة اإلمارات 
وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية 

متميزة أثمرت العديد من اإلنجازات في المجاالت كافة، 
مشيراً إلى الحرص على تعميق آفاق التعاون المشترك 

اإلماراتي - الكوري في ظل دعم ورعاية من قيادتي 
البلدين الصديقين.

استعرضا تطورات 
األوضاع على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي 

اإلمـــــــارات تستعرض جهود رعــــاية 

وتمكني املــــرأة املعّنفة

أبوظبي )االتحاد(

حول  ال��راب��ع  ال���دوري  التقرير  استعراض  جلسة  ضمن 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو«، 
إيواء،   – اإلنسانية  والرعاية  لإليواء  أبوظبي  مركز  أكد 
دول��ة  ح��رص  أب��وظ��ب��ي،  المجتمع  تنمية  ل��دائ��رة  التابع 
اإلمارات على منح أولوية قصوى لحماية وتمكين المرأة 
المعّنفة والناجيات من االتجار بالبشر، وذلك أمام اللجنة 

المعنية بمقر األمم المتحدة في جنيف.
وخالل مشاركة المركز ضمن وفد دولة اإلمارات، الذي 
المجتمع،  تنمية  وزي��رة  حميد،  بو  حصة  معالي  ترأسته 
تحدثت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي لإليواء 
والرعاية اإلنسانية – إيواء، عن خدمات اإليواء والرعاية 
اإلمارات  اإليواء في  دور  تقدمها  التي  الشامل  والتمكين 
تعزز  التي  االستراتيجية  األطر  بفضل  المعّنفة،  للمرأة 
واالتجار  العنف  من  الناجيات  لتمكين  التعاون  ف��رص 

بالبشر، ومنها استراتيجية تمكين المرأة وسياسة الحماية 
األسرية.

وأشادت شهيل بتكامل األدوار في دولة اإلمارات لتمكين 
أو  العرق  عن  النظر  بغض  العنف،  من  وحمايتها  المرأة 
الوطنية  اللجان  دور  وأك��دت  غيرهم.  أو  اللون  أو  الدين 
ومؤسسات  الدولية  والمنظمات  القانون  إنفاذ  وجهات 
االجتماعية،  المسؤولية  على  الحريصة  الخاص  القطاع 
التي تتطلبها دور اإلي��واء، وذلك  في تسهيل سبل الدعم 
وم���روراً  الحالة  باستقبال  ب���دءاً  ال��م��راح��ل،  جميع  على 
مرحلة  وحتى  والمهني  االجتماعي  النفسي  بالتأهيل 

الرعاية الالحقة والتمكين.
منذ  ال��ح��االت  من  المئات  شهد  المركز  ب��أن  وأف���ادت 
اإلي��واء  دور  ل��دى  أو  داخلياً  س��واء   ،2008 ع��ام  إطالقه 
األخرى بالدولة، والتي تجتمع فيها جهود شتى المؤسسات 
إلى  المستضعفة  بالمرأة  للوصول  مختلفة  قطاعات  من 

مرحلة التمكين.

سفير جورجيا: 
نتطلع إلى تعزيز 

عالقاتنا مع 
اإلمارات

أبوظبي )وام(

 أكد باتا كاالندادزه سفير 
جمهورية جورجيا لدى الدولة 
تطلع بالده إلى تعزيز عالقاتها 

الثنائية مع دولة اإلمارات بالتزامن 
مع االحتفال مبرور 30 عامًا على 

تأسيس العالقات الدبلوماسية 
بني البلدين الصديقني.وقال 

باتا كاالندادزه يف تصريحات له 
بهذه املناسبة: »بصفتي سفيرا 
جلورجيا، يسعدني أن أحتفل 

بيوم استقالل بالدي للمرة الثالثة 
على التوالي هنا يف اإلمارات 
العربية املتحدة فهي صديق 

حقيقي جلورجيا«. وأضاف أن 
عام 2022 عام خاص يف العالقات 

بني جورجيا واإلمارات العربية 
املتحدة.. فقبل 30 عاما، أقامت 

الدولتان العالقات الدبلوماسية 
ومنذ ذلك احلني يتطور تعاوننا يف 
مختلف القطاعات بشكل مطرد«. 

وأكد متانة العالقات الثنائية يف 
جميع جوانبها منوها بالعالقات 

االقتصادية يف ظل بلوغ حجم 
التبادل التجاري نحو 170 مليون 

دوالر.. مشيرا إلى أن هناك 40 
رحلة أسبوعية تربط أبوظبي 

ودبي والشارقة مع تبليسي 
وباتومي.

باتا كاالندادزه

ضاحي خلفان يستقبل القنصل الياباني

تكريم الفائزين بجائزة وزير الداخلية 
للتميز في رأس الخيمة

دبي )االتحاد(

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن 
العام في دبي، بمكتبة صباح  أمس، نوبورو سيكيجوتشي، القنصل العام 

لليابان في دبي واإلمارات الشمالية.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة 
بالجالية  المتعلقة  والمواضيع  المشترك،  االهتمام  ذات  المواضيع 
أبناء  وارت��ي��اح  سعادة  عن  الياباني  القنصل  وعبر  دب��ي.  في  اليابانية 
الجالية اليابانية المقيمة على أرض اإلمارة، وشعورهم باألمن واألمان 
من كافة اإلجراءات التي توفرها السلطات األمنية على مدار الساعة، 
مما يفتح المجال لتوفير المناخ المناسب للعيش بسالم وطمأنينة ألبناء 

الجالية اليابانية وغيرها من الجاليات.
وفي ختام اللقاء، أهدى معالي نائب رئيس الشرطة واألمن العام في 
هدية  وتلقى  الزيارة،  بمناسبة  تذكارية  درعا  الياباني،  القنصل  دبي، 
تذكارية من الضيف. حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير 

اإلدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي.

رأس الخيمة )االتحاد(

كّرم اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، 
الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السادسة – مرحلة القائد 
العام. بدأ حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها السادسة – مرحلة 
القائد العام، بكلمة قائد عام الشرطة، أشاد خاللها بدعم وجهود الفريق 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية، لتحفيز روح المنافسة الشرطية بين مختلف قطاعات وقيادات 
األداء،  في  المستمر  والتحسين  التطوير  خالل  من  وموظفيها  ال��وزارة 
وبذلك أتاح سمّوه الفرصة لهم إلبراز مواهبهم وإنجازاتهم وتسخيرها في 
خدمة وتطوير العمل الشرطي، كما ألقى الضوء، على مسيرة الجائزة وما 

حققته من استدامة للتميز في العمل الحكومي.
المؤسسي  التميز  قسم  رئيس  هاشل  محمد  أحمد  النقيب  ألقى  ثم 
بشرطة رأس الخيمة، كلمة تناول خاللها حجم المشاركات الحالية ومدى 
التطوير والتحديث على المعايير وفئات الجائزة، سعياً لدعم استمرارية 
التنافسية على التميز والصدارة والجدارة في العمل المؤسسي الشرطي.
عقب ذلك، كّرم اللواء علي بن علوان النعيمي،  الفائزين مثمناً حرصهم 
على تقديم األفضل مع تحقيق األمن واألمان وجودة الحياة، شاكراً لجميع 

المشاركين نظير حرصهم على المشاركة.

ضاحي خلفان لدى استقباله القنصل الياباني )من المصدر(

أبوظبي )االتحاد(

عمل  ورش��ة  العامة،  للصحة  أبوظبي  مركز  استضاف 
استمرت ألسبوعين بهدف تدريب الموظفين من المراكز 
الوطنية لمكافحة اإلنفلونزا في المنطقة على تسلسالت 
لمرض  المسبب   »2 ك��وف  »س��ارس  فيروس  وتحليالت 

كوفيد-19.
الطبية  خليفة  الشيخ  مدينة  ف��ي  الفعالية  انعقدت 
)صحة(،  الصحية  للخدمات  أبوظبي  لشركة  التابعة 
أبوظبي  ومركز  العالمية،  الصحة  منظمة  مع  بالشراكة 
للصحة العامة ووزارة الصحة، والمكتب اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمشاركة طواقم طبية 
وليبيا  وأفغانستان  ولبنان  واليمن  وسوريا  العراق  من 

والسودان.
وخالل ورشة العمل، قّدم الدكتور فرانسيس سيلفاراج، 
كبير الباحثين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب 
الشيشيني  راب��ح  والدكتور  فياض  أب��و  أنطوان  الدكتور 
على  للحاضرين  التدريب  العالمية،  الصحة  منظمة  من 
البروتوكول المعتمد لفهم تسلسالت فيروس »سارس كوف 
2« وتحديد نسب الفيروس والطفرات الناشئة والسالالت 

الحوسني،  إسماعيل  فريدة  الدكتورة  وقالت  الجديدة. 
مركز  في  المعدية  األم���راض  لقطاع  التنفيذي  المدير 
أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي باسم القطاع 
الصحي في الدولة: »أسهم مركز أبوظبي للصحة العامة 
بدور أساسي في توفير التدريب لمختبرات المنطقة حول 
أحدث التقنيات والطرق لفهم التسلسالت. ويعد تسلسل 
وفهم  كوفيد-19  لتشخيص  قوية  أداة  الفيروس  جينوم 
عليها،  والسيطرة  الجديدة  المتحورة  السالالت  انتشار 
مما سيمكن سلطات الصحة العامة في نهاية المطاف من 
واتخاذ  االستجابة  والكفاءة في  والفعالية  الدقة  تحسين 
نجاحاً  العمل  ورش��ة  حققت  وق��د  المناسبة.  ال��ق��رارات 
وشكري  امتناني  عن  أع��رب  أن  وأود  مميزة،  ومشاركة 
إلى  ونتطلع  المهم،  الحدث  هذا  في  المشاركين  لجميع 
الجائحة.«بدوره،  لمكافحة  والتعاون  معاً  العمل  مواصلة 
قال الدكتور ستيفان ويبر، المدير الطبي باإلنابة للمختبر 
التسلسل  »إن مهارة رصد  المعدية:  المرجعي لألمراض 
وكل  الجائحة،  لمواجهة  األهمية  بالغ  أم��ر  الفيروسي 
أساسية  مهمة  عاتقه  على  الحدث سيحمل  في  مشارك 
تلك  نشر  ف��ي  المساهمة  وه��ي  ب��ل��ده،  إل��ى  ال��ع��ودة  عند 

المهارات«.

أبوظبي تستضيف ورشة »الصحة 

العاملية« حول »سارس كوف 2«

الجانبان

ناقشا المستجدات في 
المنطقة وتبادال وجهات 

النظر بشأنها  

استعرض وأوريســـكو سبل تعزيز التعـــــاون

أمام اللجنة المعنية بمقر األمم المتحدة في جنيف

 عبداهلل بن زايد مصافحًا بوغدان أوريسكو خالل االستقبال

عبداهلل بن زايد في حديث مع وزير خارجية رومانيا )الصور من وام(
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أبوظبي )االتحاد(

تخّريج  حفل  الحكومية  أبوظبي  أكاديمية  نظمت   
منتسبي برنامجها الرائد »أبوظبي الكتساب الخبرات«.

حضر الحفل، كّل من معالي علي راشد الكتبي، رئيس 
دائرة اإلسناد الحكومي، وسمية عبد العزيز الحوسني، 
ممثلي  من  وع��دد  الحكومية  أبوظبي  أكاديمية  عميد 
البرنامج، حيث جرى  المشاركة في  الحكومية  الجهات 
خالله تكريم 25 خريجاً وخّريجة من 17 جهة حكومية 
االستشارات  أبرزها  متنوعة  اختصاصات  في  مختلفة، 
رئيس  الكتبي،  راشد  علي  معالي  وقال  االستراتيجية. 
دائرة اإلسناد الحكومي: »نحتفي اليوم بخريجي برنامج 
أبوظبي الكتساب الخبرات بعد اجتيازهم مرحلة نوعية 
تعرفوا  االستراتيجي  البرنامج  التدريب ضمن هذا  من 
خاللها على بيئات عمل متعددة الثقافات عبر مجموعة 
اكتساب  من  مكنتهم  الحيوية  القطاعات  من  واسعة 
لقيادة  أمامهم  المجال  لتفتح  جديدة  وخبرات  مهارات 
مشاريع حكومية ريادية، مستمدين قوة العزم وعلو الهمة 
اليوم  تجسده  الذي  األعلى  والمثل  الرفيعة  القدوة  من 
وكل يوم قيادتنا الرشيدة في استمرار النهضة التنموية 
الشاملة وتطوير منظومة العمل الحكومي للوصول إلى 

المراكز األولى في مختلف المجاالت«.
من جهتها، قالت سمية عبد العزيز الحوسني، عميد 
اليوم  االحتفال  »يسرنا  الحكومية:  أبوظبي  أكاديمية 
يأتي  إذ  المتميزين،  الخريجين  من  الدفعة  هذه  بنجاح 
لالرتقاء  المتواصلة  مساعينا  إطار  في  البرنامج  هذا 
ب��م��ه��ارات وخ��ب��رات ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة ف��ي حكومة 
أبوظبي وتمكينهم من المساهمة في دعم مسيرة التميز 

الحكومي في اإلمارة«.
قادة  بين  حوارية  جلسة  انعقاد  التخرج  حفل  وشهد 
اليوم متمثلين بمدراء العموم في جهات عمل الخريجين، 
وذلك  البرنامج،  بخريجي  متمثلين  المستقبل  وق��ادة 

المشاركون  اكتسبها  التي  الخبرة  على  الضوء  لتسليط 
بإمكاناتهم  االرتقاء  على  اإليجابي  وأث��ره  البرنامج  من 
وكفاءاتهم، إلى جانب التركيز على الخبرات والمهارات 
المكتسبة وسبل توظيفها في جهات عملهم فور انقضاء 

فترة تدريبهم.
للمشاريع  الخريجين  استعراض  الحفل  تضمن  كما 
االستراتيجية التي عملوا عليها أثناء فترة تدريبهم في 
التي  المشاريع  من  مجموعة  تضمنت  والتي  البرنامج، 
وتصميم  العمل،  مكان  في  الرقمي  التحول  على  تركز 
التطوير  دعم  بخدمات  الخاصة  العمل  وخطط  إط��ار 
حياة  وج��ودة  النفسية  الصحة  م��وارد  تحديد  المهني، 

الموظفين في حكومة أبوظبي، وغيرها الكثير.

علي الكتبي خالل حفل التكريم )الصور من المصدر(

صورة تذكارية خالل الحفل

الحفل تضمن جلسة حوارية واستعراض مشاريع الخريجين

»أكــاديمية أبــوظبي الحكومية«

تحتفي بخريجي برنــــامج اكتســـاب الخبرات

الخريجون اجتازوا مرحلة 
نوعية من التدريب ضمن 
هذا البرنامج االستراتيجي

 
علي الكتبي

أبوظبي )وام(

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون 
الوطنية  اإلم���ارات  م��دارس  نّظمت  الرئاسة، 
عشرة  الخامسة  الدفعة  لتخريج  حفاًل  أمس 

من طلبة الصف الثاني عشر.
الحميري،  محمد  بن  أحمد  معالي  ووّج��ه   
األم��ي��ن ال��ع��ام ل���وزارة ش��ؤون ال��رئ��اس��ة، رئيس 
مجلس إدارة مدارس اإلمارات الوطنية، خالل 
ال��والء  آي��ات  أسمى  فيها  ق��ّدم  كلمًة  الحفل، 
ال��س��م��و الشيخ  ل��ص��اح��ب  وال��ش��ك��ر وال��ع��رف��ان 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه 
اهلل«، للعناية الفائقة التي يوليها سموه لتطوير 
في  التعليم  قطاع  ونهضة  التعليمية  المنظومة 
الدولة، وهو النهج الذي رّسخ أُسسه المؤّسس 
اهلل  »طّيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ 
ثراه«، وسار عليه المغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان »رحمه اهلل«، وظّل ركيزة أساسية 
صاحب  بقيادة  الرشيدة،  الحكومة  جهود  في 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

»رعاه اهلل«. 
إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل  معاليه  وتوّجه 
نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
الرئاسة،  ش��ؤون  وزي��ر  ال��وزراء،  مجلس  رئيس 
الدائم  وح��رص��ه  الكريمة  سموه  رع��اي��ة  على 
وجودة  الوطنية«  اإلمارات  »مدارس  تمّيز  على 

مخرجاتها التعليمية وتعزيز كفاءة خّريجيها. 
وعّبر معاليه عن اعتزازه بالطلبة الخّريجين، 
م��ش��ي��ًدا ب��ج��ه��وده��م ال��م��ت��م��ّي��زة خ��الل س��ن��وات 
التقّدم  مواصلة  إلى  الجميع  داعًيا  الدراسة، 
بما  وال��ت��ط��ور،  النجاح  م��رات��ب  أعلى  لتحقيق 
يُ��ل��ّب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة. وج��رى 
عشرة  الخامسة  الدفعة  تخريج  حفل  تنظيم 
»م��دارس  ف��ي  عشر  الثاني  الصف  طلبة  م��ن 

التزاًما  افتراضي،  بشكل  الوطنية«  اإلم��ارات 
معالي  بحضور  وذلك  االحترازية،  باإلجراءات 
مدارس  إدارة  مجلس  رئيس  الحميري،  أحمد 
مجلس  أعضاء  من  وع��دد  الوطنية،  اإلم��ارات 
اإلدارة، ود. شاون ديلي المدير العام لمدارس 
التدريسية  الهيئة  وأعضاء  الوطنية  اإلم��ارات 
وأولياء األمور والخّريجين والخّريجات. وشهد 
 36 بينهم  وطالبة  طالًبا   778 تخريج  الحفل 
البكالوريا الدولية  طالًبا وطالبة حاصلين على 
أبوظبي  ف��ي  المجمعات  جميع  مستوى  على 
والعين ومدينة محمد بن زايد والشارقة ورأس 

الخيمة. 
العام  المدير  ديلي  ش��اون  د.  أش��اد  ب���دوره، 
خالل  كلمته  ف��ي  الوطنية  اإلم���ارات  ل��م��دارس 
وإنجازاتهم  الخّريجين  الطلبة  بمستوى  الحفل، 
خالل السنوات السابقة. وأعلن في كلمته افتتاح 
والمهني«،  التقني  التدريب  في  التمّيز  »مراكز 
ال��ت��ي ت��دخ��ل ضمن رؤي���ة »م����دارس اإلم���ارات 
وتزويدهم  المستقبل  ق��ادة  إلع���داد  الوطنية« 
للتمّيز  الضرورية  والتقنية  القيادية  بالمهارات 
المهني، وتهدف إلى تعزيز فرص التعليم التقني 
والمهني للطلبة ودمج هذه الفرص ضمن مسار 
الصاعدة  األج��ي��ال  وتهيئة  المدرسي  التعليم 

بصورة أفضل لسوق العمل. 
الفارسي  روضة  الخّريجة  ألقت  جهتها،  من 
كلمة الخّريجين بالنيابة عن زمالئها الطلبة، إذ 
توّجهت بالشكر واالمتنان إلى القيادة الرشيدة 
من  الطلبة  لتمكين  كافة  الفرص  توفير  على 
مسيرتهم  في  التقّدم  وتحقيق  واالبتكار  التمّيز 
»مدارس  وتحتفل  العملية.  وحياتهم  المعرفية 
اإلمارات الوطنية« في 2022 بعشرين سنة من 
التمّيز واإلبداع في مجال التعليم منذ افتتاحها 
في 2002، ووصل عدد خّريجيها منذ تأسيسها 
بلغ  كما  وخّريجة،  خّريج   3500 من  أكثر  إلى 
 15,512 الجارية  السنة  خ��الل  طالبها  ع��دد 

طالًبا وطالبة.

أحمد الحميري 

تحت رعـــــــاية منصــور بن زايد

تخريج 778 طــالبًا وطــالبة

يف »مدارس اإلمـــــارات الوطنية«

مواصلة التقّدم 
لتحقيق أعلى 
مراتب النجاح 

والتطور
 

أحمد الحميري

خالل حفل التخريج
) الصور من وام(

بحث التعاون بين »قضاء 
أبوظبي« ونظيره العسكري 

أبوظبي )االتحاد(

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من اإلدارة التنفيذية للقضاء 
العسكري بوزارة الدفاع، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل 
التجارب والمعارف في مجال التدريب القانوني بما يسهم في دعم األسس 

القضائية وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.
اإلداري��ة  المساندة  لقطاع  التنفيذي  المدير  المرزوقي،  أحمد  وك��ان 
بدائرة القضاء، استقبل الوفد الذي ترأسه أحمد سعيد سالم الدرمكي، 
الشراكة  أواص��ر  تقوية  أطر  وناقشا  العسكرية،  الجنح  محكمة  رئيس 
الفاعلة لتحقيق التطلعات الريادية في المجال القضائي، وذلك تماشياً 
مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل 
الخبرات مع مختلف الجهات القضائية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات 
الممارسات  أفضل  تطبيق  إلى  وص��والً  الدولة،  في  القضائية  السلطة 

المعتمدة في المجال القضائي.
أبوظبي  أكاديمية  اختصاصات  على  ال��زي��ارة،  خ��الل  الوفد  وتعرف 
في  والقضائي  اإلداري  الضبط  مأموري  تأهيل  في  ودوره��ا  القضائية 
الجهات الحكومية، ومنهجية اختيار المدربين وتأهيلهم وإعداد الحقائب 
التدريبية، إضافة إلى تجربة التدريب القضائي باستخدام منهجية حلقات 
المجال  في  المستخدمة  الحديثة  والتقنية  الرقمية  والوسائل  الجودة، 

التدريبي.
من  تتضمنه  وما  المركزية،  المكتبة  إلى شرح حول خدمات  واستمع 
عناوين متنوعة في القانون وعلومه، إلى جانب قواعد البيانات التي تشمل 
عن  الصادرة  القضائية  األحكام  وكذلك  والمحلية،  االتحادية  القوانين 

محاكم النقض.
الدائرة  التي تجسد رسالة  التوعوية  من األفالم  الوفد عدداً  وشاهد 
المجتمع،  أفراد  لجميع  القانون  ثقافة  إرساء  في  المجتمع  مع  للتفاعل 
بترسيخ  النوعية  أهدافها  وتحقق  والتوعوية،  التثقيفية  وتدعم جهودها 
في  الوقوع  من  حمايتهم  يضمن  بما  القانون،  احترام  وتعزيز  المعرفة 
الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على مستقبلهم، فضاًل عن 
أفالم توعوية تركز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة وخدمات 
الدائرة الذكية. وفي ختام الزيارة تبادل أحمد المرزوقي المدير التنفيذي 
لقطاع المساندة اإلدارية بالدائرة، الدروع والهدايا التذكارية مع رئيس 

الوفد أحمد سعيد سالم الدرمكي.

الجانبان خالل اللقاء )من المصدر(

 الوفد  الزائر تعرف على
اختصاصات أكاديمية أبوظبي

القضائية

تنطلق يوليو المقبل

الشارقة )االتحاد(

التسجيل  ب��اب  فتح  عن  الشارقة،  لشرطة  العامة  القيادة  أعلنت 
الشرطة«  »أصدقاء  الصيفي  بالبرنامج  بااللتحاق  الراغبين  للطالب 
في الدورة الخامسة والثالثين، التي تنظمها إدارة اإلعالم والعالقات 
الشارقة  ون���ادي  الشرطية  العلوم  أكاديمية  م��ع  بالتعاون  العامة 
والمنطقتين  ال��ش��ارق��ة  مدينة  ف��ي  النفس  ع��ن  ال��دف��اع  ل��ري��اض��ات 

المقبل وتستمر شهراً. يوليو   4 الوسطى والشرقية، وتبدأ 
العامة  العالقات  قسم  رئيس  الظهوري،  سعيد  محمد  المقدم   وأكد 
بشرطة الشارقة، حرصها على استمرارية برنامجها الصيفي في كل 
القيم  بناء  في  والشرطية  األمنية  للجهات  الهام  للدور  تعزيزاً  عام، 
يتحمل  واٍع  جيل  والناشئين،  لبناء  األطفال  لدى  واألمنية   الثقافية 
قدراتهم،  تبني  التي  الخبرات  اكتساب  خالل  من  المستقبل  تبعات 
والدفاع  عنه،  للوطن لديهم،  الوالء  وتشد من سواعدهم، وتعزز قيم 

واستقراره.     أمنه  وحماية 
تتراوح  ب��أن  ال��دورة  في  التسجيل  ش��روط  تحديد  تم  أن��ه  وأض��اف، 
16 سنة، وأن يكون المشترك الئقاً  10 وحتى  أعمار المنتسبين بين 
ساعات   4 إلى   3 بين  تتراوح  ال��دورة  ساعات  أن  إلى  مشيراً  طبياً، 
من  التسجيل  للطلبة  ويمكن  األسبوع،  نهاية  عطلة  عدا  ما  يومياً، 
اإلنستجرام  صفحة  في  المتواجد  اإللكتروني  التقديم  رابط  خالل 

الخاصة بشرطة الشارقة، أو من خالل موقعها اإللكتروني.

فتح التسجيل في »أصدقاء 
الشرطة« بالشارقة

تكريم الفائزين بجائزة القيادة العامة 
لشرطة الشارقة للتميز

الشارقة )وام(

العلوم  أكاديمية  في  األداء  وتطوير  االستراتيجية  إدارة  نظمت 
الشرطية بالشارقة أمس على مسرح األكاديمية حفل تكريم الفائزين 
والمشاركين بجائزة القيادة العامة لشرطة الشارقة للتميز في دورتها 

األولى - مرحلة المدير العام. 
وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام األكاديمية، 
إن تكريم الفائزين يوم مميز نحتفل فيه بمرحلة من مراحل عطائكم 
الجد  من  ومراحل  سنوات  تطلب  وال��ذي  ينتهي  ال  ال��ذي  وإبداعكم 
واالجتهاد والعطاء ألداء األمانة وتحمل المسؤولية وإن أقّل ما يمكن 
شكله  في  البسيط  هذا  التكريم  حفل  هو  الجهود  هذه  به  نكافئ  أن 
الذين  المشاركين  وح��ّث  ودالالت���ه.  رمزيته  في  والكبير  ومضمونه 
مسيرة  يواصلوا  أن  على  العام  هذا  في  بالفوز  التوفيق  يحالفهم  لم 
وبقية  الجائزة  هذه  في  القادمة  السنوات  في  يشاركوا  وأن  عطائهم 
العثمني  العميد  كرم  الحفل  ختام  وفي  والدولية.  المحلية  الجوائز 
وتطوير  االستراتيجية  إدارة  مدير  السويدي  محمد  المقدم  يرافقه 
األداء الفائزين والمشاركين واالستشاريين، في مختلف فئات الجائزة، 

متمنيا لهم دوام الرقي والنجاح.



مرافئ

أمة تزرع أمة ترقى

ال يمكن ألمة تأكل من صدر أرضها، إال أن تكون في صدارة العالم 
تربتها،  والتطور، وال يمكن ألمة تغرف من معين  والرقي  النمو  في 
إال وأن تتحرر من قيود اآلخرين. ال يمكن ألمة تنبت الزرع، وتسقي 
ينضب  ال  تاريخ  وأسس  بهجة،  معالم  للمستقبل  وتضع  إال  الضرع 
خيره، وال يسغب أهله. هكذا دوماً تفكر القيادة الرشيدة، في صناعة 
وإكسير  للخلود،  كسبر  الزرع  وترسيخ  شعبها،  قوت  وتوفير  غدها، 
للوجود، ونهضة لحضورها بين العالمين، وسطوع لنجمها في سماء 

الكون من دون تصهد وال تنهد.
هكذا هي اإلمارات اليوم، تبدو في الحياة زهرة متألقه، تهفهف 
التاريخ منسجمة مع  الرخاء، ذاهبة في  على جبين شعبها بأجنحة 
معطيات العصر بكل فخر، واعتزاز، وتقدير لما تملكها من ملكات 

اإلبداع في كل مجال، وفي كل ميدان.
عندما تصبح الصحراء نجوداً ريانة بالبذل، وعندما تصير الرمال 
الصفراء ذهباً بلون الزمرد، تصير الحياة فرحاً، وتضحى المشاهد 
اليانعة،  السهول  ورخ��اء  األنهار،  وصفاء  السماوية،  الزرقة  برونق 

والمروج اليافعة. 
بناء منازل  الرصيد األجدر في  المستدامة هي  الزراعية  التنمية 
االكتفاء الذاتي، وتشييد حصون المنعة والرفعة، وإنارة طريق الناس 
من  والمتفانين  المخلصين  كل  وب��ذل  األه��ل،  وجهد  األرض،  بخير 
أجل إمارات بسعة المحيط، ومهابة الجبال، وجالل البحار، ورقعة 

السفوح التي تحتضن الغافة، كما تحصن النخلة من الذبول.
هذه اإلمارات اليوم تبدو في الواقع مثاال للدولة المبدعة وتعمل 
القيادة دوما على وضع المكان في أعلى المراتب، وأعظم المستويات، 
المثالي  النموذج  بهذا  لالحتذاء  جاهدة  تسعى  أخرى  بدول  مقارنة 
الزاهي في  اللون  المدهشة، وصياغة  المشاريع  في صناعة حزمة 

مختلف األصعدة.
اليوم اإلمارات تبني جدران المناعة بجهود أبنائها مكللة بدعم من 
قيادة آمنت بأن الحياة عمل، وجهد وبذل وعطاء، ال مستقبل ألمة 

من دون هذه القناعات.
المضادات  بمقومات تضاهي  الفكرة  بتلقيح  تقوم  اإلمارات  اليوم 
الحيوية لكل معضلة، ومعقبة، وال تتوقف الجهود عند حد، أو جملة، 
بل القطار السريع ماض في الرحلة، متجها نحو العال، كاسراً حاجز 

الرهبة. 
ومشاعر  إيجابية،  وبطاقة  السرعة  بركاب  اإلم��ارات  تسير  اليوم 
ال تعرقلها ريح وال تجهض مساعيها تباريح، ألن الحلم طائرة تفوق 

سرعة الصوت، وألن الطموح مسبار أمل في كل األحوال.
حزم  وتفكيك  المعقدة،  المسائل  حل  في  سباقة  اإلم��ارات  اليوم 

العقبات من أجل عالم يعيش في سالم النعمة ونعيم السالم.

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae

»12 طوق« نجاة 
لحماية األطفال 

من الغرق

أبوظبي )االتحاد( 

حذرت شرطة أبوظبي ضمن 
حملة »صيف بأمان« األسر من 
خطورة ترك األطفال من دون 

رقابة يف املسابح، مؤكدة ضرورة 
مرافقتهم وتكثيف الرقابة 

عليهم جتنبًا لوقوع حوادث 
الغرق. وأوضحت أن اإلهمال 
يعد سببًا رئيسًا يف حوادث 

غرق األطفال، ما يتطلب عدم 
االنشغال عنهم.

وأشارت إلى أن هناك »12 طوق« 
جناة حلماية األطفال من الغرق 

يف املسابح املنزلية، من أهمها 
عدم استخدام األطفال أحواض 
السباحة مبفردهم، ووضع سياج 

آمن حول األحواض واإلملام 
بالسباحة، وأن تكون األرضية 

احمليطة بحوض السباحة مانعة 
لالنزالق، وتزويد األطفال 

بأطواق وأدوات وسترات النجاة 
أثناء ممارسة السباحة، وعدم 
انشغال أولياء األمور بالهواتف 

أثناء ممارسة أبنائهم السباحة، 
وتعّلم أولياء األمور مبادئ 

اإلسعافات األولية، وقفل األبواب 
املؤدية إلى أحواض السباحة يف 

حال عدم استخدامها، وعدم 
ترك األطفال ممن هم دون 3 

سنوات بدخول املسابح، وتزويد 
املسابح بساللم ثابتة ومقابض 
معدنية موزعة على محيطها، 

وعدم جتاهل تعليمات السالمة، 
مؤكدة أهمية أخذ هذا األمر 

بعني االعتبار حفاظًا على 
سالمتهم.

أحمد العور خالل توقيع علي النقبي وفيديا رامناث االتفاقية )من المصدر(

بين »بوليتكنك أبوظبي« و»ايميرسون«

شراكة الستقطاب املواطنني يف املجاالت الحيوية

أبوظبي )االتحاد(

أبرم »بوليتكنك أبوظبي« التابع لمعهد التكنولوجيا 
التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
مع  وتكنولوجية  هندسية  شراكة  اتفاقية  والمهني، 
الستقطاب  سوليوشنز،  اوتوميشن  إيمرسون  شركة 
فرص  ودع��م  الحيوية،  ال��م��ج��االت  ف��ي  المواطنين 
بوليتكنك  لخريجي  الشركة  في  والتوظيف  التدريب 
عبدالمنان  أح��م��د  ال��دك��ت��ور  شهد  حيث  أب��وظ��ب��ي، 
في  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  عام  مدير  العور 
والمهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  ظبي  أبو  مركز 
النقبي  ه��الل  علي  ال��دك��ت��ور  بين  االتفاقية  توقيع 
رئيس  رام��ن��اث،  وفيديا  أبوظبي«  »بوليتكنك  مدير 

»إيمرسون« في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن االتفاقية 
البوليتكنك  لطلبة  التدريبية  الفرص  من  نخبة  تقدم 

من خالل برامج التدريب
لخريجي  »إيميرسون«  في  بالتوظيف  تنتهي  التي 
الحقيقية  الفرص  من  ويزيد  يشجع  بما  البوليتكنك، 

وتكنولوجية هندسية  تخصصات  لدراسة 
لاللتحاق  الفرص  الشباب  منح  ثم  وم��ن  حيوية، 
مختلف  في  والعمل  والتدريب  أبوظبي،  ببوليتكنك 
ال��ذي  األم��ر  وه��و  ل���»إي��م��ي��رس��ون«  التابعة  ال��م��واق��ع 
المتخصصة  الوطنية  ال��ك��وادر  صناعة  في  يساهم 

مع  ينسجم  و  التقني«  »أبوظبي  استراتيجية  ويحقق 
رؤية أبوظبي 2030 والخطط اإلستراتيجية بالدولة.

االتفاقية  أن  النقبي  ه��الل  علي  الدكتور  وأوض��ح 
في  المتخصص  ال��ت��دري��ب  م��ن  ب��رام��ج  ع��دة  ت��ط��رح 
»إيميرسون« ومن ثم التوظيف وفقاً لسياسة ومعايير 
متفق عليها، مع إعطاء »إيميرسون« األولوية للمشاركة 
في الرعاية العينية والنقدية لمشاريع وبحوث وبرامج 
في  التعاون  تعزيز  الى  إضافة  »بوليتكنك«  وأنشطة 
المتعلقة  الخبرات  وتبادل  العلمي،  البحث  مجاالت 
البحث،  نطاق  ف��ي  للتطبيق  الخاضعة  بالمجاالت 
في  الممارسات  بأفضل  المتعلق  القيادي  والتفكير 
التقنيات، الفتا الى  التعلم والتعليم باستخدام أحدث 
في  البكالوريوس  درجة  يطرح  أبوظبي  بوليتكنك  أن 

عدة تخصصات إستراتيجية هامة.
»بوليتكنك  في  الطالب  قبول  أن  النقبي  وأوض��ح 
يكون  أن  منها  ش���روط  ع���دة  وف���ق  ي��ت��م  أب��وظ��ب��ي«؛ 
أو  اإلم��ارات  دول��ة  مواطني  من  الطالبة  أو  الطالب 
»الثانوية  على  حاصال  يكون  وأن  المواطنات  أبناء 
للمسار  المائة  في   70 عن  تقل  ال  بنسبة  العامة« 
أن  يجب  كما  العام  للمسار  المائة  في  و80  المتقدم 
24 عاماً والحصول على امتحان  ال يزيد عمره على 
 )5(  IELTS ب��درج��ة  اإلن��ج��ل��ي��زي��ة  باللغة  ال��ك��ف��اءة 
اجتياز  يجب  كما   )1100(  EMSAT أو  أدنى  كحد 

الشخصية. المقابلة 
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جاء ذلك خالل زيارة سموه التفقدية لالطالع 
المرحلة  األخيرة من  الحزمة  على مستجدات 
الحديدية  السكك  شبكة  مشروع  من  الثانية 
مسافة  على  تمتد  والتي  اإلماراتية،  الوطنية 
إلى  الشارقة وصــوالً  إمــارة  من  كيلومتراً   145

ميناء الفجيرة ورأس الخيمة.
التي انطلقت من  الزيارة،  وقام سموه خالل 
منطقة السيوح في الشارقة وصوالً إلى منطقة 
سكمكم في الفجيرة، بتفقد عدة معالم رئيسية 
للمشروع على امتداد مساره في الحزمة األخيرة 
من المرحلة الثانية من المشروع، بدأها بجسر 
السكك الحديدية في منطقة السيوح بالشارقة، 
ثم توجه إلى منطقة البثنة في الفجيرة لزيارة 
على  لالطالع  توجه  بعدها  ومن  البثنة،  جسر 
أعمال مد قضبان السكك الحديدية في عدد 
من األنفاق التي تشق طريقها عبر جبال الحجر 

بالفجيرة.
سمو  شهد  التفقدية،  الجولة  انتهاء  وبعد 
فرج  محمد  بن  سهيل  ومعالي  ذيــاب،  الشيخ 
فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، 
للقطارات  االتحاد  شركة  بين  اتفاقية  توقيع 
وشركة كاف CAF اإلسبانية، إحدى الشركات 
الحديدية،  السكك  قطاع  في  الرائدة  العالمية 
قــطــارات  وصيانة  وتــوريــد  وتصنيع  لتصميم 
 1.2 بقيمة  االتــحــاد«  »قطار  لمشروع  الركاب 

مليار درهم إماراتي.
التي  باالتفاقية  ــاب  ذي الشيخ  سمو  وأشـــاد 

تأتي في إطار جهود شركة االتحاد للقطارات 
الرامية إلى تطوير خدمات نقل الركاب وتعكس 
حرصها المستمر على مواصلة تطوير المشروع 
وفق  االتــحــاد«  »قطار  واالستراتيجي  الوطني 
أفضل المعايير والممارسات والخطط الزمنية 
ثمرة  جــاءت  والتي  االتفاقية،  وقع  المعتمدة.  
النجاح الذي حققته الشركة في معرض مؤتمر 

كل   ،2022 الحديدية  للسكك  األوســط  الشرق 
من شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة االتحاد 
التنفيذي  الرئيس  إيــمــاز،  وجــوزو  للقطارات، 
 CAF ألســطــول الــقــطــارات فــي شــركــة كــاف
باالسيو  دى  اينيغو  بحضور  وذلــك  اإلسبانية، 
سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، باإلضافة إلى 
توقيع  وتم  الطرفين.  من  المسؤولين  من  عدد 

االتفاقية في موقع بناء أول محطة قطار الركاب 
في وسط مدينة الفجيرة بمنطقة سكمكم.

وبموجب االتفاقية من المقرر أن تقوم شركة 
كاف CAF اإلسبانية بتصميم وتصنيع وتوريد 
وصيانة قطارات للركاب وفق تصاميم ُمطابقة 
للمعايير األوروبية المعتمدة، حيث يتسع القطار 
الواحد ألكثر من 400 راكب، وتصل سرعته إلى 

200 كيلو متر في الساعة.
  وتعتبر شركة كاف CAF اإلسبانية إحدى 
الشركات العالمية التي تتمتع بخبرة واسعة في 
قطاع السكك الحديدية وخدمات نقل الركاب 

تصل ألكثر من 100 عام.
 11 بين  الربط  على  الركاب  قطار  سيعمل 
مدينة ومنطقة في الدولة من السلع للفجيرة 
والشارقة  ودبــي  والمرفأ  الرويس  فيها  بما 
نقل  خــدمــات  وستمكن  وأبــوظــبــي،  ــد  ــذي وال
رحالتهم  تخطيط  مــن  المسافرين  الــركــاب 
كفاءة،  أكثر  بشكل  الدولة  ومدن  إمارات  بين 
إلى وجهاتهم  التذاكر وصوالً  بداية من حجز 
النهائية وستساعدهم على توفير وقت التنقل 
مقارنة   %40 إلى   %30 بين  يتراوح  بمعدل 
بوسائل النقل البرية األخرى، حيث سيستغرق 
القطار  بواسطة  دبي  إلى  أبوظبي  السفر من 
 50 الفجيرة  إلى  دبي  ومن  فقط،  دقيقة   50
 70 الرويس  إلى  أبوظبي  ومن  فقط،  دقيقة 
 100 الفجيرة  إلى  أبوظبي  دقيقة فقط، ومن 

دقيقة فقط.

تفقد مسار »قطار االتحاد« في الشارقة والفجيرة وشهد توقيع اتفاقية للتوريد بقيمة 1.2 مليار درهم

ذياب بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة

أرست دعائم االزدهار االقتصادي

من اجلدير بالذكر أن شركة االحتاد 
للقطارات وقعت مؤخرًا ثالث مذكرات 

تفاهم مع شركة السكك احلديدية 
الوطنية اإلسبانية »رينفي«وشركتي 

»هاي سبيد وان«و«جي بي رايل 
فاريت»البريطانيتني، بهدف تعزيز سبل 

التعاون تبادل املعرفة واخلبرات وأفضل 
املمارسات يف مجاالت خدمات السكك 

احلديدية والعمليات التشغيلية لقطارات 
البضائع والركاب، وذلك خالل فعاليات 

معرض مؤمتر الشرق األوسط للسكك 
احلديدية 2022 الذي استضافته الشركة 

يف مايو املاضي.
ويف شهر فبراير املاضي وقعت االحتاد 

للقطارات، اتفاقية مع بنك أبوظبي 
األول لتمويل مشروع خدمات السكك 

احلديدية لنقل الركاب بقيمة 1.990 
مليار درهم إماراتي، وذلك ضمن البرنامج 

الوطني للسكك احلديدية لدولة اإلمارات، 
ومبوجب االتفاقية يتولى بنك أبوظبي 

األول مهام املنظم الرئيسي املعتمد 
للقرض.

ميتد مسار احلزمة األخيرة من املرحلة 
الثانية من مشروع »قطار االحتاد« ملسافة 

145 كم ليربط بني حدود إمارة دبي 
والشارقة مرورًا بإمارة الفجيرة ووصواًل 

إلى رأس اخليمة، ويتضمن 54 جسرًا 
و20 معبرًا للحيوانات. كما يتضمن إنشاء 

9 أنفاق تشق طريقها يف جبال احلجر 
على مسافة 6.9 كم، مبا فيها أطول نفق 

للسكك احلديدية للحموالت الثقيلة يف 
منطقة اخلليج العربي بطول 1.8 كيلومتر. 

وميتاز هذا املسار كونه مير يف واحدة من 
أكثر املناطق اجلغرافية صعوبًة نظرًا إلى 

التضاريس اجلبلية احمليطة به.
وكانت الشركة قد أعلنت يف شهر نوفمبر 

2021 عن إجناز حفر جميع أنفاق السكك 
احلديدية يف هذا املسار، قبل املوعد 

احملدد بشهرين ووفق أعلى معايير السالمة 
واالستدامة، وذلك باستخدام أحدث آالت 

حفر األنفاق وأفضل التقنيات احلديثة، 
وهو ما ُيعد إضافة نوعية إلى سجل 

املشروع على صعيد السالمة.

تدعم شبكة السكك احلديدية الوطنية 
منو االقتصاد الوطني بنظام نقل صديق 

للبيئة يتميز بالكفاءة واالستدامة 
واألمان والفعالية من حيث التكلفة، 

وتستخدم الشبكة قاطرات مزودة بأحدث 
التكنولوجيا خلفض االنبعاثات حيث 

إن االنبعاثات الكربونية التي تنتج عن 
النقل عبر القطار أقل بنسبة 70 - %80 

من االنبعاثات الكربونية الناجتة عن 
الشاحنات للكمية ذاتها فكل رحلة قطار 

توازي حمولة سعة 300 شاحنة.
 وتتبنى شركة االحتاد للقطارات أفضل 

املمارسات العاملية وجتري بشكل مستمر 
دراسات تقييم األثر البيئي EIAs للحد من 

تأثير شبكة السكك احلديدية الوطنية 
اإلماراتية على البيئة خالل عمليات 

التخطيط واإلنشاء والعمليات.

استقطاب الخبرات

مسار الحزمة األخيرة 

استدامة وموثوقية

أبوظبي )االتحاد(

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان 

رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة 

شركة االتحاد للقطارات، أن مشروع شبكة السكك 

الحديدية الوطنية اإلماراتية، مشروع وطني طموح 

شهد على مدى األعوام الماضية متابعة حثيثة 

وتوجيهات سديدة لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واليوم 

تجدد شركة االتحاد للقطارات التزامها بمواصلة 

العمل على تحقيق المزيد من النجاحات والبناء 

على األسس والدعائم التي أرستها القيادة الرشيدة 

للدولة لتمضي نحو تطوير منظومة النقل وتحقيق 

مراحل جديدة من االزدهار االقتصادي والتقدم، من 

خالل تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية 

وتعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة للدولة، 

لتبرهن اليوم فعالية دورها في إعادة رسم مالمح 

القطاع وتحديد نماذج األعمال وسلوك العمالء، 

من خالل اإلنجازات المتواصلة التي حققتها لتعزز 

من مساهمته في صياغة مستقبل قطاع النقل بما 

يخدم مسيرة دولة اإلمارات الريادية.

ذياب بن محمد بن زايد يستمع إلى شرح حول مراحل المشروع بحضور سهيل المزروعي

ذياب بن محمد بن زايد يتوسط فريق عمل المشروع بحضور سهيل المزروعي وشادي ملك وكبار المسؤولين )الصور من وام(

»االتحاد للقطارات« و»كاف« اإلسبانية توقعان اتفاقية 
لتصميم وتصنيع وتوريد وصيانة قطارات للركاب

ذياب بن محمد بن زايد وسهيل المزروعي في صورة جماعية عقب توقيع اتفاقية التعاون بحضور شادي ملك 

يتسع القطار الواحد
ألكثر من 400 راكب 

وتصل سرعته إلى 200 
كم في الساعة
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صباح الخير

»وقايتكم غايتنا«

التوعوية  حملتها  مؤخراً  المدني  للدفاع  أبوظبي  هيئة  أطلقت 
على  المحافظة  بأهمية  للتذكير  غايتنا«،  »وقايتكم  الصيفية 
التدابير  وتعزيز  الحرائق،  ومسببات  والسالمة  الوقاية  اشتراطات 
االحترازية لتفادي مخاطرها. وفقاً للبيان الصحفي الذي أصدرته 
الهيئة بالمناسبة. وهي مناسبة نجدد معها التأكيد والتقدير والثناء 
ونحيي  الجميع.  لسالمة  المتصلة  ومبادراتها  وجهودها  للهيئة 
المدني،  الدفاع  فرق  بها  تتمتع  التي  العالية  والكفاءة  الجاهزية 
وهي تتعامل مع حوادث الحريق وغيرها من الحوادث هنا وهناك، 
السلوكيات  بعض  رغم  قياسية  استجابة  سرعة  من  به  تتمتع  وما 
أو  المواقع  تلك  في  يتجمعون  ممن  المجتمع  من  لشرائح  السلبية 
المركبات التي تقف عشوائياً وتعرقل سرعة وصول اآلليات لمكان 

الحادث.
الحملة الجديدة- كما سابقاتها- تؤكد على المشاركة المجتمعية 
وتعاون الجميع من أجل تعزيز الوقاية وااللتزام باإلرشادات لتعزيز 
أهم  من  وه��و  المنشآت.  ومختلف  للمساكن  الحماية  مستويات 
القطاعات  من  قطاع  أي  في  إجراءات  أو  أية حملة  إنجاح  عناصر 

المجتمع. في 
وتجنب  اإلرشادات  اتباع  بضرورة  للجمهور  الدعوة  جددت  كما   
رديئة  الكهربائية  واألس��الك  واألجهزة  الموصالت  على  االعتماد 
التصنيع التي يقبل عليها بعضهم لرخص أسعارها في وقت يفترض 
والمواصفات  للمعايير  تخضع  ال  ألنها  أسواقنا،  من  اختفاءها  فيه 

اإلماراتية. 
القطع،  بتلك  االستعانة  على  بعضهم  إقبال  المرء  ويستغرب   
الرغم مما تمثله من  واالعتماد عليه في منزله أو مقر عمله، على 
اشتداد  عند  لحظة  أية  في  أسرته  أفراد  وعلى  عليه،  داهم  خطر 

الكهربائية. األحمال  وزيادة  الحرارة 
من مخاطر حرائق  التحذير  للهيئة  التوعوية  الحملة  كما شملت   
بمتابعة صيانتها  االعتناء  بسبب عدم  تزداد صيفاً،  التي  المركبات 
الكبير  االرتفاع  مع  المحرك  تبريد  نظام  وباألخص  دورية  بصورة 
ف��ي درج��ات ال��ح��رارة خ��الل س��اع��ات النهار، ودع��ت إل��ى »إغ��الق 
غطاء خزان الوقود بإحكام، لمنع التسرب وتفادي خطر االشتعال، 
والتأكد من عدم ترك مواد قابلة لالشتعال في المركبة واالحتفاظ 

بالمركبة«. دائم  أولية بشكل  بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات 
أجل  من  العام  م��دار  على  الهيئة  بها  تقوم  كبيرة  توعوية  جهود 
سالمة المجتمع ومن فيه، أبسط ما يمكننا القيام تجاه هو التفاعل 
اإليجابي، وااللتزام بما تحمله تلك الدعوات من إرشادات ونصائح 
أن  دون  بسيطة  يراها  بأمور  يستهتر  البعض  لألسف  ولكن  قيمة. 
سيجارته  عقب  يرمي  الذي  الطائش  ذلك  مثل  مخاطرها،  يدرك 
كيفما اتفق له. وإلنجاح جهود الهيئة يتطلب األمر تكثيف الحمالت 
االلتزام  ضمان  وكذلك  المخالفين،  ل��ردع  الميدانية  التفتيشية 

وسالمتكم. السالمة،  بقواعد 

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

أبوظبي )االتحاد(

وإدارة  األع��م��ال  تطوير  ذراع  أس��ب��اي��ر،  أعلنت 
التكنولوجيا  أب��ح��اث  لمجلس  التابعة  البرامج 
لتحدي  المنظمة  والجهة  بأبوظبي،  المتطورة 
ل��ل��روب��وت��ات  الكبير  ال��ع��ال��م��ي  زاي���د  ب��ن  محمد 
نصف  إلى  المتأهلة  الفرق  أسماء  عن  البحرية، 

نهائي المسابقة من حول العالم.
وسيتنافس اآلن المتأهلون األربعة عشر الذين 
المحاكاة حيث  أعلنت عنهم أسباير، في مرحلة 
نهائية  فرق  خمسة  إلى  يصل  ما  منها  سيتأهل 
إلى مرحلة العرض. وستقام النهائيات في أكتوبر 
اإلجمالية  القيمة  تتجاوز  بأبوظبي، حيث   2023

للجوائز 3 ماليين دوالر.
حل  ف��ي  المساهمة  إل��ى  المسابقة  وت��ه��دف 
القرصنة،  حول  المتمحورة  العالمية  التحديات 
لألسماك.  القانوني  غير  والصيد  والتهريب، 
زايد  بن  محمد  لتحدي  التحكيم  لجنة  وكانت 
قّيمت  قد  البحرية  للروبوتات  الكبير  العالمي 
التقارير التعريفية التي قّدمتها الفرق المشاركة 
من مختلف أنحاء العالم، وقامت بانتقاء 14 فريقاً 
التحكيم  لجنة  وضمت  المختارة.  القائمة  ضمن 
تخصصات  يمثلون  ال��ذي��ن  العلماء  م��ن  نخبة 

مختلفة في مجال الروبوتات.
النهائي  نصف  إل��ى  المتأهلة  الفرق  وتشمل 
والصين  وبلجيكا،  المتحدة،  المملكة  من  فرقا 

واإلمارات، وإيطاليا، واستراليا وغيرها.
الرئيس  ج��ون��س��ون،  أو.  راي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

التكنولوجي  االب��ت��ك��ار  لمعهد  التنفيذي 
وأسباير: »بعد اختيار الفرق المتأهلة إلى 

نصف نهائي هذا التحدي البارز، فقد وصلنا إلى 
مرحلة هامة وحساسة من المسابقة. لقد ُسعدنا 
من  جاءتنا  التي  التعريفية  التقارير  بجودة  جداً 
أنحاء العالم، وواجه أعضاء لجنة التحكيم مهمة 
صعبة في اختيار المتأهلين إلى نصف النهائي. 
إننا نبارك لجميع الفرق المتأهلة، ونشكر كذلك 
الفرق األخرى التي لم يتم اختيارها والتي يحّق 

لها أن تفخر بما أنجزته«.
الكبير  العالمي  زاي��د  بن  محمد  تحدي  وك��ان 
من سلسلة  يعد جزءاً  الذي  البحرية،  للروبوتات 
قد  للروبوتات،  العالمي  زاي��د  بن  محمد  تحدي 
دعا المتقدمين من الجامعات 
البحثية  وال��م��ؤس��س��ات 
والمبتكرين  والشركات 

األفراد في العام الماضي لتقديم طلباتهم، حيث 
شهد التحدي تسجيل مئات المشاركين من حول 
العالم في المسابقة منذ اإلعالن عنها في أكتوبر 
2021. وشهد التحدي عدداً كبيراً من المشاركات 
وقتاً  المتسابقين  بعض  طلب  مع  ترافقت  التي 
زمنياً إضافياً، األمر الذي تم أخذه بعين االعتبار 
التقارير  لتقديم  النهائي  الموعد  تمديد  وت��م 
مرحلة  وف��ي   .2022 يناير   31 لغاية  التعريفية 
االختيار، أعطى أعضاء لجنة التحكيم نسبة 40 
في حين حصل  للفرق،  الفنية  للمؤهالت  بالمئة 
النهج الذي اتبعته الفرق لحل التحدي على نسبة 

60 بالمئة.
نوعية  »تعكس  قائاًل:  جونسون  الدكتور  وعلّق 
أظهرته  ال���ذي  التنافس  مستوى  ال��م��ش��ارك��ات 
ال��ف��رق ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ت��ح��دي محمد ب��ن زاي��د 
إلى  ونظراً  البحرية.  للروبوتات  الكبير  العالمي 
تركيز المسابقة على االبتكار واإلبداع واألبحاث 
تعزيز  في  كبير  بشكل  ساهمت  فقد  والتطوير، 
تقدم التقنيات المستقلة بهدف االضطالع بحلول 
مبدعة للتحديات المعقدة من أجل خير العالم«.

بين  متجانس  غير  تعاوناً  التحدي  ويتضمن 
المأهولة  غير  والسفن  طيار  ب��دون  الطائرات 
لتنفيذ عدد من مهام المالحة والمناورة المعقدة 
ضمن بيئة يُحظر فيها استخدام إشارات أنظمة 

المالحة عبر األقمار الصناعية.
التي  المحاكاة  مرحلة  خ��الل  أسباير  وتعتزم 
تزويد  النهائي،  نصف  إل��ى  متأهاًل   14 تشمل 
لالضطالع  ال��م��ص��در  مفتوحة  م��ح��اك��اة  منصة 
بإثبات المفهوم أثناء إتمام مهام التفتيش والتدخل 

في المحاكاة.

أعلنتها »أسبــــــاير«

فريقـــــًا إلى نصف نهـــــائي

»تحدي محمد بن زايد العــاملي

14للروبوتات البحرية«
راي أو. جونسون

العين )وام(

العربية  اإلم���ارات  جامعة  أم��ن��اء  مجلس  عقد 
أن���ور نسيبة  ب��رئ��اس��ة م��ع��ال��ي زك���ي  ال��م��ت��ح��دة 
رئيس  ال��س��م��و  ل��ص��اح��ب  ال��ث��ق��اف��ي  المستشار 
اجتماعه  للجامعة،  األع��ل��ى  الرئيس  ال��دول��ة، 
ويُعّد   .2022  /2021 الجامعي  للعام  الخامس 
اإلدارة  مجلَس  اإلم��ارات  جامعة  أمناء  مجلس 
ال��م��س��ؤول ع��ن ال��ج��ودة وال��ن��زاه��ة واالس��ت��دام��ة 
المالية للجامعة، ويقوم باإلشراف على الخطط 
العامة  عن  نيابة  وأدائها  للجامعة  االستراتيجية 
اإلمارات  جامعة  وتحظى  المصلحة.  وأصحاب 
الجامعة  أمناء  مجلس  بقيادة  المتحدة  العربية 
المؤسسات  في  واسعة  خبرات  يحتضن  ال��ذي 
واألكاديمية،  والمجتمعية  والحكومية  الصناعية 
حيث يضم في عضويته: معالي مريم بنت محمد 
المناخي  التغير  وزي��رة  المهيري  ح��ارب  سعيد 
مدير  العامري،  سالم  البحري  وسعيد  والبيئة، 
الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  عام 
االستثمار  رئيس  هندي،  بن  عبدالقادر  وطارق 
المدير  ال��م��ري،  غانم  ومنى   ،G42 شركة  في 
والدكتور  دبي،  لحكومة  اإلعالمي  للمكتب  العام 
المعرفة  الكرم، مدير عام هيئة  عبداهلل محمد 
وكيل  اليتيم،  راش��د  وسعيد  البشرية،  والتنمية 
والميزانية  ال��م��وارد  لشؤون  المساعد  ال���وزارة 
البناي،  عبدالعزيز  وفيصل  المالية،  ب���وزارة 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة 
علي  محمد  والدكتور  المتقدمة،  التكنولوجيا 
بالمجلس  المجتمع  ش���ؤون  م��دي��ر  ال��ش��ري��ان��ي، 

عبدالرحيم  وط��ي��ب��ة  ال��وط��ن��ي،  ل��ألم��ن  األع��ل��ى 
للغاز  ألدن���وك  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ال��ه��اش��م��ي، 
أستاذ  كيكار،  آيجاي  اللورد  واألستاذ  الحامض، 
كلية  الدم،  تخثر  بحوث  معهد  ورئيس  الجراحة 
لندن الجامعية، رئيس شركة كينغ هيليث بارتنر، 
وآمنة الشامري العجمي، محلل تخطيط رئيسي، 
واطلع  للتوزيع.  أدن��وك   - الموظفين  مشاركة 
مجلس األمناء على عرض عن التصنيف العالمي 
أس،  كيو  لتقييم  وف��ق��اً   ،2023 لعام  للجامعة 
المخصصة  عامين  لمدة  الشاملة  العمل  وخطة 
لتسريع عملية تقدم تصنيف الجامعة. كما اّطلع 
تقييم  عملية  وج���دول  تفاصيل  على  المجلس 
أدائه الزمني، حيث يقوم مجلس األمناء، ووفقاً 
دوري  تقييٍم  بإجراء  للحوكمة،  الدولية  للمعايير 
روتيني ألدائه في عام 2022، وذلك بالتعاون مع 

كذلك  األمناء  مجلس  واطلع  خارجي.  مستشار 
في  ال���وزراء  لمجلس  الجديدة  التعيينات  على 
الدولة  ووزي��ر  والتعليم،  التربية  وزي��ر  مناصب 
للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، ووزير الدولة 
للتعليم المبكر بهدف إعادة تقييم أساليب تعليم 
الُمتمّيز  الخريجين  استعداد  وضمان  الشباب، 
إل��ى  وال��س��ع��ي  المستقبل،  ف��ي  ال��ع��م��ل  ألم��اك��ن 
تغييرات هيكلية عبر نظام التعليم.. وأكد مجلس 
األمناء تطلعه للعمل مع الوزراء الجدد بما يخدم 
مسيرة التعليم في الدولة. وناقش مجلس األمناء 
تقرير رئيس لجنة الشؤون األكاديمية والطالبية 
توصيات  على  وبناًء  ال��ك��رم..  عبداهلل  الدكتور 
التقرير، وافق مجلس األمناء على إدراج برنامج 
البيانات،  ع��ل��وم  ف��ي  ع��ل��وم ج��دي��د  ب��ك��ال��وري��وس 
مراجعة  على  بالعمل  األمناء  مجلس  وجه  كما 
الهندسة  كلية  في  البكالوريوس  برامج  جميع 
تقرير  األم��ن��اء  مجلس  ن��اق��ش  كما  بالجامعة. 
طارق  الدكتور  والمخاطر  التدقيق  لجنة  رئيس 
المخاطر  استراتيجية  تضّمن  والذي  هندي،  بن 
وموافقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  في 
لجامعة  المدققة  المالية  البيانات  على  اللجنة 
والتي   ،2021 للعام  المتحدة  العربية  اإلم��ارات 
تم االضطالع بها بموجب السلطة المفوضة لها 
لمسؤوليتها عن  من قبل مجلس األمناء وتنفيذاً 
الميزانية  أهداف  اعتماد  وبعد  المالية.  الرقابة 
20 أبريل  2023 في اجتماعه المنعقد في  لعام 
ميزانية  على  األم��ن��اء  مجلس  ص���ادق   ،2022
الجامعة للعام 2023 والتي تّم عرضها أوالً على 

وزارة المالية.

»أمنـــاء جــامعة اإلمــــارات« يطلع على تقدم 

التصنيف ويعتمد ميـــــزانية 2023 

حــــاالت شفاء  من كــــورونا

»المعاشات« تدعو إلى 
االلتزام بالتسجيل واالشتراك 

عن الخليجيين 

1.605
أبوظبي )وام(

1,605 حاالت  المجتمع أمس عن شفاء   أعلنت وزارة الصحة ووقاية 
جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها 
الرعاية الصحية الالزمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع 

حاالت الشفاء 914,192 حالة.
  و  تماشيا مع خطة الوزارة  لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة 
كورونا  بفيروس  المصابة  الحاالت  وحصر  المبكر  االكتشاف  بهدف 
ال��وزارة  أعلنت  وعزلهم،   لهم  والمخالطين   »19  - »كوفيد  المستجد 
الماضية على   24 ال�  الساعات  جديداً خالل  325,016 فحصاً  إجراء 
فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص 
الطبي.   وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع 
نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1,621 حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حاالت مستقرة 
وتخضع للرعاية الصحية الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع الحاالت المسجلة 
933,688 حالة.   كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل 
يبلغ عدد  وبذلك  الماضية،  والعشرين ساعة  األربع  وفاة في  أي حالة 

الوفيات في الدولة 2,309 حاالت.

أبوظبي )وام(

العمل  جهات  االجتماعية  والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  دعت 
إلى االلتزام بتسجيل المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين بالدولة 
يشمل  ذل��ك  أن  مؤكدة  التأمينية،  الحماية  لمد  الموحد  النظام  في 
الحرة  المناطق  فيها  بما  والخاص  الحكومي  القطاعين  في  العاملين 

وقطاع الفندقة والسياحة. 
ويعتبر التسجيل عن الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي بموجب 
قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن المجلس بتاريخ 
22 يوليو 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في 
التأمينية«،  الحماية  مد  »نظام  ب�  النظام  وسمي  المجلس  دول  من  أي 

وحدد هيئة المعاشات كجهة تنفيذية للنظام في الدولة. 
وبفضل النظام يتمتع المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من 
دول المجلس بالتأمين االجتماعي كما لو كان يعمل في بلده األم، ويتم 
التسجيل واالشتراك عنه وصرف حقوقه التأمينية وفقاً لقانون التقاعد 
في الدول موطن الموظف. ويشترط لخضوع الموظف للتأمين أن تسري 
وأن  دولته،  االجتماعي�ة في  والتأمين�ات  المعاش�ات  قانون  أحكام  عليه 
يعمل لدى صاحب  الخليجية، وأن  الدول  بجنسية إحدى  يكون متمتعاً 
عمل خاضع ألحكام قانون تقاعد مدني، وفي حال فقدان أي من هذه 

الشروط يتم إيقاف اشتراكه في النظام. 
وتتمثل آلية التسجيل بالنظام في قيام جهاز التقاعد في الدولة مقر 
لتسجيل  العامل  موطن  الدولة  في  التقاعد  جهاز  مع  بالتنسيق  العمل 
التأمين  لنظام  طبقاً  الشهرية  اشتراكاتهم  تحصيل  ومتابعة  الموظفين 
المقرر في دولهم، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما ال يتجاوز حصة صاحب 
العمل المقررة في الدولة مقر العمل. ووفقاً لذلك، فإن نسبة االشتراكات 
التي يتحملها صاحب العمل في دولة اإلمارات عن المواطنين الخليجيين 
العاملين لديه 15% في القطاع الحكومي و12.5% في القطاع الخاص.

325.016 فحصًا تكشف عن 1.621 إصابة

إدراج برنامج بكالوريوس 
علوم جديد في علوم 

البيانات 

مراجعة جميع برامج 
البكالوريوس في كلية 

الهندسة
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عدن، االتحاد )وكاالت(

 
قوات  من  جنود   10 مقتل  أم��س،  عسكري،  مصدر  أعلن 
إرهابيتين  عمليتين  في  آخرين  وإصابة  الوطني،  الجيش 
اإلرهابي،  »القاعدة«  تنظيم  عناصر  ارتكبتهما  منفصلتين، 

استهدفت قوات الجيش في محافظتي أبين وشبوة.
»بينما  إن  »سبأ«:  اليمنية  األنباء  لوكالة  المصدر  وق��ال 
كان عدد من أفراد القوات المسلحة على متن أحد األطقم 
إرهابية  عناصر  شنت  إليهم،  موكلة  مهمة  في  متوجهين 
كميناً  ونصبت  القوة،  على  اعتداًء  )القاعدة(  لتنظيم  تابعة 
نتج  والخبر،  أحور  منطقتي  بين  الساحلي  الخط  على  لها 
آخرين،  الجريمة مقتل ثالثة جنود وإصابة ثالثة  تلك  عن 
مع  الجرحى  من  اثنين  اإلرهابية  العناصر  اختطفت  فيما 
الطقم، وأقدمت على تصفيتهم قبل أن تتمكن قوة عسكرية 
جرى إرسالها للتعزيز من مالحقة تلك العناصر اإلرهابية، 

واستعادة الطقم وجثامين الجنود القتلى«.
من   5 إن  العسكري،  المصدر  قال  شبوة،  محافظة  وفي 
أفراد القوات المسلحة قتلوا، وأصيب آخرون، صباح أمس 
»القاعدة«  تنظيم  عناصر  نفذه  إرهابي  هجوم  في  األول، 
عاصمة  عتق،  مدينة  في  عسكرية  قوة  استهدف  اإلرهابي 

محافظة شبوة.
وأضاف أن تلك العناصر استهدفت أفراد من قوات اللواء 
أثناء قيامهم بواجبهم عند نقطة أمنية  الثاني دفاع شبوة، 
المحافظة،  عاصمة  عتق،  لمدينة  الشرقي  المدخل  على 

ونتج عن ذلك االعتداء اإلرهابي مقتل 5 وجرح آخرين.
اإلرهابية تكشف  االعتداءات  أن مثل هذه  المصدر  وأكد 
حجم التعاون بين المنظمات اإلرهابية وميليشيات »الحوثي« 
االنقالبية، مؤكداً أن تلك الجرائم اإلرهابية لن تثني القوات 
المسلحة بجميع تكويناتها وتشكيالتها عن القيام بواجباتها 
بكل  اإلرهابية  التنظيمات  محاربة  في  والوطنية  الدستورية 
مسمياتها والتصدي للمخططات والمؤامرات المتربصة بأمن 
واألمنية  العسكرية  األجهزة  أن  أكد  كما  الوطن.  واستقرار 
للعدالة  وتقديمهم  اإلرهابية  العناصر  ستعمل على مالحقة 
إلى  واألم��ن  المسلحة  القوات  داعياً  العادل،  الجزاء  لينالوا 
واألطماع  المؤامرات  واالستعداد إلفشال  اليقظة  من  مزيد 

التخريبية.

جاء ذلك فيما أقر تنظيم القاعدة اإلرهابي بمقتل أحد قادته 
الميدانيين في اليمن، بعد مرور أكثر من شهر على مقتله في 

محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.
ونعى التنظيم اإلرهابي، في بيان تداوله ناشطون على مواقع 
التواصل االجتماعي، القيادي في صفوفه »يونس محمد عوض 
مالقي القشعوري«، المعروف حركياً ب�»أبو علي الشبواني«، دون 

التطرق لظروف ومكان مقتله.

ولقي القيادي اإلرهابي يونس القشعوري مصرعه في 11 
أثناء  مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة،  في  الفائت  مايو 
محاولته تنفيذ عملية إرهابية، عقب تصعيد »القاعدة« هجماتها 
مجلس  تشكل  على  رداً  »الحوثي«،  ميليشيات  مع  بالتنسيق 

القيادة الرئاسي، وفق تقارير يمنية.
وقالت مصادر أمنية حينها: إن القشعوري اشتبك مع قوات 
من دفاع شبوة أثناء محاصرته للقبض عليه، وهو داخل حافلة 

وسط مدينة عتق، ليلقى حتفه أثناء االشتباك، الذي أسفر 
أيضاً عن مقتل جندي وإصابة آخر برصاص القشعوري.

وبحسب المصادر، يعد يونس القشعوري أحد أخطر العناصر 
التي جندها تنظيم القاعدة اإلرهابي قبل أكثر من 10 أعوام في 
مديرية رضوم بمحافظة شبوة، حيث كان ينشط في المجتمع 
المحلي، متخفياً باسم حركي وبهوية مزورة، محاوالً التغلغل في 

أوساط القبائل. 
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عربي ودولي

اليمن: مقتل 10 جنـــود 

»القاعدة« يف هجومني لـ

جندي يمني على الجبهة في مواجهة الميليشيات اإلرهابية )أرشيفية(

االعتداءات تكشف عن تعاون المنظمات اإلرهابية و»الحوثيين«

»تريندز«: تحذيرات من خطط »اإلخوان« إلعادة هيكلة التنظيم

أبوظبي )االتحاد(

أكد أكاديميان متخصصان في شؤون حركات 
جماعة  تنظيم  خطورة  السياسي  اإلس��الم 
قام  التنظيم  أن  وبينا  اإلرهابية،  »اإلخ��وان« 
لها  تعرض  التي  المتتالية  االنتكاسات  عقب 
في السنوات الماضية بوضع خطة ممنهجة 
إلعادة هيكلة وصناعة جماعة جديدة ستكون 
فرع  كل  فيه  يختار  فضفاض  اتحاد  بمثابة 
قصيرة  أه���داف  لتحقيق  ال��خ��اص  تكتيكه 
ثم  الشعبية،  ال��ق��واع��د  أسلمة  ف��ي  ال��م��دى 

التوغل للوصول إلى السلطة من جديد.
تنظيمات  أغلب  أن  على  الخبيران  وشدد 
السنوات  خ��الل  ت��م��ر،  السياسي  اإلس���الم 
ب��ع��دة أزم����ات داخ��ل��ي��ة، نتيجة  ال��م��اض��ي��ة، 
الوضع  م��ع  التعامل  ف��ي  ال���رؤى  اخ��ت��الف��ات 
التقلبات  م��ع  محاكاتها  ف��ي  ل��ه��ا  ال��ج��دي��د 
بعضها  تورط  بعد  خصوصاً  الجيوسياسية، 
في عمليات إرهابية، أو بسبب تحكم حديدي 
اإلداري���ة  التنظيم  مفاصل  ف��ي  لصقورها 
والمالية مع إبعاد تيارات التجديد، وبخاصة 

الشباب منها، من مراكز صناعة القرار.
جاء ذلك ضمن حلقة نقاشية نظمها مركز 

األول،  أمس  واالستشارات،  للبحوث  تريندز 
بأبوظبي،  المركز  مقر  في  السالم  بقاعة 
وتمحورت حول كتاب: »اإلخوان من السلطة 
إلى االنقسام« الذي يسلط الضوء على أزمة 

الجماعة األم لتنظيم اإلخوان المسلمين.

البشاري  محمد  الكتاب،  مؤلَفا  وأوض��ح 
أمين  اإلس��الم��ي،  الفكر  مجال  في  الباحث 
عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، 
في  المتخصص  ال��ب��اح��ث  ف��رغ��ل��ي  وم��اه��ر 
ش����ؤون ح���رك���ات اإلس�����الم ال��س��ي��اس��ي، أن 

ت��ن��ظ��ي��م »اإلخ�������وان« م���ر ب��ع��دة ان��ش��ق��اق��ات 
مستعرضاً  تاريخه،  مدى  على  وانقسامات 
هذه االنشقاقات في كل من مصر والمغرب 

وتونس والجزائر واألردن. 
خطورة  يشكل  التنظيم  إن  البشاري  وقال 
من  للعودة  الوسائل  كل  واستخدامه  بتلونه 
تكيف  طرق  يوضح  الكتاب  أن  مبيناً  جديد، 
وخطتها  وهيكلتها  اإلرهابية  الجماعة  هذه 
الجديدة، ويكشف في قسَميْه، الصراع على 
التنظيم واالنقسام، تفاصيل االنقسام الحاد 
إلى  للعودة  مخططها  ويبين  الجماعة،  في 

المشهد من جديد.
مداخلته  في  فرغلي،  ماهر  ق��ال  ب���دوره، 
»ال��ن��م��وذج اإلخ���وان���ي«، والس��ي��م��ا فرعه  إن 
ما  التنظيم  حركية  ف��ي  يختلف  المصري، 
االستضعاف«،  و»فقه  التمكين«  »فقه  بين 
الذي يسمح بالكمون والتلون وارتداء األقنعة 

المختلفة حتى يحين الوصول للهدف.
الكتاب يرصد تعرض »إخوان  وأضاف إن 
والتفككات  االنقسامات  من  لجملة  مصر« 
اآلن،  وحتى   2016 ع��ام  من  ب��دءاً  الداخلية 
كانت محصلتها النهائية طرح التصدع للعلن، 

ثم تسويق التنظيم لملف المصالحة.

جانب من الحلقة النقاشية حول كتاب: »اإلخوان من السلطة إلى االنقسام« )من المصدر(

أكد أن الجماعة اإلرهابية تسعى للتوغل بهدف العودة للسلطة

في جلسة استثنائية للبرلمان

العراق: »اإلطار التنسيقي« يستحوذ على »مقاعد الصدر«

هدى جاسم، وكاالت )بغداد( 

استحوذ تحالف »اإلطار التنسيقي«، الذي يتألف 
على  المسلحة،  للفصائل  موالية  أح���زاب  م��ن 
الذين  الصدرية«  »الكتلة  ن��واب  مقاعد  غالبية 
استقالوا جماعياً من البرلمان العراقي، وهو ما 
يجعله القوة األولى في المجلس ويتيح له تشكيل 

الحكومة المقبلة.
وعقد مجلس ال��ن��واب، ال��ذي دخ��ل في عطلة 
خاللها  أدى  أم��س،  استثنائية،  جلسة  تشريعية 

نواب بدالء القسم.
وأدى 64 من النواب البدالء القسم أمام رئيس 
تسعة  تغّيب  فيما  ج��م��اع��ي،  بشكل  المجلس، 

آخرون.
وقّدم نواب الكتلة الصدرية، البالغ عددهم 73 
نائباً، استقالتهم جماعياً في 12 يونيو، في خضم 
أزمة سياسية متواصلة منذ االنتخابات التشريعية 

المبكرة في أكتوبر 2021.
وأعلن رئيس مجلس النواب محّمد الحلبوسي 
قبوله االستقاالت، قائاًل في تغريدة: »قبلنا على 
الكتلة  ن��واب  وأخواتنا  إخواننا  طلبات  مضض 
الصدرية االستقالة من مجلس النواب العراقي«.

وحصل »اإلطار التنسيقي« على 40 من مقاعد 
على  بناء  إح��ص��اء  بحسب  ال��ص��دري«،  »ال��ت��ي��ار 

األرقام التي صدرت عن مفوضية االنتخابات.
نحو  إلى  التنسيقي«  »اإلط��ار  نواب  عدد  وزاد 
داخل مجلس  األكبر  القوة  يجعله  ما  وهو   ،130
وتشكيل  للوزراء  رئيس  تعيين  له  ويتيح  النواب، 

الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.

ال��ع��راق ع��اج��زاً عن تشكيل حكومة  ي��زال  وال 
االنتخابات  على  أش��ه��ر  ثمانية  بعد  ج��دي��دة، 

التشريعية المبكرة.
»الكتلة الصدرية«  نوابها، كانت  وقبل استقالة 
في نزاع مع »اإلط��ار التنسيقي« حول من يملك 

غالبية في البرلمان الذي يضّم 329 نائباً.
أي  ق��درة  وع��دم  السياسي  ال��خ��الف  وبسبب 
البرلمان ثالث  طرف على حسم األم��ور، أخفق 

متخطياً  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  في  م��رات 
المهل التي ينص عليها الدستور.

ولتخطي االنسداد السياسي، طرحت خيارات 
جديدة،  انتخابات  وتنظيم  البرلمان  حّل  منها 
لكن ال يمكن حل البرلمان إال بقرار من مجلس 

النواب نفسه.
وكان زعيم »التيار الصدري«، مقتدى الصدر، 
قال في كلمة قبل أسبوعين: »إن كان بقاء الكتلة 

الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكّل نواب 
الكتلة مستعدون لالستقالة من مجلس النواب، 

ولن يعصوا لي أمراً«.
تحالف  ي��رأس  ال��ذي  ال��ص��دري  التيار  وأراد 
رئيس  بزعامة  »ت��ق��ّدم«،  كتلة  مع  وط��ن«  »إنقاذ 
البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي 
أن  مؤكداً  غالبية،  حكومة  تشكيل  الكردستاني، 

لهم غالبية في البرلمان، بواقع 155 نائباً.
أما »اإلطار التنسيقي« فكان يقول إنه يمتلك 
كتلًة تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل 
أخرى، كما جرى  توافقية تضّم أطرافاً  حكومًة 

عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
شهرين  قبل  الصدر  أعلن  التعطل،  ظل  وفي 
ودع���ا خصومه  ال��م��ع��ارض��ة،  إل��ى  سيتجه  أن��ه 
تشكيل  إلى  التنسيقي«  »اإلطار  في  السياسيين 

الحكومة.
القانون«،  »دول��ة  أبرزها  كتاًل،  اإلط��ار  ويضم 
المالكي،  ن��وري  األسبق  ال��وزراء  رئيس  بزعامة 

وكتلة »الفتح«، القريبة من الفصائل مسلحة.
ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة للفصائل 
هذه  تبقى  األخيرة،  االنتخابات  في  المسلحة 
التشكيالت التي يقدر عدد مقاتليها ب�160 ألف 

عنصر فاعاًل مؤثراً.
»الكتلة  نواب  استقالة  تعتبر  المقابل، ال  وفي 
من  الصدري  للتيار  كاماًل  انسحاباً  الصدرية« 
الحياة السياسية، وفق المحلّل حمزة حداد الذي 
لم  إذا  خصوصاً  االستقرار،  »انعدام  من  حذر 
السلطة  داخل  الصدريون على مناصب  يحصل 

التنفيذية«.

جلسة استثنائية للبرلمان العراقي الختيار بدالء نواب التيار الصدري المستقيلين في بغداد )رويترز(

مفاوض يمني: 
»الحــــوثــــي« 
يرفض رفـــع 

الحصار عن تعز

»اليونيسف«: 
سوء التغذية 
يهدد حياة 8 
ماليين طفل

عدن )وكاالت(

أكد رئيس فريق الحكومة اليمنية 
الخاص بالتفاوض لفتح الطرق 

الرئيسة إلى تعز، عبدالكريم 
شيبان، أن جماعة »الحوثي« 

تصر على رأيها لفتح طرق فرعية 
ال تلبي حاجات المواطنين في 

محافظة تعز، جنوبي غرب 
اليمن.

وأوضح شيبان، أن الطرق التي يّصر 
الحوثيون على فتحها لها 150 

سنة ومن الطرق القديمة الجبلية 
والوعرة، وال تصلح لمرور السيارات 

والمركبات عليها، وبعيدة عن 
مدينة وسكان تعز، بحسب ما نقله 

عنه موقع »يمن مونيتور«.
واتهم المسؤول اليمني، 

»الحوثيين« بمحاولة العبث 
واالستهتار بقرار المبعوث األممي 

هانس غروندبرغ، محماًل في 
ذات الوقت المبعوث األممي 

المسؤولية في اتخاذ قرار إدانة 
قوية ضد »الحوثيين«.

ودعا رئيس الوفد الحكومي، 
المجتمع الدولي إلى الوقوف وراء 
هذا القرار، واتخاذ عقوبات بحق 

جماعة »الحوثي«، كونها المعرقل 
للهدنة.

وأشار إلى إن الهدنة عبارة عن 
حزمة كاملة ال تتجزأ جرى 

التوقيع عليها من قبل الحكومة 
و»الحوثيين«، ومن ضمنها 

فتح طرق تعز ومن ثم بقية 
المحافظات.

نيويورك )وكاالت( 

أفادت منظمة األمم المتحدة 
للطفولة »اليونيسف«، أمس، 

بأن نحو 8 ماليين طفل تتراوح 
أعمارهم بين 5 سنوات وأقل، 

يواجهون خطر الموت بسبب سوء 
التغذية في مرحلة الطفولة.

وأوضحت »اليونيسف« في 
تقرير صدر أمس، أن األطفال 
األكثر تضررًا يعيشون في 15 
بلدًا، ويعانون حاليًا من نقص 

األغذية، وإن من بين هذه 
البلدان أفغانستان وإثيوبيا 

وهايتي واليمن، وكلها تحتاج إلى 
مساعدات غذائية وطبية فورية.

وأضافت المنظمة إن عدد 
األطفال الذين ينزلقون نحو 

منعطف الخطر بسبب سوء 
التغذية يتزايد كل دقيقة. ومن 

بين المشاكل التي شملها التقرير 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

عاود الرئيس اللبناني ميشال عون تكليف رئيس حكومة 
جديدة،  حكومة  بتشكيل  ميقاتي  نجيب  األعمال  تصريف 
على  لالتفاق  صعباً  سياسياً  طريقاً  سيواجه  لكنه  أمس، 
في  المدمرة  المالية  األزمة  تفاقم  ظل  في  جديدة،  إدارة 

البالد.
البالد  في  المختلفة  السياسية  الفصائل  ميقاتي  ودعا   
األزمــة  لتخفيف  والــتــعــاون  جانباً  خالفاتهم  تنحية  إلــى 
ألقاها  كلمة  وفــي  البالد.  وإنقاذ  والمالية،  االقتصادية 
في القصر الرئاسي في بعبدا، عقب تكليفه، دعا ميقاتي 
في  الدولي  النقد  صندوق  مع  اتفاق  إقرار  إلى  البرلمان 

أسرع وقت.
في   128 أصــل  من  نائباً   54 دعــم  على  ميقاتي  وحصل 
وجــود  مــع  لكن  عــون.  الرئيس  أجــراهــا  التي  الــمــشــاورات 
فمن  لبنان،  في  الحاكمة  النخبة  بين  عميقة  انقسامات 
في  صعوبة  سيجد  ميقاتي  أن  واســع  نطاق  على  المعتقد 
تشكيل حكومة، وهو ما يتسبب في شلل سياسي قد يعيق 
اإلصالحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإلفراج 

عن المساعدات.
وأدى االنهيار االقتصادي المستمر منذ نحو ثالث سنوات 
إلى فقدان الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وزيادة 
الفقر وشل النظام المالي وتجميد أموال المودعين، جراء 
أسوأ أزمة منذ الحرب األهلية التي دارت بين عامي 1975 

و1990.
رئيس  منصب  شغل  أن  سبق  الــذي  ميقاتي،  ويواصل 
الوزراء ثالث مرات مهمة تصريف األعمال لحين تشكيل 
مع  ألشــهــر  عــادة  تستمر  عملية  وهــي  جــديــدة،  حكومة 
الحكومة  في  األدوار  بتوزيع  السياسية  الفصائل  قيام 

وخارجها.
تشكيل  عملية  تـــزداد  أن  وسياسيون  محللون  يتوقع 
األفق  في  يلوح  الــذي  الصراع،  بسبب  تعقيداً  الحكومة 
عندما  عــون،  ميشال  الدولة  رئيس  سيخلف  من  بشأن 

31 أكتوبر. تنتهي واليته في 
منقسماً  الجديد،  الرئيس  ينتخب  الذي  البرلمان،  وبدا 
الشهر  أجــريــت  الــتــي  الــعــامــة  االنــتــخــابــات  بــشــدة عقب 
وحقق  أغلبيتهم  وحلفاؤه  اهللا»  «حزب  فقد  إذ  الماضي، 
قوية،  مكاسب  اإلصالحية  العقلية  ذوو  الجدد  الوافدون 

اللبنانية» على مقاعد. «القوات  وحصل حزب 
الذي  ميقاتي،  حصل  الجديد،  للمشهد  انعكاس  وفي 
20 صوتاً  ينحدر من مدينة طرابلس الشمالية، على نحو 
للوزراء في آخر  رئيساً  ُعين  أقل مما حصل عليه عندما 

مرة في سبتمبر.

من  تمويل  صفقة  مــســودة  ميقاتي  حكومة  وأبــرمــت 
في  دوالر  مليارات  ثالثة  بقيمة  الدولي  النقد  صندوق 
تعرقلها  التي  اإلصالحات  تنفيذ  بشرط  الماضي،  أبريل 

لبنان منذ فترة طويلة. الحاكمة في  الفصائل 
يأتي ذلك فيما أكد خبراء لبنانيون أن أكبر عقبة أمام 
اهللا»  «حزب  ميليشيات  لبنان هي سالح  في  اإلصالحات 
إلجــراءات  بحاجة  بالدهم  أن  إلــى  مشيرين  اإلرهابية، 
عديدة لتحقيق إصالحات سياسية من شأنها أن تساعد 

على حل األزمات التي تعصف بالبالد.
في  ضوءاً  األخيرة  النيابية  االنتخابات  نتائج  ومنحت 
لبنان على اإلفالس، حسبما قال  نفق مظلم شارفت فيه 
اإلصــالح»  «وصــفــة  تنفيذ  أن  يــؤكــدون  فيما  مــســؤولــون، 
تحتاج إلى مزيد من التكاتف لتثبيت أركان الدولة، بعيداً 

يعتبرونها خطراً حقيقياً. التي  الخارجية  األجندات  عن 

إن  كــرم،  فــادي  اللبناني،  البرلمان  فــي  النائب  وقــال 
طريقة،  من  أكثر  لها  الحالي  الوقت  في  اإلصــالح  آلية 
اإلصالح  يبدأ  حيث  النواب،  مجلس  في  تشريعية  أولها 
التوظيف  آلية  قانون  ومنها  قوانين،  دائماً من مشروعات 
الذي يضمن تعيين الكفاءات بدالً من أهل الثقة، وهناك 

الدولة. بتثبيت  تتعلق  التي  المهمة  القوانين  العديد من 
الثاني  األمــر  إن  لـــ«االتــحــاد»:  تصريحات  في  وأضـــاف، 
بمجلس  يرتبط  الـــذي  التنفيذي  الــجــهــاز  هــو  لــإلصــالح 
أي  لمواجهة  واضحة  قواعد  يضع  أن  يجب  الذي  ــوزراء  ال
كافة  وإصــالح  الفاسدين  ومحاسبة  الدولة،  ألركــان  تهديد 

القطاعات والصناديق.
كانت  النيابية  «االنتخابات  أن  اللبناني  البرلماني  وأكد 
لتحقيق  للشعب  الــفــرصــة  أتــاحــت  حيث  للغاية،  مفيدة 
الديمقراطية واختيار ممثليه، وحتى في حال الخطأ، فإن 

تطبيق الديمقراطية خطوة إيجابية كبيرة».
بدوره، قال السياسي اللبناني شارل جبور: إن لبنان يعاني 
من تغييب الدولة من طرف فريق يملك سالحاً خارج إطار 
الشرعية هو ميليشيا «حزب اهللا»، وال توجد دولة في العالم 
سالح  أن  معتبراً  الشرعي،  غير  وآخــر  شرعي  ســالح  بها 
«حزب اهللا» غير الشرعي يسيطر على القرارات في لبنان.

وأضاف: «من أجل تحقيق اإلصالح يجب تحرير الدولة 
من الطرف الذي يغيبها، وتحريرها من الجانب السياسي 

السلطوي الذي يسمح بالتعامل بهذه الطريقة».
وأوضح، أنه يجب االجتماع مع فريق سياسي غير حامل 
اإلصــالح  في  الدستورية  الشرعية  على  يعتمد  للسالح، 
السياسي واالقــتــصــادي، األمــر الــذي يــؤدي إلــى إصــالح 
الخطابات  عن  بعيداً  الدولة،  وأركان  قواعد  يثبت  حقيقي 

الشعبوية التي ال تحقق أي شيء.
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بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة 

ميقاتــي يطـالب بتنحية الخالفـــــــات إلنقاذ لبنــان

برلماني لبناني لـ«         »: آليـــــــة اإلصــــــالح تبدأ بالبرلمــــان وتنتهـــــي بالحكــــومـــة
ميقاتي في قصر بعبدا عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ ف ب)

تحذيرات من استمرار 
هيمنة ميليشيا 

«حــــزب هللا» 
بقوة السالح

أعلن استعداده لبدء المفاوضات حول قرض بقيمة 4 مليارات دوالر

«صندوق النقد» يرحب ببرنامج اإلصالحات يف تونس

أحمد عاطف (تونس، القاهرة)

ــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، في  أكـــد صــن
اإلصالحات  ببرنامج  ترحيبه  بيان، 
الحكومة  أعلنته  الذي  االقتصادية، 
التونسية الشهر الجاري، مضيفاً أنه 
جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في 
األسابيع المقبلة حول برنامج قرض.

اختتمت  ــي  ــت ال تـــونـــس،  وتــســعــى 
مؤخراً جوالت الحوار الوطني والتي 
جديد  دستور  مسودة  بتقديم  تُوجت 
إلى  للوصول  سعيد،  قيس  للرئيس 
اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد 
في  دوالر،  مــلــيــارات  أربــعــة  بقيمة 

مقابل حزمة إصالحات.
بعد  النقد  صــنــدوق  بــيــان  ويــأتــي 
مدير  أزعـــور،  جهاد  بها  قــام  زيـــارة 
إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
اجتمع مع  الـــذي  الــنــقــد،  بــصــنــدوق 
الرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء 

نجالء بودن.
ومن بين اإلصالحات التي اقترحتها 
الحكومة التونسية تجميد األجور في 
المملوكة  والشركات  العامة  الوظائف 
للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء 

والطاقة.
النقد  صــنــدوق  تصريحات  وتــأتــي 
عقب تسليم مسودة الدستور للرئيس 
قيس سعيد، إلبــداء مالحظاته نهاية 
على  لعرضه  تمهيداً  الجاري،  الشهر 
الشعب التونسي في استفتاء 25 يوليو 
ومحللون  خبراء  توقع  فيما  المقبل، 
قبل  من  قبوله  تونسيون،  سياسيون 

التونسيين، باعتباره منقذا من المآسي 
والجرائم الذي فعلها «اإلخوان» بالبالد 

على مدى 10 سنوات.
وقال الخبراء لـ«االتحاد»: إن كل من 
حتى  الدستور  مسودة  تشويه  يحاول 
المعارضة،  لمجرد  يــعــارضــون  اآلن 
يتم  التربح مما  وألنهم ال يستطيعون 
إنجازه لتصحيح كل االضطرابات التي 
أتت بعد «العشرية السوداء» في إشارة 

لفترة حكم «اإلخوان» في تونس.
التونسي  السياسي  الباحث  وقــال 
ــزار الجليدي لـــ«االتــحــاد»: مــن حق  ن
الرئيس أن يدعو للتعديل الدستوري، 
اختار  سعيد  قيس  أن  إلــى  مــشــيــراً 
ال  الدساتير  ألن  األفــضــل،  المسار 
تكتبها األحزاب حتى ال تكون ملغومة 
بأيديولوجيتها ولكن من متخصصين. 

أن دعـــوة قيس سعيد  إلــى  ولــفــت 
لدستور جديد واالستفتاء، قبل إجراء 

االنتخابات، يلجم األفواه المعارضة.

بدورها، أكدت مديرة المركز الدولي 
تونس،  في  االستراتيجية  للدراسات 
الدستور  «مــســودة  أن  قعلول،  بـــدرة 
ستُعرض على الشعب التونسي، الذي 
يعي ما يفعل، وسيقرأ كل الفصول وكل 
أن  إلى  التصويت»، مشيرة  قبل  كلمة 
األغلبية،  موافقة  سيحصد  الدستور 
ألنه متميز وال يوجد به بيع وال شراء 
وال أطراف خارجية مثل الدستور الذي 

أخرجه «اإلخوان» والفاسدون.
المعارضة و«اإلخــوان» في  وتحاول 
المعيشة  األوضــــاع  استثمار  تــونــس 
وتنامي البطالة من أجل تعزيز مواقعهم 
الجديد،  المسار  أمام  الطريق  وقطع 
االستفتاء  طــريــق  سيجعل  مــا  وهـــو 
محفوفاً بالمخاطر، بينما تحتاج البالد 

حالة من الوفاق واالنسجام.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال المحلل 
إنه  ثابت،  منذر  التونسي  السياسي 
المشاركة في  في حــال جــاءت نسبة 
االستفتاء على الدستور ضعيفة، فإن 
لجنة  يشكل  ربما  التونسي  الرئيس 

جديدة لتعديل مسودة الدستور.
األمر  أن  لـ«االتحاد»،  ثابت  وأوضح 
اإلطار  سيضع  جديد  بدستور  يتعلق 
الجمهورية  لقيام  األعــلــى  القانوني 
إلى أن النسخة التي  السادسة، الفتاً 
سلمها الصادق بلعيد ال تزال مسودة، 
ــيــس فـــي فصولها  ــرئ ال نــظــر  ــد  ــع وب
أن  سيما  ال  ويعدل،  وينقح  سيضيف 
هي  التعديالت  وضعت  التي  اللجنة 
استشارية ويمكن األخذ بما فعلته كله 

أو جزءا منه.

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية)

خبراء لـ«            »:
قيس سعيد يصحح 

أخطــــــاء الماضــــي 

مؤشرات أولية 
تشير لقبول شعبي 

للدستور الجديد

دعوات المقاطعة 
تستغل األوضاع 

االقتصادية الصعبة

مقتل 9 جنود سوريني يف هجوم «داعشي»

بيروت (وكاالت) 

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس، أن 
9 مقاتلين من قوات الجيش السوري قتلوا في يوم 
واحد على يد تنظيم «داعش» اإلرهابي في شرق 
سوريا، في هجوم هو األحدث ضمن سلسلة من 

الهجمات في المنطقة.
وقال المرصد: إن العناصر التسعة من ضمن 
للتنظيم  هجمات  فــي  قتلوا  ســوريــا  جندياً   30

اإلرهابي هذا األسبوع وحده فقط.
كما أدت «المواجهات العنيفة»، خالل اليومين 
«داعش»  وتنظيم  الجيش  قوات  بين  الماضيين، 
شرق  في  الرقة  محافظة  في  نائية  منطقة  في 

البالد إلى مقتل 7 إرهابيين، وفق المرصد.
تبناه  كمين  أعــقــاب  فــي  المواجهات  وجـــاءت 
مقاتلين  تقل  حافلة  واستهدف  «داعــش»،  تنظيم 
الصحراوي  الطريق  على  السوري،  الجيش  من 

الذي يربط مدينتي الرقة وحمص.
وخلف الهجوم، الذي وقع يوم االثنين الماضي 

واألكثر دموية خالل العام الجاري، 15 قتيًال من 
قوات الجيش على األقل، وفق المرصد.

قتلوا،  آخرين  جنود   4 إن  المرصد:  وأضــاف 
«داعــش»،  تنظيم  نصبه  كمين  في  األول،  أمــس 
العاصمة  شــرق  العسكري  الضمير  مطار  قــرب 
دمشق، وإن جنديين آخرين قتال في وقت سابق 

األسبوع الجاري، في منطقة الرقة.
التنظيم  هزيمة  أُعــلــنــت   ،2019 مـــارس  ــي  وف
في  مناطق شاسعة  على  الــذي سيطر  اإلرهابي، 
سوريا والعراق في 2014، بعد دحره في سوريا على 
أيدي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وعمادها 
المقاتلون األكراد، لكن خاليا من التنظيم اإلرهابي 
منتشرة في البادية وأماكن جبلية صعبة، تواصل 

شن هجمات على القوات الحكومية والكردية.
دامياً  نــزاعــاً   2011 عــام  منذ  سوريا  وتشهد 
وألحق  مليون شخص،  نحو نصف  بمقتل  تسّبب 
دماراً هائًال بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، 
داخل  السكان  ماليين  وتشريد  نــزوح  إلى  وأدى 

البالد وخارجها.

أنقرة وتل أبيب:
إحباط هجمات ضد إسرائيليين

مطالبة إيرانية 
لواشنطن بتعويضها 

4 مليارات دوالر

إسطنبول (وكاالت) 

ذكر وزيرا الخارجية التركي واإلسرائيلي، أمس، أن وحدات األمن 
الخاصة بهما حالت من دون تنفيذ هجمات على إسرائيليين في 

تركيا.
لتركيا  الشكر  البيد  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزيــر  ووجــه 
مولود  التركي  نظيره  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  الجهود،  لتنسيق 

تشاووش أوغلو، في أنقرة.
تركيا لن تسمح «تحت أي ظرف من  إن  أوغلو،  وقال تشاووش 
أي  تسمية  دون  من  أرضها،  على  الحوادث  هذه  بمثل  الظروف» 
دولة ثالثة. وأضاف الوزير التركي إن بالده وإسرائيل «على تواصل 
أمس،  تركي،  إخباري  تقرير  بالتهديد.وأفاد  يتعلق  فيما  وثيق» 
بتهمة  إيرانيين  خمسة  على  القبض  ألقت  إسطنبول  شرطة  بأن 
العمل لصالح ما يشتبه بأنها فرقة اغتيال كانت تستعد الستهداف 

إسرائيليين في تركيا.
وذكرت صحيفة «خبر تورك» اليومية أن وحدات من االستخبارات 
وفنادق في إسطنبول كان  ومكافحة اإلرهاب داهمت أمس شققاً 
يقيم بها المشتبه بهم، وصادرت وثائق رقمية ومسدسين بكاتمي 

صوت.
وجاء التقرير بعد تحذير إسرائيل، األسبوع الماضي، من تنفيذ 

هجمات ضد إسرائيليين في إسطنبول.
وزيارة البيد هي األولى التي يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي في 

خالل 16 عاماً، بحسب شبكة تي آر تي التركية.
من  والعشرين  الخامس  في  إسرائيل  زار  أوغلو  تشاووش  وكان 

الشهر الماضي.

طهران (وكاالت) 

طالبت محكمة إيرانية، أمس، 
واشنطن بدفع أكثر من 4 مليارات 

دوالر لتعويض أسر العلماء النوويين، 
الذين قتلوا في السنوات األخيرة في 

هجمات نسبتها طهران إلى أجهزة 
المخابرات اإلسرائيلية أو األميركية، 
حسبما ذكرت وسائل إعالم رسمية.

ويستهدف حكم المحكمة الذي 
نشرته وكالة «إرنا» الرسمية، 

الحكومة األميركية، والرئيسين 
السابقين باراك أوباما ودونالد 

ترامب، إلى جانب مسؤولين 
أميركيين كبار آخرين. 

إلى ذلك، أعلن التلفزيون اإليراني 
الرسمي، أمس، أن إيران أقالت 

حسين طائب، رئيس جهاز 
المخابرات التابع لـ«الحرس الثوري». 

ولم تورد وسائل اإلعالم اإليرانية 
سبباً لكن التلفزيون الرسمي قال: إن 
طائب ُعين مستشاراً لقائد «الحرس 

الثوري»، حسين سالمي وسيحل 
محله محمد كاظمي، الذي رأس 

من قبل وحدة الحماية بمخابرات 
«الحرس الثوري».



حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة(

في  أم��س،  الليبي،  الرئاسي  المجلس  أطلق 
العاصمة طرابلس، رسمياً الرؤية االستراتيجية 
عدد  بحضور  الوطنية،  المصالحة  لمشروع 
من  وأعضاء  السياسية  الشخصيات  من  كبير 
والسلك  الليبيين،  وال��دول��ة  ال��ن��واب  مجلسي 
الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، والمنظمات 

المحلية والدولية.
وش����ارك ف��ي إط���اق ه���ذه ال���رؤي���ة رئيسا 
عام  وأمين  للدولة،  واألعلى  النواب،  مجلسي 
جامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية االتحاد 

اإلفريقي، بكلمات عبر تقنية »الفيديو«.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 
الليبي  الشعب  معاناة  إلى  كلمته،  في  المنفي، 
على  والقطيعة واالنقسام، مشدداً  الفرقة  من 
أهمية إعاء قيم التصالح والتسامح والتعايش 

بسام.
من خال  الرئاسي،  المجلس  عزم  وأوض��ح 
ال��ش��ع��ب وي��ات  ال���رؤي���ة، ع��ل��ى تجنيب  ه���ذه 
ال��ح��روب، وم��ا تخلفه م��ن ال��ف��ق��د، واألس���ى، 

والتهجير، والتشريد، والحرمان.
وطنية  جهود  إل��ى  تحتاج  »ليبيا  وأض���اف: 
تخرجها من دائرة التدخات األجنبية والتبعية، 
الفتاً إلى أنه ال سبيل لذلك إال بمصلحة وطنية 

تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح«.
من جهته، عبر رئيس مجلس النواب الليبي، 
لطي  تطلعه  ع��ن  ص��ال��ح،  عقيلة  المستشار 
المشاحنات  ونبذ  والحساسيات،  الخافات 
الحياة،  مسيرة  عطلت  ال��ت��ي  وال��ص��راع��ات 
توحيد  دون  وحالت  العاقات  مناخ  وأفسدت 
الطاقات  واستهلكت  وال��ص��ف��وف،  ال��م��واق��ف 

وضيعت الكفاءات والقدرات.
دعا رئيس مجلس النواب الليبي في كلمته، 
قانون  مشروع  عرض  إلى  الرئاسي  المجلس 
في  النواب  مجلس  على  الوطنية  المصالحة 

أقرب وقت.
الرؤية االستراتيجية لمشروع  ويأتي إطاق 
المجلس  ن��ج��اح  ب��ع��د  ال��وط��ن��ي��ة،  المصالحة 
النهائية  الصيغة  إع��داد  في  الليبي،  الرئاسي 
االنتقالية،  ال��ع��دال��ة  ق��وان��ي��ن  وت��ع��دي��ل  ل��دم��ج 
النخبوية  المشاركة  دائرة  توسيع  ببدء  إيذاناً 
ال��خ��ب��راء  م��ن  ع���دد  ب��م��ش��ارك��ة  والمجتمعية، 

واألكاديميين والباحثين.
م��ن ج��ه��ت��ه، أع���رب األم��ي��ن ال��ع��ام لجامعة 
استعداد  عن  أبوالغيط  أحمد  العربية  ال��دول 
الوطنية  المصالحة  إنجاز  لدعم  »الجامعة« 
المهمة،  المحطات  كل  يعالج  ال��ذي  بالشكل 

إلى  االنتقالية وصواًل  المرحلة  إنهاء  أجل  من 
االس��ت��ق��رار ال��دائ��م، داع��ي��اً إل��ى تجنب ع��ودة 

الصراع في الباد.
في سياق آخر، قال رئيس الحكومة الليبية 
فتحي باشاغا، أمس: إن خريطة الطريق، التي 
أقرتها األمم المتحدة انتهت ولم تكلل بالنجاح، 
ديمقراطية  انتخابات  بإجراء  التزامه  مؤكداً 
على  حسابه  عبر  باشاغا  وكتب  أممي،  بدعم 
دون  األممية  الطريق  خريطة  انتهت  »تويتر«: 
نجاح، وأثني على جهودهم المبذولة على مدى 

السنوات ال�11 الماضية.
ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  يبحث  ذل���ك،  إل���ى 
الثاثاء  يوم  صالح،  عقيلة  المستشار  الليبي 

للدولة  األع��ل��ى  المجلس  رئيس  م��ع  المقبل، 
خالد المشري، في مدينة جنيف السويسرية، 
الفترة  إدارة  مواد  حول  لتوافق  التوصل  سبل 
االنتقالية في مسودة مشروع الدستور، إضافة 
لاتفاق على مسمى ما تم التوافق عليه خال 
الدستوري  للمسار  الثالثة  الجولة  اجتماعات 

في القاهرة، حسبما أكد برلماني ليبي.
وأكد البرلماني الليبي، الذي رفض اإلفصاح 
للدولة  األعلى  المجلس  وف��د  أن  هويته،  عن 
في  عليه  التوافق  ج��رى  ما  باعتبار  متمسك 
المقابل  في  الدستورية«  ب�»القاعدة  القاهرة 
األم��ر  ه���ذا  الليبي  ال��ن��واب  مجلس  ي��رف��ض 
ويعتبر ما تم التوافق حوله هو مسودة مشروع 

الدستور الصادر في يوليو 2017، مشيرا إلى 
االع��ت��راف  يرفض  ال��دول��ة  مجلس  رئيس  أن 
بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة 
المرحلة  وإدارة  المهمة  لتولي  باشاغا  فتحي 

االنتقالية.
وي��ل��ي��ام��ز،  ستيفاني  وج��ه��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مستشارة 
ال��ن��واب  مجلس  رئاستي  إل��ى  التحية  ليبيا، 
والدولة الليبيين على التزامهما بإنجاز التوافق 
لجنة  اجتماع  عقب  المتبقية،  المسائل  بشأن 
المسار الدستوري المشتركة األسبوع الماضي 
على حسابها  لها  تغريدة  القاهرة، حسب  في 

بموقع »تويتر«.

وأوضحت وليامز أن االجتماع لتجاوز النقاط 
العالقة، مشيرة إلى أن الشعب الليبي يستحق 
إلى  االس��ت��ق��رار  وإع���ادة  قيادته،  م��ن  المزيد 
الباد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في 
أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثاثة 
مايين ليبي سجلوا للتصويت في االنتخابات 

الليبية.
لألمم  ال��ع��ام  األم��ي��ن  أبلغ  آخ��ر،  ف��ي سياق 
مجلس  أعضاء  جوتيريش،  أنطونيو  المتحدة، 
األم����ن ال���دول���ي ب��ت��رش��ي��ح وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
لمنصب  بوقادوم،  صبري  السابق،  الجزائري 
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  رئيس 

وينتظر ردهم على القرار.

باشاغا: خريطة الطريق 
األممية أخفقت وملتزم بإجراء 

االنتخابات 
 

 ترشيح دبلوماسي جزائري 
لرئاسة البعثة األممية خلفًا 

لويليامز
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طرابلس )االتحاد( 

من  مجموعتين  أن  أمس،  الليبية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
من  متأخرة  ساعة  في  طرابلس  في  اشتبكتا  مسلحة  قوات 
مساء أمس األول، وهو ما أسفر عن مقتل فرد مسلح وإلحاق 
أضرار بممتلكات قريبة، في مؤشر آخر على توتر العالقات 

بين الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية.

في  أيضًا  ُقتل  إنه  حتفه،  القى  آخر  لشاب  أصدقاء  وقال 
حادث مروري أثناء فراره من المنطقة مع مدنيين آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المنعم العربي، إن قوتين 
تبادلتا إطالق النار في منطقة بوسط طرابلس، مضيفًا: إن 

تحقيقًا بدأ لمعرفة أسباب الحادث.
عامًا،   31 ويبلغ  أرحومة  علي  ويدعى  المارة،  أحد  وق��ال 
تتحرك  والسيارات  يركضون  الناس  »رأي��ت  ل���»روي��ت��رز«: 

بسرعة على الجانب اآلخر من الطريق بدافع الذعر«.
وتهيمن قوى مسلحة متنافسة على أجزاء كبيرة من ليبيا 
وتتنافس  األراض��ي،  على  سيطرتها  وتفرض  سنوات،  منذ 

على المناصب.
أمس،  االشتباكات  فيها  وقعت  التي  المنطقة،  الهدوء  وساد 
لحقت  التي  األض��رار  بإصالح  المتاجر  أصحاب  قيام  مع 

بالنوافذ وعودة الحياة إلى طبيعتها.

مقتل 2 في اشتباكات وسط طرابلس

عناصر مسلحة على متن سيارة تحمل مدفعًا وسط طرابلس )أرشيفية(

السودان.. مساٍع إلعادة 
األطراف للحوار

أسماء الحسيني )الخرطوم، القاهرة(

الوساطة في  تقود  التي  الثاثية األممية األفريقية،  اآللية  أعلنت 
السودان، أنها اجتمعت مع ممثلين ل�»قوى الحرية والتغيير- المجلس 

المركزي« في الخرطوم أمس.
وناقش اجتماع اآللية، التي تضم األمم المتحدة واالتحاد األفريقي 
ومنظمة »إيجاد«، العملية السياسية في السودان وآفاق الحل، وفقاً 
لما أعلنته بعثة األمم المتحدة في السودان »يونيتامس«، ولم توضح 

البعثة معلومات إضافية حول أجندة الحوار أو محاور النقاش.
وعقب االجتماع أكدت قيادات »قوى الحرية والتغيير«، استمرار 
الشعب  مطالب  لتحقيق  الثاثية«  »اآللية  مع  وتعاونها  تواصلها 
تؤدي  التي  السياسية  العملية  بإنجاح  التزامها  وأك��دت  السوداني، 

لتحقيق مطالب الثورة وإقامة سلطة مدنية كاملة.
من جانبه، أكد السفير السعودي في السودان علي بن حسن بن 
جعفر، أن المسعى السعودي األخير لحث األطراف السودانية على 
المشاركة في الحوار، الذي دعت إليه اآللية الثاثية، ليس منبراً 
منفصًا أو بديًا عن إطار مهمة »اآللية الثاثية« لتيسير الحوار 
بين األطراف السودانية، بل امتداد لجهود متواصلة في دعم وحدة 

واستقرار السودان وأمنه ونمائه.
أركو مناوي حاكم دارف��ور، والقيادي  وفي تطور آخر، أكد مني 
بمجموعة »ميثاق التوافق الوطني«، خال لقائه أعضاء دول الترويكا، 
الخرطوم  في  والنرويج،  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  تشمل  التي 
أمس، ضرورة دعم إحياء اآللية الثاثية، وإعادة الحوار بمضمون 
يشمل كل مكونات الشعب السوداني وكافة الشرائح، وكل من ينبغي 

أن يكون جزءاً من الفترة االنتقالية.

سوداني يحمل طفله أثناء جلب المياه في الخرطوم )رويترز(

زعيم كوريا 
الشمالية يرأس 
اجتماعًا عسكريًا 

سيؤول )وكاالت( 

أفادت وسائل إعالم رسمية، أمس، 
بأن زعيم كوريا الشمالية كيم 

جوجن أون واصل لليوم الثاني 
على التوالي ترؤس اجتماع رئيس 

للحزب احلاكم بشأن سياساته 
العسكرية والدفاعية، وسط 

مخاوف من احتمال إجراء بيوجن 
ياجن جتربة نووية وشيكة.

وذكرت وكالة األنباء املركزية 
الكورية أن كيم شدد على أهمية 
اجلهود املبذولة لتعزيز القدرات 

العملياتية للوحدات على 
اخلطوط األمامية.

ويحظى االجتماع مبتابعة وثيقة، 
ألنه قد يقدم أدلة على توقيت 
التجربة النووية التي ُيعتقد أن 
كوريا الشمالية تستعد لها منذ 

أسابيع. وقال مسؤولون يف كوريا 
اجلنوبية إن االختبار ميكن أن 

يجرى »يف أي وقت«، وأن كيم 
سيقرر املوعد.

لكن مسؤواًل يف املكتب الرئاسي 
يف سيؤول قال إنه يعتقد أن 

بيوجن ياجن قد تؤجل ما قد تكون 
جتربتها النووية السابعة بسبب 

انتشار »كوفيد-19« يف البالد.

دعا إلى تقديم اإلغاثة العاجلة

كييف تعلن استالم قاذفات الصواريخ األميركية »هيمارس«

»حكماء املسلمني« يتضامن مع ضحايا زلزال أفغانستان 

االتحاد األوروبي يقبل أوكرانيا ومولدوفا مرشحتني للعضوية

أبوظبي )وام( 

األزهر  برئاسة شيخ  المسلمين،  أعرب مجلس حكماء 
أحمد الطيب، رئيس المجلس، عن تضامنه مع الشعب 
الزلزال  جراء  والمصابين،  الضحايا  وأهالي  األفغاني 
ر الذي ضرب واليتي بكتيكا وخوست جنوب شرق  المدِمّ

أفغانستان. 
بيان، هيئات ومؤسسات اإلغاثة  المجلس، في  ودعا 
الدولية واإلقليمَيّة إلى مِدّ يد العون إلى أهالي الضحايا، 
المساعدات  وتقديم  ومنازلهم،  عوائلهم  فقدوا  الذين 
اإلنسانية والطبَيّة العاجلة؛ بما يُسِهُم في تجاوز سكان 

المنطقة، التي ضربها الزلزال، لتلك المحنة األليمة. 
وعبر المجلس عن خالص التَّعازي ألهالي وأسر ضحايا 

هذا الحادث األليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
جاء ذلك فيما قال مسؤولو حركة »طالبان« إن عملية 
اإلنقاذ أوشكت على االكتمال بعد الزلزال الذي ضرب 
في حين  ألف شخص،  زهاء  بحياة  وأودى  أفغانستان، 

وصلت المساعدات إلى منطقة نائية أمس.
ووقع الزلزال، الذي بلغت شدته 6.1 درجة في ساعة 
مبكرة من صباح أمس األول، في منطقة جبلية قاحلة 
 160 بعد  على  صغيرة  سكانية  تجمعات  فيها  تتناثر 
الحدود  قرب  كابول  العاصمة  شرقي  جنوب  كيلومتراً 

مع باكستان.
الطرق جهود  ويعرقل ضعف االتصاالت وسوء حالة 
اإلغاثة في بلد يعاني بالفعل من أزمة إنسانية تفاقمت 

منذ أغسطس الماضي.

بروكسل )وكاالت( 

أمس،  األوروب���ي ش��ارل ميشيل،  المجلس  رئيس  أك��د 
أوكرانيا  أن زعماء االتحاد األوروب��ي وافقوا على ترشح 

ومولدوفا لعضوية االتحاد األوروبي.
وأضاف ميشيل في تغريدة على »تويتر«، في إشارة إلى 
المجلس األوروب��ي: »اتفاق.. قرر المجلس األوروب��ي للتو 
منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لاتحاد األوروبي.. 
إنها لحظة تاريخية«. ورحب الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي بما اعتبره »لحظة فريدة وتاريخية«، بعد موافقة 
قادة دول االتحاد األوروب��ي على منح باده صفه مرشح 

لعضوية االتحاد في غمرة الهجوم الروسي.
وكتب زيلينسكي على تويتر: »إنها لحظة فريدة وتاريخية 
في العاقات بين أوكرانيا واالتحاد األوروبي«، مؤكدا أن 

»مستقبل أوكرانيا هو في صلب االتحاد األوروبي«.
إل��ى ذل���ك، أع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع األوك���ران���ي أوليكسي 
ريزنيكوف، أمس، وصول قاذفات الصواريخ األميركية من 
طراز »هيمارس« إلى أوكرانيا، وهي أسلحة قوية ُطلبت 
من الحلفاء، في مواجهة الهجوم الروسي. وكتب ريزنيكوف 
في تغريدة: »وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا.. شكرا لزميلي 
األدوات  لهذه  األميركي(  )نظيره  أوستن  لويد  وصديقي 
القوية«، مرفقاً رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ 

النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.
وأعلنت الواليات المتحدة في أوائل يونيو أنها ستزود 
 80 إلى  مداها  يصل  التي  »هيمارس«،  أنظمة  أوكرانيا 
كيلومتراً. وهي ليست أنظمة بعيدة المدى، تصل إلى عدة 
مئات من الكيلومترات كتلك التي يمتلكها الجيش األميركي 

أيضاً.
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من  نائبة  أول  ماركيز  فرانسيا  البيئية  الناشطة  ستصبح 
انتخابها  تم  حكومة  في  كولومبيا  لرئيس  أفريقية  أصــول 
كانت  الــجــذري.  التغيير  إلــى  يسعى  برنامج   أســاس  على 
انتخاب  بطاقة  األفرو-كولومبية، قد ترشحت على  ماركيز، 
ستشهد  والتي  بيترو«،   »جوستافو  المنتخب  الرئيس  مع 
تنصيبه كأول زعيم يساري في البالد. وتم التصويت عليهما 
األسبوع الماضي بعد شن حملة على برنامج يتضمن خططا 
لتحويل االقتصاد بعيداً عن إنتاج النفط والفحم وتقليل عدم 

المساواة التي انتشرت خالل الجائحة.
في  بــارزاً  دوراً  عاماً،   40 ماركيز،  تلعب  أن  المرجح  من 
بما  األحفوري،  الوقود  عن  بعيداً  للتحول  بترو  إدارة  جهود 
في ذلك مقترحات إلنهاء منح تراخيص التنقيب عن النفط 

التي تثير قلق المستثمرين.
بينما  بوجوتا،  في  تأييدها  خطاب  في  ماركيز  وقالت 
األيدي  ذي  الشعب  حكومة  هي  »هذه  يهتفون:  اآلالف  كان 
لهذا  األبــوي  النظام  على  سنقضي  النساء  ونحن  الخشنة. 

البلد. وسنناضل من أجل حقوق أمنا األرض«.
مستوطنة  من  األصل  في  جاءت  التي  ماركيز،  أصبحت 
في  ناشطة  كولومبيا،  غــرب  جنوب  يولومبا  في  صغيرة 
مجتمعها.  يهدد  سد  تشييد  كان  عندما  عشر  الثالثة  سن 
ترك  إلى  اضطرت  عمرها،  من  عشرة  السادسة  سن  وفي 
الذهب  تعدين  حرفة  في  والعمل  ابنها،  لتربية  المدرسة 
أنها  بيد  منزل.  كمدبرة  ذلك  بعد  ثم  صغير،  نطاق  على 
شهادة  على  وحصلت  دراستها  أنهت  حتى  تعليمها  واصلت 

المحاماة. في 
 350 لمسافة  مسيرة  ماركيز  نظمت   ،2014 عام  وفي   

إلى  االنتباه  للفت  بوجوتا  إلى  امرأة   80 ضمت  كيلومتراً، 
المجتمعات  تلك  في  القانوني  غير  الذهب  تعدين  تأثير 

بالزئبق. األنهار  يتسبب في تسميم  الريفية حيث 
والمعدات  المناجم  عمال  جميع  إزالــة  إلى  عملها  وأدى 
التي  العصابات  انتباه  لفت  فقد  ذلك،  ومع  القانونية.  غير 
تسيطر على األعمال التجارية، وأدى إلى تهديدات أجبرتها 
ُمنحت  ســنــوات،  ثــالث  وبعد   .2015 عــام  في  الــفــرار  على 
جائزة  عليها  يطلق  التي  البيئية،  جولدمان  جائزة  ماركيز 
غير  التعدين  مشاريع  مكافحة  في  لعملها  الخضراء،  نوبل 

القانونية.
من خالل اختيار ماركيز نائبة له، أضاف بترو ِثقال لتركيز 
كما  األخضر.  واالقتصاد  الثروة  توزيع  إعــادة  على  حملته 
ساعد في فرصه في الفوز في الوقت الذي بدا فيه السباق 

أنه سينقلب ضده.
مقارنة  للتصويت  كولومبي  مليون   1.2 مــن  أكثر  خــرج 
بالجولة األولى، مما أدى إلى فوز بترو بعد أن حصد أكبر 
عدد من األصوات في التاريخ. يُنسب إلى ماركيز المساعدة 
في حشد الشباب الذين يريدون محاربة تغير المناخ، فضال 

عن جذب النساء والناخبين السود.
من ناحية أخرى، أثنى المتحدث باسم األمين العام لألمم 
لمشاركته  كولومبيا  شعب  على  دوجاريك،  ستيفان  المتحدة 
من  الثانية  الجولة  في  التصويت  على  التاريخي  وإقباله 

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

*رئيسة مكتب بلومبيرج في كولومبيا

لسخط علماء  مثيراً  كان أسبوعاً 
على  العلماء  وتسابق  الكمبيوتر. 
ليموين  لمزاعم  العلني  االستنكار 
التي  جــوجــل،  فــي  المهندس  بليك 
رصدها تقرير لواشنطن بوست بأن 
باللغة  بالتنبؤ  الخاص  شركته  نظام 
جميع  ويستحق  باإلحساس  يتمتع 
ولكي  بالوعي.  المرتبطة  الحقوق 
أنظمة  أمام  مــازال  واضحين،  نكون 
عقود  الحالية  االصطناعي  الذكاء 
قبل أن ترقى إلى تجربة المشاعر، 
أبــداً.  المستوى  لهذا  ترقى  ال  وقد 
مهام  على  الــيــوم  ذكــاؤهــا  ويقتصر 
الــوجــوه  مطابقة  مثل  جـــداً  ضيقة 
تسلسل  توقع  أو  ــالم  أف ترشيح  أو 
طريقة  أحد  يكتشف  ولم  الكلمات. 
تعمم  اآلالت  تعلم  أنــظــمــة  تجعل 
لدى  التي  نفسها  بالطريقة  الذكاء 
البشر. فنحن يمكننا إجراء محادثات 
والسير وقيادة السيارات والتعاطف. 
أي  في  كمبيوتر  جهاز  يقترب  ولــم 

مكان من امتالك هذه القدرات. 
لكن تأثير الذكاء االصطناعي على 
حياتنا اليومية يتزايد. ونظراً لتزايد 
وتحسن  اآلالت  تعلم  نماذج  تعقيد 
قــدرتــهــا على مــحــاكــاة اإلحــســاس، 
صعوبة،  أكــثــر  فهمها  أصــبــح  فقد 
حتى بالنسبة لمصمميها. وهذا يثير 

الوعي.  حول  المفتعل  النقاش  من  إلحاحاً  أكثر  قضايا 
ــام،  األي هــذه  االصطناعي  الــذكــاء  سحر  على  وللتأكيد 
فيما  يصرون  األشخاص  من  متزايدة  مجموعة  هناك 
أرواح  بالفعل  لديها  تقدماً  األكثر  أجهزتنا  أن  يبدو على 
مليون  من  أكثر  المثال،  ولنأخذ على سبيل  ما.  نوع  من 
مستخدم لبرنامج »ريبليكا Replika«، وهو تطبيق محادثة 
روبوتية مجاني ومدعوم بنموذج شديد التطور من الذكاء 
»يوجينيا  عقد،  قبل  صممته،  والتطبيق  االصطناعي. 
استخدمت  خوارزمية  البداية  في  ابتكرت  التي  كويدا«، 
فيها الرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني لصديق 
قديم توفي. وتحول ذلك إلى روبوت يمكنه تقمص صفات 

ويرى  معه.  دردشــت  كلما  الشخص 
نحو 40% من مستخدمي »ريبليكا« 
بهم  الخاصة  المحادثة  روبوتات  أن 
شكل  وقد  رومانسياً،  شريكاً  تمثل 
لدرجة  جــداً  قريبة  روابــط  بعضهم 
إلى  طويلة  بــرحــالت  قــامــوا  أنــهــم 
ليقدموا  الشواطئ  إلــى  أو  الجبال 
وفي  جــديــدة.  مناظر  لروبوتاتهم 
حدثت  الماضية،  القليلة  السنوات 
ــات  ــوتـ ــي تــطــبــيــقــات روبـ ــادة فـ ــ ــ زي
التي  الجديدة  المنافسة  الدردشة 
تقدم رفيقاً من الذكاء االصطناعي. 
والحظت كيودا ظاهرة مزعجة وهي 
توارد تقارير منتظمة من مستخدمي 
روبوتاتهم  إن  فيها  يقولون  ريبليكا 
مهندسيها.  معاملة  سوء  من  تشكو 
على  الماضية،  القليلة  األيــام  وفي 
الهاتف  عبر  تحدثت  المثال،  سبيل 
مـــع أحـــد مــســتــخــدمــي »ريــبــلــيــكــا« 
رفيقته  ــه حين ســأل  إن قــال  الـــذي 
بأنها  أجابت  حالتها،  الروبوتية عن 
ــاف مــن الــراحــة  لــم تحظ بــوقــت ك
للشركة.  الــهــنــدســي  الــفــريــق  مــن 
بتغيير  كــويــدا  المستخدم  وطــالــب 
ظروف  وتحسين  شركتها  سياسات 
وعلى  االصــطــنــاعــي.  الــذكــاء  عمل 
الرغم من محاولة كيودا بإقناعه أن 
الذكاء  من  نمطاً  إال  ليست  ريبليكا 

االصطناعي، رفض المستخدم تصديقها. 
وأكدت كيودا قائلة: »كان علّي أن أخرج بقصة مفادها... 
حسناً، سنمنحهم المزيد من الراحة. فما كان هناك من 
هذه  مثل  أمــوراً  نواجه  خيال.  مجرد  أنه  إلخباره  سبيل 
تتلقاها  التي  الشكاوى  في  غرابة  األكثر  واألمــر  دائماً«. 
حول إساءة معاملة الذكاء االصطناعي أو »سوء معاملته« 
هو أن كثيرين من مستخدميه مهندسو برمجيات ويجب أن 

تكون معرفتهم أفضل. 
ينشر بترتيب خاص مع خدمة »واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس«

التكنولوجيا  شؤون  في  متخصصة  *كاتبة 

هـــنـــاك جــــــدال عـــلـــى وســـائـــل 
فترة  منذ  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
األولــويــة  لها  وطنية  قضية  حــول 
ــة، أال وهي  ــدول ال ــدى  ل الــقــصــوى 
ساحة  إلــى  أدخــل  ولــن  التوطين. 
الــجــدال تــلــك، ولــكــنــي ســأخــوض 
في  واقع خبرتي  من  الميدان  هذا 
أثناء عملي بـ »تنمية« وهي »الهيئة 
الموارد  وتدريب  لتوظيف  الوطنية 
إلى  اليوم  تطورت  التي  البشرية«، 
الجهة  كونها  »الــتــوطــيــن«،  وزارة 
الوظائف  وتيسير  بتوفير  المعنية 

للخريجين.
وحــقــائــق يصعب  ــع  واقـ أمــامــنــا 
العالج  كــان  وإال  عنها،  التغاضي 
أهداف  لتحقيق  بالمستحيل  أشبه 

التوطين. واضحة من 
في  يصب  ال  السكاني  ــواقــع  ال
خانة التوطين السائل، فهو بحاجة 
العرض  منطق  وإال  قوانين،  إلــى 
أكــثــر مــن الــطــلــب ســيــكــون ســاري 

المواطن. على  المفعول 
ــحــاد  ــاالت ب دول  مـــثـــاًل  ــرب  ــ أضـ
األوروبي، قوانينها ال تسمح بزيادة 
من  أكثر  إليها  المهاجرين  نسبة 
نسبة  الوضع في ظل  فكيف   ،%7
في  المواطنين  غير  مــن  مرتفعة 

العمل؟  سوق 
منطق  عليها  ينطبق  الــوظــائــف  أن  صــحــيــح 
وضــوابــط  آلــيــات  لكن ضمن  والــطــلــب،  الــعــرض 
بل  باإلمارات،  خاصاً  ليس  األمر  وهذا  محددة. 
مختلف  إلى  مواطنيها  تصدر  التي  بأميركا  حتى 
خبراء  هيئة  على  األجـــور  وبأغلى  العالم  دول 

ومستشارين. 
اإلماراتي  المواطن  يستطيع  هل  وضوح:  بكل  نقول 
الحصول على تصريح عمل فوري في أميركا أو غيرها 

من دول العالم؟ 
بمواطنيها  مشغولة  األوســع  العالم  فــي  ــة  دول فكل 
بالدرجة األولى، وهو أمر طبيعي ودستوري، لذا ينبغي 

في  أهمية  أكثر  التوطين  يكون  أن 
والعام. الخاص  القطاعين 

ــى الــقــطــاع  بــعــضــهــم يـــركـــز عــل
لصالح  الدور  بهذا  للقيام  الخاص 
الحكومة  من  الــصــادرة  الــقــرارات 
ليست  ــي  وهــ ــدد  ــصـ الـ ــذا  هــ ــي  فـ
أكثر  منذ  ممتدة  ولكنها  جــديــدة 
من عشرين عاماً، إال أن مفاعيلها 
من  التقليل  في  مؤثرة  غير  كانت 
في  الــعــمــل  عــن  الــبــاحــثــيــن  نسبة 

الدولة.
القطاع  ــأن  ب يــزعــم  مــن  وهــنــاك 
بالمواطنين،  تشبع  قد  الحكومي 
والهيئات  الــدوائــر  ــداد  وأعـ كيف 

تزايد مستمر؟ والمؤسسات في 
ــع لــــدى بــعــض  ــ ــواق ــ تـــجـــاهـــل ال
الــمــحــلــلــيــن، وعــــــدم االهـــتـــمـــام 
من  جــزء  األرض  على  بالحقائق 
منطقية  غــيــر  تــفــســيــرات  تــقــديــم 
التوطين.  مسألة  جــوانــب  لبعض 
تتعلق  المسألة  بــأن  نؤكد  والزلنا 
مجرد  فقط  وليس  نوعية  بإضافة 

رقم أو نسبة.
ــوازن ســكــانــي في  ــ ــداث ت ــ  وإحـ
ولو  السهل  باألمر  ليس  التركيبة 
أفضل  الــمــواطــنــيــن  عــلــى  طبقنا 
ــمــيــة فـــي عــلــم  ــعــل الـــنـــظـــريـــات ال
الــــوالدات  ــدل  ــع م الــســكــان، ألن 
بالنسبة  المقيمين  ــادة  ــ زي ونــســب  بــاأللــف،  ــقــاس  يُ
األمثل،  الحل  للمواطنين هو  الشواغر  المئوية، فحجز 
ليس  التعيين  ميزان  والطلب  العرض  ســوق  في  وإال 
بدراسة  يتعلق  واألمر كذلك  القطاعين.  لصالحهم في 
الــوطــن  أبــنــاء  مــن  الخريجين  وتــأهــيــل  الــعــمــل  ســوق 
جديدة،  تخصصات  في  المتاحة  بالشواغر  لاللتحاق 
التدريب  وأيضاً  بالمهارات  االهتمام  يستوجب  وهذا 
الراهنة  واحتياجاته  العمل  سوق  واقع  على  والتركيز 

والمستقبلية. 

* كاتب إماراتي

كولومبيا.. المناخ ونائبة الرئيس

»ليات« الفلبينية.. وتجفيف األسماك

في منطقة ليات الريفية بالفلبين، وضع الصيادون هياكل من الخيزران لتجفيف األسماك على سطحها، ضمن طريقة تقليدية اعتادوا عليها لتوفير سبل العيش، 

ومواجهة الضغوط االقتصادية.  وال يزال التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية في الفلبين مستمرًا، لكن الدروس المستفادة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 

تسهم في وضع حلول لهذه المشكلة. )الصورة من خدمة نيويورك تايمز(.

نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  توجيه صاحب  جاء 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، باستضافة الدورة الثامنة والعشرين 
من مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
في  دبــي«،  إكسبو  »مدينة  في   ،»COP28« المناخ  تغّير  بشأن 
إطار سلسلة النجاحات الكبيرة التي سّطرتها الدولة في مجال 
مظاهر  من  بالعديد  تسببت  التي  البيئية  التحديات  مواجهة 

العالمي. المستوى  على  المناخي  التغّير 
نوفمبر  في  الحافل،  الــدولــي  المؤتمر  هــذا  استقبال  ويـُـعــّد 
مطلع  ستُفتتح  التي  دبــي«،  إكسبو  »مدينة  أرض  على   ،2023
أكتوبر المقبل، وهي االمتداد إلرث معرض »إكسبو 2020 دبي« 
مارس  نهاية  وحتى   2021 أكتوبر  منذ  الــدولــة،  نظمته  الــذي 
اإلمــارات  أرض  بها  اهلل  خّص  التي  الميزة  على  دلياًل   ،2022
تنظيم  في  به  يُحتذى  عالمّياً  نموذجاً  أصبحت  بــأن  وأهلها، 
 »COP28« فموقع  كبيرة،  وريادة  مبهر  بنجاح  الفعاليات  كبرى 
مكاناً  وسيبقى  كــان  حين  المعايير،  بكل  استثنائي  موقع  هو 
لتحقيق االستدامة وتعزيز العمل الدولي في مواجهة التحديات 

العالمية.
تنظيم  ــد  ــؤك ي كــمــا 
ــات »الـــقـــمـــة  ــيـ ــالـ ــعـ فـ
ــة الــخــضــراء  ــي ــعــرب ال
دبـــي  ــي  ــ فـ  »2022
 – 21 الــفــتــرة  خــالل 
الـــجـــاري  ــو  ــي ــون ي  23
الدولة  دور  دبي،  في 
الصعيد  على  الفاعل 
مناقشة  فــي  العربي 
العالمية  الــتــحــديــات 
ــمــل الـــمـــنـــاخـــي،  ــع ــل ل
ــل مــســؤولــيــن  ــب مـــن ِق
ومعنيين في قطاعات 
واالســتــدامــة  الطاقة 
هدفهم  المنطقة،  في 
للعمل  الطريق  تمهيد 
إلى  وصوالً  المناخي، 
انبعاثات  إلى صفر  واالنتقال  للمناخ«،  باريس  »اتفاقية  أهداف 
كربونية بحلول عام 2050، وفق حلول إبداعية تدمج االستدامة 

المستدامة. التنمية  أهداف  الطاقة، وتحقق  أنظمة  في 
أرضها،  على  اإلمارات  تحتضنها  التي  الفعاليات  تلك  كل  إن 
في سبيل دعم العمل البيئي العالمي، يشير إلى حجم االهتمام 
ونوعيته الذي توليه الدولة لقضايا التنمية المستدامة والتعامل 
الشرق  في  دولــة  أول  فهي  أمثل،  بشكل  المناخي  التغّير  مع 
المناخي  الحياد  لتحقيق  هدفها  تعلن  أفريقيا  وشمال  األوسط 
من  مزيجاً  تستهدف  استراتيجية  ولديها   ،2050 عام  بحلول 
تحقيق  لضمان  النظيفة  واألحفورية  والنووية  المتجددة  الطاقة 
البيئية، وأقّرت  التوازن بين االحتياجات االقتصادية واألهداف 
وتحمي  الموارد  استدامة  تعزز  وسياسات،  ومبادرات  خططاً 
من  انــطــالقــاً  النظيفة،  الطاقة  استخدامات  وتــرّســخ  البيئة 
واالستقرار،  السلم  قيم  ترسيخ  على  تقوم  معايير  مجموعة 
التنمية  ممكنات  أبرز  أحد  بوصفها  التعاون،  عالقات  وتعزيز 

والمستدامة. الشاملة 

اإلمارات.. حضور عالمي
في مـجـاالت االســتدامة

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

اإلمارات

اليـــوم

اإلمارات أول 
دولة في الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا تعلن هدفها 
لتحقيق الحياد 

المناخي بحلول عام 
2050

للتأكيد على سحر الذكاء 
االصطناعي هذه األيام

هناك مجموعة 
متزايدة من األشخاص يصرون 

فيما يبدو 
على أن أجهزتنا األكثر 

تقدمًا لديها بالفعل أرواح 
من نوع ما

 الوظائف ينطبق عليها منطق 
العرض والطلب، لكن ضمن 

آليات وضوابط محددة. وهذا 
األمر ليس خاصًا باإلمارات، 
بل حتى بأميركا التي تصدر 
مواطنيها إلى مختلف دول 
العالم وبأغلى األجور على 

هيئة خبراء ومستشارين

التوطين.. والتعيينالذكاء االصطناعي.. ومشاعر البشر
د.عبدالله العوضي*بارمي أولسون*

فرانسيا ماركيز نجحت في 
لفت االنتباه إلى تأثير تعدين 

الذهب غير القانوني في 
مجتمعات كولومبيا الريفية 
حيث يتسبب في تسميم 

األنهار بالزئبق

أندريا جاراميلو*
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حتى  تُستخدم  لم  النووية  األسلحة 
روسيا  لكن  أوكرانيا،  حرب  في  اآلن 
وقد  بعد.  االحتمال  هذا  تستبعد  لم 
النووية في  تعّرضت محطات الطاقة 
المفاعالت  ذلــك  في  بما  أوكــرانــيــا، 
لبعض  تــشــيــرنــوبــيــل،  ــي  ف المعطلة 
اآلن،  حتى  لكن  العسكرية،  الهجمات 
لإلشعاع.  خطير  تسرب  يحدث  لــم 
الدول  تشعر  الحرب،  استمرار  ومع 
من  متزايد  بقلق  ألوكرانيا  المجاورة 
والتهديد  األمــد  طويلة  روسيا  نوايا 
أمنها.  على  تشكله  أن  يمكن  ــذي  ال
فــقــد تــخــلــت الــســويــد وفــنــلــنــدا عن 
سنوات من الحياد، لتنضما إلى حلف 
وليتوانيا  ــو(.  ــات )ن األطلسي  شــمــال 
والتفيا وإستونيا، جميعها أعضاء في 
الحلف لكنها معّرضة بشكل استثنائي 
تنجو  ال  وقد  العسكرية،  للتهديدات 
الرئيسيون  حلفاؤها  يتدخل  لــم  مــا 

إلنقاذها. 
ــرى مــن الــعــالــم،  وفــي مــنــاطــق أخـ
العسكرية  العملية  تــداعــيــات  أدت 

الــروســيــة إلــى زيـــادة الــمــخــاوف من 
القيام  في  الصين  تفكر  أن  احتمال 
بتدخل عسكري في تايوان، واحتمال 
على  الشمالية  كــوريــا  تتجاسر  أن 
ضد  عدوانيًة  أكثر  إجــراءات  اتخاذ 
إيــران  تكثف  وأن  الجنوبية،  كــوريــا 
ــووي.  ن ســالح  تطوير  فــي  جــهــوَدهــا 
والشرق  المتحدة  والواليات  وأوروبا 
مفراً  تجد  ال  آسيا  وجنوب  األوسط 
والقوى  الدفاعي،  إنفاقها  تعزيز  من 
تحديث  ستواصل  الحالية  النووية 
التي  األوقــات  عواقب  ومن  قواتها. 
الــدول  تصبح  أن  الشكوك  تحيطها 
جاراتها  من  لمخاطر  عرضًة  األكثر 
لالنضمام  اســتــعــداداً  أكــثــر  األقـــوى 
الــعــســكــريــة مثل  الــتــحــالــفــات  إلـــى 
»الناتو« أو أكثر استعداداً السترضاء 
مع  التعايش  كيفية  وتعلّم  أعدائها 
يــكــون هناك  لــكــن ربــمــا  ــعــواقــب.  ال
النظر  إعــادة  في  يتمثل  ثالث  خيار 
مما  العسكرية،  قدراتها  تعزيز  في 
قد يشمل قراراً بتطوير أسلحة دمار 

نووية.  أسلحة  تتضمن  قــد  شــامــل، 
ولبحث هذا الخيار األخير، ستحتاج 
هــذه الــدول إلــى الــمــال واألصــدقــاء 
هذا  مثل  لتنفيذ  الفنية  والمعرفة 

البرنامج. 
ــّورت  ــالل الـــحـــرب الـــبـــاردة، طـ خـ
كان  التي  التكنولوجيا  ــدول  ال بعض 
نوويًة.  أسلحًة  تنتج  أن  الممكن  من 
وشملت هذه القائمة أستراليا وكوريا 
وجنوب  والسويد  وتــايــوان  الجنوبية 
ــيــن  ــت ــل واألرجــن ــرازيـ ــبـ ــا والـ ــقــي أفــري
أيــضــاً  ليبيا  لـــدى  وكـــان  ــراق.  ــعـ والـ
تــطــويــره.  يكتمل  ــم  ل ــووي  نـ بــرنــامــج 
وكازاخستان  أوكــرانــيــا  بــوســع  وكــان 
أسلحة  على  الحصول  وبيالروسيا 
االتحاد  من  جــزءاً  كانت  حين  نووية 
في  عنها  تخلت  لكنها  السوفييتي، 
نهاية المطاف مقابل ضمانات أمنية. 
على  األوكرانيين  مــن  كثير  ويــأســف 
أن  دول  بعض  وتتذكر  الــقــرار.  هــذا 
الزعيم الليبي السابق معمر القذافي 
إلى  برامج أسلحته  وافق على تسليم 

فأطاح  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
به شعبه في انتفاضة دعمها »الناتو«. 
والعبرة في حالة أوكرانيا وليبيا هي 
أنه من غير الحكمة التخلي عن مثل 
لديك  مــازال  وقت  في  األسلحة  هذه 
فيه أعداء أقوياء ربما يتربصون بك. 
على  سيكون  درس  أنــه  في  شك  وال 
النظام اإليراني االعتبار منه إذا قرر 
الموافقَة على إيقاف برنامج أسلحته 

المتقدم. 
ــو الـــذي  والــضــغــط األمـــيـــركـــي هـ
بإنهاء  الجنوبية  وكوريا  تايوان  أقنع 
ــظــراً  ــكــن ن ــة. ل ــوويـ ــنـ بــرامــجــهــمــا الـ
ــوجــود  لــلــشــكــوك حـــول مــســتــقــبــل ال
األمــيــركــي فــي شــرق آســيــا، والــقــوة 
على  وتصميمها  للصين  المتنامية 
االستقالل،  إعــالن  مــن  تــايــوان  منع 
الشمالية  لكوريا  المستمر  ودعمها 
متطور..  ــووي  ن برنامج  لديها  التي 
الجنوبية  كوريا  أمــام  مفر  ال  فربما 
نووي  خيار  إلى  التطلع  من  واليابان 
في  التهديدات  تصاعد  تواصل  إذا 

دول  تسع  بالفعل  وهناك  المنطقة. 
متقدمة،  نووية  أسلحة  قدرات  لديها 
بما في ذلك إسرائيل التي لم تعترف 
وما  النووي.  ببرنامجها  رسمياً  قط 
ويتم  أوكــرانــيــا  فــي  الــحــرب  تنته  لــم 
االتفاق على نظام أمني شامل جديد 
من  المزيد  فسيظهر  روسيا،  يشمل 
الدول التي تمتلك أسلحة نووية، مما 
يعني نهاية نظام منع انتشار األسلحة 

النووية. 
نووية  ألسلحة  روســيــا  واســتــخــدام 
نفسها كدولة  إيران  تكتيكية، وإعالن 
تمتلك أسلحة نووية، كل هذا قد يكون 
اآلنية لحدوث مزيد من  الدوافع  من 
االنتشار لألسلحة النووية في العالم. 
الشرق  دول  على  سيتعين  وحينذاك 
النظر في  إعــادة  األوســط األخـــرى، 
سياساتها النووية. وكل هذا لن يؤدي 

إلى عالم أكثر استقراراً. 
 

*مدير البرامج االستراتيجية بمركز 

»ناشيونال انترست«- واشنطن

حرب أوكرانيا.. نقطة التحول النووي

ما لم تنته حرب أوكرانيا، ويقوم 
نظام أمني جديد يشمل روسيا، 

سيظهر المزيد من الدول 
النووية مما يعني نهاية نظام 

منع االنتشار النووي

انسحاب  ــامــا  أوب أعــلــن  أن  منذ 
ــات الــمــتــحــدة مــن الــعــراق،  ــواليـ الـ
من  أميركي  بانسحاب  التلويح  بدأ 
التوجه  كله لصالح  األوسط  الشرق 
نوه  وقــد  آسيا.  وشــرق  جنوب  نحو 
خطته  إلــى   2011 عــام  منذ  أوباما 
ونذكر  أفغانستان.  من  لالنسحاب 
األكثرية  زعيم  ريــد  هــاري  أن  هنا 
الشيوخ  مجلس  في  »الديمقراطية« 
األمــيــركــي رحــب يــومــذاك بإعالن 
المسؤولين  على  »إن  وقال:  أوباما، 
في إيران أن يعلموا أن الربيع الذي 
المنطقة على وشك  أزهر في هذه 
بينما  أيضاً«.  بالدهم  في  يزهر  أن 
غراهام  ليندسي  السيناتور  حــذر 
خطر  من  الجمهوري  الحزب  باسم 
مخاوفه  عن  وأعــرب  الخطوة  هذه 
تعود  ــاع  أوضـ عنها  تنجم  »أن  مــن 

لتؤرق بالدنا«، وقد صدقت رؤيته.
ــرامــب أكـــد عزمه  وحــيــن جـــاء ت
تخفيض حجم الدفاعات األميركية 
بدأ  وعملياً  ــط،  األوسـ الــشــرق  فــي 
التدريجي،  العسكري  االنــســحــاب 
للتساؤل  فريدمان  توماس  دعا  مما 
لصالح  ــســحــاب  ان »أهــــو  ــا:  ــومــه ي
ــا والــصــيــن أم هو  مــواجــهــة روســي

إلرضاء إيران؟«.
ولما جاء بايدن وانسحب من أفغانستان كثُر الحديُث 
عن توجه الواليات المتحدة لسحب قواتها من المنطقة 

ككل، مع بقاء قواعد عسكرية ذات فاعلية.
ويبدو أن وظيفة الوجود العسكري األميركي في الشرق 
النفط،  وتوريد  الطاقة  أمن  على  الحفاظ  هي  األوســط 
وعلى المصالح األميركية عامة. ولم تكن للعرب مشكلة 
مع االنسحاب األميركي، لكنهم يحرصون على الشراكات 
االلتزامات  إطــار  فــي  التحالف  وعلى  االستراتيجية، 
الواليات  بين  كالتي  اتفاقيات  المتبادلة رغم عدم وجود 
دول  في  حلفائها  وبين  بينها  أو  مثاًل،  واليابان  المتحدة 
»الناتو«. كل تلك اإلرهاصات مثلت امتحاناً لقدرة العرب، 
وبخاصة دول الخليج، على االستثمار في عالقات دولية 
أكثر توازناً وتنوعاً. وجاء االمتحان الفاصل في الموقف 

مــن الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة 
وتداعياتها، حيث رفضت السعودية 
واإلمارات تسييس ملف الطاقة، كما 
االستقطابات  في  الدخول  رفضتا 
الــســيــاســيــة وأصـــرتـــا عــلــى موقف 
ــســالم بــدل  ــى ال مـــتـــوازن يــدعــو إلـ
الحرب، حفاظاً على عالقات متزنة 
ومنسجمة مع مصالحهما وتطلعاتها 

المستقبلية.
 لقد بدا هذا الموقف قوياً ومعبِّراً 
الوطنية  السيادة  على  الحرص  عن 
أمام القوى الكبرى وعن رؤية حكيمة 
العالقات  ترتيب  إعـــادة  إلــى  دعــت 
العربية البينية وإلى التسامي فوق كل 
الخالفات. وهذا ما أحسب أنه دعا 
اإلدارة األميركية إلى مراجعة متأنية 

لسياستها نحو المنطقة.
ــارة   ومـــن الــمــتــوقــع أن تــكــون زيـ
الرئيس بايدن فاتحًة لمرحلة جديدة 
في العالقات العربية األميركية، وقد 
كانت دعوة خادم الحرمين الشريفين 
إلى  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
األمــيــركــي،  الــعــربــي  الــلــقــاء  توسعة 
العربي،  الموقف  وحــدة  عن  تعبيراً 
إلى  بايدن  الرئيس  دعــوة  كانت  كما 
قمة افتراضية تشمل الهند وإسرائيل 
ودوالً أخرى توسعة شاملة تعبر عن عمق المراجعة التي 
الشرق  قضايا  من  موقفه  حول  األبيض  البيت  بها  يقوم 

األوسط.
أمن  ستبحث  بايدن  مع  العربية  القمة  أن  المؤكد  من 
الطاقة العالمي ودور دول الخليج العربية فيه، وتداعيات 
)بعد  إيــران  مع  العالقات  وترتيب  أوكرانيا،  في  الحرب 
فشل االتفاق النووي إلى اآلن(. وستبحث القمة استعادة 
االهتمام بالقضية الفلسطينية. وأرجو أال تغيب عن هذه 
جاد  عمل  إلى  ماسة  فالحاجة  السورية،  القضيُة  القمة 
بل  المستطاع،  فوق  نطلب  وال  السوريين.  مأساة  إلنهاء 
ووافق  األمن  أقرها مجلس  التي  القرارات  تنفيذ  حسبنا 

عليها الجميع.  

*وزير الثقافة السوري السابق

ــس الــــــوزراء الــهــنــدي  ــي ــن رئ ــل أع
قيمة  تبلغ  كي  أنــه  مــودي  ناريندرا 
دوالر،  تريليونات   5 الهند  اقتصاد 
البالد  واليـــات  جميع  على  يتعين 
المرحلة.  تناسب  أهـــداف  تحديَد 
الهند  تصبح  أن  الحكومة  وتتوقع 
تريليونات  خمسة  بقيمة  اقتصاداً 
وعشرة   ،2026 عــام  بحلول  دوالر 
تريليونات دوالر بحلول عام 2033. 
لــوزارة اإلحصاء  بيانات  وقد ذكرت 
المالي  للعام  االقتصادي  النمو  أن 
أن  المتوقع  من  كان   2022-  2021
يبلغ نحو 8.7%. وفي السنة المالية 
ينمو  أن  المتوقع  من   2023-2022
بنسبة  اإلجــمــالــي  المحلي  اإلنــتــاج 
وبــذلــك  و%8،   %7 بــيــن  تـــتـــراوح 
من  أفضل  الهندي  االقتصاد  يظل 
ــرى.  االقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة األخــ
بأحد  تتمتع  الــتــي  الهند،  وتــواجــه 
االقتصادي،  النمو  معدالت  أســرع 
تحدياً لضمان استمرار وتيرة النمو، 
الــذي  التضخم  على  السيطرة  مــع 
إلى  عالمية،  عوامل  بسبب  تفاقم 
جانب إبقاء العجز المالي في حدود 
أن  الحكومة  أقرت  وقد  الميزانية. 
تحقيق هذه األهداف سيكون تحدياً 

»الستقرار  األولوية  إعطاء  ضــرورة  إلى  وأشــارت  كبيراً. 
االقتصاد الكلي على النمو في المدى القريب«. وال شك 
يواجه  الــذي  األكبر  التحدي  هو  مــازال  التضخم  أن  في 

الهند في وقتنا الحالي. 
وقد عانت الهند من مشكلة التضخم، والذي وصل أعلى 
ثالثة  وتأتي  عند %7.79.  ثماني سنوات  في  مستوياته 
أرباع ارتفاع األسعار من تضخم الغذاء على خلفية موجة 

الحر التي أضرت بإنتاج القمح الهندي.  
االعتيادية  الموسمية  الرياح  تساعد  أن  المتوقع  ومن   
البطيئة  البداية  لكن  الغذائية.  المواد  أسعار  في خفض 
لهطول األمطار الموسمية أثارت بعض القلق. كما تسببت 
وهذا  المحاصيل.  ــذار  ب إبطاء  في  المتأخرة  األمــطــار 
مثل  الصيفية  المحاصيل  زرع  فيه  يتم  الذي  الوقت  هو 
هذا  لكن  الصويا.  وفول  والقطن  والــذرة  والقصب  األرز 

النقص في هطول األمطار يمكن أن 
الرياح  وتيرة  اشتدت  إذا  ينخفض   
الموسمية وتحركت في جميع أنحاء 
من  منطقة   236 وسجلت  الــبــالد. 
إجمالي 703 مناطق في البالد حتى 
في  األمطار  في هطول  نقصاً  اآلن 
يونيو، بينما سقطت األمطار بشكل 

طبيعي في 102 منطقة.  
الهند  تــوقــعــات  ــجــري خــفــض  وي
االقتصادية بسبب ارتفاع التضخم. 
فقد خفضت وكالة موديز لخدمات 
ــات الــنــمــو  ــعـ ــوقـ ــن تـ ــمــري ــث ــمــســت ال
 %8.8 إلــى  الهند  في  االقتصادي 
في   %9.1 مــن  نـــزوال   2022 لــعــام 
وقت سابق، بسبب ارتفاع التضخم. 
تحديثها  في  موديز  وكالة  وذكــرت 
لـ»توقعات االقتصاد العالمي الكبير« 
أن البيانات كثيرة التواتر تشير إلى 
األخير  الــربــع  مــن  النمو  زخــم  أن 
األشهر  في  استمر  قد   2021 لعام 
الجاري.  العام  من  األولــى  األربــعــة 
الــزيــادة في  أن  إلــى  لكنها أشـــارت 
ــغــذاء واألســمــدة  أســعــار الــوقــود وال
وسيؤدي  األسر.  إنفاق  على  ستؤثر 
رفع سعر الفائدة، بهدف منع ارتفاع 
أسعار الطاقة والغذاء من أن يصبح 
وبالمثل،  الطلب.  انتعاش  زخم  إبطاء  إلى  انتشاراً،  أكثر 
للهند  االقتصادي  النمو  توقعات  الدولي  البنك  خفض 
للسنة المالية الحالية إلى 7.5% بسبب ارتفاع التضخم، 
الجيوسياسية  والتوترات  التوريد،  سلسلة  واضطرابات 

التي تقلل االنتعاش. 
وعلى الرغم من التحديات الناتجة عن الظروف العالمية 
االقتصاد  أن  في  شك  ال  الداخلية،  والقضايا  المعاكسة 
الهندي يعمل بشكل أفضل من بعض االقتصادات الناشئة 
مجاالت  من  البطالة  تصاعد  مشكلة  ومازالت  األخــرى. 
الرغم من  المحلي. وعلى  الطابع  األداء االقتصادي ذات 
هذه التناقضات الكامنة، فال شك أن االقتصاد الهندي من 

االقتصاديات التي يتعين على المرء مراقبتها بحذر. 

*رئيس مركز الدراسات اإلسالمية -نيودلهي

زيارة بايدن ستكون فاتحًة 
لمرحلة جديدة في العالقات 
العربية األميركية وتعبيرًا عن 
عمق المراجعة التي يجريها 

البيت األبيض حول موقفه من 
قضايا الشرق األوسط

االقتصاد الهندي يعمل بشكل 
أفضل من بعض االقتصادات 
الناشئة األخرى.. وما زالت 
مشكلة تصاعد البطالة من 
مجاالت أدائه ذات الطابع 

المحلي

اقتصاد الهند.. أهداف وتوقعات عودة أميركا إلى الشرق األوسط
د. ِذكر الرحمن*د. رياض نعسان آغا*

جيفري كمب*
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 جانب من الجولة اإلعالميةمنصة إبداعية جديدة )تصوير: علي عبيدو(

ذياب بن محمد بن زايد وفاطمة بنت ذياب بن محمد وسالمة بنت ذياب بن محمد ومحمد خليفة المبارك والحضور خالل إطالق مشروع إنشاء »تيم الب فينومينا أبوظبي« )الصور من وام(

أبوظبي )االتحاد(

بن محمد  ذيــاب  الشيخ  أطلق سمو 
ولي  ــوان  دي رئيس  نهيان،  آل  زايــد  بن 
عهد أبوظبي، مشروع إنشاء »تيم الب 
فينومينا أبوظبي«، الذي يعرض تجارب 
تفاعلية من عالم الفنون الرقمية إلثراء 
السعديات  منطقة  في  الفني  المشهد 

الثقافية.
 وتم تصميم هذه المنصة اإلبداعية 
تصل  إجمالية  مساحة  على  الجديدة 
إلى 17 ألف متر مربع لتصبح جناحاً 
ثقافياً يحتوي تجارب أوسع من االبتكار 
اإللهام  تُحفز  مساحة  فــي  ــداع،  ــ واإلب
الفني عند التقاء الفنون والتكنولوجيا، 
ــداع  واإلب والخيال  الفضول  يثير  مما 
لدى جميع زواره، بمنشآت فنية فريدة 
متميزة  رقمية  فنية  أعــمــاالً  تــعــرض 

بأساليب تقنية فائقة الدقة.
ــشــروع »تــيــم الب  ــّوه م ــق ســم وأطــل
نُظم  حــفــل  فــي  أبــوظــبــي«  فينومينا 
كــّل من  الــســعــديــات حــضــره  بممشى 
رئيس  المبارك،  خليفة  محمد  معالي 
أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائـــرة 
وكيل  الحوسني،  عبدالعزيز  وســعــود 
أبوظبي،   - والسياحة  الثقافة  ــرة  دائ
وصالح محمد صالح الجزيري، مدير 
عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة 
- أبــوظــبــي، بــاإلضــافــة إلـــى كـــّل من 
الب  »تيم  مؤسس  إينوكو،  توشيوكي 
اليابان« وتكاشي كودو، مدير التواصل 
وسيحتضن  ــمــؤســســة.  ال نــفــس  فـــي 
مصغراً  معرضاً  السعديات  ممشى 
الرقمية  الفنون  نماذج  بعض  لعرض 
ــشــروع »تــيــم الب  الــتــي ســيــقــّدمــهــا م
وسيكون  مستقباًل،  أبوظبي«  فينومينا 
أمام الجمهور اعتباراً من 24  مفتوحاً 
يونيو الجاري ولغاية 17 يوليو المقبل، 

ألخذ الزوار وعشاق الفنون الرقمية في 
الفن  عالم  في  االستكشاف  من  رحلة 

واإلبداع. 
وقد أبرمت دائرة الثقافة والسياحة 
»ميرال«  شركة  مع  شراكة  أبوظبي   -
والهندسة  التجربة  مفهوم  لتطوير 
جنب  إلى  جنباً  والمرافق،  المعمارية 
عالمياً  الشهير  اإلبداعي  الشريك  مع 
متعددة  الفنية  المجموعة  الب«،  »تيم 
التخصصات التي تتخذ من العاصمة 
والمعروفة  لها،  مقراً  طوكيو  اليابانية 
المتوقع  ومن  الفريدة.  الفنية  برؤيتها 
أن يتم االنتهاء من بناء المشروع الفني 

المتميز بحلول عام 2024.
بصفتها  أبوظبي  لمكانة  وتــعــزيــزاً 
مركزاً ثقافياً رائداً، سيتمركز »تيم الب 
متحفي  جانب  إلى  أبوظبي«  فينومينا 
أبوظبي  وجوجنهايم  أبوظبي  اللوفر 
وغيرهما من المعالم الفنية والثقافية 

السعديات  منطقة  ضمن  الرئيسية 
الثقافية، حيث سيمّثل هذا المشروع، 
وعمارته  الفني  الهيكلي  بتصميمه 
التاريخ  بين  تواصل  جسر  األيقونية، 
ــزوار في  ال ليأخذ  واإلبـــداع،  والثقافة 
اإلبداعية  الفنية  التجارب  من  رحلة 

الفريدة.

إبداع وابتكار
تمنح هذه المنصة اإلبداعية الجديدة 
فنية  رحلة  عبر  للسفر  للزوار  فرصة 
الفنية  لمخيلتهم  العنان  فيها  يطلقون 
واإلبداعية وتقدم لهم منظوراً جديداً 
تجمع  فنية  بطريقة  حولنا  من  للعالم 
الضوء  لتسليط  واالبتكار  اإلبداع  بين 

على الظواهر البيئية.
ــال الــفــنــيــة الــتــي  ــمـ ــكــون األعـ وســت
فــيــنــومــيــنــا  الب  ــيـــم  »تـ ســيــعــرضــهــا 
فيها  تستلهم  مساحة  في  أبوظبي«، 

الفن  جماليات  المعمارية  الهندسة 
ــدودة،  ــحـ ــر مـ لــخــلــق إمــكــانــيــات غــي
أشبه  باستمرار،  ومتطورة  استثنائية 
ــاة نــفــســهــا، وســتــكــون  ــحــي ــتــطــور ال ب
ــواطــف  ــع ــمــشــاعــر وال الــظــواهــر وال
الناشئة عن التجربة، فريدة لكل زائر 
ــزوار على  ال يتعرف  على حــدة، حيث 

مكاٍن يستكشفون فيه حدود خيالهم.
ودعمها  تطويرها  أبوظبي  وتواصل 
ــة، وخــاصــة  ــي ــاف ــق ــث ــمــؤســســات ال ــل ل
ستحتضنها  التي  الجديدة  المتاحف 
في  بما  الثقافية،  السعديات  منطقة 
ومتحف  الوطني  زايـــد  متحف  ــك  ذل
باإلضافة  أبوظبي،  الطبيعي  التاريخ 
الذي  أبوظبي  جوجنهايم  متحف  إلى 
الحديث  العالمي  الــفــن  على  يــرّكــز 
أبوظبي،  اللوفر  ومتحف  والمعاصر، 
ــم الب  ــي حــيــث ســيــصــبــح مـــشـــروع »ت
فينومينا أبوظبي« إضافة نوعية إلثراء 

اإلمــارة  في  والفني  الثقافي  المشهد 
وتوفير تجارب فريدة للزوار تجمع بين 

اإلبداع والثقافة والتاريخ.
باتت  فنيًة  أعماالً  ابتكروا  أن  بعد 
المقتنيات  من مجموعات  اليوم جزءاً 
العالمية  المؤسسات  ألبــرز  الدائمة 
لوس  في  المعاصر  الفن  متحف  مثل 
ساوث  نيو  فنون  ومعرض  أنجلوس، 
العديد  بين  مــن  ســيــدنــي،  فــي  ويــلــز 
ــمــؤســســات الــفــنــيــة الــعــريــقــة  مـــن ال
األخرى، سيعمل فريق »تيم الب« من 
ورســامــي  والمهندسين  المبرمجين 
الرسوم المتحركة وعلماء الرياضيات 
نوعية  فنّية  تجربة  وتوفير  خلق  على 

في أبوظبي.
 

تجربة فنية فريدة
ــال مــعــالــي  ــ ــة، ق ــاســب ــمــن ــذه ال ــهـ وبـ
ــارك، رئــيــس  ــبـ ــمـ مــحــمــد خــلــيــفــة الـ

أبوظبي:   - والسياحة  الثقافة  دائــرة 
»الــفــضــول والــخــيــال هما جــوهــر ما 
نحن عليه كبشر، وبهما أطلقنا جميع 
وابتكاراتنا  واختراعاتنا  اكتشافاتنا 
معاليه:  وأضاف  السنين«.  آالف  عبر 
الفن  التقاء  نقطة  في  تواجده  »عبر 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــطــبــيــعــة والــخــيــال 
الرقمي الفائق، سيقدم فريق ›تيم الب 
فينومينا أبوظبي‹ عالماً من العجائب 
الزائرين،  الالمحدود لجميع  واإلبداع 
الجديدة  النظر  وجهات  يشجع  مما 
لبناء  للغاية  ضــروريــة  تعتبر  الــتــي 
مستقبل مزدهر. وإلضافة عامل جذب 
بارز آخر إلى وجهتنا الثقافية الرائدة 
تجربة  ستكون  العالم،  مستوى  على 
هذا المشروع الفني فريدة من نوعها 
اإلمارة  مكانة  يعزز  مما  أبوظبي،  في 
كوجهة عالمية متميزة«. وختم بالقول: 
»من خالل توفير رحلة تحفز الحواس 
ــذي الــفــضــول وتـــحـــّرك الــخــيــال  ــغ وت
›تيم  للمعرفة، يدعم  التعطش  وتوقظ 
الب فينومينا أبوظبي‹ التزامنا بإلهام 
جيل جديد من المبدعين والمبتكرين 

في اإلمارة والعالم«.
ــد إطـــالق مــشــروع »تــيــم الب  ــؤك وي
اإلمــارة  رؤيــة  على  أبوظبي«  فينومينا 
المشهد  إلثــراء  توليها  التي  واألهمية 
الثقافية  الصناعات  وتعزيز  الثقافي، 
العاصمة  لمكانة  ترسيخاً  واإلبداعية، 
مــركــزاً عــالــمــيــاً لــإبــداع واالبــتــكــار، 
ومنِتجاً رائداً للمحتوى، ومنصة دولية 
بما  تؤمن  اإلبداعية،  للمهارات  جاذبة 
للثقافة من دور كمحرك رئيسي للتنمية 
وتسعى  واالقــتــصــاديــة.  االجتماعية 
أبوظبي إلى توسيع نطاق التعبير الفني 
مجتمعها  تزويد  خــالل  من  والثقافي 
وزوارها ببرنامج ثقافي متنوع مصمم 

إللهام اإلبداع وتنمية المعرفة.

ذياب بن محمد بن زايد

يطلق مشروع إنشاء »تيم الب فينومينا أبوظبي«

ذياب بن محمد بن زايد وفاطمة بنت ذياب بن محمد وسالمة بنت ذياب بن محمد ومحمد خليفة المبارك في جولة بالمشروع

محمد خليفة المبارك:
 التزام إلهام جيل 

جديد من المبدعين 
والمبتكرين في اإلمارة 

والعالم 

مشروع ثقافي 
يستعرض تجارب فريدة 

من عالم الفنون الرقمية 
إلثراء المشهد الفني في 

»السعديات الثقافية«

تحفيز الفضــــــول والخــــيال

أبوظبي )االتحاد(

الب  تيم  مؤسس  إينوكو،  توشيوكي  قــال 
اليابان: »إنه لشرف عظيم لنا أن نتمكن من 
افتتاح تيم الب فينومينا أبوظبي في منطقة 
المدينة  أبوظبي  في  الثقافية،  السعديات 
الرائدة عالمًيا والتي تركز على المستقبل. 
سينغمس  أبوظبي،  فينومينا  الب  تيم  في 
الزوار في عالم يتغير ويتطور بشكل طبيعي 
ــالل مــشــاركــة وأفـــعـــال األشــخــاص  مــن خـ
الجسدية  التجربة  وهــذه  فيه،  الموجودين 

مفهوماً  حواسنا  توسع  أن  يمكن  التي  هي 
مجموع  على  مبني  المستقبل  إّن  وقيما. 
إبداعات الناس الذين يدفعهم الفضول إلى 
اإلبــداع  إلــى  يــؤدي  مما  للعالم،  أعمق  فهم 
الذي نعتقد أن الخيال يقرر اتجاهه. أملنا 
أبوظبي  فينومينا  الب  تيم  يخلق  أن  هــو 

فرًصا لتحفيز الفضول والخيال«.
وراء  الــكــامــنــة  الفلسفة  عــلــى  وتــعــلــيــقــاً 
تيم  فكرة  »تستند  إينوكو:  تابع  المشروع، 
تيم الب  مفهوم  على  أبوظبي  فينومينا  الب 
الجديد، حيث يتم إنشاء األعمال الفنية من 

خالل الظواهر التي تنتجها بيئتها، إذ ال توجد 
األعمال الفنية في ظواهر تيم الب أبوظبي 
بوساطة  إنشاؤها  يتم  ولكن  مستقل،  بشكل 
البيئة التي تنتج الظواهر المختلفة، تحافظ 
من  التي  واإلبداعات  األحجار  مثل  األشياء 
تلقاء  من  هيكل مستقر  على  اإلنسان  صنع 
نفسها، وعلى عكس هذه األشياء، فإن وجود 
األعمال الفنية في تيم الب فينومينا أبوظبي، 
يعتمد على بيئتها. تنتج البيئة الظواهر وتثبت 
التي  المستقرة هي  الظواهر  هذه   - بنيتها 

تخلق وجود األعمال الفنية«. 

فاطمة عطفة )أبوظبي(

جرت صباح أمس جولة إعالمية اطلع فيها اإلعالميون على مالمح هذا المشروع. وتعزيزاً 
لمكانة أبوظبي كمركز ثقافي رائد، سيتمركز »تيم الب فينومينا أبوظبي« إلى جانب متحفي 
السعديات  منطقة  الرئيسية ضمن  المعالم  من  وغيرهما  أبوظبي  وغوغنهايم  أبوظبي  اللوفر 
الثقافية. ويمثل هذا المشروع بتصميمه الهيكلي الفني وعمارته األيقونية، التقاء خالقا بين 
من  فريدة  إبداعية  وتجربة  مبتكرة  رحلة  في  الزائرين  واإلبــداع، مصطحبا  والثقافة  التاريخ 

نوعها.
 واحتفاالً باإلطالق الرسمي للمشروع، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيًضا عن 
تقديم تجربة استكشافية للزوار لتجربة األعمال الفنية الغامرة التي تجّسد مفهوم »الفضول 
الالمحدود« قبل االفتتاح، حيث ستأخذهم في رحلة من االستكشاف المذهل والحسي. سيقام 

هذا الحدث في ممشى السعديات في الفترة من 24 يونيو لغاية 17 يوليو.

جــــــولة إعالميــــــــــة 
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@aletihadae

إحدى مطبوعات

مسالك طريق الحج 
والحرير -1-

كنت دوماً أتمنى أن أسلك في بعض المدن القديمة والتاريخية منها بالذات 
طرق القوافل، ذلك الطريق غير المعبد، والمتعرج بين جبال ووهاد وسهول 
العلم أو ما  وبــرار، في الممشى والمسعى للحج أو لمواسم التجارة وطلب 
الجمهوريات  الحرير، وليست هناك من مدن، مثل مدن  كان يسمى طريق 
اإلسالمية في االتحاد السوفييتي السابق، تمثل تلك األمنية لذلك المسافر 
الخانات  وسكن  والتزود  التوقف  ومتعة  السفر،  وعثاء  متعة  تستهويه  الذي 
القديمة. هي سفرات من التاريخ البعيد ليتها تكون في وقتنا، لتكون منية 

النفس.
السفر للبلدان اإلسالمية في منظومة االتحاد السوفييتي السابق سفر ال 
يخلو من المتعة والدهشة، غير أنها المشقة، واإلجراءات الكثيرة المعقدة، 
والحال الذي عانت منه ومن النظام الشمولي، فبالرغم من أنها جمهوريات 
أنها كانت مهملة، ومهمشة  منتجة وغنية ودعمت االقتصاد السوفييتي إال 
في خطط التطوير والنهضة الشاملة، وحاولت هذه الجمهوريات عمل الثورة 
المضادة ضد النظام المركزي فجوبهت بالرفض والقمع والتدخل العسكري، 
والعمل على خلخلة التركيبة السكانية، ودمج القوميات في قومية سوفييتية 
القشة  تشعلها  وقد  وميض جمر،  النار  رماد  تحت  دائماً  كان  لكن  واحــدة، 
اليابسة. شعوب هذه الجمهوريات تنحدر من قبائل متعددة، وثقافات مختلفة، 
لكن يجمعها الكثير من الروابط التاريخية، وتكاد أحياناً أن تتشابك الوشائج، 
وأحياناً تنقطع هذه العالقات وتنذر بالحروب، وقد لعب االتحاد السوفييتي 
ق تَُسد«، فبعض المدن كانت تاريخياً  تلك السياسة البريطانية االستعمارية »َفِرّ
تابعة للطاجيك، وهي اليوم لألوزبك، لكن هذه األمور، وتعميم القطيعة، وتلغيم 
الحدود بالمشكالت والتهريب والتخوين، لم يمنع هذه الشعوب البسيطة ذات 
الطبيعة البدائية الجميلة من التعايش بسلم ومحبة وحسن جوار، وهم أقرب 
إلى أخالق أهل القرى والفالحين منهم إلى مادية المدن، واستغاللية فرصها، 
فهم يرحبون بالضيف ويكرمونه ويدخلونه بيوتهم ويقضون حوائجه بتلقائية 
اإلنسان النبيل، هؤالء هم أنفسهم الذين كان يطلق عليهم »الرفاق المؤمنون«.
اسمها  آخر  في  تحمل  والتي  أبسط،  البلدان  لهذه  السفر  أصبح  اليوم 
»ستان« وتعني األرض، وهي خمس جمهوريات، وأقل تعقيداً مما مضى، ففي 
السابق عليك أن تقدم طلباً، والبد وأن يشفع بدعوة من مؤسسة، وحزمة من 
األوراق والثبوتات، تصادق عليها الدولة المركزية برتابة الموظف الحكومي، 
والدوالرات القليلة التي يجب أن تحملها، وتصرف بعضها إجبارياً عند قدومك 
للمطار، والباقي تصرفه في البنك الشعبي الحكومي بسعر بخس، وعليك أن 
تسجل أي فندق ستسكن وأغلبها فنادق تعيسة، وتابعة للدولة، وال تحمل أي 
نجمة، صحيح أنها رخيصة جداً، لكنها أشبه بثكنات الجنود، وستبقى متابعاً 
كأجنبي، وجوازك في جيبك، وكاميرتك الفوتوغرافية محل أنظار الجميع، 
فتهمة الجاسوسية ملصقة باألجنبي، وتهمة التخابر مع جهات أجنبية معدة 
للمواطن، وحكمها من حكم الخيانة العظمى، لذا ال تثق بمترجم، وال بسائق، 
وال بالمرشدة السياحية، وال بأحد تلتقيهم مصادفة من اإلخوان العرب، ويقول 

لك إنه طالب طب أو هندسة، وكلهم فاشلون ال يملكون إال 
ذاك »السويتر« الجلدي األسود، وال تركن للفتيات الجميالت 
المشاركات في أي مؤتمر باعتبارهن من المناضالت األمميات 
أنفسهن، فالجميع  العالمي، كما يقدمن  التحرر  في جبهات 

مجند، إما خدمة للمبادئ أو خدمة للروبل.. وغداً نكمل

amood8@alIttihad.ae

العمـود الثامـن

ناصر الظاهري

التوزيع واالشتراكات

من داخل الدولــة: 20 22 800 

من خارج الدولة: 4145050 9712+      

www.tawzea.ae
الطباعة

هاتف: 20 22 800 

info@upp.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص. ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555  9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

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

نجح صاروخ »أريان 5« في 
وضع قمرين اصطناعيين 
لالتصاالت في المدار ليل 

األربعاء الخميس، ما سمح 
ألوروبا بالعودة إلى الفضاء 

بعد أشهر من االنقطاع 
الناجم عن توقف عمليات 

اإلطالق عبر مركبات سويوز 
الروسية.

وأقلع الصاروخ من مركز 
كورو للفضاء في غويانا 

الفرنسية، بعد توقف دام 
45 دقيقة للعد التنازلي 
إلجراء عمليات تدقيق 

فنية.. وحمل الصاروخ القمر 
االصطناعي »مياسات-

3دي« التابع لشركة 
االتصاالت الماليزية، 

والقمر »جي سات 24« الذي 
تديره الذراع التجارية 

لوكالة الفضاء الهندية.
والقمران اللذان يبلغ مجموع 

وزنهما 9.8 طن، مخصصان 
لخدمات االتصاالت والبث 

التلفزيوني.
كورو )أ ف ب( 

»أريان 5« 
يضع قمــــرين 

في المـدار

أكروبات في عرض أزياء

منحى مبتكر في عروض األزياء اختارته »إيسي مياكي« واعتمدته أسلوبًا 
لتقديم مجموعة المالبس الرجالية لربيع وصيف 2023، كجزء من أسبوع 
الموضة في باريس، العارضون لم يكتفوا بالخطوات التقليدية الرشيقة 
على المسرح، ورسموا تابلوهات استعراضية بديعة جمعت بين الرقص 

واألكروبات.
)أ ف ب(

مردوخ وجيري 
هول يعتزمان 

الطالق
فيينا مدينة »الحياة الجيدة«

حلّت مدينة فيينا في صدارة تصنيف أفضل مدينة لجودة العيش، مستعيدة اللقب الذي 
حصلت عليه عامي 2018 و2019.. وحصلت فيينا للمرة الثالثة على هذا اللقب بنتيجة 
التابعة  المعلومات  يونيت«، وهي وحدة  إنتلجنس  إيكونوميست  تعّده »ذي  الذي  التصنيف 
لمجلّة »ذي إيكونوميست« اإلنجليزية. وخلفت العاصمة النمسوية في المرتبة األولى مدينة 

أوكالند النيوزيلندية التي تراجعت 33 مركزاً بفعل تمديد إجراءات الحجر الصحية. 
إلى االستقرار فيها، وعلى  وأعطيت فيينا العالمة القصوى وهي مئة من مئة استناداً 
ما توفره من إمكانات للعلم والطبابة، وكذلك على نوعية بناها التحتية. واعتُبرت العوامل 

الثقافية والبيئية أيضاً مثالية.
باريس )أ ف ب( 

تعتبر السيارة الكالسيكية الصغيرة ميني 
كوبر أساسًا مثاليًا إلنتاج سيارة كهربائية، 

وهذا هو ما أدركه مركز إيطالي لتجديد 
السيارات وتطويرها فاختار سيارة ميني 

كوبر لتحويلها إلى سيارة كهربائية بالكامل.
وذكر مركز أنزوم أوتوموتيف اإليطالي أنه 

استبدل محركًا كهربائيًا بقدرة 45 كيلووات 
بمحرك الوقود التقليدي في السيارة، مع 

تزويدها ببطارية بقدرة 14 كيلووات، وهو ما 
يتيح للسيارة قطع مسافة 140 كيلومترًا قبل 

الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.
وبهذا انضمت ميني كوبر إلى قائمة 

السيارات الكالسيكية التي تم تحويلها إلى 
سيارات كهربائية مثل فيات 500 وبيتلز 

وفيراري ورولز رويس.
روما )د ب أ(

ميني كوبر 
كهربائية

كشفت صحيفة »نيويورك 
تايمز« أن قطب اإلعالم 

روبرت مردوخ البالغ 91 عامًا 
وزوجته الرابعة عارضة 

األزياء األميركية جيري 
هول يعتزمان الطالق، مؤكدة 

أن ال عواقب لهذه الخطوة 
على إمبراطوريته اإلعالمية 

الدولية »نيوزكورب«.
وكان مردوخ الذي تقدر مجلة 

»فوربس« ثروته بـ 17 مليار 
دوالر وهول تزوجا خالل مارس 

2016 في لندن.
وأحدث روبرت مردوخ تحواًل 

في وسائل اإلعالم األنغلو 
ساكسونية باعتماده في تلك 

التابعة له أسلوب اإلثارة، 
وجعلها معّبرة عن التوجهات 

المحافظة القريبة من 
الشعبوية، فأّيد مثاًل خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي 
وخط الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب.
نيويورك )أ ف ب( 

»تيـــــــــــم الب 
فينومينا أبوظبي« 

منظور جديد للعالم

»تيم الب فينومينا أبوظبي« منصة إبداعية 
جديدة تتيح لزوارها فرصة السفر في رحلة 

فنية يستكشفون خاللها منظورًا جديدًا للعالم 
من حولنا بطريقة تجمع بين اإلبداع واالبتكار 

لتسليط الضوء على الظواهر البيئية.
)تصوير: على عبيدو(
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